
والتفرق المشروع الخاتلفا بين السإلماية الصحوة
المذماوم

القرضاوي يوسإف الدكتور
 ماقدماة

الرحيم الرحمن الله بسم
وصللحبه، آللله وعلللى الله، رسول على والسلما والصلةا لله، الحمد
بعد: هداه.. أما تبع ومن

مللن أعللداء المعاصللرةا السلللمية للصللحوةا يكللون أن يزعجنللي فل
سللنة اقتضللته منطقي أمر فهذا لها، ويكيدون بها، يتربصون خارجها
أقللاما والتي والشر، الخير بين والصراع والباطل، الحق بين التدافع

عللدوا نبي لكل جعلنا فيه: (كذلك نعيش الذي الكون هذا عليها الله
).31الفرقان:  المجرمين) (سورةا من
يقاتلونكم يزالون والمة: (ول الملة أعداء شأن في تعالى قال وقد
).217البقرةا:  استطاعوا) (سورةا إن دينكم عن يردوكم حتى
تعللادي حسللرات: أن قلللبي ويللذيب ويللؤرقني يزعجنللي الللذي إنمللا

بعضللها يضللرب كللأن داخلهللا، مللن عدوها يكون وأن نفسها الصحوةا
بينها. بأسها يكون وأن لبعض، بعضها ويكيد بعضا،

جماعللات أو فصللائل أو مللدارس الصللحوةا فللي يكون أن يزعجني ل
فللي للله التمكيللن على والعمل السلما، خدمة في منهجه منها لكل

ومراحلهللا، الوسللائل وتحديد وتربيتها، الهداف لتحديد وفقا الرض،
الكفايللة أو والمانللة، القللوةا حيث من تنفيذها على بالقائمين والثقة

والخلصا.
جميللع تضم واحدةا، حركة أو جماعة إلى أدعو بحيث السذاجة ومن

تقللف فهللذا واحللدةا، قيادةا وتحت واحد، نظاما في للسلما العاملين
مطمع. غير في طمع وهو شتى، حوائل دونه
الفصللائل تتعللدد أن مللانع ل أنلله لللي بحللث من أكثر في ذكرت وقد

ل وتخصللص، تنوع تعدد كان إذا السلما، لنصرةا العاملة والجماعات
التعللاون مللن قللدر الجميللع بيللن يتللم أن وتناقض..على تعارض تعدد

وأن بعللض، أزر بعضهم بعضا.. ويشد بعضهم يكمل حتى والتنسيق،



كأنهم واحدا صفا المشتركة، والهموما المصيرية، القضايا في يقفوا
مرصوصا. بنيان
ل مللن والعللاملين الدعاةا بين يوجد أن حقا القلب يدمي الذي ولكن
وأن حللل، أينمللا الفرقللة بللذور يبللذر وأن قللدره، حق المر هذا يقدر

والبغضللاء، العللداوةا ويللورث الخلف، نيللران يوقللد ما كل عن يبحث
دائمللا وهللو التفللاق، نقللاط ل الختلف، مواضع على دائما وتركيزه
لغيره. متهم وجماعته، لنفسه مزك برأيه، معجب
مسللائل فللي وخصوصللا خطللرا، ليللس ذاته في الختلف أن والحق

التفللرق فلي الخطلر إنملا الساسللية، غيلر الصللول وبعض الفروع،
منه. ورسوله الله حذر الذي والتعادي

اتجاهاتهللا بمختلف السلمية والحركة السلمية الصحوةا كانت لهذا
الختلف). (فقه نسميه بما عميق وعي إلى حاجة في ومدارسها

مللا أحوج لننا عليها، التركيز ينبغي الفقه من خمسة أنواع أحد وهو
وهي: إليها، نكون

المقاصد: . فقه1
منهللا ينفذ بل وحدها، ومفرداتها الشريعة جزئيات عند يقف ل الذي
الذي الشوط واستكمال الحياةا جوانب كل في وأهدافها كلياتها إلى
بالمقاصللد العنايللة (موافقللاته) وإبللراز فللي الشاطبي الماما به قاما

خاصة. الجتماعية
العمال: ومراتب الولويات . فقه2

الجحللود بيللن السلللمية "الصللحوةا كتللابي فللي عليلله نبهللت وكنللت
والتأصلليل التعميللق مللن مزيللد إلللى يحتللاج زال والتطللرف" ول

الواقع. على والتطبيق والتفصيل
السنن: . فقه3

هذا، عالمنا عليها الله أقاما التي والجتماعية الكونية القوانين أعني
والتدرج.. والنصر سنن: التغيير مثل تتحول ول تتبدل ل بأنها وقضى

وغيرها.
والمفاسد: المصالح بين الموازنة . فقه4



مللا علللى مبنيللة علميللة دراسة ودراسته الواقع فقه على مبني وهو
بشلر بهلا يحللم يكلن للم وإمكانات، معلومات من عصرنا لنا يسره
والتهويل. التهوين عن بعيدا الخرين، وواقع واقعنا سواء

الختلف): (فقه . وأخيرا5
الهللدى، وأئمللة والتللابعين الصحابة من المة قرون خير عرفه الذي
بعضلنا يعللادي فأصبحنا وجهلناه شيئا، العلمي الختلف يضرهم فلم

سبب!! بغير أو يسيرةا، مسائل بسبب بعضا،
كتابللا العلللواني، جللابر طلله الدكتور الستاذ الفاضل أخونا كتب وقد

(المللة) كتاب سلسلة في السلما" نشر في الختلف حول: "أدب
التللاريخي. المنهللج فيلله اعتمللد وقللد ريب، بل نافع علمي كتاب وهو

ه وربلط لله، وتأصليل وتعميق للموضوع تتمة هذا وكتابي بلالواقع ل
نللراه مللا السللاحة علللى يفللرز والذي السلمي، العمل يعيشه الذي

ومزقللت الشللمل، شللتت ومقللولت، واتجاهللات أفكللار من ونلمسه
العداء. بنا واشتمتت الصف،

العللالم أنحللاء مللن رسللائل فيلله وأتلقللى إل يللوما علللي يمللر ل ويكاد
الخلف، إثللارةا إل لهللم شللغل ل الللذين الخللوةا من تشكو السلمي
مراعللاةا ول للواقللع، تقللدير دون الللله، عبللاد علللى التهللم وتوزيللع

البلوى. به عمت وما والضرورات للظروف
ب حيلن لهذا ة لملؤتمر المنظملون الخلوةا إللي طل الشلباب رابط

هللذا عن أكتب ما) أن1989( العاما لهذا أمريكا في العربي المسلم
للصحوةا أهميته مدى لدراكي به، رحبت الخطير، الدقيق الموضوع

الكتابللة على الله واستعنت السلمية، للحركة وضرورته السلمية،
أسللأل الللتي الصللحائف هللذه فكللانت والمشاغل، العباء برغم فيه،
السلللمي العمللل درب علللى مضلليئا شعاعا يجعلها أن سبحانه الله

وقارئهللا كاتبهللا بها ينفع وأن الراشدةا، السلمية والصحوةا الواعي،
بها. النفع وتعميم نشرها في أسهم من وكل

بيللن بلله نميللز وفرقانللا الظلمللات، فللي بلله نمشي نورا ارزقنا اللهم
أتمللم الطرقات.. (ربنللا مفارق في به نستضئ وميزانا المتشابهات

قدير) شيء كل على إنك لنا واغفر نورنا لنا
فللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي الدوحللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة

القرضاوي د.يوسف
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البحث خاطة

البحث هذا في خاطتنا

وعمليللة، علميللة دعللائم جملللة علللى الختلف فقلله فللي بحثنا يقوما
وخاتمة. ثلثة، وأبواب تمهيد يتضمنها وخلقية فكرية

وأسبابه. وأنواعه الختلف فعن التمهيد أما
فصلين: يضم فأولها الثلثة البواب وأما

دينية. فريضة والترابط بعنوان: التحاد الول
دائما. ول لزما قدرا ليس المة بعنوان: تفرق والثاني

عليها قوما التي والعملية الفكرية الدعائم فيشمل الثاني الباب وأما
فصول: عشرةا في تتجلى وهي الختلف فقه

وسعة. ورحمة ضرورةا الفروع في . الختلف1
الدين. في التنطع وترك الوسط المنهج . اتباع2
المتشابهات. ل المحكمات على . التركيز3
الجتهادية. المسائل في والنكار القطع . تجنب4
العلماء. اختلف على الطلع . ضرورةا5
والمصطلحات. المفاهيم . تحديد6
الكبرى. أمته بهموما المسلم . شغل7
عليه. المتفق في . التعاون8
فيه. المختلف في . التسامح9

الله). إل إله (ل قال عمن . الكف10



وتتمثل الختلف، لفقه الخلقية الدعائم فيشمل الثالث الباب وأما
ستة: فصول في

الهواء. من والتجرد . الخلصا1
والطوائف. والمذاهب للشخاصا التعصب من . التحرر2
بالخرين. الظن . إحسان3
للمخالفين. والتجريح الطعن . ترك4
الخصومة. في واللدد المراء عن . البعد5
أحسن. هي بالتي . الحوار6

والجللانب الفكللري الجللانب بيللن الفصللل أن إلللى هنللا أنبلله أن وأود
بينهمللا التللداخل فإن وإل والغالب، الظاهر بحسب هو إنما الخلقي،

الناحية من الجانبين بين الفصل يعرف ل السلما أن وبخاصة قائم،
العملية.

البحللث هللذا إليلله يسللعى لمللا وسريع موجز تنبيه فهي الخاتمة وأما
المللة وإنقللاذ السلما، كلمة لعلء السلمية الجبهة من يرجوه وما
تطللبيقي مثللل إعطللاء مللع تاريخهللا، من الحاسمة المرحلة هذه في
السلللمية، الللدعوةا نشللر فللي وزنلله له رجل من الختلف فقه في

البنا. حسن الشهيد الماما وهو السلمي، العمل وتأصيل
 

تمهيد
 

: وأسإبابها الخاتلفات * أنواع
نوعان: قل أو أنواع، وجذورها أسبابها حيث من الختلفات 

خلقية. أسبابها . اختلفات1
فكرية. أسبابها . اختلفات2



معروفللة فهللي أخلقيللة، أسللباب إلللى ترجللع الللتي الختلفللات أمللا
ول والمواقللف، الحللداث دوافللع يتللدبرون الللذين والمربيللن للعلماء
أعماقها. في يغوصوا أن دون سطوحها إلى بالنظر يكتفون

السباب: هذه ومن
بالرأي. والعجاب بالنفس، أ. الغرور
بينة. بغير اتهامه إلى والمسارعة بالغير، الظن ب. سوء
أو الزعامللة علللى آثاره: الحللرصا ومن الهوى، واتباع الذات ج. حب

المنصب. أو الصدارةا
والطوائف. والمذاهب الشخاصا لقوال د. التعصب
قائد. أو جماعة أو حزب أو إقليم أو لبلد ه. العصبية

(علمللاء نظللر (المهلكللات) فللي من عدت أخلقية رذائل كلها وهذه
الللداعي للسلللما العامل بله ل العادي المسلم على القلوب) ويجب

ويسلللم لهلا، يستسلللم ول منهللا، يتحرر حتى نفسه، يجاهد أن ل إليه
يتحلللى حللتى نفسلله رياضللة فللي بجللد يعمللل وأن للشيطان، زمامه

بأضدادها.
غيللر اختلف المهلكللات، أو الرذائللل هللذه عن ينشأ الذي والختلف

المذموما. التفرق في داخل هو بل محمود،
فكرية: أسبابها اختلفات

وجهللات اختلف إلللى فمردهللا فكللري، سللببها التي الختلفات وأما
فللروع فللي كللالخلف علميا أمرا كان سواء الواحد، المر في النظر

أما القطعية، الصول تمس ل التي العقيدةا مسائل وبعض الشريعة،
القللرارات واتخللاذ السياسللة المواقف في كالخلف عمليا أمرا كان

وتبعللا النتائللج تقللدير وفللي الرؤية، زوايا في الختلف نتيجة بشأنها،
وتبعللا آخللر، طللرف عنللد ونقصللها طللرف، عنللد المعلومللات، لتوافر

البيئللة وتللأثيرات المتباينللة، للطللراف والعقلية المزاجية للتجاهات
وإيجابا. سلبا عليها والزمن

مواقللف حول السلمية الجماعات لذلك: اختلف المثلة أبرز ومن
ودخللول النتخابيللة، المعارك خوض مثل عصرنا، في كثيرةا سياسية

بتطللبيق تلتزما ل دولة في الحكم في والمشاركة النيابية، المجالس
أو السلللمية غير السياسية القوى بعض مع والتحالف كله، السلما



كللل وتخرس حر، رأي كل تخنق طاغية قوةا لسقاط المسلمة، غير
مسلم. غير أو مسلما إسلمي، غير أو إسلميا حر، صوت

بيللن بالموازنللة يتعلللق أي محللض، سياسللي هنللا الخلف وبعللض
وفلي الحلال فلي والخسلائر، المكاسلب وبيلن والمفاسلد المصالح

المآل.
الشللرعي الحكللم في الختلف إلى يرجع أي خالص، فقهي وبعضها

الحكللم، فللي المشللاركة مثللل المنللع؟ أما الجواز الموضوع: أهو في
مشللاركة ومثللل السلللميين، غيللر أو المسلللمين، غير مع والتحالف

النظللر فيلله اختلللط ومرشحة. وبعضللها ناخبة النتخابات في المرأةا
والسياسي. المصلحي بالنظر الفقهي

العللاملين بين الرأي هنا: اختلف وأوضحها البارزةا المثلة أهم ومن
المنشود: والتغيير الصلحا مناهج في للسلما

بالقاعدةا؟ أما بالقمة أنبدأ
والرفق؟ التدرج طريق أما والعنف الثورةا طريق أنرجح

التكلللوين أما السياسلللي، الكفلللاحا أما العسلللكري النقلب أيفضلللل
التربوي؟

الطلئع؟ لتكوين أما الجماهيري، للعمل الولوية أنعطي
ميللدان فللي منهللا كل فيعمل للسلما، العاملة الحركات تعدد أيجوز

شاملة؟ جامعة حركة من لبد أما
رحب.. وهو المجال، هذا في يقال أن يمكن ما آخر إلى

بعللض تقللويم فللي الللرأي الفكريللة: اختلف الخلفللات فللي ويللدخل
المنطق، وعلم التصوف، وعلم الكلما، مثل: علم والعلوما المعارف

المذهبي. والفقه الفلسفة، وعلم
ويأخللذها عنهللا، ويدافع كلها، أو بعضها العلوما لهذه يتعب من فهناك

وبجرها. بعجرها
مدسوسللة السلللما، على دخيلة ويعتبرها كلها، يرفضها من ومقابلة

نفعها. من أكبر وإثمها عليه
بالقسط، بينهما يحكم أن ويجتهد الفريقين، بين يتوسط من وبينهما

ويرفض. ويقبل يدع، منها يأخذ وأن



بعللض تقللويم فللي الختلف الفكريللة، الخلفللات فللي يللدخل كمللا
كذلك. التاريخية الشخصيات وبعض التاريخية الحداث

مللن عمللر موقللف مثللل الصللحابة، بعض بين وقع الحداث: ما فمن
والزبيللر طلحللة وموقللف ذر، وأبللي مسللعود ابللن من وعثمان خالد،

تبعها. وما التحكيم وقضية صفين، وحرب علي، من وعائشة
موسللى وأبللو العللاصا، بللن وعمللرو وأبوه الشخصيات: معاوية ومن

عنهم. الله رضي الشعري
رجللال أو الكلما علمللاء بعللض مثللل العلميللة، الشخصلليات ومثلهللا

التصوف.
بللن الدين ومحيي تيمية، ابن العباس وأبو الغزالي، حامد ومنها: أبو

ملا أمرهلم، فللي النلاس اختلف الذين المشاهير من وغيرهم عربي
قللادحا وبين التقديس، إلى يصل قد حد إلى التعظيم أبلغ معظم بين

القدحا. في مسرف طاعن
وبعض الفقه، فروع في الخلف هو والوسع الكبر الخلف أن على

القطعية. غير العقيدةا مسائل
التالية. السطور في إليها نشير شتى، أمثلة الخلف من النوع ولهذا

: الفقهي * الخاتلفا
الصللحوةا فصللائل بيللن والتفللرق الختلف أسللباب أقللوى ومللن

المشللارب لتعللدد تبعللا الفقلله فللروع فللي السلللمية: الختلف
مللا فيلله، نص ل فيما الستنباط وفي النصوصا، فهم في والمدارس

النللص، مدرسللة إلللى ميال ومترخص، ومتشدد ومضيق، موسع بين
كل على المذاهب لتقليد موجب بين وما الرأي، مدرسة إلى وميال
يجيز ممن بينهما، ومتوسط أيضا، الناس كل على له ومحرما الناس

مللن كان من كل ويطالب معين، بمذهب إلزاما دون التقليد للعامي
فللي النظللر درجللة يبلللغ حللتى العلمي نقصه يستكمل أن العلم أهل

مللن جللد فيمللا للل جزئيللا ولو ل والجتهاد القوال، بين والترجيح الدلة
أمور.

شتى: مجالت في أمثلة ولذلك
الطهارةا: مجال في.1



عللن اسللتحال ومللا للتطهير (السبرتو) المستخدما (الكلونيا) و حكم
لحم أكل من والتوضؤ نقيت، إذا المجاري ومياه الصل، نجسة عين

الذكر.. الخ. ومس المرأةا، لمس ومن البل،
الصلةا: مجال وفي.2

أو جهللرا أو سللرا البسللملة وقللراءةا قبضللهما، أو اليدين إرسال مثل
الجماعللة، صلللةا وحكللم والقامللة، الذان فللي والختلف عللدمها،
العكللس. ومللا أو الركبللة قبللل باليللدين والنللزول الستراحة وجلسة

يجوز. ل وما الصلتين، بين الجمع من يجوز
الزكاةا: وفي.3

أخللرى محاصلليل وفللي والخضللراوات الفللواكه في الزكاةا تجب هل
للل الزكللوات فللي القيمللة إخللراج يجللوز وهللل ل؟ أو كللالقطن مهمللة

أو سللنوية زكللاةا النساء حلي في هل ل؟ أو ل الفطر زكاةا وخصوصا
ل؟
الصياما: وفي.4

أما الواحللد برؤيللة الفطللر: أيكللون وعيللد رمضللان دخللول إثبات مثل
فيها؟ يضيق أما المفطرات في أيتوسع بالحساب؟ أما بالستعاضة

الحج: وفي.5
قبللل الرمي أيجوز ل؟ أما الطائرات، لركاب جدةا من الحراما أيجوز

ل؟ أما النحر يوما قبل مكة في التمتع هدي ذبح أيجوز ل؟ أما الزوال
والتجمل: الزينة وفي.6

أو منها والخذ تهذيبها يجوز وهل سنة؟ أما واجبا اللحية إعفاء أيكون
لغيللر ولللو الثللوب إطالللة يحللرما وهللل الشارب؟ إحفاء حكم وما ل؟

يكفللي أو النقللاب لبللس المسلللمة المللرأةا علللى يجللب وهل خيلء؟
الخفيفللة الزينللة بعض لها يجوز وهل والكفين؟ الوجه عدا ما تغطية

اسللتعمال يجللوز وهللل اليدين؟ في والخاتم العينين في الكحل مثل
للله ليللس ومللا ظللل للله ما التصوير؟ حكم وما (الكولونيا) للتطيب؟

والتلفزيوني. الفوتوغرافي التصوير وبخاصة ظل،
والترفيه: اللهو وفي.7

ذلللك قيللود ومللا ل؟ أو آلللة بغيللر أو بآلللة الغنللاء سللماع يجللوز هللل
الجواز؟ عند وشروطه



والمشرب: المأكل وفي.8
وأمريكللا أوروبللا أهل يعتبر وهل الكتاب؟ أهل ذبائح تناول يجوز هل
 ل؟ أو كتاب أهل

والمعاملت: الموال فقه وفي.9
المسلللاكن، وخصوصلللا والجلللارات، السللللع تسلللعير يجلللوز هلللل

والعقارات؟
وتوجيهه؟ القتصاد في الدولة تدخل يجوز مدى أي وبالتالي: إلى

تأويللل ومللا والمزرعللة؟ البيضللاء الرض اسللتغلل فللي الحكللم ومللا
تقللول: "مللن التي والحاديث الرض؟ كراء عن نهت التي الحاديث

التللأمين حكللم ومللا أخللاه"؟ ليمنحهللا أو فليزرعهللا أرض للله كللانت
المختلفة؟ بأنواعه

أحكلاما بكللل تلللتزما ل التي الحالية المؤسسات في العمل حكم وما
السلما؟

والدولي: والدستوري السياسي الفقه وفي.10
أما كفلرةا الله: أهم أنزله بما يحكمون ل الذين الحكاما في القول ما

فقط؟ عصاةا
لسقاطهم؟ القوةا استخداما في الحكم وما
أي باليد العامة المنكرات تغيير الفراد بعض محاولة في الحكم وما

المادية؟ والقوةا العنف باستعمال
الشورى؟ أهل أو والعقد الحل أهل لختيار النتخاب في الحكم وما
ملزمة؟ أما معلمة الشورى: أهي حكم وما
الدولة؟ رئاسة أو المارةا مدةا تحديد في القول وما
المسلمة؟ الدولة وظائف من المسلمة غير القليات موقف وما
مسلمة؟ غير دولة في المسلمة القليات موقف وما
أما السلما وغيرها: أهو السلمية الدولة بين العلقة في الصل وما

الحرب؟
للهجوما؟ أو للدفاع الجهاد وهل



علللى لعللدوانهم أو لكفرهللم الكفللار يقاتللل أخللرى: هللل وبعبللارةا
المسلمين؟

الحرب؟ ودار السلما دار غير دار هناك وهل
الدارين؟ هاتين من لكل المحدد المدلول وما

فيهللا تختلللف التي المتنوعة، الكثيرةا القضايا وغيرها.. وغيرها.. من
العلللم أهللل من شأنها في والفتاوى الجابات وتتعدد النظر، وجهات
شللرعي نللص فيها ليس التي الجتهادية، المسائل كل شأن والفكر،
الدللة قطعي الثبوت، قطعي

جريمة والتفرق فريضة الول: التحاد الباب
 

للله: التحللاد والعللاملين السلللما إلللى الداعين هدف يكون أن يجب
الختلف عللن والبعللد الصللفوف، والتئللاما القلوب، واجتماع واللفة،

العللداوةا مللن الكلمللة، يفللرق أو الجماعللة يمللزق مللا وكل والفرقة،
ممللا الللبين، ذات فسللاد إلللى ويللؤدي الباطنة، البغضاء أو الظاهرةا،

جميعا. ودنياها المة دين يوهن
والتضللامن، التحللاد فللي تتجسللد التي الخوةا إلى دعا دين يوجد فل

والختلف التفللرق من وحذر والتكاتف، والتعاون والتآلف، والتساند
وسنته. قرآنه في السلما مثل والتعادي،

القرآن: توجيهات * مان

إن آمنللوا الللذين عمللران: (يأيهللا آل سللورةا فللي تعللالى الللله يقللول
كللافرين. إيمللانكم بعد يردوكم الكتاب أوتوا الذين من فريقا تطيعوا
ومللن رسللوله وفيكللم الللله آيللات عليكللم تتلى وأنتم تكفرون وكيف
اتقللوا آمنللوا الذين مستقيم. يأيها صراط إلى هدى فقد بالله يعتصم

الللله بحبللل مسلمون. واعتصللموا وأنتم إل تموتن ول تقاته حق الله



فللألف أعللداء كنتللم إذ عليكللم الللله نعمت واذكروا تفرقوا ول جميعا
النار من حفرةا شفا على وكنتم إخوانا بنعمته فأصبحتم قلوبكم بين

منكم ولتكن تهتدون، لعلكم آياته لكم الله يبين كذلك منها فأنقذكم
المنكلر علن وينهلون بلالمعروف ويلأمرون الخيلر إلللى يلدعون أمة

بعللد مللن واختلفللوا تفرقوا كالذين تكونوا المفلحون. ول هم وأولئك
وجلوه تلبيض عظيلم. يلوما علذاب لهلم وأولئلك البينلات جلاءهم ما

إيمللانكم بعللد أكفرتللم وجللوههم اسللودت الللذين فأمللا وجوه وتسود
ففي وجوههم ابيضت الذين تكفرون. وأما كنتم بما العذاب فذوقوا
).107 ل100عمران:  آل خالدون) (سورةا فيها هم الله رحمة

هللذه النللزول سللبب المنثور" في "الدر في السيوطي الحافظ نقل
تفصلليل: مللا أكثرهللا والتللابعين، الصحابة بعض عن آثار جملة اليات
وأبللو حللاتم أبللي وابللن المنللذر وابللن جرير وابن اسحاق ابن أخرجه
قللد شيخا وكان ل قيس بن شاس قال: مر أسلم بن زيد عن الشيخ
المسللمين عللى الضلغن شلديد الكفلر، عظيلم الجاهلية، في عسا

الللله صلللى الللله رسللول أصللحاب من نفر على ل لهم الحسد شديد
يتحللدثون جمعهللم، قد مجلس في والخزرج الوس من وسلم عليه
علللى بينهللم ذات وصلللحا وجماعتهم إلفتهم من رأى ما فغاظه فيه،

فقللال: قللد الجاهليللة فللي العداوةا من بينهم كان الذي بعد السلما،
ملللؤهم اجتمللع إذا معهم لنا ما والله البلد، بهذه قيلة بني مل اجتمع

إليهللم فقللال: اعمللد يهللود، مللن معلله شللابا فتى فأمر قرار، من بها
بعض وأنشدهم قبله، كان وما بعاث، يوما ذكرهم ثم معهم، فاجلس

فيلله اقتتلللت يوما بعاث يوما وكان الشعار، من فيه تقاولوا كانوا ما
ففعللل الخللزرج، علللى للوس فيلله الظفللر وكللان والخللزرج الوس
مللن رجلن تللواثب حللتى وتفاخروا، وتنازعوا ذلك، عند القوما فتكلم
ة بنلي أحلد قيظلي بن أوس الركب، على الحيين الوس، ملن حارث
قللال ثللم فتقللاول، الخللزرج، مللن سلللمة بنللي أحللد صللخر بللن وجبار

وغضللب جذعللة، الن رددناهللا والللله شللئتم لصللاحبه: إن أحللدهما
موعللدكم السلللحا، السلللحا فعلنللا، وقللالوا: قللد جميعللا، الفريقللان
بعضها الوس وانضمت إليها، فخرجوا ل الحرةا والظاهرةا ل الظاهرةا

كلانوا الللتي دعللواهم علللى بعلض، إلللى بعضللها والخزرج بعض، إلى
وسلللم عليلله الللله صلللى الللله رسول ذلك الجاهلية. فبلغ في عليها

جللاءهم حللتى أصللحابه مللن المهللاجرين من معه فيمن إليهم فخرج



بيللن وأنللا الجاهليللة أبللدعوى الللله، الللله المسلللمين معشر فقال: يا
بلله وقطللع بلله، وأكرمكم السلما، إلى الله هداكم إذ أبعد أظهركم؟

بينكللم، بلله وألللف الكفللر، مللن بلله واسللتنقذكم الجاهلية، أمر عنكم
مللن نزغللة أنهللا القللوما فعللرف كفللارا، عليلله كنتللم مللا إلى ترجعون

وعللانق وبكللوا، السلللحا، فللألقوا لهللم، عللدوهم من وكيد الشيطان،
عليلله الللله صلللى الله رسول مع انصرفوا ثم بعضا، بعضهم الرجال
شللاس، الللله عدو كيد عنهم الله أطفأ قد مطيعين، سامعين وسلم،
الكتلاب أهل يا صنع: (قل وما قيس، بن شاس شأن في الله وأنزل

قللوله: تعملللون). إلللى مللا علللى شللهيد والله الله بآيات تكفرون لم
بللن وجبار قيظي بن أوس في تعملون) وأنزل عما بغافل الله (وما

أيهللا صنعوا: (يا ما صنعوا الذين قومهما من معهما، كان ومن صخر
بعللد يردوكللم الكتللاب أوتللوا الذين من فريقا تطيعوا إن آمنوا الذين

عظيم). عذاب لهم قوله: (وأولئك كافرين) إلى إيمانكم
الصللف واجتمللاع الكلمللة، توحيللد إلللى قويللة دعوةا الكريمة واليات
تضمنت: وقد السلما، على المسلم

فيمللا طللاعتهم ومللن المسلللمين، غيللر دسللائس مللن . التحللذير1
بعللد والكفر العقاب، على الرتداد إل وراءها فليس به، يوسوسون

اليمان.
معنللى فللإن بللالكفر، التفللرق وعللن باليمللان، التحاد عن . التعبير2

متفرقيلن وأخلوتكم وحلدتكم بعد كافرين) أي إيمانكم بعد (يردوكم
النزول. أسباب تدل كما متعادين

والتجمللع الوحللدةا أسللاس هو الجميع من الله بحبل العتصاما . أن3
والقرآن. السلما، هو الله وحبل المسلمين بين

وإحنهلا الجاهليلة علداوات بعلد اليمانيلة الخلوةا بنعملة . التلذكير4
لللو قلللوبهم بيللن (وألللف اليمللان بعللد النعللم أعظللم وهي وحروبها،

ألللف الللله ولكللن قلوبهم، بين ألفت ما جميعا الرض في ما أنفقت
).63النفال: الية:  حكيم) (سورةا عزيز إنه بينهم،

للله، تعيللش كللبير هللدف لهللا يكللون أن مثللل أمللر المللة يجمللع . ل5
للمللة رسللالة أو هللدف هنللاك وليللس أجلها، من تعمل عليا ورسالة

السلما، به جاء الذي الخير إلى الدعوةا من أرفع ول أكبر السلمية
إلى يدعون أمة منكم (ولتكن السياق هذا في تعالى قوله سر وهذا



هللم وأولئللك المنكللر عللن وينهللون بللالمعروف ويللأمرون الخيللر
المفلحون).

سللجل وقللد للبشللر، الصللامت والللواعظ العللبر، سللجل . التاريللخ6
يكللن ولللم فهلكللوا، الللدين في واختلفوا تفرقوا قبلنا من أن التاريخ

مللن البينللات وجاءتهم العلم، جاءهم ما بعد اختلفوا لنهم عذر، لهم
تفرقللوا كالللذين تكونللوا اللهللي: (ول التحللذير كللان هنللا ومن ربهم،

عظيم). عذاب لهم وأولئك البينات جاءهم ما بعد من واختلفوا
وألوانهم أجناسهم اختلفت وإن ل المسلمين أن القرآن أكد وقد هذا

الذين الوسط المة وهم واحدةا، أمة ل وطبقاتهم ولغاتهم وأوطانهم
كمللا ) وهللم143البقللرةا:  الناس) (سورةا على (شهداء الله جعلهم

بللالمعروف تللأمرون للنللاس أخرجت أمة خير (كنتم القرآن وصفهم
).110الية:  عمران آل بالله) (سورةا وتؤمنون المنكر عن وتنهون
جماعة بين المقدس الرباط هي الواشجة الخوةا أن القرآن وأعلن

المؤمنللون (إنما اليمان حقيقة عن المعبر العنوان وهي المسلمين
ترحمللون) (سللورةا لعلكللم الللله واتقللوا أخللويكم بين فأصلحوا إخوةا

).10الحجرات: 
والفضللائل الداب مللن سللياجا تقيللم اليللة هللذه بعللد اليات وجاءت

واللمللز، السخرية، من ويؤذيها، يشوهها مما الخوةا يحمي الخلقية
الللذين أيهللا (يللا والغيبللة والتجسس، الظن، وسوء باللقاب، والتنابز

نسللاء ول منهللم خيللر يكونللوا أن عسى قوما من قوما يسخر ل آمنوا
تنللابزوا ول أنفسللكم تلمزوا ول منهن، خيرا يكن أن عسى نساء من

فأولئللك يتللب لللم ومللن اليمان، بعد الفسوق السم بئس باللقاب،
بعللض إن الظللن، مللن كثيرا اجتنبوا آمنوا الذين الظالمون. يأيها هم

أن أحللدكم أيحللب بعضللا، بعضللكم يغتب ول تجسسوا ول إثم، الظن
رحيللم) تللواب الللله إن الللله واتقللوا فكرهتموه، ميتا أخيه لحم يأكل

).11،12الحجرات:  (سورةا
تعللالى: (قللل قللوله ذلك تحذير. ومن إيما التفرق من القرآن وحذر

تحللت مللن أو فللوقكم مللن عللذابا عليكللم يبعللث أن علللى القادر هو
بعللض) (سللورةا بللأس بعضللكم ويللذيق شلليعا، يلبسللكم أو أرجلكللم
).65النعاما: 



أنللواع مللن بعللض، بللأس بعضللها يللذوق شلليعا، المللة تفريللق فجعل
طريقلله، عللن انحرفوا إذا بالناس الله ينزلها التي القدرية العقوبات

كالللذي فللوقهم، من ينزل بالرجم القرآن وقرنها بآياته، يعتبروا ولم
وقلع كاللذي أرجلهلم، تحلت ملن يقللع بالخسللف أو لوط، بقوما نزل

لقارون.
فللي منهللم لسللت شلليعا كللانوا دينهم فرقوا الذين تعالى: (إن وقال
يفعلللون) (سللورةا كللانوا بمللا ينللبئهم ثللم الللله إلى أمرهم إنما شيء

).159النعاما: 
الللذين والنصللارى اليهود في نزلت الية هذه أن عباس ابن عن جاء

دينهم. في واختلفوا تفرقوا
مللن الضللللة وأهل الشبهات، وأهل البدع، أهل أنهم غيره عن وجاء
المة. هذه
الللله ديللن فللارق مللن كل في عامة الية أن كثير: والظاهر ابن قال

ليظهللره الحق، ودين بالهدى رسوله بعث الله فإن له، مخالفا وكان
فمللن افللتراق، ول فيلله اختلف ل واحللد، وشللرعه كللله، الدين على

والهللواء والنحللل الملللل كأهللل فرقللا شيعا) أي (وكانوا فيه اختلف
عليلله الللله صلللى الللله رسللول بللرأ قللد تعالى، الله فإن والضللت،

الدين من لكم تعالى: (شرع كقوله الية فيه. وهذه هم مما وسلم،
وموسللى إبراهيم به وصينا وما إليك، أوحينا والذي نوحا به وصى ما

).13الشورى:  فيه) (سورةا تتفرقوا ول الدين أقيموا أن وعيسى
فللي الكتللاب أهل من الدين في واختلفوا تفرقوا الذين القرآن وذما
البحث. هذا من موضعه في بعضها علينا سيمر كثيرةا آيات

: النبوية السنة * توجيهات

القللرآن بلله جللاء مللا وفصلللت وأكللدت قررت فقد النبوية السنة أما
التفللرق مللن والتحللذير والئتلف، التحللاد إلللى الللدعوةا مللن الكريم

والختلف.



الشللذوذ مللن ونفللرت والوحللدةا، الجماعللة إلللى السللنة دعللت فقللد
العللداوةا عللن وزجللرت والمحبللة، الخللوةا إلللى دعللت والفرقللة،
والبغضاء.
وفيرةا.. كثيرةا هذا في والحاديث

موضع) (اسم بالجابية عمر قال: خطبنا عمر ابن عن الترمذي روى
الللله صلللى الللله رسللول مقاما فيكم قمت إني الناس، أيها فقال: يا

ثللم يلللونهم، الللذين ثللم بأصللحابي، فقال: أوصيكم فينا، وسلم عليه
مع الشيطان فإن والفرقة، وإياكم بالجماعة، يلونهم.. عليكم الذين

فليلللزما الجنللة، بحبوحللة أراد مللن أبعللد، الثنيللن مللن وهللو الواحللد،
الجماعة.

وسلللم: عليلله اللله صلى الله رسول قال قال عباس ابن عن وروي
الجماعة". مع الله "يد

قللال: "إن وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عمر ابن عن وروي
على ل وسلم عليه الله صلى محمد قال: أمة أو ل أمتي يجمع ل الله

النار". إلى شذ شذ ومن الجماعة، مع الله ويد ضللة،
فميتللة فمللات، شللبرا الجماعللة فللارق مللن الصللحيحين: "أن وفللي

جاهلية".
فلي المسللمين بيلن والوحلدةا الخلوةا إللى اللدعوةا السلنة وأكدت
في كان ومن المسلم، أخو "المسلم شتى وبأساليب كثيرةا مواقف

حاجته". في الله كان أخيه حاجة
لنفسه". يحب ما لخيه يحب حتى أحدكم يؤمن "ل

حللتى تؤمنللوا ول تؤمنللوا، حتى الجنة تدخلون ل بيده نفسي "والذي
السلللما افشللوا تحللاببتم؟ فعلتمللوه إن شيء على أدلكم تحابوا. أل

بينكم".
عليهللم ويجيللر أدنللاهم، بللذمتهم يسعى دماؤهم، تتكافأ "المسلمون

سواهم". من على يد وهم أقصاهم
التبللاغض مللن وأشللده التحللذير أبلللغ النبويللة السللنة حللذرت ولقللد

البين. ذات وفساد والتشاحن، والتهاجر،



تباغضللوا "ل وسلللم عليلله الله صلى عنه مالك بن أنس حديث فمن
لمسلللم يحللل ول إخوانللا، الللله عباد وكونوا تدابروا، ول تحاسدوا ول
أياما". ثلثة فوق أخاه يهجر أن

الحللديث، أكللذب الظللن فإن والظن هريرةا: "إياكم أبي حديث ومن
تباغضللوا، ول تحاسدوا، ول تناجشوا، ول تجسسوا، ول تحسسوا ول
إخوانا". الله عباد وكونوا تدابروا، ول

ول يظلملله ل المسلللم، أخو أيضا: "المسلم هريرةا أبي حديث ومن
مللرات.. ثلث صللدره إلللى ههنللا" ويشللير التقللوى يحقره ول يخذله

علللى المسلم كل المسلم، أخاه يحقر أن الشر من امرئ "بحسب
وعرضه". وماله دمه حراما، المسلم

الخميللس، ويللوما الثنيللن يوما الجنة أبواب كذلك: "تفتح حديثه ومن
أخيلله وبيللن بينلله كانت رجل إل شيئا، بالله يشرك ل عبد لكل فيغفر

حللتى أخللروا) هللذين (أي عللداوةا) فيقللال: أنظللروا (أي شللحناء
حللتى هللذين أنظللروا يصللطلحا، حللتى هللذين أنظللروا يصللطلحا،
يصطلحا".

الصلللةا درجللة مللن بأفضللل أخللبركم الللدرداء: "أل أبللي حديث ومن
البين ذات قال: صلحا الله، رسول يا قالوا: بلى والصدقة؟ والصياما

الحالقة". هي البين ذات فساد فإن
قللال: أنلله وسلللم عليلله الللله صلللى النبي عن الترمذي: ويروى قال
الدين". تحلق ولكن الشعر، أقول: تحلق ل الحالقة، "هي
الحالقة". فإنها البين، ذات وسوء هريرةا: "إياكم أبي حديث ومن
مللن المللم داء إليكللم الزبيللر: "دب عللن الزبيللر مللولى حديث ومن

أقللول: تحلللق ل الحالقللة، هللي والبغضللاء والبغضاء، قبلكم: الحسد
حتى الجنة تدخلوا ل بيده، نفسي والذين الدين تحلق ولكن الشعر،
تحابوا". حتى تؤمنوا ول تؤمنوا،

رؤوسللهم فللوق صلللتهم ترتفللع ل عبللاس: "ثلثللة ابللن حللديث ومن
عليهللا وزوجهللا بللاتت وامللرأةا كارهون، له وهم قوما أما شبرا: رجل

متقاطعان. متصارمان" أي وإخوان ساخط،
فهلو سللنة، أخللاه هجللر السللمي: "ملن خللراش أبلي حلديث وملن

دمه". كسفك



يعبللده أن يئللس قللد الشلليطان الللله: "إن عبللد بن جابر حديث ومن
بينهم" التحريش في ولكن العرب، جزيرةا في المصلون
النبوية: السنة توجيهات

القللرآن بلله جللاء مللا وفصلللت وأكللدت قررت فقد النبوية السنة أما
التفللرق مللن والتحللذير والئتلف، التحللاد إلللى الللدعوةا مللن الكريم

والختلف.
الشللذوذ مللن ونفللرت والوحللدةا، الجماعللة إلللى السللنة دعللت فقللد

العللداوةا عللن وزجللرت والمحبللة، الخللوةا إلللى دعللت والفرقللة،
والبغضاء.
وفيرةا.. كثيرةا هذا في والحاديث

موضع) (اسم بالجابية عمر قال: خطبنا عمر ابن عن الترمذي روى
الللله صلللى الللله رسللول مقاما فيكم قمت إني الناس، أيها فقال: يا

ثللم يلللونهم، الللذين ثللم بأصللحابي، فقال: أوصيكم فينا، وسلم عليه
مع الشيطان فإن والفرقة، وإياكم بالجماعة، يلونهم.. عليكم الذين

فليلللزما الجنللة، بحبوحللة أراد مللن أبعللد، الثنيللن مللن وهللو الواحللد،
الجماعة.

وسلللم: عليلله اللله صلى الله رسول قال قال عباس ابن عن وروي
الجماعة". مع الله "يد

قللال: "إن وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عمر ابن عن وروي
على ل وسلم عليه الله صلى محمد قال: أمة أو ل أمتي يجمع ل الله

النار". إلى شذ شذ ومن الجماعة، مع الله ويد ضللة،
فميتللة فمللات، شللبرا الجماعللة فللارق مللن الصللحيحين: "أن وفللي

جاهلية".
فلي المسللمين بيلن والوحلدةا الخلوةا إللى اللدعوةا السلنة وأكدت
في كان ومن المسلم، أخو "المسلم شتى وبأساليب كثيرةا مواقف

حاجته". في الله كان أخيه حاجة
لنفسه". يحب ما لخيه يحب حتى أحدكم يؤمن "ل

حللتى تؤمنللوا ول تؤمنللوا، حتى الجنة تدخلون ل بيده نفسي "والذي
السلللما افشللوا تحللاببتم؟ فعلتمللوه إن شيء على أدلكم تحابوا. أل

بينكم".



عليهللم ويجيللر أدنللاهم، بللذمتهم يسعى دماؤهم، تتكافأ "المسلمون
سواهم". من على يد وهم أقصاهم

التبللاغض مللن وأشللده التحللذير أبلللغ النبويللة السللنة حللذرت ولقللد
البين. ذات وفساد والتشاحن، والتهاجر،

تباغضللوا "ل وسلللم عليلله الله صلى عنه مالك بن أنس حديث فمن
لمسلللم يحللل ول إخوانللا، الللله عباد وكونوا تدابروا، ول تحاسدوا ول
أياما". ثلثة فوق أخاه يهجر أن

الحللديث، أكللذب الظللن فإن والظن هريرةا: "إياكم أبي حديث ومن
تباغضللوا، ول تحاسدوا، ول تناجشوا، ول تجسسوا، ول تحسسوا ول
إخوانا". الله عباد وكونوا تدابروا، ول

ول يظلملله ل المسلللم، أخو أيضا: "المسلم هريرةا أبي حديث ومن
مللرات.. ثلث صللدره إلللى ههنللا" ويشللير التقللوى يحقره ول يخذله

علللى المسلم كل المسلم، أخاه يحقر أن الشر من امرئ "بحسب
وعرضه". وماله دمه حراما، المسلم

الخميللس، ويللوما الثنيللن يوما الجنة أبواب كذلك: "تفتح حديثه ومن
أخيلله وبيللن بينلله كانت رجل إل شيئا، بالله يشرك ل عبد لكل فيغفر

حللتى أخللروا) هللذين (أي عللداوةا) فيقللال: أنظللروا (أي شللحناء
حللتى هللذين أنظللروا يصللطلحا، حللتى هللذين أنظللروا يصللطلحا،
يصطلحا".

الصلللةا درجللة مللن بأفضللل أخللبركم الللدرداء: "أل أبللي حديث ومن
البين ذات قال: صلحا الله، رسول يا قالوا: بلى والصدقة؟ والصياما

الحالقة". هي البين ذات فساد فإن
قللال: أنلله وسلللم عليلله الللله صلللى النبي عن الترمذي: ويروى قال
الدين". تحلق ولكن الشعر، أقول: تحلق ل الحالقة، "هي
الحالقة". فإنها البين، ذات وسوء هريرةا: "إياكم أبي حديث ومن
مللن المللم داء إليكللم الزبيللر: "دب عللن الزبيللر مللولى حديث ومن

أقللول: تحلللق ل الحالقللة، هللي والبغضللاء والبغضاء، قبلكم: الحسد
حتى الجنة تدخلوا ل بيده، نفسي والذين الدين تحلق ولكن الشعر،
تحابوا". حتى تؤمنوا ول تؤمنوا،



رؤوسللهم فللوق صلللتهم ترتفللع ل عبللاس: "ثلثللة ابللن حللديث ومن
عليهللا وزوجهللا بللاتت وامللرأةا كارهون، له وهم قوما أما شبرا: رجل

متقاطعان. متصارمان" أي وإخوان ساخط،
فهلو سللنة، أخللاه هجللر السللمي: "ملن خللراش أبلي حلديث وملن

دمه". كسفك
يعبللده أن يئللس قللد الشلليطان الللله: "إن عبللد بن جابر حديث ومن

بينهم" التحريش في ولكن العرب، جزيرةا في المصلون

: للفرقة السإلم كراهية * مان

يللأمر الكريم، الرسول نجد والختلف، للفرقة السلما كراهية ومن
إلللى تللؤدي أن ورائهللا مللن خشللي إذا القرآن قراءةا عن بالنصراف
الختلف.

الللله صلللى النللبي عللن الللله عبللد بن جندب عن الشيخان روى فقد
فللإذا قلللوبكم، عليلله ائتلفللت مللا القللرآن قال: "اقللرؤوا وسلم عليه

بكللم يتعللادى لئل وانصللرفوا تفرقللوا عنلله" أي فقومللوا اختلفتللم
الشر. إلى الختلف

وأن القللرآن، قللراءةا فضللل مللن مسلللم لكللل معلللوما هللو ما فرغم
إللى أدت إذا بقراءتله يلأذن للم حسلنات، عشلر حللرف بكل لقارئه
الداء، وكيفيللة القللراءةا فللي الختلف كان سواء والختلف، التنازع
قراءتلله، علللى منهللم كل ويستمر الختلف، عند يتفرقوا أن فأمروا

وبعللض مسللعود ابللن وبيللن وهشللاما، عمللر بيللن وقللع فيما ثبت كما
محسن. وقال: كلكما الصحابة

وألزمللوا فللالمعنى: اقللرؤوه معللانيه، فهللم فللي الختلف كللان أما
عللرض أو الختلف، وقللع فللإذا إليه، وقاد عليه، دل ما على الئتلف
فللاتركوا الفللتراق، إلللى الداعيللة المنازعللة تقتضللي شللبهة عللارض
المتشابه عن وأعرضوا لللفة، الموجب بالمحكم وتمسكوا القراءةا
رأيتللم الخللر: "فللإذا الحللديث فللي كقللوله وهو الفرقة، إلى المؤدي

فاحذروهم". منه تشابه ما يتبعون الذين



علللى الحللض للل حجللر ابللن الحللافظ قللال كمللا ل الحاديث هذه وفي
المراء عن والنهي والختلف، الفرقة من والتحذير واللفة الجماعة

حق. بغير القرآن في

: والترابط؟ الوحدة على الحرص * لماذا
ولمللاذا والترابط، التحاد على الحرصا هذا كل السلما حرصا لماذا
والتشاحن؟ التفرق، من التحذير هذا كل حذر

علللى تخفللي ل المللة حياةا في وآثارها منافع التحاد وراء إن الواقع
لب. ذي

قللوتهم، علللى قللوةا، القويللاء ويزيللد الضللعفاء، يقللوي فالتحاد (أ) ل
المتفرقللة اللبنللات وآلف متانتهللا، تكللن مهما ضعيفة وحدها فاللبنة

الجللدار فللي ولكنهللا الملييللن، بلغت وإن بتناثرها ضعيفة والمتناثرةا
فللي الخللرى، اللبنللات مللع باتحادهللا لنهللا تحطيمهللا يسللهل ل قللوةا

ه أشلار ملا وهلذا قلوةا، أي قوةا أصبحت نظاما، تماسك الحلديث إلي
بعضللا" بعضلله يشللد كالبنيللان للمللؤمن بقللوله: "المللؤمن الشللريف

أصابعه. بين وسلم عليه الله صلى وشبك
الللذين يحللب الله تعالى: (إن يقول حيث الكريمة، الية عليه ونبهت

).4الصف:  مرصوصا) (سورةا بنيان كأنهم صفا سبيله في يقاتلون
لللم إذ المعنى، هذا تؤكد لبنائه الب علمها التي المشهورةا والقصة
علللى المتضللامة العصي مجموعة يكسر أن منهم، واحد أي يستطع

ذلك:  في وقال حدةا، على منها كل كسر بيسر أمكن حين
آحادا! تتفرقوا ول خطب اعترى إذا بني يا جميعا كونوا
أفرادا! تكسرت افترقن وإذا تكسرا اجتمعن إذا العصي تأبى

أن يمكللن وحللده فللالفرد الهلكللة، مللن عصللمة كللذلك (ب) والتحاد
ولكنلله والجلن، النللس شياطين ويفترسه يسقط، أن ويمكن يضيع،

الذئب يجترئ ل القطيع، وسط في كالشاةا بها محمي الجماعة في
حيللن الللذئب يلتهمها إنما كله، بالقطيع محمية فهي عليها، يهجم أن

فيهللا ويعمللل ضللالته، فيها فيجد بنفسها، وتنفرد جماعتها عن تشرد
سهلة. فريسة ويأكلها أنيابه،



الجماعللة، مللع الله يد فإن بالجماعة، "عليكم الحديث جاء هذا وفي
النار". في شذ شذ ومن
القاصية". الغنم من الذئب يأكل وإنما النسان، ذئب الشيطان "إن

أبعد". الثنين من وهو الواحد، مع الشيطان فإن بالجماعة، "عليكم
ذكرتلله مللا الجماعللة وحللدةا علللى الحفاظ في القوية دللته له ومما
فللي الكريللم القللرآن سجله السلمي" مما الحل "بينات كتابي في

لوعللد اسلتجابة ربله، لمناجاةا ذهب حينما السلما عليه موسى قصة
ميقللات فتللم بعشللر، أتممها ثم ليلة، ثلثين واعده الذي تعالى، الله
الرسللالة فللي وشللريكه أخللاه قللومه فللي وخلللف ليلللة، أربعيللن ربه

السلما. عليهما هارون
لهللم صللنعه الللذي العجللل بعبللادةا قللومه فتللن موسللى غيبللة وفللي

النحللراف بهللذا فللوجئ قللومه، إلللى موسللى رجللع فلمللا السامري،
كللل بهللا وبعللث هو، بها بعث التي العقيدةا بجوهر يتصل الذي الكبير

بعده. ومن قبله من الرسل
إليلله، يجللره أخيلله بللرأس وأخللذ اللواحا، وألقى موسى، غضب وهنا

ا أفعصليت تتبعلن، أل ضللوا، رأيتهلم إذ منعلك ملا هلارون وقال: (ي
القلرآن: ذكلر كما هارون جواب ) فكان92،93طه:  أمري) (سورةا

تقللول أن خشلليت إنللي برأسللي ول بلحيللتي تأخذ ل آدما ابن يا (قال
).94طه:  قولي) (سورةا ترقب ولم إسرائيل، بين فرقت

الجملة: بهذه لخيه اعتذر هارون الله نبي أن نرى الجواب هذا وفي
ترقللب ولللم إسللرائيل، بنللي بيللن تقللول: فرقللت أن خشلليت (إنللي

قولي).
العجللل، وعبللادةا الكبر، الشرك ارتكاب على سكت أنه هذا ومعنى

مللن وخشللية الجماعة، وحدةا على حفاظا السامري، به فتنهم الذي
إذا حللتى موسى، غياب بمدةا موقوتة خشية ل شك ل ل وهي تفرقها،

الزمة. مواجهة كيفية في الرسولن الخوان تفاهم عاد

: بينها الماة هذه بأس جعل * ماعنى



به وأخبر القدر فرضه لزما أمر المة تفرق الناس: إن بعض ويقول
منه. مهرب ول منه، مناصا فل الشرع

لذلك: يدل
تعللالى الللله بللأن تنللبئ واستفاضللت تكللاثرت أحاديث من جاء . ما1

بينها. المة هذه بأس جعل
النللار في كلها فرقة وسبعين ثلث إلى المة هذه افتراق . حديث2
واحدةا. إل

بينها: المة هذه بأس جعل معنى
بعض، على بعضها وتسليط بينها، بأسها المة هذه جعل أحاديث أما

منهم الصحابة، من عدد عن رويت مستفيضة صحيحة أحاديث فهي
مالللك، بللن وأنللس عتيللك، بللن وجللابر وثوبللان، وقللاصا أبي بن سعد

وخالللد أوس، بللن وشداد الرت، بن وخباب جبل، بن ومعاذ وحذيفة
هريرةا. وأبي عباس وابن طالب، أبي بن وعلي الخزاعي،

تعللالى: لقوله تفسيره في كثير ابن الحافظ الحاديث هذه ذكر وقد
تحللت مللن أو فوقكم من عذابا عليكم يبعث أن على القادر هو (قل

بعللض) (سللورةا بللأس بعضللكم ويللذيق شلليعا يلبسللكم أو أرجلكللم
).65النعاما: 
بثلثة: الحاديث هذه من واكتفي

عليلله اللله صللى اللله رسللول سلعد: أن عن ومسلم أحمد رواه ما
معاويللة، بنللي بمسجد مر إذا حتى العالية، من يوما ذات أقبل وسلم
انصللرف ثللم طللويل، ربه ودعا معه، وصلينا ركعتين، فيه فركع دخل
فأعطللاني ثلثللا، ربلي وسللم: "سلألت عليله اللله صللى فقال إلينا

بالسللنة أمللتي يهلللك ل أن ربللي سللألت واحللدةا، ومنعنللي اثنللتين،
ل أن وسللألته فأعطانيها، بالغرق أمتي يهلك ل أن وسألته أعطانيها،

فمنعنيها". بينهم بأسهم يجعل
الللله رسللول الرت: راقبت بن خباب عن وغيره أحمد الماما وروى
الفجللر، مللع كللان حللتى كلهللا، صلها ليلة في وسلم عليه الله صلى

لم عليله اللله صللى الله رسول فسلم فقللت: يلا صللته، ملن وس
مثلهللا! فقللال صللليت رأيتللك ما صلةا الليلة صليت لقد الله، رسول
ورهللب! رغللب صلللةا إنهللا وسلم: أجللل عليه الله صلى الله رسول



ومنعنللي اثنللتين، فأعطللاني خصللال، ثلث فيها وجل عز ربي سألت
قبلنللا، المللم بلله أهلللك بما يهلكنا ل أن وجل عز ربي سألت واحدةا،

غيرنللا، من عدوا علينا يظهر ل أن وجل عز ربي وسألت فأعطانيها،
فمنعنيها". شيعا يلبسنا ل أن وجل عز ربي وسألت فأعطانيها،

عليلله الللله صلللى الللله رسللول قللال: قللال ثوبللان عن مسلم فروى
ومغاربهللا.." مشللارقها فللأريت الرض، لللي زوى الللله وسلللم: "إن

الحديث.
واضللحة للل نللذكره لللم ممللا معناهللا فللي ومللا ل المذكورةا والحاديث

عليلله الللله صلى لنبيه ضمن تعالى الله أن وهو المراد، على الدللة
وأجللاب والسلللما، الصلللةا عليلله للله كرامللة أمريللن أمته في وسلم
فيهما: دعوته

الللذي الغللرق بمثللل السللابقة المم به أهلك بما يهلكها ل الول: أن
أي بالسللنين أو وجنللوده، فرعللون أو نللوحا، القللوما بلله الللله أهلللك

ملن ذللك بغيلر أو كافلة، الملة بهلا تهللك اللتي الماحقة المجاعات
أرجلهم. تحت من الخسف أو فوقهم من الرجم

بحيللث عليهللم يسلللط غيرهللم، من عدوا عليهم يسلط ل الثاني: أن
وجودهم. على ويقضي شأفتهم، ويستأصل بيصتهم يستبيح
فلللم ربلله، مللن وسلللم عليلله الللله صلى النبي طلبه آخر أمرا ولكن
ول شلليعا، المللة هللذه يلبللس ل وهللو: أن للله، يضمنه ولم إليه يجب
هللذا الكريللم لرسللوله سللبحانه الللله يجللب فلللم بينهللا، بأسها يجعل

السللباب ولشللبكة والجتماعيللة، الكونيللة للسللنن وتركلله السللؤال،
والمسببات.

ولللم شلليء، علللى الله يجبرها لم نفسها، أمر مالكة هي هنا فالمة
ربهللا، لمللر اسللتجابت هللي فللإذا بشيء، ل المجال هذا في ل يخصها
عللزت وجمعتصللفها، كلمتهللا، ووحللدت كتابهللا، ودعوةا نبيها، وتوجيه

يرجللوه مللا وحققللت وعللدوها، الللله عللدو علللى وانتصللرت وسللادت
وأهللواء الشللياطين، لللدعوات اسللتجابت هللي وإن منهللا، السلللما
تفرقها، خلل من أعداؤها، عليها وسلط السبل، بها تفرقت النفس
بعضللهم يكللون "حللتى الحللديث ذلك إلى أشار كما صفوفها، وتمزق

بعضا". بعضهم ويسبي بعضا، يهلك



علللى بعضللها وتسلللط المللة تفرق يكون أن بحال يعني ل والحديث
المكنللة، وكللل الزمنللة، كللل يشمل وعاما، ودائما لزما، أمرا بعض
القيامة. يوما إلى الحوال وكل
جميعللا الللله بحبل تعالى: (واعتصموا لقوله معنى هناك يكن لم وإل
).103عمران:  تفرقوا) (آل ول
مللا بعللد من واختلفوا تفرقوا كالذين تكونوا وجل: (ول عز لقوله ول

).105عمران:  عظيم) (آل عذاب لهم وأولئك البينات جاءهم
ريحكللم) (سللورةا وتللذهب فتفشلللوا تنازعوا سبحانه: (ول لقوله ول

).46النفال: 
صللفا سللبيله فللي يقاتلون الذين يحب الله شأنه: (إن جل لقوله ول

).4الصف:  مرصوصا) (سورةا بنيان كأنهم
الللذين المشللركين. مللن مللن تكونللوا قائللل: (ول مللن عللز لقوله ول

فرحللون) (سللورةا لللديهم بمللا حللزب كللل شيعا، وكانوا دينهم فرقوا
).32-31الروما: 

فللاتقون) (سللورةا ربكللم وأنا واحدةا أمة أمتكم هذه لقوله: (وإن ول
).52المؤمنين: 

قبلكللم كللان مللن فإن تختلفوا، وسلم: "ل عليه الله صلى لقوله ول
فهلكوا". اختلفوا

يشللد كالبنيللان للمللؤمن والسلللما: "المللؤمن الصلةا عليه لقوله ول
بعضا". بعضه

كمثللل وتعللاطفهم وتراحمهللم تللوادهم فللي المللؤمنين وقوله: "ترى
العضللاء سللائر للله تللداعى عضللو منلله اشللتكى إذا الواحللد الجسللد
والسهر". بالحمى

الللله عبللاد وكونللوا تباغضللوا ول تللدابروا ول تحاسللدوا وقللوله: "ل
إخوانا".

بالتحللاد أمللرت الللتي والحللديث القللرآن نصللوصا مللن ذلك غير إلى
عللللى أوجبلللت واللللتي والختلف التفلللرق علللن ونهلللت والئتلف،
فللي لخليفللتين يبللايعوا ل وأن واحللد، إمللاما لهم يكون أن المسلمين

جميع.. وأمرهم كلمتهم يفرق أن يريد من يقاوموا وأن واحد، وقت
الخ.



ودائمللة عامللة بصللورةا المللة علللى مفروضللا قللدرا التفرق كان ولو
وقللوعه، يمكللن ل بمللا تللأمر لنها عبثا، والنواهي الوامر هذه لكانت
اجتنابه. يستحيل عما وتنهى

مللن عللدوا المللة علللى يسلللط لللم الله بأن أخبرت التي والحاديث
لنفسللها، تركها وإنما القواعد، من عليه ويأتي بنيانها، يقوض غيرها
مللن بقعللة كللل فللي واقللع أمللر هذا بأن تخبر لم ل بينها بأسها وجعل
العصور. من عصر كل وفي السلما، أرض
تتحصللن ولللم أسللبابه، تهيللأت كلما المة به تصاب وبيل داء هو إنما
قصر أو الوقاية، أهمل إذا بالمرض الفرد يصاب كما ينبغي، بما منه
العلج. في
قللوما وبيللن زمللان، دون زمللان وفي مكان، دون مكان في يقع وقد

النبوي. الخبر ليصدق هذا مثل ويكفي غيرهم، دون معينين
عقوبللة يكون بينها المة بأس جعل أن الحاديث، بعض في جاء وقد
أئمتهللا سلليما ول وكتللابه، شللرعه عللن انحرافهللا علللى لهللا اللله من

تحكللم لللم مرفوعللا: "ومللا عمر ابن حديث في جاء ورؤساؤها. كما
بينهم". بأسهم الله جعل إل الله، بكتاب أئمتهم

بينهللا المة بأس جعل من المذكورةا الحاديث به أنذرت ما أن على
وقع كما السابقة، الزمنة بعض في بالفعل وقع بما يفسر أن يمكن

مللن عهللود فللي وقللع ومللا الفتللن، مللن أنفسللهم الصللحابة عهللد في
لدخول مهد مما العباسي، العصر في ثم الموي العصر في بعدهم،

السلللما، دار إلللى الشللرق، مللن والتتللار الغللرب، مللن الصللليبيين
الزمان. من مدةا منها أجزاء على والسيطرةا

سلليدخل وأنه كلمته، ستعلو السلما بأن أخرى أحاديث بشرت وقد
(روميللة) سلليفتح وأنلله مرتيللن، منها طرد أن بعد أخرى، مرةا أوروبا

إل وبللر أو مللدر بيللت يبقى ل (القسطنطينية) وأنه قبل من فتح كما
أن ومعلللوما والنهللار، الليل بلغ ما سيبلغ الذي الدين، هذا الله أدخله

بعللض، رقللاب بعضها يضرب ممزقة والمة يتم أن يمكن ل كله هذا
تحللت المللة وتمضي السلما، على الكلمة تتوحد حين ذلك يتم إنما
اليمان. راية



فرقة: وسإبعين ثلثا إلى الماة افتراق * حديث

إل النللار فللي كلهللا السللبعين فوق فرق إلى المة افتراق حديث أما
دللته. وفي ثبوته في كثير كلما ففيه واحدةا،

مللن أي فللي يللرد لللم الحللديث أن هنللا يعلللم أن ينبغللي مللا أ- فللأول
علللى يصللح لللم أنلله علللى دللللة موضوعه، أهمية برغم الصحيحين،

منهما. واحد شرط
ولكنهملا مسللم، فهلذا الصلحيح، يسلتوعبا للم أنهملا ملن يقال وما

ولللو شلليئا فيلله ورويا إل العلم أبواب من مهما بابا يدعا ل أن حرصا
واحدا. حديثا

إل النللار فللي كلهللا الفرق أن تذكر لم الحديث روايات بعض ب- إن
حللديث هللو فقللط. وهللذا الفرق وعدد الفتراق ذكرت وإنما واحدةا،

حبللان وابللن مللاجه وابللن والترمللذي داود أبللو رواه الذي هريرةا أبي
يقول: وفيه والحاكم

وتفرقللت فرقللة، وسللبعين للل اثنتين أو ل إحدى على اليهود "افترقت
على أمتي وتفترق فرقة، وسبعين ل اثنتين أو ل إحدى على النصارى

فرقة". وسبعين ثلث
حبان ابن وصححه صحيح، الترمذي: حسن فيه قال وإن ل والحديث
الليثي، وقاصا بن علقمة بن عمرو بن محمد على مداره ل والحاكم

فيلله متكلم الرجل أن علم التهذيب"، "تهذيب في ترجمته قرأ ومن
أنهللم ذكللروه مللا وكللل بللإطلق يوثقه لم أحدا وإن حفظه، قبل من

التقريب في الحافظ يزد لم منه. ولهذا أضعف هو من على رجحوه
ل المقللاما هللذا فللي وحللده أوهاما. والصدق له قال: صدوق أن على

! أوهاما؟؟ معه كان إذا فكيف الضبط، إليه ينضم لم ما يكفي
فللي المتسللاهلين مللن والحللاكم حبللان وابللن الترمللذي أن ومعلللوما

التصحيح. شرط في الخطو واسع بأنه الحاكم وصف وقد التصحيح،
بللن محمللد أن باعتبللار مسلللم، شللرط علللى الحديث صحح هنا وهو

بللل منفللردا، بله يحتلج للم بلأنه الذهبي ورده مسلم، به احتج عمرو
أبللي روايللة مللن الحللديث هللذا أن ). علللى1/6( غيره إلى بانضمامه



واحللدةا" وهللي إل النللار في "كلها الفرق زيادةا: أن فيه ليس هريرةا
المعركة. حولها تدور التي
الصللحابة: عبللد مللن عدد طريق من الزيادةا بهذه الحديث روي وقد
ضللعيفة وكلهللا وأنللس، مالللك بللن وعللوف ومعاويللة، عمرو، بن الله

بعض. إلى بعضها بانضماما قووها وإنما السناد،
مللن فكم إطلقها، على ليست الطرق بكثرةا التقوية أن أراه والذي
التخريللج، كتللب فللي ذلللك يبللدو كمللا ضللعفوه، عدةا طرق له حديث

فللي إشللكال ول له، معارض ل فيما بها يؤخذ وغيرها! وإنما والعلل،
معناه.

افللترق ممللا أكللثر المللة بافتراق الحكم في إشكال أي إشكال وهنا
النلار وفللي هالكة كلها الفرق هذه وبأن ناحية، من والنصارى اليهود

وأن الناجيللة، أنهللا فرقة كل تدعى لن بابا يفتح منها. وهو واحدةا إل
بعضللها وطعللن للمللة تمزيق من فيه ما هذا وفي الهالك، هو غيرها

بها. ويغريه عليها، عدوها ويقوي جميعا، يضعفها مما بعض، في
الزيادةا هذه وفي عامة، الحديث في الوزير ابن العلمة طعن ولهذا

تكفيرهللا بللل لبعللض، بعضللها المة تضليل من إليه تؤدي لما خاصة،
لبعض. بعضها

المللة، هللذه فضللل عن يتحدث "العواصم" وهو في الله رحمه قال
بللل والغللترار قللال: وإيللاك منهللا، أحد تكفير في التورط من والحذر

القاعللدةا، صللحيحة غيللر فاسدةا، زيادةا واحدةا" فإنها إل هالكة "كلها
الملحدةا. دسيس من تكون أن يؤمن ول

مرفوعللة، ول موقوفللة عيللر موضللوعة، حللزما: إنهللا ابللن قال: وعن
فإنهللا والشللعرية، والمرجئللة القدريللة ذما فللي ورد ما جميع وكذلك
قوية. غير ضعيفة أحاديث
سللنده، ناحيللة مللن الحللديث رد من وحديثا قديما العلماء من ج- إن
ومعناه. متنه ناحية من رده من ومنهم

الخلف بسللبب الخرين يكفر من على يرد حزما، بن محمد أبو فهذا
يوردونها. بأشياء العتقاديات في

حللديثين التكفيللر فللي بهللا يحتجللون الللتي الشللياء هللذه مللن وذكللر
هما: وسلم، عليه الله صلى الله رسول إلى يعزونهما



المة". هذه مجوس والمرجئة . "القدرية1
حاشا النار في كلها فرقة، وسبعين بضع على المة هذه . "تفترق2

الجنة". في فهي واحدةا،
السللناد، طريللق مللن أصللل يصحان ل حديثان محمد: هذان أبو قال
ل مللن فكيف الواحد، بخبر يقول من عند حجة فليس هكذا كان وما

به؟ يقول
المعقللول بيللن جمع الذي السنة، ناصر المجتهد، اليمني الماما وهذا

"العواصللم كتللابه فللي يقللول الللوزير إبراهيللم بللن محمد والمنقول،
عنه، الله رضي معاوية رواها التي للحاديث سرده والقواصم" أثناء

وسبعين نيف إلى المة افتراق الثامن): حديث (الحديث منها فكان
فلم ناصبي، سنده قال: وفي واحدةا، فرقة إل النار، في كلها فرقة،
بللن عمللرو بللن الللله عبللد حديث من مثله الترمذي وروى عنه، يصح

الفريقي طريق من اليمان في غريب. ذكره وقال: حديث العاصا،
عنه. يزيد بن الله عبد عن زياد بن الرحمن عبد واسمه
وأنس. مالك، بن عوف عن مثله ماجه ابن وروى

يخللرج لللم ولللذلك الصللحيح، شللرط علللى شلليء فيهللا قال: وليللس
مللن هريللرةا أبللي حللديث منهللا الترمذي منها. وصحح شيئا الشيخان

إل النللار فللي "كلهللا فيلله وليللس علقمة، بن عمرو بن محمد طريق
ذلللك ذكللر موضللوعة الزيللادةا هذه حزما: أن ابن واحدةا" وعن فرقة

المنير". "البدر صاحب
النعاما سورةا في تعالى قوله تفسير في كثير ابن الحافظ قال وقد
الحللديث في ورد وقد بعض)، بأس بعضكم ويذيق شيعا يلبسكم (أو

قال: "وسللتفترق أنه وسلم، عليه الله صلى عنه طرق من المروي
واحدةا" ولللم إل النار، في كلها فرقة، وسبعين ثلث على المة هذه
ه رغلم حسلن، ول بصحة يصفه فلم ذلك على يزد تفسلير أطلال أن

له. المناسبة والثار الحاديث بذكر الية
قللال: قلللت: ثللم الحللديث في كثير ابن قول الشوكاني الماما وذكر
مللن جماعللة ضللعفها واحللدةا" فقللد إل النللار فللي "كلهللا زيللادةا أمللا

موضوعة. حزما: إنها ابن قال بل المحدثين،



أو حجللر، ابللن كالحافظ العلماء بعض حسنه وإن ل الحديث أن على
علللى يللدل ل ل طرقه بتعدد تيمية ابن السلما كشيخ بعضهم صححه

أن إلللى ودائللم مؤيد أمر العدد، وهذا الصورةا بهذه الفتراق هذا أن
مللن وقللت فللي هللذا يوجد أن الحديث لصدق ويكفي الساعة، تقوما

الوقات.
ول فتنقللرض باطلهللا، الحللق يغلللب ثم الفرق، هذه بعض توجد فقد
أبدا. تعود
بعضللها، هلك فقد المنحرفة، الفرق من لكثير بالفعل حدث ما وهذا
وجود. لها يعد ولم
صلللى أمتلله مللن جللزء كلها الفرق هذه أن على يدل الحديث إن ثم

قللوله: بللدليل إليلله، المنسللوبة الجابللة أمللة أعنللي وسلللم عليه الله
الملللة، عن تخرج لم ل بدعتها برغم ل أنها هذا أمتي" ومعنى "تفترق

المسلمة. المة جسم من تفصل ولم
يدخلونها بل الكفار، يخلد كما فيها الخلود يعني النار) ل (في وكونها

الموحدين. عصاةا يدخلها كما
آحللاد أو الملئكللة أو النبيللاء مللن مطللاع شللفيع لهللم يشللفع وقللد

المحللن أو الماحيللة الحسللنات مللن لهللم يكللون وقللد المللؤمنين
العذاب. عنهم يدرأ ما المكفرةا، والمصائب

بللذلوا قللد كللانوا إذا سلليما ول وكرملله، بفضللله عنهللم الله يعفو وقد
وقد الطريق، وأخطئوا يوفقوا لم ولكنهم الحق، معرفة في وسعهم

عليه. استكرهوا وما والنسيان الخطأ المة هذه عن الله وضع

الخاتلفا فقه في الفكرية الثاني: الدعائم الباب

: الدين * طبيعة

فللي واحللد، رأي علللى النللاس جميللع يريللدون الللذين يعلللم أن يجب
يريللدون الدين: أنهم فروع من ونحوها والمعاملت العبادات أحكاما



دائللرةا توسيع إل تثمر ل الخلف رفع ومحاولتهم وقوعه، يمكن ل ما
فللي الختلف أن ذلك بينة، سذاجة على تدل محاولة الخلف. وهي

منها.  بد ل ضرورةا الساسية غير الشرعية الحكاما فهم
وطبيعللة اللغللة، وطبيعللة الللدين، طبيعللة الضرورةا هذه أوجب وإنما

والحياةا.  الكون وطبيعة البشر،
الدين:  طبيعة
أحكللامه فللي يكللون أن تعللالى، اللله أراد فقللد الللدين، طبيعللة فأمللا

عليلله المنصللوصا فللي يكون وأن عنه، والمسكوت عليه المنصوصا
المؤول، والصريح والظنيات، والقطعيات والمتشابهات، المحكمات

الجتهللاد يقبللل فيمللا والسللتنباط، الجتهللاد فللي العقللول لتعمللل
وتصللديقا بللالغيب، إيمانللا ذلللك، يقبللل ل فيمللا وتسلللم والسللتنباط،

النسللان: (إنللا خلق عليه الله بنى الذي البتلء يتحقق وبهذا بالحق،
). 2نبتليه) (النسان: أمشاج نطفة من النسان خلقنا

تحتمل ل واحدةا، وصيغة واحدا، وجها كله الدين لجعل الله شاء ولو
كفر.  فقد شعرةا قيد عنها حاد من اجتهاد، إلى تحتاج ول خلفا
وطبيعللة اللغللة، طبيعة مع الدين طبيعة لتتفق ذلك، يفعل لم ولكنه
عباده.  على المر ويوسع الناس

يقع ول شيء، كل على المسلمون يتفق أن تعالى الله شاء لو أجل
مللن أصللل أو الفللروع، مللن فرعللا كان ولو شيء، في اختلف منهم

قاطعللات محكمللات نصوصا كله كتابه لنزل الضرورية غير الصول
جللل ولكنلله التفسلليرات، تتعللدد ول الفهللاما فيهللا تختلللف ل الدللة،

ومعظمه الكتاب أما وهن ل المحكمات كتابه في يكون أن أراد شأنه
وشلحذ ناحيلة، ملن ابتلء ذللك وفي أقله، وهن المتشابهات، وفيه ل

أخرى.  ناحية من لتجتهد للعقول
هن محكمات، آيات منه الكتاب عليك أنزل الذي تعالى: (هو فيقول

مللا فيتبعون زيع قلوبهم في الذين فأما متشابهات، وأخر الكتاب أما
الللله إل تللأويله يعلللم ومللا تأويلهللا وابتغللاء الفتنللة ابتغللاء منلله تشابه

إل يللذكر وما ربنا عند من كل به آمنا يقولون العلم في والراسخون
). 7عمران:  اللباب) (آل أولوا



نفسللها، القللراءةا مرحلة ل والتفسير الفهم مرحلة قبل ل نجد إننا بل
وهللي عشر، إلى بل سبع، إلى الله كتاب في القراءات تعددت فقد

علمللاء مللن أحللد يللر ولللم المللة، مللن بللالقبول المتلقللاةا القللراءات
صلللى الللله رسول عن ثابتة كلها لنها حرج، أي ذلك في المسلمين

وسلم.  عليه الله
رجل قللال: "سللمعت عنلله الله رضي مسعود ابن عن البخاري روى
خلفهللا، يقللرأ وسلللم، عليه الله صلى الله رسول وسمعت آية، قرأ

ول محسللن، فقللال: كلكمللا الكراهللة، وجهلله فللي فعرفت فأخبرته،
فهلكوا".  اختلفوا قبلكم كان من فإن تختلفوا،

فللي عنلله الللله رضللي الخطللاب بللن عمللر عللن مثله الجماعة وروى
حكيم.  بن هشاما مع قضيته

الموضع:  هذا على معلقا الوزير ابن العلمة قال
التعللادي. فأمللا هللو الهلك، منلله وحذر عنه، نهي الذي الخلف فهذا

مسللعود: لبللن قللال تللراه أل عليلله، أقرهللم فقد تعاد بغير الختلف
حللذرهم ثللم القللراءةا؟ فللي باختلفهما أخبره محسن" حين "كلكما

فللالختلف الختلف، ذلللك فللي بإحسانهما الحكم بعد الختلف من
التباغض منه فالمحذر منهما، به المحسن الختلف غير منه المحذر

السلللما، وضعف البين، ذات فساد إلى المؤدي والتكاذب والتعادي
مللع علم، بما أحد كل عمل هو والمحسن أهله، على أعدائه وظهور

عليه.  والطعن لمخالفه المعاداةا عدما
والصللحابة الللبيت أهللل مللن الصللالح السلللف درج ذلللك قال: وعلى
والتابعين. 

: اللغة * طبيعة

ويستدل إليه يرجع الذي الدين مصدر أن شك فل اللغة، طبيعة وأما
كان تعالى: (وما قال كما والسنة، القرآن هو به، آمن من ويلزما به

الخيللرةا لهم يكون أن أمرا ورسوله الله قضى إذا مؤمنة ول لمؤمن
). 36أمرهم) (الحزاب:  من



أقللوال كذلك السنة وجمهرةا لفظية، قولية نصوصا الكريم والقرآن
ملا عليهللا يجللري والنبويلة القرآنيللة النصوصا وهذه لفظية ونصوصا

جللاءت أنهللا ذلللك وتفسلليره، فهملله عنللد لغوي نص كل على يجري
ففيهللا والللتراكيب، المفردات في اللغة طبيعة تقتضيه ما وفق على

يحتمللل مللا وفيهللا معنللى، مللن أكللثر يحتمللل الذي المشترك اللفظ
المطابقللة دللللة يحتمل المناطقة: ما يقوله ما أو والمجاز، الحقيقة

اللزوما.  أو اللتزاما، ودللة التضمن، ودللة
والخللاصا، العللاما فيهللا بللالمفهوما، يللدل وما بالمنطوق، يدل ما فيها

دللتلله ومللا قاطعللة، دللتلله مللا منهللا كللل فللي والمقيللد، والمطلللق
مرجوحا يعتبر زيد عند راجحا يعتبر وما مرجوحة أو راجحة محتملة،

عمرو.  عند
تعللالى: قللوله وهللي المائللدةا، سللورةا مللن الطهارةا كآية آية مثل خذ

وأيللديكم وجللوهكم فاغسلوا الصلةا إلى قمتم إذا آمنوا الذين (يأيها
كنتللم وإن الكعبين، إلى وأرجلكم برؤوسكم وامسحوا المرافق إلى
مللن منكم أحد جاء أو سفر على أو مرضى كنتم وإن فاطهروا، جنبا

عيدا فلتيمموا ملاء تجلدوا فللم النسلاء لمسلتم أو الغلائط طيبلا ص
). 6منه) (المائدةا:  وأيديكم بوجوهكم فامسحوا

وتعللدد أفهللامهم اختلفت للفقهاء وأقوال آراء من الية هذه في كم
لغوية.  بأمور يتعلق وجلها تفسيراتهم،

فرض ل وممسوحة مغسولة ل الربعة العضاء هذه بين الترتيب هل
 ل؟ أو

الكعبين" داخلللة "إلى المرفقين" وقوله "إلى قوله في الغاية وهل
 ل؟ أو

هللي أو التبعيللض أو اللصللاق "برؤوسكم" تفيللد قوله في الباء وهل
 زائدةا؟

 "وأرجلكم" بالجر؟ قراءةا تأويل وما
للبشللرةا البشرةا النساء" لمس لمستم "أو تعالى بقوله المراد وما
 عباس؟ ابن يقول كما الجماع عن كناية أما

مللن كللان مللا كللل أما الللتراب أهللو الللتيمم؟ في بالصعيد المراد وما
 الرض؟ جنس



منلله" أهللي وأيديكم بوجوهكم "فامسحوا قوله في باليد المراد وما
 المرفقين؟ إلى يصل ما وهو الوضوء، في ذكر ما أما الكفين مجرد

وإن حكمللا المللاء فقللدان فيلله أيدخل تجدوا"؟ "فلم قوله معنى وما
 طبخ؟ أو عجن أو لشرب إليه محتاجا كان إذا كما حقيقة؟ وجد
الئمة.  من إماما منها بكل أخذ التي الحتمالت من ذلك غير إلى

: البشر * طبيعة

لله إنسلان فكلل مختلفيلن، اللله خلقهلم فقلد البشلر، طبيعلة وأما
ذلللك يبللدو المتفللرد، وطابعه المتميز، وتفكيره المستقلة، شخصيته

كللل ينفللرد فكمللا المعنللوي، مخللبره فللي كمللا المللادي، مظهره في
بلون كذلك ينفرد و(بصمة) بنانه، صوته ونبره وجهه، بصورةا إنسان
والمواقللف والشللخاصا الشياء إلى ونظرته وذوقه، وميوله تفكيره

والعمال.
واحد قالب في كلهم الناس صب يراد أن العبث كل العبث من وإن
بينهللم، اختلف كللل ومحللو مكللررةا، نسللخا وجعلهللم شيء، كل في

النلاس، عليهللا فطلر التي الله لفطرةا مخالف لنه ممكن، غير فهذا
خللالف مللن بللل الفطرةا، مخالفة في نفع ل لنه أمكن لو نافع وغير

معجل. عقابا عاقبته الفطرةا
والتنللوع تضللاد، اختلف ل تنللوع اختلف هو إنما الختلف هذا إن ثم

علللى الدالللة الللله آيللات مللن آيللة وهللو وخصللوبة، إثراء مصدر دائما
والرض السلموات خللق آيلاته حكمتلله: (وملن وبللديع قدرته عظيم

للعللالمين) (سللورةا ليللات ذلللك في إن وألوانكم ألسنتكم واختلف
).22الروما:

والرمللان والزيتللون أكللله، مختلفللا والللزرع النخللل الللله جعللل وكما
بمللاء (يسللقى والثمللر الللزرع مللن وأنواعهللا متشللابه، وغير متشابها

خلللق ). كذلك4الكل) (الرعد: في بعض على بعضها ونفضل واحد،
وأنثى. ذكر من كلهم كانوا وإن مختلفين، الناس
التيسللير، إلللى يميل من ومنهم التشديد، إلى يميل من الناس فمن
منهللم وروحه، بفحواه يأخذ من ومنهم النص، بظاهر يأخذ من منهم



يللدركه، أن مخافللة الشر عن يسأل من ومنهم الخير عن يسأل من
النطوائيللة الطبيعللة ذو ومنهللم المنبسطة المرحة الطبيعة ذو منهم

المنكمشة.
عليلله يترتب النفسية، واتجاهاتهم البشر، صفات في الختلف وهذا

والعمال، والمواقف الشياء، على الحكم في اختلفهم ل محالة ل ل
مجلالت وفلي السياسلة، مجلال وفلي الفقله مجال في ذلك يظهر

للناس. والعادي اليومي السلوك
مللن كللل عللن واسللتفاض عللرف مللا الختلف لهللذا المثلة أبرز من

ه الجليليلن: عبلد العالمين الصحابيين ه وعبلد عملر، بلن الل بلن الل
جميعا. عنهم الله رضي عباس

لعابهم من شيء يسيل ل حتى عنه الطفال يبعد عمر ابن كان فقد
إليلله، يضللمهم عبللاس وابللن نجاسللته، فللي يشللتبه مما تحرزا عليه،

نشمها. رياحين هم ويقول: إنما
لمللس أن ويللرى الوضللوء، فللي عينيلله بللاطن يغسل عمر ابن وكان

ذلك. يرى ل عباس وابن الوضوء، ينقض المرأةا
يللرى عمللر ابن كان فقد الحج، مناسك من موقفهما هذا على وأزيد

يقلول: عبلاس وابلن الحج، سنن بالمحصب) من (النزول التحصيب
وسلللم عليلله الللله صلى الرسول نزول إن أي بسنة ليس التحصيب

والتباع. للتشريع مقصودا يكن لم فيه
روى فقللد عليلله، والمزاحمة السود الحجر من موقفهما ذلك ومثل
يزاحللم عمر ابن قال: رأيت محمد بن القاسم عن منصور بن سعيد
الدما). منه ويسيل يجرحا يدمى. (أي حتى الركن على
أن فأريللد إليه، الفئدةا فقال: هوت ذلك، في له قيل أنه رواية وفي
معهم! فؤادي يكون
كراهة عباس ابن عن طرق عدةا من الفاكهي روى هذا مقابل وفي

يؤذى. ول يؤذي وقال: ل المزاحمة،
وعمللر بكللر الشيخين: أبللي موقف نجد عباس، وابن عمر ابن وقبل
معالجة في وطريقته اتجاهه، منهما لكل كان فقد عنهما الله رضي

والشللدةا، القوةا يمثل وعمر والرحمة، الرفق يمثل بكر فأبو المور،
والحداث. المواقف في منهما كل رأي على ينعكس وهذا



بدر. أسرى شأن في منهما كان ما لذلك المثلة أظهر ومن
أن لنللبي كللان تعللالى: (مللا قوله تفسير في كثير ابن الحافظ يقول
والللله الللدنيا عللرض تريللدون الرض في يثخن حتى أسرى له يكون
لمسللكم سللبق الللله مللن كتاب لول حكيم، عزيز والله الخرةا، يريد
الللله واتقللوا طيبللا حلل غنمتم مما عظيم. فكلوا عذاب أخذتم فيما

).69-67رحيم) (النفال:  غفور الله إن
رضللي أنللس عللن حميللد عن عاصم بن علي حدثنا أحمد الماما قال
فللي النللاس وسلللم عليلله الللله صلللى النللبي قال: استشار عنه الله

بللن عمللر منهم" فقاما أمكنكم قد الله فقال: "إن بدر يوما السارى
النللبي عنلله أعناقهم! فأعرض اضرب الله رسول فقال: يا الخطاب

وسلللم، عليلله الللله صلى الله رسول عاد ثم وسلم، عليه الله صلى
إخللوانكم هللم وإنما منهم، أمكنكم قد الله إن الناس، أيها فقال: "يا

فأعرض أعناقهم، اضرب الله رسول فقال: يا عمر بالمس!" فقاما
عليلله الللله صلللى النللبي عللاد ثللم وسلللم، عليه الله صلى النبي عنه

الللله رضللي الصللديق بكللر أبللو ذلك. فقللاما مثل للناس فقال وسلم
منهللم تقبللل وأن عنهللم، تعفللو أن نللرى الللله رسللول فقال: يا عنه،

مللا وسلللم عليه الله صلى الله رسول وجه عن الفداء. قال: فذهب
الللله قال: وأنزل الفداء، منهم وقبل عنهم، فعفا الغم، من فيه كان
عللذاب أخللذتم فيمللا لمسللكم سللبق الللله مللن كتاب وجل: (لول عز

صللحيح فللي عبللاس ابن حديث السورةا أول في سبق عظيم). وقد
ذلك. بنحو مسلم
قللال: الللله عبد عن عبيد أبي عن مرةا بن عمرو عن العمش وقال

تقولون "ما وسلم عليه الله صلى الله رسول قال بدر يوما كان لما
وأهلللك قومللك الللله رسللول بكر: يا أبو السارى؟" فقال هؤلء في

رسللول عمر: يا وقال عليهم، يتوب أن الله لعل واستتبهم استبقهم
بن الله عبد وقال أعناقهم، فاضرب فقدمهم وأخرجوك كذبوك الله

الللوادي فاضللرما الحطللب، كللثير واد في أنت الله، رسول رواحة: يا
عليه الله صلى الله رسول فيه! قال: فسكت ألقهم ثم نارا، عليهم
بقللول ناس: يأخذ فقال فدخل، قاما ثم شيئا، عليهم يرد فلم وسلم،

عبللد بقللول ناس: يأخذ وقال عمر، بقول ناس: يأخذ وقال بكر، أبي
وسلللم عليلله الللله صلللى الله رسول عليهم خرج ثم رواحة، بن الله



وإن اللبللن، من ألين تكون حتى رجال، قلوب ليلين الله فقال: "إن
وإن الحجللارةا، مللن أشللد تكللون حللتى فيلله رجال قلوب ليشدد الله

فللإنه تبعنللي قال: (فمللن السلما عليه إبراهيم كمثل بكر أبا يا مثلك
). وإن36إبراهيللم:  رحيللم) (سللورةا غفللور فإنك عصاني ومن مني

فللإنهم تعللذبهم قللال: (إن السلما عليه عيسى كمثل بكر أبا يا مثلك
المائللدةا: الحكيللم) (سللورةا العزيللز أنللت فإنك لهم تغفر وإن عبادك
قللال: (ربنللا السلللما عليلله موسللى كمثللل عمر يا مثلك ). وإن118

يلروا حلتى يؤمنلوا فل قللوبهم عللى واشلدد أملوالهم على اطمس
نللوحا كمثللل عملر يللا مثلك ). وإن88يونس:  الليم) (سورةا العذاب

ديللارا) الكللافرين مللن الرض علللى تللذر ل فقال: (رب السلما عليه
ضربة أو بفداء إل منهم أحد ينفكن فل عالة ). أنتم26نوحا:  (سورةا

عنق.
لللذلك فتختلللف لخر، شخص من تختلف وأمزجتها الناس طبائع إن

النبياء من لذلك مثال وأبرز الشقيقين، الخوين بين حتى مواقفها،
والحسللين الحسللن الصللحابة ومن السلما عليهما وهارون، موسى،

عنهما. الله رضي

: والحياة الكون * طبيعة

صللغير جللزء أدق: في بتعبير أو ل فيه نعيش الذي الكون طبيعة وأما
والصللور النللواع مختلللف سللبحانه العلللى ربلله خلقلله فقللد للل منلله

مللاء السللماء مللن أنللزل الله أن تر تعالى: (ألم قوله اقرأ واللوان،
وحمللر بيللض جللدد الجبللال ومللن ألوانها، مختلفا ثمرات به فأخرجنا
والنعللاما والللدواب النللاس سللود. ومللن وغرابيللب ألوانهللا، مختلللف
العلمللاء) (سللورةا عبللاده مللن الله يخشى إنما كذلك، ألوانه مختلف
).27،28فاطر: 

تضللارب اختلف ليللس القللرآن، عليلله نبلله الذي الختلف هذا ولكن
ولهللذا وتلللون، تنللوع اختلف للل دائمللا نؤكللد كمللا للل هللو بل وتناقض،
سللورةا، مللن أكللثر ألللوانه" فللي "مختلللف كلملة القرآن في تكررت

مناسبة. من وأكثر



أو التضارب عن ينبئ ما صريحة بعبارةا ينفي الكريم القرآن نجد بل
خلللق فللي تللرى تعللالى: (مللا قللوله فللي وذلك الكون، في التعارض
).3تفاوت) (الملك:  من الرحمن
مللؤثرات بحسللب وتتغيللر، تختلللف أيضللا فهي الحياةا، طبيعة وكذلك
والزمان. المكان منها متعددةا

 
: رحمة * الخاتلفا

وتوسلعة بالملة، رحملة كلذلك هللو لل ضلرورةا كونه مع ل والختلف
للله يعللرف ل اللسللنة علللى اشتهر حديث ذلك في روي وقد عليها،
في السيوطي ذكره ما وهو المعنى، صحيح أنه أرى كنت وإن سند،

رحمة". أمتي وسلم: "اختلف عليه الله صلى عنه الصغير الجامع
فللي النللووي وحسللنه الللدارقطني رواه ما الحديث هذا معنى ويؤيد

فل فرائللض وفرض تعتدوها، فل حدودا حد تعالى الله الربعين: "إن
بكللم رحمللة أشللياء عن وسكت تنتهكوها فل أشياء وحرما تضيعونها،

عنها". تبحثوا فل نسيان غير
لنهللا الختلف، أسللباب مللن عللادةا تكللون عنها المسكوت والشياء

وفقللا يملهللا أن فقيلله كللل يحللاول تشللريعي، فللراغ منطقللة تكللون
إلللى وآخللر القيللاس، إلللى يتجلله فواحللد مدرسللته، واتجللاه لصوله،

إلللى وغيللره العرف، إلى ورابع الستصلحا، إلى وثالث الستحسان،
وهكذا.… الصلية البراءةا
حكللم علللى النلص عللن السللكوت أن إلللى يشللير الحديث أن المهم
ينسللى، ول ربللي يضللل فل مقصللودا، كللان المنطقللة هذه في معين
المة. على والتيسير الرحمة هو الهدف وكان
فهنللاك إسللناده، ناحية من الضعف، بعض الحديث هذا في كان وإذا

الللله رضللي الدرداء أبو رواه ما وهو له، يشهد معناه في آخر حديث
كتللابه فللي الللله أحل قال: "ما وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه
فللاقبلوا عفللو، فهللو عنلله سكت وما حراما، فهو حرما وما حلل، فهو
كللان تل: (ومللا ثللم شيئا"، لينسى يكن لم الله فإن عافيته، الله من
مريم). سورةا  من64 نسيا) (الية ربك



علللى تدل وكلها السابق، الحديث في الرحمة معنى في هنا فالعفو
أمرين: في يتمثل المة. وذلك هذه على والتيسير التوسعة قصد

عنهللا) بتعللبير (السللكوت أو الحكللاما، بعللض علللى النللص . تللرك1
في فهمه في لتجتهد المسلمة للعقول ذلك وترك الشريف الحديث

حكمه. على المنصوصا ضوء
مرنللة صياغة ل المر غالب في ل الحكاما من عليه نص ما . صياغة2

والجتهادات. الراء وتنوع الفهاما، لتعدد تتسع بحيث
يضلليقوا ولللم كثيرةا، جزئية أمور في واختلفوا الصحابة اجتهد ولهذا
بذلك. ذرعا

للل العزيللز عبللد بللن عمر وهو ل الهدى أئمة من راشدا خليفة نجد بل
ورحمللة سللعة الصحابة اختلف في وبصيرةا، علم من أوتي بما يرى

لم وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب أن يسرني فيقول: ما
رخصة. لنا يكن لم يختلفوا لم لو لنهم يختلفوا،

أقللوالهم مللن الختيللار فرصللة لنللا أتللاحوا بللاختلفهم أنهللم يعنللي
القضللايا فللي الختلف سللنة لنللا سللنوا أنهللم واجتهللاداتهم. كمللا

متحابين. أخوةا معها وظلوا الجتهادية،
السللبعة الفقهللاء أحللد أيضللا محمللد بللن القاسللم عللن ذلللك ويللروى

خلف القراءةا عن سئل فقد بالمدينة، التابعين عهد في المشهورين
مللن رجللال فللي فلللك قللرأت فقللال: إن فيلله، يجهللر لم فيما الماما

فلللك تقرأ لم وإذا أسوةا، وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب
أسوةا. وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب من رجال في

برحا قال: ما سعيد بن يحيى إلى بسنده النمري البر عبد ابن وروى
أن المحللرما يللرى فل هللذا، ويحللرما هللذا، فيحل يفتون، الفتوى أولو

لتحريمه. هلك المحرما أن المحل يرى ول لتحليله، هلك المحل
يحللرما لم والشرع لزما، الرأي واختلف مشروع، الجتهاد أن وذلك

هللو وهللذا للله، ترجللح بمللا يعمللل وكللل الجر، من المخطئ المجتهد
وإن للل القللوال جميللع أن معناه هنا. وليس والرحمة التوسعة معنى

محمللودون الجميللع ولكللن أحللدهما، الصللواب بل صواب، ل تناقضت
حكمللا آتينللا وكل سللليمان، تعللالى: (ففهمناهللا قللال كمللا مأجورون،

).79وعلما) (النبياء: 



ورحمللة) عنللد توسعة الختلف (أن واشتهر المعنى هذا استقر وقد
والمتأخرين. المتقدمين

رحمللة" أمللتي "اختلف حللديث هل) ذكللر340 (ت الخطابي فالماما
مللاجن رجلن: أحللدهما الحللديث علللى وقللال: اعللترض مسللتطردا،

و وقال ملحد، والخر ان جميعلا: ل التفلاق لكلان رحملة الختلف ك
كلمهما. رد عذابا! تم

بللاختلف المللة (رحمللة يسميه كتابا يؤلف من نجد المتأخرين ومن
الئمة).
المقلدين: أن بصائر تنوير في الحنبلي مرعي الشيخ العلمة ويذكر

وللله عظيمة، وفضيلة كبيرةا، رحمة الملة هذه في المذاهب اختلف
فاختلفهمللا الجللاهلون، عنلله وعمللي العللالمون، أدركلله لطيللف سر

السهلة. السمحة الشريعة هذه في وتوسيع المة، لهذه خصيصة

: المذماوم * الخاتلفا

وسعة ورحمة ضرورةا، الصول وبعض الفروع في الختلف كان إذا
الشرعية؟ النصوصا في ورد الذي الختلف ذما معنى فما ل ثروةا

هو: المذموما الختلف والجواب: أن
اليهللود بلله الللله ذما الللذي وهو الهوى، واتباع البغي سببه كان . ما1

وحللب الدنيا، حب دفعهم الذين وغيرهم، الكتاب أهل من والنصارى
تعللالى: قال المحجة، ووضوحا الحجة قياما رغم الختلف إلى الذات
وأنزل ومنذرين، مبشرين النبيين الله فبعث واحدةا أمة الناس (كان
ومللا فيلله، اختلفللوا فيمللا النللاس بيللن ليحكللم بللالحق الكتللاب معهم

بينهللم) بغيللا البينللات جللاءتهم مللا بعللد من آتوه الذين إل فيه اختلف
).213(البقرةا: 

أوتللوا الللذين اختلللف ومللا السلما، الله عند الدين تعالى: (إن وقال
).19عمران:  بينهم) (آل بغيا العلم جاءهم ما بعد من إل الكتاب

ورزقنللاهم والنبللوةا، والحكم الكتاب إسرائيل بني آتينا وقال: (ولقد
المللر مللن بينللات وآتينللاهم العللالمين، على وفضلناهم الطيبات من



يقضللي ربللك إن بينهللم، بغيا العلم جاءهم ما بعد من إل اختلفوا فما
).17-16يختلفون) (الجاثية:  فيه كانوا فيما القيامة يوما بينهم

وتنللازع المللة، وتعللادي الكلمللة تفللرق إلللى يؤدي الذي . الختلف2
بعض. بأس بعضها ويذيق شيعا، ويلبسها الطوائف،

التحذير. أشد المطهرةا، والسنة الكريم، منهالقرآن حذر ما وهو
السلللما على والثبات تقاته، حق الله بتقوى المر بعد القرآن يقول
نعمة واذكروا تفرقوا، ول جميعا الله بحبل الممات: (واعتصموا إلى

بنعمتلله فأصللبحتم قلللوبكم بيللن فللألف أعللداء كنتللم إذ عليكللم الللله
).103عمران:  إخوانا) (آل

قبلنللا، الللذين تفللرق كمللا التفللرق من يحذر نفسه السياق هذا وفي
مللا بعد من واختلفوا تفرقوا كالذين تكونوا أصابهم: (لول ما فيصيبنا
).105عمران:  عظيم) (آل عذاب لهم وأولئك البينات جاءهم

فتفشلوا تنازعوا ول ورسوله الله يقول: (وأطيعوا آخر موقف وفي
).46الصابرين) (النفال:  مع الله إن واصبروا، ريحكم وتذهب

دينهللم فرقللوا الللذين الكتللاب أهل من والمحرفين المشركين ويذما
لسلت شلليعا وكلانوا دينهللم فرقللوا الللذين فيقللول: (إن شيعا وكانوا
).159شيء) (النعاما:  من منهم

التي الله فطرةا حنيفا للدين وجهك أخرى: (فأقم سورةا في ويقول
أكللثر ولكللن القيم الدين ذلك الله لخلق تبديل ل عليها، الناس فطر

من تكونوا ول الصلةا وأقيموا واتقوه، إليه، منيبين يعلمون ل الناس
بمللا حللزب كللل شلليعا، وكللانوا دينهللم فرقللوا الذين من المشركين،

).32-30فرحون) (الروما:  لديهم

: ورده * اعتراض

وأشللرحه: المعنللى هللذه أقللرر كنللت الشللبابية المللؤتمرات أحد في
أحللد ولكللن رحمللة، والجزئيللات الفللروع فللي الختلف أن معنللى

لجعللل ربللك شللاء تعالى: (ولللو بقوله ذلك على اعترض المشاركين
ولللذلك ربللك، رحللم مللن إل مختلفيللن يزالون ول واحدةا، أمة الناس

).119-118 خلقهم) (سورةا: هود



الختلف أن بيللن لنه لي، حجة ذكرته الذي القرآني له: النص قلت
يللدل وهللذا وجللل، عللز بحكمتلله المرتبطللة تعالى، الله بمشيئة واقع
راد ل الكونيللة الللله مشلليئة لن دافللع، مللن ماله واقع، أمر أنه على
كان. الله شاء وما لها،

تعللالى، الللله رحمهللم مللن المختلفين من استثنى النص قال: ولكن
الرحمة. ينافي الختلف أن على فدل

طارئا عرضا ل لهم ثابتا وصفا الختلف كان فيمن صحيح قلت: هذا
والصللول، العقائللد فللي الختلف فللي إل يكللون ل وهللذا عليهللم

بعللض، مللع بعضللهم والنحل، الملل وأهل والنصارى اليهود كاختلف
بعضا. بعضهم يكفر بحيث منهم، ملة كل داخل الفرق واختلف

فل ملزما، قاطع نص فيه ليس مما ونحوها الفروع في الختلف أما
هنا. له مدخل

: الرحمة أهل مان الفروع في * المختلفون

فللي نافعللا (العتصللاما) تحقيقللا كتللابه في الشاطبي للماما أن على
حينه. في لخصته الدعوى هذه على قويا وردا المر هذا

رضللي الشللاطبي. قللال بلفظ مصدره من نذكره أن هنا بنا ويحسن
أهللل واتفللاق السللابقة، الملللل أهللل اختلف ذكللر أن بعللد عنه، الله

لهللم يعللرض قللد المتفقيللن هللؤلء إن السلللما: "ثللم أمللة من الحق
تعلالى اللله فلإن الول، بالقصللد ل الثللاني، القصد بحسب الختلف

ومجللال للنظللار قابلللة الملللة هللذه فللروع تكللون أن بحكمتلله حكللم
فيهللا التفللاق يمكللن ل النظريللات أن النظار عند ثبت وقد للظنون،

الفللروع فللي لكللن فيها، الختلف إمكان في عريقة فالظنيات عادةا
هللذا يضللر ل فلللذلك الكليللات، دون الجزئيللات وفللي الصللول، دون

الختلف.
أهللل قللال: أمللا أنلله الية هذه في الحسن عن المفسرون نقل وقد

مسللائل في لنه يعني يضرهم، اختلفا يختلفون ل فإنهم الله رحمة
م بلل العلذر، يقطع فيها نص ل التي الجتهاد العلذر. أعظلم فلي له

فيلله أتللى واقع، الختلف من النوع هذا أن علم لما الشارع أن ومع



شلليء فللي تنللازعتم تعللالى: (فللإن الللله قول إليه. وهو يرجع بأصل
والرسول) الية. الله إلى فردوه

وذلللك الللله، إلللى يرد أن فيه الله حكم القبيل هذا من اختلف فكل
رده: وذلللك وسلم، عليه الله صلى الله رسول وإلى كتابه، إلى رده
رضللي العلمللاء فعللل وكللذلك موته، بعد سنته وإلى حيا كان إذا إليه
عنهم. الله
تعللالى: (ول قللوله تحللت داخلللون هللم يقللول: هللل أن لقائللل أن إل

ل؟ مختلفين) أما يزالون
الختلف هللذا أهللل مقتضللاها تحللت يدخل أن يصح ل والجواب: أنه

أوجه. من
مبللاينون المللذكورين الختلف أهللل أن اقتضللت الية (أحدهما): أن

ربلك) فإنهللا رحللم من إل مختلفين يزالون لقوله: (ول الرحمة لهل
أن التقسلليم فظللاهر والمرحومين، الختلف قسمين: أهل اقتضت

الشلليء قسللم كللان وإل الختلف، أهللل مللن ليسللوا الرحمللة أهللل
الستثناء. معنى يستقم ولم له، قسيما

وصف أن هذا فظاهر مختلفين، يزالون فيها: ول قال (والثاني): أنه
المشللعر الفاعللل اسللم لفظ عليهم أطلق حتى لهم، لزما الختلف
ينللافي الرحمة وصف لن ذلك، من مبرؤون الرحمة وأهل بالثبوت،
فإنمللا مسللألة فللي أحللدهم خللالف إن بللل المخالفللة، علللى الثبللوت
فيهللا الخطللأ للله تبين إذا حتى فيها، الشارع لقصد تحريا فيها يخالف

بالقصللد ل بللالعرض المسألة في فخلفه أمره، وتلفى نفسه، راجع
عنلله التعللبير فكللان ثابتللا، ول لزما الختلف وصف يكن فلم الول،
الموضع. في أليق والنقطاع العلج يقتضي الذي بالفعل

ممللن واقللع الجتهللاد مسللائل فللي الخلف بأن نقطع (والثالث): أنا
رضلي بإحسلان اتبعهم ومن الصحابة وهم الرحمة، محض له حصل

فلللو بللوجه، المختلفين قسم في إدخالهم يصلح ل بحيث عنهم، الله
للل الختلف أهل من معدودا المسائل بعض في منهم المخالف كان
الرحمة، أهل من حقه: أنه في القول إطلق يصح لم ل ما بوجه ولو

السنة. أهل بإجماع باطل وذلك



فللي المة اختلف جعلوا الصالح السلف من الجماعة (والرابع): أن
فل الرحمللة، جملللة من كان وإذا الرحمة، ضروب من ضربا الفروع
الرحمة. أهل قسم من خارجا صاحبه يكون أن يمكن
محمد بن القاسم عن روي رحمة: ما المذكور الختلف كون وبيان

عليلله الللله صلللى الللله رسللول أصللحاب باختلف الله نفع قال: لقد
في أنه رأى إل منهم رجل بعمل العامل يعمل ل العمل، في وسلم،
العزيللز عبللد بللن عمللر قللال: اجتمللع رجللاء بللن ضللمرةا وعللن سعة،

يجللئ عمر قال: فجعل الحديث، يتذاكران فجعل محمد بن والقاسم
عليلله ذلللك يشللق القاسم قال: وجعل القاسم، فيه يخالف بالشيء

حمللر بللاختلفهم يسرني تفعل! فما عمر: ل له فقال فيه تبين حتى
قللول أعجبنللي قللال: لقللد أيضللا القاسم عن وهب ابن النعم. وروى

صلللى الللله رسللول محمد أصحاب أن أحب العزيز: ما عبد بن عمر
في الناس لكان واحدا قول كان لو لنه يختلفون، ل وسلم عليه الله

فللي كللان أحللدهم بقول رجل أخذ فلو بهم، يقتدى أئمة وإنهم ضيق
سعة.

فيلله، الختلف وجللواز الجتهللاد بللاب للناس فتحوا أنهم هذا ومعنى
الجتهللاد مجال لن ضيق، في المجتهدون لكان يفتحوه لم لو لنهم

مع الجتهاد أهل فيصير ل تقدما كما ل عادةا تتفق ل الظنون ومجالت
نوع وهو خلفه، باتباع مكلفين ظنونهم على غلب ما باتباع تكليفهم

علللى الللله فوسللع الضلليق، أعظم من وذلك يطاق، ل ما تكليف من
للللدخول للمة، باب فتح فكان فيهم، الفروعي الخلف بوجود المة
ربللك؟!" رحللم "مللن قسللم فللي يدخلون ل فكيف الرحمة، هذه في

لله". والحمد فيها، كاتفاقهم الفروع في فاختلفهم

: ثروة * الخاتلفا

ناحيللة، مللن ضللرورةا الختلف كللون إلللى للل هنللا نضيفه آخر وعنصر
ثروةا. أيضا الختلف أن هو ل أخرى ناحية من ورحمة

نظللرا ويتسللع، وينمللو الفقلله، به يثري الجتهادية الراء اختلف فإن
ة إللى يسلتند رأي كلل لن عقلول أفرزتهلا شلرعية واعتبلارات أدل



وترجللح، وتللوزن وتستحسللن، وتقيللس وتسللتنبط، تجتهللد كللبيرةا،
والمسائل. الفروع عليها وتفرع القواعد، وتقعد وتؤصل،

الللثروةا تتسللع المسللالك، المتنوع المشارب، المختلف التعدد وبهذا
والثللر، الحللديث مدرسللة مللن ألوانهللا، وتختلف التشريعية، الفقهية

إلللى الظواهر، عند الوقوف مدرسة إلى والنظر الرأي مدرسة إلى
مللا أحسللن مدرسللة كل من تأخذ التي الوسط، أو العتدال مدرسة

إليلله يهللدي حسللبما مدرسللة كللل فللي الضللعف نقاط متجنبة لديها،
لهللذا ول ذاك، أو الماما لهذا ول تلك، أو لهذه متحيزةا غير اجتهادها،

ضده. أو القول
والمللذاهب والمشللارب المللدارس هذه وراء من يصبح النهاية وفي

العلللم أهل إل قيمتها يعرف ل وثروةا قدرها، يقدر ل كنوز والقوال،
والبحث.

مثللل عصللرنا، فللي العالميللة والمؤتمرات المجامع به نوهت ما وهو
بللاريس ما. ومللؤتمر1936 سللنة المقللارن (لهللاي) للقللانون مؤتمر

ما.1951 سنة
هلذا فللي قلوي قلرار السلللمي العلالم برابطلة الفقهلي وللمجمللع

هللل1408 سللنة فللي المنعقللدةا العاشللرةا دورتلله فللي اتخذه المعنى
المللذهبي والتعصللب المللذاهب بيللن الفقهي الخلف موضوع بشأن

نصه: وهذا أتباعها، بعض من
سلليدنا بعللده نللبي ل مللن علللى والسلللما والصلةا وحده لله "الحمد

وسلم. وصحبه آله وعلى عليه الله صلى محمد ونبينا
بعد: أما

العاشللرةا دورتلله فللي السلللمي الفقهللي المجمللع مجلللس فللإن
 صللفر24 السللبت يللوما مللن الفللترةا فللي المكرمللة بمكللة المنعقدةا

 صللفر28 الربعللاء يللوما إلللى ما1987  أكتوبر17 الموافق هل1408
الخلف موضللوع في نظر قد ما1987  أكتوبر21 الموافق هل1408

بعللض مللن الممقللوت التعصب وفي المتبعة، المذاهب بين الفقهي
ويصللل العتللدال، حللدود عللن يخللرج تعصبا لمذهبهم المذاهب أتباع

واسللتعرض وعلمائهللا، الخللرى المللذاهب فللي الطعن إلى بأصحابه
العصللرية الناشللئة عقللول فللي تقللع الللتي المشللكلت المجلللس

ومعنللاه، مبنللاه يعرفللون ل الذي المذاهب اختلف حول وتصوراتهم



وأصوله واحدا السلمي الشرع ماداما بأنه المضللون إليهم فيوحي
فلمللاذا أيضللا، متحللدةا الثابتللة النبويللة والسللنة العظيللم القللرآن من

مللذهب أماما المسلمون يصبح حتى توحد ل ولم المذاهب؟ اختلف
أيضللا المجلللس اسللتعرض كما الشريعة؟ لحكاما واحد وفهم واحد،

بيللن سلليما ول عنهللا، تنشللأ التي والمشكلت المذهبية العصبية أمر
يللدعو حيللث هللذا، عصللرنا فللي اليللوما الحديثة التجاهات بعض أتباع

القائمللة المللذاهب فللي ويطعنللون جديد، اجتهادي خط إلى أصحابها
ويطعنللون السلللمية، العصللور أقللدما مللن بالقبول المة تلقتها التي
الناس. بين الفتنة ويوقعون ضلل، بعضهم أو أئمتها في

فللي ونتللائجه وملبسللاته ووقللائعه الموضللوع هذا في المداولة وبعد
كل إلللى التللالي البيللان تللوجيه الفقهي المجمع قرر والفتنة التضليل

وتبصيرا: تنبيها والمتعصبين المضللين الفريقين
المذاهب: اختلف أول: حول

نوعان: السلمية البلد في القائم الفكرية المذاهب اختلف إن
العتقادية. المذاهب في أ. اختلف

الفقهية. المذاهب في ب. واختلف
جللرت مصلليبة الواقع في فهو العتقادي، الختلف الول: وهو فأما
المسلللمين، صللفوف وشللقت السلللمية، البلد فللي كللوارث إلللى

تجتمع وأن يكون، ل أن ويجب له يؤسف مما وهي كلمتهم، وفرقت
السلمي الفكر يمثل الذي والجماعة السنة أهل مذهب على المة

الخلفللة وعهللد وسلللم، عليه الله صلى الله رسول عهد في السليم
بقللوله: "عليكللم لسللنته امتللداد أنهللا الرسللول أعلللن التي الراشدةا

وعضللوا بهللا تمسللكوا بعللدي، مللن الراشللدين الخلفاء وسنة بسنتي
بالنواجذ". عليها
فللله المسللائل بعض في الفقهية المذاهب اختلف الثاني: وهو وأما

ومنهللا: بالغللة، حكمللة ذلللك فللي سبحانه ولله اقتضته علمية أسباب
ثللم النصللوصا، مللن الحكاما استنباط مجال وتوسيع بعباده، الرحمة

فللي السلمية المة تجعل تشريعية فقهية وثروةا نعمة ذلك بعد هي
واحللد شللرعي تطبيق في تنحصر فل وشريعتها، دينها أمر من سعة

أحللد مللذهب بالمللة ضللاق إذا بل غيره، إلى منه لها مناصا ل حصرا
المللذهب فللي وجللدت مللا، أمللر فللي أو ما، وقت في الفقهاء الئمة



أما العبللادةا شللؤون فللي ذلللك أكللان سواء ويسرا، ورفقا سعة الخر
الدلة ضوء على والجنايات والقضاء السرةا وشؤون المعاملت في

الشرعية.
الفقهللي، الختلف وهللو المللذاهب، اختلف مللن الثللاني النللوع فهذا
يوجللد فل يكللون، ل أن يمكللن ول ديننللا، في تناقضا ول نقيصة ليس
هللذا فيهللا ليللس واجتهللاده بفقهلله كامللل تشللريعي نظللاما فيهللا أمة

الجتهادي. الفقهي الختلف
الصلللية النصللوصا لن يكللون، أن يمكن ل الختلف هذا أن فالواقع

أن يمكللن ل النللص أن كمللا واحللد، معنللى مللن أكثر تحتمل ما كثيرا
والوقللائع محللدودةا النصللوصا لن المحتملللة الوقائع جميع يستوعب

بللد فل تعالى، الله رحمهم العلماء من جماعة قال كما محدودةا غير
الشللارع وغللرض الحكللاما علل إلى والنظر القياس إلى اللجوء من

والنللوازل الواقللع فللي وتحكيمهللا للشللريعة، العامللة والمقاصللد
بيللن وترجيحللاتهم العلمللاء فهللوما تختلللف هللذا وفللي المسللتجدةا،
منهللم وكللل الواحللد الموضللوع فللي أحكللامهم فتختلللف الحتمالت،

فللله أخطللأ ومللن أجللران فللله أصاب فمن عنه، ويبحث الحق يقصد
الحرج. ويزول السعة تنشأ هنا ومن واحد أجر

فيه ما أوضحنا الذي المذهبي الختلف هذا وجود في النقيصة فأين
ة نعملة الواقلع في وأنه والرحمة الخير من بعبلاده اللله ملن ورحم

ومزيللة عظمللى تشللريعية ثللروةا ذاتلله الللوقت فللي وهللو المللؤمنين،
الجانب من المضللين ولكن السلمية، المة بها تتباهى بأن جديرةا
الشللباب بعللض لللدى السلللمية الثقافللة ضللعف يسللتغلون الللذين

لهللم فيصورون الخارج في لديهم يدرسون الذين سيما ول المسلم
ليوحللوا اعتقاديللا اختلفللا كللان لو كما هذا الفقهية المذاهب اختلف

ينتبهلوا أن دون الشلريعة تنلاقض عللى يلدل بأنه وزورا ظلما إليهم
بينهما. ما وشتان النوعين، بين الفرق إلى

المذاهب: نبذ إلى تدعو التي الخرى الفئة تلك ثانيا: وأما
فللي وتطعللن لهللا جديللد اجتهللادي خللط على الناس تحمل أن وتريد

النللف بياننللا ففللي بعضهم، أو أئمتها وفي القائمة الفقهية المذاهب
أن عليهللم يللوجب مللا وأئمتهللا وجودها ومزايا الفقهية المذاهب عن

الناس به ويضللون ينتهجونه، الذي البغيض السلوب هذا عن يكفوا



مللا أحللوج نحللن وقللت فللي كلمتهللم، ويفرقللون صفوفهم، ويشقون
أعللداء مللن الخطيلرةا التحلديات مواجهة في الكلمة جمع إلى نكون

إليها. حاجة ل التي المفرقة الدعوةا هذه من بدل السلما،
والحمد كثيرا تسليما وسلم آله وعلى محمد سيدنا على الله وصلى

العالمين". رب لله

: الماة قرون خاير في الخلفا * وجود

الكبللار: أبللي المتبللوعين الئمللة عصللر في موجودا الخلف كان لقد
وغيرهللم، والوزاعللي، والثللوري، وأحمللد، والشافعي، ومالك حنيفة

علللى الخريللن يحمللل أن منهللم أحد يحاول ولم شرا، فيه يروا ولم
له. مخالفتهم أجل من دينهم أو علمهم في يتهمهم أو بالعنف رأيه
وسيلن الرعاف من الوضوء نقض يرى وكان أحمد، للماما قيل بل

فأجاب يتوضأ؟ ولم الدما منه خرج من خلف تصلي الكثير: هل الدما
المسلليب؟! (وكانللا بن وسعيد مالك، خلف أصلي ل مستنكرا: كيف

بذلك). النقض يريان ل
ألللف مللا بعد التاريخي موقفه مالك للماما سجل أحمد الماما وقبل
جعفلر أبلي العباسلي، الخليفلة ملن (الموطأ) بتكليف الشهير كتابه

وأحكللاما آراء مللن فيلله مللا على الناس يحمل أن أراد فقد المنصور،
عامللا قانونللا منلله يجعللل أن أخللرى: أراد وبعبللارةا الدولللة، بسلطان

الخللرى والجتهللادات الراء وتلغللي الكافللة به يلتزما الخلفة، لدولة
هللذه بكتبك آمر أن عزمت لمالك: قد قال المنصور حج قالوا: "لما

المسلللمين أمصللار مللن مصر كل في أبعث ثم فتنسخ صنفتها التي
فقللال: غيره، إلى يتعدوه ول فيها بما يعملوا بأن آمرهم نسخة منها

أقاويللل، إليهللم سبقت قد الناس فإن هذا، تفعل ل المؤمنين أمير يا
إليهللم، سللبق بمللا قللوما كللل وأخللذ روايللات ورووا أحاديث، وسمعوا

منهم بلد كل أهل اختار وما الناس، فدع الناس اختلف من به وأتوا
وأنلله الرشلليد، هللارون إلللى القصللة هللذه نسللبة لنفسهم". ويحكى

ما على الناس ويحمل الكعبة، في الموطأ يعلق أن في مالكا شاور
وسلللم عليلله الله صلى الله رسول أصحاب فإن تفعل فقال: ل فيه



قلال: مضلت سلنة وكلل البللدان فلي وتفرقلوا الفروع في اختلفوا
السيوطي. الله! حكاه عبد أبا يا الله وفقك

شلليوخهم وشلليوخ الئمللة شلليوخ عصر في موجودا الخلف كان بل
عنهم. الله رضي الصحابة تلميذ من والصغار الكبار التابعين من
أفهامهم لختلف نظرا الصحابة، عصر في موجودا الخلف كان بل

التشلللديد فلللي النفسلللية لتجاهلللاتهم أو للنصلللوصا، وتفسللليرهم
الللله رضللي عبللاس وابن عمر ابن بين كان ما ذكرنا كما والتخفيف،

التجاه. في اختلف من عنهم
وسلللم، عليلله الللله صلللى النبي عهد في وجد الخلف أقول: إن بل

قريظلة، بنلي فللي العصللر، صللةا قضللية فلي كما ينكره ولم فأقره
القضايا. من غيرها وفي مشهورةا، وهي
البالغة): (الحجة في الدهلوي السلما حكيم يقول

ظهر التي المسائل في سيما ل الفقهاء بين الختلف صور أكثر إن
وتكللبيرات التشللريق، كتكللبيرات الجللانبين فللي الصحابة أقوال فيها

والخفللاء مسعود، وابن عباس ابن وتشهد المحرما، ونكاحا العيدين،
هللو إنمللا ذلللك ونحللو القامة في واليتار والشفاع وبآمين بالبسملة

أصللل فللي يختلفللون ل السلللف وكللان القللولين، أحللد ترجيللح فللي
اختلف ونظيللره المرين، أولى في خلفهم كان وإنما المشروعية،

الصللحابة بللأن البللاب هللذا مللن كللثيرا عللللوا وقللد وجللوه في القراء
الهدى. على جميعا وأنهم مختلفون،

المسللائل فللي المفللتين فتللاوى يجللوزون العلمللاء يللزل لللم ولللذلك
الحيللان بعللض فللي ويعملللون القضللاةا، قضللاء ويسلمون الجتهادية

وهللم إل المواضللع هللذه في المذاهب أئمة ترى ول مذهبهم، بخلف
وهللذا أحللوط، أحللدهم: هللذا يقول الخلف، ويبينون القول يضجعون

في كثير وهذا ذلك، إل بلغنا ويقول: ما إلي، أحب وهذا المختار، هو
الله. رحمه الشافعي وكلما الله، رحمه محمد وآثار المبسوط،

الخلف، فقللووا القللوما، كلما اختصللروا خلللف بعللدهم مللن خلف ثم
أئمتهم. مختار على وثبتوا
ل وأن أصللحابهم بمللذهب الخللذ تأكيد من السلف عن يروي والذي
مللا يحللب إنسللان كل فإن جبلي، لمر إما ذلك فإن بحال منها يخرج



لصللولة أو والمطللاعم، الللزي فللي حللتى وقللومه، أصحابه مختار هو
البعض فظنه السباب، من ذلك لنحو أو الدليل، ملحظة من ناشئة
ذلك. من حاشاهم دينيا تعصبا

البسللملة، يقللرأ مللن بعللدهم ومللن والتللابعين الصحابة في كان وقد
بها. يجهر ل من ومنهم بها، يجهر من ومنهم يقرؤها، ل من ومنهم
الفجللر، فللي يقنللت ل مللن ومنهللم الفجر، في يقنت من منهم وكان

ل مللن ومنهللم والقيللء والرعللاف الحجامللة مللن يتوضللأ مللن ومنهم
النسللاء ومللس الللذكر، مللس مللن يتوضأ من ذلك. ومنهم من يتوضأ

ذلك. من يتوضأ ل من ومنهم بشهوةا،
ذلللك، مللن يتوضللأ ل مللن ومنهللم النار، مسته مما يتوضأ من ومنهم
ذلك. من يتوضأ ل من ومنهم البل، لحم أكل من يتوضأ من ومنهم

أو حنيفللة أبللو كان ما مثل بعض خلف يصلي بعضهم فكان هذا ومع
أئمللة خلللف يصلللون عنهللم الللله رضللي وغيرهم والشافعي أصحابه
سرا ل البسملة يقرؤون ل كانوا وإن وغيرهم، المالكية، من المدينة

جهرا. ول
خلفلله، يوسللف أبللو الماما فصلى احتجم، وقد إماما، الرشيد وصلى

عليه. وضوء ل بأنه الماما أفتاه وكان يعد، ولم
والحجامللة الرعللاف مللن الوضللوء يللرى حنبل بن أحمد الماما وكان
تصلللي هللل يتوضللأ ولم الدما منه خرج قد الماما كان له: فإن فقيل

المسيب؟ بن وسعيد مالك الماما خلف أصلي ل فقال: كيف خلفه؟
ابللن تكللبير العيللدين فللي يكللبران كانللا ومحمللدا يوسللف أبا أن روي

جده. تكبير يحب كان الرشيد هارون لن عباس،
الللله، رحمه حنيفة أبي من قريبا الصبح الله رحمه الشافعي وصلى

أهللل مللذهب إلللى انحللدرنا أيضللا: ربمللا معه. وقللال تأدبا يقنت فلم
العراق.

عنلله ذكرنللا مللا الرشلليد هللارون أو للمنصللور الله رحمه مالك وقال
سابقا.

ه رحمله يوسلف أبو وهو ل الثاني الماما عن البزازية وفي أنله لل الل
ثللم وتفرقللوا، بالنللاس وصلى الحماما من مغتسل الجمعة يوما صلى



إخواننللا بقول نأخذ فقال: إذا الحماما، بئر في ميتة فأرةا بوجود أخبر
خبثا" أهل. يحمل لم قلتين الماء بلغ المدينة: "إذا أهل من

تللرك المللذهب شافعي رجل عن الله رحمه الخجندي الماما وسئل
الللله، رحملله حنيفللة أبللي مذهب إلى انتقل ثم سنتين، أو سنة صلةا
علللى أو الشللافعي مللذهب علللى أيقضلليها القضاء، عليه يجب كيف

يعتقللد أن بعللد قضللى المللذهبين أي فقال: على حنيفة؟ أبي مذهب
جاز. انتهى. جوازها

طللالق فهي فلنة تزوجت حنفي: إن قال إن أنه الفتاوى جامع وفي
فل باطللل ويمينلله تطلللق، ل فأجللاب: أنهللا شافعيا استفتى ثم ثلثا،
الصللحابة مللن كثيرا لن المسألة، هذه في بالشافعي بالقتداء بأس
جانبه. في
لمرأتلله: أنللت قللال فقيهللا أن أماليه: لللو في الله رحمه محمد قال

رجعيللة، بأنهللا قاض عليه قضى ثم ثلثا، يراها ممن وهو البتة طالق
مللن الفقهللاء فيلله يختلللف ممللا فصللل كل وكذا معها، المقاما وسعة

للفقيلله ينبغللي غيللره، أو مللال أخللذ أو اعتللاق أو تحليللل أو تحريللم
مللا نفسلله ويلللزما رأيلله، ويللدع القاضي، بقضاء الخذ عليه المقضي

أعطاه. ما ويأخذ القاضي، ألزما
فسللأل ببليللة ابتلللي للله، علم ل رجل الله: وكذلك رحمه محمد قال

قاضللي عليلله وقضللى بحللراما، أو بحلل فيهللا فللأفتوه الفقهللاء عنهللا
أن له فينبغي الفقهاء، فيه يختلف مما وهي ذلك، بخلف المسلمين

انتهى. الفقهاء، أفتاه ما ويدع القاضي بقضاء يأخذ
: والنبياء الملئكة بين الخلفا وجد * بل

اختصللموا بللل اختلفللوا قللد الملئكللة أن الكريللم القرآن لنا ذكر وقد
إذ العلللى بللالمل علللم مللن لللي كللان تعالى: (مللا بقوله وذلك بينهم

).69صا:  يختصمون) (سورةا
أيضا. بينهم فيما اختلفوا قد النبياء وإن

أخللذ أن حللد إلللى السلللما، عليهمللا هللارون، وأخللوه موسللى اختلف
العجل إسرائيل بني عبادةا بعد اللوما أشد ولمه أخيه، بلحية موسى

تتبعللن، ضلللوا. أل رأيتهللم إذ منعللك مللا هللارون قللال: (يللا السامري



إنللي برأسللي، ول بلحيللتي تأخللذ ل أما ابللن يللا قللال أمري؟ أفعصيت
قللولي) ترقللب ولللم إسللرائيل بنللي بيللن فرقللت تقللول أن خشلليت
بللي تشللمت للله: (فل قللال أخرى سورةا ) وفي94-92طه:  (سورةا

).150العداء) (العراف: 
انتهللت ثلثللة مواقللف فللي السلللما عليهما والخضر موسى واختلف

للم مللا بتأويللل سلأنبئك وبينلك بينللي فلراق قلال: (هللذا بافتراقهملا
الكهف. سورةا فصلته ما صبرا) وهو عليه تستطع

إذ الغنللم حكللم فللي السلللما عليهمللا سللليمان وابنلله داود واختلللف
مللع كلان الصللواب أن إلللى القللرآن وأشللار القللوما، زرع في نفشت
سللليمان، فقللال: (ففهمناهللا جميعللا الثنيللن على أثنى ولكنه البن،

).79النبياء:  وعلما) (سورةا حكما آتينا وكل
فللي العللذاب وملئكللة الرحمللة ملئكللة اختصللاما الحللديث في وصح

القريللة إلللى تائبللا خللرج ثللم نفللس، مئللة قتللل الللذي الرجللل مصللير
الللتي الظالمللة القرية بحكم له أيحكم الطريق، في ومات الصالحة

الخيللرةا القريللة بحكللم له يحكم أما قتل، من وقتل فيها عمره عاش
بنيتلله؟ أما بعمللله للله أخرى: أيحكللم وبعبارةا إليها، وجهته كانت التي

بعث وقد الرحمة، ملئكة حكم وبالثاني العذاب، ملئكة حكم بالول
الرحمة. لملئكة فحكم بينهم، يحكم ملكا الله

الخللروج سللبب حللول وموسى آدما محاجة كذلك الحديث في وثبت
آدما أكل كان وهل فيها، والستقرار الرض، إلى والهبوط الجنة من
موسى. حج آدما وأن ل؟ أو ذلك سبب الشجرةا من

المرأتيللن شللأن فللي وسليمان داود اختلف أيضا الحديث في وثبت
فللي وهللو ابنهللا، أنله منهمللا كللل تللدعي طفللل فللي اختصللمتا اللتين

ابناهمللا، معهمللا امرأتللان هريرةا: "كللانت أبي حديث من الصحيحين
بابنللك، ذهب صاحبتها: إنما فقالت إحداهما، بابن فذهب الذئب جاء

بلله فقضللى داود، إلللى بابنللك. فتحاكمتللا ذهللب الخرى: إنما وقالت
فقللال: ائتللوني فأخبرتللاه، داود ابللن سللليمان علللى فخرجتا للكبرى

الله! هللو يرحمك تفعل، الصغرى: ل بينهما! فقالت أشقه بالسكين
للصغرى". به ابنها. فقضى

مللن الله على الخلق أكرما بين وقع قد والختصاما الخلف كان وإذا
ووجهللات الرؤيللة، زوايللا لختلف العظللاما، والنبياء الكراما الملئكة



بيللن الخلف نمحللو أن نطمللع فكيللف وضيقه، العلم واتساع النظر،
مكرما؟ نبي ول مقرب ملك فيهم وليس لهم، عصمة ل ممن غيرهم
قال: من الله ورحم
الخصاما! الملئكة بين حكى قد فربنا الوفاق، عن تسأل

لماما به ألم إذا المكلم، والوجيه المكرما، الخضر كذا
الصراما السر صاحب وعجل مرارا جمعهما صفو تكدر

الملما الخضر على ثنى وقد قلب كليم الكليم ففارقه
الكراما خالفت فيه الكراما فيما المر اتساع على فدل
تماما أو نقصا هناك المعلوما اتساع سوى الخلف سبب وما

: الدين في التنطع وترك الوسإط المنهج * اتباع

للل أو السلللما، إلللى الللداعين صف لتوحيد عليه الحرصا ينبغي ومما
المنهللج بينهللم: اتبللاع الجفللوةا، وإزالللة الشللقة، تقريب ل القل على

الغلو طرفي عن بعيدا والعتدال، التوازن فيه يتجلى الذي الوسط،
أثر كما ل الله ودين شيء، كل في وسط أمة المة فهذه والتفريط،

عنه. والجافي فيه الغالي بين ل السلف عن
الوسلط، بلالنمط عنله: عليكلم الله رضي علي الماما كلمات ومن
الغالي. إليه ويرجع التالي، به يلحق

عللن المتباعللدةا الطراف إليه ترجع التي الدائرةا مركز هو فالوسط
وشمال. يمين
نسللأله أن تعللالى الللله علمنللا الللذي المسللتقيم، الصراط يمثل وهو

خارجهللا أو اليومية صلواتنا في الكتاب فاتحة قرأنا كلما إليه الهداية
المستقيم). الصراط (اهدنا

مسللتقيما) ربللك صللراط تعللالى: (وهللذا قللوله فيلله جللاء الللذي وهو
).126النعاما:  (سورةا

السللبل نتبع ول كلمتنا، فتتوحد نتبعه أن تعالى الله أوصانا الذي وهو
عللن صللدر ممللا والجللن، النللس شللياطين إليها يدعو التي والمناهج



ختللاما في تعالى قال اليسار، أو اليمين إلى ومال الشرق أو الغرب
مسللتقيما صللراطي هللذا النعللاما: (وأن سللورةا مللن العشللر الوصايا

بلله وصللاكم ذلكم سبيله، عن بكم فتفرق السبل تتبعوا ول فاتبعوه،
).153النعاما:  تتقون) (سورةا لعلكم
قال: عنه، الله رضي مسعود ابن عن مسنده في أحمد الماما روى
قللال: هللذا ثللم بيللده، خطللا وسلللم عليلله الله صلى الله رسول خط

السللبل، قال: هذه ثم وشماله، بيمينه خط مستقيما. ثم الله سبيل
هللذا قللرأ: (وأن ثللم إليلله، يللدعو شلليطان عليلله إل سبيل منها ليس

المستقيم، السبل). فالصراط تتبعوا ول فاتبعوه مستقيما صراطي
الشمال. وعن اليمين عن الخرى الخطوط بين الوسط الخط هو

صلللى أنلله جللابر عن ماجه وابن أحمد رواه آخر حديث في جاء وقد
الية. تل الوسط) ثم (الخط في يده وضع وسلم عليه الله
تتبعللوا تعللالى: (ول قللوله فللي عبللاس ابن عن كثير ابن العلمة ذكر

ول الللدين أقيمللوا قللوله: (أن سللبيله) وفللي عن بكم فتفرق السبل
).13الشورى:  فيه) (سورةا تتفرقوا

ونهللاهم بالجماعللة، المللؤمنين الللله قال: أمر القرآن، في هذا ونحو
بللالمراء قبلهللم مللن هلللك إنما أنه وأخبرهم والتفرقة، الختلف عن

الله. دين في والخصومات
واحد. وغير مجاهد قاله هذا قال: ونحو

المتنطعون؟ هلك
ملن أيضلا ويعتلبر الوسلط، المنهلج اتباع من ذكرناه مما يلزما ومما
التنطللع للسلما: تجنللب العاملين بين والتقارب الوفاق أسباب أهم
ابللن عنلله رواه فيمللا بللالهلك، أصحابه النبي أنذر ما وهو الدين، في

سللواء ثلثللا، المتنطعون" قالهللا قال: "هلك عنه الله رضي مسعود
عليهم. دعاء أما هلكهم عن إخبارا القول كان

الغللالون المتعمقللون للل النللووي المللاما قللال كمللا للل والمتنطعللون
وأفعالهم. أقوالهم في الحدود المجاوزون

المتكلمللون الكلما، فللي المغللالون، الثيللر: المتعمقللون ابللن وقللال
ثم ل الفم من العلى الغار وهو النطع، من مأخوذ ل حلوقهم بأقصى

فعل. أو قول تعمق كل في استعمل



تنطعللوا ولللم الفطللر، عجلتللم ما بخير تزالوا عمر: "لن حديث ومنه
والعمل. القول تتكلفوا العراق" أي أهل تنطع
النهللي " أراد…والختلف والتنطللع مسعود: "إياكم ابن حديث ومنه
وجلله إلللى كلهللا مرجعهللا وأن المختلفة، القراءات في الملحاةا عن

الصواب. من واحد
يخللرج بحيللث عبادتهم في بالمتنطعين: الغالون غيره: المراد وقال
الوسوسة. في الشيطان مع ويسترسل الشريعة، قوانين عن

ينللدر الللتي المسللائل عللويص عللن السللؤال فللي وقيللل: المتعنتللون
وقوعها.

ول كتللاب فللي لهللا أصللل ل مسللألة علللى التقريللع من ومنه: الكثار
صللرفه كان زمنا فيها فيصرف الوقوع، نادرةا وهي إجماع، ول سنة،

يكلثر ملا بيلان في التوسع إغفاله منه لزما إن سيما أولى غيرها في
وقوعه.

ترك مع بها باليمان الشرع ورد معينة، أمور عن منه: البحث وأشد
عللن كالسللؤال الحللس عللالم في شاهد له يكون ل ما ومنه كيفيتها،
إل يعللرف ل ممللا ذلك، أمثال إلى المة، هذه ومدةا والروحا الساعة،

الصرف. بالنقل
بحث. بغير به اليمان فيجب شيء فيه يثبت لم ذلك من وأكثر
بالمسللئول يفضللي حللتى السللؤال إكثار التنطع بعضهم: مثال وقال

بالذن. يفتي أن بعد بالمنع، الجواب
علللى القللائم الللدين هللذا عللن الللله نفللاه الللذي الحرج من هذا وكل

التنفير. ل والتبشير التعسير ل التيسير
فللي والغلللو وسلللم: "إيللاكم عليلله الللله صلى عنه عباس ابن وروى
الدين". في بالغلو قبلكم كان من هلك فإنما الدين،

في التشديد إلى يدفع الدين في والغلو والتعمق التنطع أن ريب ول
تكللون حيللن علللى فيهللا، مخللالف بكللل والضلليق الصللغيرةا، المللور

والوفاق. التقارب أسباب من واليسر السماحة

المتنطعين: على وإنكارهم والسلف الصحابة * تيسير



بإحسللان تبعهللم ومللن الصللحابة جعلللت الللتي هللي الللروحا وهللذه
فيها. بالخلف صدورهم تضيق ول الجزئية، الفروع في يتسامحون

شلغله المللور هللذه عللن البحلث يجعلل ملن علللى ينكرون كانوا بل
ورائه من يأتي ل الذي السؤال، من النوع بهذا يرحبون ول الشاغل،

التشديد. إل
ل آمنللوا الللذين قال: (يأيهللا حين الصل هذا على نبه نفسه والقرآن
ينللزل حيللن عنهللا تسألوا وإن تسؤكم، لكم تبد إن أشياء عن تسألوا
المائللدةا: حليللم) (سللورةا غفللور والله عنها الله عفا لكم تبد القرآن

101.(
تنتهللي الللتي السللئلة كللثرةا مللن يحذر وسلم عليه الله صلى والنبي

المسلللمين أعظم يقول: "إن حين وذلك المسلمين، على بالتشديد
مسألته". أجل من فحرما يحرما، لم شيء عن سأل رجل جرما

سؤالهم بكثرةا قبلكم كان من هلك فإنما تركتكم، ما وقال: "ذروني
استطعتم، ما منه فأتوا بشيء أمرتكم فإذا أنبيائهم على واختلفهم

فدعوه". شيء عن نهيتكم وإذا
ذبللح قصة في موسى مع وتنطعهم إسرائيل بني إلى هنا يشير وهو

ولللو هللي؟ مللا لونهللا؟ مللا هللي؟ مرةا: مللا بعد مرةا وسؤالهم البقرةا
شددوا ولكن لجزأتهم، فذبحوها بقرةا أي إلى الول المر بعد ذهبوا
عليهم. الله فشدد
حللتى وسلللم، عليلله الللله صلللى الله رسول قال: سألوا أنس وروى
المنللبر، فصعد السؤال) فغضب، في استقصوا (أي المسألة أحفوه

قللال: فجعلللت لكللم"، بينتلله إل شيء عن اليوما تسألوني فقال: "ل
يبكللي.. ثللم ثللوبه فللي رأسله لف رجل كل فإذا وشمال، يمينا انظر
اللله صللى وبمحمد دينا، وبالسلما ربا بالله فقال: رضينا عمر انشأ
الفتن. من بالله نعوذ رسول، وسلم عليه
بد ل فيما إل يسألون ل ذلك بعد الصحابة جعل بليغا درسا هذا وكان
إليه. لهم حاجة ل فيما السؤال يكثرون ول منه، لهم



إلللى وجهوهللا الللتي السللئلة مللن القللرآن لهم سجله مما هذا ويبدو
بأمور معظمها يتعلق سؤال، عشر ثلثة على تزد فلم الكريم، النبي

عملية.
يعسللرون، ول ييسللرون فهللم سللألهم، لمللن أجللوبتهم كانت وكذلك

عليلله الله صلى العظيم رسولهم أمرهم كما ينفرون، ول ويبشرون
وسلم.

والمسللامحة التسللهيل، هو عنهم الله رضي للصحابة العاما والمنهج
ل حلتى فيهلا، والتلدقيق التعملق علن والبعلد المسلائل، فلروع في

منفللي وهو الحرج، إلى السعة ومن العسر، إلى اليسر من يخرجوا
ملن اللدين فلي عليكلم جعلل تعلالى: (وملا قلال كما الله، دين في

).78الحج:  حرج) (سورةا
أما عائشة عند قال: إني ماهك بن يوسف إلى بسنده البخاري روى

خيللر؟ الكفن فقال: أي عراقي، جاءها إذ عنها، الله رضي المؤمنين
مصللحفك. أرينللي المللؤمنين أما قال: يللا يضرك؟ قالت: ويحك! وما

مؤلللف غيللر يقللرأ فللإنه عليلله، القللرآن أؤلف قال: لعلي قالت: لم؟
قبل! قرأت أية يضرك مرتب) قالت: وما غير (يعني

حللديث يسللمع كللان العراقللي هللذا "الفتللح": لعللل في الحافظ قال
موتللاكم، فيهللا وكفنللوا البياض، ثيابكم من المرفوع: "لبسوا سمرةا

عن أيضا وأخرجه مصححا، الترمذي عند وأطيب".. وهو أطهر فإنها
فللي عائشللة يسللتثبت أن فللأراد سمعه، العراقي فلعل ل عباس ابن

قللالت فلهللذا السؤال، في بالتعنت اشتهروا العراق أهل وكان ذلك،
ابن أجزأ. وقول فيه كفنت كفن يضرك؟! تعني: أي عائشة: وما له

إلللى قللال: انظللروا حيث مشهور، البعوض دما عن سأله للذي عمر
رسللول بنللت ابللن قتلوا وقد البعوض، دما عن يسألون العراق، أهل
وسلم. عليه الله صلى الله
حللد على ل يؤلفه أو القرآن، ليرتب المؤمنين أما مصحف طلبه وأما

وأن السللور، ترتيللب عللن سللؤاله أن فيظهللر أساسه، على ل تعبيره
مرتبللا كان ربما بل العثماني، المصحف وفق مرتبا يكن لم مصحفه

مصحف لتأليف مغايرا تأليفه وكان مسعود، ابن مصحف وفق على
له: ومللا قالت بل كبيرا، خطرا المر هذا في عائشة تر ولم عثمان،
قبل؟. قرأت أية يضرك



كان البالغة) ما الله (حجة القيم كتابه في الدهلوي العلمة بين وقد
فللي واليسللر، السللهولة مللن والصحابة النبوةا عصر في الحال عليه
والتشللديد، والتعقيللد التعمللق عللن وبعللدهم بلله، والعمل الدين فهم

عليلله الله صلى الله رسول قال: أما بعدهم من إليه صار ما بخلف
أن غيللر مللن به فيأخذون وضوءه الصحابة فيرى يتوضأ فكان وسلم

يصلللي، رأوه كمللا فيرون يصلي وكان أدب، وذلك ركن هذا أن يبين
حللاله غللالب كللان فهللذا فعللل، كمللا ففعلوا حجه الناس فرمق وحج
أربعللة، أو سللتة الوضللوء فروض أن يبين ولم وسلم عليه الله صلى
يحكلم حلتى ملوالةا، بغيلر إنسلان يتوضلأ أن يحتمل أنه يفرض ولم
عللن يسللألونه كللانوا وقلما الله، شاء ما إل الفساد، أو بالصحة عليه
الشياء. هذه
مللن خيرا كانوا قوما رأيت قال: ما عنهما الله رضي عباس ابن عن

ثلث علن إل سلألوه ملا وسلم، عليه الله صلى الله رسول أصحاب
عللن (يسللألونك منهللن القللرآن، في كلهن قبض حتى مسألة عشرةا
عللن كللبير) (ويسللألونك فيلله قتللال قللل فيلله، قتللال الحللراما الشللهر

ينفعهم. عما إل يسألون كانوا المحيض) قال: ما
بللن عمللر سللمعت فللإني يكللن، لللم عمللا تسللأل عمللر: ل ابللن وقال

يكن. لم عما سأل من يلعن الخطاب
وتنقللرون عنهللا نسأل كنا ما أشياء عن تسألون القاسم: إنكم وقال
ولللو هي ما أدري ما أشياء عن عنها. تسألون ننقر كنا ما أشياء عن

نكتمها. أن لنا حل ما علمناها
الللله رسللول أصللحاب مللن أدركت قال: لمن اسحاق بن عمر وعن
أيسر قوما رأيت فما منهم سبقني ممن أكثر وسلم عليه الله صلى
منهم. تشديدا أقل ول سيرةا
ليللس قوما مع ماتت امرأةا عن وسئل الكندي، نسي بن عبادةا وعن

ول تشللديدكم، يشللددون كللانوا مللا أقوامللا فقللال: أدركللت ولي، لها
الدارمي. الثار هذه مسائلكم. أخرج يسألون

: المتشابهات ل المحكمات على * التركيز



والختلف: الفرقللة عللن ويبعللد والئتلف، الجتماع على يعين ومما
كمللا ومعظملله، الكتللاب، أما وهللن (المحكمللات)، اتباع على التركيز

(المتشابهات). وراء الركض وعدما الكريم، القرآن ذكر
والسلللوك التفكير في والقاعدةا الصل واتخاذها المحكمات، فاتباع

الللذين شللأن من المتشابهات واتباع العلم، في الراسخين شأن من
ودغل. زيغ قلوبهم في

آيلات منله الكتللاب عليلك أنللزل الللذي تعللالى: (هلو اللله قلال وفيه
قلللوبهم فللي الذين فإما متشابهات، وأخر الكتاب، أما هن محكمات

يعلللم ومللا تللأويله، وابتغللاء الفتنللة، ابتغاء منه تشابه ما فيتبعون زيغ
عنللد مللن كللل به، آمنا يقولون العلم في والراسخون الله، إل تأويله
).7عمران:  آل اللباب) (سورةا أولو إل يذكر وما ربنا،
الللله رسللول أن عنهللا، الللله رضللي عائشللة عللن الشيخان روى وقد

الكتاب..) عليك أنزل الذي الية: (هو هذه تل وسلم عليه الله صلى
الذين فأولئك منه، تشابه ما يتبعون الذين رأيت قال: (فإذا ثم الية

فاحذرهم). الله، سمى
فللي سلليما ول والختصللاما، للمراء الباب فتح المحكمات تركت وإذا

إلللى تللزال ول وحديثا، قديما العقول حيرت التي الدقيقة، المسائل
اليوما.
يضللرب مللن علللى وسلللم عليلله الله صلى النبي نكير اشتد ثم ومن

محكمه. إلى متشابهه يرد ول ببعض بعضه القرآن
عليلله الللله صلللى الللله رسللول قللال: "خللرج عمرو بن الله عبد عن

فللي يفقللأ فكأنمللا القللدر، فللي يختصمون وهم أصحابه على وسلم،
خلقتم؟ لهذا أو أمرتم؟ فقال: أبهذا الغضب، من الرمان حب وجهه

قبلكم!". المم هلكت ببعض! بهذا بعضه القرآن تضربون
غضللبه شللدةا مللن وسلللم عليه الله صلى النبي الحديث: أن ومعنى
الوجه. في الحمر الرمان حب فقئ يشبه احمرار وجهه احمر
ينفقوا أن عليهم خلقتم" ينكر لهذا أو أمرتم للصحابة: "أبهذا وقوله

مللن ثمرةا ول تحته، طائل ل الذي البحث هذا في وأوقاتهم جهودهم
وخلللق خلقهللم إنمللا لهللذا، خلقهللم ول بهللذا، الللله أمرهم فما ورائه
عمل. أحسن ليبلوهم: أيهم حولهم من العالم



يضللربون وسلللم: أنهللم عليه الله صلى النبي عليهم أنكره ما وأبرز
(ولللو بعضا، بعضه ليصدق كتابه الله أنزل وقد ببعض، بعضه القرآن

النسللاء: كللثيرا) (سللورةا اختلفللا فيلله لوجدوا الله غير عند من كان
82.(

دللتهللا، تختلللف الللتي المتشللابهات، اتبللاع مللن غالبللا يحللدث وهللذا
إذا الللتي البينللات، المحكمللات إلى ترد أن دون ظواهرها، وتتعارض

النزاع. حسمت المنصف تدبرها
بيللن الجللدل فيلله ثللار الللذي المجلللس هللذا اتجللاه مللن يبدو ما وهذا

وهو: القدر. وأغمضها، المواضيع أدق من موضوع حول الصحابة

: الجتهادية المسائل في والنكار القطع * تجنب

الخلفية: المور في السلما إلى الداعين بين المسافة يقرب ومما
رأييللن أو وجهين تحتمل التي الجتهادية، المسائل في القطع تجنب

قللرر الخريللن. ولهللذا علللى فيهللا النكللار تجنللب وكللذلك أكللثر، أو
الجتهاديللة، المسللائل فللي أحللد علللى أحللد من إنكار ل علماؤنا: أنه

مثللله مقلد على ينكر ل والمقلد مثله، مجتهد على ينكر ل فالمجتهد
مجتهد. على ينكر أن بله كذلك،

فللي العلمللاء بعللض يقلللد عمللن تيميللة ابللن السلللما شيخ سئل وقد
بأحللد يعمللل مللن وكذلك يهجر؟ أما عليه ينكر الجتهاد: فهل مسائل

القولين؟
بعللض بقللول فيهللا عمللل مللن الجتهللاد لله. مسللائل فأجاب: الحمد

ينكللر لللم القللولين بأحللد عمل ومن يهجر، ولم عليه ينكر لم العلماء
للله يظهللر النسللان كللان قللولن: فللإن المسللألة في كان وإذا عليه،

يعتملد اللذين العلملاء بعلض قلللد وإل بله عمل القولين أحد رجحان
أعلم. والله القولين، أرجح بيان في عليهم

أمللور مللن أمللرا ولللي الللله: عمللن رحملله آخللر مقللاما فللي وسللئل
منللع للله يجللوز البللدان" فهللل "شللركة يجللوز ل ومذهبه المسلمين،

بها؟ العمل من الناس



ممللا نظللائره مللن ول ذلللك، مثللل مللن النللاس منع له فأجاب: ليس
ول سللنة، ول كتللاب، مللن نص بالمنع معه وليس الجتهاد فيه يسوغ

جللواز علللى العلماء وأكثر سيما ذلك. ل معنى في هو ما ول إجماع،
المصار. عامة في المسلمين عامة به يعمل مما وهو ذلك، مثل
هللذه مثللل فللي غيللره حكللم ينقض أن له ليس الحاكم أن كما وهذا

هللذه مثللل في باتباعه الناس يلزما أن والمفتي للعالم ول المسائل،
المسائل.

"مللوطئه" علللى النللاس يحمللل أن مالكللا الرشيد استشار لما ولهذا
رسلول أصلحاب ذللك. وقلال: إن ملن منعه المسائل هذه مثل في
قللوما كللل أخللذ وقد المصار، في تفرقوا وسلم عليه الله صلى الله
أحمد: ل فقال الختلف، في كتابا رجل بلغهم. وصنف ما العلم من

السنة). (كتاب سمه الختلف) ولكن (كتاب تسمه
واختلفهللم قاطعللة، حجللة يقول: اجماعهم العلماء بعض كان ولهذا
أن يسللرني يقللول: مللا العزيللز عبللد بللن عمللر واسعة. وكللان رحمة

إذا لنهللم يختلفللوا، لللم وسلللم عليلله الله صلى الله رسول أصحاب
فأخللذ اختلفللوا ضللال. وإذا كلان رجللل فخللالفهم قللول على أجتمعوا

قللال سعة. وكللذلك المر في كان هذا بقول ورجل هذا، بقول رجل
مذهبه. على الناس يحمل أن للفقيه الئمة: ليس من مالك غير

عللن والنهللي بللالمعروف، المللر فللي المصللنفون العلماء قال ولهذا
المسللائل هللذه مثللل وغيللره: إن الشللافعي أصللحاب مللن المنكللر

فيهللا، باتبللاعه النللاس يلللزما أن لحللد وليس باليد، تنكر ل الجتهادية
القللولين أحللد صللحة له تبين فمن العلمية، بالحجج فيها يتكلم ولكن
هللذه عليلله. ونظللائر إنكللار فل الخللر القللول أهللل قلللد ومللن تبعلله،

فللي الخضلر البللاقل بيللع فلي النللاس تنللازع مثلل كللثيرةا، المسللائل
والسلللم المعاطللاةا وبيللع واحللدةا، جملللة المقللاثي بيللع وفي قشريه
تغيللره. لم إذا فيه النجاسة وقوع بعد الكثير الماء واستعمال الحال،

غيللر مللن النجاسللات وخللروج والنسللاء، الللذكر، مللس مللن والتوضؤ
بالبسللملة والقللراءةا ذلللك مللن الوضللوء وترك والقهقهة، السبيلين،

أو وروثلله، لحملله يوكللل ما بول وتنجيس ذلك، وترك جهرا، أو سرا،
ذلللك وتللرك بالصللفة، الغائبللة العيللان وبيللع ذلللك، بطهللارةا القللول
لكل والتيمم المرفقين، أو الكوعين، إلى ضربتين أو بضربة والتيمم



شلهادةا وقبللول واحلد، بلتيمم الكتفللاء أو صللةا، كل لوقت أو صلةا
شهادتهم. قبول من المنع أو بعض، على بعضهم الذمة أهل
مللن أكثر تقبل التي الجتهادية القضايا من الصحابة موقف هو وهذا
تفسير: من وأكثر فهم،
باسللم المعروفللة المسللألة فللي قضى عنه الله رضي عمر أن روي

الشقاء الخوةا بين التشريك بعدما الميراث الحجرية) في (المسألة
بالتشللريك، فيهللا فقضللى أخللرى، مللرةا إليه رفعت ثم الما، والخوةا

علللى عمر: تلك ! فقال وكذا كذا عاما بينهم تشرك لم له: إنك فقيل
اليوما. قضينا ما على وهذه يومئذ، قضينا ما

الشعري موسى أبي إلى كتابه في عمر قول القيم ابن فسر وبهذا
فيلله وهديت رأيك، فيه فراجعت اليوما، به قضيت قضاء يمنعك "ول

شلليء، يبطللله ل قللديم الحللق فللإن الحللق، فيلله تراجللع أن لرشدك
الباطل". في التمادي من خير الحق ومراجعة

كلانت مسلألة في يعني ل صنعت فقال: ما رجل لقي عمر أن وروي
بكذا.. فقللال وزيد علي الرجل: قضى فقال ل فيها للفصل معروضة
والمللر يمنعللك الرجللل: فمللا بكللذا.. قللال لقضيت أنا كنت عمر: لو

صلللى نللبيه سللنة إلللى أو الللله، كتاب إلى أردك كنت قال: لو إليك؟
المشترك. والرأي رأي، إلى أردك ولكني لفعلت، وسلم عليه الله

: العلماء اخاتلفا على الطلع * ضرورة

فيلله: الطلع اختلللف فيما العذر وتبادل التسامح على يساعد ومما
المآخللذ وتنللوع المللذاهب، تعللدد منلله ليعللرف العلماء، اختلف على

ويعللول إليها، يستند التي وأدلته وجهته، منهم لكل وأن والمشارب،
أوسعه. وما الشريعة، بحر من يغترف وكلهم عليها،
بللاختلف العلللم وجللوب أكللدوه، فيمللا علماؤنللا أكللد ذلللك أجل ومن

رحمللة، اختلفهللم فللإن عليلله، أجمعللوا بمللا العلللم كوجوب الفقهاء،
حجة. واتفاقهم

بعالم. فليس العلماء، اختلف يعرف لم قالوا: من هذا وفي
الفقه! رائحة أنفه تشم لم الفقهاء اختلف يعرف لم من



واحللدا، رأيللا إل يعرفللون ل أنهللم العلللم علللى الدخلء من كثير وآفة
مدرسللة فللي انحصللروا أو واحللد، شلليخ مللن أخللذوا واحللدةا ووجهللة
وجهللة يناقشوا أو آخر، رأيا يسمعوا أن لنفسهم يتيحوا ولم واحدةا،

الخرى. المدارس أفكار في أنظارهم يحيلوا أو مخالفة، نظر
الواقللع فللي وهللم التقليللد، عللن ينهون أنهم هؤلء أمر في والعجيب
المعاصرين. بعض وقلدوا القدامى، الئمة تقليد رفضوا مقلدون،

خامسللا، مللذهبا آرائهللم مللن جعلللوا وقللد المللذاهب ينكللرون وأنهللم
خالفه! من على وينكرون دونه يقاتلون

وتزيللدات، جللدليات مللن فيلله ومللا القديم الكلما علم ينكرون وأنهم
فللي اليقيللن بغللرس يهتللم ل جديللد، كلما علم بأقاويلهم أنشئوا وقد

العقيدةا. أمور في الجدل حب العقول في يغرس ما بقدر القلوب،
القصة في الفيل، من العميان موقف الحقيقة من هؤلء موقف إن

أيديهم. عليه وقعت ما إل يعرفون ل فهم المشهورةا الهندية
الراء وأن رأي، مللن لكثر يتسع المر أن لعرفوا آفاقهم وسعوا ولو

هللو وتعارضللت. المهللم اختلفللت وإن تتعللايش، أن يمكللن المتعددةا
يكونللون فقللد الخريللن، إلللى والسللتماع التعصللب، وتللرك النصاف

فهما. وأصح قول، أصوب
في أن عرف حين وغلوائه، تعصبه عن رجع منصف دارس من وكم

معتبرين. لعلماء عدةا أقوال المسائل
مللن أن مللن بعضهم قاله وما الحج، في الجمار رمي قضية مثل خذ

السنة. خالف باطل! لنه فحجة الزوال قبل رمى
النحللر يللوما للل وسلللم عليلله الله صلى ل الله رسول جابر: رمى قال

الزوال. بعد ذلك بعد ورمى ضحى،
أرمللي عنهمللا: مللتى الللله رضللي عمللر ابللن قال: سألت وبرةا وعن

قللال: المسألة، عليه فارمه.. فأعدت أمامك رمى قال: إذا الجمار؟
رمينا. الشمس زالت فإذا نتحين، كنا

غيللر في ل الجمار يرمي السنة أن على دليل (الفتح): وفيه في قال
الجمهور. قال الزوال. وبه بعد ل الضحى يوما



مطلقللا. الللزوال قبللل فقللال: يجللوز وطللاووس عطللاء فيلله وخللالف
يللوما أي النفللر، يللوما فللي الللزوال قبللل الرمللي في الحنفية ورخص
إسحاق. عن روي وكذلك منى، من النزول
زيللد بللن الللله عبللد الشلليخ فيهللا اختلللف الللتي المسللألة هللي وهللذه

فيهللا عامللا. وكتللب ثلثيللن من أكثر منذ الرياض علماء مع المحمود
أن مللع عليه، الرد في هناك المشايخ واشتد السلما)، (يسر رسالة
علللى يللدل للل التبللاع فللي تشللدده رغم ل سأله لمن عمر ابن جواب
الحجيللج، أمير يتبع أن ذلك في المسلم وحسب عنده، المر سهولة

أخر. أو قدما
(الفتح). في كما نفسه، الرمي حكم في الفقهاء اختلف وقد

بدما. تركه يجبر واجب أنه على فالجمهور
مؤكدةا. سنة المالكية: أنه وعند

بتركه. الحج يبطل ركن العقبة جمرةا رمي رواية: أن وعندهم
تركلله فللإن للتكللبير، حفظا الرمي شرع بعضهم: إنما ومقابله: قول

وغيرها. عائشة عن جرير ابن حكاه أجزأه، وكبر
خلفللا اثنللان أو فقيلله بلله ينفرد الذي الرأي الخوةا: إن بعض ويقول

عليه. يعول ول به يعتد ل أن يجب المة، لجمهور
المللة، تلقتهللا الللتي الربعللة المللذاهب خللالف مللا غيرهللم: إن وقال

اعتبار. له يقاما ول يرفض أن يجب بالقبول،
سنة. أو كتاب من دليل عليه يقو ل كله هذا أن والحق

جميللع اتفللاق هللو للل فيلله قيللل مللا علللى للل حجللة هللو الذي فالجماع
أو الكثريللة، اتفاق أحد: إنه يقل ولم شرعي، حكم على المجتهدين

بالعدد. تصويت أمر ليس فالمر الجمهور
ول خللالفه، فيمللا النظللر نمعللن يجعلنا وزنا الجمهور لرأي أن صحيح
كلل علللى معصللوما ليللس ولكنه منه، أقوى لعتبارات إل عنه نخرج
حال.
عليلله يوافللق لللم بللرأي الصللحابة سللائر عن انفرد صحابي من وكم

ذلك. يضره ول سائرهم،



الخريللن. ولللم آراء خللالفه رأي له كان من التابعين فقهاء من وكم
الكثرةا. على ل الحجة على قوله. فالمدار ذلك يسقط

مضللى وأقلوال، بلآراء الثلثللة عللن انفرد من الربعة الئمة من وكم
ومصححين. مؤيدين مذهبه، اتباع عليها

قللد للل الثللر باتبللاع المشللهور مللذهب وهللو ل حنبل بن أحمد ومذهب
وغدا ألف، من فيها وألف نظم، من نظمها (مفرداته) التي بل عرف

مفللردات مللن العبارةا: وهللذا هذه فيه الباحث يقرأ أن المألوف من
المذهب.

المللة جمهور لدى وتقدير اعتبار من مالها على ل الربعة والمذاهب
أدلللة مللن إليلله تسللتند مللا الحجللة إنمللا الللله، دين في حجة ليست ل

معقولة. أو منقولة شرعية،
ل فهللذا ضعيفة، أو مهجورةا أو شاذةا الراء: إنها بعض عن يقال وما

مشللهورا، أصللبح مهجللور رأي من فكم وعمومه، إطلقه على يؤخذ
قول من وكم ونصره، قواه من جاء عصر في ضعيف قول من وكم
الدلللة، عليلله وأقاما وصححه به عرف من له الله هيأ وقت في شاذ
الفتوى. عمدةا هو غدا حتى

ملا أجلهلا ملن لقللي اللتي تيميلة، ابن السلما شيخ آراء هنا وحسبنا
مللن العلمللاء مللن وظللل قرونللا، وفللاته بعللد وظلت حياته، في لقي

سللفينة فيهللا وجللد الللتي عصللرنا جللاء حللتى للجمللاع، خرقا يعتبرها
والنهيار. الدمار من المسلمة للسرةا النقاذ
أنهللم الجللدد) للل (الظاهريللة أسللميهم ممن (الحرفيين) ل بعض وآفة

الشلرعية المسللائل فللي الخلف حللذف باسلتطاعتهم أن يحسلبون
وصوابا، حقا يرونه ما على الناس يجمع أصلية، أو فرعية الجتهادية

وخطأ. باطل يعتبرونه مما عداه ما ورفض
بحسللب (المهلكللات) وأن أحللد بللالرأي العجللاب أن هللؤلء ونسللي
رأيه. يحقر أن ذلك ومن المسلم، أخاه يحقر أن الشر من المرء

فللي نبللوي، حللديث وجللود يعتبرون الجدد) أنهم (الظاهرية عيب إن
مخللالف حينئللذ لهللم، والمخللالف النللزاع، حسم قد الخلف موضوع

السنة. ومعارض للحديث،
أسباب: لجملة مخطئين، جد هذا في وهم



السللابقين، العلمللاء لبعللض تقليدا الحديث تصحيح هم يعتمدون فقد
لهللم يسلم ل غيرهم ولكن بالحديث، المشتغلين من المعاصرين أو

وفقهللاء المللة، علمللاء كبللار بين قديم من معروف أمر بذلك. وهذا
ثبللوت فللي يشللترط لنه يضعفه، وغيره حديثا،، هذا يصحح السلف،
بلله تعللم فيمللا أو عامة، بصفة إما الخر، يشترط ل ما عنده الحديث
الللرواةا، توثيللق فللي لختلفهللم وإمللا النللاس، بيللن وينتشللر البلللوى،

مجروحا. يعتبره وآخر روايا، يعدل وتجريحهم. فهذا
بهللا، يللروى الللتي الضللعيفة الطرق بتعدد الحديث أحدهم يقوي وقد
بذلك. له غيره يسلم ول

يللراه، مللا آخللرون يللرى ول بالمرسللل، الحتجللاج أحللدهم يللرى وقد
تحريللم فللي وردت الللتي الحللاديث مثللل أحاديث إلى وهكذا.. انظر

آخللرون، وضللعفها العلملاء بعلض صللححها فقد النساء، على الذهب
أنهللا إلى وبعضهم منسوخة، أنها إلى بعضهم ذهب صححوها والذين

التحلللي إباحللة علللى مللذاهبها بجميللع المللة لجمللاع وذلللك متأولللة،
أربعة طوال بالفعل المة عمل عليه استقر ما وهو للنساء، بالذهب

الزمان. من قرنا عشر
يعتمدون الذي الحديث صحة افتراض على المخالفون ينازعهم وقد

مللن عللادي أمللر فللي بل تشريعي، أمر في ليس الحديث بأن عليه،
علللى أو باليللد، الكللل أو الخطبللة فللي العصا حمل مثل الدنيا، أمور

الكحللل)، من (نوع بالثمد السلما: "عليكم عليه قوله ومثل الرض،
بهللذا، يعللارض لللم إذا فالمسلللم الشللعر"، وينبللت البصر، يجلو فإنه

ول لنلص، مخالفلا يكلن للم المختلص، العيون طبيب بتوصية وعمل
لسنة. معارضا

ثبللت ممللا تشللريع ولكنلله تشللريعي، أمللر فللي الحللديث يكللون وقللد
بصفة ل والرئاسة، المامة بصفة ل وسلم عليه الله صلى ل للرسول

حللديث فللي القيللم ابللن قللال كمللا وجل عز الله عن والفتوى التبليغ
صلبه". فله قتيل قتل "من
واقع، الخلف ولكن دائم، عاما تشريعي أمر في الحديث يكون وقد
المللر فهل نهي، أو أمر على اشتمل إذا كما الحكم، على دللته في

أما للتحريللم النهللي وهللل للرشللاد؟ أما للسللتحباب أما للوجللوب،
تنزيهية؟ أما تحريمية الكراهة وهل للكراهة،



فللي الصللول لعلمللاء وآراء أقوال وهي قائمة، كلها الحتمالت هذه
ووجهته. دليله منها قول ولكل والنهي، المر دللة
ذكللر مللا علللى أقللوال سللبعة والنهللي المللر دللللة مللن كللل وفللي

والنهي. المر مبحثي في الصوليون
وسللم، عليلله اللله صللى الرسللول من يسمعون الصحابة رأينا وقد

عازمللة تكللن لللم أنهللا لعلمهم تركها، في يترخصون هذا ومع أوامر،
النللاس أسللرع كانوا بالقرينة، أو باللفظ، ذلك لهم ثبت فإذا جازمة،

تنفيذها. إلى
فللأمرهم رمضللان، فللي صللائمين كللانوا للغللزو، السللفار أحللد وفللي

أراد إنمللا أنلله متللأولين بعضللهم، وصللاما بعضللهم فللأفطر بالفطللار،
فلمللا الجللازما، اللللزاما علللى يدل ما المر في يكن ولم بهم، الرفق
عللدوكم، مصللبحوا لهللم: "إنكللم قللال العدو، مع التلحم من اقتربوا
فأفطروا. عزمة، فأفطروا" فكانت لكم، أقوى والفطر

فخللالفوهم يصللبغون ل والنصللارى اليهللود "إن حللديث في ورأيناهم
فلهلذا السلتحباب، أو الرشلاد لمجللرد هنلا المللر وأصلبغوا" يللرون

بالحنللاء، صللبغ مللن ومنهللم يصبغ، لم وبعضهم وصبغ، بعضهم امتثل
بالسواد. صبغ من ومنهم وبغيرها،
ول يسللارا ول نافعللا غلمللك، ول ابنللك تسللم حللديث: ل وكللذلك

أسللماء فللي ثابت هو كما ويسارا، نافعا يسمون رأيناهم رباحا..الخ،
بللن وعطللاء يسار، بن وسليمان عمر، ابن مولى نافع مثل التابعين،

وغيرهم. رباحا،
فرجلله مللس "مللن حللديث يحمللل تيميللة، ابللن مثل إماما رأينا ولهذا

الستحباب. فليتوضأ" على
للوجللوب، ل للسللتحباب يللراه البل، لحوما أكل من الوضوء وكذلك
المثالين. في أحمد إمامه لمذهب خلفا

: والمصطلحات المفاهيم * تحديد

لمين بيلن الخلف شلقة لتقريلب المهملة الملور ومن عاملة المس
يقللع (المفاهيم) الللتي خاصة: تحديد للسلما العاملة الفصائل وبين



الغمللوض عنهللا يرفللع ووضللوحا، بدقللة مللدلولها وبيللان النللزاع، فيهللا
والشتباه.

بدقللة حللدد لللو معيللن، مفهللوما أو معنى حول النزاع يحتد ما فكثيرا
وسط. حد عند يلتقيا أن للطرفين لمكن بجلء وشرحا

موضللع (تحريللر علللى يحرصللون السللابقون علماؤنللا كللان ثللم ومن
غير على معركة تنصب ل حتى والخلفيات، المناظرات النزاع) في

شيء.
يتللبين ثللم بينهما، العجاج ويثور فريقين، بين الخلف يشتد ما وكثيرا

مللن تجنللى عمليللة ثمللرةا ل وأن لفظيللا، كان الخلف أن النهاية في
ورائه.

دمللاءهم واسللتحلوا قللديما، المسلللمين كفللروا الللذين الخللوارج إن
فللي سقطوا إنما ل حديثا التكفير دعاةا من بهم لحق ومن وأموالهم،

فللي وردت كللثيرةا ومصطلحات لمفاهيم ضبطهم لعدما الحفرةا هذه
عنلد ملن مللدلولت لهلا ووصللفوا فهمهللا، فأسلاؤوا الشرع، نصوصا
وأضلوا. فضلوا منها، الشارع أراده ما غير أنفسهم

والنفلللاق والشلللرك والكفلللر، اليملللان ذللللك: مصلللطلحات وملللن
المعاني. هذه حول يحوما وما والجاهلية،

فلإنه اللفاظ، لهذه المختلفة الشرع استعمالت بين يميزوا لم فهم
المجاز. بها يريد وطورا الحقيقة، بها يريد تارةا

والسللنة: اليمللان القللرآن فللي نصوصلله في باليمان يراد ما فكثيرا
كفر. فقد صاحبه عن نفي إذا الذي اليمان، مطلق ل الكامل،

النبويللة الحللاديث وفللي العزيللز، الكتللاب آيللات فللي واضللح وهللذا
الصحيحة.

قلللوبهم، وجلللت الللله ذكللر إذا الللذين المؤمنون تعالى: (إنما فقوله
الللذين يتوكلللون، ربهللم وعلللى إيمانللا زادتهللم آياته عليهم تليت وإذا

حقللا) المؤمنللون هللم ينفقون. أولئك رزقناهم ومما الصلةا يقيمون
وليللس إيمانهم، كمل الذين المؤمنون بهم يراد ) إنما5-3(النفال: 

مللن يكللن لللم أو الللله، ذكللر مللن قلبلله يوجللل لللم مللن المللراد: أن
اليمان. أصل عن خارجا كافرا يكون الله، على المتوكلين



صلللتهم فللي هللم الللذين المؤمنللون، أفلللح تعللالى: (قللد قوله ومثل
للزكللاةا هللم والللذين معرضللون، اللغللو عللن هللم والللذين خاشللعون،

مللا أو أزواجهللم علللى حللافظون. إل لفروجهللم هم فاعلون. والذين
هم فأولئك ذلك وراء ابتغى ملومين. فمن غير فإنهم إيمانهم ملكت

علللى هللم راعللون. والللذين وعهللدهم لماناتهم هم العادون. والذين
)10-1المللؤمنين:  الوارثون) (سللورةا هم يحافظون. أولئك صلتهم
يخشللع لم من أن المعنى وليس اليمان، الكاملو المؤمنون فالمراد

مللؤمن هللو بللل كافرا، يكون مثل اللغو عن يعرض لم أو صلته، في
اليمان. ناقص
يزنلي حيلن الزاني يزني وسلم: "ل عليه الله صلى قوله ذلك ومثل
يسللرق ول مللؤمن، وهللو يشللربها حين الخمر يشرب ول مؤمن وهو

بللل اليمللان، أصللل نفللي يعنللي مؤمن" ل وهو يسرق حين السارق
يكللون الكبللائر هللذه مللن واحللدةا ارتكب من أن معناه وليس كماله،
الملة. من مخرجا كفرا كافرا

مرتللدا، هللؤلء مللن كللل لكللان اليمان أصل هو هنا المنفي كان ولو
تتنللوع ولللم المرتللد، عقوبللة وهي واحدةا الجميع في العقوبة وكانت

وقطع. ورجم جلد بين ما العقوبات
عللن آخللر حللديث في وسلم عليه الله صلى الرسول نهى وقد كيف
الصللحابة: اللهللم أحللد قللال حيللن المدمنين، الخمر شراب أحد لعن

أنلله علمللت مللا فللوالله تلعنللوه به! فقللال: ل يؤتى ما أكثر ما العنة،
ورسوله! الله يحب
يقتلللع ل للل كللبيرةا كللانت وإن ل المعصية مجرد أن على بوضوحا فدل
ورسوله. الله يحب يزل لم أنه بدليل القلب، جذر من اليمان أصل
شللعب عن تحدثت السنة، كتب بها حفلت جمة، أحاديث ذلك ومثل

شعبة. وسبعون بضع وهي اليمان
لنفسه". يحب ما لخيه يحب حتى أحدكم يؤمن مثل: "ل وذلك

حللتى تؤمنللوا ول تؤمنللوا، حللتى الجنللة تدخلوا ل بيده نفسي "والذي
تحابوا".

جللاره يللأمن ل مللن يللؤمن، ل والللله يللؤمن، ل والله يؤمن، ل "والله
بوائقه".



به". يعلم وهو جنبه إلى جائع وجاره شبعان بات من بي آمن "ما
آخر. إلها الله مع يجعل أن وهو أكبر، هو ما الشرك: منه وكذلك

أشركوا). (الذين (المشركون) أو بأنهم أهله يوصف الذي وهو
يشرك أن يغفر ل الله (إن يغفر ل بأنه نه تعالى الله أخبر الذي وهو

).48،116النساء:  يشاء) (سورةا لمن ذلك دون ما ويغفر به
الحقيقي. والشرك المطلق، والشرك الجلي، الشرك هو وهذا

كملال تنللافي التي المعاصي، بعض على يطلق أصغر، شرك وهناك
الحاديث. من عدد في ذلك صح كما التوحيد،

أشرك" فقد الله بغير حلف مثل: "من
شرك". والتولة والتمائم الرقى "إن
أشرك" فقد تميمة علق "من

طارئللا. أما أصللليا كفللرا كان سواء أكبر هو ما منه الكفر، ذلك ومثل
وجللود يجحدون الذين والدهريين الملحدةا كفر مثل الصلي فالكفر

ويكفللرون الجملللة، فللي بللالله يؤمنللون الللذين كفللر أو تعللالى، الللله
أو بعللض دون الرسللل ببعللض يؤمنللون الللذين أو والرسللالة، بالنبوةا
بعض. دون الله أنزل ما بعض
تعالى:  قوله ذلك في اقرأ

ضللل فقللد الخللر واليللوما ورسللله وكتبلله وملئكتلله بالله يكفر (ومن
).136النساء:  بعيدا) (سورةا ضلل
الللله بيللن يفرقللوا أن ويريللدون ورسللله، بللالله يكفللرون الللذين (إن

يتخللذوا أن ويريللدون ببعللض، ونكفللر ببعض ويقولون: نؤمن ورسله
عللذابا للكللافرين وأعتللدنا حقللا، الكللافرون هم أولئك سبيل ذلك بين

).150،151النساء:  مهينا) (سورةا
المسلليح وقللال مريم، ابن المسيح هو الله إن قالوا الذين كفر (لقد

فقللد بللالله يشللرك مللن إنه وربكم، ربي الله اعبدوا إسرائيل بني يا
أنصلار. لقلد ملن للظللالمين وما النار، ومأواه الجنة، عليه الله حرما
لم وإن واحد، إله إل إله من وما ثلثة، ثالث الله إن قالوا الذين كفر

أليللم) (سللورةا عللذاب منهم كفروا الذين ليمسن يقولون عما ينتهوا
).72،73المائدةا: 



السلللما من صاحبه يخرج الذي وهو الردةا، كفر هو الطارئ والكفر
أو بالضللرورةا، الللدين مللن معلومللا ينكللر كللأن الشك، يقبل ل بيقين
يقللال أن يمكللن الللذي وهللو الكفللر، غيللر تأويل يحتمل ل عمل يعمل
دينه). بدل فعله: (قد عمن
مللا وهللو كفر، دون فيه: كفر قيل الذي وهو أصغر، كفر الكفر ومن

إطلق وهللو النصللوصا، بعللض فللي ورد كمللا المعاصللي، على يطلق
قيل: كما إليه، ويؤول الكفر، إلى يقضي قد أنه معنى على مجازي،

المللراد: كفللر أو الكفللار، بأعمال شبيه أنه الكفر. أو بريد المعاصي
النعمة.

هللم فأولئللك الللله أنللزل بما يحكم لم تعالى: (ومن قوله مثل وذلك
).44الكافرون) (المائدةا: 

وسلم: عليه الله صلى قوله ومثل
كفر". وقتاله فسوق المسلم "سباب

بعض". رقاب بعضكم يضرب كفارا بعدي ترجعوا "ل
الصلةا". وترك والكفر الشرك وبين الرجل "بين

كفر". فقد تركها فمن الصلةا، وبينهم بيننا الذي "العهد
كفر" فهو أبيه عن رغب فمن آبائكم، عن ترغبوا "ل

دعللا كفللر.. ومللن إل يعلملله، وهللو أبيلله، لغير ادعى رجل من "ليس
رجع عليه" أي حار إل كذلك، وليس الله، قال: عدو أو بالكفر، رجل

عليه.
أكللبر، هللو مللا فمنله النفللاق، في يقال والكفر، الشرك في قيل وما
العمل. نفاق وهو أصغر هو وما العقيدةا، نفاق وهو
وهللو أفعاله، وبعض بلسانه اليمان يظهر أن فهو العقيدةا نفاق فأما
سلورةا فللي اللله ذكرهللم كالللذين برسلوله، أو بالله كافر باطنه في

هللم ومللا الخللر، وبللاليوما بللالله يقول: آمنا من الناس (ومن البقرةا،
ومللا أنفسهم، إل يخدعون وما آمنوا، والذين الله يخادعون بمؤمنين

).8،9البقرةا:  يشعرون) (سورةا
قللالوا المنللافقون جاءك المنافقين: (إذا سورةا أول في عنهم وقال
إن يشللهد والللله لرسللوله، إنللك يعلللم والله الله، لرسول إنك نشهد



إنهم الله سبيل عن فصدوا جنة أيمانهم لكاذبون. اتخذوا المنافقين
).1،2المنافقين:  يعملون) (سورةا كانوا ما ساء
فللي المنللافقين فقللال: (إن الوعيللد بأشللد الللله توعدهم الذين وهم

النسللاء: نصلليرا) (سللورةا لهللم تجللد ولللن النللار مللن السفل الدرك
145.(
وأن وأخلقهم، المنافقين خصال له تكون أن فهو العمل، نفاق وأما

ورسوله بالله بقلبه مصدق ولكنه وسلوكهم، أعمالهم، في يشبههم
الخرةا. وبالدار

مثللل: المعروفلة، الصحيحة الحاديث مثله في جاءت الذي هو وهذا
ائتمللن وإذا أخلللف، وعللد وإذا كللذب، حللدث ثلث: إذا المنللافق "آية

خان".
منهللن خصلللة فيلله كانت ومن خالصا، منافقا كان فيه كن من "أربع
عاهللد وإذا كللذب، حللدث يدعها: إذا حتى النفاق من خصلة فيه كان

فجر". خاصم وإذا غدر،
يتعلللق كان إذا الكبائر بين يدور (الجاهلية) الذي ذلك: مفهوما ومثل

المللؤمن، قللدما بها تزل التي المعاصي، صغائر وبين العقيدةا بصلب
امللرؤ ذر: "إنللك أبللي الجليل للصحابي وسلم عليه الله صلى كقوله

جاهلية". فيك
(بللاب: المعاصللي صللحيحه مللن اليمان كتاب في البخاري ذكر ولذا
لقلول بالشلرك، إل بارتكابهللا صلاحبها يكفللر ول الجاهليلة، أمللر من

الللله جاهليللة" وقللول فيللك امللرؤ "إنك وسلم عليه الله صلى النبي
يشاء) لمن ذلك دون ما ويغفر به يشرك أن يغفر ل الله تعالى: (إن

).48(النساء: 
وبيانهللا، وتصللحيحها تحديللدها يجب التي المفاهيم من ذلك غير إلى

الحكاما. فتضطرب المعاني، الناس على تلتبس ل حتى
مللن كللثير يخطئ هنا: مفهوما عليه والتنبيه ذكره، ينبغي الذي ولكن
يثبتلله (العلو) و(الفوقية) الللذي مفهوما وهو حقيقته فهم في الناس

يثبتللون منه: أنهم يفهم قد الناس فبعض وتعالى، تبارك لله السلف
سللارع ولهذا وجل، عز له حاصرةا مادية جهة في التحيز سبحانه لله
القول لن بالتجسيم، بالقول باتهامهم مذهبهم حقيقة يعرف لم من



وهللم المللذهب، بلزما فأخللذوهم والجسللمية، الحللد يسللتلزما بالجهة
مذهبهم. كنه يجهلون

الواسللطي الللدين عمللاد المللاما ذلللك في مذهبهم حقيقة وضح وقد
يسميه تيمية ابن كان الذي الشافعي الصوفي السلفي العلمة وهو

فللي قللال القدوةا، الذهبي: شيخنا الحافظ عنه زمانه) ويقول (جنيد
(النصيحة): رسالة

ول فضللاء، ول مللاء، ول عرش، ول مكان، ول كان وجل عز الله "إن
ماء. ول خلء ول هواء،
سللبحانه فردانيتلله، فللي متوحدا وأزليته، قدمه في منفردا كان وأنه

غيره، شيء ل إذ كذا، فوق بأنه يوصف ل الفردانية تلك في وتعالى
للله، زمللان ل وهللو العللالم جهتا هما اللذين والفوق التحت سابق هو

الحدوث. لوازما عن منزه الفردانية تلك في تعالى والرب
المخلوقللة المحدثللة، الكللوان بخلق المقدسة، الرادةا اقتضت فلما

جهللات له الكون يكون أن الرادةا اقتضت الجهات، ذوات المحدودةا
فكلون الحلدوث صلفات علن منزه سبحانه وهو والسفل، العلو من

والسفل. العلو جهتي لها وجعل الكوان،
لكللونه التحللت، جهللة فللي الكللون يكون أن اللهية الحكمة واقتضت

الكون، فوق هو يكون أن الربانية العظمة واقتضت مخلوقا، مربوبا
تحللت، ول فيها فوق ل إذ فردانيته، باعتبار ل المحدث الكون باعتبار
لللم وفردانيتلله، وأزليتلله قللدمه فللي كان كما وتعالى سبحانه والرب
فهو وأزليته، قدمه في يكن لم ما صفاته، في ول ذاته في له يحدث

كان. كما الن
والخلء، والحللدود الجهللات، ذا المخلللوق المربللوب أحللدث لما لكن

أن للربوبيللة العظمة حكم مقتضى كان والتحتية، والفوقية والملء،
مللن الحللدوث باعتبللار تحتلله المملكللة تكللون وأن ملكه، فوق يكون
يسللتحيل بشيء إليه أشير فإذا المكون، من القدما باعتبار ل الكون

ل بل اليسرةا، أو اليمنة جهة من أو التحتية، الجهة من إليه يشار أن
هللي الشللارةا ثللم والفوقيللة، العلللو، جهللة من إل إليه يشار أن يليق

من جزء أعلى على تقع وأسفله. فالشارةا وحدوثه، الكون، بحسب
كمللا ل بلله، يليللق كمللا تعالى الرب عظمة على وتقع حقيقة، الكون



فإنهللا الكللون، مللن جزء أعلى في عندنا المعقولة الحقيقة على يقع
إثبات. إلى إشارةا وتلك جسم، إلى إشارةا

يظهللر لللم لكللن قللدمه، فللي كللانت له صفة فالستواء ذلك علم إذا
ل للله قديمللة صللفة الحسللاب أن كمللا العللرش، خلق عند إل حكمها
يظهللر ل الخللرةا فللي التجلللي وكللذلك الخللرةا، في إل حكمها يظهر
محله. في إل حكمه

أولللوا حيللث منلله، المتللأولون يهللرب الللذي فللالمر ذلللك، علللم فإذا
النللاس أشللد فنحن والستواء: بالستيلء، المرتبة، الفوقية: بفوقية

الللذي الحللد عللن وتعللالى سللبحانه للبللارئ وتنزيهللا ذلللك، مللن هربللا
عللن ذاتلله عظمللة بلله تتميللز بحللد بل يحصره، بحد يحد فل يحصره،

ل إذ وأسللفله، الكون بحسب هو إنما الجهة إلى والشارةا مخلوقاته
هكذا. إل إليه الشارةا يمكن

القللدما في وليس الحدوث، صفات عن منزه سبحانه قدمه في وهو
معرفللة يمكنلله ل التحللت، في محصور هو من وإن تحتية، ول فوقية
إشللارةا حقيقللة العللرش إلللى الشللارةا فتقللع فللوقه، مللن إل بللارئه

يللدركه ل وراءه مللا ويبقللى العللرش، عنللد الجهللات وتنتهي معقولة،
مثبتا، مجمل به يليق كما عليه الشارةا فتقع الوهم، يكفيه ول العقل

ممثل". ول مكيفا ل
تفسللير في فقال الواسطي كلما على رضا رشيد العلمة علق وقد

المنار:
أن مللن ورد مللا معنللى بيان في ذلك نحو تيمية ابن أقول: ولستاذه

بشيء يعنون فل السماء، في وأنه عباده فوق القاهر هو تعالى الله
أو العللرش أو السللماء فللي محصللورةا القللديم الله ذات أن ورد مما

وابللن تيميللة ابللن صللرحا بللل رؤوسللنا، فوق التي الجهة في محدودةا
اليميللن مللن الجهللات كسللائر الللرأس جهللة بللأن وغيرهمللا القيللم

فللي لهلا حقيقللة ل الللتي النسلبية المور من هي وغيرهما والشمال
علمت. بما ذلك يفسرون وإنما نفسها،

واللبللس الغبللش وإزالة المصطلحات، وتوضيح المفاهيم، تحديد إن
أساسه من الخلف يزيل وقد المختلفين، بين المسافة يقرب عنها،

النيات. صدقت إذا



: الكبرى أماته بهموم المسلم * شغل

عللن بهللم وينللأى الختلف، حفللرةا فللي النللاس يوقللع مللا أكللثر مللن
والمللال الكللبيرةا، الهمللوما مللن نفوسللهم والئتلف: فللراغ الجتماع

الهمللوما مللن النفللس فرغللت الواسللعة. وإذا والحلما العظيمللة،
فيمللا للل أحيانللا ل واقتتلت الصغيرةا، المسائل على اعتركت الكبيرةا،

شيء! غير على بينها
المشللتركة، والمصللائب الهموما تجمعهم كما شيء الناس يجمع ول

شوقي: أحمد قاله ما أصدق وما مشترك، عدو وجه في والوقوف
المصابين! يجمعن المصائب إن

حللول الجللدل مللن بحللر فللي نغرقها أن اليوما لمتنا الخيانة من وإن
فيهللا اختلللف العقيللدةا، هللامش علللى أو الفقلله فللروع فللي مسللائل

عليهللا يتفللق أن فللي أمللل ول اللحقللون، فيهللا وتنللازع السللابقون،
ومصللائبها ومآسلليها المللة مشللكلت ننسللى حيللن المعاصرون. في

وقوعها. في السبب من جزءا أو سببا كنا ربما التي
ملن سلأله من سأله حينما عنهما، الله رضي عمر بابن حدا ما وهذا
السللائل علللى فأنكر الحراما، حالة في البعوض دما عن العراق أهل
أن حيللن الللدقائق. علللى هللذه عن السؤال في والتعمق التنطع هذا

ربلله ولقللي دملله، سللفك عنه. حتى الله رضي الحسين خذلوا قومه
مرضيا. شهيدا
سللفكوا وقللد البعللوض، دما عن يسألون عمر: هؤلء ابن قال وهكذا

وسلم!! عليه الله صلى الله رسول بنت ابن دما
النللاس ويتقاذف المجانيق، وتنصب الوطيس، يحمى أن الخيانة من

مسللائل أجللل مللن السللهاما مللن وأنكللى الحجارةا، من أشد بكلمات
مسلائل ملن فهللي تفسللير، مللن أكلثر وتقبلل وجله من أكثر تحتمل

فيهللا المصلليب ومرونتلله، الللدين هللذا سعة على دلت التي الجتهاد،
بنللص للل هللو بللل مغفللور، فيها وخطؤه معذور، فيها المخطئ مأجور

مأجور. ل الحديث
أن السلللميين والمفكريللن الللدعاةا علللى الللواجب مللن كللان لهللذا

أنظللارهم ويلفتللوا الكبرى، أمتهم بهموما المسلمين جماهير يشغلوا



والسللعي لهللا، والتنبيه عليها التركيز ضرورةا إلى وقلوبهم وعقولهم
علللى الثقيللل العبللء يتوزع وبذلك منها، جزءا فرد كل ليحمل الجاد
به. القياما فيسهل الكبير، العدد

الختلف رغللم صللعيد، كللل علللى بعض من بعضه يتقارب العالم إن
واللغلللوي، القلللومي والختلف اليلللديولوجي، والختلف اللللديني،
والسياسي. والوطني

يقللترب للل متباينللة بأديللان أشبه وهي ل المسيحية المذاهب رأينا لقد
بعض. مع بعضها ويتعاون بعض، من بعضها

تللاريخي عداء من بينهما كان ما على ل والنصرانية اليهودية رأينا بل
منللذ الفاتيكللان أصللدر حتى شتى مجالت في ويتعاونان يتقاربان، ل

المسيح!  دما من اليهود بتبرئة الشهيرةا وثيقته سنوات
(أمريكللا العملقيللن تقللارب اليللديولوجي المسللتوى علللى ورأينللا

السلللمي) ثللم (التعللايش المر أول سمي السوفيتي) فيما والتحاد
الوفاق). (سياسة أصبح أن إلى تطور

الصين. مع أمريكا تقارب وكذلك
القوميللة والنزاعللات والصللراعات الحللروب مزقتهللا التي أوروبا أما

يوشك حتى تقترب اليوما فهي واليديولوجية، والسياسية والقليمية
والحدود. الفواصل أقطارها بين تذوب واحدةا دولة تكون أن

تلللك ذاتهللا الشللرقية أوروبللا فللي يحدث ما هو المر في ما وأعجب
الغربيللة، أوروبللا عللن الرهيللب الحديللدي السللتار يفصلللها كللان التي

النهاية. في يتمزق حتى ويرق يرق الستار هذا يكاد واليوما
الللدين، بهللاء أحمللد المعروف السياسي الكاتب ذلك على علق وقد

فقال:
مللن "أوروبللا تعللبير وأحاديثه خطابه في يستعمل ديجول كان عندما

بمزيللج الجميللع مللن يقابللل التعبير هذا الورال" كان إلى الطلنطي
روسلليا بيللن الواقعللة الجبللال "فالورال" هي والغيظ، السخرية من

تضللم واحدةا أوروبا عن يتحدث أنه كلمه فمعنى وبالتالي وسيبيريا،
يقللول وكللان وأسبانيا، فرنسا إلى روسيا وغربها.. من أوروبا شرق

وبناء وغرب، شرق إلى أوروبا وانقساما الباردةا الحرب أوج في هذا
خصللومه مللن النيللة حسللنو وكللان التسلللح، وسللباق برليللن، سللور



من لن معها، خلفاته في (يغيظ) أمريكا أن يريد فقط يقولون: إنه
الغربللي).. (المعسللكر وتحالفللات الطلنطللي حلللف رغللم أنه كلمه

أمريكا. من أوروبا إلى أقرب فروسيا
نظرتلله خلل من يرى كان فقد بالضبط، ذلك يعني ديجول كان وقد

أيديولوجيات. وأن إلى وليس قوميات إلى ينقسم العالم أن للتاريخ
فالشللعب السياسللية، النظللم كللل مللن التاريللخ فللي أهللم الجغرافيا

سياسللية نظللم عليلله تتللابع للل روسلليا أو ألمانيللا أو فرنسللا للل الواحد
البقللى شيوعية. ولكللن أو رأسمالية أو جمهورية أو ملكية مختلفة،

فرنسللية، كله هذا بعد ستظل فرنسا القومي، النتماء هو والساس
ثللم قيصللرية كللانت روسلليا فللإن المنطللق وبهللذا ألمانيللة، وألمانيللا
حين أوروبية. في وبالتالي روسية، ولكنها آخر شيء أي ثم شيوعية

الطلنطللي. المحيط هو بأكمله محيط أوروبا عن يفصلها أمريكا أن
وارسللو حلف يسمونه مما أقوى والجغرافية القومية الحقائق وهذه

شللك بغير سياساته في يحاول ديجول كان الطلنطي.. وقد وحلف
النظللم أن يللرى كللان كما أوروبا، على (هيمنة) أمريكا من يقلل أن

وليسللت لللديه أساسللية أفكللار هللذه زوال.. وكللانت إلللى الشيوعية
سياسات. مجرد
التاريللخ، فلسللفة فللي والبللاحث المفكللر، ذلللك ديجللول، كللان وقللد

فيمللا فالمتأمل نظرا، الجميع الحضارات.. أبعد تقلب في والمتأمل
ول بالللذهول، يصللاب خصوصللا، ألمانيا وفي أوروبا شرق في يحدث
ك ول عالميلة حلرب دون تتحقلق ديجلول نبلوءةا أن يجلد أن إل يمل

ذرية. قنابل ول صواريخ
فهللم فللي فلسللفة للله أن بللد ل (جورباتشللوف) الللذي أن العجللب

(الممية) المناقضة الدعوةا ممثل فهو ل تماما ديجول عكس التاريخ
وغيرها (الطبقات) العاملة وحدةا هو المهم أن ترى للقومية. والتي

الكللبير) فلاهتز الوروبللي (البيت عبارةا مستعمل شهور منذ تحدث ل
شللرقية للل غيرها. وألمانيللا قبل أوروبا واهتزت الشارةا، لهذه العالم

هللذا سلليأخذ التاريللخ أن أحللد يتصللور أوروبللا. فلللم قبللل للل وغربيللة
المتناهية. والبساطة المذهلة السرعة (الديجولي) بهذه المنطق

الماديللة ممثللل جورباتشوف لقاء هو كله، هذا من العجب أن على
فللي البلابوي المقلر فللي الكاثوليكيللة الكنيسلة ممثللل للبابا الجدلية



روسلليا في البلشفية الثورةا قامت منذ يحدث لم ما وهو الفاتيكان،
ما.1917 سنة

والمللرض، الجللوع، من يموتون شتى أقطار في المسلمين أبناء إن
ويتعرضللون المخللدرات، وانتشللار والميللة، بالجهل معنويا ويموتون
ونسعى لمرهم، نهتم ل فكيف والتضليل، والتكفير التنصير لخطار

منهم؟ فليس المسلمين لمر لم ومن لنقاذهم،
تصللنع ول الضللروري، القوت من تأكل ما تزرع ل المسلمة المة إن
اللت من ول الحرمات، عن للدفاع اللزما السلحا من تستخدمه ما
كللان ولللو الثالث، العالم ضمن كلها واعتبارا. فهي وزنا لها يجعل ما

بللأنه ظلمللا السلللما اتهللم مللا إليلله! وكللثيرا لنسبت رابع عالم هناك
وأسللتاذةا المللم سلليدةا كانت به تمسكت يوما أنها مع تخلفها، سبب

البشرية!
السلللمية (الصللحوةا عللن كتللاب فللي صللدرت دراسللة كتبللت ولقللد

ليسللت الصللحوةا أن فيلله والسلمي) وبينت العربي الوطن وهموما
والقلللب الفكللر مشللغولة إنهللا الكبير، الوطن هذا هموما عن بمعزل

علجها. إلى والطريق أسبابها على بالتعرف معنية الهموما، بهذه
السلللما يفهللم السلللمية) الللذي (الوسللطية تيار ل بخاصة ل وعنيت

بيللن موازنللا والتجديللد، السلللفية بيللن جامعللا إيجابيللا، شللموليا فهما
والتخطيلللط اللللتراث إللللى النظلللرةا بيلللن والمتغيلللرات، الثلللوابت

للمستقبل.
أساسللية سللبعة همللوما عللن التفصلليل من بشيء هناك تحدثت لقد

هي:
والحضاري.  التكنولوجي أو العلمي التخلف هم
والقتصادي.  الجتماعي التظالم هم
السياسي.  والتسلط الستبداد هم
والثقافي.  الفكري والغزو التغريب هم
الصهيوني.  والغتصاب العدوان هم
والسلمي.  العربي والتمزق التجزئة هم

همومللا إليهللا لضللفنا شللئنا الخلقللي. ولللو والنحلل التسلليب هللم
والمجاعللات القليميللة والصللراعات الهليللة الحللروب مثل وهموما،



وغيرهللا.. وغيرهللا.. ومنللذ الشرسة، التنصيرية والهجمات المهلكة،
الخيريللة للهيئللة العامللة الجمعيللة اجتمللاع في الكويت في كنا أشهر

العضللاء أحللد وقللف الختاميللة الجلسللة وفللي العالميللة، السلللمية
ملؤامرات. وقللاما ملن يحلاك وما الفغاني الجهاد هموما عن يتحدث

الرض وأبطللال الحجللارةا وأشللبال المسللاجد، ثورةا عن يتحدث آخر
صللمت ومن وأذاهم، وكيدهم اليهود عنت من يلقون وما المقدسة،

مأساةا عن يتحدث ثالث وقاما حولهم، من المسلمين وعجز العرب،
نتيجة عاما، عشر سبعة استمر الذي والخراب الدماء ونزيف لبنان،

رابللع العربلي. وقللاما والعجللز الخللارجي، والتللآمر اللداخلي الصلراع
امللرأةا فللي مجسللدةا عليهللا، العلمانيللة وزحف باكستان عن يتحدث

خللامس وقاما والوثنية، الصليبية ومن والشرق، الغرب من مسنودةا
والسللنغال: موريتانيللا بيللن نارهللا أضللرمت الللتي الفتنللة عن يتحدث

الجاهليللة: عللرب النعللرةا وإثللارةا المسلللمتين، الجللارتين الللدولتين
جنللوب فللي جرنللج جللون مللؤامرةا يشللرحا سللادس وزنللوج.. وقللاما

والسلما العروبة واعتباره الغراء، الشريعة على وتطاوله السودان
فللي يجللري مللا إلللى يشللير سللابع السللودان.. وقللاما علللى دخيلللتين
الصللليبي والتللآمر آريتيريللا عللن يحكي وسابع للمسلمين، الصومال

وآخللر الفلللبين، فللي المسلللمين جهللاد عن وغيره عليها، الماركسي
بلغاريللا. ولللم وفللي بورما، وفي قطاني، في المسلمين مآسي عن

وهنللاك، هنللا العالم في المتناثرةا السلمية القليات عند المر يقف
بللد دارهلا. فلأكبر عقلر فلي مهلددةا نفسها السلمية الكثريات بل

أندونيسلليا وهللو التنصللير، لحملت البللواب مفتللح آسلليا فللي مسلم
مسلللما نيجيريللا. أفيسللع وهللو إفريقيللا، فللي مسلم بلد أكبر وكذلك
أن للل عقللل مللن مسللكة عنللده للل أمتلله لمللر مهتما دينه، على غيورا

ويقعللد يقوما تراه ثم الضخمة، الهموما هذه عن بجانبه وينأى يعرض
فللي تللدخل ل سلللوكية، أو علميللة جزئيللات أجللل مللن ويرعد ويبرق
نطللاق فللي كلهللا هللي وإنمللا الحاجيللات، ول الضللروريات، دائللرةا

أن يبلالي ل الفرعيلات هلذه سلبيل وفلي والكماليلات، التحسلينات
العصللبيات ويحللرك النائمللة، الفتللن ويللوقظ الملللتئم، الشمل يمزق

الخلفللات يتناسللى حولنللا مللن العللالم يجللد حين على الساكنة. هذا
الللذي العلالمي التقللارب أثمللر مللا وهلو البعلض، بعضه بين الجذرية
النللاس نشللغل ل أن يجلب شللتى. لهللذا أصلعدةا عللى اليوما نشهده



أو جزئيللة قضللايا أجللل من ونقعدها الدنيا ونقيم الفرعية، بالمسائل
المصلليرية. والقضللايا الكليللة الصللول عللن بللذلك ونلهيهللم خلفيللة،
تحته طائل ول له، ثمرةا ل عما الموضوع: العراض هذا في ويدخل

أو فللترةا السلللمي العقل شغلت التي الموضوعات في البحث من
موضللوع مثللل مكان. وذلللك اليوما لها يعد لم ثم التاريخ، من فترات
في السلمي التفكير من واسعة مساحة احتل القرآن) الذي (خلق
وغيرهللم المعتزلللة بيللن فيلله المعركللة وحميللت العصللور، بعللض

وحلفاءهللا العباسللية الدولللة يورطللوا أن المعتزلة مفكرو واستطاع
وعلمللائهم، المسلللمين جمهللور مللع يللدخلوا وأن الصللراع، هللذا في

بللن أحمللد المحتسب الصابر الرباني الماما رأسهم وعلى ل وأئمتهم
لجبللار والتعللذيب والسللجن والنللار الحديللد يسللتخدموا وأن للل حنبل

يدعون. لقللد إليه فيما وموافقتهم يعتقدون ما ترك على المخالفين
بأنهم وسموا الذين وزرها يحمل قاسية، ومحنة مظلمة، فتنة كانت
ومبرراتهللا ظروفها الفتنة لهذه حال كل الفكرية! على الحرية دعاةا
الوجللوه. مللن بوجه اليوما لحيائها مبرر أي يوجد ل ولكن وقتها، في

مللن غيرهمللا أو الباضللية أو الزيديللة عن يتحدث ممن عجبت ولهذا
أن المشللكلة لهذه ينبغي فما القرآن، بخلق يقولون بأنهم الطوائف

يؤمنللون الللذين مللع كللذلك مشللكلتنا الفريقيللن. إن من أي عند تثار
للدولللة ودسللتورا للحيللاةا، منهاجا يرتضونه ل ولكنهم القرآن، بإلهية

والمجتمع. 

: عليه المتفق في * التعاون

العمللل أو السلللمية، بعللض الصللحوةا إلللى تنتسللب الللتي الفصللائل
شللغلها فهللو الخلفيللة، بالمسللائل الهتمللاما أكللبر مهتمة السلمي،

الللدروس، تقللاما ولهللا البحللث، يللتركز بالليل. حولها وحلمها بالنهار،
والخصللاما. وأنللا الكلما معارك تحمى أجلها ومن الجدل، يدور وفيها

مقارنللا علميللا بحثللا الخلفية، المسائل في الناس يبحث أن أكره ل
مللن الختصللاصا، أهللل بللذلك قللاما إذا الراء، أو الرأييللن أحللد يرجح

الرصللين، العلمللي العمللل هللذا لمثللل المللؤهلين القللادرين العلمللاء
ه بيلن الجلامعين أكرهله: أن اللذي والعتلدال. ولكلن واللورع الفق



وأن علمنلا، ومبلللغ همنللا، أكلبر الخلفيللة المسائل في البحث يصبح
نوجههللا أن يجللب التي وطاقاتنا، وجهودنا أوقاتنا تأكل حتى نضخمها

والحضللاري. وأن والثقافي الديني بنياننا من تهدما أو تداعى ما لبناء
خلف ل الللتي القضللايا حسللاب علللى والشتغال الهتماما هذا يكون

إطلق علللى حرصللوا جميعا المسلمين رجال أن لو أود عليها. إنني
خلف مللن وخرجللوا الفطللرةا، سللنن من السنة هذه فأحيوا لحاهم،

وفوتللوا المللم، ملن غيرهلم علن وتميلزوا الئمللة، ملن أوجبهلا ملن
اتهللاما! دليللل اللحيللة يعتللبرون الللذين المبللاحث رجال على الفرصة

يعفيهللا، ل مللن نفسللق وأن بهللذا، النللاس نشللغل أن أود ل هذا ومع
بعللض لللي ذكللر حيللن حقللا أسللفت ولهذا البلوى، به عمت أمر فهذا

تسللع ألقللى بالخلفيللات المللولعين أحللد أن الشللباب مللن الثقللات
منهللا. كمللا شلليء أخذ وتحريم اللحية، إعفاء وجوب في محاضرات

النللزول عللن الصللحبة (نهللي سللماها رسالة ألف أحدهم لن أسفت
آخللر ورد.. وأن أخذ وفيه الصلةا، بهيئة يتعلق أمر الركبة) وهو على
غيللر السللتراحة) إلللى جلسة في بعنوان: (الواحة أيضا رسالة كتب
هللذه حللول تللدور التي والمحاضرات والمقالت، الرسائل، من ذلك

النللاس وسلليظل ونللاف، مثبت بين الئمة، فيها اختلف التي المور،
عللى هلو: اللتركيز هنللا أسفي الله. وسر شاء ما إلى فيها يختلفون

فيلله، التساهل يجوز فيما المخالفين، على والشدةا الخلفية، المور
المللة لوضللاع مراقللب أي المة. إن سلف عليه كان ما خلف على

ترجيللح في ليست مشكلتها اليقين: أن تماما يوقن اليوما، السلمية
أو اجتهاد على بناء فيها، المختلف القضايا في الراء أو الرأيين، أحد

والجرين، الجر بين يدور القضايا هذه في الخطأ أن تقليد. فالواقع
مواضللعه. ولكللن فللي ومبسللوط معلوما هو كما واجتهد، تحرى لمن

مذاهبها جميع من عليها المتفق المور تضييع في حقا المة مشكلة
الصفات آيات يؤول الذي في ليست المسلمين ومدارسها. مشكلة

الللذي فلي بلل للل وأرجح أسلم السلف مذهب مكان وإن ل وأحاديثها
الغللرب من المستورد الفكر عبيد من جميعا، والصفات الذات ينكر

علللى يقللول: اسللتوى فيمللن ليسللت المسلمين الشرق. مشكلة أو
بللل تعللالى، سلللطانه عظمللة عن كناية (استولى) أو بمعنى العرش

ليسللت المسلللمين معا. مشللكلة العرش ورب العرش يجحد فيمن
فيمللن الصلةا. ول في يقرؤها ل أو يخفضها أو بالبسملة يجهر فيمن



أو الركللوع عنللد يديه يرفع ومن يقبضهما، أو الصلةا في يديه يرسل
الكللثيرةا الخلفيللة المسللائل هللذه آخر إلى يرفعهما، ل أو منه الرفع

راكعللا، لللله يومللا ينحني ل فيمن المسلمين مشكلة المعروفة. إنما
يعرفه. مشكلة ول المسجد يعرف ول ساجدا، لله جبهته يخفض ول

إثبللات فللي المعتللبرةا المللذاهب بأحللد يأخذ فيمن ليست المسلمين
عليلله مللر كمللا رمضللان عليه يمر فيمن بل شوال، أو رمضان هلل

يفطللر بللل قياما، ول صياما يعرف ل شوال، عليه يمر وكما شعبان،
ليسللت المسلللمين حيللاء. مشللكلة ول خشية بل ونهارا، جهارا عمدا

رأي هللو كملا بالقفلازين، واليلدين بالنقلاب، اللوجه تغطية عدما في
القصللير ولبللس والظهللور، والنحور، الرؤوس تعرية في بل البعض،
للله ينللدى ممللا نعللرف مللا آخللر الوصللاف.. إلللى والشفاف الفاضح،

الشللريعة، وتعطيللل العقيللدةا، وهللن هللي حقللا المشكلة الجبين. إن
الشهوات، واتباع الزكوات، ومنع الصلوات، وإضاعة الخلق وانهيار
الدارةا، وسللوء الللذمم، وخلراب الرشلوةا، انتشللار الفاحشة وشيوع
ومللوالةا القطعيللة، المحرمللات وارتكللاب الصلللية الفرائللض وتللرك
فللي تتمثللل إنما المسلمين، والمؤمنين. مشكلة ورسوله الله أعداء
وإماتللة الحريللة، وقتللل الرادةا، وتخدير الفكر، وتجميد العقل، إلغاء

فللي الللله سللنن وإهمللال النانية وفشو الواجبات، ونسيان الحقوق،
الحق، على والقوةا الشعوب، على الحكاما وإعلء والمجتمع، الكون

نراهللا الحقيقيللة المسلللمة المللة الللواجب. مشللكلة علللى والمنفعة
اليمللان، ودعللائم السلللما أركللان إضللاعة فللي كالشللمس واضللحة
اللله رسلول جبريلل عنهلا سأل التي الثلثة وهي الحسان، وقواعد

آخللر المشللهور. وفللي الصللحيح الحللديث في وسلم عليه الله صلى
دينكللم. يعلمكللم أتللاكم جبريللل الكريم: هذا النبي لهم قال الحديث

م وهلو ملن للون الحسلن السلؤال ولكلن السلؤال، إل منله يكلن ل
وعمل، كللله: عقيللدةا، الدين أسس شملت ثلثة أسئلة وهنا التعليم،
أن الواعين السلما دعاةا على الواجب كان هنا وباطنا. ومن ظاهرا
يرفعوا وأن شيء، كل قبل التفاق مواطن على التركيز على ينبهوا
وضللرورةا، فريضة التعاون هذا عليه) فإن نتفق فيما (التعاون شعار

نتفلق ملا أن الواقع. وأعتقلد يحتمها وضرورةا الدين، يوجبها فريضة
ل جهللود إلللى منللا يحتللاج إنلله القليللل، ول الهين بالشيء ليس عليه

عقول إلى منا يحتاج الوهن، تعرف ل وإرادةا يكل، ل وعمل تتوقف،



متفقيللن بنللاءةا. ألسللنا وطاقللات أبيللة، وأنفللس قوية، وعزائم ذكية،
متفقيللن ألسللنا الللله؟ رسول محمدا وأن الله، كلما القرآن أن على
للله يكللن ولم يولد ولم يلد لم الذي الحد، الواحد بالله اليمان على
منللزه كمللال، بكللل متصف تعالى أنه على متفقين ألسنا أحد؟ كفوا
الللرب القللرآن بلله يوصف ما كل على متفقين ألسنا نقص؟ كل عن

غللرس علللى فلنتعللاون الحسللنى؟ السللماء مللن جلللله جل العلى
بعيللدا والشللباب الناشللئة أنفس في الجملي القرآني اليمان معاني

أورثلله ومللا العقائللد، علم في والكلمي الفلسفي الجدل أدخله عما
شلليعا. المللة فرقللت خلفللات مللن الخرى والنحل بالملل الختلط

أعللز فللي البشرية، يهدد خطر أعظم اللحاد أن على متفقين ألسنا
اللحللاد، وبللاء مللن الشللباب تحصللين علللى فلنتعللاون مقدسللاتها؟

وتلللوث العقيللدةا، تزعللزع الللتي والشللبهات الشللكوك من ومقدماته
وأجلهللا، الوجللود حقللائق بللأعظم اليمللان شللموع ولنضلليء الفكر،

فهللدى، قللدر فسللوى. والللذي خلق الذي العلى، الرب وهي: وجود
الللله تللرى يجعلللك يكللاد الذي الحديث، العلم بحوث من مستفيدين

الخرةا، بالدار اليمان أن على متفقين خلقه. ألسنا إبداع في جهرةا
ديللن، كللل فللي ركللن والنار، الجنة سوق وقياما فيها، الجزاء وعدالة

ينشللئ للل تعللالى بالله اليمان مع ل فهو السلما؟ دين في وخصوصا
خيللر، كللل علللى يحفللز الللذي الللداخلي الللذاتي الللوازع النسان في

المل ويمنح الضعف مواطن في الرادةا ويقوي شر، كل عن ويردع
بللالخرةا، اليمللان تقويللة علللى للل إذن ل اليأس. فلنتعاون هجوما عند

هللذه في تشكك أن تحاول التي الشبهات ولنطارد بالجزاء، واليقين
قليل. بمتاع عنها الناس تشغل التي الشهوات أو العظيمة، العقيدةا
ل فلمللاذا الخمسللة، العمليللة السلللما أركللان علللى متفقيللن ألسللنا
السللاليب أحسللن واتخللاذ للمسلللمين، تعليمهللا حسللن على نتعاون

مللن مسللتفيدين بهللا، وتللذكيرهم فيهللا، وترغيبهللم إليهللا لللدعوتهم
دعائم على متفقين أولسنا المعاصرةا؟ والبصرية السمعية الوسائل
واليللوما ورسللله وكتبلله وملئكتلله بللالله اليمللان مللن السللت اليمان
وتثبيتهللا، تجليتهللا علللى نتعاون ل فلماذا وشره، خيره والقدر الخر،

يسللر تلئللم سللهلة، بلغللة وقلللوبهم المسلللمين عقول إلى وإيصالها
البيللان وسللائل فللي العصللر وتقللدما القللرآن، ووضللوحا السلللما،
أثارهللا الللتي والخلف الجللدل معللارك في ندخل أن دون واليضاحا،



القللرآن، أثبتلله مللا نثبللت أن وحسللبنا المحللدثون يثيرهللا أو القدماء،
الللتي الخلق مكللارما علللى متفقيللن القرآن؟! ألسنا نفاه ما وننفي

وسلللم عليلله الللله صلللى سيرته كانت والتي ليتممها، الرسول بعث
الللله، علللى كالتوكللل ربانيللة، أخلقللا كللانت سللواء لهللا، حيا تجسيما
فللي والرجللاء بقضللائه، والرضا بلئه، على والصبر لنعمائه، والشكر
والمحبللة إليلله، والشوق له، والخلصا عذابه، من والخشية رحمته،

وإنجاز والمانة، كالصدق إنسانية أخلقا بذكره..الخ. أما والنس له،
والتواضللع والحيللاء والسللخاء، والشللجاعة بالعهللد، والوفللاء الوعللد،
الفضائل، هذه إشاعة على ل إذن ل والتعاون..الخ. فلنتعاون والنظاما
الكللبير، عليهللا ويهرما الصغير، عليها يشب حتى القيم، هذه وترسيخ
لكيللان والمحطمللة للفللرد، المللدمرةا لها، المضادةا الرذائل ولنطارد

تعللبير (المهلكللات) وهللو الغزالللي المللاما سللماها الللتي الجماعللة،
طيبللة مجموعللة علللى متفقيللن النبوي؟! ألسنا الحديث من اقتبسه

والتي والسنة، القرآن بمحكم الثابتة القطعية الشرعية الحكاما من
والشللعورية الفكريللة وحللدتها تجسللد فغللدت المللة عليهللا أجمعللت

تطبيقهللا، حسلن علللى والعمللل رعايتهلا على فلنتعاون والسلوكية؟
ظنيللات، إلى القطعيات يحولوا أن يريدون الذين عبث من وحمايتها

في طرية عجينة كله الدين يجعلوا وأن متشابهات إلى والمحكمات
أو المتسلللطة، أهللواؤهم لهللم تشللاء كما يشكلونها المتلعبين أيدي

نزغللات أو السلطين، نزوات عليهم تملي كما أو القاصرةا، عقولهم
داهللم: خطللر اليللوما الصللهيونية أن علللى متفقيللن الشياطين. ألسنا

سياسللي، وخطللر اقتصللادي، وخطللر عسللكري، وخطر ديني، خطر
هللدما تريد وأنها وحضاري، وثقافي أخلقي وخطر اجتماعي، وخطر

وأنهللا وخيللبر، المدينللة في تطمح وأنها عليه، هيكلهم وبناء القصى،
أحلمللا حققللت تريد،وأنهللا ما إلى النهاية في وتصل وتعمل، تخطط

الرض مسللتحيلت.. فاغتصللبت الخيللال فللي المغللرق يعتبرهللا كان
مللن تحاربنللا عدوانها.. وأنهللا في مستمرةا زالت ول أهلها، وشردت
ونبللوءات وتلمودهم، بتوراتهم اليهود إيمان به تستثير ديني، منطلق

بلله: يحاربونللا مللا بمثللل نحللاربهم أن على نتعاون ل فلماذا أنبيائهم؟
تللوراتهم ونحللارب الخالللد، بإسلللمنا المنسللوخة يهللوديتهم نحللارب

بالباطيللل المحشللو تلمللودهم ونحللارب المحفوظ، بقرآننا المحرفة
أن علللى نتعللاون ل لمللاذا بالحقللائق؟ الحافلللة السنة، من بمواريثنا



ومنهللا وآسلليا، إفريقيا على الزاحفة الماكرةا اليهودية وجه في نقف
أن يجللب للل الكيللد مللن بللألوان ل إسلمية أغلبية ذات أو إسلمية بلد

أن علللى متفقين ألسنا وأثرها؟ سحرها إبطال في ونجتهد لها، نتنبه
هللذه وأن الصللليبية الحللروب روحا مللن اليوما حتى يتحرر لم الغرب
الحيللن بيللن ذلك يظهر كما تصرفاته، من كثيرا تحكم زالت ل الروحا

مللن الغللرب دول موقللف فللي ذلللك بللرز شللتى؟ وقائع في والحين،
الطالبللات حجللاب قضللية ومللن رشللدي، سلللمان المرتللد قضللية

الصللحوةا علللى والتحريللض التشللكيك ومللن فرنسللا في المسلمات
بلله صللرحت مللا السلمية) وهو (الصولية يسمونه ما أو السلمية،

ل إذن ل فلنتعاون السرية؟ تقاريرهم به وامتلت العلمية، أجهزتهم
الجديللدةا، بأسلللحتها الجديللدةا، الصللليبية الحرب لهذه التصدي على

عالمنللا يغللزو التنصللير، أن علللى متفقيللن الهائلللة. ألسللنا وإمكاناتها
ويغللزو جبللارةا، وطاقللات متطللورةا، وسللائل من يملك بما السلمي

حللالت ويسللتغل العللالم فللي المتنللاثرةا السلللمية، القليللات كذلك
أمتنللا أبناء بين ل للسف ل المنتشرةا والجوع والمرض والجهل الفقر

عن لنزع آلفها، بل المليين، مئات لذلك ويرصد وآسيا، إفريقيا في
مللا عقيدتها. وهو عن ويحولها جلدها، من ليسلخها بل لباسها، المة
اسللتدرارا ذلللك، غيللر يعلن كان وإن القطار، من كثير في فيه نجح

تفكللر ل حتى للفريسة، وتخديرا والبشري، المادي المدد من لمزيد
الغللزو هذا وجه في الوقوف على كلنا فلنتعاون ؟ جادةا مقاومة في

لنصللرةا ولنبذل عقيدتها، وصميم المة هذه دين إلى الموجه الديني
مللا بعللض نبللذل أن يكفللي بللل بللاطلهم، لنصللرةا يبللذلون كمللا حقنا،

العقيللدةا، فللي تحاربنللا الشلليوعية أن علللى متفقيللن يبذلونه. ألسللنا
مللن اقتطعته ما يكفها ولم الرض، في وتحاربنا الفكر، في وتحاربنا
(بخللارى، الشلليوعية دار إلللى ضللمتها السلللما دار من غالية فلذات

قطللع ضللم أرادت وغيرهللا) حللتى وأزبكسللتان وطشللقند، سمرقند،
قللوات دوخللت الللتي الصللامدةا، المجاهللدةا أفغانستان آخرها أخرى،
النسللحاب؟ علللى أجبرتها ثم سنوات، عشر والجوية البرية الروس

الغللزو الشلليوعي، الماركسللي الغزو نقاوما أن على جميعا فلنتعاون
وديارنللا أبناءنا ولنحم العسكري، السياسي والغزو الفكري، العقدي

وشللرائعنا عقائللدنا علللى خطللرا يمثللل الذي الحمر الزحف هذا من
الشلليوعية أن سيما ول والدبي، المادي، ووجودنا وتقاليدنا وأخلقنا



كما دارها، عقر في الساسية وأفكارها مبادئها عن تتراجع بدأت قد
روسلليا داخللل فللي ذلللك نرى كما بل الشرقية، أوروبا في ذلك نرى
مئللات أن علللى متفقين جورباتشوف. ألسنا ميخائيل عهد في ذاتها

السلللما أوليللات يجهلللون العللالم أنحاء في المسلمين من المليين
السلللما من يعرفون يكادون ول وضروريتها، فرضيتها على المتفق

الللذي هو الفراغ أو الجهل وهذا رسمه، إل القرآن من ول اسمه، إل
ينشللرا أن كليهمللا، الماركسللي والغللزو التنصلليري، الغللزو أطمللع

فلنتعللاون السلما؟ أمة على المحسوبة الشعوب هذه بين ظلليهما
الساسللية والركللان السلللما، بللاء ألللف الشللعوب هللذه تعليم على

فيهللا تختلف ل التي والداب، والخلق، والعبادات العقائد من للدين
لهللا، حللدود ل جهودا منا يستغرق وهذا القوال، تتعدد ول المذاهب،

فللي الخلف فيها ينتهي أن هيهات مسائل من فيه نتجادل ما تنسينا
سللكان من الربعة المليارات أن على متفقين الياما. ألسنا من يوما
عللرف وإذا يللذكر، شلليئا السللما عللن أكللثرهم يعللرف ل الكرةا هذه

صللورةا يعللرف فإنمللا السللماع أو القللراءةا، طريق عن عنه، بعضهم
فيلله، النظر على تحفز ل الدين، هذا حقيقة عن مشوهة، أو مبتورةا

تبلغهللم لللم الواقع في به. فهؤلء المعرفة استكمال إلى تشوق ول
الللدعوةا صللوت إيصللال عللن مسللئولون حقيقيا. ونحن بلوغا الدعوةا

بلسللانهم قللوما كللل نخاطب وأن الست الدنيا قارات إلى السلمية
عنهللم، والعللذار التعللت ونزيللح عليهللم، الحجللة ونقيللم لهم، لنبين
وكشللف السلللما، حقللائق وبيللان المفتريللات، ورد الشللبهات، بللدفع

للله ونجند الكبير، العمل هذا على نتعاون ل خصومه. فلماذا أباطيل
كللان إذا أهميتلله؟ يعللادل ومللا بلله، جدير هو ما والموال الرجال من

ديارنا قلب في دولة له أقاموا حتى لدينهم متعاونين يعملون اليهود
بللدءا العالم، لتنصير متعاونين يعملون والنصارى السلمية، العربية
السلللما لنشللر متعللاونين نعمللل ل فلمللاذا ذاتلله، السلللمي بالعالم

العصللر، ومسللتوى السلللما، مستوى على تعريفا به العالم وتعريف
بمئللات النجيللل نشللروا النصللارى إن الخرون؟ يصنعه ما ومستوى
ترجمللات بعللض نهيللئ أن عجزنللا ونحللن اللهجللات، وآلف اللغللات،
لغللات بأشللهر الكريللم، القللرآن لمعللاني وموثقللة، مؤتمنللة، صحيحة
العلمانيللة القللوى أن علللى متفقيللن بغيرهللا؟! ألسللنا فكيف العالم،

ليقللاف للل ويسللارها يمينهللا ذلللك في يتعاون ل مستميتة جهودا تبذل



صللورتها وتشللويه إليهللا، الدعوةا وتعويق السلمية، الشريعة تطبيق
يللوما بعللد يومللا صلليحاتها تتعللالى الللتي السلللمية، المجتمعللات في

تعالى. وأصللبح الله فرض كما إليها الحتكاما وضرورةا بها، للمطالبة
عللدد فللي العريضللة الجماهير عليه اجتمعت عاما شعبيا مطلبا ذلك
بمختلللف السلللميون يتعللاون ل فلماذا المسلمة؟ القطار من كبير

العلمللاني التكتل هذا أماما واحدا صفا للوقوف وفصائلهم مدارسهم
وشللرقية؟ غربيللة للسلللما المعاديللة القوى كل من والمعان المؤيد

المسللائل في الجزئية خلفاتهم السلميون يتناسى ل وأخيرا: لماذا
صللفوفهم، وتلللتئم جهللودهم، لتتضللاما الفرعيللة، والمور الجتهادية،

لهللم، المعاديللة الضللخمة القللوى مواجهللة فللي جبهتهللم، وتتوحللد
وتتفللق بينهللا فيمللا تختلللف والللتي لهللم، والكائللدةا بهللم، والمتربصة

الجبهة من يحتاج وهو قليل، ول بهين ليس عليه المتفق إن عليهم؟
وكللل تفكيرهللم، كللل تشللغل وجهللود، جهود إلى العريضة السلمية
وتحقيللق الفللراغ، لملللء تكفي ل هذا ومع إمكاناتهم، وكل أوقاتهم،
أن السلللمية الجبهللة علللى المنشود. حللراما الهدف وإصابة المال،
والسللدل والحجللاب، والنقاب والثوب، اللحية على بينها فيما تعترك

تلك وتدع التشهد في الصبع وتحريك والتفويض، والتأويل والقبض،
الصادقين. المؤمنين بكتائب تسدها أن دون الهائلة الثغرات

: فيه المختلف في * التساماح

التسللامح هللو منه فأوجب واجبا، عليه المتفق في التعاون كان وإذا
فيه.  المختلف في

صللاغها الللتي القاعللدةا وهللي بشللقيها، الذهبية القاعدةا تكتمل وبهذا
صللاحب للل الللله رحملله للل رضللا رشلليد السيد/ محمد المجدد العلمة
المنار).  المنار) و(تفسير (مجلة
بعضللنا ويعللذر عليلله اتفقنللا فيمللا تقول: "نتعاون التي القاعدةا وهي
فيه".  اختلفنا فيما بعضا
القاعللدةا، بهللذه حفيللا الللله، رحملله البنللا حسن الشهيد الماما وكان

تلمللذته مللن كثير حسب حتى وعمل، فكرا بها اللتزاما على حريصا
واضعها.  أنه واتباعه



فللي آخللر رأي ضللد لللرأي نتعصللب ل هنللا: أن بالتسللامح والمقصود
بللل إمللاما، ضللد لماما ول مذهب، ضد لمذهب ول الخلفية المسائل

بقوله: الله رحمه المنار صاحب عنه عبر الذي التسامح شعار نرفع
فيه".  اختلفنا فيما بعضا بعضنا "يعذر
منها:  نذكر مبادئ، جملة على يقوما المنشود التسامح وهذا

الخار:  الرأي . احترام1

الخلف: حللدةا وتقليلل الشللقة، لتقريلب هنللا المهملة الللدعائم ومن
وإعطللاء الخريللن، نظللر وجهللات وتقللدير المخللالف، الللرأي احتراما
والهتماما.  العتبار من حقها الجتهادية آرائهم
مللن قطعيللا ليللس مللا كللل وهللو: أن مهللم، أصللل علللى مبني وذلك

يقبللل فهللو الجتهللاد، يقبل كان وإذا للجتهاد، قابل أمر هو الحكاما،
الختلف. 

إنهللا موضع غير في قلنا (القطعيات) التي هو الجتهاد يقبل ل الذي
ل الللتي وهللي للمللة، والعمليللة والشللعورية الفكرية الوحدةا تجسم
المجللادلون، فيهللا يجللادل ظنيللات إلللى بتحويلهللا يسللمح أن ينبغللي

تمثللل القطعيللات هللذه أن المعللروف ومللن المشللككون، ويشللكك
فللي تقللع الحكللاما وجللل العمليللة، الحكللاما مللن جللدا قليلة مساحة
للجتهاد.  (الظنيات) القابلة منطقة

ولللو عليهللم، وتوسعة بعباده، تعالى الله من رحمة هذه أن ريب ول
حكللم كللل علللى بللالنص كللله الجتهاد باب علينا لغلق سبحانه شاء
واحدا.  وجها إل يحتمل ل قطعيا نصا

لللم كللثيرةا أشللياء عللن فسللكت علينللا، ووسع رحمنا سبحانه، ولكنه
كان فما نسيان، غير بنا رحمة سنة، ول كتاب في حكمها على ينص
واختلف الفهللاما، لتعدد قابل معظمه جعل عليه نص نسيا. وما ربنا

مللن المتباينللة للصللناف يتسللع حللتى والسللتنباطات، التفسلليرات
وفحللواه، بروحلله وآخللذ وحرفيتلله، النللص بظاهر آخذ بين ما الناس،

مرخص.  وموسع متشدد مضيق بين وما



فيه، نص ل فيما أو النصوصا، فهم في اجتهد أن حقي من كان وإذا
عللن يميزنللي الللذي فما لي. وإل الذي الحق غيري أعطي أن بد فل

 غيري؟
أن الجتهاديللة المللور شللأن فمن يجتهد، أن غيري حق من داما وما

اجتهادية.  تكن لم وإل والفهاما، الراء فيها تختلف
هللو يعللرف لللم وإن الراء أو الرأيين أحد مع الصواب أن رأينا سواء
لللم وإن بعضللهم، إليه وفق المسألة، في واحد الله حكم فإن بعينه،
الثم أن إل أيضا، هو من نتأكد لم وإن غيره، وأخطأه هو، من نتيقن

أجللرا اجتهللاده علللى أيضللا مللأجور المخطئ بل الجميع، عن مرفوع
أجللر يفتلله فلللم الصللابة أجر فاته فإن الحديث، في صح كما واحدا،

الجتهاد. 
الجزئيللة، الحكلاما فلي نفسله علن المجتهللد يقللوله مللا أقلص وهنلا

أنلله عنلله، الله رضي الشافعي، الماما عن روي ما العملية والفروع
الصواب.  يحتمل خطأ غيري ورأي الخطأ يحتمل صواب قال: رأيي

المجتهللد، رأي فللي الخطللأ احتمللال للل الجللانبين مللن الحتمال وهذا
بيللن المسللافة يقللرب الللذي هللو للل غيره رأي في الصواب واحتمال

الطرفين. 
ه رضي الشافعي إنصاف من وهذا عة عنله، الل ه، وس ورحابلة علم

أفقه. 
صللادرةا دامللت مللا للل الجتهادية الراء أن يرى الذي بالقول أخذنا أما

يمكللن المسللألة فللي الله حكم وإن صواب، كلها ل الجتهاد أهل عن
مجتهللد، كل اجتهاد إليه انتهى ما هو فيها الصواب فيكون يتعدد، أن

التالية.  الفقرةا في عنه نتحدث ما وهو

 الصواب تعدد . إماكان2

الخللر: الللرأي واحللتراما الخلفيللات فللي التسللامح علللى يعيللن ممللا
الصواب.  تعدد بإمكان العتقاد



يتعللدد أن يمكللن وهللو: هللل إجابللة، إلللى ويحتللاج يطرحا سؤال وهنا
واحللدا وجهللا إل يكللون ل الصللواب أن أما الواحد، المر في الصواب

 بحال؟ التعدد يحتمل ل وأبدا، دائما
أحكللاما في يتعدد الصواب أن يرى من الصوليين في والجواب: أن

المجتهللد حكللم إليلله انتهللى ما مسألة كل في الصواب وأن الفروع،
مجللرد ل تضللاد، اختلف ونتائجهللا، الجتهللادات اختلفللت وإن فيهللا،

أو حرمتله، والخلر الشلليء هلذا حلل أحدهم رأى بأن تنوع، اختلف
عدمه.  غيره ورأى وجوبه، أحدهم رأى

(المصللوبة) ولهلم باسلم الصلول عللم فللي المعروفون هم وهؤلء
عليهم.  وردودهم أدلتهم ولمخالفيهم واعتباراتهم أدلتهم

المسلائل فلي ذللك طللرد مللن السللف علمللاء بعلض عللن نقللل بل
لعللدما المللة، طوائللف فيهللا اختلللف الللتي الساسللية غير العتقادية

وإرادةا العباد، أفعال مثل فيها والدللة الثبوت قطعية نصوصا وجود
أنلله العنللبري الحسن بن الله عبيد عن نقل فقد ونحوها، المعاصي،

وهؤلء الله، عظموا قوما المور: هؤلء هذه في المختلفين عن قال
الله!  نزهوا قوما
قللديم، مللن البشر فيها حار التي الدقيقة المسائل في مقبول وهذا

تيميللة ابللن قرره كما أخطأ، وإن الله، شاء إن مأجور فيها والمجتهد
وغيرهما.  القيم وابن
علمللاء جمهور وهم بإطلق، المجتهدين كل تصويب يرى ل من وأما

ظللواهر له تشهد ما وهو يصيب، وقد يخطئ قد المجتهد وأن المة،
أن يمكللن فعنللدهم الدلللة، وتؤيللده والسللنة، القللرآن مللن النصوصا

معينة.  حالت في أيضا الصواب يتعدد
مختلفللة، أوجلله علللى تكللون أن نفسلله الشللارع أراد أشللياء فهنللاك
منها.  واحد وجه على الصواب يقصر ولم كلها وأقرها

الكريللم، للقللرآن القللراءةا أوجلله تعللدد ذلك على المثلة أوضح ومن
حللد بلغللت طللرق مللن وسللم، عليلله الله صلى النبي عن ثبت الذي

العشللر أو السللبع القللراءات فللي أثره نرى وغدونا القطعي، التواتر
ويللرون مكللان كللل فللي المسلللمون يسللمعها والللتي المعروفللة،

طبللع آثارهللا ومللن دينهللم، فللي حللرج أي فيلله يجللدون ول اختلفهللا،
المشللارقة مصللاحف مثل القراءات، هذه باختلف تختلف مصاحف



المغاربة ومصاحف عاصم، عن حفص رواية أساس على المطبوعة
نافع.  عن ورش رواية أساس على المطبوعة

فللأقرأهم لصحابه، وسلم عليه الله صلى النبي أقرأه ما هذا وأصل
أول فللي بعضللهم إن حللتى حللرف، مللن أكللثر أو وجه من أكثر على
أنهللم عرفللوا ثللم تلقللاه، لمللا المخالفة قراءته بعض على أنكر المر

الصلللةا عليلله النللبي مللن مقصللود أمللر هللذا وأن مصلليبون، جميعللا
محسن" كمللا خالفه: "كلكما ومن مسعود لبن قال ولهذا والسلما
تقدما. 
معينة.  بقيود الصواب فيها يتعدد أن يمكن قضايا هناك
ومللع زمللان، فللي المجتهللد هذا مع الصواب يكون أن معنى أن على

آخر.  زمان في مخالفه
والبيئة المكان إلى نظر إذا قضية في المجتهد صواب يكون وكذلك

م وإن لله، بالنسلبة صلوابا فيكون والمحيط بالنسلبة صلوابا يكلن ل
البدعللة، دار غيللر السللنة ودار الكفللر، دار غيللر السلما فدار لغيره،

الحضر.  غير والبادية
غيللره مع ويكون معينة، حال في المجتهد مع الصواب يكون وكذلك

الستضللعاف وحللال القوةا، حال غير الضعف أخرى. فحال حال في
الحللديث وحللال الضرورةا، حال غير السعة وحال التمكين، حال غير

أحضانه.  في الناشئ السلما في العريق حال غير بالسلما، العهد
بتغيلر الفتلوى بتغيلر القلول فلي المحققلون اعتملده ملا هلو وهلذا

التغيير.  موجبات من وغيرهما والعرف والحال والمكان الزمان
مللن عليهللا الدلللة لقامللة الللله وفقنللي وقللد مشهورةا، قاعدةا وهي

الئمللة، وعمللل الصللحابة، وهللدي المشللرفة، والسنة العزيز القرآن
ة السلعة (عواملل علن دراسلتي فلي وذلك الشلريعة فلي والمرون

الصللحابة رأينللا الزمللان، تغيللر بسللبب الصواب تعدد السلمية) في
وسلللم، عليلله الللله صلللى النللبي عهللد فللي تكللن لللم أحكاما يقرون

بيللن العللراق سللواد تقسلليم عمللر رفض مثل الزمان، تغير اقتضاها
خيللبر. فللي وسلللم عليلله الللله صلى النبي فعله لما خلفا الفاتحين،

مللا وإحراقلله عليهللا، النللاس وجمعلله المصللاحف عثمان كتابة ومثل
الكلمة.  اختلف خشية عداها،



علللى متللاع، من أيديهم تحت ما هلك إذا الصناع علي تضمين ومثل
أمللوال علللى وخيللف النللاس تغيللر لما قبل، من متبعا كان ما خلف

إل للنللاس يصلللح عنه: ل الله رضي قال ذلك في سئل الناس. ولما
عللن زمللانهم لختلف شيوخهم يخالفون الئمة أصحاب ذاك. ورأينا

فللي قيللل كمللا بوضوحا، الفقه تاريخ سجله ما وهذا قبلهم، من زمن
ومحمللد: إنلله يوسللف أبللي وصللاحبيه حنيفللة أبللي بين الخلف بعض

وبرهان.  حجة اختلف وليس وزمان عصر اختلف
(الرسالة) صاحب القيرواني زيد أبي ابن مثل إماما جعل الذي وهو

أثللر ما مخالفا للحراسة كلبا يقتني المالكي المذهب في المشهورةا
لمللاما مخللالفته على لمه من لمه ذلك. فلما كراهية من مالك عن

ضاريا!!  أسدا لتخذ زماننا في مالك كان قال: لو المذهب
الللرأي تكوين في وتأثيره المكان تغير باعتبار الصواب يتعدد وكذلك
السلللما، لللدار أحكاما يقررون الفقهاء جعل ما وهو الحكم، وتحديد
التعامللل حنيفللة أبللو أجللاز حللتى العهللد، دار أو الحللرب لدار وأخرى

ذلللك داما مللا السلللما، دار خللارج الربللا، ومنهللا الفاسللدةا، بللالعقود
خيانة.  ول غدر ودون بالتراضي،

أو الفرائللض، أنكللر مللن أن يقللررون الفقهللاء جعلللت الللتي وهللي
إل بللالردةا، عليلله يحكللم بالضللرورةا، الدين من المعلومة المحرمات

العلللم، ومللواطن السلللما أمصللار عللن بعيللدةا ببادية ناشئا يكون أن
ويتفقه.  ليتعلم فرصة ويعطي لبداوته، فيعذر
أحللوال كانت سواء الحوال، بتغير الحكم وتغير الصواب، تعدد وفي
شتى.  وأحكاما كثيرةا، أمثلة نجد الجماعة، أحوال أما الفرد
مختلفللة أجوبللة يعطللي وسلم عليه الله صلى الرسول جعل ما وهو

وصللفه يختلللف كللالطبيب السللائلين، أحوال مراعيا الواحد للسؤال
بعللض من يقبل جعله ما أيضا المرضى. وهو أحوال باختلف للدواء
العرابللي مللن موقفه غيرهم.. مثل من يقبله أن يمكن ل ما الناس
بلله، الصللحابة وهللم النللاس، مللن مرأى على المسجد في بال الذي

لم وأنه بداوته، ظروف يقدروا أن الصحابة وأمر به، الرسول ورفق
عليلله تقطعوا ل (أي تزرموه لهم: ل فقال السلما، بأدب بعد يتأدب

تبعثللوا ولللم ميسرين، بعثتم فإنما ماء، من ذنوبا عليه البول) وصبوا
معسرين. 



الوقللائع فللي وسلللم عليلله الللله صلللى النللبي فتللوى كللانت ولهللذا
تكللون أن لجللواز عللاما، حكللم للل بالضللرورةا ل منها يؤخذ ل الشخصية

والصللوليون: وقللائع الفقهاء قال هنا ومن فيها، مراعاةا الخصوصية
لها.  عموما ل العيان أو الحوال

النللاس، أحللوال فللي التغيللر هللذا إلللى ينظللرون الصحابة وجدنا كما
الحكاما.  من يناسبه بما فيعالجونه

فللأبو الخمر، شارب عقوبة مثل قضية في أحكامهم تغيير سر وهذا
فللي تمللادوا النللاس رأى حيللن ثمانين، يجلد وعمر أربعين، يجلد بكر

وزجرا.  ردعا العقوبة في الزيادةا فرأى الشرب
مللن أحدثوا ما بقدر أقضية للناس العزيز: تحدث عبد بن عمر وقال

الللله رسللول له: إن قيل ولما ولولته، له الهدية مبدأ فجور. ورفض
عليلله الله صلى ل له قال: كانت الهدية، قبل وسلم، عليه الله صلى
رشوةا!!  لنا وهي هدية، ل وسلم
ابللن المللاما حكللاه مللا المقاما هذا في تذكر التي المثلة أوضح ومن
فللي التتللار مللن بقللوما مللر حيللن تيميللة ابللن السلما شيخ عن القيم

أصللحابه بعللض عليهللم فللأنكر الخمللر، شللرب مللن سكارى دمشق،
بصلليرته، بنللور نلله الللله رضللي الشلليخ ولكن المنكر، هذا لقترافهم

المصللالح بيللن الموازنللة علللى القللائم فقهلله وعمللق أفقلله، وسللعة
الله حرما فإنما وشربهم، سكرهم في لهم: دعوهم قال والمفاسد،

الخمللر تصللدهم وهللؤلء الصلةا وعن الله ذكر عن تصد لنها الخمر،
الموال!  ونهب الدماء سفك عن

بللل واحدةا، حال على بالحكم يجمد ل الذي الحقيقي الفقه هو وهذا
الحكاما.  عليها ويدير والمقاصد، العلل إلى ينظر
السياسللية القضللايا فللي يقللال الفقهيللة، القضايا في يقال كما وهذا

وسائل من له يتخذ وما والتغيير، الصلحا وقضايا أيضا، والجتماعية
وأدوات. 

إللى واللدخول النتخابلات، فلي المشلاركة ملا بللد في يحسن فقد
بيللدها أصللبح الللتي السلللطة فللي للتللأثير محاولللة النيابية المجالس
لسللماع القللل، علللى أو الديمقراطية، الدول في والتقنين التشريع

العذار.  وقطع الحجة وإقامة عاليا، السلما صوت



منه، جدوى ول تحته، طائل ل عبثا آخر بلد في ذلك يكون حين على
يحكمهللا الللذي السللتبداد عللن المة تضليل في مشاركة كان وربما

عليها.  ويتسلط

المناط):  (تحقيق الواقع تكييف في الخاتلفا . حتمية3

اليللوما: للسلللما العاملون فيه يختلف فيما التسامح على يعين ربما
السلللمية، السللاحة علللى نشللهده الذي الخلف ألوان من كثيرا أن

علللى خلف ولكنلله هللو، حيث من الشرعي الحكم على خلفا ليس
يسللميه مللا وهللو الشللرعي، الحكم عليه يترتب الذي الواقع، تكييف

المناط).  (تحقيق الفقهاء
الللله، أنللزل بمللا الحكللم يدع الذي الحاكم أن على متفقون فالجميع

هللو عليلله، البشللر لحكللم وتفضيل به، استخفافا أو له، ورفضا إنكارا
وينطبللق المسلللمين، زمرةا في يكون أن يستحق ول نزاع، بل كافر
هللم فأولئللك الللله أنزل بما يحكم لم تعالى: (ومن قوله ظاهر عليه

مللن بخلف تأويللل، إلللى حاجللة أي ) دون44الكللافرون) (المائللدةا: 
علللى حرصللا أو الجنبيللة، القللوى أمللاما خضللوعا أو ضللعفا، يللتركه

الكرسي.. الخ. 
مللن هللم هللؤلء: هللل الفلني البلد حكاما أن في الخلف يأتي ولكن

 الخر؟ الصنف من أو الول الصنف
فهللم مسللتخفون، جاحللدون، رافضللون هللؤلء البعض: إن يقول هنا

مارقون.  مرتدون كفرةا
ليللس للمناصللب، عبيللد مهازيل، ضعفاء قوما هم آخرون: بل ويقول
بملللء يقولللون يجعلهللم مللا النفللس، قوةا ول الدين، قوةا من لديهم

أفواههم: ل. 
لن الضللرورةا، إملء مللن بللأنه مللوقفهم يللبرر أن يحللاول وغيرهللم
وإن قائمللا، يللبرحا لللم ونفوذه مقدراتهم، في يتحكم زال ما الجنبي

والقللوت، بالسلللحا يمللد الللذي فهو عساكره، ورحلت جيوشه، جلت
المعونات!  ويمنح القروض، ويعطي



ملك من أن خلف فل بالقوةا، المنكر تغيير من ذلك: الموقف ومثل
عللن يعجللز أحللد ضللرر ول أذى يخللش ولللم والسللتطاعة، القللدرةا
مللن أكللبر منكللر وقللوع مللن يخف ولم تبعته يحمل ومن هو احتماله
بيللده. المنكللر يغير أن ل عليه بل ل له فإن تغييره، يريد الذي المنكر

أضللعف وذلللك القلللب، إلللى ثللم اللسللان، إلللى اليللد مللن انتقل وإل
اليمان. 

فلن هللل أعنللي المنللاط، هللذا تحقيللق فللي هنا يظهر الخلف ولكن
بيللدها المنكر إزالة على قادرةا الناس: أهي من الفئة هذه أو خاصة

 ل؟ أما ذكرناها التي بالشروط
الفكار.  وتتفاوت النظار، تختلف هنا

يحسللبون بحيللث الذاتيللة قللوتهم تقدير في يبالغون من الناس فمن
يحرقوا أن يستطيعون أنهم لمجرد قادرون، المنكر تغيير على إنهم

غافلين بالعنف، ماجنا حفل يفضوا أو خمر، زجاجة يحطموا أو حانة،
نفسلله المنكر أضعاف تكون قد وأضرار آثار من ذلك يسببه قد عما

تغييره.  أريد الذي
أنفسللهم وإظهللار حجمهم، تقليل في يغلون قوما هؤلء مقابل وفي

والبيان.  القول بمجرد المنكر ينكرون ل أنهم حتى الضعف، بمظهر
مللن المللر إلللى ينظللرون وأولئللك، هللؤلء بيللن متوسطون وآخرون

ويصليب وأهليهللم، إخللوانهم يصلليب مللا إللى نلاظرين جللوانبه جميع
مقللدمين والمفاسللد، المصللالح بين موازين ودعاته، السلما سمعة

المصلللحتين، أدنللى يفوتللون المصلللحة، جلللب علللى المفسللدةا درء
الشرين.  أهون ويقبلون

شبهات: 
مللع نتجمللع أو نتعللاون المتحمسللين: كيللف المخلصللين بعض ويقول

ول نهجرهللم أن أمرنللا وقللد بدعتهم، عن الطرف ونغض المبتدعين
 عليهم؟ نسلم

درجللة إلللى بصاحبه يصل ما فمنها وأنواع، مراتب البدع ونقول: إن
ذلك..  دون ما ومنها البواحا، الكفر



يدخل وما فيه، مختلف هو ما ومنها بدعيته، على متفق هو ما ومنها
أجللرا يللؤجر وقللد المتللأول، المخطئ فيه فيعذر الجتهاد، نطاق في

الجتهاد.  أهل من كان إن واحدا،
ومنهللم لبللدعته، داعيللة متبوع هو ومن تابع، هو من المبتدعين ومن

العنيف.  الحاد ومنهم القريب، السهل
مللن القتراب يكون وقد واحدةا، معاملة الجميع يعامل أن ينبغي فل

بخطئهللم، إقنللاعهم إلللى سللبيل بالحسللنى، معهللم والتعامللل هللؤلء
المستقيم.  الصراط من وتقريبهم

البللدع، أهللل لبعض صحيحه في يخرج البخاري الماما مثل رأينا وقد
الصللدق أهللل مللن رآهلم لنله وذللك لبلدعته، داعية كان من ومنهم

الخلوارج دعلاةا أحلد حطلان بلن لعملران أخلرج أنله حتى والضبط،
قاتللل ملجلم ابللن فيله مللدحا شعر من عنه روي ما على وشعرائهم،

وجهه.  الله وكرما عنه الله رضي علي المؤمنين أمير
الضللررين، أخللف شلرعا: ارتكلاب المقلررةا القواعللد مللن أن عللى

منه أغلظ مبتدع ضد مبتدع مع التعاون يجوز الشرين. ولهذا وأهون
كلها.  للملة معاد كافر ضد أو ابتداعا،

أو منلله، أكفللر هللو مللن ضللد كللافر مللع التحالف أو التعاون يجوز بل
ظللاهر كافر ضد للمسلمين، والمودةا الرأي حسن كافر مع التعاون
للمسلمين.  والكيد العداوةا

قبيلللة للل الحديبية صلح بعد ل وسلم عليه الله صلى النبي حالف وقد
الغارات.  عليه وشنوا العداء، ناصبوه الذين قريش ضد خزاعة،

الفللرس فيهللا انتصللر الللتي والللروما الفللرس بين الحرب قصة وفي
جللدال مللن وقللع ومللا المر، أول في النصارى الروما على المجوس

نتيجللة حللول مكة، في قريش من والمشركين المسلمين بين وتلحا
الللروما أن علللى بكللر أبللو راهللن أن حللد إلللى وعللاقبته، الصراع هذا

بعللض وأن بعللض، من أهون بعضه الكفر أن على دليل سينتصرون،
بعض.  من المسلمين إلى أقرب الكفار
اعتللبر فقد مكة، في والمشركين المسلمين من كل أدركه ما وهذا

لن المسلللمين، يغيللظ أمللرا الروما على الفرس انتصار المشركون



بخلف وللشللر، اثنين: للخيللر بإلهين ويقولون النار، يعبدون الفرس
سماوي..  دين وأصحاب كتاب، أهل فهم الروما

علللى سللتدور الللدائرةا أن المسلللمين يبشر القرآن نزل أن غرو ول
للروما.  ستكون الدولة وأن الفرس

بعللد مللن وهللم الرض أدنللى فللي الللروما تعالى: (آلللم. غلبللت يقول
ويومئذ بعد ومن قبل من المر لله سنين بضع سيغلبون. في غلبهم
الرحيللم) العزيللز وهللو يشللاء مللن ينصللر الله المؤمنون. بنصر يفرحا

) 5-1الروما:  (سورةا

الله)  إل إله (ل قال عمن * الكف

أو التحللاد لبنيللان التللدمير أدوات أخطللر أن دارس علللى يخفللى ول
هللو بللل عامللة، وللمسلللمين خاصللة، للسلما العاملين بين التقارب

الملللة، مللن مسلما تخرج أن التكفير، الطلق: هو على خطرا أشد
والردةا.  بالكفر عليه وتحكم القبلة، أهل دائرةا ومن
مسلللم بيللن لقللاء فل حبللال، مللن وبينلله بينك ما يقطع ريب بل فهذا

يلتقيان.  ل متوازيان خطان فهما ومرتد
هللذا التكفيللر) أخطللاء فللي الغلللو (ظللاهرةا رسالتي في ذكرت وقد

حركيللة وخطيئة علمية، وخطيئة دينية، خطيئة فهو وأخطاره التجاه
وسياسية. 

فللي بللالكفر، المسلللم اتهللاما مللن التحذير أبلغ تحذر النبوية والسنة
مستفيضة.  صحيحة أحاديث

لخيلله: يللا الرجللل قللال مرفوعللا: "إذا عمللر ابللن ذلك: حللديث ومن
عليه". رجعت وإل قال، كما كان فإن أحدهما، بها باء فقد كافر،

وليللس الللله، عدو قال: يا أو بالكفر، رجل دعا ذر: "من أبي وحديث
عليه.  رجع عليه" أي حار إل كذلك

كقتله".  فهو بكفر مؤمنا رمى قلبة: "من أبي وحديث



كللل عللن الكف السلمية، الصحوةا أبناء على الواجب كان هنا ومن
فقللد قالهللا مللن أن الحللاديث صللحت الله" فقد إل إله قال: "ل من

الله.  على وحسابه وماله، دمه عصم
بللل قلبلله، عن نشق بأن نؤمر لم الله) أننا على (حسابه أن ومعنى
السرائر.  يتولى والله الظواهر، وفق نعامله
قللال ما بعد المعركة في قتله الذي الرجل مع زيد بن أسامة وقصة

الكريم الرسول عليه أنكر فقد الوضوحا، كل الله) واضحة إل إله (ل
السلليف، مللن تعللوذا قالهللا أنه دعواه منه يقبل ولم قولها، بعد قتله

قلبه؟!  عن شققت قائل: هل
لللذنوب السلللما، أهللل وتكفيللر الحمللى، هللذا اقتحللاما يجوز ل ولهذا

الصللواب أخطللؤوا وإن اعتنقوهللا آراء أو اقترفوهللا، بدع أو ارتكبوها
فيها. 
النقطة:  هذه في الوزير ابن الماما يقول

وسلللم عليلله الللله صلى الله رسول أمر التكفير ترك مرجحات من
مللن وهللذا والخصوصللية، بالنصوصللية المسللألة هللذه في بذلك وآله

قللال: قللال أنللس حديث أحاديث: منها ذلك المرجحات. وفي أوضح
اليمللان أصللل مللن وسلللم: "ثلث وآللله عليه الله صلى الله رسول
مللن نخرجلله ول بللذنب، نكفللره ل الللله، إل إللله ل قللال عمللن الكف

مللن الجهللاد كتللاب فللي داود أبللو بعمللل.. الحللديث" رواه السلللما
إل ضعف من فيها وليس أخرى، طريق من يعلى أبو السنن. ورواه

عليلله أثنى وقد حفظه، قبل من ضعف الصالح، العبد الرقاشي يزيد
أنللس عللن صللالحة أحللاديث وقللال: عنللده ووثقه، عدي ابن الحافظ

فأقل التابعين، عموما على النبوي الثناء مع هذا به، بأس ل أنه أرجو
لها.  ويشهد داود أبي طريق يقوي أن أحواله

وآله عليه الله صلى الله رسول عن هريرةا أبي الثاني: عن الحديث
داود.  أبو بمعناه. رواه أنس حديث نحو وسلم

وآللله عليلله الله صلى الله رسول عن عمر ابن الثالث: عن الحديث
أهل كفر من بذنب تكفروهم ل الله إل إله ل أهل عن وسلم: "كفوا

مللن الكللبير في الطبراني أقرب" رواه الكفر إلى فهو الله إل إله ل
والللراء بالحللاء وحمللرةا زيللد، بن علي عن حمرةا بن الضحاك حديث

ميم.  بينهما المهملتين



يصلح حديثهما بهما. قلت: لكن الحتجاج في الهيثمي: مختلف قال
تقدما..  بما ويقوى الشواهد في

وأبللي الدرداء وأبي السلما عليه طالب أبي بن علي عن الباب وفي
رضللي الخدريوعائشللة سللعيد وأبي الله عبد بن وجابر وواثلة أمامة

وسلللم، وآللله عليلله الللله صلللى النبي عن سبعتهم وعنهم، عنها الله
تقللدما ما مع ل بمجموعها لكن مجاريح أسانيدها في لكن ذلك، بمثل

مللن تقللدما مللا وهللو عنلله شللواهد السلما عليه علي ولحديث قوةا، ل
طللرق، مللن لمللوالهم رده ومللن طللرق، مللن الخوارج تكفيره عدما

تللدعون كنتم له: هل قيل أنه جابر فعن الصحابة، عمل ذلك ويعضد
قال: هل لذلك، الله! ففزع قال: معاذ مشركا؟ القبلة أهل من أحد

والطللبراني يعلللى أبللو قال: ل. رواه كافرا؟ منهم أحدا تدعون كنتم
في به العمل اشتهر إذا والحديث الصحيح، رجال ورجاله الكبير في

الللذي والحللديث السللبعة الشللواهد قللوته. وهللذه علللى دل الصحابة
أوائله.  في الزوائد مجمع في كلها قبلها

فيقول:  آخر وجها يذكر ثم
أن والظللاهر الخطللأ، عللن العفللو فللي والحاديث اليات تكاثرت قد

علللم مللن لنلله بتعمدهم، العلم إلى سبيل ول أخطؤوا، التأويل أهل
خطللاب فللي تعللالى الللله قللال تعالى، الله إل يعلمه ل الذي الباطن

مللا ولكللن به أخطأتم فيما جناحا عليكم خاصة: (وليس السلما أهل
تؤاخللذنا ل تعالى: (ربنا ) وقال5الحزاب:  قلوبكم) (سورةا تعمدت

أن تفسلليرها فللي ) وصللح286البقرةا:  أخطأنا) (سورةا أو نسينا إن
ابللن عللن صحيحين: أحدهما حديثين في فعلت، قال: قد تعالى الله

ملا علللى يصللروا تعالى: (وللم وقال هريرةا، أبي عن والخر عباس،
بعلمهللم، ذمهم ) فقيد135عمران:  آل يعلمون) (سورةا وهم فعلوا
مؤمنللا يقتللل فيه: (ومن العظيم التغليظ مع المؤمن قتل في وقال

فيلله الوعيللد ). فقيللد93النسللاء:  جهنللم) (سللورةا فجللزاؤه متعمللدا
متعمللدا) (سللورةا منكللم قتللله الصلليد: (ومللن فللي وقللال بالتعمللد،
سعد كحديث المعنى، بهذا الكثيرةا الحاديث ). وجاءت95المائدةا: 

أبيلله، غيللر أبا ادعى فيمن ل صحتها على متفق ل بكرةا وأبي ذر وأبي
الوعيد.  في العلم فشرط أبيه، غير أنه يعلم وهو



ثللم يحللرق أن للل لسللرافه ل أوصى الذي حجة: حديث أوضحها ومن
حتى البحر، في ونصفه البر، في نصفه الرياحا، شديد يوما في يذرى

حللديث وهللو لخوفه، الرحمة أدركته يعذبه! ثم ثم عليه، الله يقدر ل
سعيد وأبو حذيفة منهم الصحابة، من جماعة عن صحته على متفق
جللامع فللي كمللا التللواتر، عللدد بلغللوا قد منهم رواته بل هريرةا، وأبو

نباشا.  كان حذيفة: أنه حديث وفي الزوائد، ومجمع الصول،
خللاف ولللذلك والمعللاد، بللالله وإيمللانه لجهللله الرحمللة أدركته وإنما

يكللون فل محللال ظنلله ما على تعالى الله بقدرةا جهله وأما العقاب،
ثللم مقللدور، ممكللن وأنلله بللذلك، جللاءوا النبيللاء أن علم لو إل كفرا

نبعللث حللتى معللذبين كنللا تعللالى: (ومللا لقوله منهم، أحدا أو كذبهم
). 15السراء:  رسول) (سورةا

التأويل.  في الخطأ لهل حديث أرجى وهذا
مللا بللي فليظللن بللي عبللدي ظللن عنللد "أنا بأحاديث تقدما ما ويعضد

صحاحا.  أحاديث ثلثة شاء" وهي
بمللا المسلللم يكفر ل السلما: إنه علماء من جلة جماعة قال ولهذا
كفللر. قللال أنهللا بهللا المتلفظ يعلم أن إل الكفر ألفاظ من منه يبدر

والشافعي.  ومحمد الجبائي علي أبي قول المحيط: وهو صاحب
ذلك.  على حجتهم المتواتر بل الصحيح الحديث هذا ولعل

تيمية:  ابن السلما شيخ ويقول
كالمسللائل فيلله، أخطأ بخطأ ول فعله بذنب المسلم تكفير يجوز ول

بمللا الرسول قال: (آمن تعالى الله فإن القبلة، أهل فيها تنازع التي
ورسللله، وكتبه وملئكته بالله آمن كل والمؤمنون ربه من إليه أنزل

وإليك ربنا غفرانك وأطعنا سمعنا وقالوا رسله من أحد بين نفرق ل
مللا وعليهللا كسللبت مللا لهللا وسللعها إل نفسللا الللله يكلف ل المصير،

علينللا تحمللل ول ربنللا أخطأنللا أو نسللينا إن تؤاخللذنا ل ربنا اكتسبت،
لنللا طاقللة ل ما تحملنا ول ربنا قبلنا من الذين على حملته كما إصرا

القللوما علللى فانصللرنا مولنللا أنللت وارحمنللا لنا واغفر عنا واعف به
أن الصللحيح فللي ثبللت ). وقد286-285البقرةا:  الكافرين) (سورةا

خطأهم.  للمؤمنين وغفر الدعاء هذا أجاب تعالى الله



بقتللالهم وسلم عليه الله صلى النبي أمر الذين المارقون والخوارج
الراشللدين، الخلفللاء أحللد طالب أبي بن علي المؤمنين أمير قاتلهم
بعللدهم، ومللن والتابعين الصحابة من الدين أئمة قتالهم على واتفق

من وغيرهما وقاصا أبي بن وسعد طالب أبي بن علي يكفرهم ولم
حلتى عللي يقلاتلهم ولم قتالهم، مع مسلمين جعلوهم بل الصحابة،

لللدفع فقاتلهم المسلمين، أموال على وأغاروا الحراما، الدما سفكوا
يغنللم ولللم حريمهللم يسللب لللم كفار. ولهذا لنهم ل وبغيهم ظلمهم

أموالهم. 
مللع يكفللروا لللم والجمللاع بالنص ضللهم ثبت الذين هؤلء كان وإذا
بللالطوائف فكيللف بقتالهم، وسلم عليه الله صلى ورسوله الله أمر

هللو مللن فيهللا غلللط مسائل في الحق عليه اشتبه الذين المختلفين
ول الخللرى، تكفللر أن الطوائف هذه من لحد يحل فل منهم؟ أعلم

كللانت إذا فكيللف محققة، بدعة فيها كانت وإن ومالها، دمها تستحل
تكللون وقد أغلظ، هؤلء بدعة تكون وقد أيضا؟ مبتدعة لها المكفرةا

يختلفللون مللا بحقللائق جهال جميعا أنهم والغالب أغلظ، هؤلء بدعة
فيه. 

مللن محرمللة وأعراضللهم وأمللوالهم المسلللمين دمللاء أن والصللل
صلللى النللبي قللال ورسللوله، الله بإذن إل تحل ل بعض على بعضهم

دمللاءكم الللوداع: "إن حجللة فللي خطبهللم لمللا وسلللم عليلله الللله
بلللدكم فللي هللذا يللومكم كحرمة حراما عليكم وأعراضكم وأموالكم

المسلللم وسلللم: "كللل عليلله الله صلى هذا" وقال شهركم في هذا
عليلله الللله صلللى وعرضلله". وقللال وماله حراما: دمه المسلم على

المسلللم فهو ذبيحتنا وأكل قبلتنا واستقبل صلتنا صلى وسلم: "من
بسلليفيهما المسلللمان التقللى ورسللوله" وقللال: "إذا الللله ذمللة للله

بال فما القاتل هذا الله رسول النار" قيل: يا في والمقتول فالقاتل
بعللدي ترجعللوا صللاحبه" وقللال: "ل قتللل أراد قللال: "إنلله المقتول؟

لخيلله: المسلللم قال بعض" وقال: "إذا رقاب بعضكم يضرب كفارا
الصحاحا.  في كلها الحاديث أحدهما" وهذه بها باء فقد كافر يا

كمللا بللذلك، يكفللر لم التكفير أو القتال في متأول المسلم كان وإذا
دعنللي الللله رسللول بلتعة: يا أبي بن لحاطب الخطاب بن عمر قال

وسلللم: "إنلله عليه الله صلى النبي فقال المنافق، هذا عنق أضرب



فقللال: بللدر، أهللل علللى أطلللع قد الله أن يدريك وما بدرا، شهد قد
وفيهمللا الصللحيحين فللي لكللم؟" وهللذا غفرت فقد شئتم ما اعملوا

عبللادةا: بللن لسعد قال الحضير، بن أسيد الفك: أن حديث من أيضا
النللبي فأصلللح الفريقللان واختصم المنافقين، عن تجادل منافق إنك

لخللر قللال مللن فيهم البدريون فهؤلء بينهم، وسلم عليه الله صلى
ول هللذا ل وسلم عليه الله صلى النبي يكفر ولم منافق، منهم: إنك

بالجنة.  للجميع شهد بل هذا،
مللا بعللد رجل قتل أنه زيد بن أسامة عن الصحيحين في ثبت وكذلك

لمللا ذلللك وسلللم عليلله الللله صلللى النللبي وعظللم الله إل إله ل قال
اللله؟" وكللرر إل إللله ل قللال مللا بعللد أقتلته أسامة وقال: "يا أخبره

يومئللذ! إل أسلللمت أكللن لم أني أسامة: تمنيت قال حتى عليه ذلك
متللأول كللان لنلله كفللارةا، ول دية، ول قودا، عليه يوجب لم هذا ومع
تعوذا.  قالها أنه لظنه القائل ذلك قتل جواز ظن

ونحلوهم، وصفين الجمل أهل من بعضا بعضهم قاتل السلف فهكذا
مللن طائفتللان تعللالى: (وإن قللال كمللا مؤمنللون مسلللمون وكلهللم

الخللرى علللى إحللداهما بغللت فإن بينهما فأصلحوا اقتتلوا المؤمنين
فأصلللحوا فللاءت فللإن الللله أمللر إلللى تفيء حتى تبغي التي فقاتلوا
)9المقسللطين) (الحجللرات:  يحب الله إن وأقسطوا بالعدل بينهما

بعللض علللى بعضللهم وبغللي اقتتللالهم، مللع أنهللم تعالى الله بين فقد
بالعدل.  بينهم بالصلحا وأمر مؤمنون، إخوةا
ل الللدين، مللوالةا بعضا بعضهم يوالي القتتال مع السلف كان ولهذا

بعضللهم ويأخذ بعض، شهادةا بعضهم فيقبل الكفار، كمعاداةا يعادون
بمعامللللة ويتعلللاملون ويتنلللاكحون ويتوارثلللون بعلللض علللن العللللم

والتلعللن القتللال من بينهم كان ما مع بعض، مع بعضهم المسلمين
ذلك.  وغير
البدعللة عللن ونهللى والئتلف، بالجماعللة أمللر الللله أن مللع هللذا

منهللم لست شيعا وكانوا دينهم، فرقوا الذين وقال: (إن والختلف،
بالجماعللة وسلللم: "عليكللم عليلله الله صلى النبي شيء) وقال في
مللن وهللو الواحللد مللع الجماعة" وقال: "الشيطان على الله يد فإن

والللذئب الغنللم كللذئب النسان ذئب أبعد" وقال: "الشيطان الثنين
الغنم".  من والنائية القاصية يأخذ إنما



أن المسللمين مدائن من مدينة في صار إذا المسلم على فالواجب
وإن يعللاديهم، ول المللؤمنين ويللوالي والجماعة الجمعة معهم يصلي

وإل ذللك، فعللل ويرشده يهديه أن وأمكن غاويا أو ضال بعضهم رأى
فللي يللولي أن علللى قللادرا كان وإذا وسعها، إل نفسا الله يكلف فل

البللدع يظهللر مللن يمنللع أن قدر وإن وله، الفضل المسلمين إمامة
بكتللاب العلم خلف فالصلةا ذلك على يقدر لم وإن منعه، والفجور

قللال كمللا أفضللل، ورسللوله الله طاعة إلى السبق نبيه، وسنة الله
القللوما الصللحيح: "يللؤما الحللديث فللي وسلللم عليلله الله صلى النبي

بالسللنة، فللأعلمهم سواء القراءةا في كانوا فإن الله لكتاب أقرؤهم
الهجللرةا فللي كانوا فإن هجرةا، فأقدمهم سواء السنة في كانوا فإن

سنا".  فأقدمهم سواء
هجللره، راجحللة مصلحة والفجور البدعة لمظهر هجره في كان وإن
تللاب حتى خلفوا الذين الثلثة وسلم عليه الله صلى النبي هجر كما
الصلللةا تللرك فللي وليللس إذنلله بغيللر غيره ولي إذا عليهم. وأما الله

جهل والجماعللة الجمعللة هللذه تفللويت كللانت شللرعية مصلحة خلفه
ببدعة.  بدعة رد قد وكان وضلل،

إعللادته فللي النللاس اختلللف الفللاجر خلف الجمعة المصلي إن حتى
روايللة فللي حنبللل بللن أحمللد قللال حللتى أكللثرهم، وكرههللا الصلللةا،

الصللحابة لن القللولين، أظهر مبتدع. وهذا فهو أعادها عبدوس: من
ولللم والبللدع، الفجللور أهل خلف صلوا إذا الصلةا يعيدون يكونوا لم

أن اسللتطاعته بحسللب أمللر كما صلى إذا أحدا قط تعالى الله يأمر
السلما.  شيخ الصلةا. كلما يعيد
النكللار أشللد منكللرا بوضللوحا، تيميللة ابن السلما شيخ قرره ما هذا

الجماعللة الللتزاما إلللى داعيللا خطأ أو بذنب الناس يكفرون من على
المبتدع.  وراء الصلةا ومجوزا عنها، الشذوذ وعدما

هللذه يجهللل من تيمية ابن إلى أنفسهم ينسبون فيمن نجد هذا ومع
يخللالفه مللن كللل وجلله في التكفير سيف يشهر ومن كلها، الحقائق

كبيرةا طوائف كفروا من هؤلء من إن حتى الحق، أنه يرى رأي في
علللى تطللاول من ومنهم كالشاعرةا المة من غفيرةا جماهير تتبعها
بللذلك، هو يبوء أن خائف غير بكفرهم، وحكم والدعاةا، العلماء كبار
الشريف.  الحديث بذلك أنذر كما



به:  يكفر ل لشبهة الحاد حديث رد
أو العلللم، فللي الناشللئين بعللض فيلله يقللع الللذي البللالغ الخطللأ ومن

ينكللر مللن الفتللوى: تكفيللر فللي المتعجليللن أو الللدعوةا، في الحدثاء
أخرجهللا ربمللا الللتي الحللاد، منأحللاديث الصللحاحا الحللاديث بعللض

قللد لهلم، لحللت لشلبهات أحللدهما أو ومسللم، الشيخان: البخللاري
نظللر في ل ولكنها لها، اعتبار ل واهية تكون وقد معتبرةا، قوية تكون

الحديث.  فن ثبوت في قادحة علل جعلوها شبهات ل أنفسهم
أو الواضحة، القرآن لدللة مخالفا يرونه لنهم الحديث، يردون فهم

للواقللع أو المؤكللد، القطعللي للعلللم أو المتواترةا، اليقينية للحاديث
جعللله مما ل ذلك غير أو العقل، أو الحس لدللة أو الثابت، التاريخي

كللان وإن للل الحللديث فللي الوضللع دلئل من أنفسهم الحديث علماء
بذلك.  لهم يسلم ل غيرهم

إل يكفللرون ل العلمللاء إذ المسللألة، هذه في بالكفر للحكم وجه ول
بعللد الشللرعية للحكللاما مصدرا يعتبرها ولم مطلقا، السنة أنكر من

ملن المعلوملة الملور ينكلر أن يلزمله ذللك فعلل ملن لن القرآن،
الصلللوات كللون مثللل بالسللنة إل تثبللت لللم الللتي بالضللرورةا الللدين
وهيئاتهللا المحللددةا، وركعاتهللا المعلللوما، وقتها منها لكل وأن خمسا،
ه وهلذا بالتسلليم، المختتمة بالتكبير المفتتحة المعينة ثبلت مملا كل

بالسنة. 
يللذهب فلللم الحاد، أحاديث من أحاديث جملة أو حديثا أنكر من أما

كفره.  إلى معتبر عالم ول واحد فقيه
رغللم المعتزلللة، ول الخللوارج يكفللروا لللم السللنة أهللل أئمللة وهؤلء

الللله رؤيللة كأحللاديث الصللحاحا، أحاديث من كثيرةا لحاديث إنكارهم
الللله صلللى النللبي سللحر وحللديث استفاضتها، رغم الجنة في تعالى
الشهير كتابه في عليه ورد قتيبة ابن ذكره مما وغيرها، وسلم عليه

الحديث).  (مختلف
كذلك.  هو يراه ول صحيحا، غير يراه حديثا رد إماما من وكم
غيللره، يصللححه مللا الحاديث من يرد من أنفسهم المحدثين من بل

غيره.  أخرجها أحاديث البخاري ترك ولهذا



(فرائللض أحللاديث رد معيللن بللن يحيللى والتعللديل الجللرحا إماما وهذا
الشيخان.  أخرجها الصدقة) التي

فللي خاصللة آراء للل عنها الله رضي ل عائشة المؤمنين لما كان ولقد
فتردهللا القللرآن، لظللاهر مخالفللة تراهللا الللتي الحاديث بعض شأن
السللماع يحسللنوا ولللم أخطللؤوا بللأنهم رووهللا الذين الصحابة وتتهم

وسلم.  عليه الله صلى النبي من والتلقي
عليلله" أهللله ببكاء ليعذب الميت حديث: "إن من موقفها مثل وهذا

رواه أخللرى) وقللد وزر وازرةا تزر تعالى: (ول لقوله معارضا تراه إذ
صحابي.  من أكثر

المللؤمن أن تللرى حبستها" إذ هرةا في النار امرأةا وحديث: "دخلت
كافرةا.  كانت المرأةا وأن هرةا في يعذبه أن من الله على أكرما

ومنللاداته بللدر، قليللب علللى وسلللم عليلله الللله صلى وقوفه وحديث
ربكللم وعدكم ما وجدتم دفنهم: "هل بعد بأسمائهم قريش لصناديد

حقا".  ربي وعدني ما وجدت فإني حقا؟
جيفوا؟!  قد قوما الصحابة: أتكلم وبعض عمر وقول
كتللابه: (البدايللة في الحديث هذا ذكر أن بعد كثير ابن العلمة يقول

مللن تتللأوله عنهللا الللله رضللي عائشللة كللانت ممللا والنهايللة: وهللذا
معارض أنه جزء) وتعتقد في تتأوله كانت ما جمع قد (كما الحاديث

تعالى: (ومللا قوله فيه تعارض كانت مما المقاما وهذا اليات، لبعض
). 22فاطر:  القبور) (سورةا في من بمسمع أنت

الصللحابة مللن الجمهور قول له. والصواب بمعارض هو قال: وليس
رضللي إليلله ذهبللت ما خلف على نصا الدالة للحاديث بعدهم، ومن
وأرضاها.  عنها الله
الللله رضللي المللؤمنين أما بعدهم من ول الصحابة من أحد يتهم ولم
الله رسول زوجها لسنة تنكرها أو يقينها، ضعف أو دينها، برقة عنها

وسلم.  عليه الله صلى
لللم أحللدا ولكللن نظرها، وجهة في الخطأ وبينوا جميعا، خالفوها لقد

مفللردةا كتللب في آراءها جمعوا بل هذه، آرائها بسبب بكلمة يمسها
فهللي اجتهللاد، عللن صللادرةا لنهللا وتللوقير، إجلل بكللل عنها وتحدثوا
عليه.  مأجورةا بل فيه، معذورةا



الخاتلفا لفقه الخالقية الثالث: الدعائم الباب

 الهواء مان والتجرد لله * الخالص
 

الخالقية الدعائم أهمية

الشللقة تقريللب فللي والعلمية الفكرية للدعائم أهمية من يكن مهما
صللف فللي وتجنيللدهم السلللمية، الصللحوةا أبناء من المختلفين بين

الشللرق في وأمته للسلما تكيد التي الضخمة القوى لمواجهة واحد
الخاصة. أهميتها والخلقية اليمانية للجوانب فسيظل والغرب،
حي. فللي ضمير إلى يحتاج كما يقظ، عقل إلى حاجة في فالنسان

الفاضل. الخلق وإلى الوازع، اليمان وإلى النافع، العلم إلى حاجة
الخلقي، الطابع ذات الدعائم من عدد عن الحديث أفردنا هنا ومن

فكللرةا وتثللبيت الختلف، أدب ترسلليخ في والعميق الكبير أثرها لها
إليهللا دعللا الللتي والتسللامح والتعاون الخوةا معاني وتأكيد الئتلف،
وبيللن عامللة، المسلمين بين وتتعمق تسود أن يجب والتي السلما،
خاصة. للسلما العاملين

الهواء مان والتجرد لله * الخالص

والقواعللد المبللادئ مللن ذكرناه ما كل يسبق أمر هنا به نبدأ ما أول
حللتى النفللس ومجاهللدةا للحللق، والتجللرد وحده، لله وهو: الخلصا

غيرها. أهواء أو هواها اتباع من تتحرر
خلف أنلله ظاهرهللا والفئللات، الفراد بين الخلفات تكون ما فكثيرا

الللذات، حلب وباطنهلا الفكللر، في قضايا أو العلم، في مسائل على



ملا وهلذا اللله، سلبيل علن ويضلل ويصم، يعمي الذي الهوى واتباع
للل وقعللت الللتي الخلف ألوان من كثير في الشديد للسف ل لمسته

وبعللض، بعضللها السلمية والحركات الجماعات بين ل تقع زالت ول
الفللراد وبيللن الواحللدةا، الجماعللة داخللل المختلفللة الجنحللة وبيللن

شخصللية، أمللور إلللى يرجللع منهللا فكللثير وبعللض، بعضللهم القياديين
أو السلللما مصلللحة على بالحرصا تغلف كانت وإن ذاتية، وتطلعات
النسللان علللى حللتى ويخفللى يللدق قللد ممللا ذلللك غيللر أو الجماعة،

حسنا. فيراه عمله، سوء له فيزين نفسه،
زيللد يكون أن أجل من المر حقيقة في الخلف يكون ما كثيرا أجل

ذلك أو ذاك أو هذا اتباع ويظن قائدا، بكر أو رئيسا، عمرو أو زعيما،
وحللب المغانم، على خلف وهو والمفاهيم، المبادئ على خلف أنه

"مللا النبللوي الحللديث بلله جللاء الذي وهو التصدر أو الجاه أو الظهور
المال على المرء حرصا من لها بأفسد غنم في أرسل جائعان ذئبان

لدينه". والشرف
علللى الحللرصا والمعنى: أن والمنصب، هنا: الجاه بالشرف والمراد

للغنم. الذئبين إفساد من إفسادا أكثر والجاه المال
تكللوين علللى والنبويللة، القرآنيللة السلللمية، التربيللة حرصللت لقللد

الخلللق، ثنللاء ل الخللالق، رضللا غللايته يجعللل الللذي مللؤمن النسللان
عنللد مللا علللى اللله عنللد مللا وإيثللار الللدنيا منفعة ل الخرةا، وسعادةا
).96النحل:  باق) (سورةا الله عند وما ينفد عندكم (ما الناس،
ومبلغ همه، أكبر الدنيا تكون الذي النسان من التربية هذه وحذرت

لنزعللة أو الذاتيللة، للمصلللحة أو والشللهرةا، للجللاه، يعمل فهو علمه
خفية. أو ظاهرةا عصبية
هللم القيامة يوما النار بهم تسعر من أول أن الحديث في صح ولهذا
لله يعملون أنهم للناس يزينون الذين الله، على والكذب الرياء أهل

كللان وإن أنفسللهم، وشللهوات لللذواتهم، إل يعملللون ل وهللم تعالى،
المقاتل!! والمجاهد الباذل والمنفق والمعلم، العالم فيهم
اللذين المجهلولين الجنلود بأولئللك الشلريف الحللديث نللوه هنا ومن

نصلرةا فلي أعملارهم، أيلاما أغللى وينفقلون قللوبهم، حبات يذيبون
إليهللم يشللار أو الضواء، عليهم تسلط أن دون ربهم، وطاعة دينهم

بالبنان.



الللله رضي عمر أن أبيه، عن أسلم بن زيد عن وغيره، الحاكم روى
الللله صلى الله رسول قبر عند معاذا فوجد المسجد إلى خرج عنه،
مللن سللمعته قلال: حلديث يبكيلك؟ فقللال: مللا يبكلي، ل وسلم عليه

شللرك، الرياء من قال: "اليسير وسلم، عليه الله صلى الله رسول
البلرار يحب الله إن بالمحاربة، الله بارز فقد الله أولياء عادى ومن

لللم حضللروا وإن يفتقللدوا، لللم غللابوا إن الللذين الخفيللاء، التقيللاء
مظلمة". غبراء كل من ينجون الهدى، مصابيح قلوبهم يعرفوا،

التجاهللات بعللض عللن يللدافعون الذين الناس من كثيرا رأيت ولكم
من على النكار وشدةا لها، الحماس في يبالغون والعقدية الفكرية،
أو هللواةا وهللم الهجللوما فللي العبللارات أقصللى ويستخدمون خالفها،

أن يريللدون ولكنهللم الصللليين، أصحابه على دخلء جدد، محترفون
أشللد هللو مللن صورةا في فيبدون التجاه، لهذا مخلصون أنهم يثبتوا

الملك! من أكثر قيل: ملكيون ما نحو على أهله من حماسا
العيللن مللن يوجللد عندما البروز، يكون ما أوضح ويبرز ذلك ويتجلى
والفللر، الكللر فللي وجللولته، صولته عنه ينقل أن يرجى من والذان

والدفاع. والهجوما
فحيللث لللذاته، عبللدا ل لللله، عبللدا يكللون الذي هو الحق المسلم إن

أو قائللدا، الخلللف، فللي أو المللاما فللي توجه، وجه وحيث عمل وضع
دنيا.. أو منصب إلى تطلع دون جنديا،
عبد تعس الدينار، عبد وسلم: "تعس عليه الله صلى الرسول يقول

سخط. يعط لم وإن رضي، أعطى إن الخميصة، عبد تعس الدرهم،
فرسه بعنان آخذ لعبد طوبى انتقش؟ فل شيك وإذا وانتكس، تعس

الحراسللة فللي كان إن قدماه، مغبرةا رأسه، أشعث الله، سبيل في
الساقة". في كان الساقة في كان أو الحراسة، في كان

عمللل الللذي المسلللول، الللله سلليف الوليد بن خالد عن الله ورضي
أبللو ولللي فلمللا الكللثير، الخير يديه على وحقق به، الله فنصر قائدا،
يكللون وهكللذا والمشللير، الناصح نعم له كان منه بدل القيادةا عبيدةا

الصادقون. المؤمنون
من فأشم السلمية، الفصائل بين الخلفات من كثير إلى انظر إني

أو لقليللم، أو لجماعللة، أو لحللزب المللذموما، التعصللب رائحة ورائها
لثقافة. أو لمدرسة، أو لشخص أو لمدينة



حللتى لله، دينهم وأخلصوا للحق، أنفسهم لجردوا الجميع أنصف ولو
لللله وممللاتي ومحيللاي ونسكي، صلتي إن (قل لدينه، الله يخلصهم

المسلللمين) أول وأنللا أمللرت وبللذلك للله شللريك ل العللالمين، رب
).162،163النعاما:  (سورةا

عبللد إللله السلللف: شللر قال ولهذا الشرك، من لون الهوى اتباع إن
به علمه رغم الحق عن النسان يضل لنه الهوى! وذلك الرض في

علللى وختللم علللم، علللى الللله وأضللله هواه، إلهه اتخذ من (أفرأيت
الللله؟) بعد من يهديه فمن غشاوةا، بصره على وجعل وقلبه، سمعه
).32الجاثية:  (سورةا

بعض أو الدين علماء بعض نجد السف: أن غاية له يؤسف مما وإن
علمانيللة جماعللات مللع أحيانا يتعاونون السلمية، الجماعات أعضاء

فللي للسللما العلاملين مللن إخلوانهم ضلد علمانيتهلا، فللي صلريحة
السياسي، الموقف أو المنهج في معهم تختلف جماعات أو حركات

وعمل المة، سلف وأقوال والسنة القرآن توجيهات بذلك مخالفين
العصار. مختلف في رجالها من والصالحين الهداةا

للل السلللما أقطللار مللن عللدد ل في النتخابية المعارك في وجدنا لقد
يعطللي مللن الدينيللة الجماعات بعض إلى والمنتسبين المتدينين من

الللذين للعلمللانيين للل أصللواتهم يعطوا أن اتباعه يوصي ومن ل صوته
ويسللتهزئون إليهللا، بالللدعاةا ويتهكمون جهرةا، الله شريعة يرفضون

إلللى بالدعوةا الملتزمين للمسلمين يعطيها أن يقبل ول الله، بحدود
بعللض فللي يخللالفونه حيللاةا! لنهللم ومنهللاج وشريعة عقيدةا السلما
والراء. الفكار

بحللال، السلما يقبله منطق التصرف هذا وراء يكون أن يمكن فهل
بالسللوء المللارةا النفللس ونزعات والخصومات الهواء تكون أن إل

صللنعا؟ تحسللن أنهللا تحسللب وهللي المهلكات، هذه في تتردى التي
السلمة. الله ونسأل

والطوائف والمذاهب للشخاص التعصب مان * التحرر



 الشخصي للرأي التعصب

مللن المللرء يتحللرر للحللق: أن والتجللرد لللله، الخلصا يتمللم وممللا
الطوائف. وانتحالت المذاهب، وأقوال الشخاصا، لراء التعصب

بللادر الللدليل للله لحا فللإن بالللدليل، إل نفسه يقيد ل معنى: أنه على
قول أو يعتنقه، الذي المذهب خلف على ذلك كان وإن له، بالنقياد

إليها. ينتسب التي الطائفة أو يعظمه، الذي الماما
تعبللدنا ومللا النللاس، مللن عمرو أو زيد قول من يتبع أن أحق فالحق

بمللا تعبدنا إنما الئمة، أو العلماء من فلن، أو فلن بقول تعالى الله
أطيعوا (قل وسلم عليه الله صلى نبيه عن صح وما كتابه في جاءنا
الرسول) وأطيعوا الله

الشخصي: للرأي التعصب
بحيللث الشخصي، لرأيه منه: تعصبه المرء يتحرر أن ينبغي ما وأول

حجللج أمللاما شللبهاته وتهللاوت خطللؤه، للله ظهللر ولللو عنلله ينللزل ل
انتصللارا عنلله، مللدافعا بلله، متمسللكا عليه، مصرا يظل بل الخرين،
بالقصللور التهللاما من وخوفا للهوى، واتباعا للغير، ومكابرةا للنفس،

التقصير. أو
يظهر أن أبالي ما قال: والله الذي الشافعي الماما عن الله ورضي
خصمي. لسان على أو لساني على الحق
مللن وهملا الهللوى، واتباع النفس، العجاب دلئل من التعصب وهذا
(المهلكات) خطرا. أشد

يللرى فل المرايا، من بيت في وحده يعيش بامرئ أشبه والمتعصب
يرى ل المتعصب وكذلك يسرةا، أو يمنة ذهب أينما شخصه غير فيها

وحللدها، نظللره وجهللة على مغلق فهو رأيه، غير ل الراء كثرةا رغم ل
علمللا، والوسع عقل، الذكى أنه يزعم سواها، لوجهة عقله يفتح ول

دليللل ول يشبع، علم ول يبدع، عقل لديه يكن لم وإن دليل، والقوى
يقنع.

واعللوزته المنطللق، أعيللاه إذا إليهللا يلجللأ كثيرةا، معاذير له وبعضهم
وآونللة البللاء، بتقليللد يتشللبث فحينللا خصللومه، أمللاما وغلللب الحجللة



أحسللنوا إن النللاس مللع الجمهللور: أنللا باتبللاع وثالثة الكبراء، بطاعة
أسأت. أساءوا وإن أحسنت،

أن دون الخرى النظر وجهة مقدما يرفض المتعصبين هؤلء وبعض
اطلعلا لل بالسلماع أو بلالقراءةا لل عليها الطلع فرصة لنفسها يتيح

حقيقتها. وإدراك بها الحاطة من يمكنها
عليهللم، منكللرا المتعصللبين مللن نماذج لنا الكريم القرآن حكى وقد

حذوهم. يحذوا أن للمسلمين تحذيرا بمسلكهم، ومنددا
قللالوا الللله، أنللزل بمللا آمنوا لهم قيل إسرائيل: (وإذا بني عن فقال
لمللا مصللدقا الحللق وهللو وراءه، بما ويكفرون علينا، أنزل بما نؤمن

).91البقرةا:  معهم) (سورةا
الللله، أنللزل مللا اتبعللوا لهللم قيللل المشركين: (وإذا عن تعالى وقال
شلليئا يعقلللون ل أبللاؤهم كان أولو آبائنا، عليه ألفينا ما نتبع بل قالوا

دعاء إل يسمع ل بما ينعق الذي مثل كفروا الذين يهتدون. ومثل ول
البقللرةا: يعقلللون) (سللورةا ل فهللم عمللي، بكللم، صللم، ونللداء،

170،171.(

 للمذهب التعصب

المقلللدين غلةا شللأن للمللذهب، المللذموما: التعصللب التعصب ومن
أئمتهللم وعلللى العصللمة، مللذاهبهم علللى يضللفون يكللادون الللذين

القداسة.
لهم. مسلمة غير دعائم على هذا تعصبهم يبنون وهم

الربعللة. الئمة أو المذاهب تقليد وخصوصا واجب، التقليد منها: أن
التوحيد: علم (الجوهرةا) في صاحب قال كما

يفهم! بلفظ القوما حكى كما منهمو حبر تقليد فواجب
ولللم ورسللوله، الله أوجبه ما إل واجب ل به: أنه المقطوع العلم مع

وإن بأعيانهمللا، النللاس من عمرو أو زيد اتباع رسوله إل الله يوجب
بلغا. ما والفضل العلم في بلغا



بعللض في ولو منه، يخرج أن مذهبا اتبع لمن يجيزوا لم ومنها: أنهم
قللد حللتى مللذهبه، دليللل ضللعف فيهللا للمقلللد يتللبين الللتي المسائل

به. تعالى الله يلزمه لم بما آخر، إلزاما مذبذب! وهذا بأنه يوصف
واعتبللار شللارعون كللأنهم المللذاهب أصللحاب اعتبللار هنللا من ويلزما

لها! يحتج ول بها، يحتج شرعية أدلة كأنها أقوالهم
تقليللدهم عللن الناس نهوا فإنهم أنفسهم، الئمة لهدي مخالف وهذا

غيرهم. وتقليد
طيلللة بعللدهم، ومللن المللة: الصللحابة سلف عليه كان لما ومخالف
النبوةا. هدي إلى وأقربها القرون، خير هي التي الولى القرون

الللذي التقليللد فللي الغلللو هذا ومحققيها المة علماء كبار أنكر ولهذا
أربابللا ورهبللانهم أحبللارهم اتخللاذ من الكتاب أهل فعله ما يشبه كاد
الله. دون من

السلما: عبد بن الدين عز الماما يقول
أخذ ما ضعف على أحدهم يقف المقلدين الفقهاء أن العجب "ومن
ويللترك فيلله، يقلده ذلك مع وهو مدفعا، لضعفه يجد ل بحيث إمامه،

على جمودا لمذهبهم، الصحيحة، والقيسة والسنة الكتاب شهد من
ويتأولهللا والسللنة الكتللاب ظللاهر لللدفع يتحيللل بللل إمللامه، تقليللد

مقلده. عن نضال الباطلة، البعيدةا بالتأويلت
تقييللد غيللر مللن العلماء من اتفق من يسألون الناس يزل وقال: لم

هللذه ظهللرت أن إلللى السللائلين، مللن أحللد علللى إنكللار ول بمذهب
بعللد مع إمامه يتبع أحدهم فإن المقلدين، من ومتعصبوها، المذاهب

نللأي وهللذا أرسللل، نبي كأنه قال، فيما لهم مقلدا الدلة، عن مذهبه
اللباب. أولي من أحد به يرضى ل الصواب، عن وبعد الحق عن

علللى يقتصر ل أن بالفقه اشتغل لمن شامة: ينبغي أبو الماما وقال
دللللة إلللى أقللرب كان ما صحة مسألة كل في ويعتقد إماما، مذهب
معظللم أتقللن كللان إذا عليلله سللهل وذلك المحكمة، والسنة الكتاب
الخلف طرائللق فللي والنظللر التعصللب وليتجنللب المتقدمللة العلوما

عللن صللح فقللد مكللدرةا، ولصللفوه للزمللان، مضيعة فإنها المتأخرةا،
فللي المزني صاحبه قال غيره، وتقليد تقليده عن نهى أنه الشافعي

قللوله معنللى ومللن الشافعي، علم من هذا مختصره: اختصرت أول



فيلله لينظللر غيللره، تقليللد عللن نهيه إعلميه مع أراد من على لقربه
الشافعي: نهللى علم أراد من إعلمي مع أي لنفسه، ويحتاط لدينه،

غيره. وتقليد تقليده عن الشافعي
يللدعون العلمللاء مللن المنصللفين المحققيللن رأينللا أن عجللب ول

حجة وضعف المخالف، دليل قوةا تبين إذا غيره ويرجحون مذهبهم،
المذهب.

مثللل بعللدهم ممللن أظهللر المباشرين الئمة أصحاب عند كان وهذا
لمللامهم للل وزفللر ومحمد يوسف، أبي ل حنيفة أبي أصحاب مخالفة

تحصى. ل مسائل في
فللي لهللم وأحمللد، والشللافعي الئمة: مالك أصحاب مخالفة وكذلك
متفاوتة. درجات على كثيرةا مسائل

مذهبهم. غير رجحوا أناس من التالية العصور تخل ولم
أبللي مللذهب يرجللح العربللي بللن بكللر أبي القاضي الماما مثل فنجد

الرض، أخرجللت مللا كللل فللي الزكللاةا بوجللوب القللول فللي حنيفللة
ذلك. إلى الدليل هداه وغيره. لما مالك مذهب مذهبه، ويضعف

سللورةا ) مللن114( لليللة تفسلليره القرآن) عنللد (أحكاما كتابه ففي
وغيللر معروشللات جنات أنشأ الذي تعالى: (وهو قوله وهي النعاما،

متشللابها والرمللان والزيتون أكله مختلفا والزرع والنخل معروشات
ول حصللاده، يللوما حقلله وآتللوا أثمللر إذا ثمره من كلوا متشابه، وغير

اليللة فجعللل حنيفللة أبللو المسرفين). قال: أمللا يحب ل إنه تسرفوا
والمللذاهب مللذهبه وضللعف الللرأي، هذا الحق.. ونصر فأبصر مرآته

الخرى.
العشللر" السللماء سقت "فيما حديث عند الترمذي سنن شرحا وفي

وأحوطهللا حنيفللة، أبللي مللذهب المسللألة في المذاهب قال: وأقوى
والحديث. الية عموما يدل وعليه النعمة بشكر وأولها للمساكين،

للمهللذب شللرحه أو لمسلللم، شللرحه في النووي الماما نجد وكذلك
(الشافعي) حسبما المذهب في الراجح غير أحيانا يرجح للشيرازي

الدلئل. من له يلوحا
الحنفي. الهماما ابن الكمال مثل وكذلك



ل الصلي مذهبهما من فموقفهما القيم وابن تيمية ابن المامان أما
بللل تركللاه مللا وكللثيرا مجهول، غير معروف ل الحنبلي المذهب وهو
فللي المطلللق اجتهادهمللا على واعتمدا جميعا الربعة المذاهب تركا

قليلة. غير مسائل
بعللض فللي مللذهبه ترك رجل عن تيمية ابن السلما شيخ سئل وقد

فللأنكر للل منه القياما وعند الركوع عند يديه الحنفي كرفع ل المسائل
مللذهب! فأجللاب علللى يستقر ل مذبذب بأنه ووصفوه أصحابه عليه
فيها: جاء مفصلة إجابة

أحملد: أو الشلافعي أو ماللك أو حنيفلة لبلي متبعلا الرجلل كان إذا
قللد كللان فللاتبعه أقللوى غيللره مللذهب أن المسللائل بعض في ورأى

هذا بل نزاع بل عدالته ول دينه، في ذلك يقدحا ولم ذلك، في أحسن
ممللن وسلللم عليلله الللله صلللى الله رسول إلى وأحب بالحق، أولى

كمللن وسلللم، عليلله الللله صلللى النللبي غيللر معيللن، لواحللد يتعصللب
قللول أن ويللرى حنيفللة، أبللي أو أحمد أو الشافعي أو لمالك يتعصب

الللذي الملاما قلول دون اتبلاعه ينبغي الذي الصواب هو المعين هذا
خالفه.

اعتقللد متى فإنه كافرا، يكون قد بل ضال، جاهل كان هذا فعل فمن
المللاما دون الئمللة هؤلء من بعينه واحد اتباع الناس على يجب أنه

يقللال: مللا غايللة قتل. بل وإل تاب فإن يستتاب، أن يجب فإنه الخر
مللن بعينه ل واحدا يقلد أن العامي على يجب أو ينبغي أو يسوغ إنه
عمرو. ول زيد تعيين غير
كافللة) (يعنللي: النللاس العامللة علللى يجللب قائل: إنلله يقول أن وأما

مسلم. يقوله ل فهذا فلن أو فلن تقليد
للله يظهر فيما منهم واحد كل يقلد لهم محبا للئمة مواليا كان ومن

مللن حللال أحسللن هللذا بللل ذلللك، في محسن فهو للسنة موافق أنه
المذبللذب وإنمللا الللذما، وجلله على مذبذب هذا لمثل يقال ول غيره،

يللأتي بللل الكفللار، مللع ول المللؤمنين، مللع يكللون ل الللذي المللذموما
حلق فلي تعلالى قلال كملا بلوجه، الكلافرين ويأتي بوجه، المؤمنين

ومللن هللؤلء، إلللى ول هللؤلء إلللى ل ذلللك بين المنافقين: (مذبذبين
).143النساء:  سبيل) (سورةا له تجد فلن الله يضلل



الشللاةا كمثللل المنللافق وسلللم: "مثللل عليلله الللله صلى النبي وقال
مرةا". هؤلء وإلى مرةا هؤلء إلى الغنمين: تعير بين العائرةا
ورسوله. الله ذمهم الذين هم المذبذبون المنافقون فهؤلء

عللن ونهللاهم والئتلف، بالجتمللاع المللؤمنين تعللالى اللله أمللر وقللد
حللق الللله اتقوا آمنوا الذين أيها تعالى: (يا فقال والختلف الفتراق

جميعللا، الللله بحبللل واعتصللموا مسلمون، وأنتم إل تموتن ول تقاته،
وجوه تبيض قوله: (يوما تهتدون) إلى قوله: (لعلكم تفرقوا) إلى ول

أهللل وجللوه عنهما: تللبيض الله رضي عباس ابن وجوه) قال وتسود
والفرقة. البدعة أهل وجوه وتسود والجماعة السنة
أجمعيللن، عليهللم الللله رضوان الصحابة منهاج على هم الدين فأئمة

فللروع بعللض فللي تنللازعوا وإن متفقيللن، مللؤتلفين كللانوا والصحابة
أو الفرائللض أو الطلق أو الحللج أو الصلللةا أو الطهارةا في الشريعة

قاطعة. حجة فإجماعهم ذلك غير
مللن بمنزلللة فهللو البللاقين دون الئمللة من بعينه لواحد تعصب ومن

الللذي كالرافضللي البللاقين، دون الصللحابة مللن بعينلله لواحد تعصب
الصللحابة. وكالخللارجي وجمهللور الثلثللة الخلفاء دون لعلي يتعصب

أهللل طللرق عنهمللا. فهللذه الللله رضي وعلي عثمان في يقدحا الذي
مذمومون، أنهم والجماع والسنة بالكتاب ثبت الذين والهواء البدع

صلى الله رسول به الله بعث الذي والمنهاج الشريعة عن خارجون
مللن شبه ففيه بعينه الئمة من لواحد تعصب فمن وسلم، عليه الله

أو أحمللد أو حنيفللة أبللي أو الشللافعي أو لمالك تعصب سواء هؤلء،
غيرهم.

العلللم فللي بقللدره جللاهل يكللون أن منهللم لواحد المتعصب غاية ثم
بللالعلم يللأمر والللله ظالمللا، جللاهل فيكللون الخريللن، وبقللدر والدين

النسللان تعللالى: (وحملهللا قال والظلم، الجهل عن وينهى والعدل،
آخللر والمنافقات) إلللى المنافقين الله ليعذب جهول ظلوما كان إنه

السورةا.
بقلوله، وأعلمهلم حنيفلة لبلي النلاس أتبلع ومحمد يوسف أبو وهذا
السنة من لهما تبين لما تحصى، تكاد ل مسائل في خالفاه قد وهما

لمامهما. ل معظمان ذلك مع وهما اتباعه، عليهما وجب ما والحجة
ثللم القول يقول الئمة من وغيره حنيفة أبو بل مذبذبان فيهما يقال



فللإن مذبللذب، للله يقللال ول بهللا، فيقللول خلفلله في الحجة له تتبين
مللا العللم ملن لله تللبين فلإذا واليمان العلم يطلب يزال ل النسان

الللله زاده مهتللد هللذا بللل مذبللذبا، هللذا وليس اتبعه، عليه خافيا كان
علما) زدني رب تعالى: (وقل قال وقد هدى،

وأن المللؤمنين، وعلمللاء المؤمنين، موالةا مؤمن كل على فالواجب
فأصللاب منهللم اجتهد من أن ويعلم وجده، حيث ويتبعه الحق يقصد

وخطلؤه لجتهللاده، أجلر فلله فأخطلأ منهللم اجتهد أجران. ومن فله
يسلوغ، مللا فعللل إذا إمللامهم يتبعللوا أن الملؤمنين وعلى له، مغفور

بلله" ليللؤتم الماما جعل قال: "إنما وسلم عليه الله صلى النبي فإن
ول صلللتهم، فللي ذلللك يقللدحا ل يللديه يرفللع لللم أو يللديه رفللع سواء

رفللع ولو أحمد، ول مالك ول الشافعي ول حنيفة أبي عند ل يبطلها،
واحللد صلللةا فللي ذلللك يقللدحا لللم المللاما دون المللأموما دون الماما
ذلللك يقللدحا لم بعض دون الوقات بعض في الرجل رفع ولو منهما،

يللوجب شللعارا العلمللاء بعللض قول يتخذ أن لحد وليس صلته، في
بلله جللاءت مللا كل بل السنة، به جاءت مما غيره عن وينهى اتباعه،
عن الصحيحين في ثبت فقد والقامة، الذان مثل واسع فهو السنة
ويللوتر الذان، يشللفع أن بلل أمللر "أنلله وسلم عليه الله صلى النبي

القامللة محللذورةا أبللا علللم "أنه الصحيحين في عنه وثبت القامة"،
فقللد أفردهللا ومللن أحسللن فقللد القامللة شفع كالذان" فمن شفعا

مللن والى ومن ضال، مخطئ فهو هذا دون هذا أوجب ومن أحسن،
ضال. مخطئ فهو ذلك بمجرد هذا دون هذا يفعل
التفللرق كللثرةا عليهللا التللتر الللله تسللليط أسللباب مللن الشرق وبلد

إلللى المنتسللب تجللد وغيرهللا.. حللتى المللذاهب فللي بينهللم والفتللن
عللن يخللرج حللتى حنيفللة أبي مذهب على لمذهبه يتعصب الشافعي

مللذهب علللى لمللذهبه يتعصللب حنيفللة أبللي إلللى والمنتسب الدين،
أحمللد إلللى والمنتسللب الللدين، عللن يخللرج حللتى وغيللره الشللافعي
تجللد المغللرب وفللي هللذا، أو هللذا مللذهب علللى لمللذهبه يتعصللب

مللن هذا وكل هذا، أو هذا على لمذهبه يتعصب مالك إلى المنتسب
عنه. ورسوله الله نهى الذي والختلف التفرق

النفللس تهوى وما الظن، المتبعين بالباطل، المتعصبين هؤلء وكل
والعقللاب، للللذما مسللتحقون الللله، من هدى بغير لهوائهم المتبعين



العتصللاما فللإن لبسللطه، الفتيللا هللذه تحتمللل ل واسللع بللاب وهللذا
مللن فيلله المتنللازع والفللرع الللدين، أصللول مللن والئتلف بالجماعة

الفرع. بحفظ الصل في يقدحا فكيف الخفية، الفروع

والئمة:  المذاهب ضد التعصب

فللي ذلللك تجلللى كمللا للل الئمللة وأقوال للمذاهب التعصب كان وإذا
أشد أو الذما في فمثله مذموما، ل المذهبية والعصبية التقليد عصور

إليهلا ويللوجه مطلقلة، بصللورةا والئملة الملذاهب ضلد يتعصللب من
للسنة!! مخالفة أنها بدعوى وطعنه نقده سهاما
سلللفا لهم أظن ل العصر، هذا في الناس من نابتة في نراه ما وهذا
حللزما، ابللن عنللف مللن كللان مللا إل السلللما، علماء من مضى فيمن

كللل عليلله عللابه مللا الحجاج! وهو بسيف شهره الذي لسانه وطول
هؤلء. فاقه هذا ومع بعده، منصف

معللروف فمللوقفه هؤلء به يتمسح الذي تيمية ابن السلما شيخ أما
مجهول. غير
الئمللة عللن الملما كتللابه: "رفللع فللي عنه الله رضي تيمية ابن قال

مللوالةا بعد المسلمين على الخطبة: يجب بعد مقدمته العلما" في
العلماء خصوصا القرآن، به نطق كما المؤمنين موالةا ورسوله الله

بهللم يهتدي النجوما بمنزلة الله جعلهم الذين النبياء، ورثة هم الذين
هللدايتهم علللى المسلللمون أجمللع وقللد والبحللر، الللبر ظلمللات فللي

ودرايتهم.
مللن مللات لمللا والمحيللون أمتلله، في الرسول خلفاء قال: فإنهم ثم

نطقللوا. وبلله الكتللاب، نطق وبهم قاموا، وبه الكتاب قاما بهم سنته،
عامللا قبللول المللة عنللد المقبللولين الئمللة مللن أحد ليس أنه وليعلم
وجللد إذا ولكللن وسللم، عليلله الللله صلللى الله رسول مخالفة يتعمد
عللذر مللن للله بللد فل بخلفلله صحيح حديث جاء قد قول منهم لواحد

أن اعتقللاده عللدما أصللناف: أحللدها ثلثللة العللذار وجمللاع تركه، في
تلللك إرادةا اعتقللاده عللدما والثاني قاله، وسلم عليه الله صلى النبي



المنسللوخ، الحكللم ذلللك أن اعتقللاده والثالث القول، بذلك المسألة
متعددةا. أسباب إلى تتفرع الثلثة الصناف وهذه
فيهللا، القول فصل عشرةا إلى السباب هذه السلما شيخ فرع وقد
الحللاديث مللن كللثير وفللي ظاهرةا، العشرةا السباب قال: فهذه ثم

نحللن نطلع لم بالحديث، العمل ترك في حجة للعالم يكون أن يجوز
فللي مللا جميع على نحن نطلع ولم واسعة، العلم مدارك فإن عليها،
أبللداها، وإذا يبللديها، ل وقللد حجته، يبدي قد والعالم العلماء، بواطن

ل وقللد احتجاجه، موضع ندرك فقد بلغتنا، وإذا تبلغ، ل وقد تبلغنا قد
ل. أما المر نفس في صوابا الحجة كانت سواء ندركه،

صلحيح حلديث جللاء فإذا السباب، هذه لبعض يكون الترك كان وإذا
مللن ل له التارك أن يعتقد أن يجوز فل حكم، أو تحريم أو تحليل فيه

أو الحللراما، حلل لكونه يعاقب ل تركهم أسباب وصفنا الذين العلماء
الحديث في كان إن وكذلك الله، أنزل ما بغير حكم أو الحلل، حرما
أن يجوز فل ذلك، ونحو عذاب أو غضب أو لعنة من فعل على وعيد

الوعيللد، هللذا في داخل فعله أو هذا أباحا الذي العالم ذلك يقول: إن
معتزلللة بعللض عللن شلليئا إل خلفللا، فيه المة بين نعلم ل مما وهذا

مللن المخطللئ أن زعمللوا أنهللم وأضللرابه المريسللي مثللل بغللداد،
فعللل لمللن الوعيللد لحللوق لن وهذا خطئه، على يعاقب المجتهدين

بالتحريم. العلم من بتمكنه أو بالتحريم بعلمه مشروط المحرما
مللن شلليئا فعل أو بالسلما، عهد حديث كان أو ببادية، نشأ من فإن

يسللتند للم وإن يحللد، ولللم يللأثم، لم بتحريمها، عالم غير المحرمات
المحللرما، الحللديث يبلغله للم فملن شرعي، دليل إلى استحلله في

معذورا. ولهللذا يكون أن أولى شرعي دليل إلى الباحة في واستند
تعللالى: (وداود الللله قللال اجتهللاده، لجللل محمودا مأجورا، هذا كان

وكنللا القللوما غنللم فيلله نفشللت إذ الحللرث في يحكمان إذ وسليمان
وسخرنا وعلما حكما آتينا وكل سليمان شاهدين. ففهمناها لحكمهم

النبيللاء: فللاعلين) (سللورةا وكنللا والطيللر يسللبحن الجبللال داود مللع
والعلم. بالحكم عليهما وأثنى بالفهم سليمان ) فاختص78،79

النللبي أن عنلله الللله رضللي العللاصا بللن عمللرو عن الصحيحين وفي
أجللران، فله فأصاب، الحاكم اجتهد قال: "إذا وسلم عليه الله صلى
أجللر، للله خطئلله مللع المجتهد أن أجر" فتبين فله فأخطأ اجتهد وإذا



فللي الصللواب درك لن للله، مغفللور وخطللؤه اجتهللاده، لجللل وذلك
تعللالى: (ومللا قللال وقللد متعسر، أو متعذر إما الحكاما، أعيان جميع
بكللم الللله تعللالى: (يريللد وقللال حللرج)، مللن الدين في عليكم جعل

العسر). بكم يريد ول اليسر
لصللحابه قللال أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن الصحيحين وفي
فللأدركتهم قريظة"، بني في إل العصر أحد يصلين الخندق: "ل عاما

بنلي فلي إل نصللي بعضلهم: ل فقلال الطريلق، فلي العصلر صللةا
الطريللق. فلللم فللي فصلللوا هللذا، منا يرد بعضهم: لم وقال قريظة،

الطائفتين. من واحدةا يعب
داخلللة الفللوات صللورةا فجعلللوا الخطللاب، بعموما تمسكوا فالولون

العموما. في
عللن الصللورةا هذه خروج يوجب ما الدليل من معهم كان والخرون
القوما. إلى المبادرةا المقصود فإن العموما،

العموما يخص هل مشهورا، اختلفا الفقهاء فيها اختلف مسألة وهي
أصوب. كانوا الطريق في صلوا فالذين هذا ومع بالقياس؟

النللبي أمللر بالصللاع، الصللاعين بللاع لمللا عنه، الله رضي بلل وكذلك
الربللا آكللل حكللم ذلللك علللى يرتب ولم برده، وسلم عليه الله صلى

بالتحريم. كان علمه لعدما والتغليظ، واللعن التفسيق من
قللوله أن اعتقللدوا لمللا الصحابة من وجماعة حاتم، بن عدي وكذلك

السللود) معنللاه الخيللط مللن البيض الخيط لكم يتبين تعالى: (حتى
وأسللود، عقالين: أبيللض يجعل أحدهم فكان والسود، البيض الحبال
عليلله الللله صلللى النللبي فقللال الخر، من أحدهما يتبين حتى ويأكل
وسللواد النهللار بياض هو إنما لعريض، إذن وسادك "إن لعدي وسلم

هللذا علللى يرتللب ولللم الكلما، لمعنللى فقهه عدما إلى الليل" فأشار
الكبائر. أعظم من كان وإن رمضان، في أفطر من ذما الفعل
فاغتسللل، الغسل، بوجوب البرد، في المشجوج أفتوا الذين بخلف
إنمللا يعلموا؟ لم إذ سألوه الله! هل قتلهم قال: "قتلوه، فإنه فمات
يكونللوا لللم إذ اجتهاد، بغير أخطؤوا هؤلء السؤال" فإن العي شفاء

ديللة ول وقللودا زيد بن أسامة على يوجب لم وكذلك العلم أهل من
الحرقللات، غللزوةا الله" في إل إله قال: "ل الذي قتل لما كفارةا ول

بصحيح،، ليس السلما هذا أن على بناء قتله جواز معتقدا كان فإنه



مللا أن فللي الفقهاء وجمهور السلف بذلك وعمل حراما، قتله أن مع
يضللمن لللم سللائغ، بتأويللل العدل أهل دماء من البغي أهل استباحه

محرما. وقتالهم قتلهم كان وإن كفارةا ول دية ول بقود
واجلب الجتهلاد وأن النلاس، كلل عللى حراما التقليد بأن القول أما

الكافة. عند مرفوض قول فهو منهم، العواما حتى الناس كل على
ملن لكلثير تتللوافر ل الصوليون، عليها أجمع شروط وللجتهاد كيف
النللاس، مللن والللدهماء العامة عند توافرها يتصور فكيف العلم أهل
المسلللمين، مللن بالعربيللة ينطقون ل وممن وأشباههم، الميين من

للمسلمين؟ الكلي المجموع % من85 نحو يمثلون وهم
ل وهللو بللدليله، الحكللم معرفللة فللي يجتهللد أن العامي نطالب كيف

فللي ولللو الجزئللي، للجتهللاد الضللرورية الدوات مللن أداةا أي يملللك
واحدةا؟ مسألة

الللله يكلللف يقللول: (ل تعللالى والللله وسعه، في ليس بما نكلفه إننا
).286البقرةا:  وسعها) (سورةا إل نفسا

في فالختلف مردود، قول المسلمين فرقت المذاهب بأن والقول
والتللابعون الصللحابة اختلللف وقللد المسلمين، بوحدةا يضر ل الفروع
شيئا. ذلك ضرهم فما فيها والئمة
وتوحيللد الخلف لزالللة كللاف الحللديث أو النللص وجللود بأن والزعم
الللتي المعاصرةا، الثرية المدرسة ترى كما ل واحد رأي على الجميع
فللي خطللأه بينللت وقد صحيح، غير زعم الجدد) ل (الظاهرية اسميها
كتبت. مما أخر مواضع

الجحللود بيللن السلللمية (الصللحوةا كتللاب فللي ذكرتلله مللا ذلك ومن
والتطرف):

النللاس ويجهللدون أنفسللهم، يجهللدون أناسللا عصللرنا في عرفنا "قد
واحلد قلالب فللي النلاس يصبوا أن على قادرون أنهم ظانين معهم،

فيلله يمشللون واحللد، رأي على الناس يجتمع وأن لهم، هم يصنعونه
تنقللرض وبللذلك الشللرعية، النصللوصا مللن فهموه ما وفق وراءهم،

سواء. كلمة على الجميع ويلتقي الخلف، ويرتفع المذاهب،
الخطأ، يحتمل رأي من أكثر ليس للنصوصا فهمهم أن هؤلء ونسي

إليلله، ذهللب فيمللا لعالم، العصمة تضمن لم إذ الصواب، يحتمل كما



علللى الجللر هللو للله ضللمن مللا كللل كلها، الجتهاد شروط جمع وأن
أخطأ. أما أصاب اجتهاده،

ملذهبا المدونللة الملذاهب إلللى أضلافوا أن على هؤلء يزد لم ولهذا
جديدا!

لئمتهللا تقليدهم المذاهب أتباع على ينكرون هؤلء أن الغريب ومن
ويتبعوهم. يقلدوهم أن الناس جماهير من يطلبون حين على

أو النصللوصا، اتبللاع إلللى دعللوتهم عليهللم أنكللر أنللي تحسللبن ول
شللرائط اسللتوفى مسلللم كللل حللق مللن فهذا فهمها، في اجتهادهم
صلللى الله رسول فتحه بابا يغلق أن أحد يملك ول وأدواته، الجتهاد

علماء مناهج على تطاولهم عليهم أنكر إنما للئمة، وسلم عليه الله
أنهللم فللي العريضللة ودعللاواهم المللوروث، للفقه واحتقارهم المة،

أن وتللوهمهم ضلللل، أو خطللأ علللى عداهم وما الحق، على وحدهم
واحللد، قللول علللى قاطبللة الناس وجمع الخلف، إزالة باستطاعتهم

قولهم! هو
المدرسللة هللذه تلميذ من المخلصين العلم طلبة من واحد لي قال

معلله الذي الرأي على الجميع يلتقي ل الواحد): ولم الرأي (مدرسة
النص؟

أن بللد ول الجميع، عند به مسلما صحيحا النص يكون أن بد قلت: ل
مللن يسلللم أن بللد ول المللراد، المعنللى علللى الدللللة صللريح يكللون

قواعدها أو الجزئية الشريعة نصوصا من منه أقوى أو مثله معارض
وقللد غيللره، عنللد ضللعيفا إماما، عند صحيحا النص يكون فقد الكلية،

هللذا عنللد يكون فقد المراد، على بدللته يسلم ل ولكن عنده، يصح
آخللر وعنللد مطلقللا، إمللاما عنللد يكللون وقللد خاصللا، غيره وعند عاما

دال ذلللك ويللراه الحرمة، أو الوجوب على دليل هذا يراه وقد مقيدا،
ويللراه محكمللا، بعضللهم يعتللبره وقللد الكراهيللة، أو الستحباب على
شلليخ ذكرهللا الللتي العتبللارات مللن ذلللك غيللر إلللى منسللوخا، غيره

العلما) وذكرها الئمة عن الملما (رفع كتابه في تيمية ابن السلما
البالغة) وفللي الله (حجة كتابه في الدهلوي الله ولي السلما حكيم

علي الشيخ العلمة الختلف) وفصلها أسباب في (النصاف رسالة
الفقهاء). اختلف (أسباب كتاب في الخفيف



حسللن الشللهيد قللاله مللا والتمللذهب التقليد في قيل ما أعدل ولعل
يبلللغ لللم مسلللم العشللرين: (لكللل أصللوله فللي عنه الله رضي البنا

أئمللة مللن إمامللا يتبللع أن الشللرعية الحكللاما أدلللة فللي النظر درجة
اسللتطاع، مللا إمامه أدلة على يتعرف أن ذلك مع به ويحسن الدين،

مللن صللدق عنللده صح متى بالدليل، مصحوب إرشاد كل يتقبل وأن
أهللل مللن كللان إن للل العلمللي نقصه يستكمل وكفايته.. وأن أرشده
النظر). درجة يبلغ حتى ل العلم
النللاس كللل علللى واجبللا التقليللد يجعل فلم الوسط، القول هو فهذا
التقليللد يجعل المذهبيين. ولم غلةا يقول كما منهم، العلم أهل حتى

فللي فصللل اللمللذهبيين. بللل غلةا يقول كما الناس كل على حراما
الناس، عامة من وغيرهم العلم أهل بين مفرقا حسنا، تفصيل المر

الئمللة، مللن إماما يتبع أن والترجيح النظر درجة يبلغ لم لمن مجيزا
فللي الئمللة يحصر ولم بالتقليد، التعبير من أولى وهو بالتباع، وعبر

مللن غيرهمللا أو تللابعي أو صللحابي مذهب المسلم يتبع فقد الربعة،
الشللبهة، عنللد وخصوصللا إمللامه، أدلة معرفة ينبغي هذا ومع الئمة،

بالدلللة المقرونللة الحكللاما مللن غيللره إليلله يرشللده مللا يتقبللل وأن
مخالفللة كللانت وإن ودينلله بعلملله يثللق ممللن صللدرت إذا المقنعللة،
لمذهبه.

وهو العلم، أهل على ينبغي ما إلى هنا عنه الله رضي الشيخ نبه ثم
فللي التعمللق مللن العلمية الدوات استكمال ومحاولة الكسل طرحا
يغللدو وغيرها.. حتى واللغة والصول والمقاصد والسنة الكتاب فقه
علللى سار ومن وجد، جد ومن جزئيا، ولو والجتهاد، النظر أهل من

وصل. الدرب
شلرحنا عنلد الصلل، هللذا مللع موسللعة وقفلة لل اللله شاء إن ل ولنا

تكللون أن اللله رحملله البنللا الملاما بهلا أراد الللتي العشرين للصول
كتللاب موضللوع للسلللما. وهللو العللاملين عنللد الفهللم لوحدةا أساسا
تعالى. الله بتوفيق جزءين في يصدر

 الحزب أو للفئة التعصب



الحللزب أو للفئللة منه: التعصللب نحذر أن ينبغي الذي التعصب ومن
لهللا ينتصللر يجعللله تعصللبا المسلللم، إليهللا ينتسللب التي للجماعة أو

أخللاك (انصر الجاهلية في العرب قاله ما نحو على وبالباطل بالحق
وسلللم عليه الله صلى الله رسول يعدل أن مظلوما) قبل أو ظالما

السلما. قيم مع يتفق جديدا تفسيرا ويعطيها الجملة، مفهوما
مللا الصفات من عليها يضفي أن الحزب، أو للجماعة التعصب ومن
تفعللله مللا وكللل حق، فهو تقوله ما فكل العصمة، أو القداسة يشبه
أمجللاد، تاريخهللا وكللل صللواب، فهللو عنها يصدر ما وكل جميل، فهو
ملئكة! رجالها وكل
فللي وتجديده السلما لنصرةا قامت جماعة فكل بصحيح ليس وهذا

مللن مجموعللة من أكثر ليست والمجتمع، والحياةا والنفس العقول
فللي وهللي كلمتلله، وإعلء السلللما خدمللة فللي تجتهللد المسلللمين

أما أصللابت حللال كللل علللى مللأجورةا وهي وتخطئ، تصيب اجتهادها
نوى. ما امرئ ولكل نصيب، مجتهد فلكل أخطأت،

المزايا إل لحزبه، أو لجماعته يذكر ل التعصب: أن هذا مظاهر ومن
وأن والسلليئات، العيوب إل الخرى للجماعات يذكر ول والحسنات،

ويحقر قصور، أو تقصير من فيهم يكن مهما مجموعته رجال يعظم
والعمل. العلم في سمو من فيهم يكن مهما الخرين رجال

ومللن يحللب مللن مللع عللدل يكون أن المسلم، على يوجب والسلما
غضللبه يخرجلله ول نفسه، على ولو بالقسط شهيدا لله يقول يكره،

مللن الخصللومة تمنعلله ول الباطللل، فللي رضاه يدخله ول الحق، عن
آمنللوا الللذين أيهللا تعالى: (يا قال خير، من فيه بما لخصمه الشهادةا

الوالللدين أو أنفسللكم علللى ولللو لللله شهداء بالقسط قوامين كونوا
).135النساء:  والقربين) (سورةا

أقللرب هللو اعللدلوا تعللدلوا، أل علللى قوما شنآن يجرمنكم وقال: (ل
).8المائدةا:  تعملون) (سورةا بما خبير الله إن الله واتقوا للتقوى

ويضللرب بهللا، يشللنع وقد الخرين، بأخطاء يفرحا مظاهره: أن ومن
اعللترف وإذا وجماعته، فئته أخطاء عن يتعامى حين في الطبل، بها
عنها. ويدافع لها، ويعتذر منها، يهون أن حاول بها

الشللكال علللى المحافظللة فللي التعصللب: المبالغللة مظللاهر ومللن
في ل يضحي حتى تعبدية، أمور كأنها للجماعة، أو للحزب التنظيمية



كيل السلللمية، والمللة السلللمية، الدعوةا بمصلحة ل الحيان بعض
التنظيمية. الصورةا تخدش

وأدوات) (وسللائل التنظيميللة فالشكال الفهم، في شنيع خطأ وهذا
تعبللد) أو (أصللناما وليسللت والنسللان، والمكللان الزمان بتغير تتغير

فللي الغلةا بعللض تصللرفات مللن ذلك يفهم كما لذاتها، تقصد غايات
التنظيم! احتراما

 
 التعصب مان التحرر * أخالقيات

الللتي الخلقيللات مللن جملة على والتنبيه هنا: التنبه الضروري ومن
ومللن حقللا، التعصللب أسللر مللن التحللرر علللى للدللللة لزمللة نراهللا

المؤمنين. تنفع الذكرى فإن بها، والتذكير إليها النظر لفت الواجب
تكللون وأن قللائله، إلى ل القول إلى ينظر الخلقيات: أن هذه ومن
من بالنقد والترحيب بالخطأ، والعتراف الذات، لنقد الشجاعة لديه

عنللد ممللا والسللتفادةا منهللم، والتقللويم النصللح وطلللب الخريللن،
فيلله، أحسللن فيمللا المخالف على والثناء وحكمة، علم من الخرين
حق. بغير أحد عليه تطاول أو بالباطل، اتهم إذا عنه والدفاع

نرجئلله حللديث، إلللى يحتللاج الفضللائل أو الداب هذه من واحد وكل
المراهقللة مللن السلللمية (الصحوةا عن الله بإذن القادمة لدراستنا

قريب. عن إتمامه على يعيننا أن الله الرشد) أسأل إلى

 بالخارين الظن * إحسان

مللع السلللميين بيللن التعامللل فللي المهمللة الخلقيللة المبادئ ومن
عند السود، المنظار وخلع بالخرين، الظن البعض: إحسان بعضهم
المللؤمن سلللوك يكللون أن ينبغي فل ومواقفهم أعمالهم إلى النظر

غيره.. واتهاما نفسه، تزكية على قائما واتجاهه
إذ بكللم أعلللم فيقللول: (هللو أنفسللنا، نزكللي أن ينهانللا تعللالى والللله

تزكللوا فل أمهللاتكم، بطللون فللي أجنللة أنتم وإذ الرض، من أنشأكم
).32النجم:  اتقى) (سورةا بمن أعلم هو أنفسكم،



وأحبللاؤه، الللله أبنللاء وقللالوا: إنهللم أنفسهم زكوا الذين اليهود ويذما
مللن يزكللي الله بل أنفسهم، يزكون الذين إلى تر تعالى: (ألم فقال

).49النساء:  يشاء) (سورةا
سلللطان من لنفسه حسابا أشد ل السلف بعض قال كما ل والمؤمن

شحيح! شريك ومن غاشم،
يغلللب خطأهللا، لها يسوغ ول معها، يتسامح ل لنفسه متهم أبدا فهو
الله. عباد حقوق في والتقصير الله، جنب في التفريط شعور عليه
يقبللل ل أن ويقللول: أخشللى الطاعللة، في ويجتهد الخير، يعمل وهو

منهم؟! أني يدريني وما المتقين، من الله يتقبل مني. فإنما
وخصوصللا الللله، لخلللق المعللاذير يلتمللس المقابللل الجانب في وهو

بعللض قللال مللا يقللول فهللو الله، دين لنصرةا معه والعاملين لخوانه
أقول: لعللل ثم سبعين، إلى عذر من لخي الصالح: ألتمس السلف

أعرفه! ل آخر عذرا له
الظلن وحسلن بلالله، الظلن حسلن اليملان شلعب أعظم من وإن

الله. بعباد الظن وسوء بالله، الظن مقابلهما: سوء وفي بالناس،
والسللنة، القللرآن منهللا حللذر الللتي الشللر خصال من الظن سوء إن

وأن خيللرا، إل بلله تظللن ل وأن الصلللحا، على المسلم حمل فالصل
تغليبللا ضللعفها، بللدا وإن الوجللوه، أحسللن علللى منه يصدر ما تحمل
الشر. جانب على الخير لجانب
إن الظللن، مللن كللثيرا اجتنبللوا آمنللوا الذين يقول: (يأيها تعالى والله
السللوء بلله: ظللن ) والمللراد12الحجرات:  إثم) (سورةا الظن بعض
حاسم. دليل عليه يقم لم الذي

الظللن فللإن والظللن وسلم: "إيللاكم عليه الله صلى الرسول ويقول
الحديث.." أكذب

نفسه عن يطرد أن أخيه عن شرا سمع إذا المسلم في والمفروض
فللي تعللالى قللال كمللا خيللرا، إل به يظن ل وأن عنه، سوء أي تصور
والمؤمنللات المؤمنللون ظللن سمعتموه إذ الفك: (لول حديث سياق

).12النور: مبين) (سورةا إفك وقالوا: هذا خيرا، بأنفسهم
كمللا أحللد، منها يسلم يكاد ل التي الشياء من الظن سوء إن صحيح

قول الصحيح، في ثبت ما يقويه ولكن ضعيف، حديث في ذلك روي



فللي رأوه الللذين أصللحابه لبعللض وسلللم عليلله الللله صلللى النللبي
فقللال: "علللى الخطللا، فأسرعا المسجد، في امرأةا يكلم العتكاف
إل بللك نظللن (زوجتلله)" فقللال: وهللل حيللي بنت صفية إنها رسلكما

مجللرى آدما ابن من يجري الشيطان قال: "إن الله؟ رسول يا خيرا
شرا". قلوبكما في يقذف أن خشيت وإني الدما،
فللي الشلليطان لوسوسللة يستسلللم ل أن للمللؤمن ينبغللي هللذا ومع

المعللاذير لهللم يلتمللس أن عليلله بللل بالمسلللمين، الظللن إسللاءةا
العللثرات لهللم يتطلللب أن بللدل فيلله، أخطؤوا يراهم فيما والمخارج
والعيوب.

وسلللم، عليلله الللله صلللى الللله رسللول إلللى النللاس أبغض من فإن
العثرات. للبرآء الباغين القيامة يوما مجالس منه وأبعدهم

خيللرا، فيلله يكللون وجها يحتمل المسلم عن الصادر العمل كان فإذا
علللى العمل هذا حمل فينبغي شرا، إل فيها يكون ل وجها وعشرين

والمحتمل. الممكن الخير وجه
يللتريث، أن بلله فيجمللل ل عليه يحمله للخير واحدا وجها يجد لم وإذا
أصللدق ومللا قريب، عن شيء له يبدو فقد التهاما، في يستعجل ول
هنا: الشاعر قاله ما

تلوما! وأنت عذرا له لعل صاحبا بلومك تعجل ول تأن
علللى والحكللم النيللات، باتهللاما يتصللل منلله: مللا التحللذير يجب ومما

يغيب ول خافية، عليه تخفى ل الذي الله، عند علمها وإنما السرائر،
علنية. ول سر عنه

بالمسلم فكيف الناس، عامة من مسلم، أي للمسلم مطلوب وهذا
إليلله، العللاما: الللدعوةا السلللما إلللى ضم والذي للسلما يعمل الذي

سبيله؟ في والتضحية عنه، والدفاع عليه، والغيرةا
وجللد إذا اللللم، كل ويتألم العجب، غاية المرء يعجب هذا أجل ومن
وراء جريللا الخيانللة، أو بالعمالة بعضهم يتهم للسلما العاملين بعض

عميلل الخلر: هلذا علن أحلدهم فيقلول السللما وأعداء العلمانيين
أو رأي فللي خللالفه أنه لمجرد الفلني، للنظاما أو للشرق أو للغرب

ل هللذا ومثللل للله، مخالفللة للعمللل وسلليلة اتخاذ في أو موقف، في
ورسوله. الله عن فقه لمن بحال يجوز



بيللن مللا النظللار، تتفللاوت وفيه رحب، الشرعية السياسة مجال إن
الشلليء وراء والمفاسللد المصالح تقدير إن وبخاصة وموسع مضيق
شاسعا. اختلفا فيه الناس يختلف الواحد
ل فإنهللا السللوء ظنللون نتبللع ول الظللن حسن دائما نقدما أن وينبغي

هللذه فللي الحللاكم عللن السللكوت يللرى شيئا. فهللذا الحق من تغني
مواجهللة يراهللا المواجهللة. وهللذا وجللوب يللرى وآخر أولى، المرحلة
عسكرية. يراها وآخر سياسية،

فيها. المشاركة ينكر وغيره النتخابات، في الدخول يرى وهذا
إيمللانه أو شخص دين تمس أن ينبغي ل للجتهاد مجالت كلها وهذه

الحوال. من بحال تقواه أو
ذما كالللذي الهللوى، وأتبللاع الظللن، أتبللاع يجتمع حينما الخطر ويشتد

تهللوى ومللا الظللن إل يتبعللون قللوله: (إن فللي المشللركين بلله الللله
).28النجم:  الهدى) (سورةا ربهم من جاءهم ولقد النفس،

القصللص: الللله) (سللورةا من هدى بغير هواه، اتبع ممن أضل (ومن
50.(

مللن للل عنللده مقللاما من مالهم مع ل الرسل الله حذر ذلك أجل ومن
فللي خليفللة جعلنللاك إنللا داود لللداود: (يللا تعللالى فقللال الهواء اتباع

سللبيل عللن فيضلللك الهوى تتبع ول بالحق الناس بين فاحكم الرض
).26صا:  الله) (سورةا

المكللي: القرآن في وسلم عليه الله صلى محمد رسله لخاتم وقال
ل الللذين أهللواء تتبللع ول فاتبعها، المر من شريعة على جعلناك (ثم

).18الجاثية:  يعلمون) (سورةا
تتبللع ول الللله أنللزل بمللا بينهللم احكللم المللدني: (وأن القللرآن وفللي

إليك) (سللورةا الله أنزل ما بعض عن يفتنوك أن واحذرهم أهواءهم
).49المائدةا: 

لن ويمللزق، يفرق فهو الهوى اتباع أما يوحد، يجمع لله الخلصا إن
الناس. رؤوس بعدد والهواء واحد، الحق
فللي شللتى وطوائللف فللرق إلللى السلللمية المللة فرق ما أكثر وإن

أطلللق ولهللذا الغير، أهواء أو النفس هوى اتباع هو والحديث القديم
المستقيم) هذا (الصراط عن حادت التي الفرق السنة) على (أهل



أو جللذري، غير الخلف كان ما الهواء) فكثيرا (أهل المعبر العنوان
الللله نسللأل الهللوى، هللو وخلللده ضللخمه الللذي ولكللن حقيقللي، غير

السلمة.

 للمخالفين والتجريح الطعن * ترك

للمخللالف، والتجريللح الطعللن والتقارب: ترك التواصل أسباب ومن
ظنك. في مخطئا كان وإن له، العذر والتماس

فللي يقيللن ل إذ المخطللئ، وأنللت مصلليبا يكللون قللد لنلله وذلللك
هللو المجللال هللذا في تملك ما كل القولين، أحد بصواب الجتهادات

واليقين. القطع يعني ل والترجيح الترجيح،
لنلله بحللال، عليلله الطعن يجوز ل القضايا هذه في المخطئ أن كما

الشريف. النبوي الحديث بنص عليه مأجور بل خطئه، في معذور
تعالى، الله من عليه مأجور هو أمر في عليه يطعن أن يجرحا فكيف

ومللأجور مثللاب أنلله يكفي ولكن مضاعف، غير واحدا أجرا كان وإن
مأزور؟ غير

بعضللهم يجللرحا فلم الجتهاد، في اختلفهم في السلف نهج هو وهذا
فيه. اختلفوا ما برغم بعض على بعضهم أثنى بل بعضا،
مخالفيهم: مع العلماء كبار أدب من نموذج
العلمية الرسالة الختلف: تلك أدب أمثلة وأحسن أفضل من ولعل

سللعد بللن الليللث وعالمها وإمامها مصر فقيه بها بعث التي الرائعة،
رفيللع، جللم أدب في نظره وجهة فيها عليه يعرض مالك، الماما إلى

بللن الليللث فيه ويخالفه إليه، يذهب مالك الماما كان مما كثير حول
الدب ذلللك إلللى يشير ما منها نقتطف الرسالة لطول ونظرا سعد،

علمائهللا، وكللراما المللة، هللذه سلللف ظللله في اختلف الذي الرفيع،
سعد: بن الليث يقول

بعللد: هللو. أمللا إل إله ل الذي الله إليك أحمد فإني عليك، (... سلما
بلغنللي قللد والخرةا، الدنيا في العاقبة لنا وأحسن وإياك، الله عافانا
ذلللك الللله فللأداما يسللرني، الللذي حللالكم صلحا من فيه تذكر كتابك
يقللول: إحسللانه.. ثللم من والزيادةا شكره، على بالعون وأتمه لكم،



عنللدكم، النللاس عليه لما مخالفة بأشياء الناس أفتي أني بلغك وأنه
مللا علللى قبلللي مللن لعتمللاد نفسللي علللى الخوف علي يحق وأني

الهجللرةا، إليهللا كللانت الللتي المدينللة لهل تبع الناس وأن به، أفتيهم
الللله شاء إن ل ذلك من به كتبت بالذي أصبت وقد القرآن، نزل وبها

إليلله ينسللب أحللدا أجللد ومللا تحب، الذي بالموقع مني ووقع ل تعالى
الللذين المدينة أهل لعلماء تفضيل أشد ول الفتيا، لشواذ أكره العلم

رب لللله والحمللد منللي، عليلله اتفقللوا فيمللا لفتيللاهم آخذ ول مضوا،
له). شريك ل العالمين

الختلف أوجلله مللوردا رسالته في سعد بن الليث الماما يمضي ثم
أهللل عمللل حجيللة حللول تعللالى الله رحمهما مالك الماما وبين بينه

فللي تخرجللوا الللذين الوليللن السللابقين مللن كللثيرا أن مبينا المدينة
يجاهللدون، وهم ومغاربها، الرض مشارق إلى حملوا النبوةا مدرسة

اختلفللوا قللد التللابعين أن وبيللن نبيه، وسنة الله كتاب من تعلموه ما
عبللد أبلي بللن أمثلال: ربيعلة ملن بعللدهم أتى من وكذلك أشياء في

بحمللد ل ذلك يقول: (ومع ثم عليه، مآخذه بعض يذكر حيث الرحمن
وفضللل بليللغ، ولسللان أصلليل، وعقللل كللثير، خيللر ربيعللة عنللد ل الله

عامللة، لخللوانه صادقة ومودةا السلما في حسنة وطريقة مستبين،
يللذكر ثللم عمله)، ما بأحسن وجزاه له وغفر الله رحمه خاصة، ولنا
مثل: الجمع عديدةا قضايا مالك الماما وبين بينه الختلف أمثلة من
إل يقبللض ل الصللداق ومللؤخر ل ويمين بشاهد والقضاء ل المطر ليلة
الستسقاء.. وقضللايا في الخطبة على الصلةا وتقديم ل الفراق عند

كللثيرةا أشللياء تركت الرسالة: (وقد نهاية في قال ثم أخرى، خلفية
أرجللو لمللا بقائك، وطول إياك، الله توفيق أحب وأنا هذا، أشباه من

مثلك، ذهب إذا الضيعة من أخاف وما المنفعة، من ذلك في للناس
ورأيللي عنللدي، منزلتك فهذه الدار، نأت وإن بمكانك استئناسي مع

ولللدك وحللال وحالللك بخللبرك إلي الكتاب تترك ول فاستيقنه، فيك،
بللذلك، أسللر فللإني بك، يوصل لحد أو لك، كانت إن وحاجة وأهلك،

الحون ونحلن إليلك كتبت ه نسلأل للله، والحملد معلافون ص أن الل
والسلللما علينللا، بلله أنعللم مللا وتمللاما أولنللا، مللا شكر وإياكم يرزقنا
الله). ورحمة عليكم

إلللى بالللدعوةا المشللتغلين بيللن من نجد أن اليوما المؤسف من وإن
إياه متهما يخالفه، من لكل والتجريح الذما سيف يشهر من السلما



بالنفللاق، أو والنحللراف، بالبتللداع أو الهللوى باتبللاع أو الللدين، بقلللة
بالكفر! وربما
يتهمللون بللل الظواهر، على الحكم في يقتصرون ل هؤلء من وكثير

كأنمللا سبحانه، الله إل فيها ما حقيقة يعلم ل التي والسرائر، النيات
دخائلها! على واطلعوا العباد قلوب عن شقوا

أو المحللدثين، أو القللدامى، من أحد هؤلء ألسنة من يسلم يكد ولم
مللن وجدنا حتى معينة، قضايا في بقولهم يقول ل ممن المعاصرين

أئمللة بعللض يسللب ومللن الفقلله، فللي الربعللة الئمللة بعللض يسللب
والزهد. السلوك

وسلللم عليلله الللله صلللى النللبي عللدلهم قللد العلللم حملة أن مع هذا
عدوله". خلف كل من العلم هذا بقوله: "يحمل وزكاهم،

التيللار إلللى المنتسبين من كثير فيها يتورط التي المزالق من وهذه
فللي مللذهبهم أو وجهتهللم، يخللالف فيمللن والتجريح، الديني: الطعن

السلوك. أو الفقه أو العتقاد
الخللر المللذهب فللي يطعنللون مللذهب إلللى المنتميللن بعللض فتجللد

وإمامه.
كالئمللة الفقهللاء فللي يطعنون السلف أو الحديث إلى ينتمون ومن

واجتهللادهم علمهللم فللي أحللد يشللك ل ممللن أتبللاعهم وكبار الربعة
وورعهم. ودينهم

والعلمللاء الربللانيون عليهم أثنى الذين الصوفية كبار في يطعنون أو
جميعا. الصوفية في طعنوا وربما المة، خيار من المحققون

تجريحلا ويجرحلونهم الشللاعرةا علملاء كبار في يطعنون قد وكذلك
وعلن اللدين، هلذا علن الذب في وفضل منزلة لهم من وهم منكرا،
والسنة. الكتاب
الهللروي السلللما شلليخ مللن القيللم ابللن المللاما موقللف إلللى وانظر

نعبللد "إيللاك مقامللات إلى السائرين (منازل كتاب صاحب النصاري
السللالكين) (مللدارج بكتلابه القيم ابن شرحه نستعين") الذي وإياك

(صللاحب المللدارج) المؤلللف (صللاحب الشللارحا خللالف مللا فكللثيرا
مجللال أي يجللد ل حيللن وذلللك إليه، ذهب فيما خطأه المنازل) وبين



يلتمس ذلك ومع الممكنة، الوجوه أحسن على وحمله كلمه لتأويل
ومنزلته. وفضله علمه وعلى عليه ويثني العذر، بعد العذر له
منهللا جعللل حيللث التوبللة، حقللائق في الهروي قاله ما لذلك مثل خذ

مللن أن الصوفية من كثير يقوله ما نحو الخليقة) على أعذار (طلب
إليهم نظر من أن حين على عذرهم، الحقيقة بعين الخلق إلى نظر
لمهم. الشريعة بعين
عللذرهم وليللس بالقللدر، العصللاةا لعذر وجه ل أنه القيم ابن بين وقد
مللن عللذرهم طلللب ول معللذورون، هللم فل شلليء، فللي التوبللة من

التوبة. حقائق
وقتلللة والوثللان، الصللناما عباد عذر هذا في يدخل أنه سيما قال: ل
وأصللحابه، جهللل وأبللي كنعان، بن ونمرود وهامان، وفرعون النبياء

فللإنهم الللله، محللارما ومنتهللك الللله، حدود ومتعد وظالم، كافر وكل
حقيقللة مللن هللؤلء عذر أفيكون الخليقة من وهم القدر، تحت كلهم

التوبة؟
إهللدار السلللما شلليخ مللن الزلة هذه توجب القيم: ول ابن يقول ثم

والمعرفللة والمامللة العلللم مللن فمحللله به، الظن وإساءةا محاسنه
أحللد يجهللل. وكللل ل الللذي المحللل السلللوك طريللق فللي والتقللدما
عليلله. وسلللمه الله صلوات المعصوما، إل ومترك قوله من فمأخوذ
الضللنك، المجللال هللذا مثللل فللي سلليما خطؤه. ول عد من والكامل

أفهللاما. فيلله أقللداما. وضلللت فيلله زلللت الللذي الصللعب، والمعللترك
علللى للل أقلهللم إل للل وأشللرفوا الطرقللات، فيه بالسالكين وافترقت

الهلكات. أودية
يسللمحون ل المتللدينين: أنهللم بعللض فيلله يقللع الللذي الخطللأ ومللن

تزلها زلة بأي الدين، في أو العلم في بمنزلته يثقون الذي للشخص
يهلدمون واحلدةا بمنزللة وتراهلم السللوك، فلي أو الفكر في قدمه
تللاريخه علللى الللتراب ويهيلللون عمللره، طوال وجهوده إنسان جهاد
كله.
بعللد للل أحللد نجللا مللا غيرهللم، هؤلء يعامل كما عباده الله عامل ولو

ولكنله الخلرةا، فلي العلذاب ملن ول اللدنيا في الهلك من ل النبياء
فبمللا مصلليبة مللن أصللابكم بقللوله: (ومللا المكلفيللن خللاطب تعللالى
).30الشورى:  كثير) (سورةا عن ويعفو أيديكم، كسبت



سلليئاتكم عنكللم نكفللر عنلله تنهللون مللا كبللائر تجتنبللوا وقللال: (إن
).31النساء:  كريما) (سورةا مدخل وندخلكم
الثللم كبائر يجتنبون بقوله: (الذين عباده من أحسنوا الذين ووصف

).32النجم:  اللمم) (سورةا إل والفواحش
ثقلللت فمللن أعمللالهم، بغللالب النللاس علللى يحكللم تعللالى الللله إن

أن مللع وخسللر، خللاب فقللد موازينه خفت ومن المفلح فهو موازينه
يضللاعف ول الحسللنات، يضللاعف للل ورحمتلله بفضللله للل تعللالى الللله

ويللؤت يضاعفها حسنة تك إن ذرةا مثقال يظلم ل الله (إن السيئات
).40النساء:  عظيما) (سورةا أجرا لدنه من

وخيللر خطللاء، آدما بني وسلم: "كل عليه الله صلى الرسول ويقول
التوابون". الخطائين

وجللاء بكللم الللله لللذهب تللذنبوا، لللم لللو بيده نفسي ويقول: "والذي
لهم". فيغفر الله فيستغفرون يذنبون بقوما
المأثور: ومن

ألما؟ ما لك عبد وأي جما تغفر اللهم تغفر أن
بلتعللة أبللي بللن حللاطب مللن وقللع دللتهللا: مللا لها التي الوقائع ومن

أهللل إلللى كتللاب إرسال أراد حين الفتح، غزوةا قبيل عنه الله رضي
عليلله الله صلى الرسول وكان لغزوهم، الرسول بتهيؤ ينبئهم مكة،

مللا بأقللل التسللليم علللى فيجللبرهم يبللاغتهم أن علللى حريصا وسلم
والدماء. الخسائر من يمكن

مكللة، إلللى مسللافرةا امللرأةا مللع بالفعللل بالكتللاب حاطب بعث وقد
رضللي عمر وقال منها، يستخرجه أن عنه الله رضي علي واستطاع

عنقله أضرب الله رسول يا المر: دعني هذا اكتشف حين عنه، الله
وقللال: "ومللا ذلك أبي الكريم النبي نافق! ولكن حاطبا) فقد (يعني
شللئتم ما فقال: اعملوا بدر، أهل على اطلع الله لعل عمر يا يدريك
لكم". غفرت قد فإني

الللذنب عظللم مللع للله، شفعت الصحابي هذا سوابق أن هذا ومعنى
عظمى. خيانة يكون أن يشبه مما اقترفه الذي
الفقيلله عللن سللننه فللي دواد أبو رواه ما هنا الحكيمة الكلمات ومن

فإن ابتدع وما قال: إياكم فقد عنه، الله رضي جبل بن معاذ الجليل



يقللول قللد الشلليطان فللإن الحكيللم، زيغللة وأحذركم ضللة ابتدع ما
الحللق! كلمللة المنللافق يقول وقد الحكيم لسان على الضللة كلمة
معللاذ: قلللت أصللحاب مللن وهو الحديث، راوي عميرةا، بن يزيد قال

وأن الضللة كلمة يقول قد الحكيم أن الله رحمك يدريني لمعاذ: ما
الحكيللم كلما مللن اجتنللب قال: بلى، الحق؟ كلمة يقول قد المنافق

لعله فإنه عنه، ذلك يثنيك ول هذه؟ لها: ما يقال (المشتهرات) التي
نورا. الحق على فإن سمعته، إذا الحق وتلق يراجع، أن

بقللوله: مللا (المشتهرات) وفسللرها رواية: (المشبهات) مكان وفي
الكلمة؟! بهذه أراد تقول: ما حتى الحكيم، قول من عليك تشابه

يثنينللك الحكيللم: ول زيغللة مللن التحللذير بعد معاذ قول هنا والشاهد
بسللبب المللرء يسللقط أن ينبغللي فل يراجع، أن لعله فإنه عنه، ذلك

الحق. عن فيها يزيغ كلمة
كالنسيان، المة هذه عن مرفوع الخطأ المسلمة: أن القواعد ومن
وهللو البقللرةا، سللورةا ختاما به يدعوا أن للمؤمنين الله علمه ما وهو
البقللرةا: أخطأنللا) (سللورةا أو نسللينا إن تؤاخذنا ل تعالى: (ربنا قوله
فعلت. قال: قد تعالى الله الحديث: أن في صح ) وقد286
الخطللأ عللن المللة لهللذه تجللاوز الللله النبوي: "إن الحديث هذا وأكد

عليه". استكرهوا وما والنسيان
تعمدت ما ولكن به، أخطأتم فيما جناحا عليكم تعالى: (وليس وقال

).5الحزاب:  قلوبكم) (سورةا
وسلعها) (سلورةا إل نفسلا اللله يكللف تعلالى: (ل قلوله هلذا يؤكلد

).286البقرةا: 
يكللن لللم إليلله، الطريللق فأخطلأ الحللق، معرفة في جهده بذل ومن
وهللو بلله، للله طاقللة ل مللا كلفناه وإل لوما، إليه يوجه ولم جناحا عليه

طاقللة ل مللا تحملنا ول (ربنا السابقة الية عليه دلت بما أيضا منفي
به). لنا

 
 الخصوماة في واللدد المراء عن * البعد



عللن وهللو: البعللد المختلللف، اللرأي أصلحاب بين يقرب آخر وعامل
الخصومة. في واللدد المذموما المراء

الللذي المللراء، ذما للل أحسللن هللي بالتي بالجدال أمر وإن ل فالسلما
ول بمنطللق الللتزاما دون طريللق، بللأي الخصللم على الغلبة منه يراد

الطرفين. بين لميزان خضوع
قللوله بمثللل والكفللر، الشرك أهل من الممارين به الله ذما ما وهذا

كتاب ول هدى ول علم بغير الله في يجادل من الناس تعالى: (ومن
).8،9الحج:  الله) (سورةا سبيل عن ليضل عطفه منير. ثاني

الكهللف: الحق) (سللورةا به ليدحضوا بالباطل كفروا الذين (ويجادل
56.(

قللال إذ الملللك، الللله آتاه أن ربه في إبراهيم حاج الذي إلى تر (ألم
وأميت). أحيي أنا قال ويميت، يحيي الذي ربي إبراهيم

علللى يحكللم لنلله ويميللت، يحيللي أنلله يزعللم المتجبر المماري فهذا
أحييتهللم! ويحكللم فيقللول: قللد عنهم يعفو ثم بالموت، الناس بعض
الحيللاء يفسللر أمتهللم! فهللو الحكم. فيقول: قللد وينفذ آخرين على

النللاس، يعرفلله الللذي التفسللير هللو هللذا وليللس يشاء، كما والماتة
يحيللي الللذي بقللوله: (ربللي السلللما عليلله إبراهيللم قصللده والللذي

ويميت).
عنه. البعد في والترغيب المراء، ذما الحديث في جاء هنا ومن
قال: وسلم عليه الله صلى النبي أن عنه الله رضي أمامة أبي فعن
محقللا، كللان وإن المللراء تللرك لمن الجنة ربض في ببيت زعيم "أنا

في ويبيت مازحا، كان وإن الكذب ترك لمن الجنة وسط في ويبيت
خلقه". حسن لمن الجنة أعلى
ضللل قال: "ما وسلم عليه الله صلى النبي أن أيضا أمامة أبي وعن
قللوما هللم تل: (بللل ثللم الجللدل"، أوتللوا إل عليلله كانوا هدى بعد قوما

).85الزخرف:  خصمون) (سورةا
العمللل، تركللوا التوفيللق، حرمللوا إذا القللوما ملحللظ: أن أمللر وهللذا

الللتي النسللان لطبيعللة موافق هذا أن وبخاصة الجدل، في وغرقوا
الكهللف: جدل) (سللورةا شيء أكثر النسان (وكان اليمان يهذبها لم
54.(



في الجدل إل لهم هم ل أناسا السلمية الساحة على نشاهد ونحن
مللن رأي أي عللن يعللدلوا لن اسللتعداد أدنى لديهم وليس شيء كل

علللى يقولون. فهللم فيما يتبعوهم أن للخرين يريدون وإنما آرائهم،
كلملات فللي يجلادل ملن أبدا. منهلم باطل على وغيرهم دائما، حق

الخريللن يلللزما أن ويريللد غيللره، فيه خالفه خاصا، اصطلحا أعطاها
الصطلحا. في مشاحة قالوا: ل علماءنا أن مع برأيه،
يقاتللل جديللدا، مللذهبا يقيللم وهو للمذاهب، التعصب يذما من ومنهم

عليه! الخرين
تقليللد يمنللع يقلللدوه! أو أن النللاس مللن ويطلللب التقليد يحرما ومن

المعاصرين! بعض يقلد وهو القدامى
السلللف اختلف وجزئية، فرعية، مسائل أجل من معركة يقيم ومن
صفوا. لعلقاتهم تعكر ولم أمثالها، وفي فيها
الللله ذملله أمللر وهللو الخصللومة، فللي اللدد أو المراء، هي آفتهم إن

ورسوله.
اللللد الله إلى الرجال أبغض قالت: "إن عنها الله رضي عائشة عن

أي الللوادي لديللدي مللن مللأخوذ الخصللومة، الخصم" واللد: الشديد
آخر. جانب في أخذ بحجة عليه احتج كلما لنه جانبيه،

بالخصومة. والخصم: الحاذق
يسللرناه القللرآن: (فإنمللا شللأن فللي بقللوله المشركين الله ذما وقد

).97مريم:  لدا) (سورةا قوما وتنذر المتقين به لتبشر بلسانك
ألد. ولدا: جمع

هللم بللل جللدل، إل لللك ضللربوه قريش: (ما مشركي شأن في وقال
).58الزخرف:  خصمون) (سورةا قوما
يعجبللك مللن النللاس بقوله: (ومللن الناس أصناف بعض القرآن وذما
ألللد وهللو قلبلله، فللي مللا علللى الللله ويشللهد الللدنيا الحيللاةا في قوله

).204البقرةا:  الخصاما) (سورةا
حللول يكللون حينمللا الخصللومة فللي واللللدد المللراء يكللون ما وأكره

فللإذا فيلله، اختلفوا فيما الناس بين ليحكم الله أنزله (القرآن) الذي
ومللا إليلله؟ الناس يحتكم الذي المعيار فما للختلف مثارا هو أصبح

عليه؟ يعولون الذي المرجع



على وسلم عليه الله صلى النبي غضب شدةا من روي ما سر وهذا
ببعض. بعضها آياته وضربوا القرآن، في اختصموا الذين

بكللرت) (أي قللال: هجللرت عنهما الله رضي عمرو بن الله عبد عن
أصللوات قللال: فسللمع يومللا، وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى

عليلله الللله صلللى الللله رسللول علينللا فخللرج آيللة، في اختلفا رجلين
قبلكللم كللان من هلك فقال: "إنما الغضب، وجهه في يعرف وسلم،

الكتاب". في باختلفهم
بكفرهللم الللدين فللي قبلنللا: هلكهللم مللن بهلك النووي: المراد قال

فعلهم. مثل من وسلم عليه الله صلى الله رسول فحذر وابتداعهم
النلبي قلال: سلمع أيضلا عملرو بلن اللله عبد عن آخر، طريق ومن
فقللال: القول)، يتدافعون (أي يتدارؤون قوما وسلم عليه الله صلى
ببعللض، بعضله اللله كتلاب ضلربوا بهلذا، قبلكلم كان من هلك "إنما
ببعللض، بعضلله تكللذبوا فل بعضللا، بعضه يصدق الله كتاب نزل وإنما
عالمه". إلى فكلوه جهلتهم وما فقولوا، منه علمتم فما

هللذا القللدر، فللي يتنللازعون كللانوا الحديث: أنهم روايات بعض وفي
آية. ينزع وهذا آية ينزع
بعضللهم: وقال وكذا؟ كذا الله يقل قال: ألم بعضهم رواية: أن وفي
وكذا؟ كذا الله يقل ألم

وأخللي أنللا جلسللت قللال: "لقللد عمرو ابن عن أخرى رواية وفصلت
مشيخة وإذا وأخي، أنا النعم. أقبلت حمر به لي أن أحب ما مجلسا

مللن بللاب عند جلوس وسلم عليه الله صلى الله رسول صحابة من
منفرديللن) ناحية (أي حجرةا فجلسنا بينهم، نفرق أن فكرهنا أبوابه،

فخرج أصواتهم ارتفعت حتى فيها، فتماروا القرآن من آية ذكروا إذ
يرميهللم وجهه، احمر قد مغضبا، وسلم، عليه الله صلى الله رسول

قبلكللم، مللن المللم أهلكللت قللوما: بهللذا يللا ويقللول: مهل بللالتراب
لم القرآن إن ببعض، بعضها الكتب وضربهم أنبيائهم على باختلفهم

منلله عرفتللم فمللا بعضللا، بعضلله يصدق بل بعضا، بعضه يكذب ينزل
عالمه". إلى فردوه منه جهلتم وما به، فاعملوا

 أحسن هي بالتي * الحوار



وإذا بالحسللنى، الختلف: الحللوار أدب فللي الساسية الدعائم ومن
مللا وهللو أحسللن، هللي بالتي قلنا: الجدال القرآني التعبير استخدمنا

الحكمللة ربك سبيل إلى قال: (ادع حين كتابه في به تعالى الله أمر
).125أحسن) (النحل:  هي بالتي وجادلهم الحسنة والموعظة

والمطلوب الموعظة في المطلوب بين التعبير في تفرقة نجد وهنا
فللي أمللا حسللنة، تكللون بللأن اكتفللى الموعظللة الجللدال. ففللي في

كللان إذا أنه بمعنى أحسن، هي بالتي يكون أن إل يرض فلم الجدال
منهللا أحسللن والخللرى حسنة، إحداهما طريقتان أو أسلوبان، هناك

أحسن. هي التي نتبع أن به فالمأمور وأفضل،
الملللتزمين المللوافقين إلللى ل عادةا ل ترجع الموعظة ذلك: أن وسر

وترقللق تللذكرهم، موعظة إلى إل يحتاجون ل فهم والفكرةا، بالمبدأ
للل الجللدال يوجه حين على عزائمهم، وتقوي صدأهم، وتجلو قلوبهم

مللن شيء إلى معهم الخلف يدفع قد الذين المخالفين، إلى ل عادةا
الجدل، في العنف أو التعامل، في الخشونة أو التعبير، في القسوةا

وأمثلهللا الطرائللق أحسن اتخاذ القرآن يطلب أن الحكمة من فكان
أكله. يؤتي حتى الحوار، أو للجدال

التعللبيرات أرق المجللادل يختللار أن الساليب أو الطرائق هذه ومن
الخر. الطرف مخاطبة في وألطفها

للله تعللبيرا والنصللارى، اليهللود، مخاطبللة فللي القرآن استخدما ولهذا
(أهللل تعبير وهو المسلمين، وبين بينهم التقريب في ودللته إيحاؤه

قللوله مثللل القللرآن فللي جاء الكتاب) ولهذا أوتوا (الذين الكتاب) أو
).171النساء:  دينكم) (سورةا في تغلوا ل الكتاب أهل تعالى: (يا

).15المائدةا:  لكم) (سورةا يبين رسولنا جاءكم قد الكتاب أهل (يا
آل وبينكللم) (سللورةا بيننللا سللواء كلمللة إلللى تعللالوا الكتاب أهل (يا

الللله صلللى النللبي بهللا يرسل كان التي الية آخر ). إلى64عمران: 
والنجاشللي قيصللر مثللل وأمرائهم، النصارى ملوك إلى وسلم، عليه

والمقوقس.
).20عمران: أأسلمتم؟) (آل والميين الكتاب أوتوا للذين (وقل



بقللوله: "يأيهللا القللرآن يخللاطبهم لللم الوثنيللون المشللركون حللتى
الناس". بقوله: "يأيها يناديهم كان المشركون" بل

إل الكفر، أو الشرك بعنوان للمشركين خطاب القرآن في يرد ولم
عنللد المللل قطللع هللي خاصة لمناسبة (الكافرون) وذلك سورةا في

وهللو عقيللدتهم، أسللاس عللن المسلللمون يتنللازل أن المشللركين
ومع وتثبيتا تأكيدا عدةا بصيغ الواحد المعنى فيها كرر ولهذا التوحيد،

السللماحة: (لكللم فللي غايللة تعللد التي الكريمة الية بهذه ختمها هذا
دين). ولي دينكم
أنتم علمكم، ولكم عملي لي فقل كذبوك تعالى: (وإن قوله ومثلها
).41يونس:  تعملون) (سورةا مما برئ وأنا أعمل، مما بريئون
والمشللركون، الرسللول واقتتللل بالشللرك، السلللما اصللطدما وإنمللا
دينللك، لللك وليس ديننا، قالوا: لنا بل منطقه، بمثل يقابلوه لم لنهم
إليها، وندعو الوثان، نعبد أن حقنا من عملك، لك وليس علمنا، ولنا

دينللك علللى اتبعللك ومللن إليلله، وتدعو الله تعبد أن حقك من وليس
دينه. عن نفتنه أن علينا كان واختياره بإرادته
اللتقللاء، نقللاط علللى بالحسللنى: الللتركيز الحللوار أسللاليب ومللن

تحاوره. من وبين بينك التفاق ومواضع
أهللل حوار في يقول فهو عليه، نتعرف أن يجب قرآني أسلوب وهو

هي بالتي إل الكتاب أهل تجادلوا والنصارى: (ول اليهود من الكتاب
وإلهكللم وإلهنا إليكم، وأنزل إلينا أنزل بالذي أحسن). (وقولوا: آمنا

).46العنكبوت:  مسلمون) (سورةا له ونحن واحد
ربنا وهو الله في أخرى: (قل: أتحاجوننا سورةا في قوله ذلك ومثل

).139البقرةا:  وربكم) (سورةا
الللذين الكتللاب أهللل مللن يجادله ممن المسلم موقف هذا كان فإذا

رسللول محمللدا بللأن يؤمنللون ول دينه، وأصل عقيدته، في يخالفونه
فكيللف الللله، شللريعة السلما أن ول الله، كتاب القرآن أن ول الله،

يللؤمن مللا بكل يؤمن الذي المسلم أخيه من موقفه يكون أن ينبغي
وكتاب؟ ورسول وشريعة، عقيدةا من به

وكيف المخالفين مع القرآن حوار نماذج من رائعا نموذجا هنا وأذكر
إليلله، ليسللتميلهم العنللان، لهللم ويرخللي الكلما، فللي معهللم يتنللزل



فللي الجللدل وحب الخصومة، دوافع يستثير ول ساحته إلى ويقربهم
وتقليللم تهللدئتها، الحكيللم الرفيللق بأسلللوبه يحللاول بللل نفوسللهم،
أظافرها.

المشللركين: (قللل: مللن (سللبأ) مخاطبللا سللورةا فللي تعللالى يقللول
هللدى لعللي إياكم أو وأنا قل: الله، والرض؟ السموات من يرزقكم

مبين. ضلل في أو
بيننللا يجمللع تعملللون. قللل عما نسأل ول أجرمنا عما تسألون ل قل
العليم). الفتاحا وهو بالحق بيننا يفتح ثم ربنا

اليات: هذه تفسير في الرازي الفخر يقول
العلللوما فللي الجاريللة المنللاظرات إلللى لرسللوله الله من إرشاد هذا

تقللوله الذي للخر: هذا قال إذا المتناظرين، أحد لن وذلك وغيرها،
الفكر، سداد يبقى ل الغضب وعند يغضبه، مخطئ، فيه وأنت خطأ،
لله قللال إذا وأمللا الغللرض، فيفوت الفهم في مطمع ل اختلله وعند
قبيللح، الباطللل فللي والتمللادي مخطللئ أنلله فللي يشللك ل أحللدنا بأن

الخطأ على رأينا ونبصر فنجتهد الخلق، أحسن الحق إلى والرجوع
وذلللك التعصللب، ويترك النظر، في الخصم ذلك يجتهد فإنه ليحترز،

شللاك. ويللدل قللوله فللي بللأنه أوهللم لنه المنزلة في نقصا يوجب ل
هللو أنلله فللي يشك ل أنه وإياكم) مع لنبيه: (إنا تعالى الله قول عليه

والمضلون. الضالون وهم المهتدي، وهو الهادي
تعملللون) عما نسأل ول أجرمنا، عما تسألون ل تعالى: (قل قال ثم

عمللا نسللأل حقهللم: (ول فللي وقللال النفللس إلللى الجللراما أضللاف
الفهللم مللن المللانع الغضللاب يحصل لئل العمل بلفظ تعملون) ذكر

لن وذلللك النظللر، علللى حللث نسأل) زيادةا تسألون) (ول (ل وقوله
الللبريء كللان ولللو نجللا احللترز فللإذا بجرمه، مؤاخذا كان إذا أحد كل

النظر. كفى لما بالجرما يؤاخذ
الفتللاحا وهللو بللالحق بيننا يفتح ثم ربنا بيننا يجمع تعالى: (قل قال ثم

والضلللل الخطللأ مجللرد فللإن والتفكير، النظر يوجب ما العليم) أكد
وعذاب. وثواب وحساب عرض يوما كان إذا فكيف الجتناب، واجب

هللذا تحمللل القللرآن، حكاهللا كمللا أقللوامهم، مللع الرسللل ومجادلت
العبللارات ألين واستخداما والتلطف الفرق معنى جلء، بكل المعنى

والحوار. الدعوةا في



قللومه مللع السلللما عليلله نللوحا حللوار لذلك نموذجا نذكر أن وحسبنا
وهديها. النبوةا، أدب فيه لنتمثل
لكللم إني قومه إلى نوحا أرسلنا هود: (ولقد سورةا في تعالى يقول
أليللم. يللوما عللذاب عليكم أخاف إني الله إل تعبدوا ل مبين. أن نذير

نللراك ومللا مثلنا بشرا إل نراك ما قومه من كفروا الذين المل فقال
فضللل من علينا لكم نرى وما الرأي بادي أراذلنا هم الذين إل اتبعك

ربللي مللن بينللة علللى كنت إن أرأيتم قوما يا كاذبين. قال نظنكم بل
لهللا وأنتللم أنلزمكموهللا عليكللم، فعميللت عنللده مللن رحمللة وآتللاني

ل قللوما ويللا ؟ أجللري إن مللال عليلله أسللألكم ل قللوما ويللا كللارهون؟
آمنللوا، الذين بطارد أنا وما الله، على ل أجري إن مال عليه أسألكم

ينصللرني من قوما تجهلون. ويا قوما أراكم ولكني ربهم ملقوا إنهم
الللله خزائللن عندي لكم أقول تذكرون. ول أفل طردتهم إن الله من
أعينكللم تللزدري للللذين أقللول ول ملك إني أقول ول الغيب أعلم ول
لمللن إذا أنفسللهم. إنللي فللي بمللا أعلللم الللله خيللرا، الللله يؤتيهم لن

إن تعللدنا بما فأتنا جدالنا فأكثرت جادلتنا قد نوحا يا الظالمين. قالوا
أنتللم ومللا شللاء إن الللله بلله يللأتيكم إنمللا الصللادقين. قللال من كنت

الللله كللان إن لكللم أنصح أن أردت إن نصحي ينفعكم بمعجزين. ول
).34-25ترجعون) (اليات:  وإليه ربكم هو يغويكم أن يريد
أنهللم إليللك يخيللل والللدين، العلللم مسللائل في المتحاورين بعض إن

يقطللر قلمللا ليس إيمانهم في الذي وإن يتجادلون، أنهم ل يتقاتلون
أحمر. دما يقطر سيفا بل أسود مدادا
الجللو عللى ورزانتله بهللدوئه العلملي الجلو يغلللب أن الولللى وكللان

نسلائم الجلانبين من الكلمات تهب وأن وسخونته، بشدته النفعالي
تدمر. أعاصير ل تنعش،

أنهللا إل ورائهللا، مللن تجتنللي ثمرةا ول لها، لزوما ل العنيفة الكلمة إن
شللوقي: اختلف قللال وإن القلللوب، مللودةا وتغيللر المشللاعر، تجرحا
قضية. للود يفسد ل الرأي

الحللوار بللآداب الملللتزما الختلف فللي يكللون إنمللا هللذا ولكللن
يصللحبه الللذي الحللوار أمللا والتهييج، الثارةا عن والبعد وموضوعيته،

صللفاء ويعكللر الللود، يفسللد أنلله فللالغلب والتجريللح والتهاما العنف



علللى أخللرى، مللرةا يعللود ل أن الللود ذهب إذا يخشى قد بل النفس
الشاعر: قال ما نحو
يجبر! ل كسرها الزجاجة مثل ودها تنافر إذا القلوب إن
بعللض فللي المناسللبة العبللارات أو الجمللل بعللض اختيللار حسللن إن

اشتباكات. ويفض مشكلت، يحل الحيان
عليلله، يحرصللوا أن المسلللمين والمفكريللن بالدعاةا يحسن ما وهذا

فيه. ويدققوا
المملكللة ملللك طلل بللن حسللين الملللك علللق الخيرةا، الونة ففي

الردنية النتخابات في السلمي التيار نجاحا على الهاشمية الردنية
إلللى (تقللدما النجللاحا هللذا يعتللبر بقوله: إنه التوقعات كل فاق نجاحا

السلما). إلى (رجوعا يسميه الذي التعبير على يوافق السلما) ول
وهللي السلللما، تركللت المللة بللأن يوحي قد الخير التعبير أن وذلك
التعللبير يومللا. أمللا دينهللا عللن تتخللل لللم المة أن مع إليه ترجع الن

إلللى وأكللثر أكللثر تتقللدما للل مسلللمة وهللي للل المة بأن فيوحي الخر
والتطبيق. والسلوك واليمان الفهم حسن حيث من السلما

أحمللد الستاذ كتب حتى كثيرين، استحسان الملك عبارةا لقت وقد
 يقللول: كنللت13/11/1989 (يوميللاته) بللالهراما فللي الللدين بهللاء

لو عليه. وربما أعثر فلم الملك، قاله الذي المعنى أصوغ أن أحاول
التيللار ومفكللري كتللاب مللع كللثيرةا اشللتباكات لفضللت عليلله عللثرت

له. مبرر ل التفاهم وسوء السلمي،
أو الكلمللات اتخللاذ إلللى للسلما والعاملين الدعاةا تدعو ضرورةا ول

تجمع. ول تفرق وأن تبشر، ول تنفر أن شأنها من التي العبارات
ففللي التنفيللر، عللن وتنهللى بالتبشللير تللأمر النبويللة والتوجهات كيف

قللال: وسلللم عليلله الللله صلللى أنلله أنللس عن عليه المتفق الحديث
تنفروا ول وبشروا تعسروا ول "يسروا

الخاتمة
 



 البحث؟ هذا وراء مان نريد * مااذا

وأوسعها الجبهات أعرض وهي ل السلمية الجبهة تقف أن نريد إننا
الدعوةا هموما وفي المصيرية، المة قضايا في واحدا، صفا ل قاعدةا

والمسللائل والمواقللف الفللروع فللي الختلف نعتللبر ل وأن الكبرى،
مواجهللة فللي والللتراصا والتضللامن التجمع إرادةا أماما عائقا الجزئية

بيللن عليهللا المتفق العظمى الهداف تحقيق وفي المشترك، العدو
الجميع.

اتفقنلا إذا يضلر ل الجزئيلة، والتفسليرات الفهلاما فلي الختلف إن
أن يمكللن أننللا أيقنللا وإذا الكلية، والمقاصد الساسية، الصول على

ول عللداوةا ول تفللرق إلللى يللؤدي ل اختلفللا الجزئيللات فللي نختلللف
بغضاء.

الدعائم أو والصول الختلف) وأدبه، (فقه عرفنا إذا ذلك يتم وإنما
عليها. يقوما التي والخلقية العلمية

إصللابة إلللى وفقللت قللد أكللون أن وأرجو البحث، هذا حاوله ما وهذا
إليه. رنوت الذي الهدف

إلللى المحيللط مللن المسلللمة أمتنللا تخوضللها الللتي معركتنا أن على
مللن أساس على والوحدةا والتقدما والبناء التحرير أجل من المحيط

وننكللر الفرعيللة، الخلفللات كل ننسى أن علينا توجب الحنيف، ديننا
المعاديللة الشللر قللوى أمللاما واحدا، صفا لنقف الجانبية المعارك كل
ولكنهللم بينهللم، فيمللا يختلفللون كيللف بنللا. ونتعلللم والمتربصللة لنللا،

كفللروا الكريللم: (والللذين القللرآن عليلله نبهنللا ما وهو علينا، يتفقون
كللبير) وفسللاد الرض فللي فتنة تكن تفعلوه إل بعض، أولياء بعضهم
).73النفال:  (سورةا

فللإن الفطللرةا، سللليمة بقيللت إذا والمللم، والجماعللات الفللراد إن
يحللب وهكذا شملها، وتلم صفوفها توحد والمعارك تجمعها الشدائد

فللي يقللاتلون الللذين يحللب الللله يكونللوا: (إن أن المللؤمنين من الله
).4مرصوصا) (الصف: بينان كأنهم صفا سبيله

كللثيرا، شلليئا ودنياها لدينها تقدما أن تستطع لم السلمية الجبهة إن
تملللك الللتي وهللي المللة، نفللوس فللي ضللخم رصلليد مللن لها ما مع



وعللن المللة ضللمير عللن المعللبرةا وحللدها وهللي الحقيقيللة، الغلبيللة
وواقعها. تاريخها
ل يرجع ما أول ل يرجع السلمية الجبهة لدى القصور هذا في والسر

الجهود. موزعة الجنود، مشتتة القوى، مبعثرةا أنها إلى
السللاس وكان بعض، من بعضها واستفاد وتراصت توحدت أنها ولو
والتخاذل التناقض ل والتعاون، والتناسق بينها: التكامل التعامل في

ببطللء ل الصللاروخ، بسللرعة الغللد إلللى طريقهللا لشقت والتشاحن،
مللن كثير في اليوما مسيرتنا على الغالب الطابع هو كما السلحفاةا،

القطار.
اس عللى بيننلا فيما العلقة فيها نقيم جديدةا، صفحة إذن فلنبدأ أس
بعللض عليهللا سلللطنا الللتي والخلقيللة الفكريللة، الللدعائم تلللك مللن

هذه. دراستنا في الشعة
(المللة) مجلللة فللي كتبتلله فيمللا وخصوصللا قبللل، مللن نللاديت ولقللد

بحللث فللي الخلللل؟) ونشللر (أين عنوان تحت سنوات منذ القطرية
العاملللة والحركللات الجماعللات بيللن التلقللي بضللرورةا مسللتقل،
وفتح التفاق مواضع وتعميق بينها، فيما والتنسيق للتفاهم للسلما،

يمكللن مللا لتمحيللص الختلف، نقللاط فللي الخللوي الحللوار بللاب
يمكللن ل فيمللا العذر وتبادل المكان، بقدر دائرته وتضييق تمحيصه،

عليه. التفاق
تكللون أن أرجللو الللتي الللدعوةا لهللذه وتأكيللد تعميللق الدراسة وهذه

القبلللة لهللل دعللوةا هللي بللل دينه، ولنصرةا تعالى الله لوجه خالصة
صلللى للل وبمحمللد دينللا وبالسلللما ربا، بالله رضي من ولكل جميعا،

خلفللاتهم ينسللوا أن إمامللا، وبللالقرآن رسللول، للل وسلللم عليلله الللله
والصللهيونية والصلليبية اللحاديللة القللوى مواجهللة في وانقساماتهم

يعقلون! أو يفقهون كانوا إن للسلما، المناوئة والوثنية
سلللوكا يعتللبر الحرجة الونة هذه في الدعوةا هذه عن إعراض وكل
يقللوما آمنللوا. ول الللذين عنللد ول الله، عند ل مقبول، ول مسوغ غير

يكللون أن يمكللن مصلللحي. ول أو أخلقللي أو دينللي منطق أي على
غلةا فللي قللديما قيللل كمللا جلللي، حمللق أو خفللي، نفللاق إل وراءه

المتعصبين.



هللذه يتبنللى الللذي هللو الحكمللة، الللله آتللاه الللذي الموفللق والداعية
الفللاق لهللا الله يفتح حتى عليها، ويلح بها، ويذكر المخلصة، الدعوةا

بللإذن نبللاته يخللرج الطيب (والبلد لها فتستجيب والقلوب، والعقول
ربه).

 الخاتلفا وفقه البنا حسن * الماام

العصللر فللي السلللما رجللال مللن المجللددين المصلللحين من أر ولم
ضللرورةا وأدرك غللوره، وسللبر الختلف، فقلله عللرف مللن الحللديث

وحللرصا السلللمية، والهيئللات الدينية الجماعات بين الكلمة اجتماع
البنللا حسللن الشهيد الماما مثل للسلما، العاملين صف توحيد على

عنه. الله رضي
بالفرقللة، فيهللا النللاس أصلليب مرحلللة فللي دعللوته ظهللرت فقللد

سلائر وفلي المصلري، اللوطن فلي المجلالت شتى في والختلف
والسلما. العرب أوطان

الرايللات وتعدد الخلفة، سقوط بعد سيما ل السياسي، المجال في
السلللمية المة شمل تضم مظلة وجود وعدما بعدها، ارتفعت التي
فكللرةا لحيللاء بللذلت الللتي المحللاولت وإخفللاق العقيدةا، راية تحت

ووطنيللة، قوميللة، رايللات فظهللرت آخللر، بلللد إلللى نقلها أو الخلفة،
أحللزاب وشللكلت بعضللا، بعضللها يحللارب بللل بعضللا، بعضللها يجافي

ليضللرب العللداء اسللتخدمها حللتى تتفق ل أن على اتفقت سياسية
بعضا. بعضها
باتبللاع (التغريللب) والمنللاداةا دعللوةا ظهللرت الفكللري، المجال وفي

بهللا ويريللدون ومرهللا، وحلوهللا وشرها، خيرها في الغربية الحضارةا
الغرب. حضارةا في الرأسمالي الديمقراطي الليبرالي التجاه

وإن الشلليوعي، أو الشللتراكي، اليسار إلى يدعو من مقابلهم وفي
الزمن. ذلك في صوتا أخفت كانوا

بإغلق شرها من والنجاةا الحضارةا، عن العزلة إلى يدعون وآخرون
دونها. النوافذ



وجهتها: جبهة منها لكل جبهات عدةا هناك كان الديني، المجال وفي
والتقليللد، الجتهللاد حللول علمللائه واختلف الربعللة بمذاهبه الزهر،
غيللر فئللات فللي وتغلغلها اتباعها ومشايخها بطرقها الصوفية وجبهة
بينها فيما المنقسمة السلمية الجماعات وجبهة الشعب، من قليلة

الشللباب وجمعيللة السللنة، أنصللار وجمعية الشرعية كذلك: الجمعية
وغيرها. وسلم، عليه الله صلى محمد سيدنا وشباب المسلمين،

الخلف وجللد السللماعيلية، مدينللة فللي دعوته البنا الستاذ بدأ ومنذ
السلللفيين معسللكر بيللن وخصوصللا الدينية، الجماعات بين مستعرا

وانقسم المساجد، إلى الخلف هذا انتقل وقد الصوفيين، ومعسكر
الصلللةا يقبللل ول بعضللا، بعضللهم يجرحا فريقين، إلى المصلون معه

يللدع البنللا الشهيد جعل مما التكفير، حد إلى التهم وتراشقوا خلفه،
الخللرى، التجمعللات شللطر وجهه ويولي الحادةا، بخلفاتها المساجد

فللي وذلللك الديني، اللتزاما ينقصها كان وإن العقد، هذه من البريئة
ونحوها. والمقاهي الندية

الخلف أمللور معالجللة فللي الحكمة غاية حكيما البنا الماما كان لقد
دينية. أو فكرية

قوميللة مللن الوضللعية الفكللار أصللحاب يقللوله ما كل يرفض ل فهو
أسللاس علللى ويرفللض منها يقبل ثم ويصنفها، يقسمها بل ووطنية،
نفسه. السلما من مستمد قويم معياري

السلللما، مللع يتعللارض ل ما والوطنية القومية معاني من يقبل فهو
(دعوتنا). رسالة في ذلك بين كما

مللن أكللثر فللي ويعالجه الديني، الخلف إلى بالغة عناية يوجه ولكنه
الدنللى الحد العشرين) لتمثل (الصول يضع بل رسائله، من رسالة
السلللما، لخدمللة العاملللة الجماعللات عليلله تجتمللع أن يمكللن الذي
في كما الحاسمة الكلمة فيها يقول أن دون المور بعض ترك ولهذا

إلللى منه قصدا العبادات) ونحوها، في و(اللتزاما (التوسل)، مسألة
الكلمة. وتوحيد الصف، تجميع

المسللائل إلللى ل الكليللة، القضللايا إلللى متوجهللا هملله كللان هنللا من
أن الثانيللة شللأن ومللن وتجمللع، توحللد أن الولى شأن فمن الجزئية

وتفرق. تباعد



(دعوتنللا) حللول رسللالة فللي ذكللره ما نسجل أن هنا يفيدنا ما ولعل
فقلله عمللق علللى يللدل مللا وهللو الديني، الخلف من الدعوةا موقف
الهللدما، ل البنللاء علللى مبكر وقت منذ وحرصه بصيرته ونور الرجل،
التفريق. ل الجمع وعلى

الجحود بين السلمية (الصحوةا كتابي في ذلك من شيئا ذكرت وقد
مكانه. هو فهذا وتوكيدا، تذكيرا هنا بإعادته بأس والتطرف) ول

الخلفات أماما دعوتنا عن الن إليك تعالى: أتحدث الله رحمه يقول
المذهبية. والراء الدينية

 ماتعذر فرعي أمار على * الجماع

فللروع فللي واحد أمر على الجماع أن نعتقد جعلتنا أسباب هذه كل
يريللد وإنمللا الدين، طبيعة مع يتنافى هو بل مستحيل، مطلب الدين

الزمللان، ويماشللي العصور، ويساير ويخلد يبقى أن الدين لهذا الله
تشديد. ول فيه جمود ل لين، هين، مرن سهل لهذا وهو

لمخالفينا: نعتذر
ونللرى الفرعيات، بعض في يخالفوننا لمن العذر فنلتمس هذا نعتقد

الحب وتبادل القلوب ارتباط دون حائل أبدا يكون ل الخلف هذا أن
السللابغ السلللما معنلى وإيلاهم يشللملنا وأن الخيللر، عللى والتعاون

كللذلك؟ وهللم مسلللمين ألسللنا مشللتملته، وأوسللع حللدوده، بأفضل
ذلك؟ يحبون وهم نفوسنا اطمئنان حكم على ننزل أن نحب وألسنا
الخلف ففيللم لنفسللنا؟ نحب ما لخواننا نحب بأن مطالبين وألسنا
ولماذا عندنا؟ كرأيهم عندهم للنظر مجال رأينا يكون ل ولماذا إذن؟

إلللى يللدعو مللا هنللاك كللان إذا والحللب الصللفاء جللو فللي نتفللاهم ل
التفاهم؟

ه رسلول أصلحاب هلؤلء لم عليله اللله صللى الل ان وس يخلالف ك
القلللوب؟ فللي بينهم اختلفا ذلك أوقع فهل الفتاء في بعضا بعضهم

صلللةا حللديث ومللا ل اللهللم رابطتهللم؟ فللرق أو وحللدتهم فرق وهل
ببعيد. قريظة في العصر



وأعرفهم بالنبوةا عهدا الناس أقرب وهم اختلفوا قد هؤلء كان وإذا
وإذا لها؟ خطر ل تافهة خلفات في نتناحر بالنا فما الحكاما، بقرائن

ه بكتاب الناس أعلم وهم الئمة كان اختللف قلد رسلوله وسلنة الل
وسللعهم؟ مللا يسللعنا ل فلللم بعضللا، بعضهم وناظر بعض مع بعضهم

وأوضللحها الفرعيللة المسللائل أشللهر فللي وقللع قد الخلف كان وإذا
بله ووردت الواحللد، اليللوما فلي مرات خمس به ينادى الذي كالذان

إلللى مرجعهللا الللتي المسللائل دقائق في بالك فما والثار، النصوصا
والستنباط؟ الرأي

إلللى رجعللوا اختلفللوا إذا كانوا الناس إن بالنظر، جدير آخر أمر وثم
أما الخلف، حكمه ويرفع بينهم فيقضي المامة، (الخليفة) وشرطه

أن بالمسلللمين فللأولى كللذلك المللر كللان وإذا الخليفللة؟ فأين الن
مللن ختلفهللم فللإن عليلله، قضلليتهم يعرضوا ثم القاضي، عن يبحثوا

آخر. خلف إلى إل يردهم ل مرجع غير
النللاس أوسع لهذا فهم الحيثيات، هذه كل المسلمون الخوان يعلم

دعللوةا كلل وفللي علملا، قوما كل مع أن ويرون مخالفيهم، مع صدرا
هللوادةا فللي ويحللاولون به، ويأخذون الحق يتحرون فهم وباطل، حقا

لللم وإن فللذاك، اقتنعوا نظرهم. فإن بوجهة المخالفين إقناع ورفق
الهداية. ولهم لنا الله نسأل الدين، في فإخوان يقتنعوا

المسللائل فللي مخللالفيهم أمللاما المسلللمين الخللوان منهللاج ذلللك
يجيللزون الخللوان أن في لك أجمله أن يمكن الله دين في الفرعية
الحللق، إلللى الوصللول ويحاولون للرأي، التعصب ويكرهون الخلف،

والحب. اللين وسائل بألطف ذلك على الناس ويحملون
بهلا نلؤمن اللتي السللمية الوسلطية يمثلل اللذي المنهلج هو وهذا

السبيل. يهدي وهو الحق يقول والله إليها، وندعو

 نفرق ول * نجمع

ل عامة دعوةا المسلمين الخوان دعوةا أول: أن ل الله فقهك ل اعلم
بلون الناس عند عرف رأي إلى تنحاز ول خاصة، طائفة إلى تنتسب
الللدين صللميم إلللى تتللوجه وهللي خاصللة، وتوابع ومستلزمات خاصا



أجللدى العمل يكون حتى والهمم النظار وجهة تتوحد أن وتود ولبه،
ملونللة غيللر نقيللة بيضاء دعوةا الخوان فدعوةا وأكبر، أعظم والنتاج

وإن الشللذوذ وتكللره الجماع، تحب كان، أينما الحق مع وهي بلون،
انتصللروا ما وأساس والخلف، الفرقة المسلمون به مني ما أعظم

أولهللا، بلله صلح بما إل المة هذه آخر يصلح والوحدةا. ولن الحب به
راسللخة وعقيدةا مسلم، أخ لكل معلوما وهدف أساسية قاعدةا هذه
إليها. وندعو عنها نصدر نفوسنا، في

 
 ضروري * الخلفا

منله بلد ل أملر اللدين فلروع فلي الخلف أن نعتقلد هلذا ملع ونحن
والمللذاهب والراء الفللروع هللذه فللي نتحللد أن يمكللن ول ضللرورةا،
ضللعفه، أو السللتنباط قللوةا فللي العقول اختلف عدةا: منها لسباب
وارتبللاط المعاني، أعماق على والغوصا بها والجهل الدلئل وإدراك

يفسللرها ونصللوصا وأحللاديث آيللات والللدين ببعللض، بعضها الحقائق
جللد ذللك فللي والنللاس وقوانينهللا، اللغللة حللدود فللي والللرأي العقل

خلف. من بد فل متفاوتين
شأنه والخر ذاك يبلغ لم ما بلغه هذا وإن وضيقه، العلم سعة ومنها

صلللى الللله رسللول أصللحاب جعفللر: إن لبي مالك قال وقد كذلك،
فللإذا علللم، قللوما كللل وعنللد المصللار فللي تفرقللوا وسلللم عليه الله

فتنة. تكون واحد رأي على حملتهم
بيئللة، كللل بللاختلف ليختلف التطبيق أن حتى البيئات اختلف ومنها
فللي بالقللديم يفللتي عنلله الللله رضللي الشللافعي المللاما لللترى وإنك

له استبان بما آخذ كليهما في وهو مصر، في بالجديد ويفتي العراق
كليهما. في الحق يتحرى أن يعدو ل عنده اتضح وما

فبينمللا لها، التلقين عند الرواية إلى القلبي الطمئنان اختلف ومنها
وتطيللب نفسلله إليلله تطمئللن المللاما هللذا عنللد ثقة الراوي هذا نجد

حاله. عن علم لما غيره عند مجروحا تراه به، بالخذ
علللى مقللدما النللاس عمللل يعتبر فهذا الدللت تقدير اختلف ومنها
وهكذا.. به، معه يقول ل وذاك مثل، الحاد حبر



 


