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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 االختالف وموقفنا منو

 ؟بو اهلل أمرىا ما األمة حققت وىل االختالف عن والنيي باالجتماع األمر في الواردة النصوص تتمة( 2)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

 :ما بعدأ، والصالة والسالم عمى رسول اهلل ،الحمد هلل
 .وما زال الكالم فيما ورد في صالح ذات البين ،فنواصل الحديث

 ال الحالقة، ىي والبغضاء، الحسد: قبمكم األمم داء إليكم دبّ )) :-وسمم آلوصمى اهلل عميو و -د قال النبي ق
 تحابوا، حتى تؤمنوا وال تؤمنوا، حتى الجنة تدخموا ال بيده نفسي والذي الدين، تحمق ولكن الشعر تحمق :أقول
 .(1)((بينكم السالم أفشوا لكم؟ ذلك يثبت بما أنبئكم أفال

   .: سار إليكم" يعني"دّب إليكم داء األمم
االختالف، التفرق، الشحناء، البغضاء، فإن الشحناء والبغضاء ىي  ،: عادة األمم الماضيةيعني ""داء األمم قبمكم

  الحاالت.بو في بعض ثو وتسب  ورِ من آثار االختالف كما سيأتي، كما أنيا أيًضا تُ 
  يحتاج إلى معالجة.  ،وىنا سماه داًء " دّب إليكم داء األمم " ىذا مرض وعمة

  .لقة، حالقة الدين ال حالقة الشعرالحا :-صمى اهلل عميو وسمم-فيذه يقول عنيا النبي 
فيحصل منو الفجور في  ،أن تأتي عمى دينو وعممو وحسناتو ،الَخصمة التي من شأنيا أن تحمق دين المرء :يعني

  أو جوارحو. ،أو لسانو ،مما يتصل بقمبو ،وماال يحل في حق إخوانو المسممين ،الخصومة
وال تؤمنوا حتى  ،ال تدخموا الجنة حتى تؤمنوا ،والذي نفس محمد بيده)) :الحديثىذا والحظ ىنا في نفس 

  .ىل نحن في حال من التحاّب؟ ،ىل نحن كذلك؟ ((تحابوا
 ،أن اإلنسان إذا رأى من عمى سيماه الصالح والخير أحبو :قبل أكثر من عشرين سنة نا عميو الناَس الذي أدركْ 

 و ال يعرفو.وى
  وأنو جزء منو. ،ويشعر أنو ُيكّممو ،ىكذا كان الناس، بمجرد ما يرى من سيماه الصالح والخير ينجذب إليو

 ،والتقاطع حتى نشأ جيل لم يعرف إال ىذا الشقاق والنزاع والتدابر والتناحر ،لت األحوال لدى الكثيرينولكن تبدّ 
   وىذا غير صحيح إطالًقا. ،وأن ىذا ىو األمر الطبيعي فظنوا أن ىذا ىو األصل،

ما كان الناس ىكذا  ،ر القموبوما ذلك إال لتغيّ  ،ينر الُخمطة باآلخر ال ُيؤثِ  ،فصار الواحد يطمب السالمة لنفسو
  .أبًدا

  فيذه من نتائج ىذا االختالف.
. ىذا (2) ((فإنيا الحالقة ذات البين إياكم وسوءَ )) :-رضي اهلل عنو-حديث أبي ىريرة  وفي بعض األلفاظ من

  عند الترمذي وغيره.
                                                           

(، وأحمد ٕٓٔ٘(، رقم: )ٗٙٙ/ٗ) -صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل ( ٔ)
 (.ٕٔٗٔ(، رقم: )ٜٕ/ٖ)
 (.ٕٛٓ٘(، رقم: )ٖٙٙ/ٗ) -صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل  (ٕ)
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 وأن الحالقة ىي التي تحمق الدين. ،سوء ذات البين بالعداوة والبغضاء -رحمو اهلل-ر الترمذي وفسّ 
يؤثر في ذلك سمًبا، فيكون أىل اإليمان  واجتناب كل ما ،صالح ذات البينما فيو من الترغيب في إفيو فيذا كمو 

فيذه  ،وفساد ذات البين والتفرق ،والعمل عمى تالفي كل ما يورث الشر ،عمى حال من الترابط والتواد والمحبة
   ُثممة في الدين ال يصح أبًدا أن تُقر. 

عنيم فإنو يكون قد نال تمك ورفع الفساد والشر  ،بين المسممين صالحتعاطي اإل يوى من نال ىذه المرتبةف
درجة أىل جر أعظم مما يكون لينالو من األما  ي أنوى - عميو وسممصمى اهلل-المرتبة التي ذكرىا النبي 
 زاد عن الفرائض. والمقصود بذلك ما الصيام والصالة والصدقة،

ياك " -وىو كالم طويل لكن الشاىد منو- وجاء في ذلك ،ى ابن الحسنقرأ عم -رحمو اهلل-سفيان الثوري  ... وا 
ياك والبغضاء فإنما ىي الحالقة، وعميك بالسالم  والشحناء فإنو ال تُقبل توبة عبد يكون بينو وبين أخيو شحناء، وا 
إلى آخر ما جاء  .(1) "...بالمصافحة تكن محبوًبا إلى الناس من قمبك، وعميك  والغش   خرج الغل  لكل مسمم يَ 

   فييا.
  وسيأتي مزيد إيضاح ليذه القضية. ،أخالق، ويتواصون بيذا -رضي اهلل عنيم-السمف 

 ،حتى في األمور المادية ،كما جاء النيي عن كل الذرائع الُمفضية إلى العداوة والتفرق والبغضاء بين المسممين
  والتعامالت الدنيوية. 

لماذا؟ ألن ذلك  ،نيى الشارع عن خطبة الرجل عمى خطبة أخيو، خطب امرأة ما يأتي آخر ويخطب ىذه المرأة
   فُمنع من ىذا ليبقى التصافي. ،يوغر صدره

ا يقع من الشحناء مَ ىي العمة؟ لِ  والمرأة وخالتيا؟ ما ،والمرأة وعمتيا ،لماذا ُحّرم أن يجمع الرجل بين المرأة وأختيا
  م.لك إلى قطيعة الرحم، فُحر  فيودي بذ

شترييا منك بخمسة أبعشرة؟ يقول اآلخر:  ياسوم الرجل عمى سوم أخيو، يقول لو: بكم تبيع ىذه الساعة؟ تبيع
  عشر، ال يجوز.

بأقل من ذلك. فتقع ، البائع اآلخر: أنا أبيعك بكذالو يقول و  ،: أبيعك ىذا بكذاخيو، يقول لوبيع الرجل عمى بيع أ
  فيذا حرام. ،الشحناء

  الحظ بين اثنين من الباعة، لُيحفظ الود والصفاء بين المسممين.
في كتابات يرسميا عبر حسابو  ،ق فيو المودة واإلخاء بين المسممينياًبا ُيحرِ فكيف بيذا الذي يحمل قمًما ناريًّا شِ 

   .أو في غير ذلك؟! ،في تويتر
 ما يكون سبًبا لمشر بين أىل اإليمان. ،نسانال يجوز أن يصدر من اإل ،خط أحمر :ىذا كما قمت

ومن أول ما تعممنا ولكني  ،وىذه األحاديث ىي من أول ما درسنا -رضي اهلل عنو -جاء في حديث أبي ىريرة 
ىل نحن فعاًل نطبق ىذه المبادئ التي تعممناىا؟ ولربما  :أنظر فييا وأقول ،أراجع نفسي فييا كثيًرا طوياًل مميًّا

   .ومن دقائقيا في أبواب مختمفة في األصول وفي غيرىا ونترك ىذه المبادئ! ،نيايات العمومندرس من 

                                                           

 (.ٔٙ/ٚانظر: حمية األولياء وطبقات األصفياء )( ٔ)
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ش معروف، يأتي ىذا يعرض جَ الن   ((تناجشوا وال)) ،والنيي لمتحريم ((اال تحاسدو )) :كمنا درس ىذا الحديث
فيشترييا بسعر  ،الحضورالسعر لُيغّر أحد  ون معو فيرفعونئيأتي آخرون يتواط ُيحر ج عمييا ثم ؟،سمعة، من يزيد

يقال: القاعدة في ىذا أن خطاب  ،قد يقول قائل: البغضاء تقع في القمب من غير إرادة ((وال تباغضوا)) ،أعمى
   الشارع إذا توجو إلى المكم ف فيما ال يدخل تحت َطوقو فإنو ينصرف إلى سببو أو إلى أثره.

بيا، وينظر فيما تورثو ىذه البغضاء من الوقيعة في فيتجنّ  ،تورث البغضاء البغضاء، ينظر في األسباب التي
 [ٕٔ: الحجرات] {ِإْثمٌ  الظ ن   َبْعَض  ِإن  }تورثو ىذه البغضاء من سوء الظن  فيتقي اهلل ويمسك لسانو، وما ،األعراض

   وما تورثو ىذه البغضاء من العدوان بأنواعو عمى المسممين.
بوجيو،   شر والطالقةسان حينما يمقى صاحبو يمقاه بالبِ األصل أن اإلن ،يو دبرهيمقى ىذا أخاه فيولّ  ((تدابروا وال))

  .فيذا ال يجوز، ىذا حرام ،ض عنووُيعرِ  ،ر أخاهبمعنى أنو ييجُ  ،والتدابر ىو أن يوليو ُدُبره وظيره
 ،وعمى بيع: أنا ما أبيع قد يقول ((إخواًناوكونوا عباد اهلل )) ،وىذا فقط؟ ال ((وال يبع بعضكم عمى بيع بعض))

ذا لقيتو لن أوليو ظيري سأ ،ووال أسوم عمى سوم تكون  ((وكونوا عباد اهلل إخواًنا)) ،ال، ما يكفي ،سّمم عميووا 
    األخوة اإليمانية قائمة وثابتة.

وقد يكون  ،سوء الظنبوقد يكون بالقمب  ،وىذا الظمم قد يكون بالمسان ((المسمم أخو المسمم ال يظممو)) :ثم قال
وقد يكون بالنظر إليو بعين االحتقار، بالبيتان، بما يكتب عنو، بما يرميو بو من األلقاب القبيحة التي  ،بالجوارح

   ىذا كمو من الظمم. ،ال يرضاىا، أو نسبتو إلى ما ال يرضى باالنتساب إليو
من أعمم أىل األرض عندنا بمجرد ما اختمفنا معو صار ىذا  بخس الناس، إذا اختمفنا مع شخص قبل مدة كان

بعدما  جاىل كيف تحول إلى ،عنده عمم، جاىل اإلنسان ليس من العمم في قميل وال كثير، ليس بشيء، ما
وقبل ذلك كان من الفطاحل، العمماء، المحققين، العاّلمة، البحر، الفّيامة، تحول إلى شيطان رجيم  اختمفنا

  !.ر العمم؟وجاىل، تبخّ 
 :فنقول ،ونعطي الناس األلقاب التي ال يستحقونيا ،ونقول كذًبا وزوًرا ،ىل كنا مبالغين في ىذه األحكام ،قبل ذلك

فالن عالم وليس بعالم؟ فالن عاّلمة وليس بعاّلمة؟ ثم حينما اختمفنا معو تحول إلى جاىل؟ ففي أي الحالتين كنا 
  يجوز. ال تبخر العمم بعدما نختمف؟ ىذاكيف يتحول العمم وي؟ اىمين أو ظالمين؟ أواًل أو آخًراج

  .ومن البخس البخس في مثل ىذه األحكام ،نيانا أن نبخس الناس أشياءىم -عز وجل-واهلل 
الذي يبخس الناس  [ٛ]المائدة: اْعِدُلوا ُىَو َأْقَرُب ِلمت ْقَوى{  َعَمى َأال  َتْعِدُلوا}العداوة  :يعني {َيْجِرَمن ُكْم َشَنآُن َقْومٍ  }َواَل 

 َيْسَتْوُفونَ  الن اسِ  َعَمى اْكتَاُلوا ِإَذا ال ِذينَ *  ِلْمُمَطف ِفينَ  َوْيلٌ }التطفيف الذي توّعد اهلل أصحابو  أشياءىم يدخل في
َذا*    .[ٖ - ٔ: المطففين]{ ُيْخِسُرونَ  َوَزُنوُىمْ  َأوْ  َكاُلوُىمْ  َواِ 
المسمم أخو المسمم ال  ،وكونوا عباد اهلل إخواًنا)) ،وما يميق بيم من المراتبف، يبخس الناس حقيم، ُيطف  

 ت،مراويشير إلى صدره ثالث  ،وال يحقره، التقوى ىاىنا)) ،يكون صادًقا معو ((وبُ كذِ وال يَ  ،وال يخذلو ،يظممو
 ،ن كذاالف ،فالن جاىلبحسب امرٍئ من الشر أن يحقر أخاه،  ((من الشر أن يحقر أخاه المسمم امرئٍ  بِ بحسْ 

  ىذا كمو من التحقير. ،فالن كذا
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انظر إلى  ،وتمك الصفحات في مواقع ومدّونات ،واليمز والغمز الذي تجده عمى تمك الحسابات ،انظر إلى الممز
  التعميقات. 

والحديث  (1)((وِعرضو ،ومالو ،كل المسمم عمى المسمم حرام، دمو)) :-صمى اهلل عميو وسمم-ىنا يقول النبي 
  مخرج في صحيح مسمم.

  وال نمقي ليا بااًل. ،ونترك ىذه األشياء الواضحة ،عن أشياء دقيقة في العمم انسأل أحيانً 
نما الدين النصيحة ،لى من يستمع إليوإىذا الكالم كما قمت أوجيو لنفسي قبل أن أوجيو  ولو كان ما يتكمم  ،وا 

 !.؟-آلو وسممصمى اهلل عميو و -مم بعد النبي فمن يتك ،إال من كّمل نفسو
ىذا الحديث ىو من أعظم ما ُيتقر ب بو إلى اهلل في مثل ىذه مثل أن  -عز وجل-لكني أحتسب عند اهلل 

إصالح ذات البين، النيي عن الشر والتفرق  ،شيع الحديث في مثل ىذه القضايانوينبغي أن  ،األوقات
 والعداوة بين المسممين. ،وقالة السوء ،واالختالف والتشرذم

 ."ي غير اهلل بل عمى أىواء النفوسعن التباغض ف نييٌ ": -رحمو اهلل-يقول ابن رجب  ((ال تباغضوا))فينا 
األىواء لكن عمى ماذا؟ عمى ماذا؟ اختمطت  ،المشكمة حينما يقول لك قائل: إن ىذا التباغض في اهلل وهلل

   .باآلراء
بوس الدين، وقد يكون ذلك بعيًدا عن أىواء النفوس وميميا ُيمّبس بمَ و  ،أىواء النفوسل ىذا التباغض عمى قد يحص

إن شاء -عمى األسباب  ولكن مبناه عمى الجيل في أمور ال توجب ىذا التباغض والتفرق كما سيأتي في الكالم
 .اهلل تعالى

 -عز وجل-واهلل  ،وال يتباغضون ،بينيم خوة يتحاّبون فيماواإل ،خوةإاهلل  ا عمى المسممين أن يكونوا كما أمرفين
 َوَعنِ  الم وِ  ِذْكرِ  َعنْ  َوَيُصد ُكمْ  َواْلَمْيِسرِ  اْلَخْمرِ  ِفي َواْلَبْغَضاءَ  اْلَعَداَوةَ  َبْيَنُكمُ  ُيوِقعَ  َأنْ  الش ْيَطانُ  ُيِريدُ  ِإن َما} :يقول

اَلةِ   .[ٜٔ: المائدة] {ُمْنَتُيونَ  َأْنُتمْ  َفَيلْ  الص 
عمينا المشي بالنميمة لما فييا من  -عز وجل-وليذا حّرم اهلل  ،في النصوص التي قد مضى الكالم عميياوىكذا 

    واهلل المستعان. ،وتغييرىا وتنك رىا لبعضيا ،وىي تشبو السحر تماًما في إيحاش النفوس ،إيقاع العداوة والبغضاء
وكُثر تفرقيم، كُثر بسبب ذلك  ،في مسائل الدينلّما كُثر اختالف الناس ": (2)-رحمو اهلل-يقول ابن رجب 

بل  ،وقد ال يكون معذوًرا ،وقد يكون في نفس األمر معذوًرا ،وكل منيم ُيظير أنو ُيبغض هلل ،تباغضيم وتالعنيم
إنما يقع لمخالفة  ،فإن كثيًرا من البغض كذلك ،ًعا ليواه مقّصًرا في البحث عن معرفة ما ُيبغض عميويكون متب
 ."قطًعا وىذا الظن خطأ ،ظن أنو ال يقول إال الحقمتبوع ي
  شيخنا يرى غير ىذا. ،شيخنا يقول خالف ذلك ،، شيخنا يقول كذااخالف فالنً  ىو :يعني

                                                           

(، رقم: ٜٙٛٔ/ٗمسمم، كتاب البر والصمة واآلداب، باب تحريم ظمم المسمم، وخذلو، واحتقاره ودمو، وعرضو، ومالو ) أخرجو( ٔ)
(ٕ٘ٙٗ.) 
 (.ٜٜٚ/ٖانظر: جامع العموم والحكم ) (ٕ)
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نما العبرة بقال اهلل  ،يخ آخرخطئ كغيره من الناس، شيخك يقابمو قول شوىل شيخك نبي مرسل؟! شيخك ي قال وا 
ن أخطأ فإن كان مجتيًدا فيو  ،سولو، فيو يخطئ ويصيبوما كل ما قال شيخك يطابق ما قالو اهلل ور  ،رسولو وا 

ن كان مصيًبا فمو أجران.  ،معذور ُيغفر لو خطؤه    وا 
ن ُأريد أنو ال يقول إال الح" :يقول وقد يكون الحامل عمى  ،خطئ ويصيبق فيما خولف فيو فيذا الظن قد يوا 

فالواجب عمى المؤمن أن  ،واإللف أو العادة، وكل ىذا يقدح في أن يكون ىذا البغض هللالميل مجرد اليوى 
وما أشكل منو فال ُيدخل نفسو فيو خشية أن يقع فيما ُنيي عنو من  ،ينصح نفسو ويتحرز في ىذا غاية التحرز

 .هللرحمو ا-ىذا كالم ابن رجب  "البغض المحرم
ويكون مجتيًدا فيو،  ،وىو أن كثيًرا من أئمة الدين قد يقول قواًل مرجوحاً "ن لو وأنو يجب التفط   ،اثم يذكر أمًرا خفيًّ 

يعني  "وال يكون المنتصر لمقالتو تمك بمنزلتو في ىذه الدرجة ،ومأجوًرا عمى اجتياده فيو، موضوًعا عنو خطؤه في
نما يكون ذلك ليواه.فال يكون مع ، التعص ب والحمّيةالذي ينتصر لمقالتو ينتصر ليا عمى سبيل مثاًل    ذوًرا وا 

نما قيل لإلعراض تدابر ،وىكذا في النيي عن التدابر ألن من أبغضتو فإنك ُتعِرض عنو، ومن أعرضت عنو  ؛وا 
  .رحمو اهلل-ابن عبد البر قال الحافظ  كما ،وكذلك ىو يصنع ،قد وليتو الّدبرف

األشر والبطر، والتكاثر ا نبي اهلل، ما داء األمم؟ قال: قالوا: ي ،سيصيب أمتي داء األمم)) :وفي بعض الروايات
 واليرج ىو القتل.  (1) ((ثم اليرج ،والتنافس في الدنيا، والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي

  العدوان عمى الناس فيكون اليرج.و البغي يكون  -نسأل اهلل العافية-ثم بعد ذلك  ،يقع التباغض والتحاسد
وأفشوا السالم  ،وال ُتسمموا حتى تحاّبوا ،والذي نفسي بيده ال تدخموا الجنة حتى ُتسمموا)) :وفي بعض األلفاظ

ياكم والبغضة فإنيا الحالقة ،تحابوا   تحمق الدين! .(2) ((ولكن تحمق الدين ،تحمق الشعر :ال أقول ،وا 
أال أدلكم عمى شيء إذا )) :قالثم  ((وال تؤمنوا حتى تحابوا ،ال تدخموا الجنة حتى تؤمنوا)) :في بعض األلفاظ

 .(3) ((فعمتموه تحاببتم أفشوا السالم بينكم
دمو وعرضو  ،كل المسمم عمى المسمم حرام)) :قال -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  وعن واثمة بن األسقع عن

امرئ من ب وحسْ )) وأومأ بيده إلى القمب ((والتقوى ىاىنا ،ومالو، المسمم أخو المسمم ال يظممو وال يخذلو
 .(4) ((الشر أن يحقر أخاه المسمم

 :قال -صمى اهلل عميو وسمم-أن النبي  -رضي اهلل تعالى عنيما-وفي الصحيحين من حديث ابن عمر 
 .(5) ((ال يظممو وال ُيسممو ،المسمم أخو المسمم))

                                                           

 (.ٜٙٔٓ(، رقم: )ٖٕ/ٜأخرجو الطبراني في المعجم األوسط )( ٔ)
 (.ٕٓٙ) (، رقم:ٓٓٔأخرجو البخاري في األدب المفرد )ص: ( ٕ)
ن اإليمان، وأن إفشاء السالم أخرجو مسمم، كتاب اإليمان، باب بيان أنو ال يدخل الجنة إال المؤمنون، وأن محبة المؤمنين م( ٖ)

 (.ٗ٘(، رقم: )ٗٚ/ٔلحصوليا ) سبب
(، رقم: ٜٙٛٔ/ٗمسمم، كتاب البر والصمة واآلداب، باب تحريم ظمم المسمم، وخذلو، واحتقاره ودمو، وعرضو، ومالو ) أخرجو( ٗ)
(ٕ٘ٙٗ.) 
(، ومسمم، كتاب ٕٕٗٗ(، رقم: )ٕٛٔ/ٖأخرجو البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب: ال يظمم المسمم المسمم وال يسممو )( ٘)
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وبحسب المرء من الشر أن يحقر أخاه  ،وال يحقره ،وال يخذلو ،المسمم أخو المسمم ال يظممو)) :وفي لفظ
 .(1) ((المسمم

ىذه من  " (2) ((تدابروا وكونوا عباد اهلل إخواًنا وال ،وال تحاسدوا ،ال تباغضوا)) :وفي حديث أنس في الصحيحين
 .الُمحَكمات

فإن من طمب  ،عوراتيموال تطمبوا  ،وال ُتعّيروىم ،ال تؤذوا عباد اهلل)) :وفي حديث ثوبان عند اإلمام أحمد وغيره
  .(3) ((عورة أخيو المسمم طمب اهلل عورتو حتى يفضحو في بيتو

 قال:  ،؟من ىم ((أحاسنكم أخالًقا أحبكم إليّ  إنّ )) :مرفوًعا -رضي اهلل عنو-بي ىريرة وفي حديث أ
إذا جالسو جميسو ال يدري  ،يألف وُيؤلف، ليس بيّماز عّياب قتّات (4) ((ون أكناًفا الذين يألفون وُيؤَلفونئالُموط  ))

  ما الذي يصل إليو منو من األذى والشر واليمز والغمز والممز.
ن أبغضكم إليّ ئأحاسنكم أخالًقا الُموط   إن أحبكم إليّ ))  :ىنا قال  ون أكناًفا الذين يألفون وُيؤَلفون، وا 
 ىذه كميا أحاديث ثابتة.، (5) ((ء العيبآقون بين األحبة الممتمسون لمبر الُمفر   ،ون بالنميمةءالمّشا

خيار عباد اهلل )) :-صمى اهلل عميو وسمم-غ بو النبي يبم -رضي اهلل عنو-وفي حديث عبد الرحمن بن غنم 
 ((العنت ء آبين األحبة الباغون لمبر المفر قون  ،ون بالنميمةءلمّشااوشرار عباد اهلل  ،ُذِكر اهلل واءُ رُ الذين إذا 

(6). 
 فيي عندىم فضائح ُيبش رون بيا الناس. ،يبحثون عن الزالت ،يبحثون عن النقائص ،يبحثون عن العيوب
رجل ونصحو بنصيحة جاء فييا في أيام خالفتو جاءه  -رحمو اهلل-عمر بن عبد العزيز  ،أين نحن من ىذا؟

 ،دك أًبااجعل كبير المسممين عن" ،إلى أنفسنا أيًضا ىذه نصيحة نوجييا "المسممين عندك أًبا اجعل كبير"
   ضع نفسك مكان ىؤالء. (7)"فأي أولئك تحب أن ُتسيء إليو؟ ،وأوسطيم أًخا ،وصغيرىم ابًنا

ن لم تُفر  ليكن حظ المؤمن منك ثالثة؛ إن"وفي كالم يحيى بن معاذ الرازي:  حو فال تُغّمُو، لم تنفعو فال تضره، وا 
ن لم تمدحو فال تُذمو  .(8)"وا 

                                                                                                                                                                                                 

 (.ٕٓٛ٘(، رقم: )ٜٜٙٔ/ٗلظمم )البر والصمة واآلداب، باب تحريم ا
(، رقم: ٜٙٛٔ/ٗأخرجو مسمم، كتاب البر والصمة واآلداب، باب تحريم ظمم المسمم، وخذلو، واحتقاره ودمو، وعرضو، ومالو )( ٔ)
(ٕ٘ٙٗ.) 
ة (، ومسمم، كتاب البر والصم٘ٙٓٙ(، رقم: )ٜٔ/ٛأخرجو البخاري، كتاب األدب، باب ما ينيى عن التحاسد والتدابر ) (ٕ)

 (.ٜٕ٘٘(، رقم: )ٖٜٛٔ/ٗواآلداب، باب النيي عن التحاسد والتباغض والتدابر )
 (.ٕٕٕٓٗ(، رقم: )ٛٛ/ٖٚأخرجو أحمد )( ٖ)
 (.ٜٚٙٚ(، رقم: )ٖٓ٘/ٚأخرجو الطبراني في المعجم األوسط ) (ٗ)
(، وابن بشران في ٖٙ/ٗ) (، وابن عدي في الكاملٖٕٙ/٘(، والخطيب في تاريخ بغداد )ٜٚٙٚ( أخرجو الطبراني في األوسط )٘)

 (.ٗ٘ٔ(، وابن أبي الدنيا في الصمت )صٗٗ/ٕاألمالي )
 (.ٜٜٛٚٔ(، رقم: )ٕٔ٘/ٜٕأخرجو أحمد ) (ٙ)
 (.ٜٕٗ/ٛسير أعالم النبالء )و (، ٓٓٓٔ/ٖانظر: جامع العموم والحكم )( ٚ)
 (.ٓٓٓٔ/ٖانظر: جامع العموم والحكم )( ٛ)
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 .صمى اهلل عميو وسمم-كما ثبت ذلك عن النبي  ،كف األذى صدقة
أن الجماعة واألُلفة أصل من أصول الدين  -رحميم اهلل-ىذه النصوص استخمص منيا العمماء المقصود أن 

 ُيضّحى في سبيمو بالفروع حينما نختمف عمييا.
والفرع الُمتناَزع من الفروع  ،االعتصام بالجماعة واألُلفة أصل من أصول الدين: -رحمو اهلل–قول شيخ اإلسالم ي

  .(1)فكيف ُيقدح في األصل بحفظ الفرع؟ ،الخفّية
وذىب إلى  ،في بني إسرائيل -صمى اهلل عميو وسمم-لّما خّمفو موسى  -صالة والسالمعميو ال-نبي اهلل ىارون 

عميو الصالة -لواح وأخذ برأس أخيو يجر ه إليو ماذا قال ىارون وألقى األ ،غاضًبا فرجع ،ميقات ربو فعبدوا العجل
: طو] ؟{َأْمِري َأَفَعَصْيتَ  تَت ِبَعنِ  َأال  *  َضمُّوا رََأْيَتُيمْ  ِإذْ  َمَنَعكَ  َما َىاُرونُ  َيا} :معتذًرا بعد أن سألو موسى -والسالم

ٜٕ، ٜٖ]. 
: طو] {َقْوِلي َتْرُقبْ  َوَلمْ  ِإْسرَاِئيلَ  َبِني َبْينَ  َفر ْقتَ  َتُقولَ  َأنْ  َخِشيتُ  ِإن ي ِبرَْأِسي َوالَ  ِبِمْحَيِتي تَْأُخذْ  الَ  م  أُ  ْبنَ ا ايَ }: قال
ٜٗ]. 

أو موقًفا ينتج عنو  ،خشيت أن أتخذ قراًرا :قال ،[ٕٗٔ: األعراف]{ اْلُمْفِسِدينَ  َسِبيلَ  َتت ِبعْ  َواَل  َوَأْصِمحْ }: قال لو
 فّرقت بين بني إسرائيل. ىذه قضية ُتراَعى. :فيمحقني الموم بعد ذلك وتقول ،انقسام

وأال  ،وىو االعتصام بحبل اهلل جميًعا ،وىذا األصل العظيم"ارة قريبة أيًضا مما سبق يقول: شيخ اإلسالم لو عب
ومما عُظم  ،تابومما عُظمت وصية اهلل تعالى بو في كو " :يقول "يتفرق الناس فيو ىو من أعظم أصول اإلسالم

في مواطن عاّمة  -ميو وسممصمى اهلل ع-ومما عظمت بو وصية النبي  ،ذم و لمن تركو من أىل الكتاب وغيرىم
 ".وخاصة

 ىذا األصل العظيم ىو من أعظم أصول اإلسالم.  :الحظ يقول
  .؟وىل راعينا ىذا الجانب ؟يل أعطينا ىذا األصل حّقوف

 ااهلل غرًبا ومشِرق بالدَ  تُ يا        وجبفي األرض كم   األديانِ بحثُت عن 
 اقتفر   و أشـد  يـمِ أىْ  وال مثـلَ       ٍة     كاإلسالم أدعى ألُلـفـ مم أرَ ف

وما  ،عمى أُشد ه فيما يوجب االنقسام والتفرق ،أن االنقسام والتفرق عمى أُشد هلمألسف! مع كثرة ىذه النصوص إال 
 ال يوجب ذلك. 

م عمى أنيا مواقف ،ثلربما مواقف تجاه أحدا ،عمى أشياءأصبحنا نختمف  سياسية في أحداث  يمكن أن تُقو 
 ،ى ىؤالء الذين اختمفنا معيم بعد ذلك بكل قبيحثم ُيرمَ  ،التفرق والتشرذمو  التطاحن ثم بعد ذلك يحصل ،معينة

  .عمى موقف! ،وانتياًء بالمروق من الدين ،ابتداًء بالعمالة
أنيم تصرفوا  ،وضعوا أنفسيم في مثل ىذا الموقف ما كنا نود أن ىؤالء ،إنو خطأ :موقف يمكن أن نقول ىذا

 بيذه الطريقة.

                                                           

 (.ٕٗ٘/ٕٕمجموع الفتاوى )( انظر: ٔ)
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وأن نسمييم بأسماء تُنَسب  ،وأال نتورع من رمييم بالضالل ،لكن أن يصير الحال إلى أن ُيرَمى ىؤالء بالقبائح
لى الظالم ،إلى الشياطين  !؟عشرة  و موقفين أو ثالثة أووما إلى ذلك ألننا اختمفنا معيم في موقف أ ،وا 

ىذا  :قل ،ما الموقف من القضية الفالنية؟ ما الموقف من الحدث الفالني في البمد الفالني؟ ىؤالء كان ليم رأي
وأن ُينسبوا  !شياطينُيجعل ىؤالء من الأن لكن  ،ال إشكال ،أزروا بأنفسيم ،وا فيو خطًأ كبيًرائأخط ،الرأي خطأ

ولزوم الكتاب  ،في الدعوة إلى التوحيد وأن ُتيدر كل تمك الجيود التي بذلوىا من قبلُ  !إلى الضالل والظالم
 ؟! ىذا خطأ، ما يجوز.لموقف سياسي -دة الصحيحة ولزومياالعقي- مثاًل إن كانوا يدعون إلى ىذاوالسنة 

ىذا  ،ىذا ال يجوز ،اوة ومنابذة وتراشق بيذه الطريقةىذا إلى عد يتحولأن لكن  ،أزروا بأنفسيم ،وائيا أخي أخط
 حرام، بل ىو من أعظم المحرمات.

 َلَنا َيُكونُ  َما ُقْمُتمْ  َسِمْعُتُموهُ  ِإذْ  َوَلْواَل }إذا سمعو المؤمن ينبغي أن يتأدب بما جاء في سورة النور مما أّدبنا اهلل بو 
 .[ٙٔ: النور] {َعِظيمٌ  ُبْيتَانٌ  َىَذا ُسْبَحاَنكَ  ِبَيَذا َنَتَكم مَ  َأنْ 

أنا يمكن أن  :يرجع إلى نفسو، يقول [ٕٔ: النور] {َخْيرًا ِبَأْنُفِسِيمْ  َواْلُمْؤِمَناتُ  اْلُمْؤِمُنونَ  َظن  } ينأى اإلنسان بنفسو
ىذا الظن. أنيم ىؤالء أيًضا نظن بيم و  ،أخونيا وأن ، يمكن أن أبيع مصالح األمة: ال، الالجواب ،؟أكون خائًنا

   يجوز. ة؟! ىذا مالكن خون ،وائأخط ،دوااجتي
نحتاج إلى تجرد كبير  ،ألن األىواء حاضرة في قموبنا ؛وال يغضب أحد منكم من مثل ىذا الكالم حينما يسمعو

 منيا. 
ن وأ ،العظيمةاألمور بو  ،لقاب القبيحةال يجوز أن ينظر إلى من خالفو ويرمييم باألكذلك والفريق اآلخر أيًضا 
 معاول ىدم لإلسالم.و  ،ىؤالء كذا وكذا وكذا

لكن يتحول إلى ىذه الحال  ،ىذا غمط :قل ،وائأخط :قل يا أخي ،ىذا حرام، معاول ىدم لإلسالم؟! ىذا ما يجوز
  .جلعز و -خر بالعمالة ألعداء اهلل وكل واحد يتيم اآل ،من الرمي بالضاللة

يجب أن ُتراَعى فييم  ،لك، ىم مسممون اقى ىؤالء إخوانً يب ،أبًدا ،االختالفليس ىذا من آداب و  ،ىذا ما يجوز
ن اختمفت معيم.    حقوق المسممين وا 

 وكل شيء يوضع بنصابو في موقعو الصحيح. ،وتبقى ىناك قضايا لربما تكون اجتيادية ،الخطأ خطأ ال ُيقر
الدين.  االختالف فييا باختالف عمى أصلس حتى عمى المواقف التي لي :أصبحنا نختمف أقول :عمى كل حال

نتفق عمى لزوم الكتاب والسنة، لكن نختمف في  ،نتفق عمى العقيدة الصحيحة، نتفق عمى التوحيد حنن :يعني
  تقويم موقف. 

من نار  سياط ،حصل في مكان كذا ىل ىو صحيح أو ال؟ ىل تؤيد أو ما تؤيد؟ والويل الويل لمن خالفنا الذي
  ىذا ال يحّل. وىذا من االنغماس في اتباع األىواء. ،نذرال ُنبقي وال 

م ليم نصيحة، دانصحيم، ق ،ىذا اجتيادىم ،ة اإليمانية، حسن الظن بالمسمميناألخو  ((كونوا عباد اهلل إخواًنا))
  يذا ال يجوز، ال يجوز ألي فئة كانت. فأما الرمي باالتيام ُجزاًفا  ،ذّكرىم

سوء الظن  ،ا التراشق بيذه الطريقة ىذا حرامىذ ،أنا أتكمم عن جميع األطراف عينة،أنا ال أتحدث عن فئة م
 حرام.
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يدوا اجت ،ىذا حرام ،ثم يتحول ذلك إلى تضميل ىذا ال يجوز ،حينما نختمف عمى تقويم موقف من المواقف
 .نسأل اهلل أن يغفر ليم، ننصحيم، ُنسددىم ،وائفأخط

حتى  ،عن ىذه المواقف غير الُمشر فة ،ةعن ىذه اإلساء ،نُكّفو عن ىذا الظمم ((انصر أخاك ظالًما أو مظموًما))
  ال يستمر. 

طائفة في خطأ في  أو ،من األشخاص أنو حينما يقع أحد -كما سيأتي في أسباب االختالف-لكن المشكمة 
 ا وعنيفة. وبعبارات قوية جدًّ  ،موقف نصو ب إليو السيام، ونرميو عن قوس واحدة

تمي بأحضان شياطين اإلنس لربما ير  ؟،ويكون عنده من الدين ما يردعو ،لذي يحصل إن لم يتِق اهللفما ا
 َمضيعة. و ما جعمك اهلل في دار مذّلة وميانة  ،إلّي إليّ  ،ويتمقفونو ويقولون: اعمد إلينا نواِسك ،والجن

صمى اهلل -لما أمر النبي  -عنوتعالى رضي اهلل -كعب بن مالك ىذا من قديم أرادوا أن يتمّقفوا  ،لحق بنا نواِسكا
  أن ُييجر وىو موقف حق بوحي.  -عميو وسمم

حتواء مثل ىؤالء فإن األعداء سينشطون أكثر في ا ؟،غيفكيف إذا كان ىذا باجتيادات معيا لربما كثير من الب
 الذين لم ُنخِف عداوتنا وبغضنا وحنقنا عمييم. 

 :خراآلسؤال البعد ىذه النصوص ننتقل إلى  -أييا األحبة-بعد ىذا 
ىل حققت األمة ذلك؟ األمة ىل امتثمت وصارت أمة واحدة غير متفرقة وال منقسمة وال يوجد بينيا ىذا 

 االختالف المذموم؟ ىل كانوا كذلك؟ 
 الخالفات التي وقعت نعرف الجواب عن ذلك.و حينما نستعرض التاريخ 

تالف أو عشرين سنة عمى االخ ،ثالثًا وعشرين سنة -صمى اهلل عميو وسمم-قي الوحي القرآن ينزل عمى النبي ب
يبمغ الدين لمناس   -صمى اهلل عميو وسمم-بعد بعثتو، والنبي  - عميو وسممصمى اهلل-في المدة التي بقييا النبي 

ْساَلم َلُكمُ  َوَرِضيتُ  ِنْعَمِتي َعَمْيُكمْ  َوَأْتَمْمتُ  ِديَنُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْمتُ  اْلَيْومَ } ،حتى أتم اهلل النعمة  .[ٖ: المائدة] {اْلِْ
ألن ذلك ىو القاعدة واألصل  ؛الصحابة كانوا يتمّقون المسائل العممية والعممية باإلذعان واالنقياد والتسميم

 َيُكونَ  َأنْ  َأْمرًا َوَرُسوُلوُ  الم وُ  َقَضى ِإَذا ُمْؤِمَنةٍ  َواَل  ِلُمْؤِمنٍ  َكانَ  َوَما} ،واألساس الذي ينبغي أن يكون عميو المؤمن
 .[ٖٙ: األحزاب] {َأْمرِِىمْ  ِمنْ  اْلِخَيَرةُ  َلُيمُ 
{ اْلُمْفِمُحون ُىمُ  َوُأوَلِئكَ  َوَأَطْعَنا َسِمْعَنا َيُقوُلوا َأنْ  َبْيَنُيمْ  ِلَيْحُكمَ  َوَرُسوِلوِ  الم وِ  ِإَلى ُدُعوا ِإَذا اْلُمْؤِمِنينَ  َقْولَ  َكانَ  ِإن َما}
 .[ٔ٘: النور]
 َوُيَسم ُموا َقَضْيتَ  ِمم ا َحَرًجا َأْنُفِسِيمْ  ِفي َيِجُدوا اَل  ُثم   َبْيَنُيمْ  َشَجرَ  ِفيَما ُيَحك ُموكَ  َحت ى ُيْؤِمُنونَ  اَل  َوَرب كَ  َفاَل }

 .[٘ٙ: النساء] {َتْسِميًما
أو أن يبقى في صدره  ،وال يصح بحال من األحوال أن يوجد عند المؤمن تردد أو تخي ر ،ىذا ىو شأن المؤمنين

  بول واإلذعان.عن الق -حرجالمجرد -حرج 
عيد عثمان ل عمى استقامٍة وصالٍح إلى أواخر واستمرت الحا -صمى اهلل عميو وسمم-بقوا ىكذا إلى وفاة النبي 

 ،إال من أظير ِوفاًقا وأضمر نفاًقا -صمى اهلل عميو وسمم- وعن أصحاب رسول اهلل رضي اهلل تعالى عنو-
  فيؤالء ُيعاممون بحسب ما ُيظيرون كما ىو معموم.
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وأنا دائًما أتأمل ىذا أقول:  ،وُقضي عمى دابر الشر في وقتيا ،وقعت ىناك مواقف لكنيا عولجت في حينيا ،نعم
  .ما الذي يحصل؟ كيف ستكون النتائج؟ في أيامنا ،في وقتنا ،ذا في زماننالو كان ى

 الحظ ،قام عمى المنبر -عميو وسمم صمى اهلل-وفيو أن النبي  ،ُخذ عمى سبيل المثال في حديث اإلفك الطويل
ِعرض عائشة، ِعرض أبي  -صمى اهلل عميو وسمم-ُيرمى أطير ِعرض، ِعرض النبي  ،في وقت كرب وشدة

 بكر.
من  ،يا معشر المسممين)) :قال وىو عمى المنبر ،اهلل بن ُأبّي بن سمول فاستعذر من عبد ،قام عمى المنبر
عممت  ولقد ذكروا رجاًل ما ،اهلل ما عممت عمى أىمي إال خيرًافو  ،جل قد بمغني أذاه في أىل بيتييعذرني من ر 
 .(1) ((وما كان يدخل عمى أىمي إال معي ،عنو إال خيرًا

ألن سعد  ؛سيد األوس، وىذا فيو إشكال -رضي اهلل عنو-ة أنو قام سعد بن معاذ األنصاري جاء في ىذه الرواي
 ن حكم في بني قريظة. بعد أ -كما ىو معموم-لك، اسُتشيد كان قد توفي قبل ذ -رضي اهلل عنو- معاذبن 

 ،منو يا رسول اهلل فقال: أنا أعذرك ،فما أدرك ىذا، لكن لعمو قام بعض سادات األوس ،وقد ُأصيب يوم األحزاب
ن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعمن ،نقوإن كان من األوس ضربنا ع  ا أمرك.وا 

 وىو سيد الخزرج. -رضي اهلل عنو-ىنا أخذت الحمّية سعد بن ُعبادة 
نحن اآلن لو حصمت مواقف انظر إلى  ،غير ُمّتيم :. يعني: وكان رجاًل صالًحا-رضي اهلل عنيا-تقول عائشة 

   وما سيكون من مغّبة ذلك.  ،الت يم التي سُتوّجو
ومعموم أن عبد اهلل بن  ،لكن احتممتو الحمّية. بينيم منافسات ومنافرات في الجاىمية ، صالًحاتقول: وكان رجاًل 

 ن الخزرج.وأم حسان بن ثابت كانت م ُأَبّي الذي تولى ِكبر ىذا اإلفك كان من الخزرج،
ُأسيد  فقام  ،ر عمى قتمووال تقدِ  ،قال: لَعمر اهلل ال تقتمو -لكن كما قمت-لسعد بن معاذ  -في الرواية-فقال سعد 

جادل عن فإنك منافق ت ،فقال لسعد بن ُعبادة: كذبت لَعمُر اهلل لنقُتمّنو ،بن ُحضير وىو ابن عم سعد بن معاذ
  المنافقين.

موقف ما ال ،حتى ىّموا أن يقتتموا -األوس والخزرج- فتثاور الحّيان ،عمى المنبر -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 
 .يحتمل
 ،ثم تتحول القضية إلى مشكمة بين األوس والخزرج ،يريد أن يؤدب ىذا المنافق -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 

صمى اهلل -عمى المنبر، فمم يزل رسول اهلل  قائم -وسممصمى اهلل عميو -ورسول اهلل  ،حتى ىّم ىؤالء أن يقتتموا
تقول عائشة: وبكيت يومي  ،-صمى اهلل عميو وآلو وسمم-ضيم حتى سكتوا وسكت رسول اهلل ُيخفّ  -عميو وسمم

 وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي. ،وال أكتحل بنوم ،ذلك ال يرقأ لي دمع
   نسأل اهلل العافية. ،نسأل اهلل العافية ،ما الذي يحصل؟ منا ىذهلو كان في مثل أيا ،الحظ كيف تحولت القضية

                                                           

(، ومسمم، كتاب التوبة، باب في ٕٔٙٙ(، رقم: )ٖٚٔ/ٖا )أخرجو البخاري، كتاب الشيادات، باب تعديل النساء بعضين بعضً ( ٔ)
 (.ٕٓٚٚ(، رقم: )ٜٕٕٔ/ٗحديث اإلفك وقبول توبة القاذف )
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شديد الحسد  ،ن عمى المسممينغَ شديد الض   ،فروكان شيًخا عظيم الك ،س بن قيسأشوىو أن ىناك موقف آخر، 
 ليم. 

فيو حدثون من األوس والخزرج في مجمس قد جمعيم يت -صمى اهلل عميو وسمم-حاب النبي مر عمى نفر من أص
لفة، فغاظو ما رأى من ُألفتيم وَجَمَعتيم وصالح ذات بينيم عمى اإلسالم بعد الذي كان عمى المحبة وبينيم األ

 بينيم من العداوة في الجاىمية. 
 .لنا معيم إذا اجتمع ممؤىم بيا من قرار ال واهلل ما ،-يعني األنصار-يمة بيذه البالد فقال: قد اجتمع مأل بني قَ 

  ثم اذكر يوم ُبعاث.  ،فقال: اعمد إلييم فاجمس معيم ،ا من ييود كان معيمبًّ فأمر فتًى شا
- وكان القائد ،ذ لألوس عمى الخزرجَفر فيو يومئوكان الظ   ،الحظ يوم ُبعاث ىذا يوم اقتتمت فيو األوس والخزرج

ىو ُحضير بن ِسماك األشيمي، حضير الكتائب، لقب لشدة شجاعتو وقوتو وبأسو، والد ُأسيد بن  -قائد األوس
وُقتل عمرو بن  ،ضيرتل حُ ىو سيدىم، وعمى الخزرج عمرو بن النعمان الَبياضي، فقُ  -رضي اهلل عنو-ُحضير 

 النعمان في ىذه المعركة التي انتصر فييا األوس.
م القوم عند ذلك ليا الفريقان في يوم ُبعاث، فتكمعض األشعار في المجمس التي قاوبدأ يردد ب ،فجاء ىذا الييودي
  وتنازعوا وتفاخروا. 

أوس بن َقيظي من  ،كل واحد جثا عمى ركبتو ،كبحضرت اآلن الحمية حتى تواثب رجالن من الحيين عمى الر  
نسأل اهلل -عة ذَ لصاحبو: إن شئتم رددناىا اآلن جَ  اثم قال أحدىم ،اوالوجّبار بن صخر من الخزرج، فتق ،األوس
  .تقولون فعمنا وفعمنا؟ -يعني الحرب -العافية

، الظاىرة يعني الَحّرة -عوذ باهللأ- السالحَ  وقالوا: قد فعمنا، موعدكم الظاىرة، السالحَ  ،فغضب الفريقان جميًعا
فخرج إلييم فيمن معو من أصحابو  ،-اهلل عميو وسممصمى -ذلك النبي  فخرجوا إلييا، فبمغ ،تواعدوا لمقتال ىناك

بعد أن ىداكم  وأنا بين أظيركمأبدعوى الجاىمية  اهللَ  اهللَ  ،معشر المسممين يا))فقال:  ،المياجرين حتى جاءىم
 .(1)((؟وقطع بو عنكم أمر الجاىمية واستنقذكم بو من الكفر وأّلف بو بين قموبكم ،اهلل لإلسالم وأكرمكم بو

وكيد من عدّوىم فبكوا وعانق بعضيم بعًضا، عانق الرجال من األوس  ،فعرف القوم أنيا نزغة من الشيطان
قد أطفأ اهلل عنيم  ،سامعين مطيعين -صمى اهلل عميو وسمم-بعًضا، ثم انصرفوا مع رسول اهلل والخزرج بعضيم 

  كيد عدو اهلل شأس بن قيس.
الحال  السيما حينما نستصحب كن أن يقعماذا يم ،ا الذي نعيشوىذا موقف ُوئد، لكن لو كان ىذا في عصرن

نسأل اهلل -والِمْعَول الكبير في ىذا  ،كبير يوجدما  ،ت ُتدّمر وُتكس روىي حال خطيرة، إن القاما ،التي صرنا إلييا
 ،وما يِجدّ  ،واتس اب، تويتر، وغير ذلك من المواقع والمدونات ىذه الوسائل الجديدة في اإلعالم يى -العافية

قال ي ويجمسون إليو من أىل العمم والفضل والصالح، ،ُتدّمر القامات، ىذا الذي كان الناس يتمنون أنيم يرونو
  ما كنا نظن أن نعيش حتى نسمع مثل ىذا الكالم.  -نسأل اهلل العافية-عنو 

                                                           

 (ٙ٘ -٘٘/ٙ( تفسير الطبري )ٔ)
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واإلصالح واالستقامة والعمم والدين  ،!! ىذا الرجل الذي شيدت لو األمة بالصالح؟جيل ! أبو؟جيل يقال: أبو
 المتين يقال عنو ىذا؟!

، ماذا ؟!-جلعز و -الب العمم، الدعاة إلى اهلل األخيار، طمن إذا كان ىذا بيذه المثابة فماذا يقال عمن دونو 
 . فما يبقى كبير.؟وأشياء مكتوبة وتغريدات وغير ذلك من مقاطع صوتية ُينشر؟ ماذا يقال عنيم

وال ُخُمق يتكمم في قامات، يتكمم في  ،وال أدب رأيوال  ،وال عقلوال عمل  ،أصغر واحد ممن ال عممأحقر واحد و 
  .والعمم والفضل والصالح!أىل الخير 

 ضعَ و ما تدري!  ىو أحمق! ،ىو منافق ،ىو نصراني ،يوديواهلل ما ندري الكاتب ىذا ىو ي ،واهلل ما ندري أحياًنا
   ويتكمم ويطعن الطعون العظيمة. ،"أبو فالن"و أ "رأبو ِىزب"و أ "أبو شاس" "فالن الفالني وأب"أو بيضة أو  ،القبً 
من أىل اإليمان يكتب ىذا  اأن أحدً  نكنت أظ معت عمى حساب ألحد األشخاص، اسم أول مرة أسمع بو ماُأطْ 

 ىذه القضايا لإليقاع بين المسممين.  أعداء اإلسالم يكتبون مثل: الكالم أبًدا! قمت
ال يكاد  !،ويتكمم بيذه الطريقة ،ىل ُيعقل ىذا؟ اسم حقيقي ،يتكمم في قضايا ِكبار ،ثم فوجئت أن االسم حقيقي

 ونحو ذلك. ،والرمي بالعظائم والضالل ،ُيذكر أحد إال وكّفره من األخيار والصمحاء
 !.ىل ُيعقل ىذا؟

 -صمى اهلل عميو وسمم-لنبي الناس يرجعون إلى من؟ لّما تحصل قضية مثل ىذه ا فحينما ُتكّسر ىذه القامات
 .موجود

بكر، عمر، أمثال ىؤالء ينيون ىذه القضية في  ويوجد أب -كما سترون- -عميو وسمم صمى اهلل-بعد النبي 
من مغي كل من خالفو أو ي ،مغي الطرف اآلخر تماًماىذا الطرف يُ  ،لكن اآلن يأتي من؟ الكل متيم ،ساعتيا

ومن ليم قدم صدق في  -جلعز و -محاء والدعاة إلى اهلل األخيار والصومن العمماء و  ،وسءطراف ومن الر األ
  ر والمعروف.اإلصالح والخير والبأي ميدان من ميادين الصالح و 

أو ال نعي نتصرف بدون  ىل نحن نعي ما نفعل ،ر مقصودةأو غي ،وصمنا إلى حال ال أدري ىل ىي مقصودة
 . ؟ثم بعد ذلك ما يبقى عند الناس من يرجعون إليو ،حينما نيدم كل ىذا البناء واألساس واألصل ،وعي
 :ال يبقى إال ،ب وينعقينعِ  -نسأل اهلل العافية-ذي يحصل؟ ال يبقى فييا إال غراب ما ال

 ياغرابُ  نٍ بيْ ال ناعٍب إال بِ و        صمحين عشيرةً ليسوا مُ  ائيمُ مش
و عظة إال أ او توجييً أوال ُيقبل كالمو، مجرد ما يكتب كممتين نصيحة  ،ال يوجد أحد ُيرجع إليو حالإلى صير ن 

ىذا ُيعقل؟ الناس يرجعون إلى من؟ الناس كانوا يرجعون  ،وٍس واحدة بالسب والشتم والقبائحكذا .. ُيرَشق عن ق
 ،ومن يقود الناس غير الُجّيال؟ والجاىل ال يمكن أن يقود نفس لكن حينما ُنسقط ىؤالء العمماء ،يمئإلى عمما

ال فإنو سيقودىم إلى حتوفيم والبد. ،األعمى ال يمكن أن يقود الناس    وا 
 في غزوة المصطمق. -رضي اهلل عنو-خر الذي يذكره جابر بن عبد اهلل خذ ىذا الموقف اآل

كسعو:  ،من المياجرين رجاًل من األنصار فكسع رجلٌ في غزاة  -صمى اهلل عميو وسمم-يقول: كنا مع النبي 
ىذا ُيقال لو  ،أن ىذا الرجل كان فيو ُدعابة ومرح، كسعو بمعنى أنو ضربو بظير قدمو عمى مؤخرتو :يعني

   كسع. 
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  منيا ىذا، ومنيا الضرب عمى القفاوالعرب تكره أشياء 
 َياِزمِ ا والم  عبُد الَقف أنوإذا    اي دً ل سا قيا كمدً ُأَرى زي تُ وكن

فيذا الرجل عنده ُدعابة وضحك ومزاح  ،ة، أو الكسع بيذه الطريقالقفاىذه أشياء تكرىيا العرب، الضرب من 
فيذا الذي ىو من موالي  ،تبقوا إلى الماء في غزوة المصطمقكثير فكسعو، وفي بعض الروايات أنيم اس

لطم ىذا الرجل الذي ىو من موالي  -اهلل عنورضي -وىو مولى لعمر بن الخطاب  ،فارالمياجرين من غِ 
 فماذا حصل؟  .بن كعب، لطمو عمى وجيو وىو مولى ألبيّ  ،يينةاألنصار من جُ 
صمى -َلممياجرين، فماذا قال النبي  وقال المياجري: يا ،: يا َلألنصار-أو ىذا المولى لألنصار-قال األنصاري 
يمكن ىنا أن تحصل قضية، تحصل  (1)((ما بال دعوى الجاىمية؟ دعوىا فإنيا منتنة)): قال ،؟-اهلل عميو وسمم

   مشكمة، تحصل حرب. 
 ،، ماذا قالوا؟ ىذا قال: يا معشر المياجرين((ما بال دعوى الجاىمية؟)): -صمى اهلل عميو وسمم-فقال النبي 
 معشر األنصار.  وىذا قال: يا

ُلونَ  َوالس اِبُقونَ }أسماء شرعية ذكرىا اهلل في القرآن   ِلْمُفَقرَاءِ } [ٓٓٔ: التوبة]{ َواأْلَْنَصارِ  اْلُمَياِجِرينَ  ِمنَ  اأْلَو 
 .[ٛ: الحشر] {اْلُمَياِجِرينَ 

يَمانَ  الد ارَ  َتَبو ُءوا َوال ِذينَ } فنعمم أن المياجرين واألنصار  [ٜ: الحشر]{ ِإَلْيِيمْ  َىاَجرَ  َمنْ  ُيِحبُّونَ  َقْبِمِيمْ  ِمنْ  َواْلِْ
ة كان ذلك من دعوى ة والحميّ مت عمى سبيل العصبيّ لما اسُتعم لكن -عز وجل-يحبيا اهلل  ،أسماء شرعية

 الجاىمية.
بمعنى أننا حينما نستعمل األسماء الشرعية أيًضا عمى سبيل العصبية والحمية فإن ىذا يكون من دعوى 

 ية. مالجاى
ويكون ذلك من قبيل  ،كان استعمال ىذا االسم يكون سبًبا لمحمية والتعصب والبغي والظمم فإنو ال يجوز إذا

  دعوى الجاىمية.
فنكون  ،لكن نستعمل ذلك عمى وجو الحمية والعصبية ،ولذلك قد ننتسب أحياًنا إلى بعض األسماء الصحيحة

 بذلك قد أسأنا إلى ىذا االسم الذي ننتسب إليو كثيًرا.
برة بما نحن عميو من العمل والحال والتقوى واإليمان والصالح ولكن الع ،ليست الِعبرة بما نّدعيو :وكما قمت

 العبرة بيذا. ،صالحواإل
ال   ،وينبغي أن ُيحذ ر من التحزب- ن أكثر الناس تحذيًرا من التحّزبقد تجد الرجل م ،باب الدعوى واسعفوا 
ب فيو من خالفو ال يرق ىذا الذي يحذر الناس ،كثر الناس انغماًسا فيوولكنك تجده من أ ،-زب ال يجوز حرامالتح

 .بل لربما يستحل دمو! ،رضوويستحل ع من حقوق المسممين، اُحرمة وال حقًّ وال يرى لو  ،إالًّ وال ذمة
 والتعصب إلى النخاع.لكن إذا نظرت تجد أنو منغمس في التقميد و  ،لربما يحارب بعضنا التعصب أو التقميد

                                                           

 اَل  الم وَ  ِإن   َلُيمْ  الم وُ  َيْغِفرَ  َلنْ  َلُيمْ  َتْسَتْغِفْر  َلمْ  َأمْ  َلُيمْ  َأْسَتْغَفْرتَ  َعَمْيِيمْ  َسَواءٌ  }أخرجو البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب قولو: ( ٔ)
ا أو (، ومسمم، كتاب البر والصمة واآلداب، باب نصر األخ ظالمً ٜ٘ٓٗ(، رقم: )ٗ٘ٔ/ٙ[ )ٙالمنافقون: ] {اْلَفاِسِقينَ  اْلَقْومَ  َيْيِدي
 (.ٕٗٛ٘م: )(، رقٜٜٛٔ/ٗا )مظمومً 
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 .وعند نفسو أنو ُمتّبع ،ىا ويذيعيايتعصب لشيخو الذي يقرأ كتبو وينشر ىو 
اإلمام أحمد عالم بالحديث وعالم  ،الروايات عن اإلمام أحمد أو ،يقرأ كتب اإلمام أحمد وأ ،ام أحمدالذي يقمد اإلم

قرآن وغير ذلك، إمام من أئمة المسممين، الشافعي، الو  ،وعالم بالتفسير ،وعالم بالفقو ،ةعقيدبالوعالم  ،بالسنة
 .مالك، ىذا ُمقّمد وأنت غير مقمد؟!

كل ىؤالء درسوا كل  ،فتجد الجمع من الناس صّبة واحدة في ىيئتيم وعمميم وصالتيم وحركاتيم في الصالة
ال يمكن! غاية ما  وكل جزئية من ىذه الجزئيات عمى ِحدة وخرجوا بنفس النتيجة؟! ىذا ،قضية من ىذه القضايا

وقد يخالفو عمماء  ،هوصاروا ُيطّبقون ما فييا بحذافير  ،وا كتب ىذا العاِلم اإلمام وتأثروا بياءىنالك أنيم قر 
حشة وَ فإذا حصل مع ىذا تعصب و  ،الواقع ذاى ،وا أم أبواءؤالء بيذا االعتبار مقمدين لو شاى آخرون، فصار

  ممن ال يوافقيم فيذا ىو التحز ب.
وكتب التفسير  ،الفروق المغوية لمعسكري، وما تجدونو في بعض كتب المغة ؟في كالم أىل المغة ىو الحزب ما
: جماعة فييا زاب ونحو ذلكحزاب، سورة األحاألمثاًل،  [ٖ٘: المؤمنون] {َفِرُحونَ  َلَدْيِيمْ  ِبَما ِحْزبٍ  ُكلُّ }: في قولو

  ِغَمظ
فقيم اومن ال يو  ،يوافقيم ناس يجتمعون لبعضيم ويتناصرون فيما بينيم مع من :عنيبمفييا ِغَمظ،  جماعة

  ىذا ىو الحزب. ،ة تجاىوليم لربما مواقف سمبي ،ينقبضون منو ،يستوحشون منو
فقد يكون  ،ىذا في االصطالح المعاصر ،وأتباعيعني في االصطالح المعاصر: قيادة  ،ىؤالء ليم شيوخيم

   اإلنسان ممن يحارب ذلك. 
 أنا مسمم وكفى.  ،الشرعية غير األسماءالتحز ب ال يجوز، وال يجوز لإلنسان أن ينتسب إلى  :نحن نقول

بمعنى أن اإلنسان تجد أنو لربما يوالي  ،لكن قد يكون الواقع عمى خالف ذلك ،أنا من أىل السنة والجماعة وكفى
 ويستوحش ممن خالفو.  ،أو في محبة شيخو ومتبوعو ،من يوافقو في االجتيادات
 مالو معنى غير ىذا. ،ىذا الصنيع ىو التحز ب

ىذا القدر ينبغي أن ُيعرف.  ،ينبغي أن تعرف ىذا القدر فقط ،أو دعوت إليو، أقررتو، أجزتو ،التحزب حاربتَ 
فقد يمأل الدنيا كالًما في التحذير من التحزب وىو واقع فيو! قد يمأل الدنيا  ،حتى يعرف اإلنسان موِطئ قدميو

ىو ال يشعر ويظن أن اآلخرين ىم  ،وىو منغمس فيو وىو ال يشعر ،وما إلى ذلك ،نيًيا عن التقميد والتعصب
   .وىو يقع فيو! ،والتحزب والمشاكل ىذه ءبالالذين يقعون في التعصب وال

ال نمتفت إلى شيء آخر، يكون  ،أنفسنا، أن نراجع أنفسنا، أن نكون متجردين لرب العالمينعن فنحتاج أن نفتش 
 ان. الحق ىو رائد اإلنس

رضي اهلل -الصحابة من  ىناك ُوجدت، -صمى اهلل عميو وسمم-إثارة بعض القضايا في زمن النبي ىناك أيًضا 
 .ونياىم -اهلل عميو وسمم صمى-بي ر، غضب النحصل بينيم حوار ونقاش في القدَ من  -يمعن
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ر، دَ خرج وىم يتنازعون في الق -وسممصمى اهلل عميو -اهلل بن عمرو بن العاص أن النبي كما في حديث عبد 
أن تضربوا  -أو بيذا ُوكمتم-بيذا ُأمرتم ))فقال:  ،ىذا ينِزع آية وىذا ينِزع آية، فكأنما ُفقئ في وجيو حب الرمان

 .(1)((ييتم عنو فاجتنبوهنُ  انظروا إلى ما ُأِمرتم بو فاتبعوه، وما، ؟كتاب اهلل بعضو ببعض
 دعوا عنكم ىذا الخوض، قطع ىذا الطريق.

تقال في التاريخ عجائب وغرائب كممة  -تعالى إن شاء اهلل-كما سترون لكن ىذا لو وقع لبعض المتأخرين 
 طائفتين. إلى الطائفة تتحول 
 ؟ما تدري ىي محزنة، مضحكة، ناس ىذه عقوليم أشياء

اختمفوا  -رضي اهلل عنيم-فاتو في مرضو أيًضا الصحابة و وعند  ،-صمى اهلل عميو وسمم-فاة النبي كذا بعد و وى
 ورث ذلك التفرق.لكن لم ي ،في بعض األشياء

ياكم بما  -جلعز و -الميمة اآلتية، وأسأل اهلل  إلى -إن شاء اهلل تعالى-أترك الكالم في ىذه القضية  أن ينفعنا وا 
ياكم ىداة ميتدين. ،سمعنا  وأن يجعمنا وا 

 واجعل آخرتنا خيًرا من دنيانا، واهلل أعمم. ،وعاِف مبتالنا ،مرضانا واشفِ  ،الميم ارحم موتانا
  وعمى آلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد

 

                                                           

 في جاء ما باب ،-وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول عن القدر أبواب الترمذي،، و (ٛٙٙٙ(، رقم: )ٕٓ٘/ٔٔ( أخرجو أحمد )ٔ)
 (.ٖٖٕٔ: )رقم ،(ٖٗٗ/ٗ) القدر في الخوض في التشديد


