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أثر االختالف
على عقيدة

الوالء والبراء

أصول في المعاداة والمواالة متعلقة بالموضوع

الدين براء ووالء:]1[ 

احلمد لله الذي ألف بني قلوب املؤمنني فأصبحوا بنعمته إخواناً، 
وصلى الله وس���لم على نبينا وآله وصحبه أكرم بهم أنصاراً وأعواناً، أما 
قهما فقد استمس���ك  بع���د: فإن الدين ب���راء ووالء - لله وفيه - من حقَّ
ِ َفَقِد  ــــــوِت َويُْؤِمْن ِباللَّ بالع���روة الوثقى كما قال الله تعالى: }َفَمن َيْكُفْر ِبالطَّاُغ
ــــــَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى{ ]البقرة: ٢٥٦[، وبهذا الدين بعث الله رس���له كما  اْسَتْمَس
َ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت{ ]النحل: ٣٦[،  ُسوالً َأِن اْعُبُدوا اللَّ ٍة رَّ ُكِّ ُأمَّ قال: }َولََقْد بََعْثَنا ِف 
فمن أطاعهم فقد فاز، قال تعالى: }َوالَِّذيَن اْجَتَنُبوا الطَّاُغوَت َأن َيْعُبُدوَها َوَأَنابُوا 
ْ ِعَباِد{ ]الزمر: ١٧[، وفي صحيح مس���لم قال #: )من  ى َفِبِشّ ِ لَُهُم اْلُبْشَ إَل اللَّ
قال ال إله إال الله، وكفر با يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه وحس���ابه 

على الله()1(.

المواالة والمعاداة توجب أمورًا وتنافي ]2[ 
أخرى:

، وحبَّ  ين احلقِّ ومواالة الله توجب ُح���بَّ ما جاء به النبُي # من الدِّ
املؤمنني به، وإظهاَر ذلك وإش���اعته. وضده بض���ده؛ فالبراءة من األنداد 

والكفر بالطواغيت يوجب البراءة من الكفر وأهله وبغضهم ومعاداتهم.

))( أخرجه مسلم )23( من حديث طارق بن أَْشَيم رضي الله عنه.

إبراهيم األزرق ■

]ملف العدد[
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�����ة َم�����ع ِخ����َا �����بَّ َع�����ي�����َت َل������ُه احمَلَ َف�������إذا ادَّ
ُب���ه���َت���اِن ُذو  َف�����أن�����َت  ُي�����ِح�����بُّ  َم�����ا  ِف�������َك 

ِع���������ي أُت���������ِح����بُّ أع���������َداَء احَل���ِب���ي���ب َوَت����دَّ
إم�����������������َك��اِن ِف����ي  َذاَك  َم��������ا  َل��������������ُه  ّ��ًا  ُح��ب������������

َوَك��������َذا ُت�����َع�����اِدي َج��������اِه�����������دًا أح��������َب��اَب�����ُه
���ي���َط���اِن))( ��ُة َي����ا أَخ�����ا ال���شَّ ��������������بَّ أي�����َن احمَلَ

وَن  ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر يَُوادُّ قال الله تعالى: }ال َتِجُد َقْوًما يُْؤِمنُوَن ِباللَّ
ــــــولَُه َولَْو َكنُوا آبَاَءُهْم َأْو َأْبَناَءُهْم َأْو إْخَواَنُهْم َأْو َعِشرَيَتُهْم  َ َوَرُس َمْن َحادَّ اللَّ
ْنُه َويُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت َتْجِري  َكَتَب ِف ُقلُوِبِهُم اإلميَاَن َوَأيََّدُهم ِبُروٍح ِمّ َك  ُأْوَلِ
 ِ َك ِحْزُب اللَّ ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه ُأْوَلِ ِمن َتْحِتَها األَْنَهاُر َخالِِديَن ِفهيَا َرِضَ اللَّ

ِ ُهُم اْلـُمْفِلُحوَن{ ]اجملادلة: ٢٢[. َأال إنَّ ِحْزَب اللَّ

إيجاب مواالة اهلل والء المؤمنين:]3[ 

»إن املؤمنني أولياء الله، وبعضهم أولياء بعض، 
والكفار أعداء الله، وأع���داء املؤمنني، وقد أوجب الله املواالة 
ب���ني املؤمنني، وبنيَّ أن ذلك من لوازم اإلميان، ونهى عن مواالة 
الكف���ار، وب���نيَّ أن ذلك منت���ٍف في حق املؤمن���ني، وبنيَّ حال 
املنافقني في مواالة الكافرين؛ فأم���ا مواالة املؤمنني فدالئلها 
ــــــَن آَمنُوا الَِّذيَن يُِقيُموَن  ــــــولُُه َوالَِّذي ُ َوَرُس كثيرة كقوله: }إنََّما َولِيُُّكُم اللَّ
َ َوَرُسولَُه َوالَِّذيَن  َكَة َوُهْم َراِكُعوَن #^٥٥^#( َوَمن َيَتَولَّ اللَّ الَة َويُْؤتُوَن الزَّ الصَّ
ِ ُهُم اْلَغالُِبوَن{ ]املائدة: ٥٥ - ٥٦[، وقوله: }إنَّ الَِّذيَن  آَمنُوا َفإنَّ ِحْزَب اللَّ
َنَصُوا  ِ َوالَِّذيَن آَووا وَّ آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِبَأْمَوالِِهْم َوَأنُفِسِْم ِف َسِبيِل اللَّ
ــــــَك بَْعُضُْم َأْولَِياُء بَْعٍض{ ]األنفال: ٧٢[، إلى قوله: }َوالَِّذيَن آَمنُوا  ُأْوَلِ
ــــــَك ِمنُكْم{ ]األنفال: ٧٥[«)2(،  ــــــُروا َوَجاَهُدوا َمَعُكْم َفأُْوَلِ ِمْن بَْعُد َوَهاَج
»فيجب على املس���لمني بعد مواالة الله ورسوله مواالة املؤمنني 

كما نطق به القرآن«)3(.

إيجاب البراِء البراءَة من الكافرين:]4[ 

وفي مقابل ما س���بق »قد دل الكتاب والس���نة 
وإجماع املس���لمني على أن���ه يجب على املس���لمني أن يعادوا 
الكافرين من اليهود والنصارى وس���ائر املشركني، وأن يحذروا 

))( من نونية ابن القيم، انظر شرح ابن عيسى، 264/2.
)2( مجموع الفتاوى 190/28، بتصرف يسير.

)3( مجموع الفتاوى 231/20، وهو أول رفع املالم عن األئمة األعالم.

مودتهم واتخاذهم أولياء، كما أخبر الله سبحانه في كتابه املبني 
الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد؛ بأن اليهود واملشركني هم أشد الناس عداوة للمؤمنني، 
ُكْم َأْولَِياَء  ي َوَعُدوَّ ــــــُدِوّ ــــــَن آَمنُوا ال َتتَِّخُذوا َع ق���ال تعالى: }َيا َأيَُّها الَِّذي
{ ]املمتحنة: ١[،  َن اْلـَحِقّ َكَفُروا ِبَما َجاَءُكم ِمّ ِة َوَقْد  تُْلُقوَن إلَْيِهم ِباْلـَمَودَّ
َكَنْت لَُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِف إْبَراِهمَي َوالَِّذيَن َمَعُه  إلى قوله سبحانه: }َقْد 
َكَفْرَنا ِبُكْم َوبََدا   ِ ا َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَّ إْذ َقالُوا لَِقْوِمِهْم إنَّا بَُرآُء ِمنُكْم َوِممَّ
ِ َوْحَدُه{ ]املمتحنة:  ــــــا َوبَْيَنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلَبْغَضاُء َأبًَدا َحتَّ تُْؤِمنُوا ِباللَّ بَْيَنَن
٤[.. واآلي���ات في هذا املعنى كثي���رة، وهي تدل داللة صريحة 
على وجوب بغض الكفار من اليهود والنصارى وسائر املشركني 

وعلى وجوب معاداتهم حتى يؤمنوا بالله وحده«)4(.

البراءة من الكافرين توجب بغضًا ]5[ 
وعداوة والمواالة للمؤمنين 

توجب محبة وحقوقًا:

قال شيخ اإلسالم: »أمرنَا الله أَن نتأسى بإبراهيم َوالَّذين 
ا يعبدونه من دون الله، َوَقاَل  َمَعه ِإْذ تبرءوا من امْلُْش���ركني َوِمَّ
ا َتْعُبُدوَن #^٢٦^#( إالَّ الَِّذي َفَطَرِن َفإنَُّه َسَيْهِديِن{  ِليل: }إنَِّن بََراٌء ِممَّ اخْلَ
]الزخرف: ٢٦ - ٢٧[، والبراءة ضد الْواَليَة، وأصل الَْبَراَءة البغض، 
وأصل الْواَليَة احْلّب، َوَه���َذا أِلَن َحِقيَقة التَّْوِحيد أاَّل حتب ِإالَّ 
الل���ه وحتب َما يُِحبُه الله لله َفاَل حت���ب ِإالَّ لله َواَل تبغض ِإالَّ 

لله«)5(.
و»التأسي هنا في ثالثة أمور:

أوالً: التبرؤ منهم وما يعبدون من دون الله.
ثانياً: الكفر بهم.

ثالثاً: إبداء العداوة والبغضاء وإعالنها وإظهارها أبداً إلى 
الغاية املذكورة حتى يؤمنوا بالله وحده، وهذا غاية في القطيعة 
بينهم وبني قومهم، وزيادة عليها إبداء العداوة والبغضاء أبداً، 
والس���بب في ذلك هو الكفر، فإذا آمنوا بالله وحده انتفى كل 

ذلك بينهم«)6(.
وكم���ا أن البراءة من الكافرين توج���ب بغض الكفر وأهله 
وإبداء ذلك بحس���ب القدرة واإلمكان، فال بد في والء املؤمنني 

باختصار   178/2 باز،  ابن  الشيخ  لسماحة  متنوعة  ومقاالت  فتاوى  مجموع   )((
لشواهد التنزيل.

)5( مجموع فتاوى ابن تيمية، 465/10.
)6( أضواء البيان، من تتمة الشيخ عطية 85/8.
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من حب ما هم عليه من اإلميان، وحبهم لذلك، وإبداء ذلك، ومن ذلك ما 
أوجبه الله للمؤمن من احلقوق، كما في حديث أبي هريرة: »حق املسلم 
على املسلم خمس: ردُّ السالم، وعيادةُ املريض، واتباع اجلنائز، وإجابة 
الدعوة، وتشميُت العاطس«)1(، وألجل ذلك حرم بني املؤمنني ما يفضي 
إل���ى التباغض، وما يوغر الصدور، وم���ن ذلك ما جاء في حديث أنس 
املتفق عليه قال #: »ال تباغضوا، وال حتاس���دوا، وال تدابروا، وكونوا 

عباد الله إخواناً، وال يحل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالثة أيام«)2(.

من أهم واجبات الوالء بين المؤمنين ]6[ 
االئتالف وترك التنازع:

كما نهى الله عز وجل عن اتخاذ من أََمَر بعداوتهم بطانًة، فقد أمر 
باتخاذ املؤمنني أولياء، وأمره���م باالعتصام بحبله، ونهاهم عن التنازع 
ــــــوَن َواْلـُمْؤِمَناُت بَْعُضُْم َأْولَِياُء بَْعٍض{ ]التوبة:  ق، قال تعالى: }َواْلـُمْؤِمنُ والتَّفرُّ
ُقوا{ ]آل عمران: ١٠٣[، }َوال  ِ َجِميًعا َوال َتَفرَّ ٧١[، وق���ال: }َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَّ
َك لَُهْم َعَذاٌب  ــــــاُت َوُأْوَلِ َن ــــــْن بَْعِد َما َجاَءُهُم اْلَبِيّ ُقوا َواْخَتَلُفوا ِم ــــــَن َتَفرَّ ــــــوا َكلَِّذي َتُكونُ
ــــــلُوا َوَتْذَهَب  ــــــولَُه َوال َتَناَزُعوا َفَتْفَش َ َوَرُس ــــــمٌي{ ]آل عمران: ١٠٥[، }َوَأِطيُعوا اللَّ َعِظ
يِن َما َوصَّ  َع لَُكم ِمَّن الِدّ اِبِريَن{ ]األنفال: ٤٦[، }َشَ َ َمَع الصَّ ِرحيُُكْم َواْصِبُروا إنَّ اللَّ
يَن وال  ْيَنا ِبِه إْبَراِهمَي َوُموَس َوِعيَس َأْن َأِقيُموا الِدّ ِبِه نُوًحا َوالَِّذي َأْوَحْيَنا إلَْيَك َوَما َوصَّ

ُقوا ِفيِه{ ]الشورى: ١٣[. َتَتَفرَّ
وبه���ذا يُعلم أن االعتصام باجلماعة واالئتالف من أصول الدين)3(، 
فهو من الوالء الواجب، كما أنه سبب إلقامة الدين الواجب، قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: »إن الله يرضى لكم ويكره لكم ثالثاً؛ فيرضى 
لكم أن تعبدوه وال تش���ركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً وال 
تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة املال«)4(، »فالواجب 
على كل مؤمن مواالة املؤمنني، وعلماء املؤمنني، وأن يقصد احلق ويتبعه 
حي���ث وجده، ويعلم أن من اجتهد منهم فأصاب فله أجران، ومن اجتهد 
منهم فأخطأ فله أجر الجتهاده، وخطؤه مغفور له.. وبالد الش���رق من 
أسباب تس���ليط الله التتر عليها كثرة التفرق والفنت بينهم في املذاهب 
وغيرها.. وكل هذا من التفرق واالختالف الذى نهى الله ورس���وله عنه، 
وكل هؤالء املتعصبني بالباطل، املتبعني الظنَّ وما تهوى األنفس، املتبعني 

ألهوائهم بغير هدى من الله؛ مستحقون للذم والعقاب«)5(.

))( متفق عليه؛ البخاري )1240(، ومسلم )2162(.
)2( صحيح البخاري )6065(، ومسلم )2558(.

)3( وهذا نص ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 253/22.
))( أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة )1715(.

)5( مجموع الفتاوى 253/22.

أثر االختالف على تلك األصول

االختالف يقع للمس���لم مع الكافر – من 
حيث كفر ه���ذا وإس���الم ذاك)6( - وقد يقع 

للمسلم مع املسلم.

فاألول: تحم��د فيه إحدى الطائفتين، 

وهم املؤمنون، وتذم فيه األخرى، كما في 
ُ َما اْقَتَتَل الَِّذيَن ِمْن بَْعِدِهم  قوله تعالى: }َولَْو َشاَء اللَّ
ْن  َناُت َولَِكِن اْخَتَلُفوا َفِمْنُهم مَّ ــــــْن بَْعِد َما َجاَءْتُهُم اْلَبِيّ ِمّ
ُ َما اْقَتَتلُوا{ ]البقرة:  َكَفَر َولَْو َشاَء اللَّ آَمَن َوِمْنُهم مَّن 
ْن آَمَن َوِمْنُهم  ٢٥٣[، فقوله: }َولَِكِن اْخَتَلُفوا َفِمْنُهم مَّ
مَّن َكَفَر{ َحْمٌد لطائفة وذم ألخرى، وله نظائر 
أخ���رى)7(، فهذا يج���ب أن ينجم عنه براء من 
الكفر وأهله كما سبق بيانه، وهو مأمور به كما 

في قوله #: »َخاِلفوا امْلْشِرِكنَي«)8(.
أما الثاني: وهو االختالف بني املسلمني، 
فإما أن يُفضي إل���ى الُفْرَقة والنِّزاع، وإما أن 

)6( وليس يعنيني هنا اختالف غير املسلمني، وال اختالف املسلم 
مع الكافر اختالفاً غير متعلق مبسمى كل منهما كما يكون 

في التجارات ونحوها.
)7( انظر اقتضاء الصراط املستقيم )/154 وما بعدها.

البخاري )5892(، ومسلم  ابن عمر؛  )8( متفق عليه من حديث 
.)259(
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يكون دون ذلك، وهو على ضربني:
1- الض���رب األول: أن يك���ون تنوعاً كل ن���وع صحيح أو 

مشروع،  ومنه:
أ - أن يكون كلُّ واحٍد من القولني أو الفعلني أو الطريقني 

حقاً مشروعاً.
ب - أو كلٌّ من القولني في معنى اآلخر.

ج - أو هما متغايران لكنهما صحيحان غيُر متنافيني.
فهذا كله قد يكون مش���روعاً، فيكون كله حسناً في الدين، 
وربا تفاضاًل، واألصل في مثل هذا االختالف أن يوطد ُعرى 
األخوة، إذ قصد املختلفني واحد، وهو طاعة الله، وإقامة دينه، 
فكل منهما مطيٌع محمود ش���رعاً فوجب أن يُحمد، فكيف إذا 
انضم إلى حمده ألجل طاعته، ما يوجبه َس���دُّ أحِدهما ما ال 

يقوم به اآلخر، فيرفع هذا عن هذا احلرج وكذلك العكس.
لكن كثيراً ما يصحب هذا الضرب س���وء طويَّة، أو ش���يء 
من العصبيَّة اجلاهليَّة، فيؤول إلى ش���رٍّ بني املختلفني، ومثال 
على األول بناء املس���اجد التي أذن الل���ه أن تُرفع ويذكر فيها 
اس���مه، فهذا اختالف تنوع مع كون���ه قربًة في أصله، والتعدد 
فيه حسن جميل بقيوده املعروفة، لكّنه إذا اقترن ببعض النِّيَّات 
الفاس���دة، واملقاصد القبيحة، ينقلب حكمه! قال ابن اجلوزي: 
ه: }ال َتُقْم ِفيِه  »ِنفاُق املنافقني َصيَّر املس���جَد َمْزبَلًة فقال املنزَّ
ــــــِجًدا  ــــــًدا{ ]التوبة: ١٠٨[«)1(، قال الله تعالى: }َوالَِّذيَن اتََّخُذوا َمْس َأبَ
ــــــولَُه ِمن  َ َوَرُس ــــــًرا َوَتْفِريًقا بَْيَ اْلـُمْؤِمِنَي َوإْرَصاًدا لِّـَمْن َحاَرَب اللَّ اًرا َوُكْف ِضَ
ُد إنَُّهْم لََكاِذبُوَن #١٠٧#( ال َتُقْم  ُ َيْشَ َقْبُل َولََيْحِلُفنَّ إْن َأَرْدَنا إالَّ اْلـُحْسَن َواللَّ
ِل َيْوٍم َأَحقُّ َأن َتُقوَم ِفيِه ِفيِه  ْقَوى ِمْن َأوَّ ــــــَس َعَل التَّ ــــــِجٌد ُأِسّ َمْس ِفيِه َأبًَدا لّـَ
ِريَن{ ]التوبة: ١٠٧ - ١٠٨[. ُ يُِحبُّ اْلـُمطَِّهّ ُروا َواللَّ ِرَجاٌل يُِحبُّوَن َأن َيَتَطهَّ

ا اختالف التنوع الذي يؤول إلى فساد بسبب العصبية  وأمَّ
املذموم���ة، فمثل »اختالف األنواع في صفة األذان، واإلقامة.. 
إلى غير ذلك ما قد ُش���ِرع جميعه.. ثم ند لكثير من األمة 
في ذل���ك من االختالف ما أوجب اقتت���ال طوائف منهم على 
َش���ْفع اإلقامة وإيتارها ونحو ذلك! وهذا عني احملرم، ومن لم 
يبلغ هذا املبلغ؛ فتجد كثيراً منهم في قلبه من الهوى ألحِد هذه 
األن���واع واإلعراض عن اآلخر، أو النهي عنه، ما دخل به فيما 
نهى عنه النبي #، ومنه: ما يكون كلٌّ من القولني هو في معنى 

))( انظر اللطائف ص100، واملدهش ص 399، وقوله: مزبلة بفتح الباء وضمها، حيث 
ه لعله بفتح الزاي  ، وقوله: املنزَّ ُيلقى الّزبل، يريد جعل حكم الصالة فيه كحكمها ثمَّ
ه عن النقائص، وفيه تسامح لكونه إخباراً، ولو  يريد الله سبحانه وتعالى فهو املنزَّ

قال الله تعالى أو سبحانه لكان أولى.

القول اآلخر؛ لكن العبارتني مختلفتان، كما قد يختلف كثير من 
الناس في ألفاظ احلدود وصيغ األدلة والتعبير عن املسميات 
وتقس���يم األحكام وغير ذلك، ث���م اجلهل أو الظلم يحمل على 
حمد إحدى املقالتني وَذمِّ األخرى«)2(، وَمَردُّ كلِّ اختالٍف مذموم 
على ضرب من التنوع املشروع احملمود في دين الله، ألمر خارج 
مقترن به إما إلى اجله���ل أو الظلم أو كليهما، ومتى كان هذا 
َوَقَع البغُي الذي نهى الله عنه، وضعف الوالء الذي أمر الله به، 

وإال فاألصل حمد كل طائفة قامت باملشروع.
2- الضرب الثاني: أن يكون االختالف اختالف تضاد)3(:

فهذا اخلطب فيه أش���د؛ ألن القول���ني يتنافيان، أحدهما 
ديٌن شرعه الله، واآلخر ُقَصيْراه أن يكون اجتهاداً مغفوراً خطأ 
صاحبه، يؤجر فيه على اجتهاده وقصده، وهذا الضرب نوعان:

َض احلقُّ إلحدى الطائفتني: النوع األول: أن يَتََمحَّ
وهذا قليل بني منتسبي السنة، وله حالتان:

أ - أن تك���ون إحدى الطائفتني مع���ذورة، وقد بذل أهل 
النظ���ر منهم جهدهم في معرفة احلق فأخطؤوه، فهذه ال تذم 
م���ا دام اإلثم عنها مرفوعاً، وإمنا ي���ذم قولها أو فعلها، ومَينع 
م بها، وهذا على طريقة أهل السنة القائلني  العارُض حلوَق الذَّ
بالعذر، خالفاً أله���ل البدعة من املعتزلة املوجبني حلوق الذم 
بقتض���ى العقل، أو املجوزين له من نفاة احلكمة. بل املعذورة 
يَبَْق���ى موَجُب الوالء معها، وإن كان ذل���ك قد ال مينع العقوبة 
اً ملفس���دة، كما ذهب إليه جماهير  في أحوال درءاً لش���ر أو كفَّ
الفقهاء فيمن يش���رب النبيذ املختلف فيه من الصاحلني، لكن 
العقوب���ة في األحوال التي نصوا عليها ملعاٍن خارجية، تش���به 
إقامة احلد على التائب املقر)4(، ويستوي في حكم هذا القسم 
اخلالف في أصٍل كلِّي أو مسألٍة جزئية، فمن خالف في أصل 
لعدم بلوغ احلجة، أو عدم متكنه من فهمها مع اجتهاده، فالله 
ب أحداً  يغفر له برحمته وفضله، إذ أوجب على نفس���ه أاّل يُعذِّ
إاّل بعد قيام احلجة الرس���الية عليه كما قال الله تعالى: }َوَما 
ــــــوالً{ ]اإلساء: ١٥[، والله عز وجل إمنا  ِبَي َحتَّ َنْبَعَث َرُس ــــــا ُمَعِذّ ُكنَّ
���د من فارق اجلماعة بعد أن وقع له ما يوجب البيان، قال  توعَّ

)2( انظر اقتضاء الصراط املستقيم )/150-149.
من  اجلماهير،  عليه  الذي  احلق  وهو  واحد،  املصيب  بأن  يقول  من  قول  على  وهذا   )3(
السلف واملتكلمني، وإاّل فهو اختالف تنوع على قول من يقول: كل مجتهد مصيب؛ 

من اإلصابة للمراد ال الصواب في بذل اجلهد والبحث عن املراد.
))( وهي مسألة دقيقة ال يتحمل املقام غير اإلشارة إليها، وفي بعض كالم شيخ اإلسالم 
إشارات تكفي اللبيب فانظرها في املجموع 373/10-376، 134/32، ومواضع 

أخرى.
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ِبْع َغْيَر َسِبيِل  َ لَُه اْلُهَدى َوَيتَّ ُسوَل ِمْن بَْعِد َما َتَبيَّ تعالى: }َوَمن يَُشاِقِق الرَّ
َ َوَساَءْت َمِصرًيا{ ]النساء: ١١٥[، فإذا  اْلـُمْؤِمِنَي نَُولِِّه َما َتَولَّ َونُْصِلِه َجَهنَّ
ارتفع الوعيد وانتفى العذاب انتفى حكم موِجبه، فال ينس���ب 
معني إلى تكفير أو تفسيق أو معصية، إالَّ إذا ُعلم أنه قد قامت 
سالية، التي من خالفها كان كافراً تارًة، وفاسقاً  عليه احلجة الرِّ
أخ���رى، وعاصياً أخرى)1(، ومن أنكر تل���ك احلجة أو أعرض 
عنها كان حكمه بحس���ب ذنبه، ف���� »إذا رأيت املقالة املخطئة 
قد صدرت من إماٍم قدمٍي فاغتفرت لعدم بلوغ احلجة له؛ فال 
ع من بلغته  يغتف���ر ملن بلغته احلجة ما اغتفر لألول، فلهذا يَُبدَّ
ع عائش���ة  أحاديُث عذاِب القبر ونحُوها إذا أنكر ذلك، وال تُبدَّ
رضي الله عنها ونحُوها من لم يعرف بأن املوتى يس���معون)2( 

في قبورهم؛ فهذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع«)3(.
َطًة في معرفة احلق  ب - أن تكون إح���دى الطائفتني مفرِّ
والعم���ل به، أو مخالفًة له بهوى غي���َر جاحدة فهي آثمة، قال 
اإلمام الش���افعي: أجمع املسلمون على أَنّ من استبانت له ُسنة 
رسول الله #، لم يحّل له أن يدعها لقول أحد)4(، فهذه املفّرطة 
عاصية ينتقص ما يجب لها من الوالء بحسب معصيتها، وعلى 
هذا دلت النصوص ونُقل اإلجماع)5( ودرج الس���لف، فعن أبي 
املخ���ارق قال: ذكر عبادة بن الصام���ت أَنّ النبي # نهى عن 
درهمني بدرهم، فقال فالن: ما أرى بهذا بأساً يداً بيد! فقال 
عب���ادة: أقول قال النبي # وتقول ال أرى به بأس���اً! والله ال 
يظلُّني وإياك سقف أبداً)6(. وقد رأى عبد الله بن مغفل رضي 
الله عن���ه رجاًل من أصحابه يخذف، فقال له: »ال تخذف فإن 
رسول الله # نهى عن اخلذف أو كان يكره اخلذف« احلديث، 
ثك عن رس���ول الله وأنت  ثم رآه بعد ذلك يخذف، فقال: أحِدّ
تخ���ذف! ال أكلمك كذا وكذا)7(! وفي لفظ ملس���لم قال: فعاد، 

))( انظر املعنى في مجموع فتاوى ابن تيمية 229/3.
)2( لعله يشير إلى احلديث املخرج في الصحيحني؛ البخاري )3978(، ومسلم )932(،  
القليب  الله قام على  إن رسول  ابن عمر قال  أن  الله عنها،  ذكر عند عائشة رضي 
قالت  أقول«،  ما  ليسمعون  »إنهم  قال:  ما  لهم  فقال  املشركني،  من  بدر  قتلى  وفيه 
إمنا قال: »إنهم اآلن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق«، ثم قرأت }إنك ال تسمع 
املوتى{ ]النمل: 80[، }وما أنت مبسمع من في القبور{ ]فاطر: 22[، يقول حني 

تبوؤا مقاعدهم من النار.
)3( مجموع الفتاوى 61/6.

 ،335/2 السالكني  ومدارج   ،37 ص  املهاجر  زاد  انظر  العلم،  أهل  ينقله  ما  كثيراً   )((
واالتباع البن أبي العز ص 24، وانظر املعنى من قول الشافعي في األم )/151، 

.260/7
إحياء  وكذا  بعدها،  وما   13 ص  السنة  أهل  إنصاف  رسالتي  في  ذلك  تقرير  انظر   )5(

علوم الدين 168/2.
سنن  صحيح  في  األلباني  وصححه   ،)443( والدارمي    ،)18( ماجه  ابن  أخرجه   )6(

ابن ماجه )18(.
)7( أخرجه البخاري )5479(، ومسلم )1954(.

فقال أحدثك أن رس���ول الله # نهى عنه ثم تخذف ال أكلمك 
أبداً)8(. ونظائر هذا كثيرة جداً)9(، وقد »صح عنه ]عليه الصالة 
والس���الم[ أنَّه هجر كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم، 
مل���ا تخلفوا عن غزوة تبوك وظه���رت معصيتهم وخيف عليهم 
النفاق، فهجرهم وأمر املسلمني بهجرهم حتى أمرهم باعتزال 
أزواجهم من غير طالق خمسني ليلة، إلى أن نزلت توبتهم من 
الس���ماء)10(. وكذلك أمر عمر رضي الله عنه املس���لمني بهجر 
صبيغ بن ِعْس���ل التميمي ملا رآه من الذين يتبعون ما تش���ابه 
من الكتاب، إلى أن مضى عليه حول، وتبنيَّ صدقه في التوبة، 
فأمر املس���لمني براجعته)11(. فبهذا ونحوه رأى املسلمون أن 
يهج���روا من ظهرت عليه عالمات الزي���غ من املظهرين للبدع 
ا من كان مس���تتراً  الداع���ني إليها، واملظهري���ن للكبائر، فأمَّ
بعصية، أو مس���راً لبدعة غير مكفرة؛ فإن هذا ال يُهجر«)12(، 
ومع ذلك قد متنع من الهجر مفس���دة أعظم، وقد توجب تركه 
مصلحة أعظم، واألصل أنه ال يجب لهذا من احلب والوالء ما 
ا أن يكون املخالف فيه  يجب للتقي الصالح. ثم هذا القس���م إمَّ
قد خالف في أصل كلي وقاعدة من قواعد الش���ريعة، أو في 
جزئ���ي، فاألول وهو اخلالف في األصل الكلي يخرج بصاحبه 
إلى َحدِّ البدعة، ويعامل با يجب للمبتدع في الشرع، وتُنتقص 
حقوق الوالء له بقدر بدعته، »وأما اجلزئي فبخالف ذلك، بل 
يعد وقوع ذلك من املبتدع له كالزلة والفلتة«)13(، لكنه قد يقترن 
به ما يخرج صاحبه إلى حِدّ البدعة، كما قال ش���يخ اإلسالم 
فيمن خالف السنة في أمور جليلة أو دقيقة لعذر: »ومثل هؤالء 
إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قوالً يفارقون به جماعَة املس���لمني؛ 
يوالون عليه ويعادون، كان من نوع اخلطأ، والله سبحانه وتعالى 
يغف���ر للمؤمنني خطأهم في مثل ذلك، ولهذا وقع في مثل هذا 
كثير من س���لف األمة وأئمتها؛ لهم مق���االت قالوها باجتهاد 
وهي تخال���ف ما ثبت في الكتاب والس���نة، بخالف من والى 
ر  ق بني جماعة املس���لمني، وكفَّ موافق���ه، وعادى مخالفه، وفرَّ
ق مخالفه دون موافقه في مسائل اآلراء واالجتهادات«)14(،  وفسَّ

)8( السابق.
رسالته  في  الله  وفقه  السحيباني  القيوم  عبد  الشيخ  منها  صاحلة  جملة  ذكر   )9(
استهزأ بشيء  أو  عارضها  السلف ممن  السنة وموقف  تعظيم  املفيدة:  املختصرة 

منها، فلتنظر.
)10( ينظر حديث كعب بن مالك املتفق عليه في البخاري )4418(، ومسلم )2769(.

)))( انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي )/636-635.
)12( مجموع الفتاوى 175-174/24.

)13( االعتصام للشاطبي 201/2.
)))( مجموع فتاوى شيخ اإلسالم 349/3.
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وه���ذا يقتضي أَنّ من خرج به ذلك اخلطأ ولو كان جزئياً 
دقيقاً إلى حدٍّ يجعل���ه يعقد عليه والء وبراء فقد يخرجه 

ذلك عن اجلماعة؛ والله املستعان.

النوع الثاني: أن يتفرق الحق بين المسلمين:
فقد يكون القول الباطل - الذي مع منازعه - فيه حق 
م���ا، أو معه دليل يقتضي حقاً ما، فيرد احلقَّ مع الباطل، 
حتى يبقى هذا مبط���اًل في البعض كما كان األول مبطاًل 

في األصل، وهذا يجري كثيراً ألهل السنة)1(.
وقد نهى النبي # عن االختالف الذي فيه جحُد كلِّ 
واحٍد من املختلفني ما مع اآلخر من احلق)2(، ثم تري في 
هذا القدر من اجلحد احلالني املتقدمتني في النوع األول.
وباجلملة فاخلالف بني أهل الّسنة في الساحة اليوم 
ق���لَّ أن يتمحض احلق فيه لطائفة، ثم هو في جزئيات ال 
توجب انفصاماً في عروة الوالء، وال يجوز أن تنتقص معه 
حقوق األخوة اإلميانية، لكنه يخرج بالبغي؛ جلهل أو هوى، 
إلى ض���رب من التعصب املذموم ال���ذي يجدر أن تتمع 
كلمة أهل العلم على حربه، وك���فِّ الرعاع والعامة – وإن 
كانوا إسالميني - عنه، صيانًة لهم عن الوقوع في البدعة 

باتباعهم اجلهل أو الهوى.

))( انظر شرح الطحاوية البن أبي العز ص530، وقارنه مبا في اقتضاء الصراط 
املستقيم )/151.

)2( انظر االقتضاء )/143.

تنبيهات على مسائل متعلقة متفرقة

وختاماً؛ لعل ما يحس���ن التنبيه إليه في هذا البحث 
أربع مسائل:

األول���ى: ما يقع بني املس���لمني من خ���الف طبعي؛ 
إما لتنافس على تارة أو دني���ا، أو لتنافر في الصفات 
واخلالل، أو لُشحٍّ في النُّفوس، أو لغير ذلك؛ فهذا ضرب 
آخر يقال في���ه ما يقوله أهل العلم ف���ي احلب الطبعي 
الذي قد يجتمع مع البراء الشرعي، وهنا العكس، فيجب 
أن ينط���وي العبد على الوالء الش���رعي وما يقتضيه من 
احلب وما يستلزمه هذا من النصرة وسائر احلقوق، وإن 
ة جهت���ه عن جهة احلب  اجتمع مع���ه بغض طبعي ُمنفكَّ
الشرعي، واملهم في هذا كاملهم في اجتماع احلب الطبعي 
مع البغض الشرعي أن ال يُقدم حكم الطبع على الشرع، 
ف���ال ينتقص للمبغوض طبْعاً حقاً ش���رعياً، بل يُْولَى من 
ر، وإن كان صغيراً  احلقوق ما يليق ب���ه، إن كان كبيراً ُوقِّ
تَه، وإن  رحم، وإذا س���لم رد عليه السالم، وإذا عطس شمَّ
احتاج نَْصَره نََص���َره، إلى غير ذلك، وبعدها ال يضره إن 
نافره طبعه أو لم ترحت إليه نفسه، وما يستأنس به هنا 
ما يروى ع���ن عمر رضي الله عنه أن���ه قال ألبي مرمي 
الّس���لولي – وهو الذي قتل أخاه زيد بن اخلطاب رضي 
َم)3(!  بَّ األرُض الدَّ الله عنه -: والله إني ال أحبك حتى حُتِ
ق���ال: أفيمنعني ذلك حّقاً؟ قال: ال! قال: فال ضير، إمنا 

يبكي على احُلبِّ النساء)4(!
وفي صحيح البخاري قال وحشي بن حرب احلبشي 
رضي الله عنه: أقمت بكة حتى فش���ا فيها اإلسالم، ثم 
خرجت إلى الطائف، فأرسلوا إلى رسول الله # رسوالً، 
فقيل لي: إنه ال يَهيج الرس���َل. قال: فخرجت معهم حتى 
قدمت على رسول الله #، فلما رآني قال: »آنت وحشي«؟ 
قلت: نع���م. قال: »أنت قتلت حم���زة«؟ قلت: قد كان من 
األمر ما بلغك. قال: »فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني«. 
قال: فخرجت، فلما قبض رسول الله # فخرج مسيلمة 
الكذاب، قلت: ألخرجن إلى مس���يلمة، لعلي أقتله فأكافئ 

)3( األرض ال تشرب الدم املسفوح وال يخالطها، إمنا يجمد أعالها فيقلع دون أن 
يدخل منه في باطنها شيء، فاستعملوه في الكناية عن عدم املالءمة.

))( انظر أدب الدنيا والدين ص153، ونحوه مروي عن رجل مع عبد امللك كما في 
أنساب األشراف للبالذري 215/7.
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به حمزة.. اخلبر)1(.
الثانية: ملّا كانت الش���ريعة تنزي���ل ِمن حكيٍم حميٍد جاءت 
ُمراعية ألحوال النفوس وما يعتريها من الُش���حِّ واألدواء إذ قد 
تنفر وال تس���مح جراء خالف دنيوي من مخالفها، فمن رحمة 
الله أن أذن في الهجر إذا كان ش���يء من ذلك دون ثالث ليال، 
ص فيه فيما كان محظور اجلنس، قال #:  وهذا »مقداٌر يُرخَّ
)ال يحل المرأة تؤمن بالله واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق 
ث���الث إاّل على زوج()2(، وقال: )ال يحل ملس���لم أن يهجر أخاه 
فوق ثالث()3(«)4(، فهذه رخصة، وقد قال الله تعالى: }َفَمْن َعَفا 
ِ إنَُّه ال يُِحبُّ الظَّالِـِمَي{ ]الشــــــورى: ٤٠[، وقال:  ــــــَح َفَأْجُرُه َعَل اللَّ َوَأْصَل
ِحمٌي{  ُ َغُفوٌر رَّ ــــــْم َواللَّ ُ لَُك ــــــوا َأال تُِحبـُّوَن َأن َيْغِفَر اللَّ ــــــوا َوْلَيْصَفُح }َوْلَيْعُف

]النور: ٢٢[.
 الثالثة: كثي���راً ما تختلط حظوظ النفوس وأس���باب 
البغض الطبعي مع اخلالف الشرعي فينجم عن ذلك املزيج 
تقصيٌر في حقوق الوالء بدعوى أنَّ األخ قد خالف الشريعة، 
كم���ا تختلط حظ���وظ النفوس من جهة أخ���رى مع احلبِّ 
الشرعي فتضع احملبوب فوق منزلته)5(، وبإمكان املنصف أن 
يختبر ذلك من نفسه بنظره حلاله مع من هو أشد انحرافاً 
من مخالفه - ال س���يما إن كان من جماعته أو قرابته - أو 
أعظم طاع���ة وعلماً من مواِفقه في اآلَخرين، فإن وجد أن 
املعيار واحٌد فهو على جادة، وإاّل فليحذر الهوى! أما إن كان 
ال يرى أصاًل أحداً من مش���يخته أو جماعته قد يفضله من 
ليس منهم والعكس بالعكس! فذاك الذي خرج به التعصب 

إلى طريقة جاهلية.
الرابعة: علينا أن ننظر للمخالف بنوع من نظر الرحمة وإن 
خرج اخلالف معه إلى حدٍّ يوجب نوع براء، وهذا النظر تطغى 
فيه مشاهدة القدر ملن ضرَّ نفسه بخالفته احلق، وفائدة هذا 

النظر أمران:
األول: معرفة قدر النعمة التي أوالها الله عبده، إذ اجتباه 

))( أخرجه البخاري )4072(.
)2( متفق عليه من حديث أم حبيبة؛ البخاري )1280(، ومسلم )1486(.

)3( متفق عليه من حديث أبي أيوب األنصاري؛ البخاري )6077(، ومسلم )2560(، 
وحديث أنس املتقدم في بعض ألفاظه.

))( مجموع الفتاوى 139/24.
)5( واجتماع احلب الطبعي لألنس واملشاكلة أو اإلحسان واخلدمة مع احلب الشرعي ال 
بأس به في أصله ما لم يغل فيه بسببه، لكن كثيراً ما تختلط األمور فيظن الطبعي 
لله، فإذا انصرف عن خدمته أو إحسانه انصرف قلبه عنه! وكذا ضده أعني اجتماع 

البغض الطبعي مع الشرعي.

وهداه فس���لَّمه ما لم يسلم منه من قد يكون أذكى منه عقاًل، 
وأكثر علماً.

الثان���ي: االجتهاد في دعوة اخلل���ق، وهدايتهم إلى احلق، 
خوفاً عليهم من مغبة ما هم فيه.

ولكن ليحذر في هذا النظر كذلك من أمرين:
األول: مخالفة الواجب الشرعي مع املخالف، بأن يوليه من 

الوالء ما ال يليق به.
والثان���ي: ليحذر من أن تختلط عن���ده الرحمة باملداهنة، 
فقد يخيل إلى بعضهم أنه ينظر بعني الرحمة وهو ُمداهن قد 
ركن إلى الذين ظلموا! ومحك ذلك أن ينظر في حاله مع غير 
هذا الذي يزعم أنه له راحم هل ينظر إليه كذلك بعني الرحمة 
ه فيقول: إنه مس���كني ربا جرى عليه  إن جنى على خاصِّ َحقِّ
القلم با هو أهله، وعلّي أن أجهد في استنقاذه؟ إن كان كذلك 
فمثل هذا قد تصح له نية في بعض اإلغماض عما يجب لذلك 
املخالف في الشريعة لغرض استنقاذه، أما إن كان يغتاظ عند 
اجلناية على حقه، ويترح���م عند اجلناية على حقِّ الله، فهذا 
مداهن مغرور بكيدة إبليسية فليتنبه له)6(! ومن بديع قول ابن 

القيم في الكافية الشافية:
���ا وان�������ُظ���ر إل����ى األق����������َداِر  َج������اِرَي������ًة  مِبَ

َق�������د  َش��������اَء ِم�������ن  َغ�������يٍّ َوِم��������ن إمَي�������اِن
واج���َع���ل ِل���َق���ل���ِب���َك  ُم���ق���َل���ت���ِن  ِك���َاُه���َم���ا

َن�����اِظ�����َرَت�����اِن اخَل����ل����ِق  َذا  ف����ي  ب�����احَل�����قِّ  
ف��ان��ُظ��ر ِب���َع���ِن احُل���ك���ِم َوارَح���م���ه���ُم ِب��َه��ا

������اِن يَّ ال������دَّ َم����ِش����ي����ئ����ُة   ُت�������������َردُّ    ال   إذ  
وان���ُظ���ر ِب���َع���ِن األم�����ِر واح��م��ل��ُه��م َع��َل��ى

َن�����َظ�����راِن إذًا   َف�����ُه�����َم�����ا   أح������َك������اِم������ِه   
واج����َع����ل ل���وج���ه���َك ُم���ق���َل���َت���ِن ِك���َاُه���م���ا

ح����م����ِن  َب���اِك���َي���َت���اِن ِم������ن  َخ���ش���ي���ِة  ال����رَّ
�������َك ُك���ن���َت أي���ض���ًا ِم��ث��َل��ُه��م َل����و َش������اَء َربُّ

ح����َم����ِن َف����ال����َق����ل����ُب  َب�������َن  أص�����اِب�����ِع ال����رَّ
نع����وذ بالله من احل����ور بعد الكور، وم����ن الضالل بعد 
الهدى، ونسأله أن يلهمنا رشدنا ويجمع كلمتنا، واحلمد لله 

أوالً وآخراً.

نصه  تركت  وإمنا   168/2 اإلحياء  في  الغزالي  حامد  أبو  إليه  سبق  معنى  وهو   )6(
ألحرف تنسجم مع طرائق اجلبرية، حاولت أن أحتاشاها.
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