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 خالصة البحث
 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا وآله وصحبه، أما بعد:

منها الشيطان، للتحريش وإفساد ذات البني، يف صفوف العلماء والدعاة  فإن معرفة الثغرات اليت ينفذ
الذين حيملون مجيعاً هّم الدعوة إىل هللا سبحانه، ويسعون لتحقيق غاية واحدة، وهي التمكني لدين هللا، مع 
وجود اختالف يف األساليب والوسائل، أو حتديد األولوايت يف الدعوة، دون أن يكون بينهم تباين يف 
معتقد، أو تفريط يف شيء من الثوابت، إن معرفة هذه الثغرات وحتديدها وحصرها ييسر ملن يريد السعي 
إىل رأب الصدع القائم بني الدعاة على مستوى األفراد أو اجلماعات، ويضع هلا العالج املناسب إذا ما 

 .صدقت النوااي، ووجدت الرغبة الصادقة يف ردم اهلوة، وإزالة اجلفوة القائمة
واملتتبع ألسباب االفرتاق القائم جيد أنه من السهل معاجلته؛ إذا خلت النفوس من األهواء، وأدركت اخلطر 
احملدق ابإلسالم وأهله، وأن الكل مستهدف من قبل األعداء، وأن الشقاق القائم بني الدعاة ال يثمر سوى 

جانبية، يقطف مثارها العدّو، ويشغل  توسيع دائرة اخلالف، واستنزاف القوى واجلهود واألوقات يف معارك
اجلماعات، ويصرفها عن أهدافها احلقيقية، وحيدث فتنة بني أفراد اجلماعات، كما حيمل عامة املسلمني 
على الشك يف صدق الدعاة، وينفث يف صدروهم احلرية، فال يدرون مع من احلق، ويف اجلو مرتع خصب 

 لغلبة األهواء، وشيوع البدع. 
أوىل الناس مبعرفة حرص اإلسالم على مجع الكلمة، وتوحيد الصف، وإزالة كل أسباب الفرقة، والدعاة هم 

وحبسن الظن ابملسلم، وصفاء النفوس، وسالمة الصدر، ومعرفة الطبيعة البشرية يف االختالف ألسباب  
على أن هناك كثرية، يُعذر معها املخالف، طاملا واخلالف ال خيرج عن دائرة االجتهاد فيما ال نص فيه، 

ضماانت للحافظ على األخوة اإلميانية عند االختالف: مثل االحتكام إىل نصوص الوحيني، ومعرفة مأخذ  
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كل طرف، وأيهما أقرب إىل الصواب، و مثل فتح ابب احلوار بني املختلفني، مع االلتزام آبداب احلوار، 
لى لسان املخالف، وعند متسك كل طرف ونبذ العصبية واألاننية، واخلضوع واالستسالم للحق، إذا جاء ع

برأيه لغلبة ظنه أنه األرجح واألصوب، فيبقى كُل على رأيه مع حسن الظن، واحلرص التام على حفظ 
وصيانة األخوة اإلميانية، وأن ينظر كل طرف إىل ما عند اآلخر من اخلري، ويتعاون اجلميع على ما أمروا أن 

[، مع إحياء روح التناصح الذي ال يستغين 2والتقوى..( ]سورة املائدة: يتعاونوا عليه: )وتعاونوا على الرب 
عنه أحد، ويف هذه احلال تتوحد اجلهود والطاقات وتتوجه حنو غاية واحدة، وهو األليق مبثل هذه 
اجلماعات، وحينئذ يغلقون على الشيطان منافذ الفتنة ويُسقط يف أيدي العدّو املرتبص، ويتجه الدعاة 

 و األهداف املطلوبة خبطوات متسارعة، ويصبحون قدوة صاحلة لغريهم. ابألمة حن
وقد سامهت ــ حبمد هللا ــ مسامهة متواضعة، يف حماولة بيان أسباب االختالف وآاثره السيئة، وذكر مناذج 
 من اتريخ املسلمني يف املاضي واحلاضر؛ ليأخذ الدعاة من ذلك العظة و العربة، وإدراك ما حيدثه اخلالف
من ويالت، ال على مستوى األفراد واجلماعات، بل على مستوى املسلمني مجيعاً، كما هي سنة هللا 
سبحانه، وقد ذكرت مع ذلك بعض احللول النظرية اليت حتتاج من اجلماعات واألفراد إىل مواقف عملية 

 صادقة تدل على حرصهم يف اخلروج ابألمة من املعاانة اليت حلت هبا.. 
 تعاىل أن يطهر النفوس من كل األدواء، وأن يرزق اجلميع اإلخالص لوجهه.  سائاًل هللا

ويف اخلتام أشكر القائمني على إدارة جامعة اخلرطوم على هذه البادرة الطيبة، واخلطوة املباركة، يف حماولة 
 إجياد العالج للداء املستحكم بكثري من النفوس. 

 أن يكلل أعماهلم ابلنجاح وهو ويل التوفيق والقادر عليه..سائاًل هللا تعاىل أن جيزل هلم املثوبة، و 
 واحلمد هلل رب العاملني

 د. عبد الوهاب لطف الديلمي
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 عوامل االفرتاق
 احلمد هلل والصالة السالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ... أما بعد: 
هتداء إىل الثغرات ومعرفة جوانب فقد أثرت الكتابة عن عوامل افرتاق يف العمل اإلسالمي، نظرًا إىل أن اال

الشر، والسعي إىل إصالح اخللل، يؤّدي ابلتايل إىل إدراك اخلري، وجتّنب مواطن السوء. وقد كان من فطنة 
 حذيفة رضي هللا عنه حرصه على أن يسأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الشر خمافة أن يدركه. 

ا هي عوامل مباشرة تؤّدي بنفسها إىل االفرتاق، ومنها ما هي والعوامل اليت ميكن احلديث عنها، منها م
عوامل غري مباشرة، لكنها تورث هذه النتيجة؛ نظرًا لكوهنا بعيدة عن هدي الشرع. وكل أمر قام على غري 

 اهلداية الرابنية فهو فائم على هوى.. ال يورث إال شراً أو فساداً. 
 وقبل الدخول يف البحث أود أن أقول:

دة العمل اإلسالمي، وتقارب وجهات النظر يف السري ابملدعّوين، وردم هوة اخلالف واجلفوة القائمة، إن وح
سواء أكانت بني أفراد أو مجاعات، من أهم أسباب وحدة املسلمني وصيانتهم من منزلقات العداوات 

ان يف الصدور، والفرقة، واستحالل األعراض وهنشها بغري حق، وكيل االهتامات اليت ينفث هبا الشيط
 ويسعى إىل الوقيعة من خالهلا. 

ذلك أن الدعاة هم القدوة لعامة الناس، فإن أحسنوا كانوا مصابيح هدى، وإن أساؤا كانوا عامل فتنة 
للناس. وما من داعية وال مجاعة تنشغل ابلدعوة إىل هللا تعاىل إال ويوجد يف الساحة اإلسالمية من يتعلق 

رأيه، ويثق به. فإذا كان الداعية ال يتقي هللا سبحانه يف إخوانه من األفراد به، ويقتدي به، ويسمع ل
واجلماعات، فإن مواقفه تنعكس على أتباعه وحمبيه، مما يشيع بني الناس سوء الظن والشقاق، واجلرأة يف 

 أطالق األلسن يف األعراض، والتشكيك يف النوااي واألعمال، وهبذا حتدث فتنة عامة عارمة. 
أنه مما الشك فيه أّن أحدًا ال يسلم من الوقوع يف اخلطأ ــ إال من عصم هللا سبحانه من أنبيائه ورسله على 

عليهم الصالة والسالم ــ وما دعا هللا سبحانه مجيع عباده إىل التوبة يف قوله: )وتوبوا إىل هللا مجيعًا أيها 
اإلنسان، وأنه ال يسلم من الزلة واهلفوة  [. إال لعلمه بضعف31املؤمنون لعلكم تفلحون( ]سورة النور: 

 وإن صغرت. 
كما أن اخلالف طبيعة بشريّة، وعوامل اخلالف بني البشر كثرية، وال يكمن جتاهلها وال طمس حقيقتها، 
ولذلك وجدت عند خري القرون، إذًا ليس عيبًا أن حيدث اخلالف، ولكن العيب والقبح، أن جير اخلالف 

الشتات، وأن يفضي التنازع إىل القطيعة واستباحة األعراض، وسوء الظن، وأن يُعجب  إىل العدواة والفرقة و 
 كل ذي رأي برأيه. 
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كما أن من املقت أن ال يرجع املختلفون ــ عند التنازع ــ إىل العاصم من الفرقة والعداوة، وهو ما أرشد هللا 
ول إن كنتم تؤمنون ابهلل واليوم اآلخر( ]سورة عز وجل إليه بقوله: )فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل هللا والرس

[، )فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجًا مما 59النساء: 
[، وإذا كانت القضااي املتنازع فيها مما ال نص فيه، فاألمر فيه 65قضيت ويسلموا تسليماً( ]سورة النساء: 

اآلخر قسراً على اتباع فهمه واستنباطه، وإال شّنع عليه، وسفه رأيُه، وأطلق فيه  سعة، وليس ألحد أن حيمل
لسانه، فهذا ليس من أخالق الدعاة إىل هللا تعاىل، والواجب إحياء معاين األخوة اإلميانية يف النفوس، 

 قوله: ))إن وإشاعة عواملها، واحلرص عليها ،ودوام تذّكر ما أشار إليه الرسول عليه الصالة والسالم يف
 .(1)الشيطان قيد يئس أن يعبده املصلون يف اجلزيرة العربية، ولكن يف التحريش بينهم((

تهى من  نا والتحريش: اإلغراء، وإيقاع الفنت بني الناس، ومحل بعضهم على بعض إبيقاع الفساد بينهم.
 كالم ابن األثري اجلزري.

عين: أن صالة املصلني مل حتمل الشيطان على اليأس من وينبغي الوقوف عند كلمة )املصّلون( فإن احلديث ي
اإليقاع بينهم، ومحلهم على أن يبغي بعضهم على بعض، وهذا فيه إرشاد واضح ملن هو من أهل الصالة، 
أن حيرس نفسه من نزعات الشيطان، وأن حيمي قلبه من مصايد الشيطان وأن يتذكر دائمًا قول هللا تعاىل: 

 . [10: احلجرات]سورة  )إمنا املؤمنون إخوة(
)تنهى عن  ومن أبرز معامل املؤمنني، أهنم حيافظون على الصلوات، وحريٌّ هبم أن يستفيدوا منها يف كوهنا:

ومن أعظم الفحشاء واملنكر االستطالة يف عرض الرجل  [،45: العنكبوت]سورة  الفحشاء واملنكر(
ان يف نفس العبد، ويسد منافذ الشيطان إىل نفسه: املسلم، وعند التنّبه إىل مقاصد الشيطان يستيقظ اإلمي

 .[201: األعراف]سورة إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون(  ا)إن الذين اتقو 
 منها: .أما عوامل الُفرقة ذات التأثري املباشر، فنذكر منها ما يفتح هللا به، فنقول و ابهلل التوفيق

 :اإلعجاب ابلرأي( 1)
وقد حيمل على رفض احلق إذا جاء على لسان املخالف،  ل على الغرور، واحتقار رأي املخالف،فإنه حيم

وقد ينتقل بصاحبه إىل التشنيع على من ال يوافقه، ولذلك جاء التحذير منه يف السنة النبوية على صاحبها 
حىت إذا رأيتم ُشحاً  نكر،ائتمروا ابملعروف وانتهوا عن امل))عن أيب ثعلبة اخلشين يرفعه:  :الصالة والسالم

 . (2)((وهوًى متبعاً، ودنياً موثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك والعوام ،مطاعاً 

                                                

 .2812( مسلم برقم 1)
 .، وهو صحيح لغريه3085، والرتمذي 4341( رواه أبو داود برقم 2)
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بل قد يصّر على رأيه ولو تبني له  ،نقصبواملعجب بنفسه وبرأيه ال يرى إال نفسه، وال يتهمها بعيب وال 
دي على أساس موافقته وخمالفته، وينسى ما يوصي به اإلسالم وجه اخلطأ فيما يذهب إليه، وقد يوايل ويعا

من لني اجلانب ووجوب حسن التعامل وخفض اجلناح مع كل مؤمن، وأن هللا تعاىل قد أرشد إىل ذلك 
)أشداء على الكفار رمحاء بينهم(  [،54: املائدة]سورة بقوله: )أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين( 

 . [29: الفتح]سورة 
 :احلسد والبغي والغرية (2)

نتسبني إىل العلم ما عند غريه من أهل العلم، أو املشتغلني ابلدعوة إىل هللا عز وجل من فقد يرى بعض امل
حظ إقبال الناس عليه، وحضور جمالسه، والتعلق به، والتلقي عنه، والتأثر به، ويف املقابل يرى عزوف الناس 

له ذلك على احلسد والغرية بل على البغي، فال يتورّع يف اللمز عنه، وقلة حظه ومكانته عندهم فيحم
والطعن ولو من طرف خفي ويسعى يف التشكيك فيه، ويف جهوده ودعوته وعلمه، وقد حيمله ذلك على 

 القطيعة وكل هذا من البغي. 
 :التعصب لرأي أو عامل أو مجاعة أو مذهب أو غري ذلك (3)

َعَمى عن إدراك احلق، وكم أحدث التعصب من فنت ووقيعة بني الذين فقد يصل التعصب ابملرء إىل حد ال
 حسن الظن.  ــعلى األقل  ــابتُـُلوا به، حىت غلب عليهم التعامل ابلظلم، وفقدان العدل واإلنصاف أو 

واملتعصب ينسى أن كل إنسان يؤخذ من قوله ويُرد، إال املعصوم صلى هللا عليه وسلم، وأن أحدًا من أئمة 
ى مل يدَِّع لنفسه العصمة من الزلل، وأقواهلم يف ذلك مشهورة، ومل يلزموا أحداً مبا أوصله إليه اجتهادهم، اهلد

إذا خالف احلق، وإذا كان الشخص قد تعلق بفرد أو مجاعة أو مذهب، فإن من الزم الصدق واحملبة، أن 
خطأ، وأن ال يقر ابطاًل،  احلق، وأن يقول للصواب: هذا صواب، وللخطأ: هذهو يقف عند حدود العدل 

وال ينتصر له، وال يدعو إليه، فقد عمل اإلسالم على تغيري املفاهيم اخلاطئة، اليت سادت يف اجلاهلية 
،ومنها علي سبيل املثال النصرة على سبيل العصبية، ال على سبيل احلق ،حيث غرّي ذلك رسول هللا صلى 

رسول هللا أنصره إذا كان مظلوماً،  فقال رجل اي ((مظلوماً  انصر أخاك ظاملًا أو)) هللا عليه وسلم بقوله:
 .(1)((أن متنعه من الظلم فإن ذلك نصره ،حتجزه)) أفرأيت إذا كان ظاملاً كيف أنصره؟ قال:

واملخالفة يف قول أو فعل ال تعين االنتقاص، وال االحتقار، ملن خالفته إذا كان الصواب مل حيالفه وإذ احلق 
يقول: ومع حّّب لشيخي فإين ال  يءد كان بعض علماء السلف إذا خالف شيخه يف شوق أحق أن يتبع،

 فإن احلق أحب إيل أو حنوها.أوافقه يف هذا األمر، 

 :نصبوحب الصدارة واجلاه وامل شهوة الزعامة (4)
                                                

 .8/59( البخاري 1)
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أن أنه يسعى إىل أن يكون متبوعًا ال اتبعاً، وآمرًا ال مأموراً، و  حبيث يصل صاحب هذا املرض إىل حد
يشار إليه ابلبنان أينما حل وأينما ارحتل، وقد يكون هذا املرض عند كثري ممن ابتلوا به خفيًا حيرص أن 
يسرته بشعار أو داثر من التدين املفتعل، وإظهار احلرص على اإلسالم، ويفضي على نفسه هالة أبساليب 

نه لو ال هو لإلسالم لضاع، حىت يشعروه أب ،لتفاف حوله، والقداسة لهاالمعينة تفرض على اآلخرين 
ويغيب عن نفسه واجبه حنو نفسه من جماهدهتا، واهتامها، والتفتيش عن عيوهبا، والعمل على تنقيتها مما 
علق هبا مما قد يـُْردْيها، بل تراه يعمل جاهدًا على أن يربر كل أعماله وفتاواه، ومواقفه، ويبحث يف كل 

وال خيطئ لسانه، حىت  ،كأنه ذلك الرجل الذي ال تزل قدمه  شاردة عن مستند يؤيّد كل تصرفاته، حىت
 اتبعاً هلواه.  يصبح الشرع أحياانً 

وهذا الداء من أعظم عوامل التمزيق لصف العاملني لإلسالم، عندما يصبح االنصياع للحق مفقوداً، 
 ىل نفسه.وتصبح شهوة العظمة هي الطاغية على املبتلى هبا، وال يرى إال نفسه، وال يدعوا إال إ

 :تغليب جانب التشاؤم من اآلخرين (5)
ومحل أعماهلم وتصرفاهتم على حمامل سيئة، حىت يصري األصل عنده هو سوء الظن يف األفراد واجلماعات، 

 فكل األفراد واجلماعات يف نظرِِه فاقد الرشد، بعيدة عن الصواب، ساذجة يف تفكريها وتصرفاهتا. 
أو هدف أن يلتقوا، وأن يكون حسن الظن هو  ،هاد أو فهم، أو وسيلةوكان األفضل ابملختلفني يف اجت

مع جتردهم للحق ونزاهة اتمة من اهلوى، ورغبة صادقة يف  ،الغالب عليهم، وأن يتحاوروا يف جوانب االفرتاق
احلرص على الوصول إىل احلق، وأن يتهم كل واحد من املفرتقني رأيه، وحيتمل احلق عند غريه، وأن يتواضع 

قبول احلق إذا جاء على لسان غريه، وأن يعرف أن اإلسالم ال يصان محاه، وال حتمى بيضته إال ابلتعاون ل
مكاانت والقدرات ما ليس عند اآلخرين، وأن وأن عند كل إنسان ومجاعة من اإلعلى الرب والتقوى، 

أو  ــد غريه مثل ما عنده كما ينبغي أن يعي كل فرد، وكل مجاعة أن عن  ،اإلسالم هو اإلطار اجلامع للجميع
وإذا كان هناك وجهات نظر  .واحلرص على الدفاع عن حياضه والذود عنه ،من الغرية على دين اللــ أكثر 

فال ينبغي أن يكون ذلك حاماًل على القطيعة وكيل االهتامات بدون حق،  ؛من االختالف يءأدت إىل ش
وامني هلل شهداء ابلقسط وال جيرمنكم شنئان قوم على أن وهللا عز وجل يقول: )اي أيها الذين آمنوا كونوا ق

 . [8: املائدة]سورة ال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى( 
أن يبتعد الدعاة عن أسلوب النقد والتجريح، وأن  ــعند وجود جهود تبذل يف خدمة اإلسالم  ــاألصل و 

عضهم بعضاً، ال أن يضاّده، ويسفهه، يقّدر كٌل منهم جهد اآلخر، سعيه يف خدمة اإلسالم، وأن يكمل ب
 ويشتغل بتجرحيه ونشر معايبه ويسئ الظن به. 

 :إقامة مبدأ الوالء والرباء على أساس االختالف يف القضااي اجلزئية( 6)
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جير أبفراد اجلماعة اليت تبنت هذا املبدأ إىل أن يغرس  ،وهو مبدأ جمانب للحق ،وهذا مبدأ قائم على اهلوى
ّل، والشحناء، والبغضاء إلخواهنم املسلمني، الذين خيالفوهنم يف جزئية معينة، مما يؤدي إىل يف نفوسهم الغ

ويورث القطيعة واهلجر، وعدم املناصحة، وقد يؤدي إىل إطالق األلسن يف األعراض،  ،فساد ذات البني
إذا أتصلت، إال أن واستحالل الغيبة، وهذه فتنة كبرية، ال ميكن تداركها، إذا شاعت، وال القضاء عليها 

 يشاء هللا تعاىل. 
 وبني القضااي الفرعية:اخللط بني الثوابت  (7)

اليت ال جيوز ألحد جتاوزها أو التهاون فيها، والتفريط يف احلفاظ عليها، واإللتزام هبا، اخللط بني الثوابت 
ة، وهذه من القضااي اليت وبني القضااي الفرعية اليت يسع الناس اخلالف فيها، وأن ال تكون سببًا للمفاصل

تدخل يف ابب االجتهاد، واالجتهاد إذا ما حدث من أهله يف أي قضية من القضااي املستجدة اليت ال نص 
، كما فله أجران أو أخطأ فله أجرفإن اجملتهد ال يفوته حظ األجر عند االجتهاد، سواء أصاب،  ؛فيها

 صح ذلك عن الرسول عليه الصالة والسالم. 
ئه، وال يقاطع ويفاصل يف شأن قضية أو قضااي ال جُيَّرم على خطئه، يب األجر الواحد عند خطوالذي يص

فرعية اجتهادية، وعندما حيدث اخللط بني هاتني القضيتني، حتدث اخلصومة اليت ال يوجد هلا مربر شرعي، 
دخول وقتها، وقبل والرسول عليه الصالة والسالم أجاز يوم بين قريظة الذين ابدروا بصالة العصر عند 

وصوهلم إىل بين قريظة، كما أجاز الذين مل ُيصّلوا إال بعد وصوهلم، بل هللا سبحانه أجاز يوم بين النضري، 
الذين قطعوا النخل والذين مل يقطعوه، إذ كل منهما رأى يف فعله املصلحة: )ما قطعتم من لينة أو تركتموها 

 . [5: احلشر]سورة  قائمة على أصوهلا فبإذن هللا(
وإذا مل تتسع الصدور ملثل هذا اخلالف، بل ضاقت به، فإهنا حتمل أصحاهبا على اهتام اآلخرين ابلسعي 
هلدم اإلسالم، وتشويه حقائقه ،والتحلل من واجباته، وانتهاك حرماته، إىل غري ذلك من العبارات اليت 

 .ي ،ويف أمور ال تستوجب كل ذلكتتجاوز حد األدب الواجب يف التعامل مع العاملني يف احلقل اإلسالم
وهذه املعركة بطبيعتها تستنزف اجلهود، وتبدد الطاقات، وتشغل األفراد واحلركات مبعارك جانبية، تبعدها 
عن معركة الساعة، وحتمل العاملني لإلسالم على االنشغال ابلقضااي املصريية، وهذا كله ضرب من البغي 

 ز. الذي ذمه هللا سبحانه يف كتابه العزي
 :االنشغال بتتبع عثرات وسقطات اآلخرين( 8)

، وغّض الطرف عن احملاسن مهما كثرت، وجعل االهتمام مُنصّبًا على األخطاء اليت ال يسلم منها بشر
وعندما ميتلئ القلب غيظًا وحقدًا على فرد أو مجاعة، ال يبقى أمام اإلنسان سوى التفتيش عن عيوب 

د حيمل األقوال واألفعال احلسنة على حمامل سيئة، وحيكم على النوااي اآلخرين، والتنقيب عنها، وبل ق
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ابلسوء، واألصل فيمن حسن قصده ،ونبل هدفه، وصحت غايته أن يغتفر له ما قد يقع منه من زالت، 
وأن ينظر إىل كثرة حماسنه، اليت يغتفر يف جانبها بعض هفواته وعثراته، فقد عفى النّب صلى هللا عليه وسلم 

اطب زلته لسابقته وجهاده، وكونه من أهل بدر، بل قال عليه الصالة والسالم فيه ويف أمثاله من عن ح
 . (1)((وما يدريك لعل هللا اطلع عليهم، فقال: اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم اجلنة)): ــلعمر ــ أهل بدر 

 :ومجاَُع ذلك كله يف اهلوى( 9)
راف، وأصل كل عدول عن احلق والعدل، فإنه ما استحكم يف فإنه مصدر كل بلية، ومنبع كل فتنة واحن

نفس أي شخص إال أرداه، ورمبا زين له احلق ابطاًل ،والباطل حقاً، وهللا سبحانه مل جيعل بني احلق واهلوى 
)فإن مل يستجيبوا لك فاعلم أمنا  فقال سبحانه: تباع احلق، أو اتباع اهلوى،اواسطة، بل حصر االتباع بني 

وقد ورد يف القرآن  . [50: القصص]سورة أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغري هدى من هللا..( يتبعون 
 :الكرمي آايت متعددة يف ذم اهلوى، وبيان موارده الوخيمة

 [.135: النساء]سورة  .(.قال تعاىل: )فال تتبعوا اهلوى أن تعدلوا -
 [.56: األنعام]سورة )قل ال أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أان من املهتدين(  -
 [.26: ص]سورة  )وال تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل هللا( -
 . [77: املؤمنون]سورة  )ولو اتبع احلق أهواءهم لفسدت السموات واألرض ومن فيهن( -

 وأما أسباب االفرتاق غري املباشرة اليت تؤول أبصحاهبا إىل االفرتاق فمن أمهها :

د الشرع يف األمر والنهي، مع السكوت وعدم إحياء فريضة األمر الوقوع يف املعاصي، وجتاوز حدو )أ( 
ابملعروف والنهي عن املنكر، وقد ورد التحذير من العواقب الوخيمة اليت جير إليها االنغماس يف املعاصي، 
 وأهنا تورث العداوة والبغضاء، وذلك أن أهم عوامل األخوة اإلميانية هو االستقامة على دين هللا سبحانه،

لذي على أساسه يقوم الوالء والرباء الذي يعين: احملبة، والنصرة، و املعونة، فإذا احنرف الناس عن منهج وا
)ومن الذين قالوا إان نصارى  ومما ورد من النصوص الدالة على ذلك قوله تعاىل: هللا اختل دافع األخوة،

: املائدة]سورة  لبغضاء إىل يوم القيامة(أخذان ميثاقهم فنسوا حظًا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة وا
فقد أخرب احلق سبحانه يف هذه اآلية، أن نسيان النصارى حظًا مما ذكروا به أورثهم العداوة   .[14

 قبلنا.  نوالبغضاء فيما بينهم، ومل يذكر هللا سبحانه ذلك لنا إال ليحذران من الوقوع فيما وقع فيه م

والوعيد  [،39: التوبة]سورة هللا عذااًب أليمًا ويستبدل قومًا غريكم(  وقال تعاىل: )إال تنفروا يعذبكم
ابلعذاب يف هذه األمة يشمل العذاب يف الدنيا واآلخرة، وقد يكون من العذاب العاجل، أن جيعل هللا أبس 

                                                

 .، يف االستتابة8/55( البخاري 1)



 املؤمتر العلمي: العمل اإلسالمي بني االتفاق واالفرتاق
 م12/7/2004ــ10 هـ1425مجادى األوىل  25ــ  23 جامعة اخلرطوم ــ قسم الثقافة اإلسالمية

 9 ق يف العمل اإلسالمي )عوامل االفرتاق(عوامل االتفاق واالفرتا

 األمة بينها إذا هي أضاعت فريضة اجلهاد، ألهنا إذا أمسكت عن بذل طاقاهتا وإمكاانهتا يف سبيل هللا
 سبحانه، عادت عليها ابلوابل، وبددهتا يف احلروب الداخلية اليت قد تنشب فيما بينها عقوبة هلا. 

وقد نبه النّب صلى هللا عليه وسلم على اخللل اليسري الذي قد حيدث أثناء الصالة، يف عدم رّص الصفوف 
ؤدي إىل اختالف الوجوه وتسويتها على ما هو فوقه من الذنوب، وأخرب أن هذه الذنوب من شأهنا أن ت

استووا وال ختتلفوا ))والقلوب، واليت تعين العداوة والبغضاء، فقد صح عنه عليه الصالة والسالم أنه قال: 
 . (1)"((وجوهكم"ويف رواية  ــفتختلف قلوبكم 

ة فإذا شاعت املعاصي، وأضاع الناس معها إحياء فريضة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، كانت العاقب
احلتمية هي هذه، أعين احنراف القلوب عن بعضها، وفقدان احملبة اإلميانية، وإذا كان هذا أمراً مشيناً يف حق 

 أكثر زراية هبم. و أي مسلم، فهو يف حق الدعاة أعظم قبحاً، 
اجلدل ابلباطل، حبيث يكون غاية احملاور، هو جمرد السعي إىل التغلب على اآلخرين طلبًا للعلو )ب( 

وحترير مكان اخلالف،  خر، والتعايل عليهم، والظهور مبظهر العامل املتبحر، وليس الغرض إظهار احلق،والف
إىل غري ذلك من طرق  ضعيفًا أو منسوخاً، ومجع األدلة ومتحيصها ومعرفة ما قد يكون منها متعارضًا أو

تمسك كل طرف برأيه عند أي موحد يف القضية، وقد ير االستدالل، حبيث ينتهي األمر ابملتحاورين إىل 
وسالمة الصدور،  ومع بقاء حسن الظن، االختالف يف مأخذ االستدالل أو االختالف يف الفهم،

واإلعذار، واحلرص على أن ال خُيدش محى احملبة بسوء يكدره. ولكن عند غلبة اهلوى وحب الظهور وأتثري 
امات مبا يوغر الصدور، ويفتح أبواب شر نزع الشيطان يتحول األمر معه إىل عداوة وافرتاق وتبادل االهت

يصعب إغالقها ،وينهار بسببها بنيان احملبة واملودة. وقد وردت نصوص يف الكتاب والسنة حتذر من اجلدال 
 [.56: الكهف]سورة ومن ذلك قوله تعاىل: )وجيادل الذين كفروا ابلباطل ليدحضوا به احلق(  الباطل،

 [35: غافر]سورة  الذين جيادلون يف آايت هللا بغري سلطان أاتهم كرب مقتاً عند هللا وعند الذين آمنوا()
 . [121: اإلنعام]سورة  )وإن الشياطني ليوحون إىل أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم إذا ملشركون(

: غافر( ]سورة ىل كرب ما هم ببالغيه)إن الذين جيادلون يف آايت هللا بغري سلطان أاتهم إن يف صدورهم إ
56] . 

وملا للجدل واملراء من آاثر سيئة على النفوس، فإن النّب عليه الصالة والسالم، رغب يف تركه، ففي 
، وروى الدارمي يف مقدمة سننه (2)((أان زعيم ببيت يف ربض اجلنة ملن ترك املراء وإن كان حمقاً )) : احلديث

 دال واملراء منها:اثراً يف التحذير من اجلآ

                                                

 .( رواه مسلم وغريه1)
 . قال بن األثري اجلزري: ربض املدينة ما حوهلا من العمارة.4800( أبو داود:2)
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 .."... وكفى بك إمثاً أن ال تزال مماراي"أنه قال: رضي هللا عنه عن أيب الدرداء ( 1)
  ".إايك واخلصومة واجلدال يف الدين .."أنه قال: رضي هللا عنه عن ميمون بن مهران ( 2)

 ".الشيطان زلتهإايكم واملراء، فإهنا ساعة جهل العامل، وهبا يبتغي "عن مسلم بن يسار قال: ( 3)
 رتتبة على االفرتاق فمن أمهها :وأما اآلاثر امل

تصدّع صف املسلمني، وضياع قوهتم، الذي يؤول هبم إىل الفشل، الذي حذر منه القرآن الكرمي، يف ( 1)
 . [46: األنفال]سورة قوله تعاىل: )وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم( 

داء ال يتمكنون من استباحة دماء املسلمني وأعراضهم وأمواهلم تسلط األعداء على املسلمني: فاألع( 2)
ف: عواالستيالء على دايرهم، إال إذا وهنوا عن مقاومته، وضعفوا عن مواجهته ،ومن أعظم عوامل الض

 الفرقة والشتات الناتج عن االختالف. 

ك األمم قبلنا، فعن عبد اهلالك الذي حذر منه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم، وأخرب أنه سبب هال( 3)
أنه مسع رجاًل يقرأ آية مسع النّب صلى هللا عليه وسلم قرأ خالفها، فأخذت )) :هللا ابن مسعود رضي هللا عنه

بيده فانطلقت به إىل النّب صلى هللا عليه وسلم فقال: كالكما حمسن، فاقرآ، فإّن من كان قبلكم اختلفوا 
 . (1)((فأهلكهم

يل عن سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعند أمحد من حديث طو 
، وهناك أحاديث أخرى حتض على لزوم اجلماعة وحتذر من (2)((إمنا أهلك من كان قبلكم الفرقة..))قال: 

وهو عليكم ابجلماعة وإايكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، ))الفرقة، منها قوله عليه الصالة والسالم: 
 .(3)((من االثنني أبَعُد، من أراد حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة

. ومنها (4)))واجلماعة رمحة والفرقة عذاب..(( ــ من حديث طويل ــ:ومنها حديث النعمان بن بشري 
ثالث ال يُغلُّ عليهن قلب مسلم، إخالص العمل هلل، ومناصحة أئمة ))حديث ابن مسعود رضي هللا عنه: 

 .(5)((ولزوم مجاعتهم، فإن الدعوة حتيط من ورائهم املسلمني،

                                                

 .419: /2، وأمحد6/16: ( رواه البخاري1)
(2 )1/178. 
 .1/18،26، وأمحد: 2165( رواه الرتمذي عن عمر رضي هللا عنه: رقم 3)
 .375، 4/238( أخرجه أمحد: 4)
 3/225، وأمحـد: 76، ويف املناسك، ابب 18، وابن ماجة يف املقدمة، ابب 2658( الرتمذي: رقم 5)
 . 82، 4/80و
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كون األمة تصبح بسبب االختالف فرقًا فتتبدد قوهتا يف الفرق املتناحرة، وتفقد بسبب ذلك واجب (  4)
ى مبا ينزل فالتناصر فيما بينها، حبيث لو اعتدى العدّو على فرقة لوقفت األخرى موقف املتفرج، بل قد تتش

 ظم الكوارث اليت حتل ابألمة. بغريها، وهذا من أع
تبديد الطاقات واجلهود، فيما يعود ابلضرر على املسلمني، وال جيلب هلم أي نفع يف وقت هم أحوج ( 5)

ما يكونون إىل توفري هذه األوقات واجلهود ملواجهة املؤامرات اليت حتاك ضدهم، وهم على علم أن هناك من 
 وعلى مصاحله. يستهدفهم مجيعاً، ويعتربهم خطراً عليه 

فقدان ثقة العامة ابلدعاة، ألن الفرقة والشتات حتمل كل فئة وكل طائفة من املختلفني على التشكيك ( 6)
يف اآلخر، والتنفري منه، واهتامه أبسوأ االهتامات، مما جيعل العامة يف حرية، بل وينفرهم من األخذ آبرائهم 

 ل. ونصائهم وتوجيهاهتم، والعودة إليهم عند النواز 
تغليب اهلوى عند التنازع على حتكيم الدليل، فإن القلوب إذا ملئت غيظاً وعداوة ألي سبب من ( 7)

وال حيتكم حينئذ إىل عقل أو دليل، بل  األسباب، فإن ذلك يودي بصاحبها إىل جتاوز احلد يف اخلصومة،
عة واهلجر، والتدابر الذي يتحكم اهلوى فيه فيورد صاحبه موارد اهلالك، وتستباح األعراض وتنشأ القطي

 حّرمه اإلسالم على املسلمني، واليت مساها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )احلالقة(.
تّغلب أصحاب األهواء: فعند وجود اخلالف بني أصحاب احلق من أهل السنة واجلماعة ومتزقهم، قد ( 8)

والتشكيك يف نوااي  ع هوة اخلالف،حيمل أصحاب البدع واألهواء على التضافر والتعاون للسعي يف توسي
وابلتايل جيدون هلم  وأهداف ومنهج وسلوك هؤالء املتناحرين، واهتبال الفرصة يف نشر أهوائهم وبدعهم،

موضع قدم يف التأثري على العامة، وإقصاء أصحاب احلق عن مواقعهم يف جمال الدعوة إىل هللا سبحانه، 
 الصواب والرشاد واهلدى.  وقيادة األمة واألخذ أبيديها إىل مواطن

والعمل على توسيع دائرة  بتشويه مسعتهم، ــالذين يرتبصون ابلدعاة الدوائر  ــإاتحة الفرصة لألعداء ( 9)
وردم  اخلالف، وإشعال انر الفتنة بني املختلفني، حىت يصعب بعد ذلك الوائم والوفاق وحسن التفاهم،

بسبب أوهام، أو قضااي جزئية ال تستحق كل ذلك، وهناك  اهلوة، وتسود العداوة والبغضاء بني األخوة
 يدرك اجلميع الندامة عند مآل األمور إىل هذه احلال، واليت ال حيمد عقباها. 

وأخريًا الوزر الذي يتحمله كل من كان سببًا يف وقوع الفنت، والشقاق والقطيعة، وفساد ذات البني ( 10)
ما سبق ذكره من اآلاثر السلبية اليت جتر على املسلمني بالءً  و كذا حدوث يف صف أهل السنة واجلماعة،

 وشؤماً. 
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 ومعاصرة ملآسي االفرتاقمناذج اترخيية 
سي بسبب االختالف سواء يف أعُصِر خلت، أو يف آوأما األمثلة على ما حل ابملسلمني من الكوارث وامل

اريخ تتمزق أحشاؤه، وميتلئ قلبه أسًى اترخينا املعاصر فأكثر من أن حتصى، والذي يعود إىل صفحات الت
واحلروب الداخلية اليت أوهنت قوى املسلمني ومزقت صفوفهم،  وحزانً، على ما حّل ابملسلمني من الفنت،

 وجعلتهم شيعاً وأحزاابً. 
ووقعة احلرة واالضطراب الذي  واحلرب يف صفني، ومقتل احلسني، ومن أبرز هذه اآلاثر: وقعة اجلمل ،

وكانت هذه الفنت وغريها يف  د اإلسالمية بعد موت يزيد بن معاوية، ومقتل عبد هللا بن الزبري،أصاب البال
ابملآسي اليت  يءوالتاريخ مل طرايً، ولكنه اخلالف الذي يهلك احلرث والنسل، ذلك احلني واإلسالم غضاً 

 ا املسلمونهباليت ُمين حدثت يف شرق البالد وغرهبا، وقد استغل األعداء فرتات الضعف والتمزق واحلروب 
 فنفذوا من خالهلا. 

وأما مآسي االفرتاق وآاثره السيئة على املسلمني، يف التاريخ املعاصر القريب، فمن أبرز ذلك: اآلاثر السيئة 
وكذا  .اليت تركها اخلالف بني قادة اجلهاد األفغاين، وما تزال املعاانة قائمة جيين ويالهتا الشعب األفغاين

ي ظل فرتة طويلة لدى الفصائل الفلسطينية؛ وما يزال حال أبناء فلسطني الذين مل جتمعهم  اخلالف الذ
 .ويوجد يف صفوفهم املندسون الذين ال أيلوهنم خباالً  كلهم راية واحدة، يقاسون من ويالت هذا التمزق،

فيها الدماء، وفُقد وكذا احلروب اليت نشبت بني الفصائل املتناحرة من أبناء الصومال لفرتة طويلة، سفكت 
إىل غري ذلك من الويالت  ،فيها األمن وانتشرت اجملاعة، وخربت البالد، وشرد الكثري منهم إىل دول كثرية

 اليت حلقت هبم. وما مآسي اجلزائر خبافية على أحد. 
إال وهذه سنة ماضية يف كل أمة ََنَر يف جسمها داء اخلالف، وأهنا تؤول إىل الذوابن والتآكل والضعف، 

 أن يتداركها هللا سبحانه برمحته فتعود إىل صواهبا وحتتكم إىل شرع رهبا سبحانه .
وبعد احلديث عن بعض األدواء املوجبة للفرقة واآلاثر السلبية املرتتبة عليها، أود أن أشري إىل حرص اإلسالم 

 .التحذير مما يضادهاو  ووحدة الصف، واجتماع الكلمة، على سالمة الصدور، واحلفاظ على أخوة اإلميان،
 فمما جاء يف الكتاب العزيز قوله تعاىل:  ،وفيما يلي عرض بعض نصوص الوحيني الدالة على ذلك

)واعتصموا حببل هللا مجيعًا وال تفرقوا واذكروا نعمة هللا عليكم إذ كنتم أعداًء فألف بني قلوبكم فأصحبتم 
 [.103: آل عمران]سورة  بنعمته إخواانً(

 [.10: احلجرات]سورة  نون إخوة فأصلحوا بني أخويكم واتقوا هللا لعلكم ترمحون()إمنا املؤم
ملؤمنون وألف بني قلوهبم لو أنفقت ما يف األرض مجيعًا ما ألفت بني قلوهبم اب)هو الذي أيدك بنصره و 

  [.63ــ62: األنفال]سورة لكن هللا ألف بينهم( و 
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ن نصر هبم رسوله وأعز هبم دينه، ما كان هلم ليفعلوا ذلك وهم وهذه اآلية فيها إشارة إىل أن املؤمنون الذي
على حاهلم اليت كانوا عليها يف اجلاهلية من التناحر، والتباغض و العداوات املتناهية، فإن الفرقة والشتات 

 والتنازع ذريعة الفشل واخلذالن وذهاب القوة. 
 وقال تعاىل:

 [.52: املؤمنون]سورة  ()وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأان ربكم فاتقون
 [.92: األنبياء]سورة )إن هذه أمتكم أمة واحدة وأان ربكم فاعبدون( 

 [.4: الصف]سورة )إن هللا حيب الذين يقاتلون يف سبيله صفاً كأهنم بنيان مرصوص( 
 ومما ورد يف السنة: 

فإن دماءكم )): ــ ذلك من آخر ما أوصى به أمته ــقول النّب عليه الصالة والسالم يف حجة الوداع 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا يف شهركم هذا، وستلقون ربكم 

 . (1)((فيسألكم عن أعمالكم آال فال ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض
وا اجلنة حىت تؤمنوا، والذي نفسي بيده ال تدخل))قول النّب صلى هللا عليه وسلم:  ومما ورد يف السنة أيضاً،

 .(2)((وال تؤمنوا حىت حتابوا
قال: أرأيت إن  ،أرأيت إن مل جيد؟ قال: يعمل فينفع نفسه ويتصدق قيل: ،على كل مسلم صدقة)) :وقوله

 .(3)((قال: أرأيت إن مل يفعل؟ قال: ميسك عن الشر فإهنا صدقة ،مل يستطع؟ قال: أيمر ابملعروف أو اخلري
و ال تدابروا، وال يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد  وال تناجشوا، وال تباغضوا، ،ا))ال حتاسدو  :وقوله

ويشري إىل صدره ثالث ــ هللا إخواانً؛ املسلم أخو املسلم، ال يظلمه وال خيذله، وال حيقره، والتقوى ههنا 
  .(4)((مه وماله وعرضهحبسب أمرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم، كل املسلم على املسلم حرام، دــ  مرات
ويوم اخلميس، فيغفر لكل عبد ال يشرك ابهلل شيئاً، إال رجاًل كانت  تفتح أبواب اجلنة يوم االثنني)) :وقوله

خيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حىت يصطلحا، انظروا هذين حىت يصطلحا، انظروا هذين أبينه وبني 
 .(5)((حىت يصطلحا

 .(1)((حيب ألخيه ما حيب لنفسهال يؤمن أحدكم حىت : ))وقوله

                                                

 ( رواه البخاري ومسلم.1)
 .مسلم ( رواه2)
 ( رواه البخاري ومسلم.3)
 .( رواه مسلم4)
 ( رواه مسلم.5)
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من امرئ خيذل امرءًا مسلمًا عند موطن تنتهك فيه حرمته، وينتقص فيه من عرضه إال خذله  ما" ))وقوله
وما من امرئ ينصر امراءًا مسلمًا يف موطن ينتقص فيه عرضه،  هللا عز وجل يف موطن حيب فيه نصرته،

  .(2)((حيب فيه نصرتهوينتهك فيه من حرمته، إال نصره هللا يف موطن 
ايمعشر من أسلم بلسانه، ومل يفض اإلميان إىل قلبه، ال تؤذوا املسلمني، وال تعرّيوهم، وال تتبعوا : ))وقوله

ومن تتبع هللا عورته يفضحه ولو يف جوف  عوراهتم، فإنه من تتبع عورة أخيه املسلم، تتبع هللا عورته،
ما أعظمك وأعظم حرمتك، واملؤمن أعظم )) فقال: ــو إىل الكعبة أ ــونظر ابن عمر يوماً إىل بيت ((، رحله

 .(3)((حرمة عند هللا منك
 .(4)((..وإن العبد ليتكلم ابلكلمة من سخط هللا ال يلقي هلا اباًل يهوي هبا يف جهنم" ))وقوله
الشعر ولكن  والبغضاء هي احلالقة، ال أقول حتلق احلسد والبغضاء، :دب إليكم داء األمم قبلكم: ))وقوله

 .(5)((حتلق الدين
إصالح ))قالوا بلى اي رسول هللا، قال:  ((،أال أخربكم أبفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة: ))وقوله

 .(6)((وفساد ذات البني احلالقة ،ذات البني
 وأّي مجاعـة ؟وال يهتـدي هبـديها ؟يقف عند حـدودها و ال ؟ومن ذا الذي ال تسعه نصوص الكتاب والسنة

أو دعــوة قامــت علــى غــري هــذا البنيــان وهــي تــّدعي لنفســها الســري يف الطريــق إىل هللا تعــاىل يف حــني أهنــا ال 
تقول يف شأن هذه النصوص وأمثاهلا: مسعنا وأطعنا؟ ومىت ترتفع النفوس عـن داناي األمـور وسفاسـفها؟ ومـىت 

مـن املـآزق واحملـن الـيت متـر هبـا، بـداًل مـن  وحتمـل هـّم اخلـروج هبـا ؟تدرك بعني البصرية إىل واقع املسلمني اليـوم
تعميـق اجلـراح ،وتوسـيع اهلـّوة بـني العـاملني لــدين هللا سـبحانه، والـيت تصـرف اجلهـود إىل سـاحات بعيـدة عــن 

 ؟ساحة املعركة
إن املتأمل يف التشريعات الرابنية على اختالف أنواعها، وسواء يف جمال اإلميان أو العبادات أو املعامالت، 

 أن من أهم مقاصد الشريعة فيها هو تقوية روح األخوة اإلميانية واحلفاظ عليها، والتحذير من كل ماجيد 
 يؤثر فيها سلباً. 

                                                                                                                                          

 ( متفق عليه.1)
 ( رواه أمحد وأبو داود.2)
 ( رواه الرتمذي.3)
 ( رواه البخاري ومسلم.4)
 ( رواه أمحد والرتمذي.5)
 ( رواه أبو داود والرتمذي.6)
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ومنها ما متارس مجاعة  ومتارس عبادات يستوي فيها مجيع األفراد، فاألمة اإلسالمية حتمل عقيدة واحدة،
ووحدة الصف،  ي أن تكون عليه من ألفة القلوب،للرمز إىل وحدة األمة، ولتذكري األمة دائمًا مبا ينبغ

 واجتماع الكلمة. 
 كما أبطلت الشريعة كل معاملة تؤدي إىل البغضاء والشحناء، بل حّرمتها وحذرت منها، مثل الغش،

وتلقي الركبان، إىل غري ذلك مما قد يؤدي إىل النزاع  وبيع الرجل على بيع أخيه، واجلهالة، والغرر، والنجش،
 املفضي إىل العداوة وهدم بنيان األخوة اإلميانية.  واخلالف

د كثري من املسلمني، وهم ميارسون نكر دائم عمل تعد على ذ وهذه املعاين اليت راعاها اإلسالم يف مقاصده، 
العبادات واملعامالت يف حياهتم اليومية، مما جعل سلوكهم يف معامالهتم وعالقاهتم ال تنعكس عليه آاثر 

 واملعامالت.  هذه العبادات
ومل يكتف اإلسالم هبذا، بل أقام روابط احملبة، واالحرتام املتبادل، بني أفراد اجملتمع املسلم بصور كثرية، 
ورتب على إمهاهلا العقوبة، كما رتب على القيام هبا أجراً عظيماً، وذلك من خالل احلقوق والواجبات اليت 

وبني اجلار وجاره، وبني احلاكم واحملكوم،  وي األرحام،ذوبني  ة،وبني الزوج والزوج فرضها بني األب وابنه،
كل ذلك من أجل أن   وبني املسلم وأخيه املسلم عموماً، وبني املرتافقني يف سفر وغريه، وبني الغين والفقري،

 كدر .تظل روابط األخوة اإلميانية، مع روابط القرابة يف غاية املتانة، حبيث ال يتطرق إليها خلل، وال بشوهبا  
والعاملون يف جمال التعليم والدعوة إىل هللا سبحانه، هم أكثر الناس حاجة إىل إدراك هذه املعاين وتطبيقها 

 يف واقع حياهتم، حىت تتالشى كل أسباب الفرقة والنزاع، وتتمثل فيهم القدوة احلسنة لسائر املسلمني. 
عليها لردم الفجوة القائمة بني العاملني، غري أن  وميكن اإلشارة هنا إىل بعض املقرتحات اليت ميكن االلتقاء

أتثري ملعاجلة املشكالت  تهذه املقرتحات وغريها مما قد يتقدم به بعض املصلحني ال ميكن هلا أن تكون ذا
القائمة إال إذا صدقت النوااي، وصلحت املقاصد، وجتردت النفوس من احلظوظ الشخصية، وقدمت 

 اخلاصة والنزعات الفردية. املصلحة العامة على املصاحل 
 ومن هذه املقرتحات ما أييت:

وح احلزبية الضيقة، وتعميق مفهوم عاملية الدعوة اإلسالمية، ر تطهري األفراد واجلماعات من التلّوث ب (1)
وأن اإلسالم يسع كل من دخله من اببه الواسع، وأن الذين حيصرون أنفسهم يف إطارات ضيقة، هم 

وية، الذين يبحثون ألنفسهم عن موضع قدم فيما يتكالب عليه الناس من املصاحل أصحاب املصاحل الدني
 .صاحبها الصالة والسالم ىعل ــ والدعاة إىل هللا عز وجل هم أصحاب الوراثة النبوية العاجلة،

هللا عز وجل خاطب رسوله صلى هللا عليه وسلم بقوله :)قل اي أيها الناس إين رسول هللا إليكم مجيعاً( 
 . [158: األعرافسورة ]
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واألصل يف الداعية املسلم أنه يريد اخلري لكل أبناء املعمورة، كما أن دعوته ال تنحصر يف طائفة أو زاوية 
واحلياة، والربط بني الدنيا واآلخرة، ولذلك فالداعية  معينة، تبعاً لنظرة اإلسالم الشاملة إىل الكون واإلنسان،

ه، وال جيعل وزانً لَِلون وال لغة، وال جنس، وال غريها، بل املعيار الصحيح عنده ال تؤثر فيه العوامل احمليطة ب
هو معيار التقوى )ايأيها الناس إان خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعواًب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 

 . [13: احلجرات]سورة عند هللا أتقاكم( 
إلسالم، ال األفراد، مهما كانت مكانتهم العلمية أو التعلق ابملبادئ واملثل اليت يدعو إليها ا( 2)

واألخوة اإلميانية يف مأمن من االحنراف، وامليل  وهذا االجتاه هو الذي جيعل العمل اإلسالمي، االجتماعية،
عن اجلادة، فإن األفراد إىل انقراض، كما أهنم معرضون للوقع يف اخلطأ، وال توجد عوامل البقاء إال يف 

]سورة م، واليت تكفل هللا تعاىل حبفظها وصيانتها: )إان حنن نزلنا الذكر وإان له حلافظون( مبادئ اإلسال
، وهذا ال يعين عدم الوالء الذي دعا إليه اإلسالم للجماعات أو األفراد بقدر ما عندهم من [9: احلجر

و أة أو اعتقاد العصمة الصالح والتقوى، إال أنه والء يف حدود املشروع، الذي ال يوصل إىل مرحلة القداس
إلغاء مواالة اآلخرين. وعند االنتماء إىل فرد أو مجاعة، فإن املنتمي يف هذه احلال إذا دعا إىل ما ينتمي 
إليه، فالواجب أن يدعو إىل ما عليه اجلماعة من اهلدى الذي ال خيرج عن هدي النّب صلى هللا عليه 

دعوة جمردة عن املبادئ، ويف هذا املعىن يقول شيخ اإلسالم وسلم، واحلذر من الدعوة إىل أفراد أو مجاعات 
وليس ألحد أن ينصب لألمة شخصاً يدعو إىل طريقته، ويوايل ويعادي عليها، غري " ــ: رمحه هللا ــابن تيمية 

النّب صلى هللا عليه وسلم وال ينصب هلم كالمًا يوايل عليه ويعادي عليه، غري كالم هللا ورسوله، وما 
عليه األمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون هلم شخصًا أو كالمًا يرقون به بني األمة،  اجتمعت

 .(1)"يوالون به على ذلك الكالم، أو تلك النسبة ويعادون
هلم، خاصة من عرف ورعه وحرصه على  رمحل املسلمني على السالمة عند صدور زلة، والتماس العذ( 3)

م والدعاة إىل هللا تعاىل، فإن سوء الظن يوغر الصدور، وحيمل على اجلفاء، و هللا التزام احلق، من أهل العل
]سورة  عز وجل يقول يف كتابه الكرمي :)اي أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثريًا من الظن إن بعض الظن إمث(

 [.12: احلجرات
 .(2)((إايكم والظن فإن الظن أكذب احلديث))ويف احلديث: 

                                                

 .20/164( الفتاوى1)
 ( متفق عليه.2)
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لصحابة الشهادة من النّب صلى هللا عليه وسلم أبنه من أهل اجلنة، ومل يكن لكثري عمل  وقد انل رجل من ا
كان يعمله، غري أنه ملا سأله عبد هللا بن عمرو بن العاص عن سر هذه الشهادة قال: ))إين ال أجد يف 

 .(1)نفسي ألحد من املسلمني غشاً، وال أحسد أحداً على خري أعطاه هللا إايه((
در، بّلغته هذه املنزلة، وهو األمر الذي ينبغي أن يكون عليه حال كل مسلم، وإن كان هذا فسالمة الص

 مرتقاً صعباً، فلعل العبد يبلغ ذلك مبجاهدته نفسه. 
قد يكون اخلالف واجلفاء والتعصب املمقوت انشئًا عن تعدد اجلماعات، وعالج ذلك أن يوجد  (4)

ا، إن اجلماعات أصبحت واقعاً، ال ميكن جتاهله وال إلغاؤه، وأن  الوعي عند مجيع اجلماعات، ومجيع أفراده
كل مجاعة هلا وسائلها وغاايهتا، ومناهجها، يف خدمة اإلسالم، وهو اختالف عند إدراك احلقيقة ال يضر 
ما دامت جهود اجلميع تصب يف الدعوة إىل اإلسالم، والذود عنه، ورعاية شباب املسلمني وحسن تربيتهم 

ومل يكن هناك ضرر من تعدد املذاهب الفقهية إال فيما حدث عند املتأخرين من التعصب الذي   وتنشئتهم،
ه اجلهل، وهذه ما خيشى من حدوثه عند أتباع اجلماعات إذا طال هبم الزمن، وفقدوا إدراك ؤ كان منش

اجلماعة حقيقة منشأ كل مجاعة وأهدافها، وأن اإلسالم يسع اجلميع، وأن العدو الذي من أجله قامت 
ليس مجاعة أخرى أو فراداً من املسلمني، وهذا املرض قد يسري يف األفراد إذا مل يتداركه قادة اجلماعات من 

والتعاون على الرب والتقوى، والتحذير من أي مظهر  ووجود التنسيق بني القادة، وقت مبكر حبسن التوعية،
مع العاملني لإلسالم يف إطار واحد يتدارسه هذا كله إذا تعذر الوصول إىل وحدة جت من مظاهر الشقاق،

 وهو األمثل.  العاملون ويصلون فيه إىل تصور موحد جيمعهم على قيادة موحدة،
الواجب على قادة كل مجاعة أن تبذل أقصى جهدها يف الرتبية اجلادة ألفرادها على منهاج النبوة، ( 5)

 .(2)((العلماء ورثة األنبياء))فالعلماء العاملون هم محلة الوراثة النبوية، حلديث: 
والواجب يف حقهم أن تتمثل فيهم القدوة احلسنة ألتباعهم، وأن أيخدوا أبيدي أتباعهم إىل أقصى ما ميكن 
من الكماالت البشرية، وأن جيعلوا أسوهتم يف ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت يتمكنوا من إحياء 

أخالق السلف الصاحل يف حياهتم اخلاصة والعامة، والعمل على السلوك اإلسالمي يف أفرادهم، وإبراز 
 اجتثاث رواسب األخالق الذميمة. 

 وإذا ما جنح الدعاة يف الوصول أبفرادهم إىل هذا املستوى، فإن اإلميان إذا وقر يف القلوب، وغمرهتا التقوى،
، ووضع قاعدة الوالء والرباء ن يثمر صدق املودة للمؤمننيوتطهرت النفوس من الرذائل، فإن ذلك كفيل أب

يف مكاهنا الصحيح، فقد أخرب هللا سبحانه يف كتابه أن اإلميان يورث األخوة، وذلك يف قوله سبحانه: )إمنا 

                                                

 .3/166( احلديث رواه أمحد 1)
 ( رواه البخاري تعليقاً يف كتاب العلم، ورواه أبو داود والرتمذي وأمحد.2)
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، وهذا إخبار منه سبحانه عن طبيعة اإلميان الصادق، ومعىن ذلك، [10: احلجرات]سورة  املؤمنون إخوة(
كن أن يصاب هبا إال من ضعف إميانه، فلم يعرف حق أخوة أن هذه األمراض اليت نشكو منها، ال مي

وإحيائها والقيام هبا،  ومعرفة حقوق األخوة اإلميانية، اإلميان، وال ميكن التخلي عنها إال بصدق اإلميان،
 والدعوة إليها، ونبذ كل مظهر من مظاهر اجلاهلية. 

 
 لوجهه الكرمي سائاًل هللا تعاىل التوفيق والسداد وأن جيعل أعمالنا خالصة

 


