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KUR’ÂN VE SÜNNET ÇERÇEVESINDE "FARK VE İFTIRAK" KAVRAMLARI ARASINDAKI FARKIN
İNCELENMESI
DISENGAGEMENT IN THE PROBLEM OF DISTINGUISHING BETWEEN DIFFERENCE AND
SEPARATION FROM THE PERSPECTIVE OF THE QUR’AN AND SUNNAH
AHMET HAMÄ°TOÄžLU*
Öz
Topluma zarar veren en önemli sorunlardan biri farklı anlamları taşıyan kelimeleri yorumlamadan kaynaklanmaktadır. Bu
durum aynı zamanda tartışılan meselelerin temelindeki sorunlardan biridir.
“Sana bu
kitabı indiren O'dur. Bunun âyetlerinden bir kısmı muhkemdir ki, bu âyetler, kitabın anası (aslı) demektir. Diğer bir kısmı da
müteşabihâyetlerdir…”ayetinde de belirtildiği üzere Allah,Kur’ân da bazı ayetleri müteşabih olarak indirmiştir. Bu da ayetler i ve hadisleri
yorumlama konusunda birçok tartışmanın ortaya çıkmasına sebep olan bazı kelimelerde kapalılığın olduğunu göstermektedir.
Bu konunun seçilmesindeki sebepler şunlardır:
1-Bazı müteşâbih kelimelerdeki kapalılığı ve farklılıkları ortaya çıkarmak.
2- Ayetler ve hadisler çerçevesinde olumlu bakılan (Fark) ve yerilen (İftirak) kelimelerini incelemek.
3- Gruplaşma/ayrışmanın bireye ve topluma yansıyan olumsuz etkilerini ortaya koymak.
4- Kin ve düşmanlığa yol açan gruplaşma/ayrışmanın engellenmesi için çözüm yolları üretmek.
Günümüzde İslâm toplumunun karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan biri ayrışmadır. Birçok bölgede alimler bulunmasına
rağmen kişisel istekler ve maddi çıkarlar gibi sebeplerle doğru olmayan fikirler ileri sürülmüştür. Kaynakların çeşitliliği, geniş bilgi
birikiminin yaygın olması ve internet olgusu gibi etkenlermüteşâbih kelimelere dairKur’ân’a ve sünnete uygun olmayan
yorumlarınyayılmasını kolaylaştırmıştır. Bu tür yorumlar Müslümanlar arasında gruplaşmaya yol açmıştır.
Söz konusu yorumlar, müteşabih kelimelerin yorumunda dikkat edilmesi gereken ölçüyü olumsuz yönde etkilemiştir. Bu
yüzdendir ki birçok kişi müteşabihlerin tefsirinde hataya düşmüşlerdir. Genel olarak bakıldığı zaman Kur’ân’da açıklanmayan müşterek
bir lafzın hadislerde açıklandığı görülmektedir. Bu tür lafızlardan biri de (fark) ve (iftirak) kelimeleridir.
Bu iki kavram arasındaki farkları ele almadan önce (fark) ve (ihtilaf) kelimeleri arasındaki bazı farklara değinmek gerekir.
(ihtilaf), (Fark)’a daha yakındır. Bunun sebebi iftirakın ihtilaf türünün en uç noktası olması ve iftirakta kin ve uza klaşmaya yol açan şiddet
unsurunun bulunmasıdır. Her ihtilaf, iftirak olmazken her iftirak ihtilaftır denilebilir. İftirak olgusu tartışmayı beraberin de getirdiği için
ayetlerde ve hadislerde yasaklanmıştır. Bununla beraber ihtilaf, farklı görüşler serdedilmeye elverişli olan fıkhî meseleler gibi dinin aslî
konularında olmazken iftirak, kesin delillerle sabit olup tartışmaya kapalı olan dinin aslî meseleleri gibi büyük konularda
görülmektedir.Aynı şekilde iftirak, karşı tarafı alt etme ve galip gelme niyetiyle yapıldığı için böyle bir kişi sevap kazanmayıp bilakis
günahkâr olurken ihtilaf, kasıtsız yani güzel bir niyetle, ilimle ve içtihatla olmaktadır.
(fark) ve (iftirak) kelimeleri yazılış olarak birbirine benzeseler de aralarında büyük fark bulunmaktadır. Çünkü (fark) hoş
karşılanırken (iftirak) ise kin ve nefret doğurduğu için yerilmiştir. Ayetlere ve hadislere bakıldığı zaman (iftirak) olgusunun yasaklandığı
görülmektedir. Çünkü iftirak/ayrışma toplumun birliğinin bozulmasına sebep olmakta ve sorunların çözümünde yardımlaşmaya engel
olmaktadır.
Allah Teâla birçok ayette birlik içerisinde olunması gerektiğini vurgulanmış ve gruplaşma tehlikesine karşı uyarmıştır.
“Hep birlikte Allah'ın ipine (kitabına, dinine) sımsıkı sarılın” ayeti bu uyarılardan biridir. Bu ayetten birden fazla yöne
muhtemel olan meselelerde tek bir noktada taassuba düşülmemesi gerektiği anlaşılmaktadır.
Bu çalışma, İslam dünyasının içinde bulunduğu ve bu tür lafızların yorumlanmasından kaynaklanan sorunlara bir çözüm
üretebilmek için kaleme alınmıştır. Dört kısımdan oluşan çalışmanın birinci kısmında (fark) ve (ihtilaf) kavramları açıklanmış; ikinci
kısmında Kur’ân ayetleri çerçevesinde bu iki kavram arasındaki farka ışık tutulmuş; üçüncü kısmında bu iki kavram arasındaki farklar
hadisler çerçevesinde incelenmiş; dördüncü kısmında da ayrışmanın yol açtığı dini ve dünyevi zararlara değinilmiş ve çözüm yolları
aranmıştır. Son olarak beşinci kısımda ise Hz. Peygamber’in ayrışanlara karşı olan buğzu ve onlardan uzak oluşu ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kur’ân-ı Kerim, Sünnet-i Nebeviyye, Müteşabih Kelimeler, Fark, İftirak, İhtilaf.

Abstract
Most of problems and disagreements that plague society come from a lack of awareness and understanding of some of the
meanings of the disputed expressions, and this is the truth of some of the disputed issues, and God Almighty has revealed in his book
similar verses as explained by the Almighty saying: It is from whom the book revealed verses of arbitration They are the mother of the book
and the last of similarities ... this indicates the presence of similarity in some expressions that may be the cause of several disagreements, as

this study aimed to disentangle some similar expressions, through Understanding the texts of the Qur’anic verses and hadiths that clarify
this.
This study came from the womb of the reality that the Islamic world is experiencing due to the lack of understanding,
awareness and knowledge in distinguishing between such words, and I have tried hard to reach this goal by dividing the research into four
topics: The first topic is devoted to defining the terms difference and separation, and the second topic: It was to shed light on the difference
and separation in the Holy Qur’an. As for the third topic, it was to clarify the term difference and the prophetic separation. As for the fourth
topic, I talked about explaining the cosmic and legal facts that confirm the separation, and ways to escape from it. A s for the fifth topic, I
devoted it to hate the Prophet Muhammad. For the separated and his innocence of them
Keywords: The Noble Qur’an, the Sunnah of the Prophet, the similar words, the difference, the separation, the difference.
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إن أغلب المشاكل والخالفات التي تعصف بالمجتمع تأتي من قلة إدراك وفهم بعض معاني األلفاظ المختلف عليها ،وهذه هي
حقيقة بعض األمور المتنازع عليها ،ولقد أنزل هللا سبحانه وتعالى في كتابه آيات متشابهات كما أوضح ذلك في قوله تعالى ..﴿:منه آياتٌ
محكمات هن أم الكتاب وأُخر متشابهات[﴾ ...آل عمران ،]7/3وهذا مما يُدلل على وجود التشابه في بعض األلفاظ التي ربما تكون سببا ً
في حدوث خالفات عدة ،حيث جاءت هذه الدراسة هادفة إلى فك االرتباط في بعض األلفاظ المتشابهة ،وذلك من خالل فهم نصوص
اآليات القرآنية واألحاديث النبوية التي أوضحت ذلك:.
من أه ّم األسباب التي دفعتني الختيار هذا الموضوع ما يأتي:إبراز االختالف واللبس الحاصل في بعض األلفاظ
المتشابهة.وإثبات الفرق المم دوح ،واالفتراق المذموم بالدليل القرآني والسنة النبوية .وكذلك بيان المخاطر التي تتنتج عن االفتراق
المذموم ،وتأثيرها على الفرد والمجتمع سلبياً .وإيجاد الحلول الممكنة لتجنب االفتراق المؤدي للعداوة والبغضاء.
إن من أهم المشاكل التي تواجه المجتمعات اإلسالمية في زماننا هذا السيما في عصرنا الحاضر ،والذي انتشرت فيه
االجتهادات غير الدقيقة ،وتزايد فيه النفاق وإتباع األهواء والمتاجرة بالعلم  ،على الرغم من وجود كثير من العلماء في كل مكان ،ولكن
لمعان متشابهة بعيدة عن الفهم القرآني
كثرة المصادر وانتشار العلوم ،ووجود االنترنيت سهلت انتشار بعض المعلومات والتفسيرات
ٍ
والسنة النبوية ،ولعدم تلقيها عن العلماء كانت النتيجة االستناد على معلومات مغلوطة تؤدي إلى ّ
بث البغض والتفرقة المذمومة بين
المسلمين ،وأثر ذلك سبّب مشكلة في فقدان التوازن والتمييز بين معاني األلفاظ المتشابهة ،لذلك وقع بعض الناس في كثير من األخطاء
في تفسيرها ،إال أن القرآن الكريم أوضح وأبان ذلك من األلفاظ المتشابهة ،وإذا كان هنالك ث ّمة لفظ مشترك لم يفسره القرآن الكريم،
فالسنة النبوية تولّت ذلك وفسرته وأوضحت الغامض منه ،ومن هذه األلفاظ الفرق واالفتراق.
وقبل البدء في بيان مفهوم هذين اللفظين شرعت في بيان ذكر بعض الفروق الها ّمة بين االختالف وبين االفتراق  ،حيث أن
االختالف غالبا ً ما يكون أقرب للفرق من االفتراق؛ والسبب في ذلك يعود إلى أن االفتراق يكون أقصى أنواع االختالف ،و فيه نوع
من الشدة التي تؤدي للبغض والتباعد ،واألمر اآلخر أنه ليس كل اختالف يُسمى افتراقا ،ولكن كل افتراق هو اختالف قطعاً ،ويكون
بسببه التنازع بين المسلمين ،وهذا هو ما نهى عنه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ،إضافة إلى أن االفتراق يكون في مسائل
عظيمة وكبيرة كمسائل ثوابت الدين األساسية التي ال يمكن أ ن يكون الخالف فيها والتي تكون ثابتة بنص قطعي أو باإلجماع  ،بينما
يكون االختالف في مسائل غير أصول الدين كالمسائل الفقهية التي يمكن أن تكثر فيها اآلراء واالجتهادات  ،إضافة إلى أن االختالف
يكون عن غير قصد؛ أي بحسن نية أو زيادة في العلم والمعرفة ويكون بطريقة االجتهاد ،بينما يكون االفتراق المذموم للنيل من
الطرف اآلخر والتغلب عليه ،وهذا ما ال يثاب عليه فاعله بل يأثم على فعله.
إن هذين اللفظين وإن تقاربا في رسم حروفهما إال أن بينهما اختالفا كبيراً ،فالفرق يكون بين األشياء محموداً ،إال أن االفتراق
ي صلّى هللا عليه وسلّم نجد
المسبب للضغينة والكراهية وشحن النفوس يكون مذموماً ،وبالعودة إلى نصوص التنزيل وأحاديث النب ّ
تحذير الشارع من خطر االفتراق ،ما لم يحدد هذا االفتراق ويضبط بالضوابط التي بينها القرآن الكريم والسنة المط ّهرة؛ لكي ال يتحول
صف المسلمين ،والعبث بوحدتهم وتكاتفهم في معرفة
هذا االفتراق إلى اختالف وتعدد وجهات النّظر ،والذي سيؤدي بدوره إلى خلخلة
ّ
حل األمور المتشابهة والمختلف عليها.
إن هللا سبحانه وتعالى أكد في كثير من اآليات القرآنية على فضل االعتصام واالتحاد ،وحذّر من خطورة االفتراق في سورة آل
عمران "،303/3واع تصموا" ويمكننا االستنباط منها أهمية وضرورة االبتعاد عن التعصب في طرح المسائل التي تحمل أكثر من وجه
نظر .إن هذه الدراسة جاءت من رحم الواقع الذي يعيشه العالم اإلسالمي بسبب قلة الفهم والوعي والمعرفة في التمييز بين مثل هذه
األلفاظ ،ولقد حاولت جاهدا الوصول إلى هذه الغاية عبر تقسيم البحث إلى أربعة مباحث :المبحث األولُ :خصص للتعريف بمصطلحي
الفرق واالفتراق ،وأما المبحث الثاني :فكان لتسليط الضوء على الفرق واالفتراق في القرآن الكريم والسنة النبوية ،وأما المبحث الثالث:
فتناول الحقائق الكونية والشرعية التي تؤكد االفترا ق ،وسبل النجاة منها  ،وأما المبحث الرابع :فتحدثت فيه عن بغض النبي دمحم
للمفترقين براءته منهم  ،ثم الخاتمة.
الكلمات المفتاحية :القرآن الكريم ،السنة النبوية ،األلفاظ المتشابهة ،الفرق ،االفتراق ،االختالف.
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المقدمة:
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسوله ومصطفاه ،تناقش هذه الدراسة أهم المشاكل التي تواجه المجتمعات اإلسالمية في زماننا هذا ،أال وهي مشكلة فقد التوازن
في التمييز بين األلفاظ المتشابهة ،ومعرفة معاني كل لفظ منها ،لذلك يقع بعض الناس في كثير من األخطاء في تفسيرها ،إال أن القرآن الكريم أوضح بيان كل
األلفاظ المتشابه ،وإذا كان هناك لفظ مشترك لم يفسره القرآن الكريم فالسنة النبوية فسرت وأوضحت ذلك.
سبب اختيار الموضوع:
حيث كان الختيار هذا الموضوع عدة أسباب منها:
3

 -إبراز االختالف واللبس الحاصل في بعض األلفاظ المتشابهة.

2

 -إثبات بالدليل ا لقرآني والسنة النبوية الفرق الممدوح ،واالفتراق المذموم.

3

 -بيان المخاطر التي تتنتج عن االفتراق المذموم ،وتأثيرها على الفرد والمجتمع سلبياً.

4

 -إيجاد الحلول الممكنة لتجنب االفتراق المؤدي للعداوة والبغضاء.

إن هذين اللفظين وإن تقاربا في رسم حروفهما إال أن بينهما اختالف كبير ،فالفرق بين األشياء محمود ،إال أن االفتراق المؤدي للعداوة والبغضاء يكون مذموماً،
ولقد حذرت الشريعة اإلسالمية من خطر الفرق واالفتراق ،ما لم يحدد ويضبط بالضوابط التي بينها القرآن الكريم لكي ال يتحول هذا الفرق واالفتراق إلى اختالف
وتعدد آراء سيؤ دي إلى خلخلت وحدة المسلمين وتكاتفهم في معرفة حل األمور المختلف عليها.
إن هللا سبحانه وتعالى أكد في كثير من اآليات القرآنية على فضل الوحدة والجماعة حيث قالَ ﴿ :و َال تَف ََّرقُوا﴾[آل عمران  ]303/3إن اآلية الكريمة فيها داللة على
نبذ االفتراق ،واالبتعاد عن التعصب في طرح المسائل التي تحمل أكثر من وجه نظر.
الدراسات السابقة:
 -3كتاب ا الفتراق ،د .ناصر العقل ،مطبوع ،دار القاسم .وهو أحد المصادر التي استخدمتها في هذه الدراسة.
 -2دارسة في أسباب افتراق األمة ومقومات(،بيروت :دار ابن حزم ،ط 3991 ،2م) ،وهذه الدراسة تختلف كليا ً عن موضوع دراستنا إال أن هناك تقارب
بمصطلح العنوان.
 -3كتاب بشرى المشتاق بصحة حديث االفتراق ،حوارات علمية مع سلمان العودة حول حديث افتراق األمة اإلسالمية ،تأليف :سليم بن عيد الهاللي،
مصر :دار الكتاب والسنة،ط2002 ،3م.
أغلب الدراسات السابقة التي وقفت عليها تعد دراسات عامة تتكلم عن وحدة المسلمين ونبذ االفتراق .
إن هذه الدراسة جاءت من رحم الواقع الذي يعيشه العالم اإلسالمي بسبب قلة الفهم والمعرفة في التمييز بين مثل هذه األلفاظ.
خ َ
طة البحث :حاولت الوصول إلى هذه الغاية عبر تقسيم البحث إلى أربعة مباحث :المبحث األول :خُصص للتعريف بمصطلحي الفرق واالفتراق ،وأما المبحث
الثاني :فكان لتسليط الضوء على الفرق واالفتراق في القرآن الكريم والسنة النبوية ،وأما المبحث الثالث :فتناول الحقائق الكونية والشرعية التي تؤكد االفتراق،
وسبل النجاة منها ،وأما المبحث الرابع :ففيه بغض النبي دمحم للمفترقين براءته منهم  ،ثم الخاتمة.
.3المبحث األول :التعريف بمصطلح الفرق واالفتراق :
وفرقُه ،وفَرقَ "لإلصالح" فرقاً ،وفَر َق "لإلفساد" تفريقاً ،واَنفَرقَ الشي ُء وتفرقَ
الفرق واالفتراق في اللغة :الفرق خالف الجمع ،يقال :فرقه ،يفرقه ،فرقاًَ ،
وافترق( .)1واالفتراق خالف االجتماع ،كقوله تعالىَ ﴿:و َال تَف ََّرقُوا﴾[آل عمران ،]303/3واالفتراق :االنقسام" :والفرقُ :أي؛ القسم ،وجمعه أفراق"(. )2
ويأتي الفر ُ
ق بمعنى "الفلق" أي؛ من الشيء إذا انفلق منه ،كقول هللا تعالى ..﴿ :فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم﴾[،الشعراء )3(]13/21والفرقة :طائفة مفترقة،
وفارق الشيء مفارقة وفراقاً ،باينه ،واالسم فرقة( ،)4وتفارق القوم :أي؛ تخلى بعضهم عن بعض ،وفارق فالن امرأته مفارقة وفرقا ً  :باينها أي تخلى عنها وطلقها
( . )5

1ابن منظور ،دمحم بن مكرم ،لسان العرب  ( ،لبنان :إحياء التراث العربي ،ط ،)3402 ،3مادة ( فرق).299/30 ،
2ابن منظور ،لسان العرب ،مادة ( فرق). 300/30 ،
 3الرازي ،بن أبي بكر دمحم  ،مختار الصحاح ( ،لبنان :دار الكتاب العربي3917 ،م )( ،فرق).203 ،
4ابن منظور ،لسان العرب  ،مادة (فرق). 300/30 ،
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الفرقة :وهم الطائفة من البشر ،وفريق يكون أكثر منه )6(،وفر ٌق :جمعها فِرقةٌ ،والفرقُ :التفريق بين الشيئين أي؛ الفصل بينهما )7(،ويكون التفرق واالفتراق سواء
في المعنى إال أن بعضهم جعل التفرق لألجسام نحو"فرق ُ
ت بين الرجلين ففترقا" واالفتراق يكون للكالم ،يقال "فرقتُ بين الكالميين فافترقا"(.)8
واالفتراق من المفارقة وهي المبانية والمفاصلة واالنقطاع واالفتراق أيضا ً مأخوذ م ن التشعب والشذوذ ومنه الخروج عن األصل والخروج عن الجادة والخروج
عن الجماعة(. )9
الفرق واالفتراق اصطالحا :عرف العلماء االفتراق عدة تعاريف منها قول الراغب :الفرق يقترب من معنى الفلق؛ إال أن الفلق يكون اعتبارا باالنشقاق ،والفرق
يكون اعتبارا باالنفصال .كقوله تعالى﴿ :وإذ فرقنا بكم البحر﴾[البقرة ،] 20/2والفرق :قطعة منفصلة ،وتستخدم الفرقة لمجموعة متفردة من الناس ،وكذلك ما هو
بمعنى التفرق في الدين؛ أي االختالف يكون في األصول وهذا االختالف الضد يؤدي إلى التنازع في الدين والخروج عن السنة ،واالفتراق يكون عن جماعة
المسلمين ،وهم كل أمة اإلسالم على عهد الرسول  وأصحابه ،ومن سار على هديهم بعد ظهور االفتراق ،ومن خالفهم فهو مفارق )10(،ومنه قول الرسول :
"من فارق الجماعة ،وخرج من الطاعة ،فمات فميتته جاهلية" . 11وبما أن الفرق المحمود ال مشكلة فيه؛ ألن الفرق المحمود يكون فيه الرحمة والتخفيف عن األمة
كما هنا اختالف في توجه المذاهب اإلسالمية المعتبرة كاختالفات أبي حنيفة والشافعي ومالك أحمد بن حنبل حيث يجتهد كل مذهب منهم باجتهاد يختلف عن اآلخر
وهذا فيه تخفيف على الم سلمين ،لذلك سيتركز الكالم عن االفتراق المؤدي إلى الفتنة والنزاع .
التعريف االفتراق بالمعنى العام  :هو مخالفة السنة والجماعة ،وتكون المخالفة في أصل أو أكثر من أصول الدين األساسية التي تتعلق باألمور االعتقادية أو العلمية
أو المتعلق بالصالح العام لألمة ،وكذلك الخروج على أئمة المسلمين وجماعاتهم ،وأهل االفتراق هم الفرق المنشقة عن منهج أهل السنة والجماعة والمفارقة ألئمة
المسلمين وجماعتهم ،المتبعة لغير طريق أهل السنة.
()12
قال ابن تيمية رحمه هللا" :والبدعة تقترن بالفرقة ،كما هو الحال أن السنة مقرونة بالجماعة ،يقال :أ هل السنة والجماعة ،كما يقال أهل البدع والفرقة".
 . 2المبحث الثاني  :الفرق واالفتراق في القرآن الكريم والسنة النبوية:
 .2.1الفرق واالفتراق في القرآن الكريم
سبُ َل فَتَف ََّر َق بِكُ ْم[،﴾...األنعام ،َ]323/1وقوله تعالىَ ﴿:و َال
إن حديث الفرق واالفتراق في القرآن الكريم بيّن أن بينهما اختالفا ً كبيرا ً قال تعالىَ ﴿:و َال تَتَّبِعُوا ال ُّ
شلُوا ﴾[.األنفال ،]41/8إن هللا هلالج لج أخبر عن األمم السابقة ،بأنهم اختلفوا فيما بينهم اختالفا ً شديداً ،وتفرقوا افتراقا ً بعيداً ،وفي هذا اإلخبار أعظم واعظ
تَنَازَ عُوا فَتَ ْف َ
()15
()14
()13
وأكبر زاجر عن االختالف والتفرق ،ولم يقتصر التذكير على ذلك؛ بل زجرنا عن االختالف كما في اآلية السابقة التي أشرنا إليها .
ض َّل إِذَا
سكُ ْم َال يَض ُُّركُ ْم َم ْن َ
وقد زجر سبحانه وتعالى التفريق زجرا ً شديدا ً وتوعد على ذلك وعداً أكيدا ً فقال تعالى ﴿:يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آَ َمنُوا عَلَ ْيكُ ْم أَ ْنفُ َ
ا ْهتَدَ ْيت ُ ْم﴾[المائدة ،]302/2وجاء في قوله تعالى":عليكم أنفسكم " ،قال ابن عمر" :أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال :أال فليبلغ الشاهد الغائب ،فنحن الشهود وأنتم الغيب ،وهذه اآلية
.16
ألقوام سيأتون من بعدنا ،إن قالوا لم يقبل منهم"
ويقول ابن عباس " : إن وجوه أهل السنة تبيض واإلتالف ،كما وتسود وجوه أهل البدع واالختالف" ،17ثم فصل هللا سبحانه و تعالى مآل الطرفين وأين توصل
أهلها ،فقال تعالى  ﴿:فإن عثر على أنهما استحقا[،﴾...المائدة . )18(]308- 301/2كما أوضح ذلك في اآليتين المباركتين في سورة المائدة.
 .2.2الفرق واالفتراق في السنة النبوية
فهم السنة النبوية لمعنى االفتراق :إن معنى أحاديث الرسول  لالفتراق والخالف هو معنى محفوظ على النبي  من غير اإلشارة إلى أن االفتراق واالختالف
البد من حصولهما في هذه األمة ،وكان عليه الصالة والسالم مستمرا ً في تحذير أمته من الوقوع بهما  ،وذلك لينجو من شاء هللا له السالمة من الوقوع بشباكهما
،
قال ابن مسعود" :سمعت رجالً قرأ آية سمعت النبي  يقرأ خالفها فأخذت بيده فانطلقت إلى النبي  فذكرت ذلك له فعرفت في وجه الكراهية ،وقال كالكما
محسن وال تختلفوا ،فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا"( . )19ولقد صدق نبينا عليه الصالة والسالم ،وحصل مصداق ما اخبر عنه ،وهو الصادق األمين ،فلقد وقع
من االفتراق ما تفاقم األمر بسببه وع ظم الشقاق فاشتد الخالف واالختالف ،وظهرت البدع والنفاق فافترقوا في أسمائه تعالى وصفاته إلى جماعات منهم من نفوه
ومنهم من عطلوه ،ومنهم الغالة الممثلة ،وكذلك اختلفوا في باب اإليمان ،والوعد والوعيد إلى فرق منهم المرجئة والوعيديه ،من الخوارج والمعتزلة ،وكذلك في
باب أفعال هللا تعالى وأقداره انقسموا إلى الجبرية الغالة والقدرية النفاة ،والخالف أيضا ً في أصحاب رسول هللا غالة وناصبه جفاة ،وإلى ذلك من فرق الضاللة

 5ابن منظور ،لسان العرب.300/30 ،
6الرازي ،مختار الصحاح (فرق). 203 ،
7ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (فرق).303/30 ،
8ابن منظور ،لسان العرب  300/30 ،؛ ومجمع اللغة العربية  ،المعجم الوسيط ( ،بيروت :طبعة دار إحياء التراث العربي) ( ،د.ط)( ،د.ت) ،192/2 ،مادة ( فرق ).
9العقل ،ناصر عبد الكريم ،دراسات في األهواء والفرق ( ،الرياض :دار اشبيليا ،ط3997،3م) ،23 ،والعقل ،ناصر عبد الكريم ،االفتراق ( ،الرياض :دار القاسم ،ط 3437 ،3هـ). 9 ،
10العقل ،دراسات في األهواء والفرق. 23، ...
11أخرجه أحمد في المسند.301/2 ،
 12ابن تيمية ،احمد عبد الحليم بن عبد السالم الحراني ،االستقامة (،بيروت :دار صادر (د.ط)(،د.ت )  ،42/3والعقل ،دراسات في األهواء والفرق والبدع.24 ،
 13ينظر:ابن تيمية ،اقتضاء الصراط المستقيم  ،تح :ناصر عبد الكريم العقل(،الرياض :دار أشبيليا للنشر والتوزيع ،ط3479 ،2ه . 40 ،)3998 -بتصرف يسير
14ابن تيمية ،اقتضاء الصراط المستقيم.40 ،
 15الحكمي ،حافظ احمد ،معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول( ،المدينة المنورة :المطبعة السلفية ومكتبتها3972 ،م). 37/3 ،
 16ينظر:الطبري ،دمحم بن جرير ،أبو جعفر(ت 330.هـ) ،جامع البيان في تأويل القرآن ،تح :أحمد دمحم شاكر(،بيروت:مؤسسة الرسالة ،ط3420،3:ه 2000-م) ،339/33،بتصرف يسير.
17القرطبي ،دمحم بن أحمد األنصاري ،الجامع ألحكام القرآن  ،تح :أحمد بن العليم البردوني(،القاهرة:دار الكتب المصرية3987 ،م).317/4،
 18الحكمي ،معارج القبول بشرح سلم الوصول ، 38 ،وابن تيمية ،قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع (..عمان 3981 ،م ). 1- 2 ،
19البخاري ،دمحم بن إسماعيل ،صحيح البخاري (بيروت  -لبنان :دار الفكر ،دار الطباعة العامرة باستانبول3403 ،هـ) ،3282/3.برقم . 3289:
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والطوائف أهل البدع والتقمص ،وكل مجموعة تحزبت أحزاباً ،وتفرعت طرقاً ،وكل طائفة من هذه الطوائف تدعي أنها الفرقة الناجية ،وكل فرقة تكفر
صاحبتها.20
وجاء عن ابن عمر قال عليه الصالة والسالم  ..." :ستفترق أمتي على ثالث وسبعين فرقة كلها في النار إال واحدة ،قيل من هي يا رسول هللا ،قال  :ما أنا عليه
اليوم وأصحابي"(.)21
ً
ً
وكذلك ما ورد عن عبد هللا ،قال " :خط أن النبي عليه الصالة والسالم خطا بيده ،ثم قال هذا سبيل هللا مستقيما ،قال ثم خط عن اليمين والشمال ثم قال :هذه السبل
()22
سبِيلِ ِه "[،األنعام]323/1
ص َراطِ ي ُم ْستَقِي ًما فَاتَّبِعُوه ُ َو َال تَتَّبِعُوا ال ُّ
سبُ َل فَتَف ََّر َق بِكُ ْم َ
ع ْن َ
ليس منها سبيل إال وعليه شيطان يدعو إليه ،ثم قرأ قول هللا تعالىَ ﴿ :وأَ َّن َهذَا ِ
اإلس َْال ُم َو َما ْ
َاب
ف الَّذِينَ أُوتُوا ْال ِكت َ
َاب إِ َّال مِ ْن بَ ْع ِد َما َجا َءتْ ُه ُم ْالبَيِّنَةُ ﴾[البينة ،]4/98وكذلك قوله تعالى﴿:إِنَّ الدِّينَ ِع ْندَ َّ ِ
قال تعالىَ ﴿:و َما تَف ََّرقَ الَّذِينَ أُوتُوا ْال ِكت َ
اختَلَ َ
َّللا ْ ِ
()24
﴾[ آل عمران )23(]39/3أعلمنا خالقنا سبحانه وتعالى أنهم أخذوا العلم فبغى بعضهم على بعض وتحاسدوا فيما بينهم إلى أن تفرقوا فهلكوا ،والبغي مجاوزة
الحد فاعتبر البغي مصدر الخالف ،كما قال سبحانه ﴿:فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا )25(،﴾..أن هللا سبحانه وتعالى أعلم عباده أنه البد من اختالف بين عباده ليضل هللا
من يشاء ويهدي إليه من يشاء ،فنهى سبحانه المسلمون أن يكونوا كاألمم السابقة في االختالف والهالك ،قال ابن عباس " : أمر هللا المؤمنين بالتزام الجماعة
ونهاهم عن الخالف والتفرق ،واخبرهم أنما هالك من كان قبلكم بالمراء والخصومات في دين هللا عز وجل"( ،)26وكذلك ما ذكره هللا سبحانه وتعالى في سورة
هود في اآليتين [ ،]339-338/33أي؛ أن هللا لو شاء لجعل هللا الناس جميعا ً على قلب رجل واحد ،ولكنه أوجد االختالف ليميز الخبيث من الطيب  ،وجعل أهل
الرحمة مستثناة من هذا االختالف .
أحاديث االفتراق
إن أكثر ما حذرت منه الشريعة اإلسالمية من خطر االفتراق وردت في ذلك أحاديث كثيرة ،والنبي ملسو هيلع هللا ىلص ذكر كثيرا ً من القصص لألمم السابقة ،منها ما جاء عن
رسول هللا  قال ..." :تفترق أمتي على ثالث وسبعون فرقة"( .)27وحديث االفتراق رواه جمع من الصحابة بلغ عدد مرويا ته خمسة عشر حديثا ً في معظمها ،ذكر
()28
شر الفرقة التي تحترق األمة بنارها في كل وقت وكل مكان.
الفرقة الناجية  ،وأن من أش َِر ما حذرنا منه رسول هللا ُ 
وكذلك ما جاء عن معاوية بن أبي سفيان  قال :أن رسول هللا  قال..." :إن هذه األمة ستفترق على ثالث وسبعين ملة كلها في النار إال واحدة وهم
أهل الجماعة ،وانه سيخرج في أمتي أقوام تجاري بهم تلك األهواء كما يتجاري الكلب بصاحبه ال يبقى منه عرق وال مفصل إال دخله وهللا يا معشر العرب لئن لم
تقوموا بما جـاء به نبيكم  لغيركم من الناس أحرى أن ال يقوم به"(. )29
وما ورد عن النبي عليه الصالة والسالم قال( :سأل ُ
ت ربي ثالثا ً فأعطاني اثنتين ،ومنع عني واحدة ،وسألت ربي أن ال يهلك أمتي بالسِنة
فاعطانيها ،وسألت ربي :أن ال يهلك أمتي بالغرق ،فأعطانيها ،وسألته أن ال يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها)(. )31

() 30

ق َوبِ ِه يَ ْع ِدلُونَ ﴾[،األعراف ]383/7واخبر النبي  : تفترق امتي على ثالث وسبعين فرقة الناجية منها
كقوله تعالىَ ﴿:و ِم َّم ْن َخلَ ْقنَا أ ُ َّمة ٌ يَ ْهد ُونَ بِ ْال َح ّ ِ
()32
واحدة ،والباقون هلكى ،قيل ومن الناجية؟ قال :أهل السنة والجماعة ،قيل :وما السنة والجماعة؟ قال :ما أنا عليه اليوم وأصحابي).
وما أوصى به النبي  عند االختالف بالتمسك بسنته وهديه لمن عاش بعده ( :عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ،تمسكوا بها وعضوا عليها
بالنواجذ)...

()33

 20ينظر :البغدادي ،عبد القاهر بن طاهر ،الفرق بين الفرق وبيان(،..بيروت :اآلفاق الجديدة ،ط 3997، 3م) ،31 ،والحكمي ،معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم ألصول في التوحيد،38،
بتصرف يسير .
21أحمد بن حنبل ،مسند اإلمام 332/2 ،؛ وابن ماجه ،دمحم بن يزيد القز ويني ،سنن ابن ماجه  ،تح :دمحم فؤاد( ،مصر :إحياء التراث العربي3972 ،م) ،كتاب الفتن ،3323/2 ،برقم ( ،) 3993وأبو داود،
سليمان بن األشعث  ،سنن أبو داود مع حاشية عون المعبود (،بيروت :دار الكتاب العربي) ،في كتاب السنة ،398- 397/4 ،برقم (.)2291
22احمد بن حنبل ،مسند اإلمام أحمد ، 432/3 ،االجري ،أبو بكر دمحم بن الحسين ،الشريعة  ،تح :عبد الرزاق المهدي(،بيروت :دار الكتاب العربي ،ط3999،2م) ،ص37- 31:؛ والنسائي ،احمد بن شعيب
بن علي ،سنن النسائي ،صحح أحاديثه:األلباني( ،ط ،3الرياض3988،م ) ،343/1 ،وابن بطه ،دمحم العكبري ،اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية ، ...تح :أحمد زيد المزيدي(،بيروت :دار الكتب العلمية،
ط2002 ،2م) ،ص ، 301- 302:وأبي نعيم ،احمد بن عبد هللا األصفهاني(،ت430.هـ) ،حلية األولياء(،بيروت :دار الفكر343 ،هـ 3991 -م).293/1،
23ابن تيمية ،اقتضاء الصراط المستقيم ،ص. 40:
24االجري ،الشريعة ،ص ،33:بتصرف يسير.
25ابن تيمية ،اقتضاء الصراط المستقيم ،ص. 40:
26االجري ،الشريعة ،ص ، 33- 32:بتصرف يسير.
27االجري ،الشريعة ،ص ،22:والبغدادي ،الفرق بين الفرق :ص ،33:وابن تيمية ،اقتضاء الصراط المستقيم ،ص ، 32ألشاطبي ،ابراهيم ابن موسى ابن دمحم (ت790.هـ) ،االعتصام( ،مصر :المكتب
التجارية الكبرى) ، 33- 30/3،الحديث رواه أبو داود ،4/2 ،برقم ،)4291( :الحديث صححه األلباني ،في صحيح الجامع الصغير ،242/3 ،برقم. )3083( :
28السحيباني ،دمحم بن ناصر بن صالح  ،منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل( ،الرياض :دار الوطن) ،ص ، 1:واحمد سالم ،دارسة في أسباب افتراق األمة( ،بيروت :دار ابن حزم ،ط 3991 ،2م)،
ص. 9:
29ابن حنبل ،أحمد بن ،المسند ،302/4 ،وأبو داود ،سنن أبي داود ،رقم الحديث ( ،) 4297االجري ،الشريعة ،ص ،29:وابن الجوزي ،تلبيس إبليس ( ،بيروت :إدارة الطباعة المنبرية ،دار الرائد العربي،
ط3318 ،2هـ) ،ص.8- 7:
 30السنه :الجدب والقحط العام ،الفيروز آبادي ،القاموس المحيط. 287/4 ،
31مسلم ،مسلم بن الحجاج القشيري ،صحيح مسلم( ،بيوت :دار إحياء التراث ،ط3921 ،3م) ،2231/3 ،وابن تيمية ،اقتضاء الصراط المستقيم ،ص. 33:
32أحمد بن حنبل في مسنده ،332/2 ،وأبو داود ،برقم ( ،)4291وابن ماجه ،كتاب الفتن ،برقم ( ،) 3227 - 3222قال األلباني حديث صحيح؛ الشهرستاني ،أبي الفتح دمحم بن عبد الكريم ،الملل والنحل،
تح :أحمد حجازي ودمحم رضوان( ،المنصورة  -مصر :مكتبة اإليمان ،ط 2001 ،3م ) ،ص. 8:
33ابن ماجه ،سنن ابن ماجه  ،باب إتباع سنة الخلفاء الراشدين ، 32/3 ،قال الشيخ األلباني :حديث صحيح.
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وكذلك ما جاء عن النبي عليه الصالة والسالم قال ( :إني سألت ربي ألمتي أن ال يهلكها بسنة العامة وأن ال يُسلط عليهم عدوا ً من سوى أنفسهم،
فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال :يا دمحم إذا قضي ُ
ت قضاء فإنه ال يرد ،وإن أعطيتك ألمتك أن ال أهلكهم بسنه العامة ،وأن ال أسلط عليهم عدوا ً من سوى أنفسهم
()34
فيستبيح بيضتهم ،ولو أجتمع عليهم من بأقطارها) .
نوع االختالف المقصود في األحاديث :االختالف المقصود هو في أصول العقيدة ،فإن هذا وحده هو الذي يكون سببا ً في النجاة أن وافق ما كان عليه رسول هللا 
وأصحابه ،ويكون سببا ً في الهالك والخسران أن خالف ذلك ،وأما االختالف في األحكام العملية الفقهية فليس مراداً أيضاَ ،ألنه مبني على اجتهاد وبحث مأذون
فيهما.
إن أئمة هذه األمة قد اختلفوا في األحكام الفرعية الفقهية التي ليس عليها دلي ٌل قاطع من السنة أو إجماع ،وبذل كل منهم جهدا ً للوصول إلى الحكم ،لذلك
أن الرسول دمحم  لم يُذكر بالفرق المذمومة التي هي الفرق الضالة وهي من أهل النار فر ُق الفقهاء الذين اتفقوا على أصول الدين ،فلذلك من صوب جميع
المجتهدين في الفقه بفرقهم وقسم صوب فرع من الفقه وتخطئة الباقين من غير تضليل للمخطئ(. )35
 .3المبحث الثالث :الحقائق الكونية والشرعية التي تؤكد االفتراق ،وسبل النجاة منها:
 .2.3سبل النجاة منها:
هناك حقائق كونية وشرعية تؤكد االفتراق ليتجنبها سالك سبيل النجاة منها:
الحقيقة األولى  :إن من غير المعقول التستر على الخالف أو كتمانه ،ألن الحقيقة البد لها من الظهور مهما أرادوا أن يطولوها  ،أو الحيلولة من دون ظهورها،
ومعرفة مواطن الزلل من حق كل مسلم صادق ومخلص هلل ولإلسالم الصحيح ،ليكونوا على بينة من أمرهم لضمان عدم تكرار المشكلة ،والن إخفاء الخالف
سبُ ُه ْم َجمِي ًعا َوقُلُوب ُ ُه ْم َ
شتَّى ذَلِكَ
والظهور بمظهر الوحدة واالئتالف من طِ باع اليهو ِد والنصارى ،حيث أن هللا سبحانه وتعالى وصفهم في القرآن الكريم فقال... ﴿ :تَحْ َ
بِأَنَّ ُه ْم قَ ْومٌ َال يَ ْع ِقلُونَ ﴾[،الحشر )36(]34/29فمن الواجب اقتالع الخالف من أصوله ،فتوحدوا ولم يقروا الخالف ،وإنما ظهروا أمام خصومهم بمظهر الوحدة
واالئتالف ،لذلك إن إخفاء الخالف والتستر عليه إنما هو دعوة للسير على طريق اليهود والنصارى ،ألن هذا اإلخفاء والتستر سيؤدي إهالك الفرد والجماعة،
وسيكون سبب انقراض المجتمعات وسقوط الحضارات ،إن إدراك ومعرفة مواطن الخلل وتصحيح مسارها؛ إنما هي سالمة في البناء وصالبة القاعدة،وأما
التستر عنها بحجة عدم التشويش على العالم اإلسالمي وعدم زعزعة صفوف المسلمين؛ إنما هو من أوهام اإلنسان وتلبيس الشيطان(. )37
الحقيقة الثانية :أعلم أن الفرقة واالختالف وإن كانت واقعة ال مفر منها ،إال أن األمة اإلسالمية مكلفةً في الشرع أن تأخذ باألسباب لوأدها والقضاء عليها.
ُون﴾[،األنبياء. ]92/23
ون﴾[ ،المؤمنون ،]22/23وكذلك قالِ ﴿ :إنَّ َه ِذ ِه أ ُ َّمتُكُ ْم أ ُ َّمةً َواحِ دَةً َوأَنَا َربُّكُ ْم فَا ْعبُد ِ
قال تعالىَ ﴿ :و ِإ َّن َه ِذهِ أ ُ َّمتُكُ ْم أ ُ َّمةً َواحِ دَة ً َوأَنَا َربُّكُ ْم فَاتَّقُ ِ
َّللاُ ْ
إن الوصول إلى الطريق الصحيح يكون بما أمر هللا به ،واجتناب كل ما نهى عنه عن طريق رسوله  كما في قوله تعالىَ ﴿ :ما َج َع َل َّ
سائِ َب ٍة َو َال
يرةٍ َو َال َ
مِن بَحِ َ
صيلَ ٍة َو َال َح ٍام َولَ ِكنَّ الَّذِي َن َكف َُروا َي ْفت َُرو َن ﴾[،آل عمران )38(]303/3وحبل هللا المتين هو كتابه المبين وسنة نبيه .
َو ِ
 .1.3هالك األمة
إن هالك األمة قد يكون بالسوأل عن بعض األمور التي سكتت عن ذكرها الشريعة اإلسالمية ،كما قال هللا تعالى ﴿ :يا أيها الذين أمنوا ال تسألوا عن
أشياء إن تبد لكم تسؤكم﴾ [المائدة ،] 303/2وكذلك ما حذرنا منه عليه الصالة والسالم فيما صح عنه قال...( :فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختالفهم على
أنبيائهم ،فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ،وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه)( )39أي؛(واختالفهم عطف على الكثرة ال السؤال ،ألن نفس االختالف موجب
للهالك بغير الكثرة ) (. )40
وذكر اإلمام ابن القيم :ما اخبر به النبي  أمته :إن األمم التي هلكها هللا من قبلنا ،إنما كان اختالفهم على أنبيائهم ،وكان أبو الدرداء وأنس وواثلة بن
االسقع قالوا ( :خرج علينا رسول هللا  وكنا نتخاصم فيما بيننا في أمور الدين فغضب غضبا ً شديدا ً لم يغضبه من قبل ،قال :ثم انتهرنا ،قال :يا أمة دمحم :ال تهيجوا
على أنفسكم وهج النار؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا) (. )41
 .3.3العقوبات المعنوية
لم تكن العقوبات التي أنذرهم بها هللا سبحانه وتعالى مادية فحسب؛ بل كانت هناك عقوبات معنوية ،ومن جملة هذه العقوبات ما صح (أن النبي عليه
فرفعت) )42(،وبذلك يكون
الصالة والسالم خرج يبلغ بليلة القدر فتالحى رجالن من المسلمين ،فقال :إني خرجت ألخبركم بليلة القدر ،وإنه تالحى فالن وفالن ُ
التالحي يعني به التنـازع والتخاصم سببا ً في الحرمان ،أي العقوبة الربانية المعنوية.
 .3.3إنكار الحق وتجاهله واالبتعاد عنه
إن الباحث عن الصواب إذا رأى أن أهله قد اختلفوا على عدة آراء  ،وكل واحد منهم أختار طريقه  ،إختلط األمر عليه ،وقد ينفر من الحق وأصحابه
()43
بسبب االختالف ،وسيعيش أهل الحق كالغرباء بين أهلهم وناسهم ،أشد غربة
34صحيح مسلم ،2232/4 ،برقم ( ) 2889؛ وابن تيمية ،اقتضاء الصراط المستقيم ،ص . 34- 33
35البغدادي ،الفرق بين الفرق ،ص. 37- 31
 36الهاللي ،نصح األمة في فهم افتراق هذه األمة ،ص. 24- 23:
 37ينظر:الهاللي ،نصح األمة في فهم افتراق هذه األمة ،ص ، 22- 24:بتصرف يسير.
38الهاللي ،نصح األمة في فهم افتراق هذه األمة ،ص. 27- 22 :
39البخاري ،صحيح البخاري2128/1 ،؛ وناصر بن سليمان العمر ،االختالف في العمل اإلسالمي  ،األسباب واآلثار ،مجلة البيان ،السنة التاسعة عشر ،العدد (3422 ،)201هـ  2004 -م ،ص. 39:

40أبو العلي دمحم عبد الرحمن بن عبد الرحيم ،تحفة األحوذي  ،تح ،عبد الوهاب عبد اللطيف (،المدينة المنورة:المكتبة السلفية ،ط 3383 ،2هـ  3913 -م) 372/7 ،.؛ والعمر ،االختالف في العمل
اإلسالمي ،مجلة البيان ،ص. 39
 41ابن قيم الجوزية ،أبو عبد هللا دمحم ابن أبي بكر(ت 723 .هـ) ،إعالم الموقعين عن رب العالمين  ،تح :طه عبد الرءوف سعد(،بيروت :دار الجيل3973 ،م). 210/3 ،
42البخاري ،صحيح البخاري.27/3 ،
 23ينظر:العمر ،االختالف في العمل اإلسالمي األسباب واآلثار ،ص ، 39بتصرف يسير.
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البد من وجود جماعة تقوم بعملية المراقبة والمحاسبة بين صفوف المسلمين من أجل تقويم االعوجاج وتصحح االنحراف منذ البداية ،وهذا ال يتأتى إال
من خالل فتح باب الحوار والنقد والمناصحة على مصراعيه ،لصب الخيرات وسد الثغرات فعملية النقد والمناصحة والتقويم والمراجعة ليس أسلوبا ً جديداً عن
المجتمع اإلسالمي؛ ألن المنهج القرآني والتدريب النبوي ،صاغا الجيل الرباني على ذلك فالنصح شرعٌ ونهج كما قال الرسول  ( :الدين النصيحة) )44(،إن الدوام
على الخطأ وعدم كشفه وتبصير الجيل به ،وعدم معالجته ،وخصوصا ً إذا أدركنا أن األعداء أعرف منا بأخطائنا ،فالخطورة تكون في قبول الخطأ والرضى به،
وليست الخطورة في بيانه ومعالجته.
 .3المبحث الرابع :بغض النبي دمحم للمفترقين براءته منهم :
 2.3البراءة من المفترقين:
لم يكن موقف النبي ملسو هيلع هللا ىلص الصمت بل أعلن براءته من الذين يسعون للفرقة فيما بينهم ،كما أوضح هللا تعالى ذلك في قوله ﴿:إن الذين فرقوا دينهم...
﴾[االنعام ]329/1قال اإلمام القرطبي (:الذين فرقوا دينهم ،أي أصحاب البدع والشبهة والضاللة من أهل هذه األمة ،و" شيعاً" أي؛ فرقا ً وأحزاباً ،وكل قوم يكون
()45
أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض ،لذلك "فهم شيع" لست منهم في شيء" فأوجب البراءة منهم).

 . 1.3تغير ألوان وجوه أهل االفتراق يوم القيامة:
لم تترك الشريعة اإلسالمية أي نوع من أنواع العقاب اإللهي الذي سيُنزله هللا سبحانه وتعالى بالمتفرقين الذين شقوا صف المسلمين بعنادهم سوء
ُنزلَهم إياها كما
تصرفهم ،ومن جملة هذه العقوبات التي تَوعدهم بها هللا سبحانه وتعالى تغيير لون وجوههم إلى السواد والعياذ باهلل إشارة ً إلى سوء المنزلة التي سي ِ
قال تعالى ﴿ :يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم ﴾[.آل عمران. ]301 /3
 . 3.3اآلثار السلبية التي يخلفها االفتراق المذموم على الفرد والمجتمع
إن من أهم اآلثار السلبية لالفتراق المذموم التي لها نتائج سلبية في حياة األمة اإلسالمية هي :الضعف والعجز ،إن االفتراق يولد الضعف والعجز
َب ِري ُحكُ ْم﴾[،األنفال ،]41/8وذكر
َّللا َو َرسُولَهُ َو َال تَنَازَ عُوا فَتَ ْف َ
شلُوا َوتَذْه َ
وتأخر تحقيق نصر األمة وعجزها عن النهوض ،وفي ذلك ذكر هللا عزوجلَ ﴿ :وأَطِ يعُوا َّ َ
عبد الرحمن بن السعدي ":وال تنازعوا " أي؛ تنازعا ً يؤدي إلى شتات القلوب ،واختالفها "فتفشلوا"؛ أي :يجنبوا"وتذهب ريحكم"؛ أي :تتهشم عزيمتكم ،وتتناثر
قوتكم ،ويوقع ما وعدتم به من النصر على طاعة هللا ورسوله" )46(،وفي هذه اآلية :إشارات للنصر الحقيقي ،منها الصمود عند مواجهة العدو ،واستمرار التواصل
مع هللا عن طريق ذكره ،وإثبات طاعة هللا ورسوله ،واجتناب النزاع والخصومة ،والتأكيد على الصبر لمواجهة تكاليف المعركة ،والحذر من البصر والرئا
والبغي. )47(.

الخاتمة :
الحمد هلل الذي أنزل كتابه محكما ً ومتشابهاً ،والصالة والسالم على خاتم األنبياء والرسل  ،وبعد إن هذه الدراسة بينت فهم بعض المصطلحات التي يختلط على
الناس فهمها والتمييز بين المتشابه منها ،وكان للفرق واالفتراق مسيرة طويلة في دراستنا هذه حيث أوضحت الدراسة بأن القرآن الكريم نزل محكما ً ومتشابه،
والسنة النبوية فسرت ما تشابه منه تفسيراً يرفع الحرج عن األمة في فهم نصوص القرآن الكريم  ،كما بينا أهمية معرفة الفرق واالختالف في بعض المسائل التي
تحتمل أكثر من وجه تفسيري ويمكن حملها على أكثر من رأي علمي  ،وهذا هو الفرق الممدوح واالختالف المسموح ،كاختالف أئمة المذاهب في توجيه
المسائل الفقهية على حسب مصلح ة الناس ،وهذا ما أيده العلماء من المفسرين والمحدثين والفقهاء وغيرهم من أهل العم والمعرفة ،إال أن هذه الدراسة استهدفت
بالتفصيل "االفتراق" المذموم الذي فرق الجموع  ،وقطع حِ بال الوصل بين المسلمين ،وكان سببا ً في هدم المجتمعات  ،وتخريب نفوس أفرادها .
أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة ما يلي:
.3
.2
.3
.4
.2
.1
.7
.8
.9

إن الفرق االفتراق رغم تقارب رسم حروفهما إال أنه بينها تغاير كبير في معنى كل منهما .
س َع ِة والتسهيل على الناس هو الفرق الممدوح كما في إختالف المذاهب الفقهية
أوضحت الدراسة بأن " الفرق" مقاربه " االختالف" المؤدي إلى ال َ
أمر يكون في االجتهاد والمعرفة .
واختالف المدارس التفسيرية والحديث وغيرها ،وهذا ٌ
ي في كثير من النصوص اآليات القرآنية واألحاديث النبوية.
النه
هذا
وجاء
ي عنه شرعاً،
ٌ
بينت هذه الدراسة أن "االفتراق" منه ٌ
ً
بينت هذه الدراسة أن "الفرق واالختالف " غالبا ما يكون في مسائل ما سوى أصول الدين والثوابت األساسية لهذا الدين العظيم.
بينما "االفتراق المذموم " يكون في مسائل أصول الدين والثوابت األساسية الموقوفة والتي ال يمكن االجتهاد فيها.
تناولت هذه الدراسة أحاديث اإلقتراق وتم مناقشتها وشرحها وبيان خطورتها على الفرد والمجتمع.
أكدت هذه الدراسة على وجود بعض الحقائق الكونية والشرعية التي أثبتت وجود االفتراق  ،كما بيّنت طرق النجاة منه.
تؤكد هذه الدراسة إلى ترك كثرة السؤال خصوصا ً عما سكت عنه الشارع ،وإن أغلب المهلكات بسبب الخوض في أمور مسكوت عنها.
تؤكد هذه الدراسة على أن العقوبة والحرمان من الخيرات سببها التخاصم واالفتراق.

44مسلم ،صحيح مسلم 37/2 ،؛ والهاللي  ،نصح األمة في فهم افتراق هذه األمة ،ص . 13- 28
 45تفسير القرطبي 320/7 ،؛ والعمر ،االختالف في العمل اإلسالمي ،مجلة البيان ،ص.39
46السعدي ،عبد الرحمن بن ناصر ابن تيميه ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان  ،تح :عبد الرحمن بن معال( ،بيروت :مؤسسة الرسالة ،ط3423 ،3هـ 2002 -م)323/2 ،؛ بتصرف يسير،
والعمر ،االختالف في العمل اإلسالمي األسباب واآلثار ،ص. 39- 38
47العمر ،ناصر بن سليمان ،االختالف في العمل اإلسالمي ،ص ،39بتصرف يسير.
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 .30أكدت هذه الدراسة مدى بغض النبي عليه الصالة والسالم للمفرقين بين صفوف المسلمين ،كما بينت الدراسة تغيير ألوان وجوههم يوم القيامة .
 .33أن هناك آثار سلبية يخلفها االفتراق ستؤدي إلى هدم المجتمعات ومحق أفرادها .

المصادر:
القرآن الكريم
ابن الجوزي ،تلبيس إبليس( ،بيروت :إدارة الطباعة المنيرية ،دار الرائد العربي ،ط3318 ،2هـ).
ابن بطه ،أبو عبد هللا بن دمحم العكبري ،اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة ،تحقيق :أحمد زيد المزيدي( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط،2
2002م).
ابن تيمية ،احمد عبد الحليم بن عبد السالم الحراني ،اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ،تحقيق :ناصر عبد الكريم العقل(،الرياض :دار اشبيليا
للنشر والتوزيع ،ط3479 ،2هـ3998 -م).
ابن تيمية ،احمد عبد الحليم بن عبد السالم الحراني ،االستقامة(،بيروت :دار صادر) دون تاريخ.
ابن تيمية ،قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صالة الجماعة(،عمان 3981 ،م ).
ابن حنبل،أحمد بن دمحم بن حنبل ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل  ،وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن األقوال واألفعال(،بيروت :دار صادر) ،دون تاريخ.
ابن قيم الجوزية ،أبو عبد هللا دمحم بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ،شمس الدين( ،ت 723 .هـ)،إعالم الموقعين عن رب العالمين ،تحقيق :طه عبد الرءوف
سعد(،بيروت :دار الجيل3973 ،م).
ابن ماجه ،أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزويني ،سنن ابن ماجه ،تحقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي( ،القاهرة :دار إحياء التراث العربي3972 ،م).
ابن منظور ،أبو الفضل جمال الدين دمحم بن مكرم ،لسان العرب( ،بيروت -لبنان :دار إحياء التراث العربي ،ط.)3402 ،3
أبو العلي دمحم عبد الرحمن بن عبد الرحيم ،تحفة األحوذي ،بشرح جامع الترمذي ،تحقيق :عبد الوهاب عبد اللطيف ( ،المدينة المنورة :المكتبة السلفية ،ط،2
 3383هـ  3913 -م).
أبو داود ،سليمان بن األشعث السجستاني ،سنن أبي داود مع حاشية عون المعبود (،بيروت :دار الكتاب العربي) ،دون تاريخ.
أبي نعيم ،احمد بن عبد هللا االصفهاني(،ت430.هـ) ،حلية األولياء( ،بيروت :دار الفكر343 ،هـ3991 -م).
االجري ،أبو بكر دمحم بن الحسين ،الشريعة ،تحقيق :عبد الرزاق المهدي( ،بيروت :دار الكتاب العربي ،ط3999 ،2م).
احمد سالم ،ما أنا عليه وأصحابي ،دارسة في أسباب افتراق األمة ومقومات وحدتها الشرعية والكونية من خالل حديث االفتراق(،بيروت :دار ابن حزم ،ط،2
 3991م).
األلباني ،دمحم ناصر الدين ،صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير(،بيروت :المكتب اإلسالمي ،ط3408 :3هـ3988-م).
البخاري ،دمحم بن إسماعيل ،صحيح البخاري (بيروت -لبنان :دار الفكر ،دار الطباعة العامرة باستانبول3403 ،هـ).
البغدادي ،عبد القاهر بن طاهر بن دمحم أبو منصور ،الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية(،بيروت :دار اآلفاق الجديدة ،ط 3997، 3م).
الحكمي ،حافظ احمد ،معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول في التوحيد( ،المدينة المنورة :المطبعة السلفية ومكتبتها3972 ،م).
الدينوري ،أحمد بن داود ،المستطاب تأويل مختلف الحديث ( ،لبنان -بيروت3982 :م ).
الرازي ،دمحم بن أبي بكر ،مختار الصحاح( ،بيروت :دار الكتاب العربي3917 ،م ).
الراغب األصفهاني ،أبو القاسم الحسين بن دمحم (ت202 .هـ) ،المفردات في غريب القرآن ،تحقيق :صفوان عدنان الداودي (دمشق -بيروت :دار القلم ،الدار
الشامية ،ط3432 ،3،هـ).
السحيباني ،دمحم بن ناصر بن صالح  ،منهج الشهرستاني في كتابه الملل والنحل( ،الرياض :دار الوطن).
ألشاطبي ،إبراهيم بن موسى بن دمحم اللخمي الغرناطي(ت790.هـ)،االعتصام( ،مصر :المكتبة التجارية الكبرى).
الشهرستاني ،أبي الفتح دمحم بن عبد الكريم ،الملل والنحل ،تحقيق :أحمد حجازي ودمحم رضوان( ،المنصورة -مصر :مكتبة اإليمان ،ط 2001 ،3م ).
الطبري ،دمحم بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي ،أبو جعفر(ت330.هـ) ،جامع البيان في تأويل القرآن ،تحقيق :أحمد دمحم شاكر(،بيروت:مؤسسة الرسالة،
ط3420،3:ه2000-م).
الطهطاوي ،على أحمد عبد العال ،فضائح وأسرار الصهيونية والبأبيه والبهائيه والقرامطة والباطنية( ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط 2007 ،3م).
العقل ،ناصر بن عبد الكريم ،دراسات في األهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها( ،الرياض :دار اشبيليا ،ط3997،3م).
العقل ،ناصر عبد الكريم ،االفتراق مفهومه – أسبابه – سبل الوقاية منه( ،الرياض :دار القاسم ،ط 3437 ،3هـ).
العمر ،ناصر بن سليمان ،االختالف في العمل اإلسالمي  ،األسباب واآلثار ،مجلة البيان ،السنة التاسعة عشر ،العدد ( ،)201شوال 3422هـ ،نوفمبر/ديسمبر
 2004م.
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.)م2002 ،3 ط، دار الفكر العربي:( القاهرة، المعتزلة تكوين العقل العربي أعالم وأفكار،دمحم إبراهيم،الفيومي
.،)م3987 ،دار الكتب المصرية:(القاهرة، أحمد بن العليم البرد وني: تحقيق،  الجامع ألحكام القرآن، أبي عبد هللا دمحم بن أحمد األنصاري،القرطبي
. دون تاريخ،) طبعة دار إحياء التراث العربي: (بيروت،  المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية
.)  م3921 ،3 ط، دار إحياء التراث العربي: (بيوت، صحيح مسلم، أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري،مسلم
.) م3988، الرياض،3 (ط، وحاشية اإلمام السندي،بشرح الحافظ جالل الدين السيوطي، سنن النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي،النسائي
 دون تاريخ، نصح األمة في فهم افتراق هذه األمة،الهاللي
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