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بسى اهلل انرمحن انرحيى
ادلمديت

الحمد هلل ،والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل ،وعمى آلو وأصحابو ومف وااله ،وبعد:
فإف الجماعة اإلسالمية ليا دائرتيا الوحدوية الخاصة ضمف منظومة الكوف الواحدة،

وف إِ ْخ َوةٌ الحجرات ،ٔٓ:وتنتظـ فييا
تتميز بمقومات األخوة اإليمانية ،إَِّن َما ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
ُمتُ ُكـُ َّمةً و ِ
ِ ِِ
اع ُب ُد ِ
وف األنبياء،ٜٕ :
اح َدةً َوأََنا َرُّب ُك ْـ فَ ْ
بجامع العقيدة الواحدة ،إ َّف َىذه أ َّ ْ
َ
َِّ
يف تَفََّرقُوا
وال ينسجـ إيمانيا وطبيعة انتمائيا مع الصراع والتنازعَ  :وال تَ ُك ُ
ونوا َكالذ َ

اختَمَفُوا آؿ عمراف ،ٔٓ٘ :متحدة في مسيرتيا وحقائؽ دينيا وفي أىدافيا ،وىي
َو ْ
صؼ واحد أماـ أعدائيا ،حتى أناط الشارع حقيقة إيمانيا بحب بعضيا لبعض« ،ال
يؤمف أحدكـ حتى يحب ألخيو ما يحب لنفسو».

(ٔ)

وأقاـ نسؽ العالقات بيف أفرادىا وجماعتيا نسؽ أعضاء الجسد الواحد« ،ترى
ادىـ وتعاطفيـ كمثؿ الجسد إذا اشتكى عضو تَ َداعى لو
المؤمنيف في تراحميـ وتو ّ
الح َّمى» )ٕ(.فإف ط أر عمى جسدىا مرض التنازع دعاىا إلى
بالسير و ُ
سائر جسده ّ

إصالح حاليا ،بتحقيؽ مقتضى اإليماف بيف أعضائيا ،واعادة ريحيا ،واقامة جسور
ِ
المحبة والتعاوف والتآلؼ ،فَاتَّقُوا المَّو وأَصمِحوا َذ َ ِ
يعوا المَّوَ َوَر ُسولَوُ إِ ْف
َ َ ْ ُ
ات َب ْين ُك ْـ َوأَط ُ
ِ
يف األنفاؿ .ٔ:لذلؾ فإننا إذ ننظر في طبيعة العالقات بيف المسمميف ،أو
ُك ْنتُ ْـ ُم ْؤ ِمن َ
بيف مذاىبيـ ومشاربيـ ،فإنما ىو في الحقيقة بحث عف العالقة بيف الشيء ونفسو أو

بعضو.
ومثؿ ىذا التصور والنظرة المتكاممة لما ينبغي أف يكوف عميو المسمموف في عالقاتيـ
ببعضيـ ،يقتضي أف يكوف الخطاب الذي يسود بينيـ ىو الذي ينسجـ مع طبيعة

 -1صذٛخ انثخاس٘ :سلى ( )12تاب يٍ اإلًٚاٌ أٌ ٚذة ألخ ّٛيا ٚذة نُفغّٔ ،صذٛخ يغهى :سلى( )64تاب
انذنٛم ػهٗ أٌ يٍ خصال اإلًٚاٌ أٌ ٚذة ألخ ّٛانًغهى يا ٚذة نُفغّ يٍ انخٛش.
 -2صذٛخ انثخاس٘ :سلى  5552تاب سدًح انُاط ٔانثٓائىٔ ،يغُذ أدًذ 262/4:تشلى (ٔ )12321شؼة
اإلًٚاٌ :انثٓٛم 102/6 :ٙتشلى ( )9607تهفظ :يثم انًؤيُ.ٍٛ
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ىذه العالقة ،مف حيث ترسيخيا ،وترقيتيا ،والمحافظة عمييا ،ونزع ما قد يعترض
طريقيا.
لكف واقعنا ال ينتظـ عمى مقتضى إيماننا ،متنازعوف في أحواؿ كثيرة ،ومتفرقوف عمى
ّ
مناح متعددة ،حتى غدونا مف أضعؼ األمـ ،فمجتمعاتنا ينخر فييا سوس التعصب،
ٍ

وعثة النصب ،تشؽ عصاىا اختالفات فكرية وسموكية ،وتعيش في الغالب أوضاعا

حادة مف الصراع الفرقي ،والتعصب المذىبي ،يكمف أحيانا ،ويستثار أحيانا أخرى
بفعؿ االستقطاب والمصالح الضيقة ،حتى إذا استشرى تغيبت فيو كؿ الضوابط
الدينية واألدبية ،في الخطاب والسموؾ.
وال مراء في أف االستقطاب الفرقي ،والتحدي المذىبي تبنتو تيارات واتجاىات في
المجتمع اإلسالمي ،كؿ منيا يدعي الوالية الفكرية عمى غيره ،ويحجز مقعدا في
الجنة ألتباعو ،ودركات سحيقة مف الجحيـ لمخالفيو ،فتباعدت المسافات بيف
المسمميف ،وضاقت فرص التالقي واالتصاؿ ،واستحاؿ التعصب والتمايز المذموـ
بنى معرفية ترتكز في الشعور ،وقيـ سموكية تتحرؾ في الواقع ،وفرقة نفسية
إلى ً
تغذييا النخب ،وتسعى لمحفاظ عمييا تيارات في المجتمع.
وفي جانب آخر؛ تبنت السياسات تيا ار أو اتجاىا فكريا مقربا ،وضيقت واسعا عمى

ت مف حركة
آخر ،ووضعت القوانيف التي تمنع الناس مف الخروج عف مذاىبيـَ ،ف َح َّد ْ
الفكر االجتيادي واختيار الرأي الحر المعتبر ،وانتقمت االجتيادات والمذاىب عف أف

تكوف أفياما بشرية تناقش فتؤخذ أو ترد ،إلى كونيا التزامات دينية وسياسية
معصومة ،تتحدد بيا سياسات دوؿ ،وتتقمص بيا مجتمعات واتجاىات متميزة ،فال
يستطيع مف نشأ عمييا الخروج عنيا ،فعطموا الفكر ،واغتالوا النظر ،وأزموا الحقيقة
باسـ المحافظة عمى الحقيقة ،وشوىت المسميات باسـ الدفاع عنيا.
إف المشكمة ليست في الخالؼ الذي قد ينشأ ىنا أو ىناؾ ،وانما في شخصنة ىذا
الخالؼ ،وعصبية االنتماء ،والوصاية عمى الفكر ،ىو في التناقض الشديد بيف ما
يعمنو الناس عقيدة ليـ ،وبيف ما يمارسونو في الواقع ،فتحوؿ الخطاب عبر وسائمو
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المختمفة إلى فضاضة فجة ،وعوامؿ فرقة ،وتحريض ونكاية ،وكأف ىذا غاية
ومقصد ،فتدنى إلى أدنى مستوياتو األدبية ،وانحط عف قيمو الالزمة التي دعا القرآف
الكريـ إلى التأدب بيا ،وعمؽ عمييا صدؽ التقوى وكماؿ اإليماف .ثـ االختالؼ في
الحكـ عمى ىذا التناقض ،إف اإلشكاؿ ىو في الحكـ عمى الناس ،ىؿ ىـ في الدائرة
اإلسالمية الواسعة السمحة ،أـ أنيـ أخرجوا مف الممة؟
وفي ىذه الدراسة أحاوؿ وبإيجاز تممس بعض المعايير والمعالـ الكمية ،والقواعد
العامة حوؿ التقارب والتواصؿ بيف المسمميف ،تحت عنواف (مرتكزات العالقة بيف
المسمميف ومقوماتيا) وىو محاولة في وضع بعض األطر المساعدة عمى إزالة
العوائؽ العممية في سبيؿ تحقيؽ التقارب ،وادامة التواصؿ بيف المسمميف ،وقد جعمت
الدراسة عمى مبحثيف:
األوؿ :أدرس فيو مرتكزات العالقة الوحدوية بيف المسمميف.
الثاني :مقومات التكامؿ الوحدوي بيف المسمميف .واهلل الموفؽ.

ادلبحث األول

يرتكساث انعاللت انىحدويت بني ادلسهًني
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في سبيؿ تحقيؽ العالقة المثالية بيف المسمميف جماعات وأفرادا ،في الفكر والسموؾ،
في األقواؿ واألفعاؿ ،فقد حرص القرآف الكريـ عمى إحاطة جماعة المسمميف
بمجموعة مف القيـ التربوية والقواعد العممية التي تنظـ شبكة العالقات اإليجابية،
وترتقي بالخطاب إلى مستوياتو األدبية التي تنسجـ مع طبيعة تمؾ العالقة فيما
بينيـ ،وبما يحفظ ليـ تواصميـ وتفاعميـ اإليجابي المشترؾ ،وييدؼ نحو تحقيؽ
وحدتيـ في الواقع ،ومف أبرز ذلؾ:
أوال -األخىة اإلميبنيت:

عد القرآف الكريـ رابطة العقيدة بيف المسمميف أقوى روابط االلتقاء واالتصاؿ بينيـ،
ّ
وجعؿ (األخوة اإليمانية) ىي أصدؽ تعبير عف ىذه الوحدة المشتركة كما قاؿ :إَِّن َما
َّ َّ
وف الحجرات ،ٔٓ :فترفع
َصمِ ُحوا َب ْي َف أ َ
َخ َوْي ُك ْـ َواتَّقُوا الموَ لَ َعم ُك ْـ تُْر َح ُم َ
ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
وف ِإ ْخ َوةٌ فَأ ْ
بيذا عف كؿ معايير االنتماء والتوطف التي تحوؿ دوف االلتقاء الحر واالتصاؿ
المباشر بينيـ ،والتي تضيؽ مف فرص التعارؼ والتعاوف ،وتحد مف قياـ روح اإلخاء
اإليجابي بيف المسمميف.

لذلؾ فإنو ال يصمح وال ينبغي أف يقاؿ بأف أصؿ العالقة بيف المسمميف السالـ ،وانما
ىي في أصؿ نظرة القرآف الكريـ إلييا فوؽ ذلؾ ،وأسما مف أف تكوف عالقة بيف
جماعات متمايزة ،ىي عالقة أخوة،

(ٔ)

تستوجب كؿ ما تستوجبو العالقة في الدائرة

الخاصة الواحدة ،مف ائتالؼ ومحبة وتعاوف وتكامؿ ووفاؽ تاـ.

فاألخوة لحمة َن َسبَِّية ،لذلؾ قالوا :إف األخوة عقد ينزؿ منزلة القرابة ،فإذا انعقدت تأكد
الحؽ ووجب الوفاء بموجب العقد ،ومف الوفاء بو :أف ال ييمؿ األخ أياـ حاجتو ،في
دينو أو نفسو أو مالو أو أىمو ،فإف أصابتو جائحة ،وألمت بو آفة افتقر بسببيا إلى
أخيو ،فينبغي أف يراقب ويراعى وال ييمؿ ،بؿ ال يزاؿ يتمطؼ بو ليعاف عمى
الخالص مف تمؾ الوقعة التي ألمت بو.

(ٕ)

 -1لال تؼض أْم انهغح( :اإلخٕج) جًغ األر يٍ انُغةٔ( ،اإلخٕاٌ) جًغ األر يٍ انصذالح ،جاء ف ٙيختاس
انصذاح لٕنّٔ « :أكثش يا ٚغتؼًم ْ
اإلخٕاٌ ف ٙاألَصذلاءٔ ،اإلخٕج ف ٙانٕالدج» .انتفغٛش انكثٛشٔ 111/22:سٔح
انًؼاَ125/26 :ٙ
 -2إدٛاء ػهٕو انذ.124/2 :ٍٚ
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وحؽ القرابة مندوب إلى مراعاتو ،ولذلؾ قاؿ اهلل تعالى لنبيو  في عشيرتو :فَِإ ْف
ؾ فَ ُق ْؿ إِِّني ب ِر ِ
وف الشعراء ،ٕٔٙ:ولـ يقؿ :إني بريء منكـ،
ص ْو َ
يء م َّما تَ ْع َممُ َ
َ ٌ
َع َ
مراعاة لحؽ القرابة ولحمة النسب ،وحؽ األخوة أوالىا باالعتبار ،فإذا توثقت بالديف
كانت أوكد.
وال شؾ أف رابطة األخوة اإليمانية التعاممية تقتضي أف يكوف التخاطب األخوي
طريقيا ،وأدب الحوار وثاقيا ،فيي أخوة شاممة لكؿ مسارات عالقاتيـ ،تنتظـ في
إطارىا قنوات حركتيـ الفكرية واالجتماعية .بؿ ال يحسف إيماف المرء وال يكمؿ إال إذا
كاف الشعور بيذه األخوة مترسخ في الوجداف ،ومعبر عنو في السموؾ ،كما بيف ذلؾ
(ٔ)

 بقولو« :ال يؤمف العبد حتى يحب ألخيو ما يحب لنفسو مف الخير ».

ولـ يعتد القرآف الكريـ بأية معايير تجمعية تحوؿ دوف اعتبار معيار األخوة اإليمانية
ىو الوثاؽ الذي يجمعيـ ،والرباط الذي يرفع مف درجة الجماعة المسممة ومف ترابطيا
صر ِ
ِ
وتكامميا ،فقاؿَ  :وأ َّ
ؽ بِ ُك ْـ َع ْف
اطي ُم ْستَِقيماً فَاتَّبِ ُعوهُ َوال تَتَّبِ ُعوا السُُّب َؿ فَتَفََّر َ
َف َى َذا َ
ِ َّ
ِِ ِ
وف األنعاـ.ٖٔ٘ :
َسبِيمو َذل ُك ْـ َوصَّا ُك ْـ بِو لَ َعم ُك ْـ تَتَّقُ َ

ثبنيب -انىحدة ين يمتضيبث انتىحيد:

فقد اعتبر القرآف الكريـ وحدة المسمميف مقصدا أسمى مف مقاصد الشريعة ،بؿ

المقاصد الخمسة ىي أقرب إلى كونيا مقاصد فردية ،ترمي إلى تحقيؽ المقصد
االجتماعي ،وىو وحدة المسمميف ونبذ النزاع واالختالؼ بينيـ.
فخاطب الجماعة المسممة آم ار ليا بالوحدة ،وجعميا أصال لمعالقات بيف أبنائيا فقاؿ:
ُم ًة و ِ
اع ُب ُد ِ
ُم ًة
ُمتُ ُك ْـ أ َّ
وف األنبياءَ  ،ٜٕ:وِا َّف َى ِذ ِه أ َّ
إِ َّف َى ِذ ِه أ َّ
اح َدةً َوأََنا َرُّب ُك ْـ فَ ْ
ُمتُ ُك ْـ أ َّ َ
وِ
اح َدةً َوأََنا َرُّب ُك ْـ فَاتَّقُ ِ
وف المؤمنوف ،ٕ٘:تجمعيـ عبادة اهلل وحده ،وتوحدىـ
َ
مستمزمات التوحيد ،فمف فرط فييا فرط ببعض إيمانو وتقواه؛ ألنو ال قواـ لحقيقة

توحيدىـ لربيـ إال إذا توحدت صفوفيـ ،ولذلؾ جمع بيف التوحيد والوحدة ،فتوحيد
األمة لربيا يقتضي توحيد صفيا ،ووحدة األمة تستند إلى وحدانية ربيا.
 -1صذٛخ انثخاس٘ :سلى ( )13تاب يٍ اإلًٚاٌ أٌ ٚذة ألخ ّٛيا ٚذة نُفغّٔ ،نى ٚشد ف( ّٛيٍ انخٛش)ٔ ،عٍُ
انُغائٔ )5019( 115 /2 :ٙانهفظ نّ.
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ثبنثب -نسوو مجبعت ادلسهًني:

وحض كثي ار عمى لزوـ الجماعة ونفي التفرؽ ،ونيى نييا عاما ومطمقا عف النزاع

والتناحر بكؿ صنوفو ،وأمر بالسعي إلى نزعو مف بيف أفرادىـ وجماعاتيـ إف وقع،
وعد االعتصاـ بحبمو أصؿ عظيـ ،ىو مف أعظـ أصوؿ اإلسالـ الذي عظمت
ّ
الوصية بو في الكتاب والسنة )ٔ(.وقد اطرد ذلؾ في الخطاب القرآني كثي ار مف نحو
ِ َّ ِ ِ
قولو تعالى :و ْ ِ
يعا َوال تَفََّرقُوا َوا ْذ ُك ُروا نِ ْع َم َة المَّ ِو َعمَ ْي ُك ْـ إِ ْذ ُك ْنتُ ْـ
اعتَص ُموا بِ َحْبؿ المو َجم ً
َ
َصَب ْحتُ ْـ بِنِ ْع َمتِ ِو ِإ ْخ َو ًانا َو ُك ْنتُ ْـ َعمَى َشفَا ُح ْف َرٍة ِم َف َّ
الن ِار
اء فَأَلَّ َ
أْ
ؼ َب ْي َف ُقمُوبِ ُك ْـ فَأ ْ
َع َد ً
ِ ِ َّ
ؾ يبي َّ
ِ
ِ
وف آؿ عمراف.ٖٔٓ :
ِّف الموُ لَ ُك ْـ َآياتو لَ َعم ُك ْـ تَ ْيتَ ُد َ
فَأ َْنقَ َذ ُك ْـ م ْنيَا َك َذل َ َُ ُ
ألف األىداؼ العميا ،والغايات الكبرى ،واألصوؿ الكمية ال ينبغي أف تعارضيا أية

أىداؼ وغايات أخرى ،والوحدة بيف المسمميف ىي أصؿ أصيؿ ،بؿ ىي أصؿ
األصوؿ كميا ،فال قياـ ألصوؿ اإلسالـ ،وال حقيقة وجودية لجماعة المسمميف في
حاؿ تفرقيـ واختالفيـ .يقوؿ ابف تيمية:

(ٕ)

«االجتماع واالئتالؼ مف أعظـ األمور

التي أوجبيا اهلل ورسولو».
وىذا ما أكدتو السنة فعف عرفجة بف شريح األشجعي قاؿ :سمعت النبي  يقوؿ:
« سيكوف بعدي ىنات وىنات ،فمف رأيتموه فارؽ الجماعة ،أو يريد أف يفرؽ بيف أمة
محمد  وأمرىـ جميع ،فاقتموه كائنا مف كاف ،فإف يد اهلل مع الجماعة ،واف الشيطاف

مع مف فارؽ الجماعة يركض» )ٖ(.وفي رواية أخرى عف عرفجة أيضا عف النبي 
جميع عمى رج ٍؿ و ِ
يقوؿ« :مف أتاكـ وأَمركـ ِ
َف َي ُش َّ
ؽ
صا ُك ْـ أو ُيفَِّر َ
اح ٍد ُي ِر ُ
يد أ ْ
َْ
ُ
ؽ َع َ
ٌ
َ ُْ
(ٗ)
جماعتكـ فَا ْقتموه».

 -1انتفغٛش انًٕضٕػ :ٙاتٍ تًٛٛح.102 :
 -2انتفغٛش انًٕضٕػُٚٔ .106 :ٙظش :يجًٕع انفتأٖ.116 /17 :
 -3صذٛخ يغهى تشلى ( )1252ف ٙاإلياسج ،تاب دكى يٍ فشق أيش انًغهً ْٕٔ ٍٛيجتًغٔ ،صذٛخ اتٍ
دثأٌ 432 /10:انهفظ نّٔ ،لال انًذمك :صذٛخٔ ،شؼة اإلًٚأٌ 61 /16 :ف ّٛتهفظ :فًٍ سأٚتًِٕ فاسق
انجًاػح فكأًَا فاسق ت ٍٛأيتٔ .ٙانُٓاخ :انششٔس ٔانفغادٔ ،انشذائذ ٔاأليٕس انؼظاو.
 -4صذٛخ يغهى تشلى ( )3443تاب دكى يٍ فشق أيش انًغهً ْٕٔ ٍٛيجتًغ.
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بؿ انتقؿ بذلؾ إلى ما ىو أبعد ،فربط بيف حقيقة إيماف المرء وبيف التزاـ الصؼ
والجماعة ،فعف أبي ذر رضي اهلل عنو قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل « :مف خالؼ الجماعة
شب ار خمع ربقة اإلسالـ مف عنقو».

(ٔ)

وليس المراد مف لزوـ الجماعة سوى االجتماع واالئتالؼ بينيـ في إطار يميز
جماعتيـ ،ويحقؽ وحدتيـ في األىداؼ والغايات ،ويبني تكامميـ في المشتركات.
رابعب -انىالء اإلساليي:

وكما أمر بمزوـ الجماعة والمحافظة عمى وحدة الصؼ ،أمرىـ بالوالء لبعضيـ فقاؿ:

اء َب ْع ٍ
ض التوبة ،ٚٔ :ومقتضى صحة المعنى
وف َوا ْل ُم ْؤ ِمَن ُ
ات َب ْع ُ
َ وا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
ضيُ ْـ أ َْولَِي ُ
أف الخبر ىنا ليس عمى بابو ،وانما المراد بو األمر؛ ألف أرباب الديف الواحد ال يمكف
أف يكونوا إال كتمة واحدة متماسكة ،ويدا واحدة عاممة ،تربط العقيدة بيف قموبيـ،
واألخوة بيف عواطفيـ ،والتضامف والتكامؿ بيف جماعتيـ ،متميزوف فيما بينيـ عمف
سواىـ ضمف الدائرة اإليمانية الخاصة ،وال معنى لمزوـ الجماعة ،بؿ وال قياـ ليا في
الواقع إال إذا كاف التوالي بالنصرة والتعاوف بينيـ قائـ.
ثـ نياىـ عف التوالي لغيرىـ بالنصرة والمعونة عمى إخوانيـ المسمميف ،وجعؿ ذلؾ
مقتضى اإليماف المشترؾ ،وما يستدعيو مف التحابب والتآخي والتعاوف والتناصر،

وما يستمزمو مف التواصؿ الثقافي والنفسي واالجتماعي والحضاري ،فال ُيقَ َّدـ غيرىـ
في التوالي عمى بعضيـ ،حتى ال تتشقؽ وحدتيـ ،وال ينشب النزاع بينيـ ،وال ييوف
ِ
ِ
ِِ
اء ِم ْف ُد ِ
ؾ
يف َو َم ْف َي ْف َع ْؿ َذلِ َ
وف ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
وف ا ْل َكاف ِر َ
أمرىـ فقاؿ :ال َيتَّخذ ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
يف أ َْولَِي َ
َفمَ ْيس ِمف المَّ ِو ِفي َشي ٍء إِال أَف تَتَّقُوا ِم ْنيـ تُقَاةً ويح ِّذرُكـ المَّو َن ْفسو وِالَى المَّ ِو ا ْلم ِ
ص ُير
ْ
َ َ
ُْ
َ
َُ َ ُ ُ ُ َ ُ َ
ْ
آؿ عمراف .ٕٛ :ألف اتخاذىـ أولياء مف دوف المؤمنيف يحدث شرخا في جدار األمة،
َِّ
يف َآ َم ُنوا
ويشؽ عصا الكممة ،وقد اطردت اآليات عمى ىذا ،كقولو تعالىَ :يا أَُّييَا الذ َ
ِ
ِ
اء ِم ْف
ال تَتَّ ِخ ُذوا بِ َ
ط َانةً ِم ْف ُدونِ ُك ْـ ال َي ْألُ َ
ون ُك ْـ َخَباال َوُّدوا َما َعنتُّ ْـ قَ ْد َب َدت ا ْلَب ْغ َ
ض ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
وف آؿ عمراف:
ورُى ْـ أَ ْكَب ُر قَ ْد َبَّيَّنا لَ ُك ُـ اآلََيات ِإ ْف ُك ْنتُ ْـ تَ ْعقمُ َ
أَ ْف َواى ِي ْـ َو َما تُ ْخفي ُ
ص ُد ُ
 -1يغُذ أدًذ 120 /5 :سلى ( )21600لال شؼٛة األسَؤٔط :صذٛخ نغٛشِ ،نجٓانح خانذ تٍ ْٔثاٌ.
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ِ
ِ
َِّ
اء ِم ْف ُد ِ
وف ِع ْن َد ُى ُـ ا ْل ِع َّزةَ فَِإ َّف
يف أََي ْبتَ ُغ َ
وف ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
وف ا ْل َكاف ِر َ
يف َيتَّخ ُذ َ
 ،ٔٔٛالذ َ
يف أ َْولَِي َ
ِ َِّ ِ ِ
يعا النساء.ٖٜٔ :
ا ْلع َّزةَ لمو َجم ً
الدكتور
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ولعؿ أخطر داء يدب في صفوؼ األمة ىو توالي بعضيـ طرفا مف غيرىـ عمى

بعضيـ اآلخر ،فيستنصر شؽ مف الجسد عمى الشؽ اآلخر بطرؼ ثالث ،فإذا ما
انتيت األمة إلى اإلخالؿ بمبدأ الوالء أخمت بقيميا الدينية واألدبية ومقتضيات
وجودىا .وىو ما حدث في بعض منحدرات التاريخ اإلسالمي ،مثؿ استنصار المعتمد
بف عباد صاحب أشبيمة بطائفة مف النصارى عمى المرابطيف ،ومثمو كاف في بعض
منحدرات التاريخ الحديث ،وأخباره ليست مجيولة ،مما أدى إلى إضعاؼ األمة كميا،
إذ كاف يعمؿ الطرؼ الثالث دائما عمى تأجيج التناقضات ،وتوسيع الخروقات ،واذكاء
العصبية المذىبية ،بغية تشظية العصا ،وتشقؽ الجدر ،وتشرذـ الجمع ،وانفراط
العقد ،وانتيى مثؿ ىذا اإلخالؿ بميزاف التوالي إلى نتائج خطيرة عمى المستنصر
والمستنصر عميو.
خبيسب -اننهي عن انتفرق وانتنبزع:

وإلحاطة الجماعة بسياج مف الوقاية في جانب السمب فقد نياىـ عف االختالؼ
َِّ
ت
يف فََّرقُوا ِد َينيُ ْـ َو َك ُانوا ِشَي ًعا لَ ْس َ
المؤدي إلى التنازع واالفتراؽ فقاؿ سبحانو :إِ َّف الذ َ
َّ ِ
ٍ
ِ ِ
وف األنعاـ،ٜٔ٘ :
م ْنيُ ْـ في َش ْيء إَِّن َما أ َْم ُرُى ْـ إِلَى المو ثَُّـ ُيَنبِّئُيُ ْـ بِ َما َك ُانوا َي ْف َعمُ َ
ودعا إلى أخذ العبرة مف تاريخ األمـ السابقة حينما دب االختالؼ بغيا بينيـ ،فقادىـ
َِّ
يف
إلى التمزؽ والضياع والضالؿ ،واتبعوا سبال غير سبؿ الحؽَ  ،وال تَ ُك ُ
ونوا َكالذ َ
ؾ لَيـ ع َذ ٌ ِ
ِ
ِ
ِ
يـ آؿ عمراف:
تَفََّرقُوا َو ْ
اء ُى ُـ ا ْلَبيَِّن ُ
ات َوأُولَئ َ ُ ْ َ
اختَمَفُوا م ْف َب ْعد َما َج َ
اب َعظ ٌ

٘ٓٔ.

وسجؿ مخاطر التفرؽ واالختالؼ عمى قوة األمة وتعاونيا وتضامنيا نحو تحقيؽ
َّ
ِ
ب
يعوا الموَ َوَر ُسولَوُ َوال تََن َازُعوا فَتَ ْف َشمُوا َوتَ ْذ َى َ
أىدافيا المشتركة ،فقاؿ سبحانوَ  :وأَط ُ
َّ
يف األنفاؿ .ٗٙ:وفي ىذا عظمت وصية النبي
ِر ُ
اصبِ ُروا إِ َّف الموَ َم َع الصَّابِ ِر َ
يح ُك ْـ َو ْ
فقاؿ مؤكدا أىمية لزوـ الجماعة والوحدة ،وقاؿ« :عميكـ بالجماعة ،واياكـ والفرقة،
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فإف الشيطاف مع الواحد وىو مف االثنيف أبعد ،مف أراد بحبوحة الجنة فميمزـ
الجماعة ،مف سرتو حسنتو وساءتو سيئتو فذلكـ المؤمف».

(ٔ)

وقرف بيف نيييو عف التنازع وبيف األمر بالصبر ،مشي ار إلى ما يجب أف يكوف عميو
المسمموف مف التسامح والعفو وكظـ الغيظ ،والصبر عمى ما يمقاه المسمـ مف أخيو
ِِ
ِ
ِِ
الن ِ
يف َع ِف َّ
اس َوالمَّوُ ُي ِح ُّ
يف آؿ عمراف:
يف ا ْل َغ ْي َ
ب ا ْل ُم ْحسن َ
ظ َوا ْل َعاف َ
المسمـَ  ،وا ْل َكاظم َ
ٖٗٔ.
وأمر بمنع وقوع أسباب التفرؽ ،فعف الحارث األشعري رضي اهلل عنو مف حديث
طويؿ قاؿ :قاؿ النبي « وأنا آمركـ بخمس ،اهلل أمرني بيف :السمع والطاعة
والجياد واليجرة والجماعة ،فإف مف فارؽ الجماعة قيد شبر فقد خمع ربقة اإلسالـ مف
عنقو إال أف يرجع ».

(ٕ)

كؿ ىذا ألف باب الفساد الذي يقع في األمـ ىو في التفرؽ واالختالؼ والتعصب،
فكاف السبب في ذىاب الكممة في ىذه األمة ،وفي غيرىا أيضا ،سواء الذي يقع بيف
أمرائيا أو عممائيا أو مشايخيا ومموكيا وغيرىـ.

(ٖ)

واذا كاف الخالؼ بيف البشر عموما ىو قدر كوني ،وأصؿ وجودي قائـ ،فإف
األصؿ بيف جماعة المسمميف ىو ذـ الخالؼ وتجنبو ،ماداـ اختالفا حقيقيا قد يسبب
فرقة ويوقع في تعارض.
سبدسب -إصالح ذاث انبني:

وف إِ ْخ َوةٌ
الطارئ عمى عالقتيـ ببعضيـ ،كما قاؿ :إَِّن َما ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
َّ َّ
وف الحجرات ،ٔٓ :فبعد أف أثبت ليـ
َواتَّقُوا الموَ لَ َعم ُك ْـ تُْر َح ُم َ

فأمر بإصالح الخمؿ
َخ َوْي ُك ْـ
َصِم ُحوا َب ْي َف أ َ
فَأ ْ
وصؼ اإلخوة ،دعاىـ إلى اإلصالح بيف المتنازعيف مف إخوتيـ ،وبالغ في التعبير

 -1أخشجّ أدًذ12/1:سلى (ٔ )114انتشيزٖ 465/4 :سلى ٔ 2165لال:دغٍ صذٛخ غشٚةٔ .أتٕ
ٚؼهٗ131/1:سلى ٔ ،141اتٍ دثاٌ 237/16 :سلى (ٔ )9254انذاكى 179/1 :سلى (ٔ )329لال:صذٛخ ػهٗ
ششط انشٛخٔ .ٍٛأخشجّ انُغائٗ ف ٙانكثشٖ 322 /5:سلى (.)7225
 -2عٍُ انتشيز٘ 142 /5 :سلى ( )2263تاب يا جاء ف ٙيثم انصالج ٔانصٛاو ٔانصذلحٔ ،لال انتشيز٘ :دذٚث
صذٛخ دغٍ غشٚةٔ ،لال األنثاَ :ٙصذٛخٔ .يغُذ أدًذ 130/4 :سلى (ٔ )19207لال شؼٛة األسَؤٔط:
دذٚث صذٛخٔ ،ػُذِ عُذ آخش سلى ( )19233لال ػُّ:دغٍ.
ُٚ -3ظش :يجًٕع انفتأٖ.272 /20ٔ 116 /17 :
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َخ َوْي ُك ْـ ،فأظير وصؼ المختمفيف باإلخوة ،لمحض عمى ما
عف ذلؾ فقاؿ :أ َ
تقتضيو األخوة مف التعاوف والتآصر.
َخ َوْي ُك ْـ بالذكر؛ إلثبات وجوب اإلصالح فيما فوؽ ذلؾ
وتخصيص االثنيف في :أ َ
بطريؽ األولوية ،لتضاعؼ الفتنة والفساد فيو ،ومثمو األمر باإلصالح عند االقتتاؿ
بيف طائفتيف في اآلية السابقة ،فقد يكوف لظاف أف يظف أنيـ مأموروف باإلصالح إذا
نشب قتاؿ بيف طائفتيف ،وأما إذا كاف دوف االقتتاؿ كالتشاتـ والتسافو فال يجب
اإلصالح ،ثـ أردفو بالتنبيو إلى أف ىذا واجب أيضا فيما دوف الطائفة ،بأف يكوف
فساد ذات البيف بيف رجميف اثنيف فقط ،وذلؾ لدفع ما قد يتوىمو متوىـ أف ذلؾ عند
اختالؼ قوـ ،فأما إذا كاف االقتتاؿ بيف اثنيف فال تعـ المفسدة فال يؤمر باإلصالح،
فقاؿَ :ب ْي َف
بؿ لو كاف

َخ َوْي ُك ْـ ،واف لـ تكف الفتنة عامة ،واف لـ يكف األمر عظيما كالقتاؿ،
أَ
بيف رجميف مف المسمميف أدنى اختالؼ فاسعوا في اإلصالح .فنزؿ

اال ختالؼ القميؿ منزلة االختالؼ الكبير ،واختالؼ االثنيف منزلة اختالؼ الطائفتيف،
لما يترتب عميو مف نتائج مستقبمية في المجتمع.
ثـ أكد األمر باإلصالح باألمر بالتقوى ،ورتب عمى ذلؾ رجاء رحمتو تعالى:
َّ َّ
وف إشارة إلى أف التقوى سياج واؽ يمنع مف التخاصـ
َ واتَّقُوا الموَ لَ َعم ُك ْـ تُْر َح ُم َ
والتقاطع ،ويصوف العالقة بيف اإلخوة ،وأف التآخي مف مستمزمات التقوى ،فجاء قولو:
َصمِ ُحوْا إشارة إلى الصمح ،وقولوَ  :واتَّقُوا المَّوَ إشارة إلى ما يصونيـ عف
فَأ ْ
التشاجر ،ألف مف اتقى اهلل شغمو تقواه عف االشتغاؿ بغيره ،وليذا قاؿ « :المسمـ
مف سمـ الناس مف لسانو ويده» ،فالمسمـ ينبغي أف يكوف منقاداً ألمر اهلل مقبالً عمى

عباد اهلل ،فيشغمو عيبو عف عيوب الناس ،ويمنعو أف يرىب أخاه المؤمف ،يعني :اتؽ
اهلل فال تتفرغ لغيره.
ويالحظ أف الخطاب القرآني كثي ار ما يربط بيف تقواه وبيف دعوتو إلى األخوة بيف
َّ
ِ
المؤمنيف ،واصالح ما بينيـ.كما قاؿ :فَاتَّقُوا المَّو وأَصمِحوا َذ َ ِ
يعوا الموَ
َ َ ْ ُ
ات َب ْين ُك ْـ َوأَط ُ
ِ
يف األنفاؿ ،ٔ:أي :فاتقوا عقاب اهلل وال تقدموا عمى معصيتو،
َوَر ُسولَوُ إِ ْف ُك ْنتُ ْـ ُم ْؤ ِمن َ
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ظيار االسـ
واتركوا المنازعة والمخاصمة بينكـ فإنيا معصية واخالؿ باإليماف .وا ُ
ِ
الحكـ .وربط بيف تقواه وبيف
الجميؿ (اهلل) في الموضعيف لتربية الميابة
وتعميؿ ُ
إصالح ذات البيف بيف المسمميف والسعي بينيـ بالتآخي واإلصالح ،وجعؿ ذلؾ مف
(ٔ)

مقتضيات صدؽ اإليماف وتحقيقو في النفس والواقع.
ِ
وحث ليـ عمى المسارعة إلى
يف فيو تنشيط لممخاطبيف،
ّ
وقولو :إِ ْف ُك ْنتُ ْـ ُم ْؤ ِمن َ
االمتثاؿ ،كما تقوؿ لولدؾ :إف كنت ابني فأطعني ،وأنت تعمـ أنو ابنؾ ،ولكنؾ
تستحثو عمى الطاعة ،وتستثير كمائف العاطفة فيو.
والمراد باإليماف :كمالو ،أي :إف كنتـ كاممي اإليماف فإف كماؿ اإليماف يدور عمى
ىذا.

(ٕ)

وكما قاؿ النبي « :أال أنبئكـ بأفضؿ مف الصالة والصياـ والصدقة

واألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر؟ قالوا :بمى يا رسوؿ اهلل ،قاؿ :إصالح ذات
البيف ،ىي الحالقة ،ال أقوؿ تحمؽ الشعر ،ولكف تحمؽ الديف»)ٖ(.
سببعب -دفع ذرائع اإلخالل ببنتآنف:

فقد جاءت نصوص الوحييف بالنيي عف كؿ الذرائع التي توجب االختالؼ والتفرؽ

والعداوة والبغضاء؛ وتؤدي إلى تفكؾ وحدة الجماعة ،وضعؼ تماسكيا ،ومف ذلؾ:
ٔ -عدـ االعتداء عمى المسمـ في مالو أو دمو أو عرضو ،تعظيما لحرمة المسمـ
وصونا لكرامتو ،وحفظا لحقوقو ،في دينو ونفسو ومالو وأىمو ،وسعيا وراء إشاعة روح
األخوة بيف المسمميف ،وىذا ما بينو النبي  فيما رواه عبد اهلل بف عمر رضي اهلل
عنيما قاؿ« :رأيت النبي  يطوؼ بالكعبة ويقوؿ :ما أطيبؾ وأطيب ريحؾ ،ما
أعظمؾ وأعظـ حرمتؾ ،والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمف أعظـ عند اهلل تعالى
حرمة منؾ؛ مالو ،ودمو ،وأف يظف بو إال خي ار».

(ٗ)

ُٚ -1ظش :انتفغٛش انكثٛش ،73/15:إسشاد انؼمم انغهٛى ،72/3:سٔح انًؼأَ 164/7 :ٙانتذشٚش ٔانتُٕٚش.13/7 :
ُٚ -2ظش :إسشاد انؼمم انغهٛى ،73 /3 :سٔح انًؼاَ.152/26:ٙ
 -3أخشجّ يانك :انًٕطأ ،9 :كتاب دغٍ انخهك ػٍ ٚذ ٗٛتٍ عؼٛذٔ ،يغُذ أدًذ 165 /1 :ط انذهثٔ ،ٙعٍُ أتٙ
دأد 5 :كتاب األدب ٔانتشيز٘ ،56 :كتاب انمٛايح.
 -4عٍُ اتٍ ياجّ :سلى ( )3722تاب دشيح دو انًؤيٍ ٔيانّٔ ،تفغٛش اتٍ كثٛشٔ 291/4 :لال :تفشد تّ اتٍ ياجّ
يٍ ْزا انٕجّ.
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ٕ -الظف الحسف بالمسمـ والنيي عف السوء منو :وذلؾ دفعا ألسباب الفرقة والتنازع،
وحماية الئتالؼ جماعتيـ ،فال يصمح القوؿ بينيـ بغير األحسف ،فقاؿ سبحانوَ :يا
َّ
َّ
ِ ِ
أَُّييا الَِّذيف آم ُنوا ْ ِ
ب
َّسوا َوال َي ْغتَ ْ
اجتَن ُبوا َكثي اًر م َف الظ ِّف إِ َّف َب ْع َ
ض الظ ِّف إِثٌْـ َوال تَ َجس ُ
َ
َ َ
َخ ِ
ب أَح ُد ُكـ أَف ي ْأ ُك َؿ َل ْحـ أ ِ
ِ
اب
يو َم ْيتاً فَ َك ِرْىتُ ُموهُ َواتَّقُوا المَّوَ إِ َّف المَّوَ تََّو ٌ
ض ُك ْـ َب ْعضاً أ َُيح ُّ َ ْ ْ َ
َب ْع ُ
َ
ِ
يـ الحجرات.ٕٔ:
َرح ٌ
ولـ يكتؼ بالتوجيو إلى حسف التعامؿ والخطاب ،وانما حض عمى المبادرة بالدفاع
عف سمعة األخ المسمـ ،وحمايتو في غيبتو مف مقالة تعيبو ،والسعي في الدفع عنو
مما يسيئو ،فال يكتفى بعدـ الظف ،وانما أف يبادر إلى تكذيب ما سمع ،وال يسارع إلى
ات
تصديؽ الخبر والشائعة ،كما قاؿ تعالى :لَ ْوال إِ ْذ َس ِم ْعتُ ُموهُ َ
وف َوا ْل ُم ْؤ ِمَن ُ
ظ َّف ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
بِأ َْنفُ ِس ِي ْـ َخ ْي ًار النور ،ٕٔ:فالواجب كما ظننت بنفسؾ الخير أف تظف بأخيؾ المؤمف

خي اًر )ٔ( .والمبادرة والمسارعة إلى رد مثمو بفور سماعو وعدـ التردد فيو ،فضال عف
الوقوع في الظف السوء )ٕ(.ألف المؤمنيف نفس واحدة فيما يجري عمييـ بِأ َْنفُ ِس ِي ْـ
َخ ْي ًار ،فإذا جرى عمى أحدىـ مكروه فكأنو جرى عمى جميعيـ )ٖ(.عف أبي بردة قاؿ
« :المؤمف لممؤمف كالبنياف يشد بعضو بعضا».

(ٗ)

فأوجب تعاطفعيـ وتعاضدىـ

فيما بينيـ بالحؽ ،فما يصيب جماعة مف المسمميف يصيب غيرىـ مثمو ،ويمحؽ
بضرره جماعتيـ ،ألف فيو إضعاؼ لقوتيـ ووحدتيـ ،وتماسؾ مجتمعيـ.
وأخرج اإلماـ أحمد عف النبي  قاؿ« :مف حمى مؤمنا مف منافؽ يغتابو بعث اهلل
تعالى إليو ممكا يحمي لحمو يوـ القيامة مف نار جينـ ،ومف رمى مؤمنا بشيء يريد
سبو حبسو اهلل تعالى عمى جسر جينـ حتى يخرج مما قاؿ».

(٘)

ُٚ -1ظش :انتفغٛش انكثٛش :انشاص٘.154/23 :
ُٚ -2ظش :إسشاد انؼمم انغهٛى ،31/5 :سٔح انًؼأَ 112/12:ٙانتذشٚش ٔانتُٕٚش.140 /12 :
 -3انتفغٛش انكثٛش155/23 :
 -4صذٛخ انثخاس٘ )2314( :تاب َصشج انًظهٕؤ ،يغهى )2525( :تاب تشادى انًؤئُ ٍٛتؼاطفٓى .
 -5يغُذ أدًذ 441 /3 :تشلى ( )15629ػٍ عٓم تٍ يؼار تٍ أَظ انجُٓٗ ػٍ أتٔ ،ّٛعٍُ أت ٙدأد629/2 :
تشلى ( )4223تاب يٍ سد ػٍ يغهى غٛثح ،لال األنثاَ :ٙدغٍٔ .تٓزا انًؼُٗ سٔ٘ ف ٙدذٚث ضؼٛف« :يا يٍ
ايشئ ٚخزل ايشاءا يغهًا ف ٙيٕضغ تُتٓك ف ّٛدشيتّ ُٔٚتمص ف ّٛيٍ ػشضّ إال خزنّ هللا تؼانٗ ف ٙيٕاطٍ
ٚذة فٓٛا َصشتّٔ ،يا يٍ ايشئ ُٚصش ايشءا يغهًا ف ٙيٕضغ ُٚتمص ف ّٛيٍ ػشضّ ُٔٚتٓك ف ّٛيٍ دشيتّ
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ٖ -ستر ما يتبادر مف معايب المسمـ :فنيي عف إشاعة ما وقع منو مف سوء ست ار
اح َشةُ ِفي الَِّذيف َآم ُنوا لَيـ ع َذ ٌ ِ
عميو ،قاؿ تعالى :إِ َّف الَِّذيف ي ِحُّبوف أَف تَ ِشيع ا ْلفَ ِ
يـ
َ ُ َ ْ
ُْ َ
اب أَل ٌ
َ َ
َ
َّ
ِ
ِفي ُّ
وف النور ،ٜٔ :وىذا تأديب لمف سمع شيئا
الد ْنَيا َواآلَخ َرِة َوالموُ َي ْعمَ ُـ َوأ َْنتُ ْـ ال تَ ْعمَ ُم َ
(ٔ)

سيئا ،فقاـ بذىنو منو شيء ،أف ال يشيعو ويذيعو.

روى ابف عباس عف النبي 

قاؿ« :مف ستر عورة أخيو المسمـ ستر اهلل عورتو يوـ القيامة ،ومف كشؼ عورة أخيو
المسمـ كشؼ اهلل عورتو حتى يفضحو بيا في بيتو».

(ٕ)

فبيف بيذه اآلية ما ينبغي أف يتحمى بو المسمموف مف آداب تحفظ ليـ وحدتيـ،
وتصوف تماسؾ جماعتيـ ،ولـ يكتؼ بالنيي عف إشاعة مقالة السوء والتحدث بيا،
فقد حرص عمى أف ينزع عنيـ ما ىو أبعد مف ذلؾ ،بأف يطيروا وجدانياتيـ ،فقاؿ:
ِ
ِ
يع الفاحشة؛ ليعمـ أف مف أحب بوجدانو نشر السوء مف
إِ َّف الذيف ُيحُّب َ
وف أَف تَش َ
القوؿ بيف المؤمنيف ،ووافؽ بقمبو عمى إشاعة األخبار التي تؤذي األخ المسمـ ،واف لـ
يشارؾ فيو ،ولـ ينطؽ بو لسانو ،فقد شارؾ في ىذا الذـ كما شارؾ فيو مف فَ َعمو،

وم ْف لـ ينكره ،وليعمـ أف العقوبة يستحقيا أىؿ ىذه المقالة فيما أظيروه ،وكذلؾ
َ
يستحقيا مف أسر محبة إشاعة الفاحشة في المؤمنيف ،فوجوب سالمة القمب مف
السوء كوجوب كؼ الجوارح والقوؿ عما يضر بيـ.
ِ
وف يفيد العموـ ،ألف العبرة بعموـ المفظ ال
وال شؾ أف ظاىر قولو :إِ َّف الذيف ُيحُّب َ
بخصوص السبب ،فوجب إجراؤىا عمى ظاىرىا في العموـ ،وقرينة عموميا قولو:
(ٖ)

آم ُنوْا فإنو صيغة عموـ وجمع.
الذيف َ
وكما أمر بستر ما انكشؼ مف المعايب أو ما يظف أنو منيا ،فقد أمر بعدـ تتبعيـ
لكشؼ معايبيـ ،والتجسس عمى أسرارىـ في خمواتو ،فعف ثَْوَباف ،عف النبي  قاؿ:

إال َصشِ ػض ٔجم ف ٙيٕاطٍ ٚذة فٓٛا َصشتّ» )5(.يغُذ أدًذ 30/4 :تشلى ( )16415لال األسَؤٔط:
ضؼٛفٔ ،عٍُ أت ٙدأد 629 /2 :تشلى )4224( :لال األنثاَ :ٙضؼٛف.
 -1تفغٛش اتٍ كثٛش.27/6 :
 -2عٍُ اتٍ ياجّ )2536( :تاب انغتش ػهٗ انًؤيٍ.
 -3انتفغٛش انكثٛش.157/23:
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باد اهلل وال تُعيِّروىـ ،وال تطمبوا عوراتيـ ،فإنو مف طمب عورة أخيو
«ال تُؤذوا ِع َ
(ٔ)
المسمـ ،طمب اهلل عورتو ،حتى يفضحو في بيتو».
ٗ -النيي عف ذكر المسمـ بما يكرىو :حتى شبيو بأكؿ لحـ األخ حاؿ موتو ،كما
َخ ِ
ب أَح ُد ُكـ أَف ي ْأ ُك َؿ لَ ْحـ أ ِ
ِ
يو َم ْيتاً فَ َك ِرْىتُ ُموهُ َواتَّقُوا
قاؿَ  :وال َي ْغتَ ْ
ض ُك ْـ َب ْعضاً أ َُيح ُّ َ ْ ْ َ
ب َب ْع ُ
َ
المَّو إِ َّف المَّو تََّو ٌ ِ
يـ الحجرات .ٕٔ:وذلؾ لما تتركو مف أثر سمبي عمى التآلؼ
َ
َ
اب َرح ٌ

والتواصؿ.

وعدـ التحدث بالسوء عف المسمـ واف كاف عمى سبيؿ نقؿ ما سمع ،فإف مف أولويات
تتكمـ في شأنو إال بخير ،كما قاؿ
اف
َف َنتَ َكمَّ َـ بِيَ َذا ُس ْب َح َان َؾ َى َذا ُب ْيتَ ٌ
أْ
اآلمر بالظف خي ار ،فإذا ذكر ما ال

ردود الفعؿ أف ال تتحدث بما سمعت عنو ،وال
ِ
وف لََنا
سبحانوَ  :ولَ ْوال إِ ْذ َسم ْعتُ ُموهُ قُ ْمتُ ْـ َما َي ُك ُ
ِ
يـ النور .ٔٙ:وىذا تأديب آخر بعد األوؿ
َعظ ٌ
(ٕ)
يميؽ مف القوؿ بالمسمـ و َعمِؽ بنفسو شيء مف ذلؾ فال ينبغي أف يتكمـ بو.
٘ -التحذير مف السعي في إيذاء المسمـ :وتيدد مف يسعى في سبيؿ إلحاؽ األذى
بأفراد المسمميف وجماعتيـ قوال أو فعال ،فقاؿ « :مف أكؿ برجؿ مسمـ أكمة فإف اهلل
يطعمو مثميا في جينـ ،ومف كسا ثوبا برجؿ مسمـ فإف اهلل يكسوه مثمو في جينـ،
ومف قاـ برجؿ مقاـ سمعة ورياء فإف اهلل تعالى يقوـ بو مقاـ سمعة ورياء يوـ
القيامة».

(ٖ)

 -ٙعدـ خذالف المسمـ :فحذر مف خذالنو إذا انتقص منو أو شير بو أحد مف
الخمؽ ،فإف بخذالنو خذالف جماعة المسمميف ،وتيويف كممتيـ ،فعف أنس رضي اهلل
عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل « :مف اغتيب عنده أخوه المسمـ فنصره ،نصره اهلل في
الدنيا واآلخرة ،ومف ترؾ نصرتو وىو يقدر عمييا ،خذلو اهلل في الدنيا واآلخرة».
وعف جابر بف عبد اهلل وأبي أيوب األنصاري يقوالف :قاؿ رسوؿ اهلل « :ما مف
امرئ يخذؿ مسمما في موطف ينتقص فيو مف عرضو وينتيؾ فيو مف حرمتو إال
 -1يغُذ أدًذ.297 /5 :
 -2تفغٛش اتٍ كثٛش..27 /6 :
 -3يغُذ أدًذ 227 /4 :تشلى ( )12040دذٚث ْان ًُ ْغتَْٕ ِس ِد ،لال األسَؤٔط :دغٍٔ ،عٍُ أت ٙدأد 626/2 :تشلى
( )4221تاب ف ٙانغٛثح ،لال األنثاَ :ٙصذٛخ.
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خذلو اهلل في موطف يحب فيو نصرتو ،وما مف امرئ ينصر مسمما في موطف ينتقص
فيو مف عرضو وينتيؾ فيو مف حرمتو إال نصره اهلل في موطف يحب فيو نصرتو»

(ٔ)

بكؿ ىذه القيـ التربوية وغيرىا أحاط القرآف الكريـ عالقة المسمميف فيما بينيـ ،رعاية
لجماعتيـ ،وصيانة لوحدتيـ ،ووقاية ليـ مف االنحدار نحو التناحر والتخاصـ الذي
يذىب بكممتيـ ،ويمزؽ ريحيـ.

ادلبحث انثبني

يمىيبث انتكبيم انىحدوي بني ادلسهًني
ال شؾ بأف الوحدة الكاممة بيف المسمميف ىي غاية سامية ،وىدؼ ينشده كؿ
مسمـ ،وديانة يسعى كؿ مؤمف إلى تأديتيا بحسب الطاقة ،وحمـ يعيش في
الوجدانيات ،ويأخذ بالمشاعر ،لكنو مف حيث الواقع غير ممكف إيجاده بشكمو الذي
يريده اإلسالـ وفؽ طبيعة الحياة العامة اليوـ ،وأف البديؿ الممكف اليوـ ىو التكامؿ
الفعاؿ بيف المسمميف دوال وجماعات وتكتالت ،والتعاوف في قنوات الحياة المختمفة،
 -1انًؼجى األٔعظ :انطثشأَ 464/12 :ٙيجًغ انضٔائذ 209/9 :تشلى (ٔ )12132لال انٓٛثً :ٙإعُادِ دغٍ.
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وبما يؤدي إلى التواصؿ بيف جماعاتيـ ،والتقارب بيف اتجاىاتيـ ،واالحتضاف لمكؿ
بيف مذاىبيـ ،بحيث يتولد عنو الشعور المشترؾ بوحدة أمتيـ ،وائتالؼ جماعتيـ،
وتعاونيـ في مسيرتيـ وأىدافيـ المشتركة ،وىذا فيما يبدو أف تحقيقو يحتاج إلى قدر
مف المرونة ،وحسف الظف باألخ اآلخر ،وصدؽ النوايا ،وسأبيف باقتضاب أىـ
مقومات التكامؿ الوحدوي بيف المسمميف:
ا
أوال -تمرير يبدأ إيكبنيت االتفبق يع االختالف:
أ -االختالف سنت لدريت وضرورة حيبتيت:

إف االختالؼ النظري سنة طبيعية في جبمة البشر ،ومف مقتضى اختالؼ المدارؾ

وتفاوت العقوؿ في النظر ،بؿ ىو ضروري وغير ممكف إزالتو كما قاؿ سبحانو:
ُمةً و ِ
لِ ُكؿ جع ْمَنا ِم ْن ُكـ ِشرعةً و ِم ْنياجاً ولَو َش َّ
اح َدةً َولَ ِك ْف لَِيْبمُ َو ُك ْـ ِفي َما
ْ َْ َ َ َ ْ َ
ََ
اء الموُ لَ َج َعمَ ُك ْـ أ َّ َ
آتَا ُك ْـ المائدة.ٗٛ:
(ٔ)

وبيف القرآف أف االختالؼ أمر واقعي وضروري لغرض تحقيؽ االبتالء.

وأف إزالة

االختالؼ بالقوة غير ممكنة ،وغير صحيحة؛ ألنيا تعارض معنى االبتالء،
(ٕ)
ِ
اء َرُّب َؾ لَ َج َع َؿ َّ
وف
اس أ َّ
ُمةً َواح َدةً َوال َي َازلُ َ
الن َ
فاالختالؼ واقع بمشيئة اهلل َ  :ولَ ْو َش َ
ِِ
وف
ؾ َولِ َذلِ َ
يف ،إِالَّ َم ْف َر ِح َـ َرُّب َ
ؾ َخمَقَيُ ْـ ىود ،ٜٔٔ-ٔٔٛ:وقولوَ  :وال َي َازلُ َ
ُم ْختَمف َ
ِِ
يف يقوؿ الطبري» )ٖ(:وأولى األقواؿ في تأويؿ ذلؾ بالصواب ،قوؿ مف قاؿ:
ُم ْختَمف َ
معنى ذلؾ ،وال يزاؿ الناس مختمفيف في أديانيـ وأىوائيـ عمى أدياف وممؿ شتى ،إال

مف رحـ ربؾ فآمف وصدؽ رسمو« .فمقد قضت سنة اهلل في خمقو أف يختمفوا ،ولو
شاء لجعؿ الناس أمة واحدة ،وجماعة واحدة ،عمى ممة واحدة ،وديف واحد ،ومذىب
واحد ،ولكنو شاء أال يكونوا أمة واحدة ،وال يزالوف مختمفيف ،شاء أف تتنوع
استعداداتيـ واتجاىاتيـ ،ويتحمموا تبعة ما يختاروف بمشيئتو.

 -1فتخ انمذٚش.42/2:
 -2انجايغ ألدكاو انمشآٌ.115/7:
 -3جايغ انثٛاٌ.142/12:
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نعـ إف مف طبيعة الناس أف يختمفوا ،وأف االختالؼ أصؿ مف أصوؿ الخمؽ؛ ألف
االستخالؼ في األرض يحتاج إلى وظائؼ متنوعة ،واستعدادات شتى مف عناصر
مختمفة ،كي تتكامؿ جميعيا وتتناسؽ ،وتؤدي دورىا في العمارة والبناء ،فال بد مف
تنوع في النظر والمواىب والمناىج والتصورات واالستعدادات يقابؿ تنوع الحاجات
واإلمكانات.
وىذا المبدأ إذا تخمؽ بو اإلنساف أصبح ال ينظر إلى ىذا االختالؼ وكأنو أمر
عدواني يثير الحقد والكراىية ويجب أف يزوؿ بكؿ الطرؽ ،وانما ينظر إليو نظره إلى
أمر طبيعي تتفاوت فيو العقوؿ والمدارؾ بيف الخطأ والصواب.
ومع ذلؾ فإنو ينبغي أف يحدد نوع الخالؼ ،وما يمكف االختالؼ فيو مما ال
يمكف ،إذ الخالؼ قد يسوغ وقوعو في مسائؿ ،وال يسوغ وقوعو في مسائؿ ،بحسب
طبيعة الدليؿ ،وبحسب ما يترتب عميو مف آثار عمى الجماعة ،ولذلؾ وجدنا خالفا قد
حصؿ بيف الصحابة في مسائؿ عقدية ،كما حصؿ في مسائؿ عممية ،يقوؿ ابف
تيمية:

(ٔ)

« أما ما يشبو ذلؾ مف وجو دوف وجو؛ فيو ما تنازعوا فيو مما أقروا عميو

وساغ ليـ العمؿ بو ،مف اجتياد العمماء والمشايخ واألمراء والمموؾ ،كاجتياد
الصحابة فى قطع المينة وتركيا ،واجتيادىـ فى صالة العصر لما بعثيـ النبي الى
بنى قريظة ،وأمرىـ اف ال يصموا العصر إال في بني قريظة ،فصمى قوـ فى الطريؽ
في الوقت ،وقالوا :إنما أراد التعجؿ ال تفويت الصالة ،وأخرىا قوـ الى أف وصموا
وصموىا بعد الوقت ،تمسكا بظاىر لفظ العموـ ،فمـ يعنؼ النبي  واحدة مف
الطائفتيف ،وقاؿ( :إذا اجتيد الحاكـ فأصاب فمو أجراف ،واذا اجتيد فأخطأ فمو
أجر).

(ٕ)

وقد اتفؽ الصحابة فى مسائؿ تنازعوا فييا عمى إقرار كؿ فريؽ لمفريؽ اآلخر
عمى العمؿ باجتيادىـ ،كمسائؿ فى العبادات والمناكح والمواريث والعطاء والسياسة
 -3هجوغ الفتاوي. 332 -333/32 :
 -3صحيح البخاري )2232(:باب أجر الحاكن إرا اجتهذ فأصاب أو أخطأ ،وهسلن )3232( :باب بياى أجر
الحاكن إرا اجتهذ فأصاب أو أخطأ.
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وغير ذلؾ ،وحكـ عمر أوؿ عاـ في الفريضة الحمارية بعدـ التشريؾ ،وفى العاـ
الثاني بالتشريؾ فى واقعة مثؿ األولى ،ولما سئؿ عف ذلؾ قاؿ :تمؾ عمى ما قضينا،
وىذه عمى ما نقضى .وىـ األئمة الذيف ثبت بالنصوص أنيـ ال يجتمعوف عمى باطؿ
وال ضاللة ،ودؿ الكتاب والسنة عمى وجوب متابعتيـ.
وتنازعوا فى مسائؿ عممية اعتقادية ،كسماع الميت صوت الحي ،وتعذيب الميت
ببكاء أىمو ،ورؤية محمد ربو قبؿ الموت ،مع بقاء الجماعة واأللفة».
لذلؾ ينبغي النظر إلى االختالؼ الفكري نظرة موضوعية عمى أنو أمر طبيعي،
ما داـ ال يؤدي إلى التنازع والتحزب المتعصب والغاء اآلخر؛ ألف الطبيعة الخمقية
والظروؼ االجتماعية والبيئية الخاصة بالشخص أو العامة في المجتمع كميا تؤثر
عمى نمط التفكير فيجنح كؿ طرؼ إلى ما ال يجنح إليو اآلخر.
ة -االختالف بني ادلشيئت انكىنيت وانشرعيت:

االختالؼ سنة كونية وقدر واقع ال محالة بمشيئة اهلل الكونية ،قاؿ اهلل تعالىَ  :ولَ ْو
ِِ
ِ
ؾ لَ َج َع َؿ َّ
ؾ َخمَقَيُ ْـ
اس أ َّ
ؾ َولِ َذلِ َ
يف ،إِالّ َم ْف َر ِح َـ َرُّب َ
اء َرُّب َ
وف ُم ْخ َتمف َ
ُمةً َواح َدةً َوال َي َازلُ َ
الن َ
َش َ
اس أ ْ ِ
الن ِ
َف َجيََّن َـ ِم َف ا ْل ِجَّن ِة َو َّ
ؾ أل َْمؤل َّ
يف ىود .ٜٔٔ-ٔٔٛ :وجاء
ت َكِم َمةُ َرِّب َ
َوتَ َّم ْ
َج َمع َ
في السنة قولو « :وتفترؽ أمتي عمى ثالث وسبعيف فرقة» .وقد يقوؿ البعض :إذا

كاف االختالؼ أمر قدري كوني ،الزـ الوقوع ،فما فائدة الدعوة إلى العمؿ عمى
االئتالؼ والوحدة؟
فنقوؿ :إف مما ينبغي أف يفيـ ،ىو التمييز بيف األمر الشرعي واألمر القدري
الكوني ،أو بيف ما ىو مطموب منا وما ىو واقع بنا ،فالمطموب منا ىو العمؿ عمى
االئتالؼ ،وما ىو واقع بنا ىو أف الفرقة واالختالؼ واقعاف ال محالة ،فإذا قمنا بما
ىو مطموب منا ،كنا قد امتثمنا لؤلمر الشرعي لدفع األمر القدري الواقع بنا ،واال
لبطؿ أصؿ دعوة غير المسمميف إلى اإلسالـ ،واذا كاف االختالؼ والتنازع غير
ممكف رفعو بالكمية ،فممكف تكثير أتباع الجماعة ،واخراج بعض أفراد التفرؽ ،وتقميؿ
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«ال يقاؿ :فإذا كاف الكتاب والسنة دال عمى

وقوع ذلؾ فما فائدة النيى عنو؟! ألف الكتاب والسنة قد دال عمى أنو ال يزاؿ طائفة
في ىذه األمة متمسكة بالحؽ إلى قياـ الساعة ،وأنيا ال تجتمع عمى ضاللة ،ففي
النيي عف ذلؾ تكثير ليذه الطائفة المنصورة».
ولذلؾ فإف القدر الكوني إف كاف ش ار فيجب أف يسعى اإلنساف لمخروج منو وعدـ
الوقوع فيو ،كالكفر فيو قدر كوني حكـ اهلل بوجوده كونا ،ومع ذلؾ واجب عمى كؿ
إنساف أف يجتنبو ،وكذلؾ المعاصي« ،كؿ ابف آدـ خطاء وخير الخطائيف
التوابوف».

(ٕ)

وقد أمرنا الشرع باجتناب المعاصي ،وىي واقعة منا حتما ،وكؿ ذلؾ

مقدر شاء اهلل وقوعو كونا ،بناء عمى عممو باختيار اإلنساف ،فاهلل عز وجؿ وىب
خمقو مشيئة واختيا ار خاضعة لمشيئة اهلل مع عممو باختيارىـ ،وكتابتو لو ،وتقدير
كونو منيـ.
فشأف األقدار أال نستسمـ معيا ،وانما نستسمـ ليا ،ألف االستسالـ معيا وترؾ الحركة
والحيمة عجز ،واهلل يموـ عمى العجز ،فأنت تدفع قدر اهلل بقدر اهلل مف أجؿ اهلل ،وكما
يقوؿ الشيخ عبد القادر الجيالني :فنازعت أقدار الحؽ بالحؽ لمحؽ ،والرجؿ مف
(ٖ)

يكوف منازعا لمقدر ال مف يكوف مستسمما مع القدر.
ودفع القدر بالقدر نوعاف:

األوؿ :دفع القدر الذي قد انعقدت أسبابو ،ولكنو لـ يقع بأسباب أخرى مف القدر
تقابمو فيمتنع وقوعو ،كدفع العدو بقتالو ،ودفع الحر والبرد ونحوه.
الثاني :دفع القدر الذي وقع واستقر بقدر آخر يرفعو أو يزيمو ،كدفع قدر المرض
بالتداوي ،ودفع قدر الذنب بقدر التوبة ،ودفع قدر اإلساءة بقدر اإلحساف.

(ٗ)

 -1التضاء انصشاط انًغتمٛى.44 :
 -2يغُذ أدًذ :سلى ( )12596دذٚث أَظ تٍ يانكٔ ،انتشيز٘ تشلى (ٔ )2423اتٍ ياجّ تشجى ( )4241تاب
ركش انتٕتح.
 -3يذاسج انغانك.177 /1 :ٍٛ
 -4انًصذس انغاتك.200 :
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فالخالؼ قد يكوف قد ار كونيا ،فإف كاف مذموما فقد أمرنا اهلل تعالى بالعمؿ لمخروج
منو بالقدر الشرعي ،لذلؾ فإف ما ىو واقع قد ار كونيا نسعى لمخروج منو بالقدر
الشرعي ،فال نستسمـ لو بؿ نقاومو بالقدر ،فإف لـ نقدر عمى إزالتو ،خففنا مف آثاره
والخروج بأقؿ أض ارره.
فاالختالؼ  -ما داـ اختالؼ تعارض ينقض بعضو بعضا -شر ال يسمـ منو إالّ مف

كاف معو الصواب ،فإذا توزع الصواب بيف المختمفيف كاف معيـ مف الخير والبعد عف
الذـ بمقدار ما معيـ مف الحؽ ،ومع ذلؾ يعذر فيو المجتيد المخطئ بؿ يثاب

إلرادتو الخير وقصده ،وليذا يسمـ مف آثار االختالؼ المذموـ المجتيدوف الذيف
استفرغوا وسعيـ في معرفة الحؽ والعمؿ بو.

(ٔ)

وأما في واقع العمؿ اإلسالمي؛ فإذا كاف االختالؼ مف قبيؿ التنوع كأف يتخصص
كؿ فريؽ أو جماعة في عمؿ ،فيو اختالؼ صوري وىو مطموب ،وينبغي أف يكوف
اختالؼ المسمميف في العمؿ اإلسالمي مف ىذا القبيؿ ،إف لـ يكف مف قبيؿ اختالؼ
التنوع ،فاليدؼ األسمى واحد ،ومجاالت العمؿ متنوعة ،والساحة تسع الجميع بؿ
تحتاجيـ.
أما إذا كاف االختالؼ اختالؼ تحزب وتعصب يمنع التعاوف والتعاضد وسماع
النصيحة مف اآلخر ،فيو اختالؼ مذموـ .ال سيما وأف األكثر منو يقع في مسائؿ
اجتيادية أو فرعية ،المخالؼ فييا معذور ،ومثؿ ىذا الخالؼ ال ينبغي أف يخرج
بالناس إلى ساحة احتراب وتناحر ،بؿ ألصحابو في صحابة رسوؿ اهلل أسوة حسنة،
فمع مخالفة بعضيـ لبعض بقي إقرارىـ بفضؿ ذوي الفضؿ وتوقيرىـ مع عمؿ كؿ
برأيو وسعيو لنشره.

(ٕ)

ثبنيب -انتفريك بني ادلًكن وغري ادلًكن:

 -1االختالف ف ٙانؼًم اإلعالي ٙاألعثاب ٔاٜثاس.21 :
ُٚ -2ظش :انًٕعٕػح انفمٓٛحٔ 274-273 /2 :االختالف ف ٙانؼًم اإلعالي.22 :ٙ
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فمف الممكف تكامؿ ىذا التنوع وتناسقو في التواصؿ والبناء ،وتضييؽ دائرة
االختالؼ ،وىو سنة أمرية شرعية ،بأف تجتمع المسمموف في إطار مف التنسيؽ
(ٔ)
يقوي ويقارب،
والتكامؿ والحوار ،عمى قواسـ مشتركة بينيـ .فيقبؿ الجميع ما ّ
ويرفض الجميع ما يفرؽ ويضعؼ ،وىذا يحتاج قد ار مف المرونة ،ألف اليدؼ

األسمى يقتضي ذلؾ .ويكوف ىدفو وغايتو تحقيؽ االتحاد التكاممي والتعاوني الفعاؿ.
لكف مف غير الممكف تمييع االختالؼ ونفيو ،كما أف مف غير الممكف االتفاؽ
عمى جميع مسائؿ االختالؼ ،وصب المذاىب أو المجتمعات كميا في قالب فكري
واحد ،ومنيج واحد؛ ألف ىذا يتناقض مع سنة الحياة ،وتنوع الحاجات واإلمكانات،
فالتنوع واالختالؼ المذىبي إذ ىو قدر كوني ،وسنة مف سنف الحياة ،فإف فيو
مصمحة معتبرة لؤلمة إذا قاـ عمى سوقو ،وىنا ال بد مف مالحظة أمريف ميميف
ينبغي تفادييما:
ٔ -تمييع القضايا جريا وراء البحث عف الوحدة أو التقارب :فإف في مثؿ ىذا
إبقاء عمى مادة التفرؽ ،إف سكنت حينا ،ثارت في أحياف أخرى ،وكشفت عف نفسيا
في ألواف مف السموؾ العنيؼ ،وصور مف الفكر الحاد ،مما يقتضي مع مثؿ ىذه
القضايا الخال فية حقيقة أف يجري فييا ومعيا حوار ىادئ ومتزف ،يكوف اليدؼ فيو
إيجاد أرضية فكرية متقاربة ،وضوابط سموكية مشتركة ،تنضبط بيا الخطابات
الموحدة ،والسموكيات المتناسقة في إطار مف التكامؿ والتواصؿ الفعاؿ.
ٕ -التضييؽ عمى إمكانية التقارب بزعـ الثبات عمى المواقؼ :فإف في مثؿ ىذا
خروج عمى سنف التشريع ،وقواعد االجتماع الديني ،وىو شذوذ عف الجماعة،
وتصادـ مع أىداؼ دعوة اإلسالـ.

 -3الحىار اإلسالهي بيي الذواػي والوؼىقاث :هجلت البياى (ع 332س.23 :)3332
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فالتوحيد بيف المسمميف أمنية غير ممكف تحقيقيا؛ ألنو يخالؼ السنف الكونية
لمحياة والبناء والتدافع ،ويتصادـ مع طبيعة الحياة والفكر البشري واإلمكانات وطبيعة
النصوص ،لكف مف الممكف تقميؿ وجوه االختالؼ ،وتخفيؼ حدتو ،وتحديد آثاره،
وتحقيؽ تكامميـ واتحادىـ.
واالحتضاف بشكؿ فعاؿ في كافة المجتمعات قد تعترضو عقبات ىنا أو ىناؾ
ألسباب متنوعة ،لكنو يمكف تكثيؼ العمؿ نحوه ،حتى يأتي أوانو المنشود عند توافي
الظروؼ المناسبة ،وأما التعايش والتقارب والتواصؿ فيو أمر ممكف التحقيؽ اآلف إذا
صدقت النوايا ،وحسف القصد.
ثبنثب -احلىار وانتدرج فيه:
حد
إف المجوء إلى الحوار في سبيؿ حؿ القضايا العالقة بدالً عف الصداـ ،ىو في ّ
تعبير عف نضج فكري ووعي حضاري ،وتصميـ عمى البحث عف أقوـ السبؿ
ذاتو
ٌ

لتجنب الخسائر ،ولتفادي المخاطر ،ولمتغمّب عمى المشكالت ،ولمعالجة األزمات أو
ّ
حي .والحوار الذي ينتظر أف تقوـ عميو الغايات
إدارتيا بعقؿ متفتّح ،وبضمير ّ
المشودة ىو الحوار الشامؿ والفعاؿ ،وأجد أنو ينبغي أف يعتمد الوسائؿ اآلتية:

أ -احلىار يف اندائرة األخص:
إف كؿ مذىب مف المذاىب اإلسالمية فيو مف التعدد في االتجاىات والمناىج
والتصورات واالنتماءات الفكرية الشيء الكثير ،فإذ يتشعب المذىب السني في فقيو
إلى مالكية وحنفية وشافعية وحنابمة وال مذىبية مقيدة ،فإنو يتشعب مف الناحية
العقدية والكالمية إلى سمفية وأشعرية وماتريدية ومعتزلية أو عقمية ،ومف السوكية
والعممية إلى صوفية متنوعة وغير صوفية ،ومف الناحية الحزبية المنظمة إلى
جماعات متعددة ،ثـ إف كال مف ىذه وتمؾ في داخميا الخاص تشعبات وتشظيات،
ويجري بينيا استقطابات واختالفات ،ومثؿ ذلؾ في داخؿ المذاىب الكبرى األخرى،
وقد يصؿ االختالؼ الفكري في التصور والمنيج حدا بعيدا ،ومنو التبايف بينيا في
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طبيعة نظرتيا وتصورىا عف المذاىب األخرى ،وىذا يستدعي لقاءاتيا أوال فيما بينيا،
وتحاورىا في سبيؿ التقارب بينيا ،واتفاقيا عمى أسس ومعايير مشتركة متفؽ أو
متقارب عمييا لمحوار والتقارب مع المذاىب اإلسالمية األخرى .إذ بدوف ذلؾ تبقى
حالة االتيامات المتبادلة لممذاىب قائمة ،وأسباب التعصب والتفرؽ متحركة ،فمف
غير الممكف بناء بيت إسالمي متماسؾ عمى أركاف متخمخمة في نفسيا.
واف ىذه الدائرة الخاصة ىي أوؿ ما يجب التحاور فييا ،والتقارب بيف المنتمنيف
إلييا ،ثـ ينطمؽ منيا في التكامؿ والتقارب مع الدوائر األخرى ،التي تجتمع في دائرة
أوسع منيا ،ىي دائرة الممة والقبمة.
واذ أننا في صدد الكالـ عف الحوار الخاص في الدائرة الخاصة نود التنبيو ىنا
إلى أف كؿ دائرة مف ىذه الدوائر اإلسالمية ىي تعيش في وسط متعدد االنتماءات،
ومختمؼ المرجعيات الفكرية ،فيناؾ الممتزـ بمرجعية مذىبيتو ،وىناؾ الذي يعيش
عمى ىامشيا ،والمتباعد عنيا ،وىناؾ الذيف اتخذوا مرجعات فكرية أخرى ،وىـ
متوزعوف عمى بقع جغرافية متمايزة ،تحكميا أنظمة وتشريعات خاصة ،فمـ تعد كميا
تنتمي فك ار وقيما وسموكا إلى الميذبيات الكبيرة المعروفة ،وانما تشققت إلى فرؽ
واتجاىات مختمفة المناحي ،ومتنوعة المشارب ،تمتد خارطتيا مف أقصى اليميف
تميعا ،إلى أقصى اليسار تنطعا.
ولما كاف الحاؿ ىكذا؛ كاف ىناؾ حاجة في الحوار إلى أف تتسع دوائره ،ال سيما
في ظؿ مثؿ تمؾ التحديات الحضارية الداخمية منيا والخارجية ،ومتابعة التسارع
الحضاري ،والتدفؽ المعرفي ،والبناء الذاتي ،مما يستدعي أف ينفتح الحوار في
يتيسر ىذا إال باألخذ بأمريف ميميف:
المرحمة الراىنة عمى آفاؽ العصر ،ولف ّ
أوليما :الدخوؿ في حوار مع العصر ،بما يناسب مف طرائؽ وأساليب.
وثانييما :تحصيف الذات بإصالح أحواؿ الفرد والمجتمع إصالحا منطمقا مف
أصوؿ الشرع ومقاصده ،ومحافظا عمى الثوابت ،ومستوعبا لحاجات العصر.
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تعمؽ ىادؼ في دائرة (الحوار الوطني) ،و(الحوار المذىبي
فيكوف ىناؾ حوار م ّ
الخاص) مف جية ،و(الحوار العربي العربي) ،و(الحوار اإلسالمي اإلسالمي)،
و(الحوار اإلسالمي القومي) مف جية ثانية ،وىكذا تتسع الجممة الحوارية ،دوف
إغضاء وال إلغاء وال إلجاء.
ومعو تتسع دائرة التواصؿ والتقارب حتى تصؿ الغاية المنشودة ،بيدؼ رصد
عوامؿ تفاقـ األوضاع االجتماعية والقومية والدينية واحتوائيا ،والعمؿ عمى تدعيـ
سبؿ االستقرار والتضامف والتالحـ ،ومواجية التحديات المتسارعة الخطيرة ،وحتى
تحوؿ وانطالؽ
تصبح الحوارات الوطنية في العالـ العربي واإلسالمي بمثابة نقطة ّ
إلى آفاؽ جديدة في واقعنا السياسي واالجتماعي وفي المياديف كافة .وىذا الضرب
مف الحوار الذي يمكف أف يصطمح عميو بالحوارات الداخمية أو الدائرة الخاصة ،ىو
ويكسب
خطوة أولى نحو الحوار مع الخارج ،ألنو يقوي النسيج الوطني مف جيةُ ،

المجتمع مناعة أصبحت اليوـ ضرورية لمتعامؿ مع العالـ المحيط بنا ،مف جية

ثانية؛ ألننا اليمكف أف نفمح في الحوار مع العالـ ،ما لـ ُنفمح في الحوار مع أنفسنا.
وال ينبغي بؿ وال ينسجـ مع مقتضيات الحاجة وتحديات الواقع أف يبقى كؿ مف
اإلسالمييف والقومييف والعممانييف الذيف يعيشوف في بمد واحد وأمة واحدة ،وغالبا
يجمعيـ ديف واحد متقوقعوف عمى أنفسيـ ،منكمشوف عف بعضيـ ،تعشش في أذىاف
البعض منيـ األحقاد والريبة مف اآلخر التي تتغذى عند البعض مف أحداث التاريخ،
وعند البعض اآلخر مف أوىاـ التصورات الخاطئة ،نتيجة جيؿ كؿ منيـ بما عميو
اآلخر ،فتستشري التقاطعات والتناقضات واالستقطابات التي ال تخدـ أيا مف
األطراؼ ،وقد تؤدي تراكماتيا أف تتنفس أحيانا في شكؿ عنؼ ،وقد تصؿ إلى حد
النفي والتطيير.
ولف يتجاوز ذلؾ إال بثقافة الحوار المكثؼ والموضوعي المنصؼ ،فإف اآلراء
واألفكار تنضج في محؾ النقد والحوار ،عمى نحو ما كانت عميو العيود اإلسالمية
األولى حينما كانت المذىبية والفكر اإلسالمي في حاؿ مف النضوج المأسس عمى
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ثقافة الحوار العممي الحضاري الرفيع ،تتفاعؿ في ظمو اآلراء بيف الفرؽ والمذاىب،
تفاعال تتعدؿ بو وتتقارب ،فغدت معو في حاؿ مف الثقة والقوة الحضارية والثقافية
اتسعت الستيعاب األحواؿ المستجدة عبر المكاف والزماف ،واستطاعت أف تواحو
التحديات الحضارية التي جابيت األمة بكفاءة عالية ،ولما قعدت وانكفأت عمى ذاتيا
في العصور المتأخرة ،ظمت عاجزة عف مواجية التحديات ،فكاف ذلؾ أحد أىـ أسباب
التدىور والضعؼ.
ة -احلىار يف اندائرة األعى:
إف الحوار ىو السبيؿ األمثؿ لمتقارب بيف المختمفيف ،ألف بو يتحقؽ فيـ اآلخريف،
ومسوغات مواقفيـ ،وتتوضح المشكالت ،وتزاؿ اليواجس والظنوف ،وكمما توسعت
دوائره توسعت دائرة التقارب ،وضاقت دائرة الفواصؿ واالختالؼ .ولكف ينبغي أف
يضبط مساره بمنيجية عممية صحيحة ،حتى يؤتي المرجو منو ،ولعؿ مف أىـ
العوامؿ في ذلؾ:
 -1انعنبيت بنمبط االتفبق:
مف المسمـ أف ىناؾ نقاطا مشتركة متفؽ عمييا بيف األطراؼ المتحاورة ،وىذه
القضايا المشتركة بيف المذاىب اإلسالمية كثيرة ،فيي متفقة مف حيث المبدأ في
أصوليا ومناىجيا العامة وغاياتيا ومظاىرىا الدينية في العبادات والشعائر واألعياد
والعادات واآلداب ونحوىا.
واف البدء بالنقاط المشتركة وتحديد مواضع االتفاؽ بيف المتناظريف المختمفيف،
وىي الحد المشترؾ مف النقاط المتفؽ عمييا بينيما ،والتي يسمـ بيا الطرفاف،
فالمحاور الناجح ىو الذي يظير مواطف االتفاؽ .كما ىو أسموب الخطاب القرآني،
اب تَعالَوا إِلَى َكِمم ٍة سو ٍ
َى َؿ ا ْل ِكتَ ِ
اء َب ْيَنَنا َوَب ْيَن ُك ْـ
فقد خاطب أىؿ الكتاب قائال :قُ ْؿ َيا أ ْ
َ ْ
َ ََ
ِ
أَالَّ َنعب َد إِالَّ المَّو وال ُن ْش ِر َ ِ
ضَنا َب ْعضاً أ َْرَباباً ِم ْف ُد ِ
وف المَّ ِو آؿ
ؾ بِو َش ْيئاً َوال َيتَّخ َذ َب ْع ُ
ُْ
َ َ

عمراف ،ٙٗ:ألف البدء باألمور المتفؽ عمييا والنقاط المشتركة يساعد عمى تقميؿ
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الفجوة ،ويوثؽ الصمة بيف الطرفيف ،ويعيد الحوار ىادئا ىادفا ،ويسيؿ تحرير محؿ
النزاع ،وتحديد نقطة الخالؼ ،ويفيد في حسف ترتيب القضايا والتدرج في
معالجتيا.

(ٔ)

أما إذا كاف البدء بذكر مواضع الخالؼ وموارد النزاع فإف فرص التالقي تقؿ،
وفجوة الخالؼ تتسع ،لشعور اآلخر بنظرة صاحبو ابتداء بأنو خصـ ومخالؼ ،وأف
بينيما فجوة في الفكر أو االعتقاد ،مما يؤدي إلى أف تتغير القموب ،وتستثار النفوس
لمغمبة دوف النظر إلى صحة الفكرة.
لذلؾ فإف في العناية بنقاط االتفاؽ فوائد عممية عدة ،مف أبرزىا:
 التدرج وحسف ترتيب القضايا عمى بعضيا. -تحرير محؿ النزاع ،وتحديد نقاط االختالؼ األساسية وحجميا.

(ٕ)

 تعزيز الثقة وبناء جسور التفاىـ ،وتقميؿ الفجوة.إف الحوار الناجح الذي ينشد تحقيؽ أىدافو المرسومة لو ،ينبغي لو أف يبدأ
بتحديد أكبر قدر ممكف مف مواطف االتفاؽ والعوامؿ المشتركة ،لمتركيز عمييا أوال،
واظيارىا ودعميا بالتأكيد عمييا بشتى الوسائؿ واألساليب ،لغرض ترسيخ جذورىا في
الوعي الشعبي ،وتغذيتو باستمرار بعوامؿ االتفاؽ واالقتراب ،بقصد إيجاد شعور
مشترؾ بيف أتباع المذاىب والجماعات كافة بقوة الرابطة الواحدة التي تجمعيـ،
وحاجة بعضيـ إلى بعض ،وأف تكامميـ وتواصميـ أقرب مف حاالت تفرقيـ
وتنازعيـ .ويمكف ذلؾ باعتماد اآلتي:
ٔ -نشر البحوث والدراسات الموضحة لوجوه االتفاؽ ،وبأيد أمينة مؤثرة في بيئتيا
وواقعيا.
ٕ -تدريس وجوه االتفاؽ في الجامعات والمؤسسات العممية والدينية المختمفة.
 -3آداب الحىار.32 :
 -3الحىار آدابه وضىابطه.322 :
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ٖ -إذاعتيا وتكرارىا بيف األتباع عبر الوسائؿ المختمفة ،ومنيا وسائؿ اإلعالـ،
والتركيز عمييا.
ٗ -توجيو الطمبة في الدراسات العميا والمتخصصيف باعتماد الدراسات المقارنة
بيف كافة الفرؽ والمذاىب اإلسالمية في دراساتيـ التي تسمح بذلؾ ،باعتبارىا كميا
اجتيادات لمجتيديف مسمميف.
 -2حترير حمم اننساع نهتحبور فيه:
ألف تحديد موطف الخالؼ والنزاع يختصر الوقت في الوصوؿ إلى اليدؼ،
ويحقؽ المقصود بأيسر الطرؽ وأقربيا ،وال يحوؿ المقاءات إلى مجرد لقاءات تجميمية
واعالمية .ويكوف ذلؾ مف خالؿ النظرة الشمولية في قضايا الخالؼ ،مف خالؿ جمع
كؿ ما ورد في المسائؿ الخالفية ،أو فيما يخص المسألة الواحدة لتحريرىا تحري ار
جميا ،ثـ تحديد ما ينبغي التحاور فيو ،ويكوف مبنى ذلؾ األدلة المتفؽ عمى اتباعيا
ّ
والتسميـ ليا ،وأال ننساؽ وراء شيخ واحد نقدسو ،أو عالـ واحد نعظمو وال نمتفت إلى
َحَب َارُى ْـ َوُرْىَب َانيُ ْـ أ َْرَب ًابا ِم ْف
ما سواه ،واال دخمنا في محظور قوؿ اهلل تعالى :اتَّ َخ ُذوا أ ْ
ُد ِ
وف المَّ ِو.
ومحؿ الخالؼ الذي نحف بصدده يمكف تحريره في ثالثة أوجو:
الوجو األوؿ :مسائؿ ال يبنى عمييا عمؿ ،فالخوض فييا مف التكمؼ الذي نيانا
عنو الشرع ،فال فائدة عممية مف البحث والعمـ بيا ،وال يضر الجيؿ بيا ،مع أنيا
تجدد مادة لمخالؼ غير مبرر إثارتيا .مثؿ الخالفات التي حدثت في عصر
الصحابة رضواف اهلل عمييـ ،فال يسمح بامتدادىا إلى حاضر المسمميف ومستقبميـ،
(ٔ)
ت َولَ ُك ْـ َما َك َس ْبتُ ْـ
ؾ أ َّ
ألنيـ اليوـ ليسوا مسؤوليف عنيا ،تِْم َ
ت لَيَا َما َك َسَب ْ
ُمةٌ قَ ْد َخمَ ْ
وف البقرة.ٖٔٗ :
َلوف َع َّما َك ُانوا َي ْع َممُ َ
َوال تُ ْسأ َ

 -3دستىر الىحذة الثقافيت بيي الوسلويي :هحوذ الغزالي.332 :
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الوجو ا لثاني :مسائؿ عممية مختمؼ فييا غير مشكمة ،فيناؾ قضايا اختالؼ ال
تمثؿ مشكمة حقيقية في طريؽ التواصؿ اإلسالمي؛ ألنيا ال يبنى عمييا إلغاء لآلخر،
وال تدعو إلى التعصب أو البغضاء ،ومف ىذا القبيؿ االختالفات الفقيية االجتيادية،
وبعض القضايا الفكرية التفصيمية الفرعية التي تدخؿ في باب عمـ الكالـ ،فإف
الخوض والتركيز في محاولة التقريب عمييا يوسع دائرة االختالؼ بدال مف أف
يضيقو ،فضال عف كونو يناقض سنة الحياة وقانوف االجتماع ،وطبائع الفكر ،وىذا
النوع مف االختالؼ يجري تحت القاعدة الفقيية الذىبية( :رأيي صواب يحتمؿ الخطأ،
و أري المخالؼ خطأ يحتمؿ الصواب) ،وقاعدة( :ويعذر بعضنا بعضا فيما اختمفنا
فيو) .فغاية ما يحكـ عمى المخالؼ فيو أنو مخطئ.
الوجو الثالث :مسائؿ عممية مختمؼ فييا مشكمة ،وىي كؿ قضايا االختالؼ التي
تعد مشكمة في طريؽ التقارب المذىبي والفرقي ،مف التي يبنى عمييا إلغاء وتعصب
وصراع ،كالتكفير والتضميؿ والتفسيؽ ،والتأليب عمى اآلخر ونحوه ،وىذا النوع يجب
االعتراؼ بأف كتب التراث وما يبنى عمييا مزدحمة بو.
وىذه القضايا ينبغي أف يبنى الحوار فييا عمى المصارحة التامة ،باألساليب وآداب
الخطاب المعتمدة في القرآف الكريـ (الحكمة والموعظة الحسنة) ،دوف الجدؿ ،مع
حسف الظف ،واالبتعاد عف تحميؿ األقواؿ ما ال تحتمؿ ،أو إلزاميا بما ال تمزـ،
والعمؿ عمى توجيو ما ورد منيا في كتب التراث عمى أحسف محاممو ما أمكف،
وتضييؽ الدائرة فييا ،ومف ثـ العمؿ عمى تصفيتيا واجتنابيا ،واظيار أقواؿ المعتدليف
في المذىب المعيف ،والتركيز عمييا واذاعتيا بيف العامة والمتعمميف ،وتبييف وجو
الخطأ فيما ورد مف شطط المغاليف.
 -3انبدء ببألهى ثى ادلهى:
ف ال ينبغي في الحوار أف ينشغؿ المتحاوروف في مسائؿ ليست مشكمة ،أو ال
تمثؿ عقبة حقيقية دوف التقارب والتواصؿ والتفاىـ ،ففي ذلؾ إىدار لموقت فيما ال
نتائج عممية فيو عمى مجمؿ مسيرة التقارب ،وال يعني إىماليا ،لكف أف ال تكوف ىي
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مداره ومبتدأه ،وانما الميـ أف يبدأ باألىـ مف القضايا الخالفية ثـ الميـ ،ألف معرفة
األىـ والبدء بو يختصر الطريؽ ،ويوصؿ إلى اليدؼ بأيسر سبيؿ.

(ٔ)

وفي كؿ حوار ال بد فيو مف ربط السقؼ بالقضية التي يجري فييا التباحث،
فالثوابت والقطعيات المعمومة ،والتي سماىا األولوف المعموـ مف الديف بالضرورة تظؿ
غير قابمة لمتغيير والتبديؿ والتنازؿ؛ ألف المعموـ مف الديف بالضرورة والثوابت العقدية
ىي ثوابت العمؿ اإلسالمي؛ وىو التي تحدد شخصية الجماعة المسممة ،لكف ال
ينبغي أف نوسع ىذه الدائرة باالجتيادات الظنية؛ ألنيا تمثؿ خطرا ،وتوسيعيا ضد
مصمحتنا ولف يكوف مفيدا؛ أما ما بعد ذلؾ مف اجتيادات فكرية وعقمية ومنيجية،
وتفصيالت بعض القضايا الخالفية التي يمكف أف يندرج الخالؼ فييا تحت باب
االجتياد والرأي ،فال يأس بيا ما داـ أنيا لـ تصطدـ بقواعد شرعية واضحة.
ويكوف ىدؼ االجتماع ىو الذي يحدد األولوية؛ فإذا كاف االجتماع لمقاومة العدو
يقوي الشوكة ويحقؽ النصر ،فنجتنب ما
اعى ىنا ىو إحداث النكاية وتقديـ ما ِّ
فالمر َ
قد يشؽ الصؼ ويثير التنازع المفضي إلى الفشؿ وذىاب الريح كما ذكر اهلل تعالى.
أما إذا كاف االجتماع لغرض اإلصالح االجتماعي مثالً فيكوف االىتماـ بثوابت
(ٕ)

الفضيمة والقيـ ،وتجنب ما قد يفضي إلى الفساد والرذيمة.

واذا كاف اليدؼ ىو

التقارب والتكامؿ بيف المذاىب واالتجاىات اإلسالمية فكريا بصفة عامة فتكوف
القضايا التي تؤدي إلى العداء واإللغاء ىي األىـ.
وأىـ قضية ىنا يجب البدأ بيا وازالتيا مف طريؽ الخالؼ واالفتراؽ ىي قضية
(التكفير)  ،لما يترتب عمييا مف اإللغاء لآلخر والتعصب والصراع ،وبدوف إبعاد ىذه
المشكمة مف طريؽ التقارب والتواصؿ ،فكؿ ما سواىا ال قيمة لو ،ودوراف في حمقات
مفرغة ،ألف الحوار معيا يعني حوار بيف مسمميف وغير مسمميف ،وىو متناقض مع

 -3الحىار آدابه وضىابطه.322 :
 -3ينظر :هجلت البياى :الؼذد  332سنت 3332م.
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أصؿ برنامج التقارب والتواصؿ بيف المذاىب واالتجاىات اإلسالمية ،مع أننا نجد
عددا غير قميؿ مف كتب التراث مميئة بما يوحي بذلؾ أو يصرح بو.
نعـ إف الميداف الذي كاف واليزاؿ يمثؿ مشكمة لوحدة األمة  -التي ىي فريضة
إليية وتكميؼ قرآني -ىو ميداف بعض االجتيادات المذىبية في القضايا الكالمية
اإلسالمية .وعمى وجو التحديد أحكاـ التكفير والتفسيؽ ،التي نجدىا في تراث ىذه
المذاىب ،والتي ارتبطت توىما أو إيياما بقضايا تمتصؽ بأصؿ المذىب ىذا أو ذاؾ.
إف اختالؼ مذاىب الفقو ،ال يمثؿ مشكمة تقصـ وحدة األمة االسالمية .لكف
االجتيادات التي تكفر المسمميف مف المذاىب األخرى ،وبعض المواقؼ الحادة التي
تدفع إلى االتياـ باالنحالؿ مف العقيدة ،ومف ثـ تؤدي إلى األحكاـ اإللغائية
المتبادلة ،ىي التي تيدد وحدة األمة منذ عصر الخالفة وحتى ىذه المحظات.
فالعمؿ الذي ينبغي السعي نحوه ،والذي يمثؿ الميداف الحقيقي لمجياد الفكري
المطموب ،ىو الذي يوحد األمة في األصوؿ والثوابت ،وفي أميات العقائد والمسائؿ
الفكرية .وىذا ىو ميداف عمـ الكالـ .ىو نزع األلغاـ الفكرية التكفيرية ،التي تقصـ
وحدة األمة بالتكفير لفريؽ مف الفرقاء أو مذىب مف المذاىب ،ألف التكفير ىو نفي
لآلخر .وىو خطر ال عالقة لو بالفقو ،الذي ىو عمـ الفروع ،وال باالجتيادات
واالختالفات الفقيية ،التي ىي ظاىرة صحية ،تثمر الغنى والثراء في األحكاـ،
واليسر والسعة لؤلمة كميا في تطبيؽ ىذه األحكاـ.
ذلؾ ىو الميداف الحقيقي لمجياد الفكري في التقريب بيف المذاىب اإلسالمية ..إنو
عمـ الكالـ ..عمـ األصوؿ في االعتقاد ..وليس عمـ الفقو والمذاىب الفقيية التي
تتخصص في الفروع ،واختالفاتيا رحمة واسعة ،وال تفسد الود بيف المسمميف.
رابعب -تكثيف انعًم واالستًراريت فيه:

 -3ينظر :هقال د .هحوذ ػوارة في  :هجلت الهالل :ػذد شؼباى ،سنت 3232هـ.
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إف متابعة العمؿ الذي يراد تحقيقو وتكثيؼ الجيود فيو مف أىـ مقومات نجاحو،
وال سيما في األمور والقضايا الميمة والخطرة ،ألف عوامؿ التغيير في واقع المسمميف
الفكري والسموكي وبما ينقمو مف حالة االختالؼ واالنقساـ ،إلى حالة التواصؿ
واالنسجاـ ،يحتاج إلى عمؿ متواصؿ ،وليس ىبات تدعو إلييا مقتضيات مرحمية ثـ
تنتيي ،وبرامج مكثفة ،وليس حموال جزئية سرعاف ما تتصادـ مع غيرىا ،وال سيما مع
وجود عوامؿ كثيرة مؤثرة سمبا في التفكير والواقع .ولعؿ مف أىـ ما يمكف اعتماده
لتحقيؽ ىذا المقوـ ،يتمخص باآلتي:
ٔ -التخصصية في المؤتمرات العممية :وذلؾ بعقد مؤتمرات يناقش فييا موضوع
واحد مف القضايا العالقة ،أو الخادمة لميدؼ ،وعدـ تشعب الموضوعات ،ألف تعدد
القضايا المطروحة لمنقاش ،تفرؽ السبؿ عف تقرير القضايا الميمة ،وتضعؼ الجيود
في تثبيت ما ينبني عميو غيره ،ولعؿ ىذا مف أىـ األمور الالزمة.
ٕ -تنويع وجوه ومجاالت العمؿ ،مف خالؿ المؤتمرات والندوات والمحاضرات،
ونشر الكتب والدراسات التي تزيؿ أسباب الفرقة ،وترفع دواعي التعصب ،مع العناية
بيا إخراجا وعرضا ،يقوـ عمييا المتخصصوف والمؤثروف في واقعيـ ،وأف يكوف
العمؿ بيذا المبدأ متبادال في إطار متوازف يتفؽ عميو.
ٖ -تدريس مادة تسمى (الثقافة اإلسالمية) في الجامعات اإلسالمية ،تتفؽ عمى
مفرداتيا ومنيجيا األطراؼ المعنية ،يركز فييا عمى العوامؿ المشتركة،
والمصطمحات الجامعة ،مع تقرير مبدأ االعتراؼ بالرأي اآلخر ،يضعيا متخصصوف
معروفوف بيف أتباع المذاىب.
ٗ -تبادؿ الزيارات بيف المراجع اإلسالمية وعمماء األمة والمؤسسات العممية
في،
في ،والمتجالسيف ّ
والدينية ،عمال بقولو  » :وجبت محبتي لممتحابيف ّ
(ٔ)
في«.
في ،والمتباذليف ّ
والمتزاويف ّ
 -3الوىطأ :اإلهام هالك ،كتاب الشؼر ،رقن (.)32
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٘ -توحيد ما يمكف توحيده مف مواقيت الشعائر والعبادات المعروفة ،لما لو مف
أثر عممي في واقع المسمميف ،واشعارىـ بعدـ اختالفيـ.
 -ٙالتناصر والتعاوف عمى البر والتقوى ،وال سيما تالحميـ في المممات.
 -ٚاتقاء المؤثرات السمبية ،ولعؿ ىذه تكمف بوجو أظير في ثالثة عوامؿ ،أوليا:
خارجي ،فمف أىـ ما يعيؽ التواصؿ بيف المذاىب اإلسالمية ما يدبره أعداء األمة
والمتربصيف بيا وبمختمؼ الطرؽ واألساليب مف أجؿ إضعاؼ تضامنيا ،ووضع
العقبات لمحيمولة دوف تواصميا ،بغية تحقيؽ أىدافيـ عف طريؽ تفرقيا.
ثانييا :سياسات بعض الحكومات اإلسالمية التي تستخدـ الطائفية لتحقيؽ أىدافيا
السياسية الخاصة.
ثالثيا :بعض التيا ارت الفكرية والسياسية التي يقمقيا مثؿ ىذا التقارب ،وما يولده
مف قوة سياسية واجتماعية وفكرية ترى فييا منافسة لحركتيا في المجتمع .لذلؾ
ينبغي الحذر مما تعممو ىذه األطراؼ الثالثة مجتمعة ،وما تمجأ إليو مف إثارة
لمخالفات ولمطائفية ،والعزؼ عمى أوتار الخالؼ .والعمؿ عمى تالفي مثؿ ىذه
المؤثرات أو التخفيؼ مف آثارىا عمى تواصؿ ابناء األمة واجتماعيا وتعاونيا مف
خالؿ طمأنتيا بأف العمؿ اإلسالمي المشترؾ والتقارب بيف المذاىب والجماعات
اإلسالمية ال يشكؿ خط ار عمييا وذلؾ بالتفاعؿ اإليجابي مع باقي التيارات والحركات
في المجتمع ،واظيار حسف النوايا الصادقة معيا ،وبما يخدـ األىداؼ العميا لؤلمة
والبمداف اإلسالمية مجتمعة.
واهلل ولي التوفيق
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اخلبمتت
وفي الختاـ نستذكر جممة مما سجمو البحث وانتيينا إليو بنقاط مقتضبة:
إف القرآف الكريـ إذ دعا المسمميف إلى الوحدة ،وميز أمتيـ عف األمـ بوحدة
جماعتيا ،وأخوة رابطتيا ،فإنو أناط حقيقة إيمانيـ بمزوـ الجماعة وعدـ الشذوذ عنيا،
وربط بيف توحيده تعالى وبيف وحدتيـ ،وأحاط ىذه الجماعة المتوحدة بسياج مف
األحكاـ والمبادئ الواقية التي تمنع الدخؿ ،وتدفع التمزؽ والتنازع ،فأمر بالتوالي بينيـ
مف دوف الناس ،ونزع أسباب االختالؼ واالفتراؽ ،ودرء ذرائعو.
واذ أف االختالؼ وما قد يؤدي إليو مف افتراؽ أو تنازع ،قد ينشأ في الواقع ،فإنو
قرر مجموعة مف القواعد والضوابط التي تضبط االختالؼ بينيـ بما يبقي الجماعة
المسممة في دائرة التواصؿ والتكامؿ ،وال يؤدي بيا اختالفيا إلى الخروؼ عف
ائتالفيا ،فبيف أف االختالؼ الفكري سنة مف سنف الكوف ،وىو طبيعي بيف البشر،
لكنو مع ذلؾ فإف المسمميف يجب عمييـ أف يدفعوه بالقدر الشرعي،
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ادلصبدر وادلراجع
ٔ -إحياء عموـ الديف :الغزالي ،القاىرة ،سجؿ العربٜٔٙٚ ،ـ .ودار الكتب
العمميةٔٗٓٙ ،ىػ.

ٕ -االختالؼ في العمؿ اإلسالمي -األسباب واآلثار :ناصر بف سميماف العمر،
منشور عمى موقع و ازرة األوقاؼ السعودية.

ٖ -آداب الحوار وقواعد االختالؼ :مر بف عبد اهلل كامؿ .الكتاب منشور عمى
موقع و ازرة األوقاؼ السعودية ،بدوف بيانات.
ٗ -إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ :أبو السعود محمد العمادي ،بيروت،
دار إحياء التراث العربي.
٘ -اقتضاء الصراط المستقيـ :ابف تيمية ،القاىرة ،السنة المحمدية ،طٕٖٜٔٙ ،ىػ.
 -ٙالتحرير والتنوير :محمد الطاىر بف عاشور ،تونس ،دار سحنوف.

 -ٛلتفسير القيـ :جمع محمد أويس الندوي ،مطبعة السنة المحمدية.ٜٖٔٚ ،
 -ٜالتفسير الكبير :الرازي ،طيراف ،دار الكتب العممية ،بت.

ٓٔ -جامع البياف :الطبري ،بيروت ،دار المعرفة ،طٕ.ٜٕٔٚ ،

ٔٔ -الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطبي ،القاىرة ،دار الكتاب العربئٜٙٚ ،ـ.

ٕٔ -الحوار آدابو وضوابطو في ضوء الكتاب والسنة :يحيى بف محمد حسف،
عماف ،دار المعاليٕٕٓٓ ،ـ.
ّ
ٖٔ -الحوار اإلسالمي بيف الدواعي والمعوقات :مجمة البياف (ع ٕٔٙسٕ٘ٓٓ).
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ٗٔ -دستور الوحدة الثقافية بيف المسمميف :محمد الغزالي ،مصر،المنصورة ،دار
الوفاء ،طٕ.ٜٔٛٛ ،
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٘ٔ -روح المعاني :اآللوسي ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،بت.

 -ٔٙسنف الترمذي (الجامع الصحيح سنف الترمذي):محمد بف عيسى أبو عيسى
الترمذي السممي ،تحقيؽ أحمد محمد شاكر وآخروف ،بيروت ،دار إحياء التراث
العربي.

 -ٔٚسنف أبي داود :سميماف بف األشعث أبو داود السجستاني األزدي ،تحقيؽ محمد
محيي الديف عبد الحميد ،بيروت ،دار الفكر ،مذيؿ بأحكاـ األلباني عميو.
 -ٔٛسنف النسائي :المجتبى مف السنف :أحمد بف شعيب أبو عبد الرحمف النسائي،
تحقيؽ عبدالفتاح أبو غدة ،حمب ،مكتب المطبوعات اإلسالمية ،طٕ.ٜٔٛٙ ،
 -ٜٔسنف ابف ماجو :محمد بف يزيد أبو عبداهلل القزويني ،تحقيؽ محمد فؤاد عبد
الباقي ،تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي ،بيروت ،دار الفكر.
ٕٓ -شعب اإليماف :البييقي ،تحقيؽ محمد السعيد بسيوني ،بيروت ،دار الكتب
العمميةٔٗٔٓ ،ىػ.

ٕٔ -صحيح البخاري :بيروت ،دار ابف كثيرٜٔٛٚ ،ـ.

ٕٕ -صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف :محمد بف حباف بف أحمد أبو حاتـ
التميمي البستي ،تحقيؽ شعيب األرنؤوط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،طٕ.ٜٜٖٔ ،
ٖٕ -صحيح مسمـ :بيروت ،دار إحياء التراث العربئٜ٘ٗ ،ـ.

ٕٗ -فتح القدير الجامع بيف فني الرواية والدراية مف عمـ التفسير :الشوكاني محمد
بف عمي(تٕٓ٘ٔىػ) ،بيروت ،دار الكتب.
ٕ٘ -مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :الييثمي نور الديف عمي بف أبي بكر ،بيروت،
دار الفكر ٕٔٗٔ ،ىػ

 -ٕٙمجموع فتاوى شيخ اإلسالـ ابف تيمية :أحمد بف تيمية الحراني (تٕٚٙىػ)،
جمع وترتيب عبد الرحمف بف محمد قاسـ العاصمي ،الرياض ،دار مكتبة ابف تيمية.
 -ٕٚمدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد واياؾ نستعيف :ابف القيـ ،تحقيؽ محمد
حامد الفقي ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،طٕ.ٜٖٔٚ ،

 -ٕٛالمستدرؾ عمى الصحيحيف :الحاكـ النيسابوري (ت٘ٓٗىػ) ،بيروت ،دار
الفكرٜٔٙٛ ،ـ.
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 -ٕٜمسند أحمد بف حنبؿ :القاىرة ،مؤسسة قرطبة ،مذيؿ بأحكاـ األرؤوط عمى
األحاديث.
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ٖٓ -المعجـ األوسط :الطبراني ،تحقيؽ  :طارؽ بف عوض اهلل،عبد المحسف
الحسيني القاىرة ،دار الحرميف.ٔٗٔ٘ ،
ٖٔ -الموسوعة الفقيية الكويتية :الكويتٔٗٓٛ ،ىػ ٜٔٛٛـ.

ٕٖ -الموطأ :اإلماـ مالؾ ،رواية يحيى الميثي ،مصر ،دار إحياء التراث العربي،
بت

