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 قواعد في التعامل مع المخالف
 هاني بن عبد هللا بن محمد الجبير

 القاضي بالمحكمة العاّمة بمكة
 

ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا  ،إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه

وأشهد أن ال إله  .من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ،وسيئات أعمالنا
صلى هللا عليه وسلم  ،وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ،ه ال شريك لهإال هللا وحد

 :أما بعد .تسليماً كثيراً 

فإن رباط القرابة والنسب على متانته وقّوته، وعلى ما يترتب عليه من واجبات 
 َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضُهْم أَْوِليَاءُ )وحقوق لهو أضعف من رباط اإليمان بين أهله 

 .(2)(إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوة  )فالمؤمن ينظر للمؤمن نظراته ألخيه  (1)(بَْعض  

)مثل ) :ويوضح نبينا عليه الصالة والسالم حال أهل اإليمان فيشبههم بالجسد الواحد
عى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تدا

 .(3)(َهر(سائر الجسد بالحّمى والسَّ 

فقد نقل أن الرجل منهم إذا رأى أخاه  ،وترجمة ذلك موجود في أفعال سلف األمة
انطلقت يوم "العدوى:  ةيقول حذيف .يبكي بكى لبكائه ثم يسأله بعد ذلك عما أبكاه

 ،همن الماء وأنا أقول إن كان به رمق سقيت يءاليرموك أطلب ابن عم لي ومعي ش

آه، آه. فأشار  :فإذا أنا برجل يقول ،أن نعم:فأشار برأسه ؟كفإذا أنا به فقلت له: أسقي
َّ ابن عمييّ إل فإذا هو هشام بن العاص، فقلت: أسقيك؟ فأشار أن  ،نطلق إليهان :أّّ

 ،نطلق إليه، فجئت فإذا هو قد ماتاآه، آه، فأشار هشام أن  :نعم، فسمع آخر يقول

 .                                                                                             "إذا هو قد ماتفرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات فرجعت إلى ابن عمي ف
ورتبة عالية من رتب اإلسالم؛ ولذذا  ،واألخوة اإليمانية جزء أصيل من عقيدة اإليمان

وفذي  ،فذي الذدنيا حذالوة يجذدها المذؤمن فذي قلبذه تفذوق كذل لذذة ةكان جزاء  هذه المحب

قذال رسذول  :عن أنس بن مالك رضي هللا عنذه قذال .ظليالً  اآلخرة يدخله الرحمن ظالً 
أن يكذون هللا  ،)ثالث من كذن فيذه وجذد بهذن حذالوة اإليمذان) هللا صلى هللا عليه وسلم:

ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحذب المذرء ال يحبذه إال هللا، وأن يكذره أن يعذود 

وعذن أبذي هريذرة رضذي  .(4)(( منه كما يكره أن يقذف فذي النذارللكفر بعد إذ أنقذه هللا
أيذذن  :)إن هللا تعذذالى يقذذول يذذوم القيامذذة) :هللا عنذذه أن النبذذي صذذلى هللا عليذذه وسذذلم قذذال

 ة:قذذال ابذن تيميذذ .(5)((أظلهذذم فذي ظلذذي يذوم ال ظذذل إال ظلذي اليذوم ،المتحذابون بجاللذذي

وجعلهذم إخذوة   وجعلهذم متناصذرين  جعل هللا عباده المؤمنين بعضهم أوليذاء بعذض "

                                                

 .71التوبة: سورة ( 1)

 .10الحجرات: سورة ( 2)

 .( متفق عليه3)
 .يه( متفق عل4)

 .( أخرجه مسلم5)
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فتذراق واالخذذتالف  ئتالف و نهذذاهم عذن االمتذراحمين متعذاطفين وأمذذرهم سذبحانه بذاال

فكيف يجوز مع هذه ألمة محمد أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفذة ويعذادى 

 .(1)"والهوى بال برهان من هللا تعالى طائفة أخرى بالظن
اهر كثيذذرة تؤكذذد علذذى أهميذذة االتفذذاق واالجتمذذا ، ومذذن تأمذذل أحكذذام الشذذر  وجذذد مظذذ

أن  :فجمعذت النذاف فذي أنسذاكهم وصذيامهم وصذالتهم ،وتقضي على الفرقذة والشذتات

وشذر  االصذطفاف للصذالة  ،ويختموها فذي وقذت واحذد ،يشرعوا فيها في وقت واحد
إلذى مظذاهر مذن تأملهذا  وتشذبع  ،ونهى عن تفويت الجماعة فذي الصذلوات اص،روالت

نقادت تطبيقاته لمسائل االجتهاد على هذا النحو وقد اختار الشذافعي رحمذه هللا أن بها ا

يصذلي فذي المسذجد  من فاتته الصالة في مسجد له إمذام راتذب أن يصذلي منفذرداً أو ال
 .(2) ختالفجماعة ثانية لما فيها من تفرق الكلمة واال

ً اقال الشيخ أحمد ش افعي من المعنى فذي هذذا والذي ذهب إليه الش" :على ذلك كر معلقا

وعقذذل دّراك لذذروس اإلسذذالم  ،البذذاب صذذحيح جليذذل ينبذذ  عذذن نظذذر ثاقذذب وفهذذم دقيذذق
توحيد كلمة المسذلمين وجمذع قلذوبهم  :ل مقصد لإلسالم وأجلّه وأخطرهأوّ ، وومقاصده

. وهذذا .وتوحيد صفوفهم في العمل لهذذه الغايذة ،هي إعالء كلمة هللا :على غاية واحدة

ه إال من أنار هللا بصيرته للفقه في الدين والغوص علذى درره والسذمو يدرك الشيء ال
 .(3)"إلى مداركه

 

 

 تفاق ليست إلغاء للخالفالدعوة لال
قُذوا ِديذنَُهْم َوَكذانُوا ِشذيَعاً ) :قال تعذالى ،ف مذموم في الشر صفاالفتراق و إِنَّ الَّذِذيَن فَرَّ

َواْعتَِصذُموا ) عذالى عنذه نهيذاً مطلقذاً كمذا قذال:وقذد نهذى هللا ت، (4)(لَْسَت ِمذْنُهْم فِذي َشذْيء

قُذذوا ِ َجِميعذذاً َوال تَفَرَّ َِّ قُذذوا فِيذذهِ ) :وقذذال، (5)(بَِحْبذذِل  يَن َوال تَتَفَرَّ أمذذا  ،(6)(أَْن أَقِيُمذذوا الذذدِّ
 :قذذال شذذيخ اإلسذذالم ابذذن تيميذذة، وأهلذذه معذذذورون ،االخذذتالف فإنذذه قذذد يكذذون رحمذذة

 ،رحمذة إذا لذم يفذض إلذى شذر  عظذيم مذن خفذاء الحكذم والنزا  في األحكذام قذد يكذون"

وإن  ،ةّمه كتذاب السَّذعَ َسذ :فقذال أحمذد ،خذتالفكتاب اال:ولهذا صنف رجذل كتابذاً سذماه
، لمذا فذي وقذد يكذون مذن رحمذة هللا بذبعض النذاف خفذا ه ،الحق فذي نفذس األمذر واحذد

ون هذه األمة وقد وقع الخالف بين السابقين من أفضل قر. (7)"ظهوره من الشدة عليه

ولذا لذم يكذن مذذموماً ونقذل الشذاطبي جملذة  ،من الصحابة والتابعين ولم يوجب افتراقاً 
مما هو من محاّل االجتهاد ثم  صلى هللا عليه وسلممما اختلف فيه أصحاب رسول هللا 

                                                

 .3/419:( مجمو  الفتاوى1)

 .1/136 :األم( 2)
 .1/431تعليق على سنن الترمذي ( 3)

 .159األنعام: سورة ( 4)

 .103آل عمران: سورة ( 5)
 .13الشورى: سورة ( 6)

 .14/159 :مجمو  الفتاوى( 7)
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وكانوا مع ذلك أهل مذودة وتناصذح وأخذوه اإلسذالم  ،وغير ذلك مما اختلفوا فيه": قال

صذلى هللا عليذه  ائمة فلما حدثت األهذواء المرديذة التذي حذذر منهذا الرسذولفيما بينهم ق

ً  ،زب أهلهاحوظهرت العداوات وت ،وسلم دل على أنه إنمذا حذدث ذلذك  ؛فصاروا شيعا
 .(1)"من المسائل المحدثة التي ألقاها الشيطان على أفواه أوليائه

المجتمذع ويضذعف وهذو بهذذا يشذل حركذة  .تشتت الشمل والكلمذة :وضابط التفرق أنه

وهذا التفريذق الذذي ": هم منهم كما قال شيخ اإلسالم ابن تيميةءويمكن أعدا ،المسلمين
هذذو الذذذي أوجذذب تسذذلط  ،وأمرائهذذا وكبرائهذذا ،حصذذل مذذن األمذذة علمائهذذا ومشذذائخها

؛ فذإن صذلحوا وملكذواأوإذا اجتمعذوا  ،. وإذا تفرق القوم فسذدوا وهلكذوا.األعداء عليها

 . (2)"فرقة عذابالجماعة رحمة  وال
 ،يذم متى كان في المسائل التي يسوغ فيهذا االجتهذاد وإبذداء الذرأي لخالف فإنه الا أما

سواء من مسذائل العلذم أو  .ال يعارض قاطعاً من الكتاب والسنة وإجما  األمة وهو ما

  .أوضا  الدعوة وأحوال العمل
وارد إذا   عليه وسلمصلى هللاحتى ولو كان على خالف سنة النبي  ،مع أن نبذ التفرق

ن لقائله نو  تأويل كما حصل البن مسعود  رضي هللا عنه  لما أتم عثمان بن عفان اك

صذلى هللا رضي هللا عنه الصالة بمنذى أربذع ركعذات خالفذاً لمذا كذان عليذه رسذول هللا 
: صذليت مذع فاسترجع ابن مسعود وقال ،وأبو بكر وعمر رضي هللا عنهما عليه وسلم

أبذذي بكذذر وعمذذر بمنذذى ركعتذذين فليذذت حظذذي مذذن أربذذع ركعذذات ركعتذذان ورسذذول هللا 

ً  هعتبذذت علذذى عثمذذان ثذذم صذذليت معذذ :ل لذذه. ثذذم صذذلى أربعذذاً فقيذذمتقبلتذذان  :فقذذال ،أربعذذا
 .(3)الخالف شر

وقذذو  االخذذتالف بذذين النذذاف أمذذر " :ويلخذذا ابذذن القذذيم المعنذذى الذذذي نريذذده بقولذذه

 ىولكذذن المذذذموم بغذذ ،ى إدراكهذذمضذذروري البذذد منذذه لتفذذاوت إرادتهذذم وأفهذذامهم وقذذو
وإال إذا كان االختالف علذى وجذه ال يذؤدي إلذى التبذاين  ،بعضهم على بعض وعدوانه

فإنه  ،ر ذلك االختالفلم يض ؛ده طاعة هللا ورسولهصوكل من المختلفين ق ،بحزوالت

  .أمر البد منه في النشأة اإلنسانية
لذم  ،والطريق المسذلوكة واحذدة ،احدةوالغاية المطلوبة و ،ولكن إذا كان األصل واحداً 

ر كما تقدم من اخذتالف الصذحابة، فذإن ضوإن وقع كان اختالفاً ال ي ،يكن يقع اختالف

وهو طاعة  ،د واحدصوالق ،وهو كتاب هللا وسنة رسوله ،نوا عليه واحدباألصل الذي 
كذل وهو النظذر فذي أدلذة القذرآن والسذنة وتقذديمها علذى  ،والطريق واحد ،هللا ورسوله

 .(4)"قول ورأي وقياف وذوق وسياسة

 وسائل تؤدي لالتفاق

                                                

 .2/231 :االعتصام( 1)

 .3/421مجمو  الفتاوى: ( 2)

رقذم  ،وهذا اللفظ ألبي داوود فذي سذننه بسذند صذحيح ،ختصراً أخرجه البخاري م( 3)

1960. 

 .2/519 :الصواعق المرسلة (4)
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ولتحصذذذيل اجتمذذذا  الكلمذذذة ووحذذذدة الصذذذف واالتفذذذاق وسذذذائل يمكذذذن اسذذذتلهامها مذذذن 

  :النصوص الشرعية واألقوال السلفية منها

 اإلنصاف مع المخالف: :أوالً 
ً إلى فتنة ً لفرقة ،فإن االختالف في الرأي ال يمكن أن يكون مؤديا إال إذا  أو مورثا

 َما بَْعدِ  ِمن إاِلَّ  اْلِكتَابَ  أُْوتُواْ  الَِّذينَ  اْختَلَفَ  َوَما) :أو هوى كما قال تعالى ىبغه صاحب
 َشنَآنُ  يَْجِرَمنَُّكمْ  َوالَ ) :ه بعدم مواالة الكفار قالر. وهللا تعالى مع أم(1)(بَْغيًا اْلِعْلمُ  َجاءهُمُ 

وهذه اآلية نزلت ". قال ابن تيمية: (2)(ِللتَّْقَوى أَْقَربُ  هُوَ  واْ اْعِدلُ  تَْعِدلُواْ  أاَلَّ  َعلَى قَْوم  

فإن كان البغض الذي أمر هللا به قد نهى  ،وهو بغض  مأمور به ،بسبب بغضهم للكفار
فكيف في بغض مسلم بتأويل وشبهة أو بهوى نفس فهو  ،صاحبه أن يظلم من أبغضه

 .(3)"أحق أن ال يظلم

فذال يعطيذه أكبذر مذن  ،إنصذافه علذى أن يعذرف قذدر الخطذأ وإذا أنصف اإلنسان حملذه
وال يغيذبن عنذك فعذل  ،وظروفه التذي حملتذه علذى فعلذه ،كما ال ينسى سابقة قائله ،حقه

 ،حاطب بن أبي بلتعة وكيف أن عقوبته منع مذن ترتبهذا عليذه مشذهده العظذيم يذوم بذدر

وعظمت وكان له في من قواعد الشر  والحكمة أن من كثرت حسناته " :قال ابن القيم
حتمل من غيره ويعفى عنه ما ال يعفذى مذن حتمل منه ما ال يُ اإلسالم تأثير ظاهر فإنه يُ 

. وهذا أمر معلوم عنذد .غيره فإن المعصية خبث والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث

الناف مستقر في فطرهم أن من له ألوف الحسنات فإنه يسامح بالسيئة والسيئتين وكما 
  :قيل

 (4)"يعفجاءت محاسنه بألف ش دـوإذا الحبيب أتى بذنب واح
 ،وكذلك قد يكون العالم أو الداعية أو األمير غيذر قذائم بشذيء مذن أحكذام الشذر  لعذذر

وقد ضرب ابن تيمية أمثلة لهذا فذكر النجاشي وأنه لم يعمل بكثير  ،فمن أنصف عذره

لذذم يحكذذم قومذذه بذذالقرآن لعذذدم  كمذذا أنذذه ،مذذن شذذرائع اإلسذذالم كذذالهجرة والجهذذاد والحذذ 
ثذم  ،من آل فرعون ويوسف الصديق عليه السالم مذع أهذل مصذرؤوذكر م ،استطاعته

وكثيراً ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضياً بل وإماماً وفي نفسه أمذور " :قال

وال يكلذف هللا  ،بذل هنذاك مذن يمنعذه ذلذك ،من العدل يريد أن يعمل بهذا فذال يمكذن ذلذك
 .(5)"ساً إال وسعهانف

ومذذن أراد أن يتصذذور كيفيذذة مراعذذاة الحذذال فليتأمذذل حذذديث الذذذي فقذذد دابتذذه وهذذو فذذي 

أخطذأ مذن شذدة  .اللهم أنت عبدي وأنا ربك) :فقال ،فلما أيقن بالهالك وجدها ،صحراء
 .الذي ألّم به حال تكلمه . فلم يؤاخذ مراعاة للظرف(6)(الفرس

 ً  :مراعاة المصالح والمفاسد :ثانيا

                                                

 .19 :آل عمرانسورة  (1)

 .8 :سورة المائدة (2)

 .5/127 :منهاج السنة النبوية (3)

 .1/177 :مفتاس دار السعادة( 4)
 .19/218: الفتاوى( 5)

 .متفق عليه( 6)
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وقد كذان النبذي صذلى هللا  ،لدرء أعالهما تينإن من قواعد الشريعة تحمل أدنى المفسد

وترك المنافقين ولذم  ،عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات وأكبر األصنام وال يغيرها

 .يقتلهم مع ثبوت كفرهم لئال يتحدث الناف أن محمداً يقتل أصحابه
فال يسوغ الرد عليه إذا ترتذب علذى ذلذك  ،والتعامل مع كل مخالف منوط بهذه القاعدة

وقد نهى هللا تعالى عن سب آلهذة المشذركين لمذا ترتذب علذى ذلذك مفسذدة  .مفسدة أكبر

ِ  دُونِ  ِمذن يَْدُعونَ  الَِّذينَ  تَُسبُّواْ  َوالَ ) :قال تعالى ،هالحة سبِّ صأعظم من م َ  فَيَُسذبُّواْ  ِّ ِّ 
إن النبي صلى هللا عليه وسذلم شذر  ألمتذه إيجذاب " :القيم . قال ابن(1)(ِعْلم   بِغَْيرِ  َعْدًوا

إنكار المنكر ليحل بإنكاره من المعروف ما يحبه هللا ورسذوله، فذإذ كذان إنكذار المنكذر 

ه وإن كذان هللا فإنذه ال يسذوغ إنكذار ،يستلزم ما هو أنكر منه وأبغذض إلذى هللا ورسذوله
 عليه وسلم عن هدم الكعبذة شذاهد . وفي امتنا  النبي صلى هللا(2)"يبغضه ويمقت أهله

  .ظاهر لهذا

بأن لم يوجد إال النور  ،لصافياإذا لم يحصل النور " :وفي هذا المعنى يقول ابن تيمية
وإال بقى اإلنسان في الظلمة فال ينبغي أن يعيب الرجل وينهى عذن  .الذي ليس بصاف

يخرج عذن  عن ذلك وإال فكم ممن عدل ،نور فيه ظلمة إال إذا حصل نور ال ظلمة فيه

 ،فاسد وحقائقها إال لمشارك فذي الحذالملح والصام.  وال يمكن تبين ال(3)"النور بالكلية
  .أما الناظر من بعيد فإنه ال يتصور ذلك على وجهه

وهذذل  ،ومراعذذاة المصذذالح والمفاسذذد يتضذذمن مالحظذذة الوقذذت الذذذي يعيشذذه اإلنسذذان

وهذل سذيُفهم علذى وجهذه أم ال.  ،سيئةسيتعلق بكالمه أهل الفساد ليكون ذريعة لمآرب 
وذلك كله مبني على قاعدة كبرى، وهي أن األعمال الشرعية ليسذت مقصذودة لنفسذها 

 .(4)وإنما قصدت المصالح المترتبة عليها

 ً   :معرفة لغة المتكلم وحقيقة رأيه :ثالثا
غيذذر  علذذىفذذإذا جهذذل اإلنسذذان حقيقذذة قذذول المذذتكلم ومقصذذده مذذن اصذذطالحاته حملذذه 

لكذن المعرفذة  ،وكثيذر مذن النذاقلين لذيس قصذده الكذذب" :ولذا قال ابن تيميذة ،همقصود

وسائر ما به يعرف مرادهم قد يتعسر علذى  ،بحقيقة أقوال الناف من غير نقل ألفاظهم

 .(5)"بعض الناف ويتعذر على بعضهم
كثيراً ما رأيت من يسمع لفظذةً فيفهمهذا علذى غيذر وجههذا فيغيذر علذى " :وقال السبكي

. مع أن المؤلذف لذم يذرد ذلذك علذى الوجذه .اتب والمؤلف ومن عاشره واستن بسنتهالك

 .(6)"الذي وصل إليه هذا الرجل
وطالبوا  ،في باب القياف جعلوا منها استعمال اللفظ الغامض ولما ذكر العلماء القوادس

  .المتكلم بإظهار المراد منه ليمكن إبطاله أو التسليم به
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ما زلنا نلعن أهل الرأي ويلعنوننذا حتذى  :قل أن اإلمام أحمد قاللعل من هذا الباب ما نُ 

 .جاء الشافعي فخرج بيننا

التوحيذد إفذراد  :وقد طبق شيخ اإلسذالم ابذن تيميذة هذذا الضذابط لمذا تنذاول قذول الجنيذد
والمحذق يحملذه محمذالً حسذناً وغيذر  ،هذا الكالم فيه إجمذال" :. فقال.القدم من الحديث

وهذو  ،. وأما الجنيد فمقصوده التوحيد الذي يشير إليه المشذايخ.ياءالمحق يدخل فيه أش

. وهذا .التوحيد في القصد واإلرادة وما يدخل في ذلك من اإلخالص والتوكل والمحبة
 .(1)"نزل به كتبهأحق صحيح وهو داخل في التوحيد الذي بعث هللا به رسله و

 ً  :التثبت :رابعا
ولذذا جذاء  ،لزلذل والخطذأيوقذع صذاحبه فذي اإصدار األحكام تصذرف  فاالستعجال في

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسذق  بِنَبَذأ  ) :الشر  باألمر بالتثبت والتبيّن كما قال تعالى

أَيَُّهذذا  يَذذا) :وقذال .(2) (فَتَبَيَّنُذوا أَْن تُِصذذيبُوا قَْومذاً بَِجَهالَذذة  فَتُْصذبُِحوا َعلَذذى َمذذا فَعَْلذتُْم نَذذاِدِمينَ 
ِ فَتَبَيَّنُذوا َوال تَقُولُذوا ِلَمذْن أَْلقَذى إِلَذْيُكُم السَّذالَم لَْسذذتَ  َِّ  الَّذِذيَن آَمنُذوا إِذَا َضذَرْبتُْم فِذي َسذبِيِل 

 ً  .(3)(ُمْؤِمنا

 ،التعّرف والتبصذر واألنذاة وعذدم العجلذة حتذى يتضذح األمذر ويظهذر :والمراد بالتبيّن
ولذذا  ،فأما النقل فبالتحقق من صذدق الناقذل وسذالمته .وهذا يحصل في النقل والمنقول

  .(4) ((زعموا :بئس مطية الرجل)) :قال النبي صلى هللا عليه وسلم

وإنما هذو شذيء  ،في حديث ال سند له وال تثبت فيه (زعموا)إنما يقال " :قال الخطابي
ا كان هذا فذم صلى هللا عليه وسلم من الحديث م ،حكى على األلسن على سبيل البالغيُ 

اً إلذى يَّذزِ عْ سبيله وأمر بالتثبت فيه والتوثق لما يحكيه من ذلذك فذال يرويذه حتذى يكذون مَ 
ولعلماء الرواية تقدير رائق في عدم قبول رواية المبهم ولو  .(5) "ثبت ومروياً عن ثقة

 .(6) أبهم بلفظ التعديل كقول بعضهم حدثني الثقة أو من ال أتهم

وإال فكذل  ،ن أراد أن ينقل مقالة عن طائفة فليسّم القائذل والناقذلم" :ولذا قال ابن تيمية
 .(7)"أحد يقدر على الكذب

 ،وأما المنقول فال بد أن يتثبت الناقد أن المنقول ال وجه لذه فذي الصذّحة يقتضذي قبولذه

 .وهذا ما سبق في فهم كالم المتكلم وحقيقة مراده

 ً  :التخلا من سلطة األتبا  :خامسا
أو  ،هأو عدل عن تقرير أبو ،مرفوعة على متبوعهم كلما خالف رغبتهم فعصا األتبا 
نفضذاض مذن حولذه والتشذنيع والمتبو  يخشذى مذنهم اإلنكذار عليذه واال ،فتوى أخذ بها

                                                

 .1/92 :ستقامة( اال1)

 .6: الحجراتسورة  (2)
 .94: النساءسورة  (3)

 .بسند صحيح ،4/119 :مسند أحمد ،4972 :سنن أبي داود (4)

 .4/130 :معالم السنن (5)
 .205 :تدريب الراوي انظر (6)

 .2/413 :منهاج السنة (7)



 المؤتمر العلمي: العمل اإلسالمي بين االتفاق واالفتراق

 م12/7/2004ــ10 هـ1425جمادى األولى  25ــ  23 ة اإلسالميةجامعة الخرطوم ــ قسم الثقاف

 7 قواعد في التعامل مع المخالف

وهذه العصا تصد المتبوعين عن التآلف مع من سبق أن كان بينهم نذو  خذالف  ،عليه

 .وهللا المستعان

 :سادساً:  لزوم آداب الشر 
ي سلوك األدب تخلصذاً مذن آثذار الخذالف السذيئة ومنعذاً لتضذخمها وهذذه اآلداب فإن ف

 :منها ،كثيرة
يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثِيراً ِمذَن ) :فقد أمرنا هللا بذلك ،إحسان الظن بالمخالف( 1)

)ال تظنن بكلمة ) :عنه وقال عمر بن الخطاب رضي هللا ،(1)(الظَّّنِ إِنَّ بَْعَض الظَّّنِ إِثْم  

 .(2)(اً وأنت تجد لها في الخير محمالً خرجت من أخيك المؤمن شر
ما ناظرت أحداً إال " :ومنها الخضو  للحق ولو نطق به الخصم كما قال الشافعي( 2)

وإن كذان الحذق  ،فذإن كذان الحذق معذي اتبعنذي ،الحق على قلبه ولسانه رِ اللهم أجْ  :قلت

 .(3)"معه اتبعته
ومذا روى النسذائي  ،هذا من المأثور قبول أبي هريذرة لخبذر الشذيطان الكذذوبوشاهد 

نعذم القذوم أنذتم لذوال أنكذم تشذركون تقولذون  :أن حبراً قذال للنبذي صذلى هللا عليذه وسذلم

 .والكعبة فأمرهم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة
ومذن ) :علذى السذتر فقذالالستر على المخطي فقد حث النبي صلى هللا عليه وسلم ( 3)

ن الخطذأ دون التعذرض ومن هذذا أن يبذيِّ  .( متفق عليهتر مسلماً ستره هللا يوم القيامةس

ما  :لشخا المخط  وهذا نه  أثري منقول في قول المصطفى في كثير من األحوال
 .بال أقوام

 :سابعاً: البحث في وسائل لتجاوز االفتراق
كمذا  ،هد لبلوغه مع حسذن القصذد تيسذر لذه أمذرهومن اجت االتفاق عمل وليس قوالً  فإن

وهذذذه وسذذائل مقترحذذة يمكذذن  ، (4)(َوالَّذذِذيَن َجاَهذذدُوا فِينَذذا لَنَْهذذِديَنَُّهْم ُسذذبُلَنَا) :قذذال تعذذالى
منها: إيجاد مرجعية تحكم في الخالف وتفصل فيذه والبذد لهذذه  ،بتفعيلها تجاوز الفرقة

  .سجالت حتى تكسب االحترام والقبولنظيفة ال ،المرجعية أن تكون سليمة الماضي

وكذلك كثرة اللقاءات بين األطياف المختلفة لتفعيذل الذود وكسذر الحذواجز المصذطنعة 
  .بينهم بالمؤتمرات والندوات والحوارات والزيارات ونحوها

نشر الكالم عن أدب الخالف وطريقة التعامل مع المخالف سواء عبر الكتابات  :ومنها

فذذي  ءأو طريقذذة عمليذذة فذذي تربيذذة الذذن  ،ن خذذالل وسذذائل اإلعذذالمأو مذذ ،والمشذذافهات
 .محاضن الدعوة والتعليم

 

 ،حول بعذض الجوانذب المتعلقذة بهذذا الموضذو  الواسذع فما سبق مالمح يسيرة ،وبعد
منقولذه. في  ويزيد هبي اإلنسان في مقولرْ ولكم تمنيت أن اتسع الوقت وطال المجال ليُ 

 ؛لنرى ما تعانيه األمة من فرقة واختالف بذين أطيافهذا ونحن إذ نتناول هذا الموضو 
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فهل هذي واعيذة لمذا يذراد لهذا  ،فهذا عرض لها أن تنبذ فرقتها في هذا الوقت العصيب

 ً  ؟أكلت يوم أكل الثور األحمر :عدى عليهاأم ستقول حين يُ  ؟جميعا


