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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 االختالف وموقفنا منو

 المذموم االختالف ىذا تختمف األمة جعمت التي األسباب مواصمة( 9)
 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت

ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من ييده اهلل فال مضل  نحمده ونستعينو ،هللإن الحمد 
لو، ومن يضمل فال ىادي لو، وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو، وأشيد أن محمًدا عبده ورسولو، صمى 

   .وعمى آلو وصحبو أجمعين ،اهلل وسمم وبارك عميو
 .وبركاتوفسالم اهلل عميكم ورحمتو  أما بعد،

ياكم عمى ذكره وشكره وحسن عبادتو. -تبارك وتعالى-سأل اهلل وأ ،مرحًبا بكم جميًعا  أن يعيننا وا 
وقد ذكرنا من جممة ىذه  ،ت إلى التفرق واالختالفنواصل الحديث في ىذه الميمة عمى األسباب التي أود

 سباب: البغي والتعصب.األ
 .بىناك إلى أن الحسد ربما يكون من أسباب البغي أو التعص وأشرتُ 

 من أسباب االختالف: الحسد:
باعثو إلى والمباينة من يكون دافعو و  فقد ُيظير المخالفةَ  ولذلك فإن العاشر من أسباب االختالف ىو: الحسد،

 ىذه المخالفة ىو الحسد.
أقواًما  بسبب الحسد، وىكذا نجد في التاريخ الممتد أقوامىا قد رد -عمييم الصالة والسالم-دعوة الرسل  تإذا كان

 .الحسد دافعو قد خالفوا بباعِث 
وفي المقابل  :أىل العمم إلى أن الواحد من ىؤالء لربما يزعم أن غرضو إصالح الخمق، يقولبعض وليذا أشار 

 .وحسًداا لصالح عمى يديو لمات غم  لو أنو ظير من أقرانو من أقبل عميو الخمق وحصل ا
 .(1)لكان أبغض خمق اهلل إليو من المترددين إليو عمى بعض أقرانو ولو أثنى أحد :يقول

أن المخمص المتجرد ال يبالي إذا كان الصالح واإلصالح يجري  :دولذلك ذكروا في المعيار بما يتصل بالتجرّ 
يفرح بذلك، فإنو  ،فأقبل الناس بوجوىيم إليو ،عمى يديو أو عمى يد غيره، وأنو إذا جاء غيره من المصمحين

و ئفيو يبحث عن أخطا مّ ومن ثَ  ،االمخمص فإنو يتخذ ذلك خصًما وعدو  بخالف غير  ،ألن الخير ينتشر ؛ويسعد
  ه بشيء من ىذه األخطاء أو الزالت.وزالتو، ويفرح بمن جاء يبشر 

ذا نظرت اٍم نتفق معيم، ليس بيننا وبينيم أقواولربما يكون ذلك ظاىًرا وكثيًرا حينما تكون المخالفة مع  ختالف، وا 
إن كان المخالف ال يحمل عقاًل إال ، الميم ظير المخالفة فإنك ال تجد شيًئاحدث الذي يفيما يذكره ىذا المت

  جب المباينة والمفاصمة والمخالفة.والزالت اليسيرة مما يو  ،األوىام ديسعفو، فيو يع
إذا  ،أو مال ،أن ىذا الحسد يقع كثيًرا بين المتشاركين في رئاسة -رحمو اهلل-تيمية  وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن

 وفات اآلخر.  ،ا من ذلكأخذ بعضيم قسطً 

                                                           

 .(ٜٖٙ/ٖ) الدين عموم إحياء (ٔ)
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 .ا بين المنتسبين لمعمم أو الدعوةوىكذا أيضً 
أحدىما ل اآلخر عميو كحسد إخوة يوسف، وكحسد ابني آدم فض  أن يُ  ايقول: ويكون بين النظراء لكراىة أحدىم

وكحسد الييود  ،فحسده عمى ىذا التفضيل ،ولم ُيتقبل قربان اآلخر ،فإنو حسده لكون أن اهلل تقبل قربانو ،ألخيو
  .(1)لممسممين

-وىذا ذنب آدم  :الحرص :بو ثالثة -تبارك وتعالى-اهلل  صيإن أول ذنب عُ  :وىكذا في أمثمة كثيرة، وليذا قيل
 .وىذا ذنب ابن آدم الذي قتل أخاه :وىذا ذنب إبميس، والحسد :والكبر ،-عميو السالم

، (2)من الدخول في دين اإلسالم حسًدا -كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمو اهللو كما أشرنا، -ولربما امتنع الرجل 
وىم من  ،موا عميو وسبقوهأو حسًدا لألتباع كون ىؤالء تقدّ  -صمى اهلل عميو وسمم-وىو النبي  ،إما حسًدا لمداعي

د في نظره، فيرى ىذا الشريف العظيم في قومو أنو جاء متأخًرا، وأن ىؤالء سيكون ليم السبق والتفضيل وقد األعبُ 
ل عميو من كان فض  لئال يكون مسبوًقا يُ  ؛حسًدا -تبارك وتعالى-نالوا من العمم والعمل ما لم ينمو، فيترك دين اهلل 

 .دونو في جاىميتو
 [ٕٓ: الفرقان]{ َأَتْصِبُرونَ  ِفْتَنةً  ِلَبْعضٍ  َبْعَضُكمْ  َوَجَعْمَنا}جعل بعض الخمق فتنة لبعض  -وتعالىتبارك -واهلل 

وىؤالء يفتنون بيؤالء، األغنياء والفقراء، العمماء والعامة، ىؤالء  ،الكبراء ومن دونيم، ىؤالء يفتنون بيؤالء
، جعل اهلل ذلك ؟أتصبرون عمى البالء :يعني {َأَتْصِبُرونَ } فتنون بيؤالءوىؤالء ي ،متحنون بيؤالء ويفتنون بيميُ 
يز وينقسم الذي يحصل بو التمي وى ير القموب، ىذا االمتحانُن ىو كِ تْ وىذا الفَ  ،فيو يختبر صبر العباد ،متحاًناا

    الناس بين صادٍق وكاذب.
حّل بيم ما حّل من البالء بسبب  نحسبيم من األخيار األبرار إنما راح وقعت ألقوامٍ أمثمة مؤلمة وجِ  في التاريخ
 قوٍم موافقين. الحسد من 

، -تبارك وتعالى-الزال كتابو عند المسممين وسيبقى أصح كتاب بعد كتاب اهلل  ،؟اإلمام البخاري ما تقولون بو
  .؟يعرف البخاري ن المسممين الن مِ ومَ 

خاري إلى ذتو بقدوم اإلمام البحبو ويبشر تالمري، ممن كان يعظم البخاري ويولكن أحد العمماء المعاصرين لمبخا
الطالب والتالميذ عمى اإلمام  نجفلم البخاري ادِ ا قَ ، فممّ -سماء ألن ىذا من أىل السنةوال حاجة لذكر األ-بمده، 

، وحصل قمبو ما وقع د بقدومو لما رأى ذلك وقع فيعِ ثني عميو ويَ البخاري، وذاك الذي كان يطريو ويزكيو ويُ 
حتى جاءه أحد  -رحمو اهلل-بالبخاري  الء حلرحت فأدى ذلك إلى شناعة وببسبب ذلك فتنة في مسألة طُ 

 في ىذا الحديث جّ سان خصوًصا في ىذه المدينة قد لَ بخر  مقبول ىذا رجل ،اهلل يا أبا عبد :أصحابو وقال
يعني اإلمام -و فيو، فما ترى؟ فقبض عمى لحيتو يكمما أن د منحتى ال يقدر أح -تصدى ليذه الفتنة :يعني-

ُض }ثم قال:  -البخاري رد أني لم أ الميم إنك تعمم، [ٗٗ: غافر]{ ِباْلِعَبادِ  َبِصيرٌ  المَّوَ  ِإنَّ  المَّوِ  ِإَلى َأْمِري َوأَُفوِّ

                                                           

 .(ٕٙٔ/ٓٔ) الفتاوى مجموع (ٔ)
 .(ٖٔٚ/ٕىداية الحيارى في أجوبة الييود والنصارى ) (ٕ)
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نما أبت -ىذه نيسابور التي كان فييا وحصل فييا ما حصل-بنيسابور أشًرا وال بطًرا  م المقا  وال طمًبا لمرئاسة وا 
  الرجوع إلى وطني لغمبة المخالفين.عمّي نفسي في 

أال يسافر، فأبت عميو  -رحمو اهلل-البخاري ما يستطيع أن يذىب إلى موطنو األصمي، وقد نصحو اإلمام أحمد 
عتقاد من االخالفو في ء لمبخاري، ىناك من ينفسو أن يذىب إلى وطنو لغمبة المخالفين، يعني ىناك أعدا

 .ميبتمن عمماء أىل السنة ولكنو ا فذىب إلى نيسابور عند عالم وىم،الجيمية ونح
يقول:  ،الميم إنك تعمم :ىو يشكو إلى اهلل اآلن، يقول ،رجل حسًدا لما آتاني اهلل ال غيريقول: وقد قصدني ىذا ال

تتخمصوا غًدا ل إني خارج ،: يا أحمد-أحمداسمو و -حسدني ىذا الرجل لما آتاني اهلل ال غير، ثم قال ليذا الرجل 
   .(1)سأخرج ،واحيتستر ألجمي، حتى من حديثو 

 .وال توفي في مستشفى ،غربة وفي سفر، ما توفي في مدينةومات في  -رحمو اهلل-اإلمام البخاري خرج 
 َوالَ }إال بآيات من القرآن  كان ال يردويقولون كذا يعني من الكيد،  ،يأتون إليو ويقولون: يقولون كذا ماوكان حين

 .[ٖ: الطالق]{ َحْسُبوُ  َفُيوَ  المَّوِ  َعَمى َيَتَوكَّلْ  َوَمنْ } ،[ٖٗ: فاطر]{ ِبَأْىِموِ  ِإالَّ  السَّيِّئُ  اْلَمْكرُ  َيِحيقُ 
ق والشر في ختالف والتفرّ ، القرن الثالث اليجري، فال تستغرب أن تجد من االىذا اإلمام البخاري بذلك الزمان

   قيام الساعة. زماننا ىذا قرب
رأيتم كيف  (2) ((والبغضاء وىي الحالقة إليكم داء األمم، الحسد، دب)) يقول: -صمى اهلل عميو وسمم-والنبي 

 !.ختالفختمف ىؤالء ماذا يصنع بيم ىذا االإذا ا ،تحمق الدين
 الرئاسة والتقديم عمى الناسختالف قد يكون بسبب طمب ، ىذا االسماه داء -صمى اهلل عميو وسمم-فالنبي 

كما قال شيخ  ،نفسو وتتطير، كل إنسان ال يخمو ما يقع الحسد عند من لم تزكُ والشيرة، وىذا قريٌن لمحسد، فإن
-يمسك لسانو وجوارحو ، تظير آثارهيعني ال-جسٌد من حسد ولكن الكريم يخفيو  ما خال": -رحمو اهلل-اإلسالم 

   .(3)"بديووالمئيم ي ،
عمى الدين، بمبوس الرد والمصارمة  الغيرة وسبأو ىذا اإلبداء قد يكون بمبوٍس آخر، بملكن ىذا الظيور 

نا لكن اختمف -رضي اهلل عنيم-تباع السمف الصالح الممخالف، والواقع أنو يتفق معو عمى لزوم الكتاب والسنة و 
ظير المخالفة ونُ  ،ألتباع عمى المصارمة فنعاركنا أحياًنا الحسد أو طمب الرئاسة والشيرة وافي اجتيادات، فيحمم

  .عن جاىو ورياستو دفاعاللنفسو، و  حميةال نطمقما ال يوجب المخالفة، وىنا لربما يتحرك اإلنسان من معمى 
بل يغضبون  ،ال يقصدون أن تكون كممة اهلل ىي العميا وأن يكون الدين كمو هلل" :فيؤالء كما قال شيخ اإلسالم

ن كان مجتيًدا معذوًرا ال يغضب اهلل عميو ،عمى من خالفيم ن كان جاىاًل سي ،ويرضون عمن يوافقيم ،وا   ئوا 
ويذموا من لم يذمو  ،فيفضي ىذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده اهلل ورسولو ،قصد سنوال ح القصد ليس لو عمم

                                                           

 (.ٜ٘ٗ/ٕٔسير أعالم النبالء ) (ٔ)
(، وأحمد ٕٓٔ٘(، رقم: )ٗٙٙ/ٗ) -صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل  (ٕ)
 (.ٕٔٗٔ(، رقم: )ٜٕ/ٖ)
 (.ٕ٘ٔ/ٓٔمجموع الفتاوى )و (، ٕٔأمراض القموب وشفاؤىا )ص:  (ٖ)
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صمى اهلل عميو وآلو -سيم ال عمى دين اهلل ورسولو اهلل ورسولو، وتصير مواالتيم ومعاداتيم عمى أىواء أنف
 .(1)"وسمم

ن كان ىذا بمبوس الدين، ولذلك كما ذكر أىل العمم حتى في القيام باألمر بالمعروف والنيي عن المنكر أن  :وا 
من  عطييخ اإلسالم أن بعض ىؤالء لربما أُ ط عميو من يؤذيو، ويذكر شسم  الرجل قد ال يقوم قيامو هلل فيخذل ويُ 

من  البو ومعايبو، ولربما كان لو شيءبمث نكر عميو ويذكرهفيتحول إلى نصير ومعين لذاك الذي كان ي ،الدنيا
الطمع عند ىذا أو ذاك ممن يذكره ويعيبو في المجالس، وفي وسائل التواصل وما إلى ذلك، فإذا كانت لو 

ين أ، و وما إلى ذلك ،وذكر المناقب ،والمدحالثناء الحاجة فإنو لربما يواجيو أو يكاتبو ويخاطبو بأنواع اإلطراء و 
  .، أليس ىذا من النفاق؟؟الكالم الذي كنت تقولو

وما الذي ال يوجبو، وما الذي يوجب  ،ختالفر ما الذي يوجب االوفي اهلل، وينظ ،إنما يكون قيام اإلنسان هلل
يحسن السكوت، متى يحسن غض الطرف، ن الكالم ومتى ال يحسن، متى الرد وما الذي ال يوجبو، ومتى يحسُ 

 ؟.ن تأليف القموبمتى يحسُ 
ظر إلى أحوال البالد اإلسالمية، انظر إلى كثرة نتو، ينظر في واقعو، ينظر في حال أمتو، اينظر اإلنسان في ني

  رىم من أىل العمم وغير أىل العمم.ختالف بين الدعاة إلى اهلل وغيالتفرق واال
وتصرفات ومزاوالت من  ةا وكتابذا الطريق، تفوىً يمعن بون ،لك ال نعقلبيم، ومع ذيحيط تفرق وتمزق والعدو 

أحوج ما نكون إلى جمع القموب بين أىل السنة نحن  ختالف في وقتأنيا أن تزيد التمزق والفرقة واالش
ويمتزمون األصول  ،ختالفات التي بينيم وىم جميًعا ممن يتبعون الكتاب والسنةن يتناسى الناس االوالجماعة، أ

، تباعاأل -كما سبق-لك ولكن قد يكون الحامل عمى ذ -رضي اهلل تعالى عنيم-المعتبرة عند السمف الصالح 
 عوة أو في ميدان قتال أو غير ذلك.كان ذلك في ميدان درئاسة، سواء ال

مجموعات، أىكذا ات الىذا عنده مجموعة وقائد وأمير، وىذا عنده مجموعة وقائد وأمير، وىذا عنده مجموعة ومئ
 .[ٖٓٔ: عمران آل] ،؟!{َتَفرَُّقوا َواَل  َجِميًعا المَّوِ  ِبَحْبلِ  َواْعَتِصُموا} يقول: -عز وجل-واهلل  يكون أىل اإلسالم
ستطعنا أن نغمب عدونا مع حالنا ىذه المتعثرة فإننا ولو ا ،وننتظر االنتصارأال يمكن أن ننتصر إننا بيذا الواقع 
  .فسيشتغل بعضنا ببعض ،النفوس حاضرةنجتمع ونحن نفكر بيذه الطريقة و  لن نستطيع أن

األمة، ويكون الشعار الكبير  يفكرون بمصالح -عز وجل-إلى حكماء، إلى من يخافون اهلل  ،نحتاج إلى عقالء
، ما (2) يكد  المُ  وابن يكد  المُ  أنا ،وال لي شيء ،ءمني شي ما"يقول:  -رحمو اهلل-كما كان شيخ اإلسالم  ليم

    كتسبات واألعمال.وعندي رصيد من األتباع، وعندي رصيد من الم ،يقول: أنا
في الدنيا من حال  و، لكن الذي نعرف-عز وجل-ىذا تمقاه عند اهلل  ،وال أعمال ،وال مكتسبات ،ال رصيد

ن كان في الميمنة كان فييا، وا   ،المخمص أنو إن كان في الساقة كان فييا ن كان في أي موقع فإنو ال يتردد وا 
وال نتكمم عن  ،طالما أن المصمحة تتحقق بذلك، مصمحة األمة وليست مصمحة النفس، ونحن ال نعيب غيرنا

                                                           

 (.ٕ٘٘/٘منياج السنة النبوية ) (ٔ)
 (.ٖٗٔ/ٔ)المستدرك عمى مجموع الفتاوى  (ٕ)
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تغريدات التي نغردىا، ىل ال ،نتكمم عن أنفسنا، نحن جزء من ىذه األمة، حتى الكتابات التي نكتبيانحن غيرنا، 
 ،والمتابعين ،ورفع ىذه النفس، وتحقيق الذات كما يقال، وكثرة المعجبين ،النفوس أو إعزاز ،نريد بيا إعزاز الدين

و قد خرج من مشكاة النبوة وترديد عباراتنا وكالمنا، ىذا الكالم الحكيم الذي كأن ،والذين ييتفون بالثناء عمينا
  .بزعمنا

 والمدارك. تفاوت العقول :ختالف وىوالثاني عشر من أسباب ىذا التفرق واال
 .(1)"عقول الناس عمى قدر زمانيم"أنو كان يقول:  -رحمو اهلل-بن الشخير ف طر وقد جاء عن م

أو األتباع الذين يتبعون أولئك قد ال يمكن أن تفسر إال بأن  ،وىناك أشياء في المخالفة أو الطوائف التي تظير
يم عقول من ال عقول ليم، ليس ل ، فيناكاألرزاقول كما قسم اهلل قسم العقول كما قسم األرزاق، اهلل قسم العق

 .تسعفيم
إن كان ىذا عقمك "أنو لما ناظره بعضيم في فتنة خمق القرآن، قال لو:  -رحمو اهلل-قل عن اإلمام أحمد وليذا نُ 

 اللة ومغزى واضح.وىي عبارة بميغة ذات د ، إن كان ىذا عقمك فقد استرحت،(2)"فقد استرحت
عز - جل أن نحمد اهللمن أ ؛ر إال بيذا المعنىوالغرائب في التاريخ مما ال يمكن أن يفسانظروا إلى العجائب 

 عمى نعمة العقل. -وجل
عى رجل يقال لو الفازازي اد كان في الزمان القريب" يقول: ،عتصاماال ذكر في كتابو -رحمو اهلل-الشاطبي 

، لخوارق العادات ةمواإلخبار بالمغيبات ومخي   -األندلسىذا في -مات النبوة واستظير عمييا بأمور موىمة لمكرا
-حتمو ىذا البائس االذي  -طمبة العمم-ولقد سمعت أن بعض طمبة ذلك البمد  ،تبعو عمى ذلك من العوام جممة

ىل  ،[ٓٗ: األحزاب]{ النَِّبيِّينَ  َوَخاَتمَ } :عالىأخذ ينظر في قولو ت -وىي بمد مالقة في األندلس مى البمدسيطر ع
 .(3)-صمى اهلل عميو وسمم-إمكان بعث نبي بعد محمد  غسو  حتماالت لياال قطر  يمكن تأويمو؟ وجعل يُ 

بن الزبير صاحب الكتب أعني أبا جعفر  -رحمو اهلل-طبًعا ىذا المتنبئ الكذاب كان مقتمو عمى يد الغرناطي 
 لشاطبي.شيخ شيوخ ا وغير ذلك، "الك التأويلم"معروفة ال

ت ليذه اآلية، أنو يمكن بعث نبي، ىذا ماذا بعض طمبة العمم صار يبحث عن احتماالو  ،عى النبوةداىذا الذي 
رف ىذا عَ  بعدماجد من يتبع القادياني، تذىب بعيًدا في عصرنا يو  وال يمكن أن يقال عنو وعن عقمو وعن عممو؟

ىل عند القادياني  ،القادياني مرة وحدةع القادياني، القفزة، ثم يسقط عمى رأسو ويتب التوحيد الخالص يقفز ىذه
وعمى  ،ولكن ذىاب العقول ،!تبع من أجمو؟قبل حتى يُ يمكن أن يُ أو  ،يمكن أن يجذب األنظار أدنى شيء

  .نسأل اهلل العافية ،البصائر
وما وأروني ما كتبوا  ، وأخبرني بعض الدعاة،ارأيت مجالت ورأيت صورً  قية في ىذه األيامفي بعض البالد المشر 

 ،عي الربوبيةبعو ماليين، يدتوي ،عي الربوبيةوجد ىناك من يدشر في المجالت ىناك وبالصور، يردوا وما ن
 نو إلو!أيدعي  الذي ن بيذا البائسفيؤم ،ق منومرُ ممن ينتسب إلى اإلسالم ثم يَ  ،الربوبية يتبعو ماليينو يية اإلل

                                                           

 .(ٗٓٔ/ٚالطبقات الكبرى ) (ٔ)
 (.ٖٗ/ٔطبقات الحنابمة ) (ٕ)
 .(ٖٜ٘/ٕاالعتصام لمشاطبي ) (ٖ)
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في  ؟ قالوا: ما نعرف ماالعدد رقد  الدعاة، قمت: كم يوآخر يّدعي النبوة ويتبعو الماليين، سألت بعض 
؟! إن لم فأين العقول نحو ستة ماليين، ما ىذا! شيء ىائل!إحصائيات، لكن نحن نتوقع من طالب الجامعات 

 !. قبل من مثل ىذا؟أن يكيف يمكن  ين العقول؟أيوجد عمم 
 .(1)"بيم ناعق اتبعوه كمما نعق" ل:ذكر مقالة جميمة لمحسن بن أبي الحسن يقو  -رحمو اهلل-الذىبي 

 ،جد رجل في أعمى صعيد مصر، رجل من القبط ممن يظير دين النصرانيةأنو وُ  -رحمو اهلل-وذكر الشاطبي 
 ،، فأحضرهولونط ، فبمغ خبره أحمد بنم والفيم، انظر إلى العقولاليعقوبية، يقول: كان يشار إليو بالعم يَ ورأْ 

عمى صحة  يوا إليو سؤااًل يطمبون فيو الدليلل، وجّ ئيوا إليو السؤاالت، فسوأحضر عنده بعض أىل العمم ليوجّ 
 .دين النصرانية

حتى تحمد اهلل عمى نعمة العقل، فقال: دليمي عمى صحتيا  ف بالفيم والعمم، ماذا قال؟اآلن يوص ىذا رجل
وال جدل  ،وجودي إياىا متناقضة متنافية تدفعيا العقول، وتنفر منيا النفوس، لتباينيا وتضادىا، ال نظر يقوييا

، ىو اآلن يصفيا بوصف يصححيا، وال برىان يعضدىا من العقل والحس عند أىل التأمل فييا، والفحص عنيا
  .، ىذا الدليل عمى صحتيا اآلن، من أي وجو؟قيقبميغ ود
نقادوا إلييا وتدينوا وحسن سياسة وعقول راجحة قد ا ،عرفةذوي م عظيمةكثيرة ومموًكا  ارأيت مع ذلك أممً و  يقول:

أنيم لم يقبموىا وال تدينوا بيا إال لدالئل شاىدوىا وآيات عمموىا  بيا مع ما ذكرت من تناقضيا في العقل، فعممتُ 
 .(2)أوجب انقيادىم إلييا والتدين بيا ،معجزات عرفوىاو 

ىذا يصمح في سمب نعمة العقل، ىذا رجل ال عقل لو، ألغى عقمو تماًما، ويستدل عمى صحتيا مع معرفتو 
ومن الكبراء ومن الوجياء يتبعونيا مع  ،بفسادىا وتناقضيا وبطالنيا، يقول: رأيت خمًقا من العقالء ومن المموك

 باء وتقميد اآلخرين من غير برىان.ما يتصل باتباع اآليصمح ىذا أن يكون شاىًدا فيتناقضيا، و 
جدت ىذه الطائفة وُ  واطية،غُ رْ : البُ طائفة ربما لم تسمعوا بيا يقال ليا :-تيافت العقول- آخر عمى ىذا خذ مثااًل 

ىؤالء كانوا من األخالط من البربر وغيرىم  ،في القرن الثاني اليجري في بالد المغرب، فصار ليا شوكة ودولة
نسبة إلى وادي  يف بن شمعون البرباطي،بن طر عى النبوة اسمو صالح صل اداجتمعوا عمى شخص ييودي األ

رغواطي، رفت إلى بُ ثم ح ،البرباط في جنوب األندلس، فصارت كممة برباطي تطمق عمى كل من اعتنق ديانتو
، ىذا سطواًل وجيًشا ودولة ولو أتباع، إلى ناحية البحر وأقام أي المغربىذا أقام دولة تمتد من الرباط ف

 .(3)الييودي
-كانت تروي عن النبي  -رضي اهلل عنيا-عائشة  ،إلى السبب الثالث عشر وىو: إزاغة القموبوىذا ينقمنا 

 .((يا مقمب القموب ثبت قمبي عمى دينك))أنو كان يقول:  -صمى اهلل عميو وسمم

                                                           

 .(ٕٚٓ/ٚسير أعالم النبالء ) (ٔ)
 .(ٕٛٓ/ٔاالعتصام لمشاطبي ) (ٕ)
 (.ٔ٘انظر: فقو التمكين عند دولة المرابطين، لمصالبي )ص: ( ٖ)
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صبعين من أصابع إنو ليس من عبٍد إال وقمبو بين أ)) ، فقال:الدعاء بيذا تدعو تكثر إنك، يا رسول اهلل :فقمت
ذا شاء أن يزيغو أزاغو ،و أقاموفإذا شاء أن يقيم ،اهلل  .(1)((وا 
يم ليم وأدعُ أخذُ ": يقول ابن عباس [ٓٔٔ: األنعام]{ َيْعَمُيونَ  ُطْغَياِنِيمْ  ِفي َوَنَذُرُىمْ }: -تبارك وتعالى-وفي قولو  

 .ا كان المؤمن يدرك ىذا فإنو يخافإذ -نسأل اهلل العافية- (2) "في ضالليم يتمادون
وىو أىدى األمة وأثبت األمة وأعظم األمة يقيًنا يكثر من ىذا الدعاء  -صمى اهلل عميو وسمم-وليذا كان النبي 

 ."ثبت قمبي عمى دينك"
لَ  ِبوِ  ُيْؤِمُنوا َلمْ  َكَما} وبصائرىم :يعني{ َوَأْبَصاَرُىمْ  َأْفِئَدَتُيمْ  َوُنَقمِّبُ }فينا أيًضا في سورة األنعام  : األنعام] {َمرَّةٍ  َأوَّ

ٔٔٓ]. 
 -نسأل اهلل العافية-ا ردوا الحق أول مرة عاقبيم بتقميب القموب واألبصار فال ترى الحق وال تعرفو لمّ  ،جزاًء وفاًقا

 وفاًقا. جزاء
 َيُحولُ  المَّوَ  َأنَّ  َواْعَمُموا}يقول:  -عز وجل-ل فإن اهلل ل عميو وتمسك بو وال تتردد وال تؤجفأقبِ  إذا جاءك الحق

 .[ٕٗ: األنفال] {َوَقْمِبوِ  اْلَمْرءِ  َبْينَ 
، فيبادر يستطيع، يريد أن ييتدي ما يستطيعيريد أن يتوب ما يستطيع، يريد أن يؤمن ما  ،يحول بين المرء وقمبو

 الناصحين ويخشى عمى قمبو أن يزيغ.ويبحث دائًما عن اليدى، ويفرح بنصح 
خبره عجيب في غاية  لكن ،نو تابإ :ألنو يقال ؛وسميّ ولن أ االعتصامفي  -رحمو اهلل-ىذا عالم ذكره الشاطبي 

 اس رموه بالبدعة، بسببكان من ثقاة أىل الحديث ومن كبار العمماء العارفين بالسنة، إال أن الن :العجب، يقول
كل مجتيد من أىل األديان مصيب،  ن كل مجتيد من أىل األديان مصيب،إ قوٍل ُحكي عنو من أنو كان يقول:

  .، نصراني، بوذي، مصيبأديان! ييودي
ن القرآن يدل عمى إ" ة حكى عنو أنو كان يقول:أن ابن قتيب ره القاضي أبو بكر وغيره، وذكرحتى كفّ  :يقول

، ومن قال من الكتاب اإلجبار صحيح ولو أصلمن الكتاب، والقول ب ، فالقول بالقدر صحيح ولو أصلاالختالف
  ."ومن قال بذاك فيو مصيب ،بيذا فيو مصيب

موا اهلل، وىؤالء قوم نزىوا عظ ىؤالء قوم مصيب، كل  فقال:  ل يوًما عن أىل القدر وعن أىل اإلجبار،ئس :يقولون
 .اهلل

 :، ومن قالأصابفقد فقد أصاب، ومن سماه كافًرا  ى الزاني مؤمًناسماء، يقول: كل من سمّ وكذلك قال في األ
كل  ىو كافر وليس بمشرك فقد أصاب، ألن القرآن يدل عمى :وليس بمؤمن وال كافر فقد أصاب، ومن قال فاسق

 .ىذه المعاني

                                                           

(، ٛٗٗ/ٗ، باب ما جاء أن القموب بين أصبعي الرحمن )-صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو الترمذي، أبواب القدر عن رسول اهلل ( ٔ)
 (.  ٕٗٓٙٗ(، وأحمد، رقم: )ٜٓٙٚ(، رقم: )ٙ٘ٔ/ٚ(، والنسائي في السنن الكبرى )ٕٓٗٔرقم: )

( من قول عطاء، وأخرج ٜٚٔ/ٖ(، والبغوي )ٓٓٔ/ٔ(، والواحدي في الوسيط )ٖٚٔ/ٕذكره ابن القيم في بدائع التفسير ) (ٕ)
 (.٘ٛٔ/ٕ( عن ابن عباس، قال: }َيْعَمُيوَن{ يتمادون. وانظر: تفسير ابن كثير )ٖٓٚٔ/ٗ(، وابن أبي حاتم )ٖ٘ٔ/ٚالطبري )
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 :عاية وخالفو، قتل المؤمن بالكافر، يقولرعة وخالفو، القول بالس  وكذلك السنن المختمفة، يعني القول بالقُ  :يقول
 .ىذا من قال بيذا أو ىذا فيو مصيبكل 
الجنة كان مصيًبا، ولو وقف فيو وأرجأ أمره في  :إن القاتل في النار كان مصيًبا، ولو قال :ولو قال قائل :يقول

 .(1)وليس عميو عمم الغيب ،ن اهلل تعبده بذلكإ :يريد بقولوإنما كان  ذاإ كان مصيًبا
والمعبود وىكذا في أقوال أىل الضالل والبدع  ،ح اجتيادات ىؤالء من أىل األديان في اختيار الدينصحّ انظر يُ 

 !؟يصحح القولين المتناقضين، يعقل ىذا
 ُقُموَبَنا ُتِزغْ  اَل  َربََّنا} ،؟!عن رجل ينتسب إلى العممفكيف يصدر ذلك  ىذا لو صدر عن عامي لكان مستشنًعا،

 .[ٛ: عمران آل] {اْلَوىَّابُ  َأْنتَ  ِإنَّكَ  َرْحَمةً  َلُدْنكَ  ِمنْ  َلَنا َوَىبْ  َىَدْيَتَنا ِإذْ  َبْعدَ 
رحمو -ىذا من أقران القاضي عياض، اإلمام المالكي المعروف، كمنا نعرف القاضي عياض  :آخر خذ مثاالً 

ىذا طمب العمم كما طمبو القاضي  ابن تومرت، :قال لوي ،مشيور كان من األشاعرةىذا من أقرانو رجل  -اهلل
 .وزاممو في الطمب وىما في بمد واحد ،عياض

بنى ذلك عمى الحيل  ،وأقام دولة ،يحتال عمى الناس، تولى زعامة نكاتن وَفتن الناس، فُ  لكن ىذا الرجل
 .والبطش واإلسراف في سفك الدماء ،واألكاذيب

لو كتاب اهلل الونشريسي،  واه، طمب من عبدالذي أغكثر من ذاك ولألسف إذا كنت تستغرب من ىذا فاعجب أ
خفي عممو وفصاحتو مختصر يدرسو طالب العمم، فقيو مالكي طمب منو أن يُ  ،مطبوع في القواعد الفقيية

فما الذي  ،ن وأنو عامي ُقحوألكَ  ،وال يحسن الكالم ،ال يحسن ركوب الخيل ة، وأنومد نمكَ ويتظاىر بالجيل وال
 .؟صلح

رجل  -يقصد الونشريسي-يوًما فقال: تعممون أن البشير  ئة، خرج: فمما كان عام تسعة وخمسماالذىبي يقول
في قموبكم وخفاياكم وما  يعمم ما :يعني ،عمى دابة فقد جعمو اهلل مبشًرا لكم مطمًعا عمى أسراركم توال يثب أمي

فقرأ عمييم ختمة كاممة في  ،اقرأ :تضمرون في غيبتكم، يقول: وىو آية لكم قد حفظ القرآن وتعمم الركوب وقال
   .ذلك آية او فعد ،فبيتوا ،أربعة أيام، وركب فرًسا وساقو

 اْلُمْؤِمُنونَ  ِمْنُيمُ } :وقرأ ،[ٖٚ: األنفال]{ الطَّيِّبِ  ِمنَ  اْلَخِبيثَ  المَّوُ  ِلَيِميزَ } :بي: لغباوتيم، فقام خطيًبا وقرأيقول الذى
  .[ٓٔٔ: عمران آل]{ اْلَفاِسُقونَ  َوَأْكَثُرُىمُ 
إن في ىذه األمة )): يقول -صمى اهلل عميو وسمم-ونبيكم  ،مميم ،عمى األنفس مطمع فيذا البشير" :يقول
ن عمر منيممحدَّ  م العدل لنظر في أمرىم وتيم  ىم والبد من انا أقواٌم أطمعو اهلل عمى سرّ وقد صحبَ  (2) ((ثين وا 

يعني -اإلمام  من كان مطيًعا لإلمام فميأتِ  -التي فييا البربر ىذه الجبال- صامدةودي في جبال المُ نثم فييم، 
                                                           

 (ٜٚٔ-ٜ٘ٔ/ٔاالعتصام لمشاطبي )انظر:  (ٔ)
-، باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي -صمى اهلل عميو وسمم-أخرجو البخاري، كتاب أصحاب النبي  (ٕ)

-، باب من فضائل عمر -رضي اهلل تعالى عنيم-(، ومسمم، كتاب فضائل الصحابة ٜٖٛٙ(، رقم: )ٕٔ/٘) -رضي اهلل عنو
-صمى اهلل عميو وسمم-قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنو-عن أبي ىريرة  .(ٜٖٕٛ(، رقم: )ٗٙٛٔ/ٗ) -رضي اهلل تعالى عنو

 .فإنو عمر(( في أمتي أحد ثون، فإن يكُ ألمم محد  ))لقد كان فيما قبمكم من ا: 
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 الذي-ىم من أىل الجنة خرج قوًما عمى يمينو ويعدضون عمى البشير فيُ فأقبموا ُييرعون فكانوا يعر  -ابن تومرت
ئب ىذا تا :فيقول بالرجل منيم ىوكان يؤت ،ون في األمرىؤالء شاك :وقوًما عمى يساره فيقول -ىو الونشريسي

  .وتاب البارحة فيعترف بما قال ،ردوه عمى اليمين
ليم إلى القتل فال يفر منيم طمق أىل اليسار وىم يعممون أن مآواتفقت لو فييم عجائب حتى كان ي"يقول الذىبي: 

ذا تجمع منيم ع ،أحد  ".يم حتى يقتل األُخ أخاهيم قراباتُ تمة قدّ وا 
  .ىكذا زعموا ،كن األنفس وما تخفي الصدورتُ  م ماإنسان يعمم الغيب، يعم مطاعة عمياء أما

تل منيم فالذي صح عندي أنو قُ ، ابط أو تممساني أن يحرقوهفر بمر يقول: وكان في وصيتو إلى قومو إذا ظَ 
 سمونو التمييز.وي ،-إحراق- .سبعون ألًفا عمى ىذه الصفة

 ،وجاء في جماعة ليرييم آية -قديمةيعني -دوارس  مرت أخفى رجااًل في قبوٍر وقد بمغني أن ابن تو "يقول: 
نو خاف من انتشار الحيمة فخسف وأنت وأنت، ثم إ ،فأجابوا أنت الميدي المعصوم ،أجيبوا ،أييا الموتى ،فصاح

 .(1)"يم القبور فماتوافوق
فخسف عمييم القبور، تصور ىذا رجل اآلن كان  ،كتشف ذلكي أن يتحدث منيم أحد فيما بعد فيُ خش :يعني

  .!وىذا الذي يعضده كان ُينسب إلى العمم ،وُينسب إلى العمم ،يطمب العمم
ذا وقفنا أمام مثل ىذه األمثمة  .[ٛ: عمران آل]{ َىَدْيَتَنا ِإذْ  َبْعدَ  ُقُموَبَنا ُتِزغْ  اَل  َربََّنا} :فما يسعنا إال أن نقول وا 

ختالف أحياًنا ال تجد ما يفسر صنيعيم إال إزاغة القمب، يركب ضاللة أحياًنا في التفرق واالذين يقعون ىؤالء ال
 .يا مقمب القموب، يا مقمب القموب وال تجد إال أن تقول: ،ال خفاء فييا ،واضحة

فيما مما تقرأ ستقامة، فُيعرف عنو إال الصالح والخير واالعمى حساب رجل ال  خوان أحياًنا طمعني بعض اإلي
  .كتب عمى لسانول ىذا يُ ال يمكن! لع :يكتب تقول

ر عن ، كالم ال يمكن أن يصدمختطف الحسابىذا  :وال يقول ،وال يذكر ىذا ،ُيبين لكن ىذه المدة الطويمة ال
  .أو إنسان ينتسب إلى العمم ،حوصالإنسان فيو خير ودين  قل فضاًل عنعا

ت قموبنا عمى طاعتك، لكننا نقول: يا مقمب القموب ثبّ  ،ال تدري ،نىذا جُ  ،رحىذا سُ  :مصادرة تامة لمعقل، تقول
  .فاإلنسان يخاف عمى نفسو

 المخالفة.ونحو ذلك وما يظيره من  ،ىذا ما يرجع إلى الناظر في األدلة
 :، فمن ذلكما يرجع إلى بعض المزاوالت والتصرفات التي نفعميا أحياًنا ختالفاب االمن أسب :ثالثًا
 :المراد بيا: تنزيل النصوص عمى غير أواًل 

قصد وأنو ي ،ص ما ال تحتملوىذا يحصل كثيًرا حينما تقع الفتن والحروب فيشتط كثيٌر من الناس لتحميل النصو 
   بو كذا.

وربما ُحممت مجموعة النصوص الواردة في لزوم الجماعة أو الطائفة المنصورة عمى طائفة بعينيا دون أىل 
 .بعموميم ومجموعيمالسنة والجماعة 

                                                           

 (.ٙٗ٘-٘ٗ٘/ٜٔسير أعالم النبالء )( ٔ)
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معنى ذلك أن  :ختالف والشر بين الناس، يعنيما يسبب االموىو  ،وىذا غير صحيح ،ذلك إلى طائفتوينسب 
إذا ما  ،، ىذا أحسن األحوالغاةالب وأن أحسن أحوالو أنو من ،ن الجماعةلم يدخل معيم فإنو يكون قد خرج ع من
   .بما ىو أعظم من ذلك رمي

أن يقوم وجود البعض عمى أساس تقويض جيود  :ختالف لألسفوقعنا في ىذا التمزق واالتُ من مزاوالتنا التي 
 .اآلخرين

تمك  ،ىذا الواقع المتبعين لمسنة، تحتاج إلى إصالح األمة بحاجة إلى جيود الجميع من المصمحين األخيار
وال  ،فيشعر أنو ال يمكن أن يتقدم ،نولكن البعض يضيق عطَ  ،دعوة غير المسممين إلى اإلسالم ،المجتمعات

يمكن أن يعمل إال إذا قوض جيود اآلخرين، فيستشعر أن ىؤالء ىم العقبة في الطريق، وأنو يجب التخمص منيم 
  والقضاء عمييم، بينما نحن في فضاء واسع.

دن، وليس لو ، ليس لو دي-األشخاص-ويقع ذلك بين األفراد  ،فيقع في الصراعات ،ىذا تجده يقع بين الطوائف
شأن إال زيد وعمرو، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقيا وأجميا، لن يأكل أحد شيًئا من رزقك أبًدا، ولن يأخذ 

 فاطمئن. ،مكشيًئا من أجَ 
ذا نظرت إلى التاريخ الطويل، ونظرت في سير العمماء وفي تراجميم في العصر الواحد، وجدت خمًقا ال  ،وا 

نما الرصيد الحقيقي لكل واحد من ىؤالء بما حصمو من العم م والعمل والصدق واإلخالص يحصييم إال اهلل، وا 
 .والبذل

وال يكون لو القبول عند اهلل، أو  ،درك وال يحصلي اإلنسان، يشعر أنو ال يمكن أنن فال ينبغي أن يضيق عطَ 
 .وقمة وأسقطيا من أجل أن يصعد ىو م كل ناصيةإال إذا ىشّ  في األرض

حسنو وليس بالشتم والسب والوقيعة ر كل إنسان بما يإنما يصعد اإلنسان بإخالصو وصدقو وعممو وعممو، قد
والممز والطعن وما إلى ذلك، الفضاء واسع، اقرأ تراجم العمماء في العصر الواحد، وأنا دائًما تتطمع نفسي إلى 

في التراجم، العمماء األعالم، أو في خالل  ،كم مات في السنة الواحدة من العمماء :الوفيات المتقاربة، يعني جمع
 .وسءن العمماء، مختمف الفنون، أئمة ر عاصر في الطبقة الواحدة مخمس سنوات، أو كم تَ 

ماذا قدم؟ ماذا بذل؟ ماذا  :نظرإنما يأو في عصر فالن،  ،جد ىذا في عصر فالنوالتاريخ ال ينظر إلى أنو وُ 
  ل؟حصّ 

المعاد الوقيعة في أعراض س الزاد إلى وبئ ،ت البضاعةسالشتائم والسباب والوقيعة فيذه بئأما إذا كانت بضاعتو 
 ال يصمح أن يكون زاًدا نتزود بو. ىذا ،العباد

يا فيو من قبوتضخيم ذلك ليتحول إلى أصول كمية مَ  اجتياديةخاصة أو فروع  االجتماع عمى معانٍ  :ومن ذلك
  .بذناهاىا نمعنا، ومن ردّ 

أركان اإليمان وأصول اإلسالم، ليس عندنا أصول خاصة، ليس  ،ليس عندنا غير أصول اإليمان ،إجتيادات
وكالم السمف الصالح يشرح  ،ومحفوظة في الكتاب والسنة -عز وجل-ىناك شيء يخصنا، ىذه شريعة اهلل 

ختصت ال يوجد شيء آخر نختص بو، فإن ا ،ميا وكفىونتعم منو أىل العمم وكالم أىل العمم ننيل ذلك، وشروح
 بشيء دون باقي األمة فينا يقع االختالف.طائفة 
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ا مرو ىو ترك العمل ببعض ما أ روا بوا مما ذكأن نسيان أىل الكتاب حظ  ": -رحمو اهلل-وقد ذكر شيخ اإلسالم 
 ".بو

ىذا يأخذ بعض الدين وبعض القضايا ويركز عمييا، وىذا يأخذ بعض القضايا ويركز عمييا، وقد ُينسب إلى ذلك 
 .نسب إلى ىذا العمل، فيذا غمطالذي ركز عميو، يُ 
في ىذه األمة فنجده بين  وىذا ىو الواقع ،فكان ذلك سبًبا إلغراء العداوة والبغضاء بينيم": يقول شيخ اإلسالم

 .والعيسويةالموسوية  مغمب عمييطوائفيا المتنازعة كالعمماء والعباد ممن يَ 
 .[ٖٔٔ: البقرة]{ َشْيءٍ  َعَمى اْلَيُيودُ  َلْيَستِ  النََّصاَرى َوَقاَلتِ  َشْيءٍ  َعَمى النََّصاَرى َلْيَستِ  اْلَيُيودُ  َوَقاَلتِ }

نفي طريقة اآلخر، فظير أن سبب منيما ي وعكسو المتصوف وكل ،-الظاىرةعنى باألعمال ي- وفالمتفق" يقول:
 ".جتماع واأللفة جمع الدين والعمل بو كمو، وىو عبادة اهلل تعالى ظاىًرا وباطًنااال
غاثو ى بالدعوة إلى اهلل، عنَ ى بالعمم، ونُ عنَ ى أيًضا بالعبادات، ونُ عنَ توحيد، العقيدة، ونُ ال، ى بأعمال القموبعنَ نُ  ة ا 

غفال الجوانب وال يص ،الق والسموك، فالدين شاملى أيًضا بجانب األخعنَ المميوف، ونُ  ح التركيز عمى جانب وا 
 .عنو -تبارك وتعالى-يما نيانا اهلل ثم بعد ذلك نقع ف ،األخرى
 .(1)"ممما أمر بو العبد والبغي بيني وسبب الفرقة ترك حظ  " يقول:

ىذا "، بين عممائيا ومشايخيا وأمرائيا وكبرائيا، يقول: الذي حصل بين األمةر ىذا التفرق ويذكر في موضوع آخ
 .بتركيم العمل بطاعة اهلل ورسولو الذي أوجب تسمط األعداء عمييا، وذلكىو 

 .[ٗٔ: المائدة] {ِبوِ  ُذكُِّروا ِممَّا َحظًّا َفَنُسوا ِميثَاَقُيمْ  َأَخْذَنا َنَصاَرى ِإنَّا َقاُلوا الَِّذينَ  َوِمنَ }كما قال تعالى: 
{ َواْلَبْغَضاءَ  اْلَعَداَوةَ  َبْيَنُيمُ  َفَأْغَرْيَنا}ببعض ما جاء في الشرع روا بو، ترك العمل الحظ نسيان ىذا القدر مما ذك

 .[ٗٔ: المائدة]
فإن ىذا يكون  ،، وىي تدل عمى التعقيب المباشر إذا تركت األمة بعض ما أمرت بوالفاء ىذه تدل عمى التعميل

والتنبيو، يقرن الحكم بوصف  اللة اإليماءد :ىذا الذي يسميو األصوليون {َواْلَبْغَضاءَ  اْلَعَداَوةَ  َبْيَنُيمُ  َفَأْغَرْيَنا}سبًبا 
  عيًبا عند العقالء.كان ذلك مَ للم يكن عمة لو  لو

ذا اجتمعوا صمحوا وممكوا، فإن"يقول:  ذا تفرق القوم فسدوا وىمكوا، وا   .(2)"والفرقة عذاب ،الجماعة رحمة وا 
وال يكون لنا ىوى، وال نتكمم  ،ونقر بالحق كمو ،عمينا أن نؤمن بكل ما جاء من عند اهلل"ويقول في موضع آخر: 

بل نسمك سبل العمم والعدل، وذلك ىو اتباع الكتاب والسنة، فأما من تمسك ببعض الحق دون بعض  ،بغير عمم
  .(3)"واالختالففرقة فيذا منشأ ال

كل فرقة تتعجب ": ى أنيا عمى الحق كما يقول الذىبيمعجبة بما عندىا، تر  ،وتبقى كل طائفة فرحة بما عندىا
 .(4)ب الحق أن يغفر اهلل لو من ىذه األمة المرحومةنرجو لكل من بذل جيده في تطمّ ، و من األخرى

                                                           

 (.ٚٔ/ٔمجموع الفتاوى ) (ٔ)
 .(ٕٔٗ/ٖ) المصدر السابق( ٕ)
 .(ٓ٘ٗ/ٗ) المصدر السابق (ٖ)
 .(ٕٚٔ/ٕٕسير أعالم النبالء ) (ٗ)
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غيره، وىذا كثيًرا ما يقع في  لكن ينفي الحق الذي مع ،يمحق بيذا النوع أن يكون اإلنسان معو بعض الحقو 
 :يقول ءختالف بين األمة الذي يورث األىواوأن أكثر اال ،ذكر ىذا النوع -رحمو اهلل-ختالف، وشيخ اإلسالم اال
تجده من ىذا الضرب، وىو أن يكون كل واحد من المختمفين مصيًبا فيما يثبتو أو في بعضو مخطًئا في نفي ما "

 .إلى آخره (1) "القارئين... اآلخر، كما أن عميو
فينا يقع الشر بسبب كونو ينفي الحق الذي عند اآلخر، وىذا  ،وما إلى ذلك ،اع القراءات الصحيحةأنو  يعني في
حتج بيا دفع النصوص التي لربما ييترك بعًضا، فيو  ،بعًضا أخذيوال  ،ذ الدين بكاممو بشمولوخينبغي أن يأغمط، 
  .ويكفر ببعض ،فيكون ممن يؤمن ببعض ،-عمى ىذاوقد ذكرت لكم أمثمة في مناسبات سابقة -غيره 

متفقون عمى مخالفة الكتاب، قد تركوا كميم  ،فيذه حال أىل األىواء فيم مختمفون في الكتاب، مخالفون لمكتاب"
 ِإنَّا َقاُلوا الَِّذينَ  َوِمنَ } :فصاروا كما قال اهلل عن أىل الكتاب ،وىو ما يجمع تمك األقوال ،بعض النصوص

 .(2)اآلية [ٗٔ: المائدة]{ َواْلَبْغَضاءَ  اْلَعَداَوةَ  َبْيَنُيمُ  َفَأْغَرْيَنا ِبوِ  ُذكُِّروا ِممَّا َحظًّا َفَنُسوا ِميثَاَقُيمْ  َأَخْذَنا َنَصاَرى
أن الناس إذا تركوا بعض "ويذكر كالًما من ىذا القبيل يشبو ما مضى من  -رحمو اهلل-ىذا كالم شيخ اإلسالم 

  . وقعت بينيم العداوة والبغضاءهللما أنزل ا
 َلَدْيِيمْ  ِبَما ِحْزبٍ  ُكل   ُزُبرًا َبْيَنُيمْ  َأْمَرُىمْ  َفَتَقطَُّعوا}، بل د ذلك جامع يشتركون فيوقول: ألنو ال يبقى ىناك بعي

 .[ٖ٘: المؤمنون] {َفِرُحونَ 
وىو ما تمسكوا بو من  -صمى اهلل عميو وسمم-و الرسول إال ما وافقوا فيليس معيم من الحق ىؤالء كميم و : يقول
كل )) :-صمى اهلل عميو وسمم-جاء عن النبي كما  ،مما أخبر بو وما أمر بو، وأما ما ابتدعوه فكمو ضاللة شرعٍ 

 .(4)(3) ((وكل بدعة ضاللة ،محدثة بدعة
 -فضاًل عن الرافضي-فال يجوز لنا إذا قال ييودي أو نصراني  ،أمرنا بالعدل والقسط": ويقول في موضع آخر

  .(5)"أن نتركو وأن نرده اًل فيو حققو 
اقص بأخذ بعض جوانبو تصور نبيعني األخذ بالبعض أو تصور الدين -ويصوره ل عميو بعض العمماء مثّ ىذا يُ 

إليو، جاء مجموعة منيم ودخموا ىذه  واءفجا :العميان سمعوا بالفيل، يقول أن مجموعة من :بمثال -وترك الباقي
 :وال عرفوه، وال يستطيعون مشاىدتو إال بالممس، بمعنى ،مل إلييا ىذا الفيل، وىم ما شاىدوهالبمدة التي حُ 

يد بعض العميان عمى رجميو، ووقعت يد اآلخر  تفوقع ،لمسوهإليو  احسسونو فيتصورون حالو، فمما وصمو يت
قالوا: قد عرفناه، ثم بعد فسألوىم عن الفيل، ف ،مى األذن، فرجعوا إلى أصحابيمناب، ووقعت يد الثالث عالعمى 
إال أنو  ،و خشن الظاىرلكن ،-يعني العامود- سطوانةجل: الفيل كاألوا في وصفو، فقال الذي لمس الر  ءذلك بد

                                                           

 .(٘ٗٔ/ ٔاقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ) (ٔ)
 (.ٕٕٚ/ٖٔمجموع الفتاوى ) (ٕ)
 (.  ٛٚ٘ٔ(، رقم: )ٛٛٔ/ٖ(، والنسائي )ٚٓٙٗ(، رقم: )ٕٓٓ/ٗأخرجو أبو داود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة ) (ٖ)
 (.ٕٕٚ/ٖٔمجموع الفتاوى )( ٗ)
 (.ٕٖٗ/ٕمنياج السنة النبوية ) (٘)
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 ،وأممس ال خشونة فيو ،لين فيو وقال الذي لمس الناب: ليس كما يقول بل ىو صمب ال ،سطوانةألين من األ
   ن وفيو خشونة. وقال الذي لمس األذن: لعمري ىو ليّ  ،وليس فيو غمظ األسطوانة أصاًل 

يكون أحدىم قد وصفو بصورة  ، فيؤالء الفترك الباقي ،ىي لجزءلكن ىذه الصفة  ،كل واحد ذكر صفةف
   صحيحة.

حدث عن الدين باعتبار أنو كذا وكذا وكذا، أو غير ذلك، فيذا يت دين، جياًل منوفيكذا من أخذ بجزء من ال
عتنى بو، ر الدين بحسب الجانب الذي اعتبار أنو كذا وكذا وكذا، وكل واحد يصو واآلخر يتحدث عن الدين با

 ، والصحيح أن يجمع ذلك جميًعا.ىذا غمط
ولكنو فاتو  ،الحقيكون معو بعض فييا قواًل  فقد يقول اإلنسان ؛وىكذا في المسائل التي نختمف فييا: أقول

 ا رمى من خالفو بالضالل أو الكفر.ولربم ،بعضو، ثم بعد ذلك ال يحتمل المخالفة
؟ أو أن ذلك أيًضا ىل يختص باألقوال ،ياًنا مسألة: اإلكراه عمى الكفري قد نختمف عمييا أحخذ من المسائل الت

  يكون باألفعال؟
نما يعذر بالقول فقط ،ذر بالفعلنو ال يع: إفقد يقول بعضنا عمى  نقل إجماع أىل العمم -رحمو اهلل-، القرطبي وا 

  ر وقمبو مطمئن باإليمان.إن كف ميوكره عمى الكفر حتى خشي عمى نفسو القتل أنو ال إثم عأن من أُ 
السجود كره عمى أُ  ي مثاًل فيمنيعن- والصحيحثم تكمم عمى مسألة الفعل، وذكر كالًما ألىل العمم، ثم قال: 

 ."أنو يسجد -لصنم
وينوي السجود هلل،  ،يسجد إذا كان الصنم إلى القبمة الحنفية قال:من يعني بعض أىل العمم كمحمد بن الحسن 

ن كان لغيالصح"القرطبي يقول: ف كان  -صمى اهلل عميو وسمم-ألنو ثبت أن النبي  ؛ر القبمةيح أنو يسجد وا 
  ".راحمتو حيث كانيصمي وىو مقبل من مكة إلى المدينة عمى 

حمة، فكيف في حال قتل ستقبال إذا كانت في حال اختيار في السفر تسقط في النافمة عمى الرامسألة اال :يعني
كراه؟   الفعل كاإلكراه في القول إلى آخر ما قال.في راه يريد أن يقول بأن اإلك ،وا 

بن الخطاب وي ذلك عن عمر ورُ  ،اإليماناإلكراه في الفعل والقول سواء إذا أسر  :وقالت طائفة" قالثم 
كره عمى شرب الخمر وطائفة من أىل العراق، روى ابن القاسم عن مالك أن من أُ  ،ومكحول، وىو قول مالك

 .(1)"طار في رمضان أن اإلثم عنو مرفوعأو اإلف ،وترك الصالة
 قع منو الكفر بالفعل فيو كافر.د و : من عذر ىذا الذي قىذا الذي لربما ال يحتمل المخالفة في القضية ويقول

وخالفك فيو  ،مكحول الدمشقي، ما تقول فييم؟ ىذا رأيكو وىؤالء األئمة، اإلمام مالك،  ،طيب عمر بن الخطاب
 .اآلخرون

ويوالي  ،و ويجادل عنوشيعوي ،وقد يكون ىذا القائل من طالب العمم المبتدئين فيو، ويتمسك برأي في ىذه القضية
  عميو ويعادي.

                                                           

 (.ٖٛٔ-ٕٛٔ/ٓٔتفسير القرطبي ) (ٔ)
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، وليس المقصود ىنا أن أتحدث عن بعض الحق في المسألة وفاتو بعضوعرف  وى ،، ىذا غمطال يجوز ىذا
 ،انظر إلى الكالم :نقول ونرمي المخالف بالعظائم ،حينما نشتط :ىو الراجح فييا، لكن أقول ىذه المسألة ما
   ىذا ىو المقصود. ،عممالىؤالء من أىل 

 ،يأخذ بعض األدلة ،بالعذر بالجيل تجد كثيًرا من الكتابات في ىذا الموضوعىنا أيًضا من المسائل التي تتعمق 
واآلخر يأخذ بعض األدلة، ىذا ينقل بعض العبارات لبعض األئمة لبعض العمماء عبارات واضحة، وذاك ينقل 

 :اك يقولواضحة لبعض العمماء، فالذي ليس عنده معرفة وبصر بكالم أىل العمم يقرأ الكالم لذالبعض العبارات 
 ونصوص واضحة عمى ىذا القول. ،كالم واضح ،ما بعد ىذا :ما بعد ىذا، والذي يقرأ كالم اآلخر يقول

عتدل النظر في ع ىذا وىذا الملو جقل عنو لو كالم آخر، وفي كثير من األحيان تجد نفس ىذا العالم الذي نُ 
   القضية، ىذا جانب.

تيا في واقعة وأحياًنا يقولون ذلك في مقام الف ،أحياًنا في مقام التنظيريؤالء لأنو يوجد كالم  :الجانب اآلخر
 وىذا. ،لحكم فييا، فتجد لمعالم ىذامن الخطأ أن يعمم اف ،فتوى ليا مالبسات معينة :صة، يعنيخا

تكون عبارة عن فتاوى قيمت في قد وكثير من النصوص المنقولة عن أىل العمم التي قد يتشبث بيا ىذا أو ذاك 
  البسات التي قيمت فييا.وقائع معينة، وىو ال يعرف الم
في الصحيحين في الرجل الذي كنت دائًما أذكر الحديث الذي "يقول:  -رحمو اهلل-انظر إلى كالم شيخ اإلسالم 

ليعذبني عذاًبا ما  ر اهلل عميّ ن قدفواهلل لئ ،وني في اليمثم ذر  ،ثم اسحقوني ،فأحرقوني أنا مت إذا)) :قال
 .(1) ((ك، فغفر لوقال: خشيت : ما حممك عمى ما فعمت؟ين، ففعموا بو ذلك، فقال اهلل لومن العالم اعذبو أحدً 

عتقد أنو ال بل ا ،ير وفي إعادتو إذا ذُ  -ىذا أمر معموم من الدين بالضرورة- فيذا رجل شك في قدرة اهلل"يقول: 
فغفر لو  ،يعاقبو وكان مؤمًنا يخاف اهلل أن ،عمم ذلكلكن كان جاىاًل ال ي ،تفاق المسممينوىذا كفر با ،يعاد
 .(2)بذلك

ونترك  ،القضايا نستريح ىذهفي عموم من الدين بالضرورة، إًذا تقول بيذا؟ م ماالحديث مخرج في الصحيحين، 
ويعرفون األدلة  ،صحيح بتنزيلوينزلونو  ،ويعرفون كالم أىل العمم ويجمعونو ،اىذا لمعمماء الراسخين يتكممون فيي

أو دليمين أو ثالثة في جانب، فنبدأ ندور حول ىذه األدلة  ،ويجمعون بينيا، لكن نحن قد نقف عمى دليل واحد
 شيعيا ونسينا األدلة األخرى.ونُ 

وكثير من المؤمنين قد "، يقول: -عمى ىذا الحديث-وفي موضع آخر يعقب شيخ اإلسالم عمى ىذه الواقعة 
 .(3)"فال يكون كافًرا ،ثل ذلكيجيل م

الكتابات ؟ و عذرعذر؟ ومن الذي ال يكثير من الذي يُ الجدل التجد  ،وال يكون كافًرا معموم من الدين بالضرورة
 ىذا في ىذه الناحية، وىذا في ىذه الناحية. كثير منيا

                                                           

(، ومسمم، كتاب التوبة، باب في سعة ٖٛٚٗ(، رقم: )ٙٚٔ/ٗأخرجو البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب حديث الغار ) (ٔ)
 (.ٕٙ٘ٚ(، رقم: )ٕٓٔٔ/ٗرحمة اهلل تعالى وأنيا سبقت غضبو )

 .(ٖٕٔ/ٖمجموع الفتاوى ) (ٕ)
 .(ٔٔٗ/ٔٔ) المصدر السابق (ٖ)
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في  أو ،أس جبلفي ر  لم تكن ،-صمى اهلل عميو وسمم-في بيت النبي  ،؟الجارية ين كانتحديث الجارية، أ
  .صمى اهلل عميو وسمم-بيت الرسول ببل كانت  أو بادية بعيدة، ،غابة

وأمرىا  ،-صمى اهلل عميو وسمم-، ولم يكفرىا النبي (1)في غدِ  يعمم ما وفينا نبي ردد وىي تضرب بالدف:تكانت 
 أن ترجع إلى قوليا األول:

      (2)أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم              
 المعموم من الدين بالضرورة.من تفاق المسممين، و في الغد إال اهلل، وىذا با ال يعمم ماو  ،ذرت بيذافعُ  ،جاىمة

وال أنصاف  ،ال يتكمم بيا أرباع المتعممين عذر فيو ىذهأو ال ي ،ذا يعذر فيووأن ى ،ستعجال بالرمي بالكفراال
ال ل ،ممين من أمثالي، نتركيا لمعمماءوال أثمان المتع ،وال أسداس المتعممين ،المتعممين يقع فقد ألئمة الراسخين، وا 

ن؟ ىذه و من أنصاف المتعممين، موأن ،بسبب ذلك فساد كبير وعظيم، لكن من الذي يقر أنو لم يرسخ في العمم
 .وصاف القبيحةاأل، ويضمل العمماء ويرمييم بريعتقد أنو منظ   وىالمشكمة، ىي 

وخرج من حصن  -صمى اهلل عميو وسمم-لما راسمو النبي  بن عوف النصري،مالك  ،غزوة الطائفكذلك في 
 اوذكر فييا أبياتً  ،اإلسالم بقصيدة بعدما دخل في -صمى اهلل عميو وسمم-الطائف بعد أن انيزموا، فمدح النبي 

 .(3)هما كفر و  ،-وسممصمى اهلل عميو -إضافة عمم الغيب لمنبي  من مثل ىذا
عممو أن  : ما شاء اهلل وشئت،-صمى اهلل عميو وسمم-ع الرجل الذي قال لمنبي كذلك أيًضا في ىذا الموض وىنا

 .(4)يقول: ما شاء اهلل ثم شئت
ومن أمثمة  ،هلل وصفاتو ال يكون صاحبو كافًراسماء اوليذا كان الصواب أن الجيل ببعض أ" يقول شيخ اإلسالم:

 .(5)م الناسكل ما يكت ة بجيميا أن اهلل يعمملعائش -عميو وسممصمى اهلل -ذلك عدم تكفير الرسول 
ابع صفحة في الفتاوى في المجمد الس -رحمو اهلل-، ىذا كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية ميافعمّ  ،اكانت تجيل ىذ

  خمسمائة وثمان وثالثين.
وما إلى ذلك، كان يقول: أنا لو وافقتكم  ،زمانو، ينفون عمو اهلل واستواءه ي مناظرة شيخ اإلسالم لمجيمية فيف

 .(6)يالأنتم عندي ال تكفرون ألنكم جألني أعمم أن قولكم كفر، و  ؛كنت كافًرا
عمماء  ،عمماء الجيمية وقضاتيم حينما كانوا يناظرونو، كمميم في مقام المناظرةيخاطب ؟ نوكان يخاطب بيذا مَ 

 .ألنكم جيال ؛لكنكم ال تكفرون ،كم كفرتلو قمت بقول :وقضاة، يقول
  .وأنيا عمم صحيح ،وأنيا دين ،ن أصل جيل ىؤالء شبيات عقمية ظنوا أنيا حقإيقول: 

                                                           

 (ٔٓٓٗ(، رقم: )ٕٛ/٘أخرجو البخاري، كتاب المغازي ) (ٔ)
 (.ٜٛٙٗٔ(، رقم: )ٔٚٗ/ٚ( السنن الكبرى لمبييقي )ٕ)
 (.ٜٔٗ/ٕسيرة ابن ىشام ) (ٖ)
النيي أن  (، وابن ماجو، كتاب الكفارات، بابٖٖٚٚ(، رقم: )ٙ/ٚأخرجو النسائي، كتاب األيمان والنذور، الحمف بالكعبة ) (ٗ)

 (.ٕٚٔٔ(، رقم: )ٗٛٙ/ٔيقال: ما شاء اهلل وشئت )
 (ٖٛ٘/ٚمجموع الفتاوى ) (٘)
 .(ٓٔ/ٔبيان تمبيس الجيمية في تأسيس بدعيم الكالمية ) (ٙ)
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كما جاء عن  ،ما يصيرون إليوو عن جيل الناس  في آخر الزمان -صمى اهلل عميو وسمم-النبي  هما ذكر كذلك و 
حتى  ،الثوب س وشيُ درُ كما يَ  س اإلسالمُ درُ يَ ))قال:  -صمى اهلل عميو وسمم-أن النبي  -رضي اهلل عنو-حذيفة 

فال يبقى في  ،في ليمة -عز وجل-سرى عمى كتاب اهلل يُ ول ،نسٌك وال صدقة وال صالة وال ،درى ما صيامال يُ 
نا عمى ىذه الكممات، ءأدركنا آبا :والعجوز يقولون ،الشيخ الكبير ،وتبقى طوائف من الناس ،األرض منو آية

 إال اهلل وىم ال يدرون ما صالة ما تغني عنيم ال إلو": لحذيفة فرمة ابن ز يقول ص ،((إال اهلل فنحن نقولياال إلو 
نما  يعني ليست القضية أنيم يقرون بيا مثاًل وال يؤدونيا، !ما يعرفونيا "؟وال صيام وال نسك وال صدقة ما وا 

  .يعرفونيا
 .(1)"تنجييم من النار ،صمة يا ،تنجييم من النار ،يا صمة ،من النار متنجيي ،يا صمة"قال حذيفة: 

 فإذا الكعبة، جيش يغزو)): -وسمم عميو اهلل صمى- اهلل رسول قال: قالت -عنيا اهلل رضي- عائشة حديث وفي
 وفييم وآخرىم، بأوليم يخسف كيف اهلل، رسول يا: قمت: قالت ((وآخرىم بأوليم يخسف األرض من ببيداء كانوا

 .(2) ((نياتيم عمى يبعثون ثم وآخرىم، بأوليم يخسف)): قال منيم؟ ليس ومن أسواقيم،
 .؟ يغزون الكعبةأينإلى قد ينجو، ذىبوا أن بعضيم  يعني معناه

عمى  تبني مبادئياو  ،ن طائفةكو  المشكمة أننا نأخذ بعض كالم أىل العمم، نأخذ بعض األدلة ونتشبث بو، وتُ ف
 . يجوز، ىذا الخالفيم فيو منحرف وضال إلى آخرهومن ، ىذا، فمن دخل معيم فيو منيم
النجاشي،  :ضرب أمثمة لذلك -رحمو اهلل-بعض شرائع اإلسالم، شيخ اإلسالم وىكذا من عجز عن القيام ب

ن كان ممك النصارى ،النجاشيوكذلك "يقول:  بل إنما دخل معو فمم يطعو قومو في الدخول إلى اإلسالم  وىو وا 
المدينة ب -صمى اهلل عميو وسمم-، وليذا لما مات لم يكن ىناك أحٌد يصمي عميو، فصمى عميو النبي نفر منيم

 .(3) إن أًخا لكم صالًحا من أىل الحبشة مات :وقال
 (4) "وال حج ،ولم يجاىد ،فمم يياجر ،كثير من شرائع اإلسالم أو أكثرىا لم يكن دخل فييا لعجزه عن ذلكو ": يقول
 .آخر ما قال إلى

في الحبشة  ما حكم بينيم بالشرع :يعني ".مكنو أن يحكم بينيم بحكم القرآنيونحن نعمم قطًعا أنو لم يكن "يقول: 
  .ىل كفر بيذا؟ ،وىو ممك
ن كانوا لم يمتزموا من  ،فالنجاشي وأمثالو سعداء في الجنة"يقول:  ، شرائع اإلسالم ما ال يقدرون عمى التزامووا 

عميو -ك كما كان مؤمن آل فرعون مع قوم فرعون، وكما كانت امرأة فرعون، بل وكما كان يوسف الصديق ذلك

                                                           

(، والحاكم في المستدرك عمى الصحيحين ٜٗٓٗ(، رقم: )ٖٗٗٔ/ٕأخرجو ابن ماجو، كتاب الفتن، باب ذىاب القرآن والعمم ) (ٔ)
 (.ٓٙٗٛرقم: )(، ٕٓ٘/ٗ)
 (.ٕٛٔٔ(، رقم: )٘ٙ/ٖأخرجو البخاري، كتاب البيوع، باب ما ذكر في األسواق )( ٕ)
صفوفًا في البخاري  المسممين صف أن بعد عميو وصالتو المسممين إلى النجاشي -وسمم عميو اهلل صمى- النبي ينعْ  حديث (ٖ)

 ومسمم، ،(ٕٖٚٔ: )رقم ،(ٛٛ/ٕ) والمسجد بالمصمى الجنائز عمى الصالة باب الجنائز، كتاب البخاري، صحيح ومسمم، انظر:
 (.ٜٔ٘)رقم  ،(ٙ٘ٙ/ٕ) الجنازة عمى التكبير في باب الجنائز، كتاب

 (.ٖٔٔ -ٕٔٔ/٘منياج السنة النبوية ) انظر: (ٗ)
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فإنو دعاىم  ،ولم يمكنو أن يفعل معيم كل ما يعرفو من دين اإلسالم ،مع أىل مصر، فإنيم كانوا كفاًرا -السالم
ماًما وفي نفسو أمور وكثيًرا ما يتولى الرجل بين الم ،إلى التوحيد واإليمان فمم يجيبوه سممين والتتار قاضًيا بل وا 
 {ُوْسَعَيا ِإالَّ  َنْفًسا المَّوُ  ُيَكمِّفُ  اَل }  بل ىناك من يمنعو ذلك، و ،كنو ذلكيمفال  ،من العدل يريد أن يعمل بيا

 .بين المسممين والتتار قاضٍ  (1) "[ٕٙٛ: البقرة]
 إطالًقا.ا يمرق من الدين ويكفر، ىذ :ما قال شيخ اإلسالم

  نترك ىذا لمراسخين في العمم. نجمع كالم أىل العمم، ،نحتاج أن نتبصرف
أتحدث ال ىو الحكم إلى آخره،  وما ،وأقرر الكالم فييا ،ليس مقصودي اآلن أن أتكمم في مسألة العذر بالجيل

في العمم، لكن أتيت بو ا بتتبع ىذا والقراءة فيو، نترك ىذا لمراسخين عنو قط، ولست معني   وما تحدثت ،عن ىذا
وترك البعض اآلخر، يوجد  ،وترك البعض اآلخر، أخذ بعض كالم أىل العمم ،كمثال عمى أخذ بعض النصوص

فرق بين ما قيل في مقام الفتوى، وما قيل في مقام ق ىذا، وكالم آخر قد يوافق ذاك، شيخ اإلسالم قد يوافلكالم 
  واهلل المستعان. ،لتقرير والتنظيرا
  
 

                                                           

 .(ٖٔٔ/٘منياج السنة النبوية ) (ٔ)


