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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 االختالف وموقفنا منو

 ( مواصمة األسباب التي جعمت األمة تختمف ىذا االختالف المذموم8) 
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 أما بعد: ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل
 والتطاحن، وىو البغي.ق والتفرق الجانب من أسباب االختالف والتمز فنواصل الحديث عن ىذا 
 من نقتدي بو من المتبوعين. يوقعنا فيو بعُض ىذا البغي قد يقودنا إليو و 

 ،الياشمي في القرن الخامس اليجري أبو جعفر :قال لود قديًما كان رجل من أىل العمم يفي بغدا :من أمثمة ذلك
 ،وخشونة العيش والصالبة في مذىبو كان منقطًعا إلى العبادة :كان شديًدا عمى المبتدعة، وكما يقول الذىبي

قامة الفتن ،حتى أفضى ذلك إلى مسارعة العوام إلى إيذاء الناس  .(1)سوسب العمماء فحب ،وسفك الدماء ،وا 
قد يحصل شيء من البغي، ولذلك عمى اإلنسان أن  ،ون تجاه المخالفين قد يورث الفتنفيذا االندفاع غير الموز 

  تبارك وتعالى. -يتقي ربو 
طمق لسانو وي ،وال يغتر بأن شيخو يسارع في مثل ىذه األمور ،مى كل ما يقول وما يفعلن يحاسب نفسو عوأ

 فيمن اختمف معو، ويرميو بالعظائم، ىذا ال يجوز.
أنو في سنة  ،واقعة مشابية لبعض ما يجري من بعض طالب العمم -رحمو اهلل-ا ابن الجوزي وقد ذكر أيضً 

 ثون من قراءة الحديث في جامع القصر، ما السبب؟ المحد   نعمُ  :يقول، وخمسمائةخمٍس وخمسين 
وكتبوا عمى جزء من  ثم أتبعوا ذلك بذم المتأولين ،وا شيًئا من أخبار الصفاتءيمة قر ن صبياًنا من الجإ :يقول

التصرف، َلْعن ىذا . يعني ىذا (2)فمنعيم من القراءة ،عيم المعن لو والسب، فبمغ ذلك أستاذ الدارتصانيف أبي ن
، ويسبونو، فأدى ذلك إلى إيقاف يمعنون أبا نعيم صاحب الحمية العالم وكتابة ذلك عمى بعض كتبو، عبارات،

 قراءة الحديث بسبب ىذا التصرف الذي ىو من جممة البغي.
الجماعة ولف فيو األصل الكبير وىو ىذا االختالف الكثير الذي وقع وخيذكر أن  -رحمو اهلل-وشيخ اإلسالم 

ىذا الباب أصمو  :يقول ،وغير ذلك ،والتكفير والتالعن والتباغض ،والتقاتل ،رقةالففأوقع  ،والمحافظة عمييا
}َكاَن النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدًة َفَبَعَث المَُّو النَِّبيّْيَن ُمَبشِّْريَن َوُمْنِذِريَن  ،فإن اإلنسان ظموم جيول ،المحرم فيو من البغي

وُه ِمْن َبْعِد َما َعُيُم اْلِكتَاَب ِباْلَحقّْ ِلَيْحُكَم َبْيَن النَّاِس ِفيَما اْخَتَمُفوا ِفيِو َوَما اْخَتَمَف ِفيِو ِإالَّ الَِّذيَن ُأوتُ َوَأْنَزَل مَ 
 .[ٖٕٔ]البقرة:  َجاَءْتُيُم اْلَبيَّْناُت َبْغًيا َبْيَنُيْم{

كون ىذا اإلنسان تميز، كون  ،يكون لحسد من غير األقرانان، قد ىذا البغي قد يكون لمنافسة، لحسد بين أقر 
ب كثير، أو ديث، في غير ذلك، صار لو أتباع وطالفي الح ،في الفقو ،كة في العممىذا اإلنسان صار لو مم

                                 
 (.ٛٗ٘/ٛٔانظر: سير أعالم النبالء ) (ٔ)
 (.ٖٛٔ/ٛٔالمنتظم في تاريخ المموك واألمم )( انظر: ٕ)
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نظر إليو من أراد اهلل والدار ال ياألمر ىذا  ،فيو يحسده عمى أن يتابعو مثاًل ىذا العدد في تويتر ،نحو ىذا
  .شر الخير عمى يده أو عمى يد غيرهبل يفرح إذا انت ،نو ال يمتفت إلى مثل ىذه األمورأل ؛اآلخرة

يقول شيخ اإلسالم: "قد يكون ذلك الخطأ الذي وقع فيو من باب التأويل  ن عميو الغارةشوىذا اإلنسان الذي قد تُ 
}َربََّنا اَل يقول:  -عز وجل-واهلل  ،المستعانسعو، عمًما وعماًل" واهلل ي يكون اإلنسان فيو مستفرًغا و واالجتياد الذ

 [.ٕٙٛ]البقرة:  ُتَؤاِخْذَنا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا{
ذا كان كذلك فينبغي أن يُ "يقول:   ،القصدوفي باب اإلرادة و  ،عمم أن لمقموب قدرة في باب العمم واالعتقاد العمميوا 

 . (1)"وفي الحركة البدنية أيًضا
فما خرج عن طاقتو وقدرتو فيو  ،اإلنسان لو طاقة عقمية، قدرات عقمية وقدرات عممية وقدرات بدنية :يقول :يعني

}َوَما َجَعَل ، [ٖٖٕ]البقرة:  }اَل ُتَكمَُّف َنْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَيا{، [ٚ]الطالق:  }اَل ُيَكمُّْف المَُّو َنْفًسا ِإالَّ َما آتَاَىا{معذور 
 .[ٛٚ]الحج:  ِمْن َحَرٍج{َعَمْيُكْم ِفي الدّْيِن 

فمثل ىذا كما قال  ،ر العمم عميو، أو تعسره عميو"ىو من باب العمم، يكون إما مع تعذ يقول: "فالخطأ والنسيان
 طيق. ، فال يكمفو فوق ما ي [٘ٛٔ]البقرة:  }ُيِريُد المَُّو ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسَر{: -عز وجل-اهلل 

غ ذلك وال ما فيمت، وقد ال يبميم والتحصيل، فقد ال يفيم مدارك العقمية واإلمكانات في الففيما يتعمق بالوىكذا 
 الم.ل إليو، فيذا يكون معذوًرا وال ييص

يقول: "ثم إنو من مسائل الخالف ما يتضمن  ،ي والعدوانإلساءة والظمم والتجنولكن البغي ىو الذي يحمل عمى ا
 أن اعتقاد أحدىما يوجب عميو بغض اآلخر ولعنو". 

أو نحو ذلك، يتخذ منو  ،رهوأن يفّسقو أو أن يكف ،بغض ىذا المخالفحياًنا يظن أنو يمزمو شرًعا أن يأ :يقول
 موقًفا.

أو  ،ن أىل اليد والقتال من األمراء ونحوىمسواء كان ذلك بي ،غاة المتأولين مع أىل العدليقول: "وىذه حال الب
ولكن االجتياد السائغ ال يبمغ مبمغ  ،وبين من يجمع األمرين ،اد ونحوىمبين أىل المسان والعمل من العمماء والعبّ 

 . (2)ال لمجرد االجتياد" ،رقة إال مع البغيالفتنة والف
فما الذي حول ذلك  ،ىي اختالفات من باب االجتيادىذه االختالفات الموجودة بين المنتسبين إلى السنة اليوم، 

ال فإنو ال يوجد ما ي ،إلى حروب طاحنة؟ ىو البغي  .واهلل المستعان ،وجب ذلكوا 
صيب العادل عميو أن يصبر ولكن الم ،سواء كان قواًل أو فعالً  ،وكل ما أوجب فتنة وفرقة فميس من الدين"يقول: 

 .(3)"موويصبر عمى جيل الجيول وظم ،عن الفتنة
، فيحممو ذلك ان أنو وقع عميو ظمم، إساءة، تجن  م اإلنسقد يتوىفردود األفعال،  -كما سيأتي-ا ألن المشكمة أيضً 

                                 
 (.ٕٛ/ٔاالستقامة ) (ٔ)
 .(ٖٔ/ٔ) المصدر السابق (ٕ)
 .(ٖٚ/ٔ) السابق المصدر( ٖ)
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ويركب المراكب  ،ىذا اإلنسان الذي لربما ينحرف ويضل :يعني -نسأل اهلل العافية-طط عمى ركوب الش
ىذا الظمم يوجب عميك الصبر، ال أن تركب و  عميو ظمم،عر أنو وقع الصعبة، أحياًنا قد يكون منشأ ىذا أنو يستش

ومن أصعب  ،وتفعل ما يكون نكايًة بيذا الذي تعتقد أنو ظممك، ىذا ال يجوز ،طريًقا في االنحراف لتنتقم لنفسك
ك بنفسو بما يقع عميو األذى وىو عمى ضالل فال ينبغي لإلنسان أن يفتأن اإلنسان لر  -أييا األحبة-األشياء 
يء إلييا مثل الطفل الشقي الذي إذا أراد أن ُيبدي َسخطو عمى أىمو أو نحو ذلك ذىب وجمس في الشمس وأن يس

وفي الحر وفي الرطوبة، يعّذب نفسو ويؤذييا فيكون األذى واالنتقام واقًعا عميو، ىو الذي يتأّذى، ىو الذي 
س حافي القدمين وُيمّرغ ثيابو لشميحصل لو األلم، فيجمس عمى األرض في وقت الحر، في وقت الظييرة، في ا

   وا إليو أو ظمموه.ءأو يشعر أنيم أسا ،الذين لم يعطوهعمى ىذا من باب العقوبة ليؤالء األىل  ويصر
اإلنسان الكبير أحياًنا يفعل ما ىو أكثر من ىذا، يستشعر أنو وقع عميو جناية، ثم بعد ذلك يحممو ذلك عمى 

وىذا قد يقع كثيًرا، إن لم ُتزّم تصرفات اإلنسان بالتقوى  -اهلل العافية نسأل-ركوب الضالالت واالنحرافات 
رادة ما وىذا أيًضا  ،أذًى أن يكون منحرًفا ضاال -عافيةنسأل اهلل ال- فكفى بو -عز وجل-عند اهلل  والصبر، وا 

وا ءن يشعر أنيم أساىؤالء الذيانتقام تجعل ىذا اإلنسان يتجّنى ويحصل منو البغي عمى  ،في التاريخ كثير، نزعة
نما المؤمن ىو الذي يضبط عممو وقولو بِزمام الشرع، فال  إليو، ولربما يتصرف تصرفات تذىب بدنياه وبآخرتو، وا 

   يتجاوز ذلك، ويكون عمى ىدى.
}َواَل يقول:  -عز وجل-واهلل  ،ي عمى الناساإلنسان أيًضا عمى البغي والتجن غض والكراىية أحياًنا يحملالب

 .[ٛ]المائدة:  }َقْوٍم َعَمى َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُىَو َأْقَرُب ِلمتَّْقَوى{يعني: عداوة وبغض  َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن{
ل عمييم، فكيف إذا كان البغض لفاسق أو مبتدع متأو يم لمكفار عمى أال يعدلوا فنيى أن يحمل المؤمنين بغضُ 
 . رحمو اهلل-الم ابن تيمية يخ اإلسمن أىل اإليمان؟ كما يقول ش

ن كان ظالًما لويقول: "فيو أولى أن يجب عميو أال يحممو ذلك عمى أن ال ي فيذا موضع ، عدل عمى مؤمن، وا 
عظيم المنفعة في الدين والدنيا فإن الشيطان ُموَكل ببني آدم وىو يعِرض لمجميع وال يسمم أحد من مثل ىذه 

ن كان ىو الحق.األمور، ودع ما سواىا من نوع تقصير   في مأمور أو فعل محظور باجتياد أو غير اجتياد وا 
ْبَكار{: -عز وجل-ثم ذكر قول اهلل   }َفاْصِبْر ِإنَّ َوْعَد المَِّو َحقّّ َواْسَتْغِفْر ِلَذْنِبَك َوَسبّْْح ِبَحْمِد َربَّْك ِباْلَعِشيّْ َواْلِْ

  [.٘٘]غافر: 
   وأمره أن يستغفر لذنبو.  ،وعد اهلل حق وأخبره أن ،ىذا ىو الطريق، فأمره بالصبر
فإنو سبحانو أمر بالحق وأمر بالصبر، فالفتنة إما من ترك الحق  ،ك ما أمر اهلل بورْ يقول: "وال تقع فتنة إال من ت

ما من ترك ا  ،قصر في عممو يؤمر بالصبر، فإذا لم يصبر فقد ترك المأمورلصبر، فالمظموم الُمحق الذي ال يوا 
ن كان مجتيًدا في معرفة الحق ولم يصبر فميس ىذا بوجو ال فيما أصابو  حق مطمًقا، ولكن ىذا وجو نوع حقوا 

 فينبغي أن يصبر عميو.
 ىذا كالم يكتب بماء الذىب. 

ن كان م -و يد في معرفة الحق، وأنو لم يصبقصًرا في معرفة الحق فصارت ثالثة ذنوب: أنو لم يجتيقول: "وا 
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صيًبا فيما عرفو من الحق فيما يتعمق بنفسو ولم وقد يكون م ،وأنو لم يصبر -عرفو لحق ومايعني ما أصاب ا
 يكن مصيًبا في معرفة حكم اهلل في غيره، فيحكم عمييم بأحكام ظالمة". 

ختمف فيو بسماع وخبر أو بقياس ونظر أو بمعرفة وبصر، أن يكون قد َعِمم الحق في أصٍل يُ يقول: "وذلك ب
ألن  ؛أو كافر، وال يكون األمر كذلك أو فاسقٌ  ير التارك لإلقرار بذلك الحق عاصٍ أن ذلك الغويظن مع ذلك 

وأمور القموب ، لعدم المقتضى ووجود المانع ولذلك الغير يكون مجتيًدا قد استفرغ وسعو وال يقدر عمى معرفة األ
  .(1)ليا أسباب كثيرة"

أو  ،تشتغل بيم ىل عرفوا فعاًل الحق وحادوا عنو أو لم يحيدوا عنور عن ىؤالء، وأن يعني: لست مأموًرا أن تنقّ 
 .تبارك وتعالى-مر ىؤالء إلى اهلل تركوه عمًدا أو لم يتركوه عمًدا، دع أ

يحمل صاحبو عمى البغي بالقول ما كثيًرا  ن الغل، واستشعار اإلساءة والظمما يقع في الصدور ممفمثل ىذا م
 والفعل.

 وىذه قضية نحن بحاجة كبيرة إلى تأمميا في مثل ىذه األوقات. 
 لكن ال تؤذِ  -عز وجل-جر عمى اهلل اك، اصبر واألمراكب الضاللة بسبب أنك ناقم، إيإياك أن تركب مركًبا من 

 نفسك بركوب ىذه المراكب الصعبة. 
و م فيدعو عمى ظالمظما بالدعاء، يُ نسان قد يكون ظالمً اإل :م ويحصل البغي والعدوان، شيخ اإلسالم يقولظمتُ 

م بكفره، أو سعى في إذا حك فكيف بما ىو أكبر من الدعاء ،ن المظممة، فيكون ظالًما بالدعاءبدعاء أعظم م
 . ؟!إراقة دمو، أو نحو ذلك

ورؤسائيا وجدت  ،وأمرائيا ،ادىاوعب ،شيخ اإلسالم يقول: "إذا تأممت ما يقع من االختالف بين ىذه األمة عممائيا
 أكثره من ىذا الضرب الذي ىو البغي بتأويل أو بغير تأويل".

 عن العدوان عمييا".  كفولم تل طائفة بغت عمى األخرى فمم تعرف حقيا الذي بأيدييا يقول: "فإن ك
ن الجاىل في إ" :ل شيخ اإلسالم في موضٍع آخركما قا -نسأل اهلل العافية-ثم بعد ذلك يصير ىذا الباغي 

يعني المكان -قير لذباب الذي ال يقع إال عمى العوالمقاالت بمنزلة ا ،والطوائف ،كالمو عمى األشخاص
 . (2)"وىذا ،ن األمور جميًعا ىذاوالعاقل يز "يقول: ، وال يقع عمى الصحيح -المصاب

يستشعر  ،ون إليوئيسي تكون أحكامو موزونة، مواقفو موزونة، تصرفاتو موزونة، سواء كان الناس يحسنون إليو أو
  .مطوه حقو أو الأنيم ظمموه، غ

كان أبو "ما جاء عن مالك قال:  -حمو اهللر -وقد ذكر اإلمام ابن عبد البر  ،-تبارك وتعالى-فعميو أن يتقي اهلل 
 . (3)"ك أنو الحقلمدينة مجتمعين عمى أمر فال تشبكر محمد بن عمرو بن حزم يقول: إذا وجدت أىل ا

                                 
 (.ٜٖ/ٔ)المصدر السابق ( ٔ)
 (.ٓ٘ٔ/ٙانظر: منياج السنة النبوية ) (ٕ)
 (.ٕٛٚٔ(، رقم: )ٖٔٔٔ/ٕ( انظر: جامع بيان العمم وفضمو )ٖ)
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 ،ندلس، بل إمام من أئمة أىل السنةإمام أىل المغرب واأل ،شاىد، الشاىد تعميق ابن عبد البرليس ىذا ىو ال
ابن عبد البر في المغرب والخطيب  ،سنة أربعمائة وثالث وستين إمامان في وقت واحد توفيا في سنة واحدة،

تمعين عمى أمٍر فال المدينة مجإذا وجدت أىل "يقول ابن عبد البر:  ،ادي في المشرق، صاحب تاريخ بغدادالبغد
 .تشك أنو الحق
أولى من رواية انطالق األلسنة في أعراض أىل الديانة  -يعني كتابتو-و وكتاُبو ىذا وشبيِ  يقول: فروايةُ 

 . (1)"واهلل المستعان ،أولوا الفيم قميلولكن  ،والفضل
ا َقوَّاِميَن ِلمَِّو ُشَيَداَء ِباْلِقْسِط َواَل َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَمى }َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُنو تبارك وتعالى يقول: -واهلل 

 اهلل :ياقمتَ  التي الكممة ،[ٛ]المائدة:  َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُىَو َأْقَرُب ِلمتَّْقَوى َواتَُّقوا المََّو ِإنَّ المََّو َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُموَن{
   .خبير
بيل تكون الكممة في ظاىرىا من ق قد ،الكممة؟ ىذه منطمق ما ،األشياء وخفايا بواطن يعمم الذي ىو الخبير
 ولكنو يقصد بيا التنقيص واإلساءة.  ،المدح

ة، وال خفى عميو خافيتفنحن نتعامل مع من ال  ،المزاوالت والتصرفات ما منشؤىا ىذه -تبارك وتعالى-يعمم ف
 .، فنحن الذين سنتحمل الحساب والتبعة والجزاءنرُفق بأنفسنا بل ،ينبغي ألحٍد أن يؤذي نفسو

يم ألعدائو عمى أن ال يعدلوا عمييم مع ظيور عداوتيم إذا كان قد نيى عباده أن يحمميم بغضُ ": ابن القيميقول 
الرسول ى و بغضو لطائفة منتسبة إلفكيف يسوغ لمن يدعي اإليمان أن يحمم ،ومخالفتيم وتكذيبيم هلل ورسولو
ولعمو ال يدري أنيم أولى باهلل ورسولو  ،د ليم العداوة وأنواع األذىبل يجر  ،ل فييمعدتصيب وتخطئ عمى أن ال ي

قامة لمحجة هلل  وما جاء بو منو عمًما وعماًل ودعوة إلى اهلل عمى بصيرة وصبًرا من قوميم عمى األذى في اهلل وا 
وعاقب عمييا وعادى  ،صادرة عن آراء الرجال فدعى إلييا وال كمن نصب معالم ،ومعذرة لمن خالفيم بالجيل

  .(2)"من خالفيا بالعصبية وحمّية الجاىمية
صمى اهلل عميو -و رسولُ  وما أمر بو -تبارك وتعالى-متحان الناس بما لم يأمر بو ربنا خامسا: من البغي: ا

 .وآلو وسمم
وكذلك "يقول:  -رحمو اهلل-م ابن تيمية شيخ اإلسال امتحان الناس بأمور ما أنزل اهلل بيا من سمطان كما يقول

  "و َقَرفندي؟أأنت َشِكيمي  :رجلقال لميأمر اهلل بو وال رسولو مثل أن يالتفريق بين األمة وامتحانيا بما لم 
صمى اهلل عميو -وليس في كتاب اهلل وال سنة رسولو  ،فإن ىذه األسماء باطمة ما أنزل اهلل بيا من سمطان"يقول: 
 .رفنديكيمي وال قَ وال في اآلثار المعروفة عن سمف األمو ال شَ  -وسمم

مم متّبع لكتاب اهلل وسنة بل أنا مس ،رفنديكيمي وال قَ ال أنا شَ  :والواجب عمى المسمم إذا ُسئل عن ذلك أن يقول
 . "رسولو

                                 
 المصدر السابق. (ٔ)
 (.ٙٙٔ -٘ٙٔ/ٕبدائع الفوائد )( ٕ)
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قال لو: أنت عمى مّمة عمي أو  -رضي اهلل عنيما-أنو سأل ابن عباس  -رضي اهلل عنو-كر عن معاوية وذَ 
 عمى مّمة عثمان؟ 

 . صمى اهلل عميو وسمم-ة رسول اهلل وال عمى مّمة عثمان بل أنا عمى ممّ  ،فقال: لست عمى مّمة عمي
ما أبالي أي النعمتين أعظم عمّي  :كل ىذه األىواء في النار، ويقول أحدىم :من السمف يقولون وكذلك كان كل  

 أو أن جنبني ىذه األىواء.  ،أن ىداني لإلسالم
ل عن األسماء التي سمانا اهلل بيا إلى فال نعد ،انا في القرآن المسممين، المؤمنين، عباد اهللواهلل تعالى قد سم

 :يعني لتي قد يسوغ التسمي بيابل األسماء ا ،باؤىم ما أنزل اهلل بيا من سمطانأسماء أحدثيا قوم وسموىا ىم وآ
فال يجوز ألحد أن يمتحن مصار والبمدان ونحو ىذا، أو األ ،كرممذاىب الفقيية ونحو ذلك كما ذَ نتساب لاالمثاًل 

 ".ند اهلل أتقاىم من أي طائفة كانالناس بيا وال يوالي بيذه األسماء وال يعادي عمييا، بل أكرم الخمق ع
نحن نتعامل مع الناس بحسب  ولكن في الوقت نفسو ،ال نقر غير األسماء الشرعيةليست العبرة باألسماء، نحن 

مع إنكار األسماء غير  ،الصراط المستقيم، ىذا ىو المعيارما ىم عميو من لزوم الكتاب والسنة واالستقامة عمى 
 . "ا يتقونؤه ىم الذين آمنوا وكانو وأولياء اهلل الذين ىم أوليا"يقول:  ،ية واالنتساب إليياالشرع

ِم }َلْيَس اْلِبرَّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَىُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن ِبالمَِّو َواْلَيوْ وذكر صفة ىؤالء المتقين 
اْلُقْرَبى َواْلَيتَاَمى َواْلَمَساِكيَن َواْبَن السَِّبيِل َوالسَّاِئِميَن اْْلِخِر َواْلَماَلِئَكِة َواْلِكتَاِب َوالنَِّبيّْيَن َوآَتى اْلَماَل َعَمى ُحبِّْو َذِوي 

اِبِريَن ِفي اْلَبأْ  اَلَة َوآَتى الزََّكاَة َواْلُموُفوَن ِبَعْيِدِىْم ِإَذا َعاَىُدوا َوالصَّ رَّاِء َوِحيَن َوِفي الرَّْقاِب َوَأَقاَم الصَّ َساِء َوالََّّ
والتقوى ىي فعل ما أمر ": يقول. الُمعوَّل ىو ىذا .[ٚٚٔ]البقرة:  يَن َصَدُقوا َوُأوَلِئَك ُىُم اْلُمتَُّقوَن{اْلَبْأِس ُأوَلِئَك الَّذِ 

 ،أولياء اهلل وما صاروا بو أولياءعن حال  -صمى اهلل عميو وسمم-وقد أخبر النبي  ،وترك ما نيى عنو ،اهلل بو
قال: يقول اهلل تعالى:  -و وسممصمى اهلل عمي-أن النبي  -رضي اهلل عنو-كما في الصحيح عن أبي ىريرة 

ا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقّرب إلّي عبدي بمثل أداء ما افترَّت عميو، وال يزال عبدي من عادى لي وليِّ ))
ع بو، وبصره الذي يبصر بو، ويده التي فإذا أحببتو كنت سمعو الذي يسم ،يتقرب إلّي بالنوافل حتى أحبو

 ،ولئن سألني ألعطينو ،يبطش بيا، ورجمو التي يمشي بيا، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، وبي يمشي
 إلى آخر الحديث.  (1) .((ذني ألعيذنو...ولئن استعا

وأوجب  ،واهلل قد أوجب مواالة المؤمنين بعضيم لبعض ،و واتقى اهلل فيو من أولياء اهللفكل من آمن باهلل ورسول
  . فال ُيمتحن الناس بغير ىذا. (2)"عمييم معاداة الكافرين

ْن َطاِئَفتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اْقَتَتُموا َفَأْصِمُحوا يقول:  واهلل ،[٘٘]المائدة:  }ِإنََّما َوِليُُّكُم المَُّو َوَرُسوُلُو َوالَِّذيَن آَمُنوا{ }َواِ 
 َفاَءْت َفَأْصِمُحوا َبْيَنُيَما َبْيَنُيَما َفِإْن َبَغْت ِإْحَداُىَما َعَمى اأْلُْخَرى َفَقاِتُموا الَِّتي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر المَِّو َفِإنْ 

 . [ٓٔ، ٜ]الحجرات:  ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة{ *المََّو ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن  ِباْلَعْدِل َوَأْقِسُطوا ِإنَّ 

                                 
 (.ٕٓ٘ٙ(، رقم: )٘ٓٔ/ٛأخرجو البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع )( ٔ)
 (.ٙٔٗ-٘ٔٗ/ٖمجموع الفتاوى )( ٕ)
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، ىل (1) ((المؤمن لممؤمن كالبنيان يشد بعَّو بعًَّا))أوردناىا والنصوص في ىذا الباب ىكذا األحاديث التي و 
ن  إخواننا المسممين وراعينا حقوق نحن حققنا ىذا ن أساحصل منيم ما حصل وا  ن ءتجاىنا، وا  وا إلينا، وا 

 }ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِمُحوا َبْيَن َأَخَوْيُكْم{فاهلل مع القتال يقول:  ،، فنحن عمى اإلخوة اإليمانية؟وناظمم
 .[ٓٔ]الحجرات: 

 ،بالجناية، والخطأ بالخطأمقابمة البدعة بالبدعة، واالنحراف باالنحراف، والَّاللة بالَّاللة، والجناية : سادساً 
 .وىي من ردود األفعال

ذا نظرت إلى  ،ات والمعطمة ىذه كميا ردود أفعالالممثمة في الصفو  ،دع المرجئة والخوارجأىل الب :وكما سبق وا 
ردود فعل عنيفة، ىذا يبالغ في ىذا الجانب، ويأتي  ،بيل ردود األفعالوجدت أنيا من قحال كثير من المخالفات ل

عنو  لحق، وال يعتبر بمن ضلواإلنسان عميو أن يمزم ا ،وىذا خطأ ،بالغون في الجانب المقابل تماًماوي ،آخرون
وانظر  ،األحيان عمى طرفينوأن نستحضره دائًما، وتجد الناس في كثير من  ،ىذا أمر البد من أن نعرفو ،وحاد

قال عن ن اآلراء، وتجد ذلك أيًضا فيما يماه اإلنسان تجد ىذا فيما يتبن ،ي واقعك تجد من ىذا شيًئا كثيًراف
واآلخر يجعمو  ،ولربما رفعو فوق منزلتو ،ىذا يجعمو في حال من التقديس والتنزيو واإلطراء والثناء ،األشخاص

  .شيطاًنا رجيًما
أحياًنا لربما  ،من األحول مم، ىذا ال يسوغ بحالىكذا يكون العاقل فضاًل عن المؤمن، فضاًل عن طالب العما 

 بل المحبين تحمل آخرين عمى الوقوف في الطرف اآلخر.تكون المبالغة في مدح إنسان من قِ 
  .ب عن الخمق اْلحاطة بياجالخوض في أمور قد حُ : سابعاً 

حكى بعض المحققين أن أقوال "ير، في الكالم عمى الروح يقول: في تفسيره فتح القد -رحمو اهلل-الشوكاني 
 .(2)"في الروح بمغت إلى ثمانية عشر ومائة قولالمختمفين 

وُح ِمْن َأْمِر َربّْي{يقول:  -عز وجل-واهلل   إًذا ىي قضية غيبية، مائة وثمانية عشر قوال [٘ٛ]اإلسراء:  }ُقِل الرُّ
 عمى أي أساس؟ 

بعممو، فيذا من االشتغال بما ال  -تبارك وتعالى-وقد استأثر اهلل  ،ىم يتكممون في أمر ال سبيل إلى اإلحاطة بو
 ينفع، االشتغال بالفضول.

 :: األخذ بالشاذاً ثامن
تجده في لباسو يميل إلى األشياء  :يعني ،إلى الشذوذ في كل شيءبعض الناس قد  يكون ذلك طبيعة لو، يميل 

ل ىذا فآراء مث ،طبيعةريبة، لون المنزل غريب، ىي الغريبة، القمم الذي معو غريب، السيارة غريبة، األدوات غ
 الناس ىنا وىو ىناك. ،اإلنسان تجدىا شاذة وغريبة

                                 
(، ومسمم، كتاب البر والصمة ٕٙٓٙ(، رقم: )ٕٔ/ٛأخرجو البخاري، كتاب األدب، باب تعاون المؤمنين بعضيم بعضًا )( ٔ)

 (.ٕ٘ٛ٘(، رقم: )ٜٜٜٔ/ٗواآلداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفيم وتعاضدىم )
 .(ٕٖٓ/ٖ( انظر: فتح القدير لمشوكاني )ٕ)
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الحجاج  :اج، ويعّظم الحجاج، ويقولجّ يثني عمى الحَ  -عمى سبيل المثال، ورأيت أنا من ىذا-تجد بعض الناس 
و، ال داعي تتبناه إال الحجاج؟ أفضى إلى رب امظموم، ويمدحو شعًرا ونثًرا، ما حاجتك إلى ىذا؟ ما وجدت أحدً 

وتجد ىذا الرجل موَلع بالحجاج، إذا جمس في مجمس فاتحيم بذلك،  ،ىذا المدح والرجل معروفة مظالمو لمثل
 وابتدأىم، وابتدرىم بالثناء عميو. 

دافع عنو ت ،مي بالزندقةشاعر المعروف الذي ر ي، البو الشديد بمثل أبي العالء المعر بدي إعجاوترى بعض من ي
 عجب بو، لماذا؟ وتتبناه وتحبو وت

أحياًنا إذا عرفت حال  ،شاىدنسان بالطرف اآلخر، وىذا مماذا يقول الناس؟ تجد ىذا اإل ،يخالف اآلخرين ىو
 ىذا اإلنسان، وما عنده من الخمل في الميزان مباشرة تعرف رأيو قبل أن تسمعو.

الناس ىنا، إًذا ىو سيكون في  ،أنت ستعرف ،أو نحو ذلك لفالن ما تحتاج أن تسمعو ال لك مقطعً حينما يرس
  الجية األخرى. 

وقد ال يكون كذلك، قد تكون  ،مرض يحتاج اإلنسان أن يتعالج منوة و وىذا داء وعم ،يأتي بالغرائب والعجائب
ذكر، فيأتي بفتاوى خالف ت ،والظيور والشيرة ،باب حب المعرفة أو قد يكون ذلك من ،ىذه جرأة عند اإلنسان

نما ي ،وما تبناىا العمماء ،كثيًرا ما يتبنى األقوال التي لم يعيدىا الناس ،ةفتاوى شاذ ،غريبة خالف ىؤالء جميًعا وا 
 فتوى غريبة.  ،ويتحدثون عنيا في المجالس ،وينشرىا الناس ،فيطير الناس بفتواه، وتبمغ اآلفاق

اك الذي بال في بئر زمزم، تعرفون خبر ذ ،الدافع أحياًنا ىو طمب الشيرة -نحن ال نعمم- فمثل ىذا قد يكون
 ولو بالبول ببئر زمزم. ،أن يعرفو الناس ،شتيرأخذ، قال: أردت أن ىذا، وأُ  ئل عنفمما س

قدمين العمماء، األئمة من المت لربما سب -هلل العافيةنسأل ا-بعض ىؤالء فمن الناس من يكون بيذه الطريقة، بل 
رب العالمين، ويضع ذلك  بل بعضيم لربما اجترأ عمى سب بة،الصحا والمتأخرين، فإن لم يجد بغيتو لربما سب

  في تغريدة، وىذا حصل. 
 فتجد ىذا لألسف الشديد يبحث عن ىذه الشيرة بكل طريق. 

أو روى  ،و روى عن كل أحدأ ،من العمم ن إماًما في العمم من أخذ بالشاذال يكو ": -رحمو اهلل-يقول ابن ميدي 
 .(1)"عكل ما سم
 :بالتعصتاسعًا: 
يقول شيخ االسالم  ،ب لألشخاص، كل ذلكمقاالت، التعصب لملممذاىب، التعصب لمطوائف، التعص التعصب

}ِمَن الَِّذيَن ب شخًصا كائًنا من كان فوالى وعادى عمى موافقتو في القول والفعل فيو من نصّ ": -رحمو اهلل-
 ". [ٕٖ]الروم:  َفرَُّقوا ِديَنُيْم َوَكاُنوا ِشَيًعا{

يقول شيخ  فإذا نّصبتو وجعمتو ميزاًنا ،شيخي صاحب سنة، ال تتعصب :ال تقل شخًصا كائًنا من كان،نّصب 
 اإلسالم: فيذا من الذين فرقوا دينيم وكانوا شيًعا. 

                                 
 .(ٜٖ٘ٔ(، رقم: )ٕٓٛ/ٕمع بيان العمم وفضمو )انظر: جا (ٔ)
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ذا تفقو الرجل وتأد"يقول:  فميس لو أن يجعل قدوتو  ،خيب بطريقة قوم من المؤمنين، مثل اتباع األئمة والمشاوا 
 . "وأصحابو ىم المعيار، فيوالي من وافقيم ويعادي من خالفيم

الثناء حثًوا، بل ال كال لك المدح و وي ار، توافقيم إًذا أنت بمنزلةٍ نجعل ىؤالء ىم المعي ،نحن نقع في ىذا كثيًرا
 قال حثًوا بال كيٍل وال ميزاِن. كال، بل يي

ن ك كال، بل تُقال التيم، والسباب والشتائم حثًوا، ال ت ككل عظيمة وُتكال ل كيقال في نت تخالفيم في شيء فيناوا 
 حثًوا بال كيٍل وال ميزاِن.

بل ألجل  ،ناجز عميياعتقدىا لكونيا قول أصحابو، وال يأن يدعو إلى مقالة أو ي وليس ألحد"يقول شيخ اإلسالم: 
  . (1)"لكون ذلك طاعة هلل ورسولو ؛أنيا مما أمر اهلل بو ورسولو، أو أخبر اهلل بو ورسولو

التي نكرىيا، يا  ةرفت بو الطائفة الفالنيألنو عُ  ؛لشدة تعصبنا قد نرد الحق -سيأتي كما-القضية أننا أحياًنا 
 أخي ىذا حق، ال ترد الحق، لكن التعصب يحمل اإلنسان عمى ىذا.

سمعت شريًطا  -رحمو اهلل-أحد العمماء من المعاصرين توفي  ،ل اإلنسان أحياًنا عمى رد اآلياتب يحمالتعص
د، صاحب توحي ،وأحببتو ،لو قبل أكثر من خمس وعشرين سنة، ما رأيتو لكن سمعت ذاك الشريط الوحيد

بعض غالة الصوفية من ل والعقيدة، يذكر مناظرة ،دروس في التوحيد ،وصاحب سنة، أحسبو واهلل حسيبو
َر الشَّْمَس َواْلَقَمَر َلَيُقوُلنَّ أَْلَتُيْم َمْن َخَمَق السَّمَ }َوَلِئْن سَ فأوردت عميو اآليات  :القبوريين، يقول َواِت َواأْلَْرَض َوَسخَّ

  إلى آخره . .[ٔٙ]العنكبوت: المَُّو َفَأنَّى ُيْؤَفُكوَن{ 
 :فقال ،ميم بيذه التيمبل عمماء يتيىو يسمع ترداد ىذا من قِ  ،-نسأل اهلل العافية-ىذه آية وّىابية  ،قال: يا ابني
وال يحب أن يسمع ىذه اآليات في التوحيد، لبغضو ليؤالء وتعصبو  ،إلى ىذا الحد يرد القرآن، ابيةىذه آية وى

  لباطمو. 
 .قد تذىب بدينوقع في أموٍر عظيمة قد ي -نسأل اهلل العافية-فمثل ىذا 

وىذا يبتمى بو كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العمم أو الدين أو إلى رئيس معّظم "ويقول شيخ اإلسالم: 
 . (2)"عندىم

ال، نحن ىل سممنا من مثل ىذه القضايا؟ ىل  ،، ال تذىب أذىاننا إلى زيد وعمروراجع نفسوكل واحد ينبغي أن ي
  .عالجنا المشكالت؟

وليس  ،أو آخرين ،عمى قوم -التعريضب الو  ،ال بالتصريح-الكالم ىنا ليس المقصود  :دايةا قمنا منذ البنحن كم
وال في المجالس  ،وال في المجالس الخاصة ،وال في العامة ،يد ال في الدروس الخاصةىذا من أخالقنا وما عُ 

 عز وجل. -ح، اشتغل بما ينفع، اذكر اهلل سب :إذا تكمم أحد في أحد قمنا لو العامة،
ذا جاء بعض الشباب ىنا يسأل عن الطائفة الفالنية ما عندك غير ىذا؟ اشتغل بما  :أقول ،أو الطائفة الفالنية ،وا 

                                 
 (.ٜ-ٛ/ٕٓمجموع الفتاوى )( ٔ)
 .(ٙٛ/ٔ( اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم )ٕ)
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 .عمم يختمفون، ويعرفون كيف يتفقون، دع أىل ال-عز وجل-ينفع، اشتغل بذكر اهلل 
البد من المحاسبة  ،وعندنا تقصير ،وعندنا عيوب ،عندنا نقصر، ، أن نتبصن نعالج أنفسناالمقصود أ
  .ىل نحن متعصبون؟ ،والمراجعة

ىل عندنا شيء من التعصب لشخص أو لطائفة أو نحو ذلك؟ قد تكون ىذه التعصبات لنزعة، لميول معين، 
  الىتمامات معينة في أمور عممية أو عممية، تخصص عممي، أو تخصص عممي.

د أصحاب التعب :يعني ،"أو المتعّبدة ،فةيًرا من المتفقية إذا رأى المتصو تجد كث"يقول:  -رحمو اهلل-شيخ اإلسالم 
 ىذا الميتم بالفقو.  "ال يراىم شيًئا"يقول:  ،ييتمون بالعبادة الذيندعنا من التصوف، يقصد 

ترى كثيًرا من المتصوفة و ، اليدى شيًئاو  ،طريقيم من العمم وال يعتقد في ،الً وال يعدىم إال جيااًل ضال"يقول: 
 ."ال يرى الشريعة وال العمم شيًئا -يعني الفقراء يقصد الصوفية-رة والمتفق

وا بالعبادة عنَ وكان ينبغي عمييم أن يُ  ،يضيعون األوقات والزمانفيتفقيون يشتغمون بالعمم  الذينيرى أن ىؤالء 
 والخموة وما إلى ذلك.  ،البدنية

يعني ىذا الصوفي أو المشتغل بالعبادات البدنية -بل يرى أن المتمسك بيا منقطع عن اهلل "يقول شيخ اإلسالم: 
مما ينفع عند اهلل  -يعني أىل الفقو والعمم-وأنو ليس عند أىميا  ،-التفّقو منقطع عن اهلللمشتغل بالعمم و يرى أن ا

  ."شيًئا
نما ال"يقول:  صواب أن ما جاء بو الكتاب والسنة من ىذا وىذا حق، وما خالف الكتاب والسنة من ىذا وىذا وا 
 . (1)"باطل

ىذا عمل صالح، آخر  ،اىتمامات، القيام عمى الفقراء واألرامل والمساكين واأليتام والجوعىأنا قد يكون عندي 
 وذاك ال يحتقر عممي.  ،حتقر عمل ذاكأعنده اىتمامات بالعمم، أنا ال 

وىذا اإلنسان ييتم بجوانب أخرى من  ،أو نحو ذلك ،أنا قد يكون االىتمام عندي ىو الجوانب الدعوية لمشباب
 الدين.

الىتمامو، أو فقد يتعصب كل طرف لعممو و  ،أن يحتقر عممي اأيضً وال يصح  ،ال يصح أن أحتقر عممو
 فيقع في الذنب. ،أو نحو ذلك ،تخصصو
كان من أتباع أبي حنيفة  من ون لمذاىبيم،بيتعص -ال زالواو -ب لممذاىب الفقيية، قديًما كان الناس تعصىكذا ال

  .رحم اهلل الجميع-لشافعي أو أحمد أو مالك أو ا
 ،أو الدعوة ،تنتسب إلى الدين -أو نحو ىذا-ب اإلنسان لطائفة واليوم قد يكون ىذا التعصب لغير ذلك، يتعص

خطئ فالمصيب يعان، والم ،ع الحق دائًماكن م ،نما يكون اإلنسان دائًما مع الحقوا   ،أو نحو ذلك، ىذا ال يجوز
  سدد. ي

فأبشر أنت عمى  ،ولزوم الكتاب والسنة واالعتصام بيما ،بيذا وبقمب سميم لممسممين -عز وجل-إذا لقيت اهلل 

                                 
 .(ٜٔ/ٔ) المصدر السابق (ٔ)
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 الطريق.
  .ىذا ىو الطريق ،بيذا، أن نمقى اهلل بيذا دون أي اعتبار آخر ينبغي أن نتواصى أن نمقى اهلل

عمت قواعد عند ىؤالء نعطيكم نماذج من العبارات التي جُ ب لممذاىب انظر كيف بمغ بأصحابو، التعص
 المتعصبين. 

مل حمل عمى النسخ، أو عمى الترجيح، واألولى أن تحفإنيا ت ىذا يقول: األصل أن كل آية تخالف قول أصحابنا
 عمى التأويل من جية التوفيق. 

ض أو عمى أنو معار  ،حمل عمى النسخفإنو ي آخر يقول: األصل أن كل خبر يجيء بخالف قول أصحابنا
حمل عمى أو ي ،بو األصحاب من وجوه الترجيح أو ترجيح فيو، بما يحتج ،ثم صار إلى دليل آخر ،بمثمو

نما ،التوفيق ن قامت الد ،حمل عميوفإن قامت داللة النسخ ي ،فعل ذلك عمى حساب قيام الدليلي وا  مى اللة عوا 
 .تعامل مع األدلةىكذا ي، ما شاء اهلل. (1)غيره صرنا إليو

 ،ونة جوابوئن كان ال يصح ُكفينا ميقول: األصل أن الحديث إذا ورد عن الصحابي مخالًفا لقول أصحابنا فإآخر 
ن كان صحيًحا في مورده  أن أحسن الوجوه وأبعدىا عن الشببو أنو إذا ورد حديث إال ،فقد سبق ذكر أقسامو وا 

 .(2)ل عمى التأويل أو المعارضة بينو وبين صحابي مثمولصحابي في غير موضع اإلجماع أن يحما
أو دعوى  ،تعامل معو بتأويلما خالف المذىب عنده ينبغي أن ي نصوص الكتاب والسنة، أقوال الصحابة، كل

 أو غير ذلك.  ،نسخ
 ،بل يكيل بمكيالين ،سددةوال م ،وال عادلة ،ب لألسف ال تكون أحكامو صائبةاإلنسان الذي يقع عنده التعصىذا 

أو  ،لربما يستنكر تصرًفا ،أو غير ذلك ،أو الكتب ،أو األشخاص ،أو اآلراء ،تجد أنو حينما يتحدث عن المذاىب
فأقام عميو الشناعة وجّرده  ،أو ال يحبو ،ممن يختمف معو أو نحو ذلك صدر ،أو فتوى ،أو قواًل  ،أو خطأً  ،سموًكا

 ،أو من يحبيم ،في موقف آخر من بعض أصحابو -بل مثيل-ف شبيو من كل فضيمة، ثم بعد ذلك يقع تصر 
ر يقال وتصرف صحيح ومسدد، فيذكَّ  ،وبعد نظر ،سن نظر في األمورحمل عمى أنو حفتجد ىذا يُ  ،أو يعظميم

   ىذا ال يجوز. ،؟!ممن ال تحبيم سوفن نما صدر التصرفوكيف كنت تقول حي ،رفكيف كنت تتص نسيت :لو
 ،في مواقفنا تجاه المخالفين -سبق كما-فال نكون عادلين، ونبالغ  ،يجعمنا نقع في مثل ىذه التعسفات بالتعص

الحد في الذم، كميم يتجاوز "عض طالب العمم في زمانو، يقول: يصف ب -رحمو اهلل-كما يقول ابن عبد البر 
 .لكن المشكمة التعصب .(3)"كبير مموع ،كثير وعند كل واحد من الطائفتين خير

من  قلّ "، يقول: -اسمو عبد الساتر بن عبد الحميدو -في ترجمة تقي الدين المقدسي  -رحمو اهلل-وذكر الذىبي 
 ،رىموناظر الخصوم وكف ،وجمع فييا ،ني بالسنةعُ ، زعارة، وكان فيو غمو في السنةألنو كان فيو  ؛ع منوسم

                                 
 (.ٜٙٔ) ص: ،األصول ألبي الحسن الكرخي (ٔ)
 المصدر السابق. (ٕ)
 (.ٖٕٕٗ) رقم:(، ٖٗٔٔ/ٕانظر: جامع بيان العمم وفضمو )( ٖ)
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وفيو شراسة في  ،ثم كان منابًذا ألصحابو الحنابمة ،فرموه بالتجسيم ،ق عمى األشعريةوتحر  ،وكان صاحب حزبية
  . (1)"أخالقو مع صالح ودين يابس

فتأتي األحكام  ،اعميي رب قَ يا اإلنسان الحد المشروع ال يُ بة بيذه الطريقة التي يتجاوز فيىذه المواقف المتصم :يعني
 ب ظالمة، جائرة.بسبب ىذا التعص

زمان الطمب شيًخا يشتغل يذكر أنو أدرك في أول  -رحمو اهلل-انظر ىذا المثال العجيب الذي ذكره الشوكاني 
 يمي. قال لو صالح النَّ بالفقو ي
فرفع يديو في ، أدركيا إدراًكا جيًداف ،ااالجتياد طمًبا قوي   عمومَ  وطمبَ  ،ير في الناس بالعمم والزىدقد اشت :يقول

 ورآه يفعل ذلك بعض المدرسين في عمم الفقو. ،-في التكبير :يعني-بعض الصموات 
نسأل اهلل  ،ألنو رفع يديو في التكبير من أجل ماذا ارتد؟ .(2)الحالفقيو ص قال ىذا المدرس؟ قال: اليوم ارتدفماذا 

 العافية.
وىذا من العمماء المشاىير، وذلك  -رحمو اهلل- أمامو مع أبي بكر الطرطوشيابن العربي ذكر مثااًل آخر وقع 

  .لركوعويرفع يديو عند ا ،يصمي ،لالجامع في صالة الظير، وجعل يتنفأنو جاء إلى المسجد 
وىو مذىب مالك  :يقول ابن العربي ،وعند الرفع من الركوع ،بل عند الركوع ،ليس فقط في تكبيرة اإلحرام :يعني

وشاىده رجل يعتبر في ذلك الوقت قائد  ،كان يفعل ىذا الطرطوشي :يقول: فحضر عندي يوًما، يعني ،والشافعي
م وما يعرفونو، أعني أبا بكر فرأوا ىذا العال ،ومعو بعض األعوان ،البحرية في تمك الناحية في األندلس

  الطرطوشي. 
-كيف دخل إلى مسجدنا؟  ،قالوا: أال ترون إلى ىذا المشرقي ،الصالةورفع يديو في  ،يقول: فمما نظروا إليو
 ،ىذا قائد البحرية ،، قوموا إليو فاقتموه-د الرفع منووعن ،الذين يرفعون يدىم عند الركوع ،المشرقي من المشرق

اإلمام الطرطوشي رجل معروف  ،رمى في البحرقتل وييُ  ،فال يراكم أحد ،وارموا بو في البحر ،قوموا إليو فاقتموه
 و.وأقوالو في ىذا مشيورة وكالم ،ياوقمع البدعة ومحاربت ،في نصر السنة

ىذا الطرطوشي فقيو الوقت، فقالوا  !وقمت: سبحان اهلل ،فطار قمبي من بين جوانحي :يقول أبو بكر بن العربي
  .لي: ولم يرفع يديو؟
 يفعل، وىو مذىب مالك في رواية أىل المدينة عنو. كان  -صمى اهلل عميو وسمم-فقمت: كذلك النبي 

 .ن قتمو وىو يصمي وُيرمى في البحريريدو  .(3)سكتيم حتى فرغ من صالتووأنيم كسوجعمت أ
عند النافذة،  :يعني ،ستنشق النسيمأة الحر دالمسجد كان عمى البحر يقول ابن العربي: كنت في الظييرة في ش

 .منو اويتخمصو  ،أن يمقوه في البحر فيريدون ،فمما رأوه قالوا ما قالوا ،وىؤالء جموس ،نافذة المسجد

                                 
 .(ٖٗٔسير أعالم النبالء )المقدمة/ (ٔ)
 (.٘ٛ)ص: لمشوكاني أدب الطمب ومنتيى األدب ( انظر: ٕ)
 .(ٖٓٚ/ٗأحكام القرآن البن العربي ) (ٖ)
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من قول  تو كما سبقوا عمى القتل أو عمى الحكم بردءب اجتر وىم في حال من التعص يخالفيم نفيؤالء إذا رأوا م
 .سذلك المدر 

أعظم من معاداة "ل من ىؤالء من المعاداة، يقول: وما يحص ،وكما يقول الشوكاني أيًضا بذكر ىذه الجياالت
وقعوا في أذىان العوام أنو أو  ،وعمى دين غير دين اإلسالم ،الييود والنصارى، وظنوا أنو عمى شريعة أخرى

 .(1)"يقول: فانظر ىذا الصنيع الشنيع الذي ىو شبيو بمعب الصبيان ،ناصبي
ما سفيو  ،ظالم إما معتدٍ  فصاحبو"يصدر من اإلنسان يقول: وما  ،يتكمم عن العمل -رحمو اهلل-وشيخ اإلسالم  وا 

 ،والجياد في سبيل اهلل ،والنيي عن المنكر ،بصورة األمر بالمعروف وما أكثر ما يصور ذلك الشيطانُ ، عابث
  . ظالم ومعتدٍ والواقع أنو  ،نو ما شاء اهلل ينصر الدينأ. ىو عند نفسو (2)"ويكون من باب الظمم والعدوان

ب من الكذب عمى قد ال يتورع ىذا المتعص :ىو برئ منيا، يعني تيمٌ  بمصق بيذا من باب التعصلربما يُ  وىكذا
 ىذا الذي خالفو.

ي، ب لمذىب األشعر عتيق القيرواني، يقول: كان يتعص عن شيخ القّراء محمد بنذكر  -رحمو اهلل -الذىبي 
كان أصحاب القيرواني يشيدون عميو أنو ال  :ناصر وجماعةقال ابن "يقول:  ،ووقعت بينو وبين الحنابمة فتن

 ُيدين ىذا بقول أصحابو.  يعني ىو يريد أن "ُيصمي
رد، مُ رمى بالفسق مع الل من الجنابة في أكثر أحوالو، ويُ كانوا يشيدون عميو أنو ال يصمي، وال يغتس"يقول: 

 . "واشتير بذلك
ناء ىذا رجل من القر  :. يعني(3)"بيوى ىذا كالمٌ  :قمت"كيف ىذا؟ يقول الذىبي:   كان قد انحرف في باب وا 

 رمى بمثل ىذه األمور.وأن ي ،ظمماالعتقاد، لكن ىذا ال يعني أن ي
 .ألننا اختمفنا معو؟! يم بالفواحشويت ،وال يغتسل من الجنابة ،رجل ال يصمي

ذا البغي وىو وذكر سبًبا ليذا البغي أو أحد أسباب ى ،أشياء أيًضا من ىذا القبيل -رحمو اهلل-وذكر ابن كثير 
ط وتسم ،وىو سبب لذىاب الريح ،وأن ىذا البغي ىو من أعظم أسباب التفرق واالختالف ،التنافس عمى الدنيا

 األعداء.
أمثمة  -رحمو اهلل-م قد يورث رد الحق الذي يكون مع المخالف كما ذكر شيخ اإلسال -متلألسف كما ق-وىذا 
 ذلك.من 
 ،وىي حق ،ألن الفالسفة قالوىا ؛ىا خصوميميقولون بعض األشياء الصحيحة فيردالفالسفة أحياًنا  :يقول
 وال يصدقون بيا، وىكذا أيًضا مع غير الفالسفة. ،بالغون في رّدىافي

ر ال إذا سمع الرافضة يسبون ويشتمون أبا بكذكر أن بعض الجي ،شيخ اإلسالم أشياء غريبة وعجيبة بل ذكر

                                 
 .(٘ٛأدب الطمب ومنتيى األدب، لمشوكاني )ص:  (ٔ)
 .(ٕٛٗ/ٗٔمجموع الفتاوى ) (ٕ)
 .(ٛٔٗ/ٜٔسير أعالم النبالء ) (ٖ)



14 

 

يعني صف -إذا كان في الصف  ال من المسممينأن بعض الجيو  ،-رضي اهلل عنو-ر اشتغل بشتم عمي وعم
 ،-عميو الصالة والسالم-شرع في شتم عيسى  -صمى اهلل عميو وسمم-مون النبي وسمع النصارى يشت ،-القتال

   بو وال يقع في شيء من الباطل. واإلنسان يقبل الحق ويقر ،العافية نسأل اهلل
أى أىل البدعة وأىل البيت إذا ر  ال المتسننة في إعراضو عن بعض فضائل عمي  يقول: كما قد يصير بعض جي

وذكر ، موسى وعيسى بسبب الييود والنصارىبل بعض المسممين يصير في اإلعراض عن فضائل ، يغمون فييا
 . (1)المن ِقبل بعض الجي -الصالة والسالمعميو -شتم المسيح 
ىو ، و (2)((صدقك وىو كذوب))قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-نبي وأن ال ،بي ىريرة مع الشيطانوذكر خبر أ

 .شيطان
َوَكَذِلَك } قال اهلل: }ِإنَّ اْلُمُموَك ِإَذا َدَخُموا َقْرَيًة َأْفَسُدوَىا َوَجَعُموا َأِعزََّة َأْىِمَيا َأِذلًَّة{ :وىكذا في قولو عن ممكة سبأ

فقال ذلك تصديًقا لقوليا، طبًعا ىذا عمى القول بأن ىذا من الموصول لفًظا المفصول  [ٖٗ ]النمل:.{َيْفَعُمونَ 
 معنى.

فاقبل  ومن أتاك بحق :أوصني، فكان مما ذكر :لما قال لو رجل -رضي اهلل عنو-وذكرنا لكم عبارة ابن مسعود 
ن كان بعيًدا بغيًضا  .(3)منو وا 

 -و اهللرحم-مي والمعم، ألنو جاء عمى يد من نكرىو ونبغضود الحق نا ال يصح بحال من األحوال أن نر ومن ى
فرد داخل الكتاب لكن أ ىذا عنوان- "القائد إلى تصحيح العقائد" :منو بعنوان افرد جزءفي كتابو التنكيل الذي أ

من  يدذكر أموًرا دقيقة جميمة ميمة مفيدة في سبب رد الحق، من ضمن ىذه األشياء أنو يأتي عمى  -بالطباعة
منيم من فعل  -آلو وسممصمى اهلل عميو و -دعوة النبي ىؤالء الكفار رد وذكر كيف  ،ه أو يخالفوؤ بغضو، أو يشني

مديد، الذلك احتقاًرا لو، ومنيم من فعل ذلك حسًدا، ومنيم من فعل ذلك لئال يقال بأنو كان عمى باطل ىذا العمر 
 .(4)راجعيمكن أن تألمور أو أن طائفتو عمى باطل، وذكر جممة من ا

في  صس في باطمو، ويغو ر أحياًنا يتتر والمشكمة أن مثل ىذا التعصب والمواقف الحادة تجعل الطرف اآلخ
 أنا أخطأت، أنا ما قمت ىذا الكالم، أعوذ باهلل، أنا ما :يقول ربماىو  ،نت البداية لربما محدودةكا ،ضاللتو

، مثمك ما يقول ىذا، ارً رك، ىذا ىو الظن بك، جزاك اهلل خير اهلل خيكث :يصدر مني ىذا، والمفروض أن نقول
فال يبقى لو مجال، ولربما نشن الغارة عميو، ثم بعد ذلك ىذا  ،ونجمس لو ونأخذ بالحنك ،نا الشاىدعند ،أحياًنا ال

فيتمقفونو، تتمقفو شياطين اإلنس  ،الشياطينلربما يرتمي بأحضان  افي البداية بسيطً منو اإلنسان الذي كان الخطأ 
 والجن.

                                 
 (.ٕٙ -ٕ٘/ٙمجموع الفتاوى ) (ٔ)
 (.ٕٖ٘ٚ(، رقم: )ٖٕٔ/ٗأخرجو البخاري، كتاب بدء الخمق، باب صفة إبميس وجنوده ) (ٕ)
 .(ٙٛٔ/ٗاإلحكام في أصول األحكام البن حزم ) (ٖ)
 (ٖٔالقائد إلى تصحيح العقائد )ص: ( انظر: ٗ)
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معنون في ىذا الطعن لربما ويطعنون فييا، وي ،وفي ثوابتو ،ن لربما يشككون في أصول اإلسالمبعض ىؤالء الذي
 ون. يضم مفجعمتي ،ثم واجيوا حممة شرسة ،أو بعض االنحراف ،كانت القضية ىي بعض الخطأ

ثم بعد ذلك ما يمبث  ،منك اطي الذي تراه في البحر في البداية قريبً مثل ىذا المركب المطا وىذا الضالل مركب،
 يذىب بعيًدا.  ،عد حتى ال تراهتبثم ي ،أن يبتعد شيًئا فشيًئا

نكون سبًبا في ضاللو  فنحتاج إلى أننا نحاول أن نحتوي ىذا اإلنسان، أن نرده إلى الحق بأقرب الطريق، ال
 .الصارمة تجاىو رافو بسبب مواقفناعده وانحوغوايتو وب

 ،ال أىل الحقصب جماعة من جين أكثر الجيالة إنما رسخت في قموب العوام بتعإكما يقول بعض أىل العمم: 
فثارت من  ،واالزدراءء الخصوم بعين التحقير ض التحدي واإلدالء، ونظروا إلى ضعفاأظيروا الحق في معر 

طفين محو ر عمى العمماء المتماالعتقادات الباطمة، وتعذقموبيم بواطنيم دواعي المعاندة والمخالفة، ورسخت في 
 ىذه االنحرافات. :يعني .(1)ذلك، مع ظيورىا وفسادىا

وىو من  ،خ العقائد في النفوسيرس   ب سببٌ ويذكر ىذا أيًضا أنو إذا اشتد تعصبيم وقع اليأس منيم، فالتعص
 وينظرون لممخالفين بعين االزدراء واالحتقار. ،ب لمحقء السوء، فإنيم يبالغون في التعصآفات عمما

وى غرضيم في قْ ويَ  ،نتجو يقول: تتوفر بواعثيم بعد ذلك عمى طمب نصرة الباطلوي ،ره ذلكثّ ؤ ثم يذكر ما ي
ب ض التعصرحمة والنصح في الخموة ال في معر وا من جانب المطف والءسبوا إليو، ولو جاالتمسك بما نُ 

 والتحقير لنجحوا في ذلك. 
عن الدين  يعتبرون ذلك من قبيل الذب   -تكون عندىم مثل ىذه الغمظة والصرامةالذين يعني -يقول: ىؤالء لربما 

 ورسوخ البدعة في النفوس. ،والواقع أن ىذا يكون فيو ىالك الخمق ،والنضال عن المسممين
ق، أن نتمطف بتفييمو وتعميمو، نحاول أن نحتويو، أن نرده إلى الح إذا أخطأ إنسان، إذا انحرف إنسانإًذا نحن 

أن نتحاور معو ال أن نتسمط عميو وكأننا ظفرنا بظفر، فرصة اآلن عندنا شخص جديد أخطأ، شخص جديد 
 وتعال.  "جىاشتا"رأًيا خالفنا فيو، افتح لو أصدر قواًل أو 
نما يكون سمو طريقة، ال تكون المعالجة بيذا األ، ليست األمور بيذه الىذا ما يصح ذلك بطرق حكيمة، ب، وا 

 كون من شأنيا استجالب ىؤالء لمحق ورد ىؤالء لمحق. ي ى فييا أمورٌ راعَ يُ 
ن في أصول الدين ركبوا مراكب صعبة وصاروا يشككو  -نسأل اهلل العافية- وقش بعض ىؤالء الذينوقد ن

 ىذه النصيحة ويحكي لي أحد المشايخ أنو كتب ألحدىم نصيحة تمّطف بيا، فقال: لو أن ،ويثيرون الشبيات
محتفظ أنو ثم ذكر لو  ،وصمت إلى ىذه الحالوممت من البداية بمثل ىذا لما جاءتني في البداية، أو لو أني ع

طبًعا  ،-نسأل اهلل العافية-شق بيا في أول مخالفتو فأرسل مجموعة من العبارات التي رُ  :بعبارات قيمت لو، يقول
اإلنسان ال يركب المراكب الصعبة بسبب جناية اآلخرين عميو في زعمو أو ظنو  :ىو ال يجوز لو ىذا، كما قمنا

  أو توىمو، لكن نحن أيًضا ال نعين الشيطان عمى ىذا، واهلل المستعان.

                                 
 (.ٜٕٛ/٘الموافقات )( ٔ)
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 يعني-يقول: ما حصل في المنتسبين إلييم  ،وشيخ اإلسالم يذكر أن من أسباب انتقاص بعض المبتدعة لمسمف
فإن ما  ،وما كان من بعضيم من أمور اجتيادية الصواب في خالفيا ،وعدوانمن نوع تقصير  -إلى السمف

 .(1)فتنة لممخالف ليم ضل بو ضالاًل كبيًراصار حصل من ذلك 
 ،القناة الفضائية، أحياًنا في كذاأحياًنا تكون طريقة المناقشة، أحياًنا المناظرة أمام اآلخرين، أحياًنا في  ،وىكذا

من أجل أن  -يعني من الدالئل-أن يأتي بالمتردية والنطيحة  -يقول بعض أىل العممكما -تحمل ىذا اإلنسان 
فإن لم يستطع أن يورد من الدالئل والحجج فإنو يستعيض عن  ،وأن يخرج في النتيجة منتصًرا ،يتشبث بباطمو

صل األمر إلي مد ، بل قد يىذا فإنو يستعيض بالسباب والشتائم مع تحريك اليد، فإن لم يجدِ  ،ذلك برفع الصوت
ولربما رأينا في بعض المقاطع في قنوات ونحو ذلك بعض من يتحاورون يشتبكون باأليدي في حال  ،األيدي

 مزرية يخجل منيا العاقل وىو يشاىد. 
يصل األمر إلى  :يقول -رحمو اهلل-كما ذكر ابن قدامة  ،ذكروا بعض المناظرات قديًما -هللرحميم ا-والعمماء 

ولربما مد يده  :يقول ،فقيية، يصل األمر إلى قذف العرض رون في المسجد في مسائل عممية أوالقذف، يتناظ
وأن يخرج  ،الميم أن ينتصر ،والشتائم، فإن أعياه ذلك مد يده فجذب لحيتو، إذا أعيتو الحجج يمجأ إلى السباب

 .نسأل اهلل العافية ،غالًبا
ال أدري كيف يتحول ذلك إلى  :رحم متصل، يقول :كما يقول الشافعي ،بين أىمو افترض أن يكون رحمً العمم ي

   .؟!عداوات قاطعة بين أىل العمم
ا رأس الحزب فإنو رأس الطائفة التي أمّ "كما يقول شيخ اإلسالم:  ،لتحزبب إلي نوع من افيتحول ىذا التعص

 ، إلى آخره. (2)"نوا مجتمعين عمى ما أمر اهلل بوفإن كا ،-أي تصير حزًبا-تتحزب 
وىذا ال يصح وال يسوغ  ،ينويؤازره وينابذ اآلخر  ،وكل شخص يقوي اآلخر ،يعني تتحول القضية إلى مناصرة

 بحاٍل من األحوال.
ر فييا مثل ىذا التراشق، ل ينشأ في بيئة متعصبة، بيئة يكثجي ،كمة حينما ينشأ جيل في بيئة كيذهوالمش

 والعصبيات. ،والتحّزب
وحب الناس لو،  -رضي اهلل عنو-يذكر نموذًجا من ىذا يصف زمن معاوية بن أبي سفيان  -هللرحمو ا-الذىبي 

كما  ،م عمى حبو، فنشأ أوالدىم عمى ذلكا رأوا من إحسانو ولنشأتيم في الشامَ لِ  :ومغاالة ىؤالء في تفضيمو، يقول
وكانوا يبغضون  ،منيم جيشون كوّ  -رضي اهلل عنو-يل عمى حب عمي أنو في الطرف اآلخر في العراق نشأ ج

 ن منيم، وغال خمق منيم في التشّيع. ءو من بغى عميو ويتبر 
فباهلل كيف يكون حال من نشأ في إقميم ال يكاد يشاىد فيو إال غالًيا في الحب، مفرًطا ىبي ىذا بقولو: ويختم الذ

 .، ومن أين يقع لو اإلنصاف واالعتدال؟؟في البغض

                                 
 (.٘٘ٔ/ٗمجموع الفتاوى ) (ٔ)
 .(ٕٜ/ٔٔ) لسابقالمصدر ا( ٕ)
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مآخذ كل واحد  وعرفنا ،أوجدنا في زمان قد انمحص فيو الحق واتضح من الطرفين أنْ  ،فنحمد اهلل عمى العافية
 ، إلى آخره. (1)"رنامن الطائفتين وتبص

وينشأ جيل وال يشاىد إال ىذا االنقسام  ،ولكن في زماننا وفي كل زمان يقع مثل ىذا ،ىذا فيما سبق :يعني
 ثم بعد ذلك يكون نبًتا جديًدا يواصل ىذه المسيرة الظالمة. ،والتعصب ويتقمص ذلك ويتمقف ىذه األمور

فيذا ينبغي لمعاقل أن يتجّرد منو وأن يفكر وأن ينظر فيما ُيقدم عميو، والطبع لص، الطبع سّراق، فإذا استرسل 
  اإلنسان مع أىل زمانو فإنو يتأثر بذلك والبد. 

أخرى وىو السبب العاشر الذي  اأمورً  -كما سبق-قة التعّصب والتجني بيذه الطريوقد يكون الباعث عمى ىذا 
في األيام والميالي  -إن شاء اهلل -نحن سنواصل الحديث  ،في الميمة اآلتية -إن شاء اهلل تعالى-سنتحدث عنو 

أن ينفعنا  -عز وجل-وأسأل اهلل  ،بقيت فيو بقايا، والحديث ذو شجون ،اآلتية حتى نأتي عمى ىذا الموضوع
ياكم بذلك.     وا 

 
  

                                 
 (.ٕٛٔ/ٖسير أعالم النبالء ) (ٔ)


