
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

أعاملنا، من إن احلمد هلل تعاىل نحمده، ونستعني به ونستغفره، ونعوذ باهلل تعاىل من رشور أنفسنا وسيئات  

هيد اهلل تعاىل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد  

أن حممدًا عبده ورسوله، أما بعد: فإن أصدق احلديث كتاب اهلل تعاىل، وأحسن اهلدي هدي حممد صىل اهلل  

 وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار.  عليه وآله وسلم، ورش األمور حمدثاهتا، وكل حمدثة بدعة،

تعاىل:   اهلل  َوَأطِ }قال  ُتْفلُِحوَن  َلَعلَُّكْم  َكثرًِيا  اهللََّ  َواْذُكُروا  َفاْثُبُتوا  فَِئًة  َلِقيُتْم  إَِذا  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيه اهللََّ  َيا  يُعوا 

ِذيَن َخَرُجوا ِمْن    َوَرُسوَلُه َواَل َتنَاَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِرحُيُكمْ  ابِِريَن َواَل َتُكوُنوا َكالَّ وا إِنَّ اهللََّ َمَع الصَّ َواْصِِبُ

يط   حُمِ َيْعَمُلوَن  باَِم  َواهللَُّ  وَن َعْن َسبِيِل اهللَِّ  َوَيُصده َوِرَئاَء النَّاِس  َبَطًرا  ، املتأمل يف هذه اآليات البينات {ِدَياِرِهْم 

، لكن لآليات مرمًى ابعَد من ذلك وهو  الرتغيَب بذكر اهلل حلظة لقاء العدو    للوهلة األوىل يفهم منها فقط

 استحضار حقيقِة املعركة وبواعثِها وأهدافها. 

فهي معركة هلل لتقرير الوهيته يف األرض ، وهي معركة لتكون كلمة اهلل هي العليا، وليست لبسط نفوذ أو 

ذا ما فعلوا ذلك يدخلون املعركة مستسلمني هلل وعندها سيطرة، وال ملغنم وال الستعالء شخص أو قوم، فإ

فال يتنازع الناس إال حني تتعدد القيادة أو التوجه، وحني يكون اهلوى   ستنتفي أسباب النزاع إن وجدت  

 املطاع هو الذي يوجه اآلراء واألفكار . 

الذي جيعل كل صاحب اهلوى  إنام هو  النظر  اختالف وجهات  النزاع  يثري  الذي  وجهة يرص عليها   فليس 

 وإن مل تبني له احلق .. 

الذات عىل   وترجيح  ثانية  كفة  )احلق( يف  كفة ووضع  )الذات( يف  إنام هو وضع  النزاع واخلالف  فحقيقة 

 احلق ابتداء 

فهو حتذير من اهلل سبحانه لتلك الثلة املجاهدة من  {وال تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم}ومن ثم يعقب  

 عجب ،حتذير هلا من استخدام نعمة القوة التي أنعم اهلل هبا عليهم يف غري ما أراد اهلل . التكِب والغطرسة وال

 بل خترج للمعركة متجردة من حظ نفسها ملبية أمر رهبا باجلهاد إلعالء كلمته وإقامة منهجه يف احلياة . 



 

 

 

تأملوا حا أن  نظركم  وتفسريها لفت  الطيبات  اآليات  أردت من سوق هذه  اهلل  مع  إخويت يف  املوحدين  ل 

 أعدائهم يف حلظات القتال مع خمالفيهم يف العقيدة واملنهج، ال مكان حلظوظ النفوس واألهواء. 

 فام الواجب يف حقهم لو حصل بينهم خالف أو اختالف ؟؟!! 

الغطرسة  معاين  كل  يستحرض  فإنه  يناقشه  أن  أراد  ما  إذا  فقهية  بمسألة  اليوم  املخالف ألخيه  إن  لألسف 

رأي ، وجيعل من هذه املناقشة حلبة رصاع بني غالب ومغلوب ،فهو يريد من هذه املناقشة أن والعجب بال

يبني ملخالفه أنه األعلم واألفقه،  وقارن بني من هذا حاله، وحال األمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل الذي قال:  

أن خيطئ، بل رجوت  ناظرت أحدًا فأحببت  الغلبة، بل ما  ناظرت أحدًا عىل  أن يظهر اهلل احلق عىل    ))ما 

يظهر   أن  املهم  غريه،  لسان  عىل  جيري  أو  لسانه  عىل  جيري  أن  هيمه  وال  احلق،  ظهور  فمقصوده  لسانه((، 

 احلق. 

 إن األمة مل تصل إىل هذا احلضيض وإىل هذا الفشل إال بسبب ضياع هذه املعاين وحتقق فيها  

 شيعا كل حزب بام لدهيم فرحون(( ))وال تكونوا من املرشكني الذين فرقوا دينهم وكانوا   

َما  }نعم أهيا األحبة إن كثريا من املسلمني تبنى نظرية فرعون االستبدادية ومارس اإلرهاب الفكري ونادى  

َشادِ   ُأِريُكْم إِالَّ َما    {َأَرى َوَما َأْهِديُكْم إاِلَّ َسبِيَل الرَّ

الن اس بعقول متفاوتة ومدارك متباينة، وقد وقع  عباد اهلل االختالف أمر فطري وطبيعي، فاهلل تعاىل خلق 

نواياهم  سلفنا  وألن  الفهوم  لتباين  طبيعية  أنه ظاهرة  إال  غليه  نظروا  وما  األمة  هذه  االختالف يف سلف 

صافية وخالصة وظفوه بشكل إجيايب فوضعوا النص واستنبطوا منه كل االحتامالت التي يمكن استنباطها 

 ول ألي حادثة وواقعة تتناسب مع يرس اإلسالم وسامحته. من النص وهم بذلك يضعون عدة حل

من منا ال حيفظ احلديث لصحيح ))أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال ملا رجع من األحزاب ال يصلني أحد   

وقال  نأتيها،  حتى  نصيل  ال  بعضهم:  فقال  الطريق  يف  العرص  بعضهم  فأدرك  قريظة  بني  يف  إال  العرص 

 ذلك منا فذكر للنبي صىل اهلل عليه وسلم فلم يعنف واحدًا منهم(( بعضهم: بل نصيل مل يرد 

مضوا  بل  يتفرقوا  ومل  ببعض  بعضهم  يطعن  ومل  يتشاحنوا  ومل  يتنازعوا  مل  لكنهم  النص  فهم  يف  اختلفوا 

 لبغيتهم  صفا وحدا فكان نرص اهلل وفتحه. 



 

 

للحق فكيف يالم من بذل    ومل يعنف أو يعب عىل أحد منهم ليعلمنا أن املخطئ اجتهد وحاول الوصول

أجران   فله  فأصاب  احلاكم  اجتهد  ))إذا  الكريم  الرسول  بنص حديث  مأجور  فهو  احلق  إىل  ليصل  جهده 

 اثنان وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد(( 

))املرافقة   ميزاهنم  يكن  ومل  األخوة  رابطة  بينهم  فيام  تنقطع  مل  ولكن  األمة  هذه  الصحابة وسلف  اختلف 

قة (( بل كانوا يستحرضون دائام حديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ))إن حسن العهد من بمقدار املواف

اإليامن ((مل يرتكوا الصالة خلف بعضهم البعض ومل يغتابوا ويستبيحوا غيبة بعضهم بل كانوا منصفني فها  

ما عِب اجلرس :((ال  هو ذا اإلمام أمحد ملا سئل عن إسحاق بن راهويه وكان بينهام خالف يف بعض املسائل ق

 إىل بغداد افقه من إسحاق((.

أفاده لفظة((، كانت صدورهم سليمة وهم   الشافعي يقول: ))احلر من راعى وداد حلظة ووقر من  وكان 

أئمة هذا الدين، فنحن رغم جهلنا وقلة علمنا امتألت قلوبنا غيظا عىل بعضنا البعض الختالفنا يف مسائل 

 نا ان ما جيمعنا أكثر بكثري مما يفرقنا  يسعنا االختالف فيها وتناسي

            

الكريمة:    يا ليت قومي يعلمون بام غفر يل ريب }بدأت بكتاب اهلل واختم هبذه اآلية  ادخل اجلنة قال  قيل 

، سبحانك ريب!! كذبوه وآذوه وآذوا األنبياء من قبله فلام قيل له ادخل اجلنة قال يا  {وجعلني من املكرمني

علمون ما إنا فيه من اخلري ليناهلم ما نلت من الكرامة  أحب هلم اخلري واملنفعة مع أهنم خمالفون  ليت قومي ي 

 له يف العقيدة !! 

نفسه   من حظوظ  التجرد  األوىل  خطوته  فلتكن  للحق  الوصل  أو  احلق  نرش  أراد  من  هبا  ونختم  هبا  بدأنا 

 واإلخالص الكامل هلل  تعاىل 

الذين يستمعون اجعلنا من  منا    اللهم  القول واستغفر اهلل يل ولكم وكل  أقول هذا  أحسنه  فيتبعون  القول 

 يستغفر ربه.       

 


