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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 االختالف وموقفنا منو

 نحذره الذي وما الكممة جمع إلى والسبيل االجتماع إلى والطريق االختالف مع نتعامل كيف تتمة( 31)
 والكممة االجتماع لحراسة

 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت
ونعوذ باهلل مف شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، مف ييده اهلل فبل مضؿ  ،نحمده ونستعينو ونستغفره ،إف الحمد هلل

صمى  ،ا عبده ورسولولو، ومف يضمؿ فبل ىادي لو، وأشيد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريؾ لو، وأشيد أف محمدً 
  وعمى آلو وصحبو أجمعيف. ،اهلل وسمـ وبارؾ عميو

 فسبلـ اهلل عميكـ ورحمتو وبركاتو. أما بعد،
ياكـ بالقوؿ الثابت في الحياة الدنياأف يث -تبارؾ وتعالى-وأسأؿ اهلل  ،مرحًبا بكـ جميًعا ويوـ يقـو  ،بتنا وا 

 األشياد.
 :ف نتعامؿ بيا مع االختبلؼأواصؿ الحديث عف الطريقة التي ينبغي أ

 :أن نتعامل مع االختالف بعيًدا عن التعّصبسابعًا: 
فة مف الطوائؼ، فيكوف بذلؾ ب لطائأو التعص ،ب لمذىبناأو التعص ،ب لشيخناأو التعص ،ب لقولناالتعص

 ـ.صعمي ويُ فإف حب الشيء يُ  ،بوؿالتعصب قد انسدت عميو منافذ الفيـ والق
عسى أن يكون بغيضك يوًما ما،  ،أحبب حبيبك ىوًنا ما))وقد جاء في الحديث الذي روي مرفوًعا وموقوًفا: 

 . (1)((عسى أن يكون حبيبك يوًما ما ،وأبغض بغيضك ىوًنا ما
نوح مع قوؿ، أو الغمو في منابذة مف نخالفو الخبلؼ الذي يكوف سائًغا، بؿ لو كاف الخبلؼ مف فبل داعي لمج

وىذا قد مضى  ،مف غير زيادة ،بالعدؿ -عز وجؿ-هلل غير السائغ فإنو ينبغي أف نقوـ عمى ذلؾ كما أمرنا ا
 الكبلـ عميو.

 والتعصب والمبالغة ،تاريخ عند ذكر األسباب مما قد يتصؿ بيذا المعنى: الغمومف الشواىد في ال وقد ذكرت شيًئا
 وكذلؾ أيًضا العكس. ،أو نؤيده ،أو نذكره ممف نحبو ،طريوإذا كاف الذي ن

 -رحـ اهلل الجميع-ر اسمو وال حاجة لذك- ،حد مف العمماء المعاصريف لو المحبيفوالما توفي اإلماـ أحمد قاؿ 
 .(2)"ناحة عمى موت اإلماـ أحمدحؽ عمى أىؿ كؿ بيت في بغداد أف يقيموا م"قاؿ: 

فيذا كما يقوؿ الذىبي:  ،ومع ذلؾ يقوؿ مثؿ ىذا الكبلـ ،ىذا أمر منكر شرًعا، وىذا إماـ وعالـ ،ف يقيموا مناحةأ
 .(3)"ال بمقتضى الشرع ،ـ بمقتضى الحزفتكم"
 .رحمو اهلل-الكبار كاإلماـ أحمد  ولو كاف الذي توفي مف أئمة المسمميف ،منيي عنيا في الشريعة إف النياحةف

                                                           

، باب ما جاء في االقتصاد في الحب والبغض -صمى اهلل عميو وسمـ-أخرجو الترمذي، أبواب البر والصمة عف رسوؿ اهلل ( ٔ)
 (.ٜٜٚٔ(، رقـ: )ٖٓٙ/ٗ)
 (ٖٕٓ/ٔٔسير أعبلـ النببلء )( ٕ)
 (.ٕٗٓ/ٔٔ) المصدر السابؽ (ٖ)
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 ."د أكـر مف أياـ بشر الحافي كمياربو أحمضُ  سوطٌ لَ " :وىكذا قوؿ اآلخر
نم ،وال تكوف األمور بيذه النظرة ،اداد الزىبشر الحافي مف العب عظيـ بشر ": -رحمو اهلل-ا كما قاؿ الذىبي وا 

 . (1)واهلل أعمـ بذلؾ ،إنما ىو عند اهلل ،وال ندري وزف األعماؿ ،القدر كأحمد
إلى غير ذلؾ مف  ،شؾ أنو مبالغة فيذا ال ،سوط يعدؿ أياـ بشر مف أوليا إلى آخرىا :ما نستطيع أف نقوؿ

 غض. والمخالفة والب ،وكذلؾ أيًضا في المجافاة ،األمثمة التي ذكرناىا سابًقا
 ،ودينو ،ؽ بعمموما رأيت أحًدا يوث"وقاؿ:  ،يذكر أخطاءه وعيوبو -هللرحمو ا-حدىـ عف ابف الجوزي كما قاؿ أ

  .وعقمو، الثبلث، راضًيا عنو ،ودينو ،ما رأيت أحًدا يوثؽ بعممو ،. إلى ىذا الحد"وعقمو راضًيا عنو
 .(2)"إذا رضي اهلل عنو فبل اعتبار بيؤالء"الذىبي يقوؿ: 

يث، وكاف ممف س الحدكاف قد بمغو عف رجؿ أنو يدر  -سماءاأل وال حاجة لذكر-أحد العمماء مف المتقدميف 
 .(3)"ما لو ولمحديث؟ ىو بالتوراة أعمـ"يختمؼ معو، فقاؿ: 

ويطيروف بيا، وىذا  ،حترمونووي ،ويعظمونو ،عجبوف بشيخيـميذ الذيف ير أثر ىذه الكممة حينما يتمقفيا التبلتصو 
لكف  ،وال يكوف لو ذلؾ الموقع ،ومما يذكر باهلل والدار اآلخرة ،لربما يقوؿ الشيخ كبلًما مف الموعظة ،شاىدأمر م

 ر. أو ردود أفعاؿ، ثـ بعد ذلؾ يطيرونيا كؿ مطي ،أو انفعاؿ ،يقوؿ كممة في لحظة غضب
ىؤالء األتباع والتبلميذ حينما يقعوف في شيء مف ىذه  ىذه ال شؾ أنيا تفعؿ فعميا في النفوس، ثـ بعد ذلؾ نموـ

 والخوض الباطؿ. ،والتعصبات ،المبالغات
 :عن التفتيش عن األخطاء والعيوب البعد: ثامناً 

نحف ينبغي  ،فتحصؿ المجافاة والمباعدة ،رقة واالختبلؼالف ويزيد ،ؽفإننا نبحث عما يمز  فإننا حينما نفعؿ ذلؾ
 ،ة، أو كممات قيمت في سياقات معينةعف عيوب خفي فتشون ،ال أف نبحث عف أشياء ،عالج ما ظير وبداأف ن

فإف ىذا ال يسوغ  بحاؿ مف األحواؿ،  ،وننشرىا ،ثـ بعد ذلؾ نحورىا ونحوليا إلى جرائـ نحاسبو عمييا ونذيعيا
فيو "يقوؿ:  -إال مف رحـ اهلل-نا في ىذا العصر وقد قاؿ بعض أىؿ العمـ يصؼ مثؿ ىؤالء وكأنو يصؼ حال
والتمقؼ ألنواع التسبيبات  ،والتفقد لعيوب األقراف ،طوؿ الميؿ والنيار في التفتيش عف مناقضات أرباب المذاىب

وال يقصدوف العمـ إال لضرورة ما يمزميـ لمباىاة  ،فووىميـ الس ،طبعيـ اإليذاء، وىؤالء ىـ سباع اإلنس ،المؤذية
 . (4)األقراف

 ويقوـ بمثؿ ىذه الممارسات. ،ال يمكف إلنساف نزيو متجرد أف يفعؿ ىذا الفعؿ ،رذوؿمؽ مابتعد عف ىذا، ىذا خ
 تاسعًا: نحتاج في التعامل مع الخالف إلى شيء من التعقل والحكمة:

 :والحكمة إنما تكوف بمجموع أمريف
 والعمـ غير العقؿ. ،حجاالثاني: ىو العقؿ الر و  ،األوؿ: ىو العمـ الصحيح

                                                           

 (.ٕٔٓ/ٔٔ) المصدر السابؽ (ٔ)
 (.ٖٖٛ/ٕٔ) المصدر السابؽ (ٕ)
 (.ٗٗٗ/ٓٔ) المصدر السابؽ(ٖ)
 (.ٜٖٗ/ ٖإحياء عمـو الديف )( ٗ)
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ممات في حاؿ د عمى لسانو الكيطيش، سريع االنفعاؿ، تر  ،ولكنو ال عقؿ لوقد يكوف اإلنساف مف أوعية العمـ، 
نما ينأى بنفسو لي ،ج في مثؿ ىذه القضاياالغضب كالسياـ، فمثؿ ىذا ال يصمح أف يم  سمـ الناس منو.وي ،سمـوا 

نما تكوف  ،وقد يكوف اإلنساف عنده عقؿ اج إلى نحت ،لحكمة لمف جمع بيف ىذيف األمريفالكف ليس عنده عمـ، وا 
 لئبل يزيد الشر.  ؛حسنوف التعامؿ مع مثؿ ىذه األمورعقبلء بمثؿ ىذه األوقات ي

ويكوف مف أعظـ معاوؿ  ،وىو بزعمو أنو يريد أف يطفئ الفتف والشرور ،لئبل نكوف ممف يصب الزيت عمى النار
 الفتنة مف حيث ال يشعر.

ف  ،فميبتعد عف ىذه المضايؽ ومف كاف يفتقد مثؿ ىذه الحكمة ،شيء مف البصر فيما نأتي وما نذر نحتاج إلى وا 
 .شاور أىؿ النظر الصحيح في األموركاف والبد فاعبًل فميشاور العقبلء، ي

د. التي صارت بيد كؿ أح ةخذ مثااًل عمى ذلؾ مما نعانيو ونكابده بمثؿ ىذه األوقات مع وسائؿ اإلعبلـ الجديد
عمى سبيؿ المثاؿ قضية التشيير، ىذه مخالفة وقعت، ىذا خطأ، ىذه زلة، ىذا إنساف صدر منو موقؼ غير 

سمعيا واحد في مجمس، سمعيا اثناف، سمعيا خمسة، كتبيا في موقع يتابعو  ،غير سميـ، قاؿ كممة ،صحيح
 قضية؟عميو عشرة، يتابعو عميو ثبلثوف، خمسوف، مائة، كيؼ التعامؿ مع مثؿ ىذه ال

ذا كاف اهلل ، التشيير في أصمو حراـ  آَمُنوا ال ِذينَ  ِفي اْلَفاِحَشةُ  َتِشيعَ  َأنْ  ُيِحبُّونَ  ال ِذينَ  ِإن  } :يقوؿ -عز وجؿ-وا 
 .[ٜٔ: النور] {َواْْلِخَرةِ  الدُّْنَيا ِفي أَِليمٌ  َعَذابٌ  َلُيمْ 
شيعيا بأمور ال تخفى الدنيا واآلخرة، فكيؼ بالذي يفي دىـ بالعذاب األليـ مجرد المحبة إلشاعة الفاحشة توعب

 بقولو وعممو؟ 
ف كاف يدخؿ ،والفاحشة في ىذا السياؽ ىي الزنا في الفاحشة بمفيوميا العاـ ما عظـ وفحش،  وما في معناه، وا 

 بح مف الجرائـ مف األقواؿ واألفعاؿ. ما كاف عظيـ الق
مف فكيؼ ب ،دوف بالعذاب األليـ في الدنيا واآلخرةمنوا متوعآف حبوف إشاعة الفاحشة في الذيالذيف ي ؤالءفمثؿ ى

 فما شأف اإلنساف وىذا؟  ؟،أعظـ مف مجرد المحبة القمبيةوىو  يقوـ بذلؾ مف الناحية العممية
: -تبارؾ وتعالى-أصحابو في مثؿ ىذه اآلية، وكذلؾ في قولو  -عز وجؿ-د اهلل الذي توعىذا التشيير و 
ْثًما ُبْيتَاًنا اْحَتَمُموا َفَقدِ  اْكَتَسُبوا َما ِبَغْيرِ  َواْلُمْؤِمَناتِ  اْلُمْؤِمِنينَ  ُيْؤُذونَ  َوال ِذينَ }  . [ٛ٘: األحزاب] {ُمِبيًنا َواِ 

يحكوف عمى المؤمنيف  ،ولـ يفعموه ،منو لـ يعمموه برآءينسبوف إلييـ ما ىـ  :أي": -رحمو اهلل-يقوؿ ابف كثير 
  . (1)"والمؤمنات ذلؾ عمى سبيؿ العيب والتنقص منيـ

  .(2) ((حق بغير المسمم عرض في االستطالة الربا أربى من إن)): -صمى اهلل عميو وسمـ-وقد قاؿ النبي 
 .(3) ((من سّمع سّمع اهلل بو)): -صمى اهلل عميو وسمـ-وقد قيؿ في معنى قولو 

                                                           

 (.ٓٛٗ/ٙتفسير ابف كثير )( ٔ)
 (.ٔ٘ٙٔ( وأحمد، رقـ: )ٙٚٛٗ(، رقـ: )ٜٕٙ/ٗأخرجو أبو داود، كتاب األدب، باب في الغيبة ) (ٕ)
(، ومسمـ، كتاب الزىد والرقائؽ، باب مف أشرؾ ٜٜٗٙ(، رقـ: )ٗٓٔ/ٛأخرجو البخاري، كتاب الرقاؽ، باب الرياء والسمعة ) (ٖ)

 (.ٜٕٙٛ(، رقـ: )ٜٕٕٛ/ٗفي عممو غير اهلل )
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ف كاف المشيور عمى  ،ر بو الحديثىذا تفسير فس ،أظير اهلل عيوبو الناس وأذاعيا ع بعيوبأي مف سم وا 
اليجاء  مف ويتداولونو ،مما يتناقمو الناس -الشعر-أو المنظوـ  ،بيؿ المنثورفيدخؿ في ىذا ما يقاؿ مف ق ،خبلفو
 ونحو ذلؾ. ،المحـر

قع منو إساءة فإف وىو مف البيتاف وزيادة، وأما إذا كاف بمف و  ،عظيـ ف بالبريء فيذا جـرىذا التشيير حينما يكو 
 تعامؿ معو بشيء مف الحكمة. ذلؾ ينبغي أف ي

؟ وماذا يترتب عميو؟ وىؿ فعمو يستحؽ ىؿ يستحؽ ىذا أو ال ،نظر في ىذا الفعؿأف ينظر في المصمحة، وأف ي
 ؟ ا أو فعمو عبلنيةسر  

صمى -والنبي  ،فيذا التشيير غيبة وزيادة ،[ٕٔ: الحجرات]{ َبْعًضا َبْعُضُكمْ  َيْغَتبْ  َواَل }يقوؿ:  -تبارؾ وتعالى-فاهلل 
 .  ((ذكرك أخاك بما يكره))قالوا: اهلل ورسولو أعمـ، قاؿ:  ((أتدرون ما الغيبة؟))قاؿ:  -اهلل عميو وسمـ

 ،فإف لـ يكف فيو المبلييف؟فكيؼ إذا كاف يقرأ ذلؾ د ذلؾ مف الغيبة، كاف يذكره في المجمس عند واحد يع إذا
 . (1) ((فقد بيتو))قاؿ: 
ذا رأى عيًبا ستره(2) ((واْلخرة الدنيا في اهلل ستره امسممً  ستر من)) :ترجاءت بالس ًضا النصوص التيثـ أي  ،، وا 

 وقد يكوف واجًبا بحسب الحاؿ، وما يقتضيو المقاـ.  ،لكف التشيير ىذا قد يكوف مباًحا
وكثيًرا ما  ،ر بوشي  وتصفية الحسابات وكراىية ىذا المُ  ،أيًضا النصح لممسمميف بحظوظ النفسوكثيًرا ما يختمط 

 .وتحميؿ األمور ما ال تحتمؿ ،لتجنيد في مثؿ ىذه األمور وايحصؿ التزي  
فإف ذلؾ ال يقتضي دائًما أو كفر،  ة،أو بدع ،أو انحراؼ ،لكف، إذا كاف ذلؾ مف األمور الواضحة أنيا خطأ

 رنا بو أذعناه.مغموًرا، فإذا شيىذا القوؿ  صاحبقد يكوف  ،التشيير
ره لربما إال الواحد، أو ليا إلى غيدة لـ يقرأىا إال أفراد، ولـ يحو نجد أحدىـ كتب في تغري ،نحف نعاني مف مشكمة

 :ونقوؿ ،تابعيـ المبلييفلمف ي ونرسميا ،ونذيعيا ،ج"ىاشتا"أخذ ىذه التغريدة نفتح ليا ثـ ماذا نفعؿ؟ ن ،نحو ذلؾ
 .انشر تؤجر

أو أنيـ ممف خذلوا اإلسبلـ وأىمو حينما  ،الذي فتحناه جوقعوا في ىذا الياشتابؿ نحاسب اآلخريف ىؿ شاركوا و 
 أعرضوا عف ذلؾ. 
أصبح يسمعيا الجميع  ،أو قيمت لـ يطمع عمييا أحد، أو اطمع عمييا واحد أو اثناف ،تبتىذه الكممات التي ك

 .ر ذلؾ بميًغافيكوف أث ،طرقت كؿ سمع ،ي ال يعرفف ىذه الوسائؿ والوسائطليا الجميع حتى العجائز البلتويتداو 
 ـ بيا. ونحف ال نشعر، قمنا بدعاية مجانية ال يحم ج الباطؿ، ويصؿ إلى اآلفاؽ عمى ظيورناأصبحنا جسوًرا نرو 

فقمنا نحف بذلؾ بالنيابة  ،األعداد اليائمة قد ال يكوف عنده مف اإلمكانات ما يستطيع أف يوصؿ صوتو إلى ىذه
 عنو. 

                                                           

 (ٜٕٛ٘(، رقـ: )ٕٔٓٓ/ٗب البر والصمة واآلداب، باب تحريـ الغيبة )أخرجو مسمـ، كتا( ٔ)
(، وأحمد، رقـ: ٕٗٗ٘)رقـ (، ٓ٘ٛ/ٕأخرجو ابف ماجو، كتاب الحدود، باب الستر عمى المؤمف ودفع الحدود بالشبيات ) (ٕ)
(ٜٜٔٙ٘). 
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أو إف كاف يريد  ،الميـ أف تصؿ ىذه الكممات ،فيؽ الوجو، ال يبالي بما قيؿ فيووقد يكوف أممس الجمد، ص
لناس مطموبو إف كاف يريد الشيرة والذيوع، ويتحدث عنو اره ىو و بحسب تصو  افنكوف قد بمغنا بو الثريّ الشيرة 

 .العاـ كما يقاؿويشغؿ الرأي 
 ف لمحديث عف قضية يتحدث بيا المجتمع. و ثـ بعد ذلؾ يجد الخطباء أنيـ لربما مدفوع

 ،أنا ال أريد أف أكوف بعيًدا عف اىتمامات المجتمع، أريد أف أساير المجتمع في ىمومو :فالخطيب في نفسو يقوؿ
أ الخطباء فيبد ،وأضع النقاط عمى الحروؼ ،ح ليـ الحقائؽوأوض ،وعمى ألسنتيـ ،وما يدور في مجالس الناس

 ثـ بعد ذلؾ يأتي أصحاب األقبلـ، وتشتغؿ األمة، وكانت القضية مدفونة. ،يتكمموف في ىذه القضية
وال  ،حاسب عمى ما كتبيح، ثـ بعد ذلؾ يوقد كتب باسمو الصر  ،كاف مثؿ ىذا يمكف أف يترافع معو إلى القضاء

 يعمـ بذلؾ أحد. 
وسب رب  ،عمنا؟ أشغمنا الناس، وذىبت تمؾ الشفافية التي في القموب تجاه الباطؿ والكفرلكف نحف ماذا ف

لكثرة وقع النباؿ  ؛وما عادت تتأثر ،وأصبحنا قد اعتادت قموبنا عمى ذلؾ ،والطعف في ثوابت الديف ،العالميف
 والسياـ. 

حفظ العبد فة الميمة التي ينبغي أف يمؾ الصفتذىب ت ،فما عاد يشعر بكثرة الجراح ،تتابعت السياـ عمى القمب
باؿ  ابعض السمؼ كاف إذا رأى منكرً  ،الشفافية تجاه المنكر :لتكوف تمؾ الصفة سمة فيو ؛وأف يحافظ عمييا ،قمبو

 لكثرة ما َيِرُدىا. ؛صمبة قاسيةنا قموبأصبحت  ونحفالدـ، 
القضية ليست  ،القضية ليست انشر ،ونحف ال نشعر ،وأف ننشر الباطؿ ،ولذلؾ مف الخطأ أف نفسد عمى أنفسنا

وقاؿ  ،قاؿ شيخ اإلسبلـ ،اؿ الحسف البصريق ، يقوؿ:وفبلف ما شارؾ، فبلف خذلنا ،، فبلف شارؾاؿ حضورً سج
 التي تحمؿ. ىذه الرواحؿمف  اعف موضوع آخر، نريد أف تكوف جزءً والناس يتكمموف  ،كذا

ة أصبحت ذات أبعاد كبيرة، وأنيا خرجت عف السيطرة، فيبدأ يتساءؿ بعض مف ىؤالء ربما يفزع لما يرى القضي
 ىؿ ىذا صحيح؟ ، ؟ليا كذا، وحينما نشرتياوفتحت  ،حينما أذعتيا اً ىؿ ما فعمتو صحيح :يقوؿ

 ،ما شاء اهلل، ما شاء اهلل ،ر عمى ىذا اإلنسافنكَ يُ  فْ ما كنت أتوقع، كنت أريد أ ،القضية وصمت إلى حد كبير
 عميو بيذه الطريقة؟! ليس ىذا بصحيح.ر نكَ يُ 

روى؟ والغاية وال يُ طوى حكمة، ما الذي ننشره؟ ما الذي نذيعو؟ ما الذي يدفف؟ ما الذي يُ  يكوف عندنا نحتاج أف
 دمية. كثير منيا م  ،تأتي في الواتس أب لكف لؤلسؼ انشر، ىذه الرسائؿ التي ،ال تبرر الوسيمة أيًضا

ىي الفائدة المرجوة مف ىذه الرسالة؟ إدماء القموب؟ إلؼ المنكر؟  الرسالة؟ ما ما ىو الغرض مف إرساؿ ىذه
 ،المطموب؟ أرسؿ فقطماذا تريد بإرساؿ ىذه الرسالة؟ ما ىو  ىي الفائدة اآلف؟ امتبلء القموب بالغؿ؟ ثـ ماذا؟ ما

األسماء  ضؿ إليؾ حينما ترى بعؿ ىذا صحيح؟ ونصبح عمى أوجاع، ونمسي عمى أوجاع، حتى إنو يخيى
 ا. أرسؿ تعرؼ أنو أرسؿ غم  

فإف النظر في مثؿ ىذه  ،حتوالواتس أب واستر  ،ولذلؾ أنا ما رأيت الراحة حتى تركت ىذه الوسائؿ، تويتر
يشارؾ في نشر ىذه األشياء  مكف لئلنساف أف يحفظ قمبو مع أنو الوال ي ،األشياء ال شؾ أنو يؤثر عمى القمب

 وقد يكوف الواحد منيـ ممف يشيع الفاحشة في الذيف آمنوا؟ ،يرتعوف، ويذيعوف ذلؾفكيؼ بيؤالء الذيف  ،أصبًل 
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ديف بيذا الفعؿ، واهلل ويظف أنو يغار، وأنو ينصر ال ،لكف لؤلسؼ، أصبح كؿ واحد أمير نفسو ،نحتاج إلى تبصر
 المستعاف.

ماذا يريد مف كتابة التعميؽ؟ ماذا يريد مف كتابة الرد؟  يريد اإلنساف مف نشر ىذا؟ ات، ماذاىذا باإلضافة إلى الني
  ؟حة، يبقى الفعؿ ىؿ ىو صحيح أو القد يكوف ذلؾ جميًعا لنية صحي

عمؽ، لي فييا رأي، كؿ أ ، أنا موجود، في كؿ قضية حاضرحضورالوقد يكوف لنية فاسدة، تعزيز الذات، إثبات 
 .يـو البد مف التواصؿ مع المعجبيف والمتابعيف

ه األعماؿ ىؿ ويعرؼ بعد ذلؾ ىذ ،ر، ثـ بعد ذلؾ يبقى أسيًرا لعمموويوضع في قب، والنياية عمى خرقة يمؼ بيا
 أو أف ذلؾ مما يباعده مف اهلل والدار اآلخرة. ،بو ويرفعوىي مما يقر 

 :: أرح نفسكعاشراً 
إذ إف الكثيريف يعيشوف في قمؽ  ؛كف في راحة وعافية، العافية ال يعدليا شيء ،نصيحتي لنفسي ولكـ: أرح نفسؾ

دائـ وىـ، في كؿ قضية تقع، في كؿ جزئية، في أي مكاف في الدنيا تصؿ إليو عبر ىذه الوسائؿ والمواقع 
لى آخره ،واألخبار ما الموقؼ؟ ما موقفي تجاه كذا؟ ما موقفي تجاه ما يحصؿ في البمد الفبلني؟ ما موقفي  ،وا 
  مقت ليذا. أنا ما خُ  ،؟اه موقؼ فبلفما موقفي تج ،وما قاؿ؟ ،تجاه فبلف

ذا و  عث وما دينؾ؟ ومف ىذا الرجؿ الذي ب ليا رابع، مف ربؾ؟ سأؿ ثبلثة أسئمة فقط، مافي قبري سأضعت وا 
حيط بما يجري في لف يستطيع أف ي والفيـ واالطبلعدر والعمـ أوتي اإلنساف مف اإلمكانات والقُ  فيكـ؟ وميما

 الدنيا. 
كـ، ومف وما يحتؼ بيا مف جية النظر في األدلة ليستخرج الح ،ومقدماتيا ،ونياياتيا ،بمبادئيافكؿ قضية يحيط 
خطئ في تنزيمو عمى وقد ي ،خطئ في طمب الحكـ مف الدليؿلينزؿ ىذا الحكـ عمييا، فقد ي ،جية تحقيؽ المناط

 ىذه الواقعة. 
يأتي شاب صغير ال تحتمؿ قدراتو  ،ة في الدنيالموجودثـ انظر ماذا يحتاج مف الزماف حتى يتصور ىذه الوقائع ا

معو أسئمة، ىذه األسئمة كبار  ،ؽ دائـوىو يعيش في قم ،ؿ نفسو شطًطاوال إمكاناتو، وقد حمّ  ،وال العممية ،العقمية
 .أو توقؼ بعضيـ ،مع عمييا أىؿ بدر لربما توقفوالو ج

لؾ  ما، ال يسألؾ عف ىذا -عز وجؿ-ح نفسؾ، اهلل أر  ،يذىب إلى ىذا وىذا وىذا وىذاو  ،ويريد جواًبا لكؿ واحدة
 وليذه األشياء؟ أرح قمبؾ. 

ىذا يدخؿ مف باب الصياـ، وىذا يدخؿ مف باب الصدقة، وىذا يدخؿ  ،وأبواب الجنة كثير -عز وجؿ-اعبد اهلل 
 .مف باب الصبلة

ورأي  ،يكوف لؾ فييا موقؼفي قضية تريد أف ما اصطرع الناس وكم ،دخؿ في مثؿ ىذه القضايا والمضائؽفبل ت
أو  ،أو التشتت ،فيقع في شيء مف الحيرة ،ر، ثـ بعد ذلؾ لربما تضيؽ إمكانات اإلنساف نحو ىذه األشياءوتصو 

 وقد رأيت شيًئا مف ذلؾ.  ،الضغوط النفسية، فيتولد عف ىذا عمؿ وأوصاب
ب، أضنى لعقمية، وأصبح يخمط، تعتكوف باألمراض ا صيبوا بأشياء أشبو مافأ ،ما تحتمؿ عقوليـ ارأيت أناسً 
 نفسو. 
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السبب أنو يتابع كؿ  ،أدوية نفسية، وما عادت تجدي معو نو يأكؿإ :يقوؿ ،ويطمب المخرج ،وبعضيـ يشكو
سأؿ ولف تُ  ،تصوًرا وموقًفا، مف طالبؾ بيذا؟ مف أمرؾ بيذا؟ اهلل ال يكمفؾ بيذاف لكؿ حادث يء، ويريد أف يكو  ش

 النجاة لنفسؾ والعافية.عنو، فاسترح، واطمب 
نموذًجا لجمع القموب، والتعامؿ  -حفظو اهلل-أعجبني مقاؿ لمشيخ محمد بف إبراىيـ الحمد، أنا اعتبر الشيخ 

مف أعجب مف رأيت في ىذه  ،الرجؿ عجيب ،يب الناس لمخير، ودفع أسباب الشربالحكمة مع الناس، وتقر 
 ، ويقضي األوقات  ،شاركيـي ومع األطفاؿ في أفراحيـ وآالميـ،الجوانب، مع الصغير والكبير، مع الشيخ اليـر

ونسأؿ اهلل الثبات لو ولنا، لكف ىذا المقاؿ  ،زكي عمى اهلل أحًداال ن ،ىذا، والسعي في مصالحيـ وحاجاتيـفي 
  ف قراءتو.جميؿ، إف كاف بعضكـ ما قرأه فيحس، مقاؿ "ليس بالضرورة" :مقاؿ جميؿ بعنواف

 ،أو مسألة ،رورة أف يكوف لؾ رأي في كؿ نازلةليس بالض"يقوؿ:  ،مما يتصؿ بموضوعنا أنقؿ بعض الجمؿ منو
ذا كاف لؾ رأي في شي ،أو مشكمة ذا أردت إبداءه فميس بالضرورة أف ء مف ذلؾ فميس بالضرورة أف تبديوا  و، وا 

أو تظف أنو  ،أو تتعصب لو ،ج في إبدائوذا أبديتو فميس بالضرورة أف تتشنأو في كؿ مناسبة، وا   ،تبديو لكؿ أحد
ذا خالفؾ الرأي أحدٌ  الضرورة أف يكوف ذلؾ مف الناس فميس ب حؽ ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو وال مف خمفو، وا 

أو  ،أو حاسًدا، وليس بالضرورة إذا انتقدت أحًدا مف الناس أف تسعى إلى تجريحو ،أو متربًصا ،االمخالؼ عدو  
و وتدعو إلى رورة إذا اختمفت مع أحد أف تعاديده مف كؿ حسنة، وليس بالضوتجري ،اإلساءة إليوو  ،إسقاطو
شير بو قدر ما تستطيع، وليس بالضرورة إذا كاف بينؾ وبيف أحد مف الناس خصومة أف تنتقؿ ىذه وت ،عداوتو

 ".الخصومة إلى كؿ مف يتصؿ بو أمرؾ حامبًل شعار: معي أو ضدي
 الموقؼ.تريد اآلخريف أف يتخذوا نفس ىذا 

 . إلى آخر المقاؿ. "بؿ يكفي أف تنحصر الخصومة بيف أصحابيا قدر المستطاع"يقوؿ: 
 بؿ مف الضرورة. :لكف نحف لؤلسؼ في كثير مف األحياف نقوؿ ،ىذا صحيح
ومف كؿ ما يحصؿ بو التدنيس والتمويث ليذه  ،رقةينبغي عمينا أف نحذر مف كؿ ما يسبب الشر والف :أخيًرا أقوؿ

أعني -وقد يحصؿ بالمخالطة  ،وقد يحصؿ بالسماع ،فتتغير وتتحوؿ، وىذا أمر قد يحصؿ بالمطالعة ،القموب
  .فاحفظ قمبؾ وسمعؾ وجوارحؾ ،-ىذا األثر السمبي

أو  ،، وبعض أىؿ العمـ قاؿ: المراد بو الغيبةو يعني: االتباع، ال تتبعفْ القَ  {َتْقفُ  َواَل } :يقوؿ -عز وجؿ-واهلل 
ؿ في معنى اآلية. لكنو بعض ما يدخ ،وىذا معنى صحيح ،ألف القفو مف القفا ؛قاؿ في القفاألنيا ت ؛النميمة

 َلْيَس  َما َتْقفُ  َواَل } ،وفْ فالقفو: ىو االتباع، اتباع األفكار، اآلراء، المواقؼ، سماع الغيبة، كؿ ىذه األمور مف القَ 
، كؿ ما ليس لؾ بو عمـ، لما "ما" {ِعْممٌ  ِبوِ  َلكَ   الس ْمعَ  ِإن  } ،ىنا تفيد التعميؿ والتوكيد "إفّ "ذا؟ ىذه تفيد العمـو

 وكبلىما صحيح إف شاء اهلل.  ،، عمى المعنييف [ٖٙ: اإلسراء] {َمْسُئواًل  َعْنوُ  َكانَ  ُأوَلِئكَ  ُكلُّ  َواْلُفَؤادَ  َواْلَبَصرَ 
بيا؟ كيؼ سخرتيا؟ كيؼ  سأؿ عنؾ، ماذا عممتَ ىذه األشياء ستُ  أف ،إلى اإلنساف الضمير يرجع {َعْنوُ  َكانَ }

 استعممتيا؟ السمع والبصر والفؤاد. 
سأؿ عنو كيؼ سخرؾ؟ كيؼ سأؿ عنيا، ىي تُ ىذه األشياء الثبلثة، اإلنساف يُ  يمكف أف يرجع إلى {َعْنوُ  َكانَ }

 ب عمييا. ويحاس ،سأؿ عنياوىو أيًضا سيُ  ،استعممؾ؟
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 والقمب ىو المستقر. ،ىذه آالت العمـ، فالسمع والبصر ىما الوسائط ،فذكر السمع والبصر والفؤاد
ويورث ذلؾ القمب  ،غير قمبوفي ،قد يتأثر اإلنساف بمجمس مع صاحب لوثة ،وما يسمع ،شاىدفيتأثر اإلنساف بما ي

 شبية يستعصي عميو إخراجيا.
رضي اهلل -أف عثماف  -وىو مف الكتب المفيدة في ىذا الموضوع-" الفتنة ووقعة الجمؿ" :صاحب كتابيذكر 
الناس  غريوي ،يجوؿ في األمصار، يتكمـ -سبأ أعني عبد اهلل ابف-أياـ الفتنة حينما صار ابف السوداء  -عنو

 ،-عنو رضي اهلل -فقيؿ لعثماف  ،ر قموبيـ نحوه، فوجد في بعض األمصار قبواًل ويغي -رضي اهلل عنو-بعثماف 
 الة سوء، فأرسؿَ توجد ىناؾ مشكمة، ىناؾ قذكروا لو أنو  ،مف األخيار ،بعض أىؿ األمصار مف الصالحيف قاؿ

فذىب ىؤالء ورجع بعضيـ  ،ويعرؼ مرادىـ ،ويسمع مف ىؤالء ،جريإلى ىذه األمصار ليرى ويطمع عمى ما ي
  لـ نر شيًئا. :قالوا ،مف أمصار نظيفة

نحسبو واهلل -ومات عمى ذلؾ  ،قي مف األخياروب ،صر وىو مف األخيارأرسمو إلى م ىؤالء الذيف أرسميـأحد 
اىد ىو فالش الخبر إف صح ،-صمى اهلل عميو وآلو وسمـ-ألف عندنا ما يشيد لذلؾ مف كبلـ رسوؿ اهلل  ؛-حسيبو

 ولو كاف محدوًدا. ر،ف تأثفقط فيما قد يقع مِ 
د وق ،و قد استمالو قوـ بمصرإن :يقوؿ ،ولـ يرجع إلى المدينة ،ا أبطأ الرسوؿأمير مصر كتب إلى عثماف لم

وس ءىؤالء مف ر  ،بف بشروكنانة  ،بف حمرافوسوداف  ،وخالد بف ممجـ ،بف السوداءانقطعوا إليو، منيـ: عبد اهلل 
 . (1)الفتنة

ع سم -القصةت إف صح-ولكنو  ،بشيء مف ىذه الفتنةأو يتمطخ  ،ولـ يقع في شيء ،نحوىـ إطبلًقا ىو لـ ينحُ 
 .ولربما كاف لذلؾ السماع شيء مف األثر الوقتي ،منيـ

فبل ينبغي لئلنساف أف يثؽ بنفسو  ،ي العبد بصدؽ نيتو وصبلح قمبو وعممو وحالوقد ينج -عز وجؿ-لكف اهلل 
  ستخرج ذلؾ منيـ وىو غير مؤىؿ.أأجالس ىؤالء مف أجؿ أف  :فيقوؿ

ا بو أي  لشفيوقع في قمبو مف ا ،أجمس معو :ثـ يقوؿ ،ويكوف ىذا اإلنساف قد انحرؼ ،فبلف صديقي :أو أف يقوؿ
كاف نوع ىذه الشبو، بعض ىؤالء وقعوا في اإللحاد، بعض ىؤالء تشككوا في ثوابت الديف، بعض ىؤالء انحرفوا 

 في أبواب أخرى.
 .ببعض بموا عمى تشبو بعضيـحب، والطبع لص، والناس كأسراب القطا جُ فالصاحب سا

نما تسمع مف أىؿ العمـ الراسخيف  ،فينأى اإلنساف بنفسو ويبتعد ويطمب العافية، ال تدخؿ مواقع وتقرأ وا 
 الناصحيف.

ي ا مف يريد أف يصفي، أو أف يتكمـ فيييكوف الكبلـ فييا بشيء مف التشف ح أفثـ إف ىذه القضايا ال يصم
 ؿ. قاحسابات كما ي

وعقؿ  ،حة، بحاجة إلى صادقيف، نحف بحاجة إلى أىؿ عمـ عندىـ حكمةصَ نحف في ىذا الوقت بحاجة إلى نَ 
 وية، يأخذوف بأيدي الناس إلى شاطئ النجاة وينقذوف الغريؽ. ور 

                                                           

 (.ٓ٘-ٜٗالفتنة ووقعة الجمؿ )ص: ( ٔ)
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 ىو ال ينقذه. ،يضربو بمقارع عمى رأسو، حتى يغرؽفيذا قد يزيده غرًقا،  ،لكف إذا جاء إنساف عنده تشؼ  
عمى المرضى، ويأخذ المشرط  أو حاقد ،ء حاقد عمى ىذا المريضتصور أف الطبيب الذي يريد أف يعالج الدا

 ىذا أحد يعالج عنده؟ ما أحد يعالج عنده.  ،ويتشفى
ا، يمتمئ قمبو بالغؿ فبل يمكف لمف كاف حانقً  ،باسـ التطبب ،ـ في حؽ ىؤالء الناسمارس نوًعا مف اإلجراىذا ي

 .الواقعكوف سبيبًل إلى إصبلح ىذا عمى إخوانو المسمميف أف ي
وبصر في األمور الواقعة،  ،وعمـ ،مع قموب كبيرة تحتمؿ ،نظيفة وأيدٍ  ،وألسف نظيفة ،نحتاج إلى قموب نظيفة

 .واهلل المستعاف ،ويكوف ذلؾ سبيبًل إلى العبلج والتصحيح ،ة والحكمةمؿ مع ىذه القضايا بشيء مف الرويتعافي
جوانب أو الفروع التي أردنا أف نتحدث عنيا وىو األخير أو ال ،بعد ذلؾ ننتقؿ إلى التاسع مف ىذه الموضوعات

 أو الطريؽ إلى االجتماع. ،وىو ما يتعمؽ بالمخرج
 ما السبيل إلى جمع الكممة؟

 .االعتصام بالكتاب والسنةأوال: 
وال يمكف أف نجتمع عمى شعارات  ال يمكف أف نجتمع عمى عواطؼ،، األصؿ الذي ينبغي أف نجتمع عميو فيذا
-ولو وال سنة رس ،في كتاب اهلل وليست مما جاء ،ناأف نجتمع عمى أصوؿ قد وضعيا بعض وال يمكفدعية، ب

 . عميو الصبلة والسبلـ
 ِبالم وِ  ُتْؤِمُنونَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  َوالر ُسولِ  الم وِ  ِإَلى َفُردُّوهُ  َشْيءٍ  ِفي َتَناَزْعُتمْ  َفِإنْ }ذكر لنا ىذا المخرج  -عز وجؿ-واهلل 
 .[ٜ٘: النساء] {تَْأِوياًل  َوَأْحَسنُ  َخْيرٌ  َذِلكَ  اْْلِخرِ  َواْلَيْومِ 
صحسف عاقبةىذا أ بلح، فيذا ىو األصؿ، ىذا ىو الطود، ىذا ىو ، عاقبتو تكوف إلى خير، إلى صبلح وا 
نجتمع  ،فينجو مف الضبللة ،ىذه ىي التي يمكف أف يعتصـ بيا المؤمف ،ـ الذي ينبغي أف نتمسؾ بوعتصَ المُ 

 .أرضاىـرضي اهلل تعالى عنيـ و -يـ سمفنا الصالح بف ،ونتحاكـ إليو ،كبير، نرجع إليوعمى ىذا األصؿ ال
 -ضموف الناسوالشياطيف ي-طيف ر، تحضره الشياإف ىذا الصراط محتض": -رضي اهلل عنو–يقوؿ ابف مسعود 

 .(1)"اهلل فإنو حبؿ اهللوا عف سبيؿ اهلل، فعميكـ بكتاب ليصد ،يا عباد اهلل ىمـّ  :يقولوف
 ،، فما ىو حبمو؟ ىو كتابو[ٖٓٔ: عمراف آؿ]{ َتَفر ُقوا َواَل  َجِميًعا الم وِ  ِبَحْبلِ  َواْعَتِصُموا}يقوؿ:  -عز وجؿ-واهلل 

 .ىي شارحة ليذا الكتاب -عميو وسمـصمى اهلل -وسنة رسوؿ اهلل 
و ئوسنة خمفا -صمى اهلل عميو وسمـ- رسوؿ اهلل أف يمـز سنة -كما قاؿ شيخ اإلسبلـ-فالواجب عمى كؿ مسمـ 

وما تنازعت فيو األمة وتفرقت فيو  ،والسابقيف األوليف مف المياجريف واألنصار والذيف اتبعوىـ بإحساف ،الراشديف
ال استمسؾ  ،إف أمكنو أف يفصؿ النزاع بالعمـ والعدؿ الذيف  عف وأعرض ،بالجمؿ الثابتة، بالنص واالجماعوا 

 .(2)يـ وكانوا شيًعافرقوا دين

                                                           

 (.ٙٔ: )رقـ( ٜٕٚ/ٔ) لآلجري الشريعة (ٔ)
 .(ٖٕٚ/ٕٔ) الفتاوى مجموع (ٕ)
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مؿ الثابتة في الكتاب الج ،يبقى عمى األصؿ الكبير، ؿ قضية يمكف أف يكوف لؾ فييا رأيليست ك :كما قمنا
 فبل يمج فييا.  ،واعترؾ فييا المعتركوف ،والسنة، ويترؾ التفاصيؿ التي اختمؼ فييا المختمفوف

ويعتصـ  ،ويسند ظيره إليو ،إلى الجبؿ ،إلى األصؿ الكبير ،فيرجع إلى الطود العظيـ ،إذا ما اتضح لو وجو ذلؾ
 .بإذف اهلل-فإنو ال يضؿ  ،بو

فيذه طريقة في التعامؿ مع المشكبلت والشبيات، إذا كاف اإلنساف ال يعرؼ الحكـ في المسألة الجزئية فإنو 
ألف اهلل لف يطالبو بمثؿ ىذه القضايا أف  ؛-تبارؾ وتعالى-ى األصؿ الكمي، ويتمسؾ بو وينجو بإذف اهلل يرجع إل

 يكوف لو موقؼ ورأي في كؿ قضية منيا.
فس والمشكمة أف الن ،وكؿ يوـ عمى مذىب ،ة واحدة، ال يكوف كؿ يوـ عمى طريقةوبيذا يبقى اإلنساف عمى جاد

د ذلؾ ال يمكف أف عثـ ب ،و، تذىب نفسوومعارجو ومضايق ،ريؽات الطنيّ ات، بُ نيّ أيًضا قد تذىب في بعض ىذه البُ 
ذا سم وينبت لو عقؿ، ثـ بعد ذلؾ يدرؾ أنو قد ضيع العمر  ،وطاؿ بو العمر قد يتغير بعد ذلؾ رأيو ،ـيستدرؾ، وا 

 .ىذا إذا أدرؾ ،ويتنقؿ بيف أمور تضره وال تنفعو وىو يتقمب
بعد ىذا العمـ  -ؿعز وج-منيـ مف أدركتو رحمة اهلل  !،ورأيتـ التاريخ كـ ولج في ىذه الضبلالت مف أقواـ

 يقوؿ: أموت عمى ديف العجائز.  ،الكثير مف العمـو الكبلمية
 ،ثـ بعد ذلؾ تكوف البضاعة خاسرة ،وعبارات صعبة ،وسير في عموـ صعبة ،وجيود ،ععمر كامؿ يضي

ضيع ويوصي الناس بيذا، ىكذا ت ،قوؿ: أموت عمى ديف عجائز نيسابورثـ ي ،والنتيجة صفر أقؿ مف الصفر
 فكيؼ بمف مات عمى مثؿ ىذا؟ ،األعمار؟ ىذا مف أدركو اهلل فاستدرؾ وعرؼ

ويقوؿ لو أبو أيوب: إلى  ،خرج مف ظيرهو  ،فدخؿ الرمح مف صدره -رضي اهلل عنو-ىذا الذي طعنو أبو أيوب 
، !يموت عمى ىذا الضبلؿ ،!. في ىذه المحظات(1)ايقوؿ: ستعمـ مف ىو أولى بيا ِصمي  جينـ وبئس المصير، 

 .نسأؿ اهلل العافية
 ،إماـ مف أئمة السنة، ماذا قالوا؟ -رحمو اهلل-نازة عبد الرحمف بف أبي حاتـ انظروا ماذا قيؿ في ج :فمذلؾ أقوؿ 

   .قاؿ بعضيـ: قمنسوة عبد الرحمف مف السماء
 .يعني أف الرجؿ نظيؼ، ما تموث بشيء مف األوضار واألىواء ،ىذا في وقت الجنازة

 .(2)لـ ينحرؼ عف الطريؽ ،عمى وتيرة واحدة ةرجؿ منذ ثمانيف سن ،بعجبيقوؿ: وما ىو 
ط في شبيات وأىواء ال نزوة شيوات، وال تخب ،لـ ينحرؼ عف الطريؽ ،وتيرة واحدة رجؿ منذ ثمانيف سنة عمى

 .منذ ثمانيف سنة عمى وتيرة واحدة وضبلالت،
ف كانت مف األحداث -ىكذا ينبغي أف يكوف الراسخ، ال يكوف كؿ يوـ في ىوى، وال تكوف األحداث التي تقع  وا 

ثـ ينساىا في  ،ويقوليا ويدعو إلييا ،قررات سابقة كاف يقررىاأف يسارع، ثـ بعد ذلؾ يترؾ مدافًعا لو  -الكبار
 ا.وييروؿ مع الميروليف، ثـ يتبيف لو أنو كاف يتبع سرابً  ،مرةغ

                                                           

 .(ٜ٘ٙ/ٕ) التاريخ في الكامؿ (ٔ)
 .(ٕ٘ٙ/ٖٔ) النببلء أعبلـ سير (ٕ)
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نف واحد مف البداية إلى كيؼ كاف الواحد منيـ عمى س ،ولذلؾ انظر إلى العمماء الراسخيف في عصرنا ىذا
 ، جعؿ اهلل ليـ القبوؿ في األرض. اوبيذا صاروا أئمة أعبلمً  ،النياية

وال  ،طعـوال  ،ال لوف ،تجد أف ىؤالء يصيروف في النياية ،كثروف التحوؿ والتقمب في الفتفبينما تجد الذيف ي
 .رفعيُ  -اهلل العافية نسأؿ-بوؿ حتى الق ،رائحة

ليس فييا انحراؼ، ال مف باب  ،حتى لو كاف يتكمـ بأشياء عادية ،وال كثيًرا ،ولربما ال تحتمؿ أف تسمع قميبًل 
 .وال رائحة ،وال لوف ،كبلـ ال طعـ ،بوؿ في القموبو، لكف لـ يعد القوال مف أجؿ مجافاة زيد أو عمر  ،التعصب

 يره مستقيًما.وأف يكوف س ،بلحظ ىذا في نفسوفالمؤمف ينبغي أف ي
 منذ ثمانيف سنة عمى وتيرة واحدة لـ ينحرؼ عف الطريؽ.

 . (1)وليذا قاؿ بعضيـ أيًضا: ما رأيت أحًدا ممف عرؼ عبد الرحمف ذكر عنو جيالة قط
 .(2)ذنًباف يقوى عمى عبادة عبد الرحمف، ال أعرؼ لعبد الرحمف ويقوؿ آخر: مَ 

ال، االستطالة في عرض  ، أو غير ذلؾ،بد أف يأكؿ رباونحف ننغمس في أنواع الذنوب، أنتـ تظنوف  الذنوب ال
يَمانِ  َبْعدَ  اْلُفُسوقُ  ااِلْسمُ  ِبْئَس } ،المسمـ ىذا مف أربى الربا، الغيبة ىذه، التنابز باأللقاب  .[ٔٔ: الحجرات]{ اْلِْ

، أيف :فاسؽ ويقوؿ ، أنا شاب ممتـز كتاب االعتصاـ بال :االلتزاـ؟ أىكذا الديف؟ ولذلؾ أقوؿ وأيف أنت أنا ممتـز
 .والسنة ىو الطريؽ

كن ينبغي االتفاق عمى األصول ول ،: ال يمكن لمناس أن يجتمعوا عمى كل الجزئيات والتفصيالتاثانيً 
 قبل الخالف فييا. فيذه ال يُ  ،محكماتوال

فيذه الكميات  ،-صمى اهلل عميو وآلو وسمـ-النبي أما األمور الجزئية فمطالما الناس اختمفوا، وقد اختمؼ أصحاب 
ونتحمؿ االختبلؼ فيما كاف دوف ذلؾ مف األمور التي اختمؼ فييا السمؼ  ،التي أجمع عمييا السمؼ نتفؽ عمييا

الذي يتكمـ في ىذه  :لكف كما قمنا ،بد منوالألف الخبلؼ أمر  ؛-رضي اهلل تعالى عنيـ وأرضاىـ-الصالح 
والشروط المذكورة التي أسمفنا  ،-عز وجؿ-ويريد بذلؾ ما عند اهلل  ،يكوف مؤىبًل  ونحو ذلؾ ،القضايا في العمـ

 فيمف تسوغ مخالفتو. الكبلـ عمييا
عميو الصحابة  أجمعمما  ،التي جاءت بيا النصوص ،األصمية ،نةالبي ،ىذه المحكمات ىي المسائؿ الواضحة

 .والسمؼ الصالح
والفواحش، كذلؾ أركاف  ،والربا ،والشرؾ والنفاؽ، تحريـ الظمـ ،وتحريـ الكفر -عز وجؿ-كوجوب عبادة اهلل 

 ،وتحريـ الكذب ،ما يتصؿ بوجوب الصدؽ ؾوكذل ،اإلسبلـ الخمسة، أركاف اإليماف الستة، قواعد األخبلؽ
 .وتحريـ العقوؽ ،وتحريـ الظمـ، وجوب البر ،وجوب العدؿ

ونؤمف بأصوؿ  ،حفظ بذلؾ اإليماف واإلسبلـويُ  ،ونحو ذلؾ ،وىكذا ما يتصؿ أيًضا بالمنييات كالموبقات السبع
 .وتتحقؽ لنا النجاة ،ووكذلؾ أيًضا محكمات ،الديف

                                                           

 .(ٖٗ/ٖ) الحفاظ تذكرة (ٔ)
 .(ٖٗ/ٖ)المصدر السابؽ  (ٕ)



12 
 

 ،الديف :-عمييـ الصبلة والسبلـ-يا الرسؿ حفظ لنا الدنيا بحفظ الضرورات الخمس التي أجمع عميوىكذا تُ 
ومف  ،مف جية الوجود ،والماؿ، ىذه الضرورات الخمس يجب حفظيا مف الجانبيف ،والعرض ،والعقؿ ،والنفس

 جية العدـ.
- محمد خاتـ عمييا التي الصحيفة إلى ينظر أف سره مف "يقوؿ:  -رضي اهلل تعالى عنو-ود بف مسععبد اهلل 
 َربُُّكمْ  َحر مَ  َما َأْتلُ  َتَعاَلْوا ُقلْ } :سورة األنعاـ في لممحكمات، ىذا مثاؿ (1) اآليات ىذه فميقرأ -وسمـ عميو اهلل صمى
ي اُىمْ  َنْرُزُقُكمْ  َنْحنُ  ِإْماَلقٍ  ِمنْ  َأْواَلَدُكمْ  َتْقُتُموا َواَل  ِإْحَساًنا َوِباْلَواِلَدْينِ  َشْيًئا ِبوِ  ُتْشِرُكوا َأال   َعَمْيُكمْ   َتْقَرُبوا َواَل  َواِ 

اُكمْ  َذِلُكمْ  ِباْلَحق   ِإال   الم وُ  َحر مَ  ال ِتي الن ْفَس  َتْقُتُموا َواَل  َبَطنَ  َوَما ِمْنَيا َظَيرَ  َما اْلَفَواِحَش   َتْعِقُمونَ  َلَعم ُكمْ  ِبوِ  َوص 
 َنْفًسا ُنَكم فُ  اَل  ِباْلِقْسطِ  َواْلِميزَانَ  اْلَكْيلَ  َوَأْوُفوا َأُشد هُ  َيْبُمغَ  َحت ى َأْحَسنُ  ِىيَ  ِبال ِتي ِإال   اْلَيِتيمِ  َمالَ  َتْقَرُبوا َواَل ( 353)
َذا ُوْسَعَيا ِإال   اُكمْ  َذِلُكمْ  َأْوُفوا الم وِ  َوِبَعْيدِ  ُقْرَبى َذا َكانَ  َوَلوْ  َفاْعِدُلوا ُقْمُتمْ  َواِ   َىَذا َوَأن  ( 351) َتَذك ُرونَ  َلَعم ُكمْ  ِبوِ  َوص 

قَ  السُُّبلَ  َتت ِبُعوا َواَل  ُعوهُ َفات بِ  ُمْسَتِقيًما ِصرَاِطي اُكمْ  َذِلُكمْ  َسِبيِموِ  َعنْ  ِبُكمْ  َفَتَفر   ،ٔ٘ٔ: األنعاـ]{ َتت ُقونَ  َلَعم ُكمْ  ِبوِ  َوص 
 .كما ىو معموـ ،المحكمات العشر، فيذه اآليات الثبلث تضمنت ىذه الوصايا في األمور  [ٖ٘ٔ

كما في  [ٜ: الرحمف]{ اْلِميزَانَ  ُتْخِسُروا َواَل  ِباْلِقْسطِ  اْلَوْزنَ  َوَأِقيُموا}قاؿ: و  ،والحظ أنو ذكر منيا ما يتعمؽ بالعدؿ
 .سورة الرحمف

َذا( 1) َيْسَتْوُفونَ  الن اسِ  َعَمى اْكتَاُلوا ِإَذا ال ِذينَ ( 3) ِلْمُمَطف ِفينَ  َوْيلٌ }: وقاؿ  {ُيْخِسُرونَ  َوَزُنوُىمْ  َأوْ  َكاُلوُىمْ  َواِ 
 .[ٖ - ٔ :المطففيف]

َذا ُوْسَعَيا ِإال   َنْفًسا ُنَكم فُ  اَل  ِباْلِقْسطِ  َواْلِميزَانَ  اْلَكْيلَ  َوَأْوُفوا}يقوؿ:  -تبارؾ وتعالى-وىنا اهلل   {َفاْعِدُلوا ُقْمُتمْ  َواِ 
 .[ٕ٘ٔ: األنعاـ]

بو عمـ، عدـ ما ليس االنساف  وُ فْ ع ىذا األصؿ كثيًرا، وىكذا قَ ومع ذلؾ نضي ،ىذا مف األمور المحكمات
                                             أو يقرأ.                                                                                                                      ،أو يسمع ،ويكتب ،ولية تجاه الكممة، تجاه ما يقوؿئاستشعار المس

واألمور  ،الرسؿ جميًعا متفقوف في الديف الجامع في األمور االعتقاديةف إ :-رحمو اهلل-اإلسبلـ ؿ شيخ يقو 
كاألعماؿ  ،وكذلؾ األصوؿ العممية ،إلى غير ذلؾ ،العممية كاإليماف باهلل تعالى والمبلئكة والكتاب والنبييف

 . (2)عمييـ الصبلة والسبلـ-رسؿ ميو الالذي اتفؽ ع ،فيذا مف الديف الجامع ،المذكورة في سورة األنعاـ
فبل نختمؼ  ،مياتوأف نؤصؿ عمى ىذه األصوؿ والك ،فينبغي أف نؤسس ليا ،إذا أردنا أف نجمع الكممة ،فمف ىنا

وما إلى ذلؾ تخصنا  ،و مف استنباطاتوما ننتحم ،نائال يكوف ذلؾ عمى اجتياداتنا وآرالكف  ،في شيء منيا
وال يمكف أف  ،ومف خالفنا فيو ضدنا، فيذا الكبلـ غير صحيح ،فيو معناخطئ، فمف وافقنا عمييا تصيب وت

 يتحقؽ االجتماع بذلؾ.
فكروا ي منا، أف بأف يكونوا نسخة طالب اآلخريفوأف يتحقؽ االجتماع بأف ن بنى ذلؾيُ ال يمكف أف  ـّ ومف ثَ 

 ،ط ال يمكف أف يتقبمو الناسبشط األشياء مف خبللنا، نحف نطالبيـبعقولنا، أف ينظروا بنظرنا، أف يتعرفوا عمى 
 وال أف يتحقؽ. 

                                                           

 (.ٖٓٚٓ: )رقـ ،(ٕٗٙ/٘) األنعاـ سورة ومف: باب القرآف، تفسير أبواب الترمذي، أخرجو (ٔ)
 .(ٜ٘ٔ/٘ٔ) الفتاوى مجموع (ٕ)
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 .لبر والتقوىالتواصي بالحق والتعاون عمى ا :ثالثاً 
ْنَسانَ  ِإن  ( 3) َواْلَعْصرِ }: -عز وجؿ-وال نتعاوف عمى اإلثـ والعدواف، نتواصى بالحؽ والصبر كما أمر اهلل   اْلِْ

اِلَحاتِ  َوَعِمُموا آَمُنوا ال ِذينَ  ِإال  ( 1) ُخْسرٍ  َلِفي ْبرِ  َوَتَواَصْوا ِباْلَحق   َوَتَواَصْوا الص  يبقى  .[العصر سورة]({ 1) ِبالص 
 .بيننا تواصٍ 

 : التناصر والتناصح.رابعاً 
 (1)((انصر أخاك ظالًما أو مظموًما))يقوؿ:  -صمى اهلل عميو وسمـ-والنبي  ،فنحيي ىذا المبدأ ،ةفالمؤمنوف َنَصحَ 

 مف الشر وارتفع. كثير نكؼّ ولو فعمنا ذلؾ ال ،أو وقوع الظمـ عميو ،نصره في حاؿ ظممو ف كيؼ يكوفوبي
 : أن يوجد األمر بالمعروف والنيي عن المنكر.خامساً 

 َعنِ  َوَيْنَيْونَ  ِباْلَمْعُروفِ  َيْأُمُرونَ  َبْعضٍ  َأْوِلَياءُ  َبْعُضُيمْ }: -عز وجؿ-فيذا مف سمات المؤمنيف كما وصفيـ اهلل 
 .[ٔٚ: التوبة] {اْلُمْنَكرِ 

 مع مراعاة ما ينبغي مراعاتو في ىذا الباب مف النظر في المصالح والمفاسد .
 : التشاور.سادساً 

فاتورتو عة، جرائر ىذا العمؿ تدفع ثـ بعد ذلؾ األمة تتحمؿ التب ،أو فعؿ بتدرىا بقوؿال يمكف ألحد مف األمة أف ي
ينبغي أف يتراجع فييا  فمثؿ ىذه القضايا التي يكوف ليا أثر في أوساط األمة ،سائر األمة، ىذا ال يجوز

 . ، فضبل عف غيرىـموف مف أىؿ العمـالمؤى
ثـ  ،أو نحو ذلؾ ،صدر تصريًحاأو ي ،ما شاء، فيذا يقوـ بمبادرة لكف لؤلسؼ أصبحنا في واقع يفعؿ مف شاء

 بعد ذلؾ يقع بسببو مف المفاسد ما اهلل بو عميـ، وتتحمؿ التبعة أمة كاممة. 
ولربما يتحمؿ التبعة أىؿ بمد قد جنى عمييـ ىذا بسوء تصرفو، سوء صنعو، وىـ في أحواؿ ال تحتمؿ الزيادة مف 

فعؿ فعبًل ات، يفيتصرؼ تصرف -عز وجؿ-أو أنو ينصر ديف اهلل  ،الضعؼ واليواف، فيأتي بزعمو أنو ينصرىـ
 ثـ بعد ذلؾ يقع مف الفساد والضر والشر ما اهلل بو عميـ.  ،زينو لو نفسو األمارةت

فيذا أمٌر يحتاج أف يتشاور فيو أىؿ  !،مف الذي يتحمؿ تبعة ذلؾ ما يجري في مشارؽ األرض ومغاربياوانظر 
 عمى بقية المسمميف. وال يجترئ أحد ،العمـ والرأي السديد

 يكون ىناك تحاور.: أن سابعاً 
نسمع منو ال داعي لمَنَقمة  ،أو نحو ذلؾ ،، إذا كاف لو رأي، فتوى معينةختمفنا مع إنساف نسمع منو مباشرةإذا ا

تورث الوحشة في القموب،  ،رةو مع زوائد، ينقمونو مع أمور مؤثالذيف ينقموف الكبلـ أحياًنا عمى غير وجيو، ينقمون
 وال نريد أف يسمع بعضنا مف بعض.  ،نريد أف نمتقي وال ،فنجد أننا نتراشؽ مف بعيد

و الرفع مف شأنو، ىذه أ ،وقد نتصور أف جموسنا مع ىذا الذي لربما خالفناه أف ذلؾ يكوف مف قبيؿ التعزيز لو
 فيكوف ىذا مف األوىاـ. ،وقد ال يكوف التقدير صحيًحا ،ويكوف التقدير صحيًحا ،قدر بيذاقضايا قد ت

                                                           

 (.ٖٕٗٗ: )رقـ ،(ٕٛٔ/ٖ) امظمومً  أو اظالمً  أخاؾ أعف: باب والغصب، المظالـ كتاب البخاري، أخرجو (ٔ)



14 
 

مف الراسخيف العقبلء مف يممكوف الحكمة يسمعوف مباشرة مف ىذا  -وليس كؿ أحد-العمـ فالمقصود أف أىؿ 
شر؟ بداًل مف لفتوى؟ ما وجو ىذا الكبلـ الذي نما وجو ىذا القوؿ؟ ما وجو ىذه ا ،تعاؿ ،وذاؾ، ىذا إنساف أخطأ

منذ البداية ألوؿ شرارة  ولربما كاف باإلمكاف حؿ ذلؾ جميًعا ،سوءالكؿ يوـ يزداد  ،وتصور ،دأف يكوف ىناؾ تباع
وتحوؿ ىذا  ،لكف مع األياـ والميالي والسنوات أصبحت الوحشة ،خرفي مجمس يسمع فيو كؿ طرؼ مف اآل

عالج ىذه كاف يمكف أف ت ،فأبعد وأبعدنا عنو ،ف موافًقا في يوـ مف األياـ إلى خصـ ومخالؼاإلنساف الذي كا
فاألمة ال تحتمؿ أكثر مما ىي  ،ال داعي لموسطاء والتشويو والتضخيـ ،اسمعوا مباشرة ،نذ بداياتياالقضايا م

 .عميو
 .[ٙٗ: العنكبوت]{ ِمْنُيمْ  َظَمُموا ال ِذينَ  ِإال   َأْحَسنُ  ِىيَ  ِبال ِتي ِإال   اْلِكتَابِ  َأْىلَ  ُتَجاِدُلوا َواَل }قاؿ:  -عز وجؿ-واهلل 
وال سمعنا  ،ونحف ما قرأنا لو شيًئا ،أحياًنا نتحدث عف إنساف ،[ٕ٘ٔ: النحؿ] {َأْحَسنُ  ِىيَ  ِبال ِتي َوَجاِدْلُيمْ }قاؿ: و 

نو لو جمست معو، لو سمعت م ،ثـ بعد ذلؾ ال مساس، ىذا ما يجوز ،إنما ىي وحشة يمقييا الشيطاف ،منو شيًئا
 .كذب ووأن ،نقؿ أنو غير صحيحأو ي ،لربما تدرؾ أف ما يقاؿ

 .والتعصب ،: أن نبتعد عن التحزبثامناً 
 ،ال يمكف أف يحصؿ االجتماع ووحدة األمة ال عمى الكميات، كبلـ عمى التعامؿ مع ىذه القضاياكما ذكرنا في ال

آلخريف أف يجتمعوا تحت وتريد مف ا ،وتتعصب لما عندىا ،وال عمى غيرىا إذا كاف كؿ طائفة تتحزب لنفسيا
فإف ىذا لف  ،ي ميداف القتاؿأو كاف ذلؾ ف ،ميا، ىذا أمر ال يكوف سواء كاف ذلؾ في ميداف الدعوةلوائيا وظ
 .د والنظر في مصالح األمةكف يكوف اإلنساف في حاؿ مف التجر ول ،يتحقؽ

وأف  ،اهلل ورسولو وحب ما أحبجب عمى كؿ مؤمف أف يالواأف  -رحمو اهلل-ـ شيخ اإلسبلـ وكما ذكرنا مف كبل
 أف يجعؿ األصؿ في الديف لشخص إالمما دؿ عميو في كتابو، فبل يجوز ألحد  ،ما أبغضو اهلل ورسولو يبغض

 ،ومف نصب شخًصا كائًنا مف كاف ،-عز وجؿ-لكتاب اهلل  وال يقوؿ إال ،-مى اهلل عميو وسمـص-لرسوؿ اهلل 
إلى آخر  .(1)" [ٕٖ: الرـو] {ِشَيًعا َوَكاُنوا ِديَنُيمْ  َفر ُقوا ال ِذينَ  ِمنَ } :فيو فوالى وعادى عمى موافقتو في القوؿ والفعؿ

 مما أشرنا إليو سابًقا. ،ما ذكر
وأدنى ، مواالة طائفة ومعاداة طائفة أخرى بالظف واليوى إنما ىو مف فعؿ أىؿ البدعوىكذا في كبلمو اآلخر أف 

ف كاف طالًحا عمى اليوىؽ نحو الموافدرجات ىذه المواالة الباطمة حصوؿ الميؿ القمبي  والنفور القمبي مف  ،وا 
ف كاف صالًحاالم  .خالؼ وا 

ف كاف غيره  ،ؿ الرجؿ مف يوافقو عمى ىواهأقؿ ما في ذلؾ أف يفض فينا يقوؿ شيخ اإلسبلـ: أتقى هلل منو، وا 
نما الواجب أف يقدـ ما قدمو اهلل ورسولو بغض ما وي ،لوب ما أحب اهلل ورسو ويح ،ره اهلل ورسولوويؤخر مف أخ ،وا 

 .(2)أبغضو اهلل ورسولو

                                                           

 .(ٛ/ٕٓ) الفتاوى مجموع (ٔ)
 .(ٕٓٗ/ٖ) المصدر السابؽ (ٕ)
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بؿ عميو أف يوالي كؿ مف  ،ويعادي عمى ذلؾ ،أف ينتسب إلى شيخ يوالي عمى متابعتو ويقوؿ أيًضا: وليس ألحد
إذا  بمزيد مواالة إال اوال يخص أحدً  ،رؼ منو التقوى مف جميع الشيوخ وغيرىـومف عُ  ،كاف مف أىؿ اإليماف

صمى اهلل -ؿ مف فضمو اهلل ورسولو ويفض ،ـ مف قدمو اهلل تعالى ورسولو عميوفيقد ،مزيد إيماف وتقوى ظير لو
 .(1)عميو وسمـ
استحؽ مف المواالة  ،وسنة وبدعة ،وفجور وطاعة ومعصية ،إذا اجتمع في الرجؿ الواحد خير وشر :وىكذا يذكر

فيجتمع في الشخص ف الشر، بحسب ما فيو موالثواب بقدر ما فيو مف الخير، واستحؽ مف المعاداة والعقاب 
ى مف بيت عطوي ،قطع يده لسرقتوكالمص الفقير ت ،ع لو مف ىذا وىذافيجتم ،واإلىانة ،الواحد موجبات اإلكراـ
   . (2)الماؿ ما يكفيو لحاجتو
نا ينعدـ تماًما مع مف ولؤلسؼ نحف أحياًنا نتصرؼ تصرفات، الوالء عند ،عمى ىذا الطرازكبلـ طويؿ جميؿ 

  .معونختمؼ 
 ،أسود إما الذيف يقولوف: إف الوالء والبراء ال يتجزأ -الوعيدية :أعني- ىذه طريقة الخوارج والمعتزلة ،يا إخواف

ما   أبيض.  وا 
ويكوف  ،ى اإلنساف بقدر ما فيو مف الديف واإليماف واالستقامة عمى الصراط المستقيـوالَ يتجزأ يُ  :أىؿ السنة يقولوف

  .بصرؼ النظر عف أي اعتبارات أخرى ،ما عنده مف االنحراؼ واإلساءة منو بقدر البراء
ىذا كمو ال يجوز، واهلل  ؟عاوى واألسماء، نجفوىـ أو نقربيـىؿ نحف كذلؾ؟ أـ أننا نقبؿ الناس تحت فقط الد

 .المستعاف
مقي بينيـ موا ما يويفع ،بوا الناسليس لممعمميف أف يحز  " أيًضا مف ىذه العبارات التي لشيخ اإلسبلـ يقوؿ:

 . (3)"العداوة
نما ليس لممعمميف أف ي ىذا -يعممونيـ دينيـ حزبوا الناس، معمـ في مسجد، معمـ في جامعة، معمـ في مدرسة، وا 

ال  ،وتأليؼ القموب ،يعممونيـ دينيـ، ويعممونيـ ما ينفعيـ، ويعممونيـ ما يحصؿ بو جمع الكممة -كبلمي أنا
 ب.معاوؿ لميدـ والتفريؽ مف غير موجتشتيت الشمؿ، فبل يصح أف يكوف بعضنا 

ف  ،المؤمف عميو أف يوالي في اهلل ويعادي في اهلل"يقوؿ شيخ اإلسبلـ:  فإف كاف ىناؾ مؤمف فعميو أف يواليو وا 
نْ }وذكر اآلية  ،ظممو، فإف الظمـ ال يقطع المواالة اإليمانية  .(4) [ٜ: الحجرات]{ اْقَتَتُموا اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  َطاِئَفتَانِ  َواِ 

ولو  ،وتسعة مائتيفثـ ذكر كبلًما طويبًل يمكف مراجعتو في مجموع الفتاوى في المجمد الثامف والعشريف صفحة 
 فينا نعرؼ ىذا األصؿ في الطريؽ إلى االجتماع . ،كبلـ في مواضع أخرى

 : أن التصحيح مطمب.تاسعاً 

                                                           

 .(ٕٔ٘/ٔٔ) المصدر السابؽ (ٔ)
 .(ٜٕٓ/ٕٛ) المصدر السابؽ (ٕ)
 .(٘ٔ/ٕٛ) المصدر السابؽ (ٖ)
 .(ٕٛٓ/ٕٛ) المصدر السابؽ (ٗ)
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 ،حسف الظفوي ،يتحرى الخير ،بقمب ناصح محب ،لكف بالرحمة والشفقةو  ،البد مف التصحيح والمراجعة 
ي أو يرج   ،ي الحساباتر الصدر يصفلمسمميف، وال يصمح ليذا مف كاف وغِ ويحفظ حقوؽ ا ،ويمتمس المعاذير

ا أو يريد أف يدخؿ فييالذي ما يصمح أف يكوف  ،ستراتيجيةإىذه قضايا مصالح  ،تحصيؿ مكاسب لنفسو ىو
 ،أو الطائفة الفبلنية ،تحصيؿ مكاسب لنفسو ىو، أو أف ينتقـ مف زيد أو عمرو بغيأف ي يتصدر أو يتصدى ليا

 .لشقاؽ والصراع والعراؾىذا سيكوف طرًفا في ىذا ا ،ىذا ال يصمح ،أو نحو ذلؾ
أف يصمح ال يمكف أف يكوف طرًفا في  ألنو أحد األطراؼ، الذي يريد ؛مف أجؿ أف ينتشمو ؛ىذا يحتاج إلى غيره

نما يكوف مثؿ الطبيب  ،ىذا الصراع عالج العمؿ واألمراض، أما أف يكوف قد اعتؿ مف رأسو إلى أخمص الذي يوا 
ويذـ  ،يقع في ىذا ،ؾ الدائرفيو جزء مف ىذا العرا ،ىو لـ يعالج نفسو ،المخرج عندي :ثـ بعد ذلؾ يقوؿ ،قدميو
 يده.تزيد الفرقة عمى ىذا، و 
 : سالمة القمب والصدر لممسممين من الغل والحقد والضغائن.عاشراً 

ا ذكر اهلل والحظ لم [ٜٕ: الفتح]{ َبْيَنُيمْ  ُرَحَماءُ  اْلُكف ارِ  َعَمى َأِشد اءُ  َمَعوُ  َوال ِذينَ  الم وِ  َرُسولُ  ُمَحم دٌ } قاؿ تعالى:
يَمانَ  الد ارَ  َتَبو ُءوا َوال ِذينَ }، ثـ قاؿ:  [ٛ: الحشر] {اْلُمَياِجِرينَ  ِلْمُفَقرَاءِ }الطوائؼ الثبلث  ىؤالء ال  ،[ٜ: الحشر] {َواْلِْ

 َيُقوُلونَ  َبْعِدِىمْ  ِمنْ  َجاُءوا َوال ِذينَ }المرتبة الثالثة  تألنيا قد مضت، بقي ؛يمكف إدراؾ ىذه المراتب التي أدركوىا
ْخَواِنَنا َلَنا اْغِفرْ  َرب َنا يَمانِ  َسَبُقوَنا ال ِذينَ  َوْلِ ِغالا ِلم ِذيَن } ،ليس لمذيف سبقونا باإليماف فقط ،[ٓٔ: الحشر] {ِباْلِْ
 ـ قمبو مف الغؿ إلخوانو المسمميف.فعميو أف يسم  ليذه المرتبة الثالثةبلفمف أراد أف يكوف ُمحص   ،{آَمُنوا

ؾ ال ثـ بعد ذل ،شد إليو اليدافت -نسأؿ اهلل العافية-ربط العنؽ وىذا الِغؿ في القمب كالُغؿ في العنؽ، رباط ي
بيذه يكوف القمب مشوًشا مشغواًل  ،أو يرفعو ،أو ينفعو ،صمحويستطيع اإلنساف أف يتصرؼ في شيء مما ي

 .األمور التي امتؤل بيا
 َأِشد اءُ } :وأصحابو -صمى اهلل عميو وسمـ-عف النبي  -عز وجؿ-فأيف ىذا مف ىذه الصفة التي ذكرىا اهلل 

ْخَواِنَنا َلَنا اْغِفرْ  َرب َنا}في اآلية األخرى:  -تبارؾ وتعالى-ثـ إف قولو  ،[ٜٕ: الفتح] ؟{َبْيَنُيمْ  ُرَحَماءُ  اْلُكف ارِ  َعَمى  َوْلِ
يَمانِ  َسَبُقوَنا ال ِذينَ  وأنيـ ال يحمموف  ،وعمى َسَننيـ ،صافونيـىذا الدعاء ليـ يدؿ عمى أنيـ ي ،[ٓٔ: الحشر] {ِباْلِْ
 المشاعر الطيبة. ليـ إال

 الحادي عشر: حفظ حقوق المسممين.
تحفظ وال تضّيع، فجمع الكممة ينبغي أف يراعى معو مثؿ كما عرفنا في أوؿ ىذه المجالس ىناؾ حقوؽ يجب أف 

ال بجميع أنواعيا  فإف إىدار الحقوؽ يكوف سبًبا لمزيد مف الفرقة والشر والتشاحف، ىذه الحقوؽ ىذه األمور، وا 
لحزف ، الفرح لما يحصؿ ليـ مف الخير، اوسبلمة الصدر إلخوانو المسمميف ،منيا الحقوؽ القمبية: كالمحبة
ال يصح  ،أو نحو ذلؾ ،أو تقع مصيبة عامة ليـ في بمدىـ ،قع ليـ مصيبة خاصةتلحزنيـ وآالميـ، ىؤالء لما 

ف اختمفت معيـ ،يـبأف أشمت  يف عدوىـ أو أف أع ،ر الفرح واالستبشار بذلؾف أظيأو مع بعضيـ، وال أ ،وا 
 عمييـ. 

نما يفرح  [ٔٚ: التوبة]{ َبْعضٍ  َأْوِلَياءُ  َبْعُضُيمْ }فأيف المواالة بيف المؤمنيف؟  ،ىذا ال يجوز بحاؿ مف األحواؿ وا 
 سواء عرفيـ أو لـ يعرفيـ. ،ويحزف لحزنيـ ،لفرحيـ
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رد السبلـ، تشميت العاطس، وكذلؾ تعميـ الجاىؿ، األمر بالمعروؼ وىناؾ حقوؽ تتعمؽ بالمساف: إلقاء السبلـ، 
 والنيي عف المنكر، الدعاء ليـ، كؿ ىذا مما يتصؿ بالمساف.

غاثة المميوؼككذلؾ ىناؾ أشياء تتعمؽ بالجوارح:   ونحو ذلؾ. ،إعانة وا 
طعاـ الجائع ،والمواساة ،والزكاة ،ىناؾ أمور تتعمؽ بالماؿ: كالصدقةو   و ذلؾ. ونح ،وا 

نسى مثؿ ىذه األمور التي ىي مف األسس والمبادئ ولؤلسؼ إذا كثر الشر لربما تُ  ،ىذا كمو مف حقوؽ المسمميف
 التي عرفناىا في أوؿ ما عرفنا مف مبادئ العمـ.

 .عشر: التواصل مع اْلخرين والسماع منيم مباشرة الثاني
فبل  ،ولقد تحدثت عف ذلؾ قريًبا ،فقضايا االتصاؿ ىذه لربما تسبب عثرة ،كما ذكرنا في التعامؿ مع االختبلؼ

 حاجة لئلعادة.
 عشر: قضية التثريب أو التشنيع عمى من أخطأ باجتياد سائغ ىذا أمر ال يصح. الثالث

ا فين -تبارؾ وتعالى-حسف الظف بو أنو أراد بذلؾ ما عند اهلل وكذلؾ ن ،وىو مؤىؿ لبلجتياد ،تيدفمثؿ ىذا اج
 ىمؾ ؿحم  المُ  أف ـحر  المُ  يرى فبل ،ىذا ـويحر   ،ىذا حؿفيُ  ،يستفتوف المستفتوف برح ما"كما قاؿ يحيى بف سعيد: 

   .(1)"لتحريمو ىمؾ ـحر  المُ  أف ؿحم  المُ  يرى وال ،لتحميمو
ف كنا نختمؼ معو في  ،ما عبر الجسر إلينا أفضؿ مف إسحاؽ"حمد يقوؿ عف إسحاؽ بف راىويو: اإلماـ أ وا 
 .(2)"خالؼ بعضيـ بعًضافإنو لـ يزؿ الناس ي ،أشياء
ؿ إف شيخ واتحاد األمة، ب ،أو اجتيادات ال يؤثر في جمع الكممة ،فإف ىذا االختبلؼ في أمور سائغة ـّ ومف ثَ 

قمبو اإليماف فأما مف كاف في "يقوؿ:  ،-فرؽ الضبلؿ-ا ذكر الثنتيف والسبعيف فرقة لم -رحمو اهلل-اإلسبلـ 
ومف قاؿ بأف الثنتيف  ،فيذا ليس بكافٍر أصبًل  ،لو مف البدعوقد غمط في بعض ما تأو  ،ما جاء بوو  ،بالرسوؿ

ج ،فقد خالؼ الكتاب والسنة -يعني بعينو-والسبعيف فرقة كؿ واحد منيـ يكفر كفًرا ينقؿ عف الممة  ماع وا 
 والسبعيف فرقة!  . الحظ يتكمـ عف الثنتيف-رضواف اهلل عمييـ-الصحابة 
جماع األئمة األربعة.."يقوؿ:   .(3)ر كؿ واحد مف الثنتيف والسبعيف فرقةفميس فييـ مف كف ،وغير األربعة ،وا 
نما أصؿ  ،اؿ عمى تكفير عمماء المسمميف مف أعظـ المنكراتفإف تسميط الجي ويقوؿ: ىذا مف الخوارج وا 

وقد اتفؽ أىؿ السنة والجماعة  ،وا فيو مف الديفئأنيـ أخط ميف لما يعتقدوفروف أئمة المسموالروافض الذيف يكف
وذكر كبلًما نحو ىذا أيًضا في مواقع  .(4)"عمى أف عمماء المسمميف ال يجوز تكفيرىـ بمجرد الخطأ المحض

 أخرى.
 عشر: النظر في جوانب االتفاق. الرابع

                                                           

 (ٜٔٙٔ: )رقـ ،(ٖٜٓ/ ٕ) وفضمو العمـ بياف جامع (ٔ)
 .(ٖٔٚ/ٔٔ) النببلء أعبلـ سير (ٕ)
 .(ٕٛٔ/ٚ) الفتاوى مجموع (ٖ)
 .(ٓٓٔ/ٖ٘) المصدر السابؽ (ٗ)



18 
 

وقد تكوف ىي  ،ألكثرتكوف ىي ا قدفييا ال نبحث دائًما عف جوانب االختبلؼ، ىناؾ جوانب نتفؽ  :يعني
 فإف إبراز مثؿ ىذه األمور أدعى إلى االجتماع. ـّ ومف ثَ  ،األصوؿ
 عشر: االجتماع عمى األسماء الشرعية وترك ما عداىا. الخامس

المسمميف، - انا اهلل بيافبل نعدؿ عف األسماء التي سم"وشيخ اإلسبلـ يقوؿ:  ،رة إلى ىذاوقد سبقت اإلشا
وىا ىـ وآباؤىـ ما أنزؿ اهلل بيا مف سمطاف، بؿ األسماء التي إلى أسماء أحدثيا قوـ وسم -اهلل عبادالمؤمنيف، 

 .(1)"متحف الناس بياإلى أف قاؿ: فبل يجوز ألحد أف ي ....يسوغ التسمي بيا مثؿ انتساب الناس إلى إماـ أو شيخ
رؼ ليـ اسـ مف ىذه األسماء المحدثة التي عليس  فإف أىؿ السنة والجماعة ـّ وقد مضى الكبلـ عمى ىذا، ومف ثَ 

 بيا أىؿ البدع والضبلؿ.
 عشر: التكامل. السادس

فيذا يكمؿ ىذا،  ،كؿ ىذا مف العمؿ المشروع ،كما ذكرنا في اختبلؼ التنوع، ىذا لو اىتمامات وىذا لو اىتمامات
-وال داعي لمتشاحف والتباعد والتحاسد والتقاطع والتفرؽ، ىذا إذا كاف المراد بذلؾ ما عند اهلل  ،كمؿ ىذاوىذا ي

  تبارؾ وتعالى.
 فإن اْلنسان مجبول عمى النقص. ،عشر: قد يتعذر الكمال السابع

ا يقوؿ شيخ كم-ر إقامة الواجبات ف يقوموف بيذه الوظائؼ، فإذا تعذوكذلؾ أيًضا قد يتعذر الكماؿ في ىؤالء الذي
كاف تحصيؿ  ،بمف فيو بدعة مضرتيا دوف مضرة ترؾ ذلؾ الواجب وغير ذلؾ إال ،مف العمـ والجياد -اإلسبلـ

ف األئمة خرج مف أجوبة اإلماـ أحمد وغيره م وكثير، مفسدة مرجوحة معو خيًرا مف العكسمصمحة الواجب مع 
  .(2)"قد عمـ حالو عيفأو خرج خطاًبا لم ،وؿ حالوئقد عمـ المس عمى سؤاؿ سائؿ

مف الكتاب الفبلني والفتاوى ىذا يأخذ فييا تحتيا ثبلثة خطوط، كما قمت لكـ في المسائؿ التي  ضعىذه  :انتبيوا
 . انظر :الفبلنية، وىذا يأخذ منو ثـ يقوؿ
أصبًل أف نجعميا فبل يصح  ،فتوى في واقعة عيف ىذه ،لمعيف بمناسبة معينة ،ىذه فتاوى قيمت في وقائع معينة

ىذا العالـ  :ونحتج بيا ونضرب بيا في وجو كؿ مف خالفنا، ونقوؿ ،حاكـ إليو كؿ ما يقع إلى يوـ القيامةن
  الفبلني قاؿ كذا، وجدنا في الكتاب الفبلني كذا، ىذا كبلـ غير صحيح.

ما يثبت إن -صمى اهلل عميو وسمـ-فيكوف بمنزلة قضايا األعياف الصادرة عف الرسوؿ "يقوؿ شيخ اإلسبلـ: 
وال  ،فبل يجب ،فاستعمموا مف اليجر واإلنكار ما لـ يؤمروا بو ،افإف أقواًما جعموا ذلؾ عام  ، حكميا في نظيرىا

 .(3)"وفعموا بو محرمات ،و واجبات ومستحباتبوربما تركوا  ،يستحب
فيرمي  ،خريفاألوليف واآلنيًجا يتعامؿ فيو مع ثـ يجعؿ ذلؾ م ،يأخذ عبارة لئلماـ أحمد قيمت في مناسبة معينة

 في ،عبارة قيمت في مناسبة معينة، وىذا كذا ،وىذا كذا ،وىذا كذا ،ىذا بكذا، وىذا أشد مف الييود والنصارى

                                                           

 (.ٙٔٗ-٘ٔٗ/ٖ) المصدر السابؽ (ٔ)
 (.ٖٕٔ-ٕٕٔ/ٕٛ) المصدر السابؽ (ٕ)
 .(ٖٕٔ/ٕٛ) المصدر السابؽ (ٖ)
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أو التعامؿ  ،ىذا خطأ في الحكـ عمى الناس ،جعؿ ىذا مف األصوؿثـ ي ،شخص معيف في مبلبسات معينة
 معيـ.

ونفي الصفات  ،أحمد مثبًل قد باشر الجيمية الذيف دعوه إلى خمؽ القرآففإف اإلماـ "يقوؿ شيخ اإلسبلـ أيًضا: 
 ،والحبس ،وفتنوا المؤمنيف والمؤمنات الذيف لـ يوافقوىـ عمى التجيـ بالضرب ،وامتحنوه وسائر عمماء وقتو

مف  كثيربحيث كاف  ،صيـ مف أيدي العدووترؾ تخمي ،ورد الشيادة ،وقطع األرزاؽ ،والعزؿ عف الواليات ،والقتؿ
ا موافًقا ليـ عمى نفي مف لـ يكف جيمي   القضاة وغيرىـ يكفروف كؿر إذ ذاؾ مف الجيمية مف الوالة و أولي األم
 .(1)"ومعمـو أف ىذا مف أغمظ التجيـ، ويحكموف فيو بحكميـ في الكافر ،مثؿ القوؿ بخمؽ القرآف ،الصفات

واستغفر ليـ وحمميـ مما فعموه بو مف  ،ممف ضربو وحبسوثـ إف اإلماـ أحمد دعا لمخميفة وغيره "إلى أف قاؿ: 
فإف االستغفار  ،ولو كانوا مرتديف عف اإلسبلـ لـ يجز االستغفار ليـ ،الظمـ والدعاء إلى القوؿ الذي ىو كفر

 . (2)"ال يجوز بالكتاب والسنة واإلجماع لمكفار
  ؼ.نأخذ موقًفا ثـ بعد ذلؾ نعمـ ىذا الموق ،فنحف نأتي نأخذ عبارة

 عشر: العمل والجد واالجتياد عمى تأليف القموب. الثامن
 ،ي ىذا الموضوعوقد أشرت إلى ىذا في الكبلـ عمى طريقة التعامؿ مع االختبلؼ، وشيخ اإلسبلـ لو كبلـ جيد ف

واجتماع الكممة  قموب،التأليؼ  :تعمموف أف مف القواعد العظيمة التي ىي مف جماع الديف"ومف كبلمو يقوؿ: 
  . (3)"كما أف الخارجيف عنو ىـ أىؿ الفرقة ،وأىؿ ىذا األصؿ ىـ أىؿ الجماعة، وصبلح ذات البيف

 عشر: ليكن الحق ىو الرائد لنا. التاسع
ال  ،منا في طمب الحؽ كناشد ضالةأف يكوف الواحد "الحؽ، كما قاؿ بعض أىؿ العمـ:  أف يكوف مطموبنا ىو

فو ويشكره إذا عرّ  ،عيًنا ال خصًماويرى رفيقو م ،أو عمى يد مف يعاونو ،الضالة عمى يدهفرؽ بيف أف تظير ي
 .(4)"الخطأ وأظير لو الحؽ

عزاز كممة  ،أو أنا الذي أقوـ بالشيء الفبلني، الميـ ىو نصر الديف ،القضية ليست أف يظير الحؽ عمى يدي وا 
 تبارؾ وتعالى. -اهلل 

ويعمـ  ،ويتبعو حيث وجده ،وأف يقصد الحؽ ،مواالة المؤمنيف وعمماء المؤمنيففالواجب عمى كؿ مؤمف "ويقوؿ: 
 .(5)"وخطؤه مغفور ،الجتياده ف، ومف اجتيد منيـ فأخطأ فمو أجرأنو مف اجتيد منيـ فأصاب فمو أجرا

إذا قاؿ ال يجوز لنا "يقوؿ:  ،وكذلؾ أيًضا الكبلـ الذي أشرنا إليو سابًقا مف كبلمو في وجوب العدؿ والقسط
 إلى آخر ما قاؿ.  .(6)"ه كموأو أف نرد ،قواًل فيو حؽ أف نتركو -فضبًل عف الرافضي-أو نصراني  ،ييودي

                                                           

 .(ٛٛٗ/ٕٔ) المصدر السابؽ (ٔ)
 (.ٜٛٗ/ٕٔ) المصدر السابؽ (ٕ)
 .(ٔ٘/ٕٛ) المصدر السابؽ (ٖ)
 .(ٗٗ/ٔ) الديف عمـو إحياء (ٗ)
 .(ٖٕ٘/ٕٕ) الفتاوى مجموع (٘)
 .(ٕٖٗ/ٕ) النبوية السنة منياج (ٙ)
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: قاؿ ،((ذاك؟ وما ،!اهلل سبحان)): قاؿ تشركوف، أنكـ لوال أنتـ، القـو نعـ محمد، يابر الذي قاؿ: وىكذا الحَ 
 حمف فمن ،قال قد إنو)): قاؿ ثـ اشيئً  -وسمـ عميو اهلل صمى- اهلل رسوؿُ  ميؿفأَ  والكعبة، :حمفتـ إذا تقولوف
 وما اهلل، سبحان)): قاؿ ا،ند   هلل تجعموف أنكـ لوال أنتـ، القـو نعـ محمد، يا: قاؿ ثـ ،((الكعبة برب فميحمف
 قال، قد إنو)): قاؿ ثـ اشيئً  -وسمـ عميو اهلل صمى- اهلل رسوؿُ  ميؿفأَ  وشئت، اهلل شاء ما تقولوف: قاؿ ،((ذاك؟
 .(1) ((شئت ثم بينيما فميفصل اهلل شاء ما :قال فمن

صمى اهلل عميو -وأف عمى المؤمف أف يتبع ىدي النبي  ،يذكر ىذا المعنى أيًضا -رحمو اهلل-الحافظ ابف القيـ 
الباطؿ عمى مف قاؿ كائًنا ويرد  ،وفاجر وبر في قبوؿ الحؽ ممف جاء بو مف ولي وعدو وحبيب وبغيض -وسمـ
 .(2)كافمف 

 شبو ىذا.آخر أيًضا ي ولو كبلـ
 الواجب الحذر من جممة من األمور:

 .رمي الناس باأللقاب والتنابز بيانحذر من االشتغال بأواًل: 
يشكو فيو مف  -رحمو اهلل- ةنظر إلى كبلـ ليذا العالـ ابف بطوا ،وكما أشرنا فيو مف الفسوؽ ،محـر فيذا أمر

 ،وحضري مع األقربيف مني واألبعديف ،عجبت مف حالي في سفري"وىي حاؿ قديمة، يقوؿ:  ،مثؿ ىذه الحاؿ
أو مخالًفا  ،أكثر مف لقيت بيا موافًقا ،وغيرىا مف األماكف ،العارفيف والمنكريف، فإني وجدت بمكة وخراساف

ذلؾ كما قوؿ وأجزت لو فإف كنت صدقتو فيما ي ،والشيادة لو ،وتصديؽ قولو ،دعاني إلى متابعتو عمى ما يقولو
ف وقفت في ح ،اني موافًقايفعمو أىؿ ىذا الزماف سم ف  ،اني مخالًفاأو في شيء مف فعمو سم ،رؼ مف قولووا  وا 

ًً الكتاب والسنة بخبلؼ ذلؾ وارد سممنيا أف  ي واحدذكرت ف ف ،ااني خارجي  قرأت عميو حديثًا في التوحيد  وا 
ف كاف في الرؤيا سماني ،اني ُمشبًياسم ف كاف في اإليماف سم ،-السالميةقاؿ ليا فرقة ي-ا سالمي   وا  ي انوا 

ف كاف في األعماؿ سم ،امرجئي   ف كاف في المعرفة سماني كرّ  ،ااني قدري  وا  ف كاف في ف ،اامي  وا  ضائؿ أبي بكر وا 
ف كاف في فضائؿ أىؿ البيت سماني رافضي   ،ااني ناصبي  وعمر سم ف  ،اوا  عف تفسير آية أو حديث فمـ  سكتوا 

ف أجبت بغيرىما سماني باطني ا ،ااني ظاىري  جب فييما إال بيما سمأ ف أجبت بتأويؿ سم ،وا  ف  ،ااني أشعري  وا  وا 
ف كاف في الس   ،ااني معتزلي  جحدتيما سم ف كاف في القنوت سماني حنفي   ،انف مثؿ القراءة سماني شافعي  وا  ف  ،اوا  وا 

ذا ذكرت ر ماني حنبمي  كاف في القرآف س إذ ليس في الحكـ والحديث  ؛جحاف ما ذىب كؿ واحد إليو مف األخبارا، وا 
ف داىنت جماعتيـ أسخطت ،ني غيرهيـ عاداوميما وافقت بعضَ  ،قالوا: طعف في تزكيتيـ ،محاباة تبارؾ -اهلل  وا 
  .(3)"وتعالى

 .ال تقع في مثؿ ىذا العمؿ المشيف ولكف ،لف تسمـ ،السبلمة متعذرة
مإف لـ تكف معي فأنت ضدي، إم وتتعامؿ مع الناس عمى أساس ،ؾنُ إياؾ أف يضيؽ عطَ  ا:ثانيً   ،ا صفرا مائة وا 

 فيذا غير صحيح.
                                                           

 .(ٖٜٕٓٚ: )أحمد أخرجو (ٔ)
 .(ٕٛ/ٔ) العالميف رب عف الموقعيف إعبلـ (ٕ)
 (.ٖٛ -ٖٚ/ٔ) لمشاطبي االعتصاـ (ٖ)
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 .ثًا: ال نخمط بين الموضوع والشخصثال
قد يكوف ىذا الخطأ مف  ،يخطئ ،قد يجتيد بعض طمبة العمـ، قد يجتيد بعض األخيار، قد يجتيد بعض العمماء

وبياف الحكـ  ،وبياف الصواب ،ستيجف في نظرنا، ثـ بعد ذلؾ ال يكوف رد الفعؿ ىو معالجة ىذا الخطأقبيؿ الم
 ،نبدأ نطعف فيو، فتحوؿ إلى الكبلـ عمى شخصويبؿ وذكر األدلة وما إلى ذلؾ،  ،الصحيح في ىذه القضية

 فيذا ال يجوز.  ،ونشكؾ في قصده ونيتو ،موونجيّ  ،ونرميو باألوصاؼ القبيحة ،سيء إليوون ،ونظممو
الموقؼ الصحيح كذا، الحكـ الصحيح كذا، الحكـ  :نقوؿ ،نحف عندنا خطأ نعتقد أنو خطأ نعالج ىذا الخطأ

خالؼ في لكف إذا تحوؿ ىذا إلى كبلـ عمى ىذا اإلنساف الذي  ،عالج ىذه القضية بمعالجة عمميةنالراجح كذا، 
ثـ بعد ذلؾ نتحوؿ إلى  ،أو في حدث مف األحداث، أبدى رأيو ،أو في موقؼ مف المواقؼ ،ىذه القضية الشرعية

عممنا أف  -عز وجؿ-ىذا ال يجوز بحاؿ مف األحواؿ، واهلل  ،ونرميو بكؿ وصؼ قبيح ،ىجوـ عمى ىذا اإلنساف
 . (1)قاؿ اهلل: قد فعمت [ٕٙٛ: البقرة]{ َأْخَطْأَنا َأوْ  َنِسيَنا ِإنْ  ُتَؤاِخْذَنا اَل  َرب َنا}نقوؿ: 

ا ىو بدعة ولـ يعمموا أنو بدعة، إموفعموا ما  ،كثير مف مجتيدي السمؼ والخمؼ قد قالوا"وؿ: شيخ اإلسبلـ يق
ما آليات فيموا منيا ما لـ ير  ،وىا صحيحةألحاديث ضعيفة ظن م ،د منياوا  وفي المسألة نصوص  ،ا لرأي رأوهوا 

ذا اتقى الرجؿ ربو ما استطاع دخؿ في قولو:  ،لـ تبمغيـ  .(2)}َرب َنا اَل ُتَؤاِخْذَنا ِإن ن ِسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا{وا 
 رابًعا: لغة الحوار.

حدد  :أواًل  ،في غير ذلؾ ،في منتديات ،كاف في كتابات أوقناة فضائية،  عبر سواء كاف ىذا في حوار مباشر
إلنساف، أف تكسره؟ إلى ىذا ا يءستريد أف تبرز نفسؾ؟ ىؿ تريد أف تاليدؼ ماذا تريد أنت مف ىذا الحوار؟ ىؿ 

ومف  ،س؟ فبلبد مف تحديد اليدؼأو بياف الخطأ لمنا ،أو أنؾ تريد ىداية ىذا اإلنساف؟ ،ع عميو؟ىؿ تريد أف تشن
ونريد منو أف  ،قو الخردؿنش  ونُ  ،الَجْنَدؿ ؾ  المخالؼ ص ؾّ نصُ سؼ في كثير مف األحياف لكننا لؤل ،حدد المغةتُ  ـّ ثَ 
    قبؿ. ي

فينبغي أف تكوف المغة لغة مقبولة، حجج  ،ونحف نريد دعوتو ،حتى لو كاف ىذا مف أصحاب البدع الغميظة
خنزير وأنو وصؼ ىذا اإلنساف بأنو ، أو وتشبيو بالحيوانات ،بابأما أف تتحوؿ القضية إلى س ،وأدلة، كبلـ مقنع

نما يكوف بعبارة مقبولة، بي  كذا وكذا ثـ نريد منو أف يقبؿ منا! ىذا الكبلـ غير صحي  ،ف الحؽ ووجو الصوابح، وا 
 .[ٕ٘ٔ: النحؿ] {َأْحَسنُ  ِىيَ  ِبال ِتي َوَجاِدْلُيمْ }يقوؿ:  -عز وجؿ-واهلل  ،واجتنب العبارات الموحشة

د عمى أف نفاىا لـ يز  ،[ٙٙ: األعراؼ] {َسَفاَىةٍ  ِفي َلَنرَاكَ  ِإن ا}ا قاؿ لو قومو: لم  -عميو الصبلة والسبلـ-شعيب 
نما قاؿ ليـ:  ،عف نفسو، ما رد عمييـ بالمثؿ  {اْلَعاَلِمينَ  َرب   ِمنْ  َرُسولٌ  َوَلِكن ي َسَفاَىةٌ  ِبي َلْيَس  َقْومِ  َيا}وا 

 .[ٚٙ: األعراؼ]

                                                           

فْ : }َتَعاَلى َقْوِلوِ  َبَيافِ  َبابُ  اإليماف، كتاب مسمـ، أخرجو (ٔ) : رقـ ،(ٙٔٔ/ٔ[ )ٕٗٛ: البقرة{ ]ُتْخُفوهُ  َأوْ  َأْنُفِسُكـْ  ِفي َما تُْبُدوا َواِ 
(ٕٔٙ.) 
 (.ٕٜٔ-ٜٔٔ/ٜٔ) الفتاوى مجموع (ٕ)
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وال بأتباعيـ مف  ،السفو ال يميؽ بمثؿ ىؤالء ،في شيء مف السفاىةعظـ مف أف يقع وأشرؼ وأنزه وأ فيو أجؿ
 َأُعوذُ  َقالَ  ُىُزًوا َأَتت ِخُذَنا}قالوا:  ،أمرىـ أف يذبحوا بقرة عندما وليذا لما قاؿ قوـ موسى ،الدعاة إلى اهلل وأىؿ العمـ

 .[ٚٙ: البقرة] {اْلَجاِىِمينَ  ِمنَ  َأُكونَ  َأنْ  ِبالم وِ 
ويسخر منيـ أنو مف  ،أف ذلؾ يدؿ عمى أف الذي يستيزئ بالناس بف سعدي ما حاصمويقوؿ الشيخ عبد الرحمف 

 . (1)الجاىميف
وال حاجة لذكر  ،أحياًنا عنواف الكتاب في غاية اإليجاع واإليحاش ،مقبولة فينبغي أف تكوف المغة في الردود

ال ،الكتب المتقدمة لعنواف لبعضلكف لو ذكرت طرًفا مف ا ،بعض العناويف فالكتب في عصرنا الحاضر فييا  وا 
مساف، فإف النطؽ بمثؿ ىذا يثقؿ عمى ال ،ما فييا، بعض الكتب المتقدمة، بعض العنواف لف أذكر العنواف كمو

ـ يرد عمى عالـ! وال حاجة ىذا عال "العروج بالفروج"رد عمى عالـ  ،واف كتاب، ىذا عن"الكاوي لدماغ فبلف"
 رد فيو عمى عالـ؟ وال ىذا، ىذا عنواف كتاب ي ة ىذالتسمي

نما يضر القائؿ بو نفسو ،حقؽ المطموبفمثؿ ىذا ال ي : النور] {ِلْمَخِبيِثينَ  اْلَخِبيثَاتُ }يقوؿ:  -عز وجؿ-واهلل  ،وا 
ٕٙ]. 

ِمف موضعيا  ،ف ىو أىؿ لياممات الخبيثات لمخبيثيف، تصدر ِممابف جرير يحمؿ ذلؾ عمى الكممات، ك
  . (2)ومعدنيا

ف كانت اآلية أعـ مف ذلؾ تشمؿ الكممات واألوصاؼ  -واهلل أعمـ- فيي ،فيبتعد اإلنساف وينأى عف ىذا وا 
 والرجاؿ كذلؾ. ،النساء :يعني ،والذوات

نما يتمطؼ اإلنساف عؿّ ومف ىنا فبل داعي لميبوط با  -صمى اهلل عميو وسمـ-النبي  ،ذلؾ أف يقبؿ لعبارات، وا 
وىو مف  ،بف ربيعة ةحينما حاوره عتب ،(3)((َأَفَرغت يا أبا الوليد؟)) :يخاطبو بكنيتو ،يقوؿ ألحد أقطاب المشركيف

 .عتاة المشركيف وكبرائيـ
كممة تحقؽ  ((من دخل دار أبي سفيان فيو آمن)) ، قاؿ:مكة -صمى اهلل عميو وسمـ-كذلؾ حينما دخؿ النبي 

ومن دخل داره فيو )) :وقاؿ في الوقت نفسو ،وىو سيد مف سادات ىؤالء ،الرجؿ يحب الفخر ،مصمحة
 .(4)((آمن

بيت اإلنساف، كؿ واحد  ،دخؿ في بيتو ىو :يعني "مف دخؿ داره فيو آمف"إًذا دخوؿ دار أبي سفياف ال قيمة لو، 
-ياف فقاليا يدخؿ في بيتو فيو آمف إًذا ما الحاجة لمذىاب إلى دار أبي سفياف؟ لكف ليا وقع في نفس أبي سف

 .عميو الصبلة والسبلـ
  

                                                           

 .(٘٘: ص) الرحمف الكريـ تيسير=  السعدي تفسير (ٔ)
 (.ٔٗٔ/ٜٔ) البياف جامع=  الطبري تفسير (ٕ)
 .(ٕٔٙ/ٔ) ىشاـ ابف سيرةو ، (ٕٚٙ: ص) لمبييقي االعتقاد (ٖ)
 (.ٕٗٚٛٔ: )رقـ ،(ٜٜٔ/ٜ) تعالى اهلل حرسيا مكة فتح باب السير، أبواب جماع الكبرى، السنف في البييقي أخرجو (ٗ)
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 .(1)وىكذا حينما كتب لممؾ الرـو وصفو بأنو عظيـ الروـ
إذا كنا نريد  ،أو نحو ذلؾ ،أو أنو كمب الروـ ،وصؼ ىذا المخالؼ بأنو خنزير الروـحاجة أف ي توجدفما 

وتحتاج إلى  ،كمةؿ ىذا اإلنساف، فيذه تحتاج إلى حأو إصبلح حا ،أو دعوة ىذا اإلنساف ،استمالة ىذا اإلنساف
ى مجاىدة ليذه النفس سف نظر في األمور، وتحتاج إلتربية، نفوس ميذبة، تحتاج إلى ح وتحتاج إلى ،قمب كبير
 مييا استخداـ العبارات المطيفة والبلئقة. ؿ عالتي قد يثق

ؿ رأس بعض الناس يثقؿ عميو أف يقب ،أو أف يكني ولده ،ي صديقوًنا بعض الناس قد يثقؿ عميو أف يكنأحيا
ىو متعود عمى الجفاء، يستغربوف منو البر  ،يستغربوفسلو فعمت  :ويقوؿ ،بر داخميعنده ك ،أو والدتو ،والده

 ،ي كذا نفسو ما تقبؿكنأف ي ،كني جميسوأف ي ،إذا أراد أف يكني صاحبو ،طيعو نفسوفما ت ،اإلحسافوالمطؼ و 
   .واهلل المستعاف ،ىذا جفاء، أخبلؽ صحراوية ،يناديو باسمو

 .[ٜٕ: غافر] {َأَرى َما ِإال   ُأِريُكمْ  َما}: أن نبتعد عن حال ذاك الذي قال لقومو: خامساً 
ا أمّ  ،فييـ عقبلء ،الناس يفكروف ويجتيدوف، فييـ عمماء ،مع الناس بيذه الطريقةىناؾ متسع فبل داعي لمتعامؿ 
ال ،ويجب أف ينقادوا لو ،أف أحمؿ الناس عمى رأيي واهلل ، فيذا ال يميؽ ،فيـ مخالفوف وأرمييـ بالقبائح وا 

 .المستعاف
وتجد حالو مع  ،عمى غيره حجر فبلفو  ،أو تضييؽ فبلف ،ؼ فبلفنتقد عستجد اإلنساف أحياًنا ينتقد غيره، ي

 .واهلل المستعاف، الناس أسوأ مف ذلؾ
 . داعي الستعمال العبارات القوية: في ىذه المسائل التي فييا مساغ الاسادسً 
رأيي صواب  ،ىي مسألة اجتيادية ،ضبلؿ، ىذا الحؽ الذي ال مرية فيوال ىذا الحؽ الذي ليس بعده إالنحو: 

أمثاؿ ابف الجزري في مسائؿ دقيقة في كبار رأيؾ خطأ يحتمؿ الصواب، عبارات عمماء و  ،يحتمؿ الخطأ
أف ىذا ىو األرجح، فنجد أننا أحياًنا نستعمؿ  -عبر بالظفيعبر ىكذا، ي- تخصصيـ تجد عبارات: الذي أظنو

ثـ بعد ذلؾ تأتي ىذه العبارات  ،ونريد أف نمبس ثوًبا ليس لنا ،خاصة حينما نقرأ كبلـ أىؿ العمـ أحياًنا عبارات
الطفؿ إف لبس ثوب مثؿ  ،الكممة كبيرة ما تركب عمى قائميابلحظ أف ىذه يو  ،في ثنايا الكتابة ،في ثنايا الكبلـ

 ،ولربما يتعثر بو فيسقط وينكسر ،ولكنو قبيح عمى ىذا الولد، يثير الضحؾ والتندر ،ف عمى أبيوأبيو، فالثوب حس
 لّطؼ. ،ؼ خفؼحتمؿ منو، َخفت ال تُ ويستخدـ عبارا ،ا ليس لوفيكذا الذي يمبس ثوبً 

 حاذره: أن نبتعد عن بعض العبارات المنفوخة.مما ينبغي أن ن :اسابعً 
لكف ما وصؿ إلى مرتبة  ،مف فطاحؿ العمماء، وقد يكوف طالب عمـ :نجد أننا نتكمـ أحياًنا عف شخص نحبو

أو حافظ، كـ يحفظ؟ ستمائة  ،ثنو محدإأو  ،نو فقيو العصرإ :قمنا عنو، لربما االرسوخ كما قالوا، ونعطيو ألقابً 
 ألؼ حديث؟ 

                                                           

 انظر ((آمف فيو بابو أغمؽ ومف آمف، فيو السبلح ألقى ومف آمف، فيو سفياف أبي دار دخؿ مف: ))بمفظ مسمـ عند وجاء (ٔ)
 (.ٓٛٚٔ: )رقـ ،(ٚٓٗٔ/ٖ) مكة فتح باب والسير، الجياد كتاب مسمـ، صحيح
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: قاؿ ألؼ؟ فمائتي: قاؿ ال،: قاؿ فقييا؟ يكوف حديث ألؼ مائة الرجؿ حفظ إذاسئؿ:  -رحمو اهلل-أحمد اإلماـ 
 .(1)يده وحرؾ ىكذا، بيده قاؿ ألؼ، فأربعمائة: قاؿ ال،: قاؿ ألؼ؟ فثبلثمائة: قاؿ ال،

فيو  ،ةعميو مبلحظات كثير تجد وتقرأ الكتاب  ،حرر، كتاب في الصميـمقاؿ م :اًل أو مقا ،أحياًنا لربما نصؼ كتاًبا
يخرج اآلف،  أف الكتاب ما نضج، كاف ينبغي أالفيو عبارات ليست محررة، واضح  ،تحريرإلى يحتاج  ،إشكاالت

وما رأوا  ،أو لربما أنيـ لـ يتأىموا لمتمييز ،الرضالكف ىؤالء بعيف فيو مبلحظات لغوية، فيو مبلحظات عممية، 
فظنوا أف ىذا البحر الحبر العبلمة الفيامة الفقيو  ،يروا بطالب العمـ ىذاشيًئا فظنوا أف ىذا الكتاب ما بعده، أو بُ 

 ىذا ال داعي لو.  ،المحدث الحافظ
فضيمة الشيخ الػ...، مقدمة لمحاضرة: معنا  في ،قوؿ عف نفسو: أنا طويمب عمـ مقصربعض العمماء كاف ي

 ال داعي لمتزيد. ،قاطع المقدـ وقاؿ: أنا طويمب عمـ مقصر
والعقمية، اإلنساف يمر بمراحؿ  ،والفكرية ،ولربما تتغير أراؤنا حينما ننمو مف الناحية العممية ،فمثؿ ىذا نبتعد عنو

والناس يبحثوف  ،وتنصح دائًما بو ،ىذا الكتاب جيد :وتقوؿ ،عجب بوتمر في العمـ، الكتاب الذي كنت تإذا اس
أنا كيؼ  !عجيب :تقوؿ ،أو كذا ،وكذا، تقرؤه بعد عشريف سنة ،اويكوف نادرً  ،وال يجدوف لو طبعة أحياًنا ،عنو

 ،وما فيو جديد ،ومف شروح المتأخريف ،ىذا كمو نقوالت مف كبلـ الحافظ ابف حجر في الفتح ،بو اعجبً كنت م
الحظ كممة -طريو في كؿ مجمس، كتاب ىذا أفضؿ ومف قبؿ تُ  ،ذا الكتاب؟ ال جديد فيوبي اعجبً م كيؼ كنتُ 

 ؟بو اكيؼ كنت معجبً  !غريب :تقوؿ ،وبعد مدة تقرأ الكتاب مرة ثانية ،شروح الكتاب الفبلني -أفضؿ
ف لؾ أف ىذه األشياء يتبيا وكذ ،أحياًنا تظف الكبلـ الجيد الجميؿ ىذا كبلـ ىذا المؤلؼ، بعد مدة تنمو المدارؾ

 ،أو في غير ذلؾ ،أو في الفقو ،أو في شرح الحديث ،الجميمة ىي مف الكتاب الفبلني الذي سبقو في التفسير
 وصؿ ىذا الكتاب إلى الحضيض. فعمى األقؿ اآلف ال ت ،أوصمتو إلى القمة فتزىد في الكتاب، طيب كنتَ 

إًذا ال تكف ضحية لمثؿ ىذا، فعميؾ بالتوسط في األمور، عميؾ  ،غير بعد ذلؾ رأيوثـ ي ،فمدارؾ اإلنساف تنمو
 بالتوسط. 

فإف الخطأ  ـّ في العقوبة، الخطأ في اإلحساف مقدـ عمى اإلساءة، ومف ثَ  مف الخطأ الخطأ في العفو خير :اثامنً 
 في المدح أيًضا أىوف مف الخطأ في القدح. 

 .واألخطاءلعيوب والزالت والعورات : ال تتتبع ااتاسعً 
ال نفسؾ عف عيوب الناس، وال تكف كمثؿ الذباب الذي  ؾ عيبردنّ ولي ،ف فرحوف المالكي: فاتؽ اهللكما يقوؿ اب

 . ال تكف بيذه المثابة.(2)ويقع عمى الجروح فينكييا ،يقع عمى المواضع السميمة مف الجسد
 وأمسك عميك لسانك. ،لزم الحذرا: اعاشرً 

ما "قاؿ عنو بعضيـ:  -رحمو اهلل-يـ الربيع بف خث ،ماذا يقولوف عف ىؤالء الكبارنظر أمسؾ عميؾ لسانؾ، ا
 .(3)"بكممة تصعد يـ تكمـ بكبلـ منذ عشريف سنة إالأرى الربيع بف خث

                                                           

 .(ٖٙ/ٔ) العالميف رب عف الموقعيف إعبلـ (ٔ)
 .(ٕٙٔ: ص)ذكر نحو ىذه العبارة ابف الجوزي في بحر الدموع ( ٕ)
 (.ٜٕ٘/ٗ) النببلء أعبلـ سير (ٖ)
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 ىو يحسب الحرؼ، يزف الحرؼ، ال يطمؽ لسانو.  :تصعد يعني
 .ءما فيو كممة عوجا ،(1)"عابسمعت منو كممة ت ما عشريف عاًما صحبت الربيع"وقاؿ آخر: 
أنو  إال -يعني ما عنده فضوؿ-بف خثيـ سنيف فما سألني عف شيء مما فيو الناس جالست الربيع "ىذا يقوؿ: 
 .(2)أمؾ حية؟ :قاؿ لي مرة

  .يف يشتغؿ؟أفبلف  ،سيارتو؟ هفبلف ىذ ،لو الفيبل؟يف أفبلف مف بما ينشغؿ  :يعني
 .(3)"يضمحؿراد بو وجو اهلل يال كؿ ما "كاف يقوؿ: 

أيف ىو مف ىؤالء؟  ،لو أراد اإلنساف أف يحسب ما يجري عمى لسانو وقمبو وجوارحو ،انظر إلى مثؿ ىؤالء القمـ
 .بوف شاسع كبير

كثير  -د في العمريعني إف مُ -سيأتي عميؾ زماف نو إ :لبعض األشخاصقاؿ  -رضي اهلل عنو-ابف مسعود 
   .معطوه، اليوى فيو قائد لمعمؿ قميؿ ،الوؤّ كثير سُ  ،قميؿ عمماؤه ،خطباؤه

فالنجا  ،يسير مف الدنيا وبيع الديف بعرض ،ىشوقبمت الر   ،إذا أميتت الصبلة"متى ذلؾ؟ قاؿ:  :قاؿ :لشاىدا
 . (4)"ثـ النجا ،ويحؾ
ىؤالء "يقوؿ:  ،في عصرىـ :يعني ،ف ما ذكر في ىذا الخبر وغيره شاىد وحاضرإ :بعض أىؿ العمـيقوؿ 

وال شؾ أنيـ أبصر  ،وتواصوا بيا ،وأمروا بالعزلة ،عمى التحذير مف زمانيـ وأىمو -السمؼيعني -أجمعوا 
ف الزماف لـ يكف بعدىـ إال أشد وأمر ،نصحوأ   .(5)"وا 
. "ت العزلة في ىذا الزمافواهلل الذي ال إلو إال ىو لقد حم"سمعت الثوري يقوؿ:  :قاؿ أسباطبف كر عف يوسؼ وذَ 

ففي زماننا ىذا وجبت  وقمت أنا: ولئف حمت في زمان"يقوؿ:  ،مف أىؿ العمـ مف جاء بعدُ ويقوؿ بعض 
 . (6)"رضتوافتُ 

صمى اهلل -أما بعد، فإنؾ في زماف كاف أصحاب محمد " :اد الخواصنو كتب إلى عبّ إف الثوري أيًضا: يقوؿ سفيا
فكيؼ بنا حيف  ،ما ليس لنا وليـ مف العمـ ،يتعوذوف باهلل مف أف يدركوه فيما بمغنا -عميو وسمـ ورضي عنيـ

  .(7)"؟اد مف الناسوفس ،وكدر مف الدنيا ،عمى الخير مة أعوافوقمة صبر وق ،ركناه عمى قمة عمـأد
 -رضي اهلل عنيـ-قمت أنا: فكيؼ لو رأى ىؤالء األئمة ": يقوؿ مسمـيعمؽ عمى ىذا السنوسي في حاشيتو عمى 

ليو المشتكى ،واهلل المستعاف-زماننا ىذا الذي أدركناه  وىو آخر القرف التاسع الذي  -وال حوؿ وال قوة إال باهلل ،وا 
ف كاف عمى ما  ،فإف زمانيـ ،ونحو ذلؾ مف األشراط الكبرى ،وطموع الشمس مف مغربيا ،آف فيو خروج الدجاؿ وا 

                                                           

 المصدر السابؽ.( ٔ)
 السابؽ.المصدر ( ٕ)
 .(ٜٕ٘/ٗ) النببلء أعبلـ سيرو  ،(ٕٕٕ/ٙ) الكبرى الطبقات (ٖ)
 .(ٕٛٛ/ٔ) لمسنوسي اإلكماؿ إكماؿ مكمؿ (ٗ)
 .(ٖٖٕ/ٔ: )ص سنوسيلم البخاري، صحيح شرح، و (ٕٛٛ/ٔ) يوسؼ بف محمد اهلل عبد أبي لئلماـ اإلكماؿ إكماؿ مكمؿ (٘)
 ف.المصدراف السابقا (ٙ)
 .(٘ٛٔ: ص)  لممروذي وأخبلقيـ، الشيوخ أخبار (ٚ)
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بحيث يجد المسكيف  ،وال مف وجود أولياء في معاممتيـ صادقيف ،مف ظيور عمماء عامميف فمـ يخؿ كاف عميو
إلى  .(1)والزيادة في أحوالو ،ويجد مف يعينو عمى عزمو ،الطالب لآلخرة مف يصح االقتداء بو في أقوالو وأفعالو

 آخر ما ذكر.
والباطؿ  ،د جودةحف ازداكمما امتُ  ،الحؽ كالذىب الخالصف إ :-رحمو اهلل-ه شيخ اإلسبلـ أقوؿ ما ذكر  ومف ثـ

وَناَظر عنو الُمناِظر ظيرت لو  ،فساده، فالديف الحؽ كمما نظر فيو الناِظر حف ظيرإذا امت ،كالمغشوش
والديف الباطؿ إذا جادؿ  وأشرؽ نوره في صدور العالميف، ،وازداد بو إيماف المؤمنيف ،وقوي بو اليقيف ،البراىيف
فإذا  ،وى الباطؿ فيدمغمف يقذؼ بالحؽ عم -تبارؾ وتعالى-أقاـ اهلل  ،وراـ أف يقيـ عوده المائؿ ،جادؿعنو الم
 .إلى آخر ما قاؿ (2)....ىو زاىؽ

عمى  -تبارؾ وتعالى-وسيبقى حتى يظيره اهلل  ،ؿ بذلؾتكف -تبارؾ وتعالى-واهلل  ،الديف محفوظ ،فأبشروا وأمموا
 كما مضت في القروف الماضية. ،وتمضي ،رىذه مثؿ العواصؼ العارضة التي تعبالديف كمو، ولكف 
 ،قابؿ سواد كبير مف أىؿ الحؽ والديف والعمـكاف في الم ،حاؿ أولئؾ المنحرفيف ذكرناىا مفتمؾ الصور التي 

 .ولكتابو وألئمة المسمميف وعامتيـ -تبارؾ وتعالى-وأئمة المسمميف وَنَصَحة هلل 
نما ن ،عطييا أكثر مما تستحؽوال ن ،يافنحف ال نضخم ،فنحف حينما ننظر إلى مثؿ ىذه الوقائع والقضايا نظر وا 

يوجد  ،يوجد فضاء واسع ،ر الذي يميؽ بو، يوجد خير كثيرفيكوف لكؿ شيء القد ،إلييا مف أعمى بنظر صحيح
 ،ومف المصمحيف ،ومف الدعاة ،يوجد أخيار صمحاء مف أىؿ العمـ ،والبر والمعروؼ ،مجاؿ رحب لمدعوة إلى اهلل

 .وهلل الحمد ،وىذا أمر مشاىد ال يخفى ،اد وغيرىـبّ يوجد مف الع ،ومف الباذليف والقائميف بأعماؿ البر المتنوعة
 ،ب عمى أنفسناأال نجر  ،فإنما نقصد بذلؾ أال نقع، أال نشتط ولكف في الوقت نفسو حينما ننظر نستعرض التاريخ

ال لو قد أف نعتبر بما شرقة في تاريخ األمة لكاف ونذكر الجوانب الم ،ر أف نتحدث عف قضايا أخرىمضى، وا 
  .بكثير، إنما ىذه مثؿ الندوب السوداء فقط في صفحة بيضاءأوسع مف ىذا 

ذكر مف مف أجؿ أف ىذا مقاـ تحذير مف الفرقة واالختبلؼ، فيُ وتكممنا عف ىذه القضايا  ،ولكننا استعرضناىا
ال ،فترتدع النفوس ،حصؿ بو العظة والعبرةتالتاريخ ما  جوانب البر  ،فالجوانب الطيبة وكؿ مقاـ لو مقاؿ، وا 

سيأتي رجاؿ ىـ في و  ،ويوجد في عصرنا ىذا ،معروؼ في سالؼ األمة وسابقتيا عظيمة وكبيرة وواسعةوال
 ذبوف عنو.وي ،دعوف إليووي ،ويحممونو ،نصروف أيًضا ىذا الديفأصبلب آبائيـ ي
 فيذا الكبلـ الذي أذكره  ،لباطؿ، لكف يخاؼ المؤمف عمى نفسوصراع بيف الحؽ وا -عز وجؿ-ىكذا سنة اهلل 

وعرضت كبلمي عمى نفسي، أيف أنا مف ىذا  مف األياـ ىنا إال ا، ما أتيت يومً شفؽ ناصحىو كبلـ محب م
 النصيحة لنفسي وإلخواني. إال ىذا الكبلـ الذي أقولو؟ وماذا أعني بو؟ وماذا أقصد؟ فميس عندي في

                                                           

 .(ٖٕٗ/ٔ: )ص مسنوسيل البخاري، صحيح شرحو ، (ٕٛٛ/ٔ) لمسنوسي اإلكماؿ إكماؿ مكمؿ (ٔ)
 .(ٛٛ/ٔ) تيمية البف المسيح ديف بدؿ لمف الصحيح الجواب (ٕ)
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أورد كبلـ ىؤالء األئمة  وانظر فيو، وليس ىذا مف تحميبلتي وال استنتاجاتي، حرصت أف ،اسمع ىذا الكبلـ
يا مف عند ئوال نتكمـ بأشياء ننش ،األدلة مف الكتاب والسنة وىذا ىو التأصيؿ، أف نورد ،األعبلـ مع النصوص

 .ونطالب الناس بيا ،واجتياداتنا ،وآرائنا ،ومف استنتاجاتنا ،أنفسنا
مع كثرة العمـ والخير  ،معاصريفوأعرضت قصًدا عف كبلـ ال ،مع عمييـجُ تيت بكبلـ األئمة الفحوؿ الذيف نأ

فما أردت أف أنقؿ كبلًما ألحد مف أىؿ العمـ لربما يكوف سبًبا  ،ولكني أعمـ أف بعض القموب تغيرت ،والفضؿ
فإف وجدنا  ،وأف ننظر ،أو بعض مف يسمع ىذا، فإف المقصود أف نعتبر ،النصراؼ بعض مف يبمغو ىذا الكبلـ

ف وجدنا غير ذلؾ تركناه ،ا قبمناهحق  .وا 
أو مجمس واحد أو  ،طرح عادة في درستُ  ،ولف تعدـ في ىذا الكبلـ الطويؿ المفصؿ في كبلـ عمى مسألة كيذه

 .والحكمة ضالة المؤمف ،محاضرة، لف تعدـ شيًئا تنتفع بو
ألشياء التي ننشرىا، أف يظير أثر ىذا عمينا بضبط المساف، بضبط الجوارح، ا ،فينبغي أف يظير أثر ذلؾ عمينا

وىو  -تبارؾ وتعالى-األشياء التي نقرؤىا، المجالس التي نحضرىا، مواقفنا مف اآلخريف، حتى يمقى العبد ربو 
 نظيؼ. 

 ،ليس ىناؾ أدناس ،إلى ىذه الدنيا وأنت عمى الفطرة خرجتَ  نظيفًا،كف  :التي أنصح بيا نفسي نصيحتي لكـو 
ال تتموث  ، في قمبؾال تحمؿ غبل ،ال تحمؿ مظالـ لممسمميف ،الدنيا نظيًفاخرج مف ىذه اوليس ىناؾ ذنوب، 

ببدع وضبلالت وانحرافات، واعمـ أف التوبة مف الذنوب والمعاصي إف كاف ذلؾ فيما يتعمؽ بحقوؽ الناس 
 .مع استحبلليـ، والبد مف دفع الثمف، الثمف ىناؾ ىو الحسنات والسيئات فإف ذلؾ ال يكفي إال ،ومظالميـ

ثـ بعد  ،وعف تبلوة القرآف ،وعف صياـ النيار ،يكسؿ عف قياـ الميؿ اضعيفً  ،فإف اإلنساف يكوف قميؿ البضاعة
ثـ يأتي إلى  ،وقمبو مميء مف الغؿ عمى إخوانو المسمميف ،ونحو ذلؾ ،ويظمـ ىذا ،ذلؾ أيًضا يقع في عرض ىذا

 ،يش في عذاب ونكد، ويعوىذا مف الحسنات ،وىذا مف الحسنات ،ويأخذ ىذا مف الحسنات عمى قمتيا ،اآلخرة
 ىذا القمب المظمـ بالغؿ.

ؿ عمى أف فد ،[ٖٗ: األعراؼ]{ ِغل   ِمنْ  ُصُدورِِىمْ  ِفي َما َوَنَزْعَنا}: -عز وجؿ-انظروا إلى أىؿ الجنة لما قاؿ اهلل 
ال يوجد فييا غؿ، فمماذا يعذب ة أنو فمف نعيـ أىؿ الجن ،ب بو صاحبوفالغؿ يعذ   ،النعيـ الجنة ال يصمح فييا إال

 !.اإلنساف نفسو؟
ثالث ال يغل عميين قمب امرٍئ )): -صمى اهلل عميو وسمـ-ولذلؾ فإف مف أقرب الطرؽ إلزالة ذلؾ ما قالو النبي 

 .(1)((جماعتيم ولزوم المسممين، أئمة ومناصحة هلل، العمل إخالص: مسمم
إف ذلؾ جدراف فاللكف إذا بقي الكبلـ بيف  ،ذىب ما في القموبوتناصح مباشر فإف ذلؾ يُ  ،فمو كاف ىناؾ تواصؿ

ىو  ،أو غير ذلؾ ،اأو شخصً  ،أو المخطئ سواء كاف طائفة ،ىذا اإلنساف المنحرؼ يورث الغؿ، ال يتغير واقع
  ىؿ ىذا مف العقؿ؟ ،لكف نحف نوقد ناًرا، وقموبنا ىي التي تصطمي ،بعيد بمنأى عنا

                                                           

(، ٖٖٔ/ٗتبميغ السماع )، باب ما جاء في الحث عمى -صمى اهلل عميو وسمـ-أخرجو الترمذي، أبواب العمـ عف رسوؿ اهلل ( ٔ)
 (.ٖٕٓ(، رقـ: )ٗٛ/ٔا )(، وابف ماجو، باب مف بمغ عممً ٕٛ٘ٙرقـ: )
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ياكـ مف م ،ؼ بناطأف يم -عز وجؿ-فأسأؿ اهلل   ،ا ويرزقنا اتباعووأف يرينا الحؽ حق   ،ضبلت الفتفوأف يحفظنا وا 
 متبًسا عمينا فنضؿ.وال يجعمو م ،وأف يرينا الباطؿ باطبًل ويرزقنا اجتنابو

وصمى اهلل عمى  ،واهلل أعمـ ،مف دنيانا اواجعؿ آخرتنا خيرً  ،مبتبلنا وعاؼِ  ،مرضانا واشؼِ  ،الميـ ارحـ موتانا
 وآلو وصحبو. ،نبينا محمد

 


