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 االختالف بني الكفر واإلميان

  
احلمد هلل محداً طيّباً كثرياً مباركاً فيه، وصّلى هللا وسّلم وابرك على عبدهِ ورسولِه، وعلى آلِه وصحبِه وَمن اهتدى 

  :هبداه أّما بعد
الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلََياَة  *تَ َباَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ]: فقد قاَل هللاُ سبحانه وتعاىل

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمالً َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَغُفورُ   (2-1امللك:)[ لِيَ ب ْ
ُلَوُهْم أَي ُُّهْم َأْحَسُن َعَمالً َجَعْلَنا َما َعَلى اْْلَْرِض زِيَنًة لََ ِإَّنَّ ]: وقال تعاىل  (7الكهف:)[ ا لِنَ ب ْ

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َوُهَو ]: وقال سبحانه وتعاىل ٍم وََكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء لِيَ ب ْ َماَواِت َواْْلَْرَض ِف ِستَِّة َأَّيَّ الَِّذي َخَلَق السَّ
 (7هود:من اآلية)[ َأْحَسُن َعَمالً 

لى أنَّ ِمن حكمته تعاىل ِف خلِق الوجود: ابتالُء العباد، أّي اختيارهم، ليتبّّي احملسُن ِمن دّلت هذه اآلَّيت ع
منُذ  -رحلة االبتالء-فهذه احلياةُ ميدان ابتالء، بدأت هذه الّرحلة   املسيء، بل ليظهر َمن هو أحسُن عماًل،

ِمن   أسكَن هللاُ اْلبوين اجلّنة وهنامها َعن اْلكلابتلى هللاُ آدم إببليس، حّي أىب أن يسجَد له استكباراً وحسداً، ف
َجَرَة َبَدْت َلَُما ]: الّشجرة، وابتالمها إببليس فأغوامها وزّين لما اْلكّل ِمن الّشجرة ا َذاقَا الشَّ مُهَا ِبُغُروٍر فَ َلمَّ َفَدالَّ

َجَرِة َوأَُقْل َلُكَما ِإنَّ َسْوآُُتَُما َوطَِفَقا ََيِْصَفاِن َعَلْيِهَما ِمْن َوَرِق اجْلَنَِّة وَ  َُما أَلَْ َأهْنَُكَما َعْن تِْلُكَما الشَّ ََّنَدامُهَا َرهبُّ
ْيطَاَن َلُكَما َعُدوٌّ ُمِبٌّي، قَاال َرب ََّنا ظََلْمَنا أَنْ ُفَسَنا َوِإْن َلَْ تَ ْغِفْر لََنا َوتَ ْرمَحَْنا لََنُكونَ   نَّ ِمَن اْْلَاِسرِيَن، قَاَل اْهِبُطواالشَّ

 (24-23-22:اْلعراف)[ بَ ْعُضُكْم لِبَ ْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِف اْْلَْرِض ُمْستَ َقرٌّ َوَمَتاٌع ِإىَل ِحّيٍ 
، فأهبط هللاُ آدم وزوَجه وإبليس إىل اْلرض، وبدأت رحلةُ االبتالء على ظهر اْلرض، يبتلي هللاُ عباَده مبا آاتهم

 :عض، ويبتلي أولياءه أبعدائه، وأعداءه أبوليائه، قال هللا تعاىلبب ويبتليهم ابْلرِي والّشر، ويبتلي بعضهم
اِكرِينَ وََكَذِلَك فَ تَ نَّا بَ ْعَضُهْم بِبَ ْعٍض لِيَ ُقوُلوا أََهُؤالِء َمنَّ اَّللَُّ َعَلْيِهْم ِمْن بَ ْيِنَنا أَلَْيَس اَّللَُّ أِبَعْ ]  (53ْلنعام:ا)[ َلَم اِبلشَّ

  .ن الّشرائع املشتملة على اْلوامر والنواهيعليهم مِ  يبتليهم مبا أنزَل هللاُ 
وذريته هذا الطريق ومضوا، لكنهم مضوا على هدى هللا وتوحيده، فمضى على ذلك  -عليه الّسالم-فبدأ آدُم 

النَّاُس َكاَن ]: ِف تفسري قوله تعاىل -رضي هللا عنه-عشرة قرون كلها على التوحيد، كما جاَء عن ابن عباس 
ًة َواِحَدةً  رِيَن َوُمْنِذرِيَن َوأَنْ َزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب اِبحلَْقِّ لَِيْحُكَم َبّْيَ النَّ أُمَّ ُ النَِّبيَِّّي ُمَبشِّ اِس ِفيَما اْختَ َلُفوا ِفيِه  فَ بَ َعَث اَّللَّ

ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِلَما اْختَ َلُفوا ِفيِه َوَما اْختَ َلَف ِفيِه ِإالَّ الَِّذيَن أُوُتوُه ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءُْتُُم اْلبَ يَِّناُت بَ ْغياً بَ ي ْ  نَ ُهْم فَ َهَدى اَّللَّ
ُ يَ ْهِدي َمْن َيَشاُء ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ   (213البقرة:)[ ِمَن احلَْقِّ إبِِْذنِِه َواَّللَّ
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عليه - فكان الناُس أّمة واحدة كّلها على الّتوحيد واإلميان، حىت حدث الّشرُك ِف قوم نوٍح، فبعث هللا نوحاً 
رهم أبَس هللا، فلبَث فيهم ألف سّنة إالَّ مخسّي عاماً، فآمن معه َمن شاَء  -السالم ليّنذر قوَمه الّشرك، وحيذِّ

َتِئْس مبَا َكانُ َوأُوِحَي ]: هللُا ِمن عباده، قال هللا تعاىل وا ِإىَل نُوٍح أَنَُّه َلْن يُ ْؤِمَن ِمْن قَ ْوِمَك ِإالَّ َمْن َقْد آَمَن َفال تَ ب ْ
 (36هود:)[ يَ ْفَعُلونَ 

 .وكافرين ،مؤمنّي :فِمن ذلك التأريخ صار الناس فريقّي
  .ومعارضّي مكذبّي ،مستجيبّي مؤمنّي :وكّلما بعَث هللاُ نبّياً انقسَم الّناُس أمام دعوته فريقّي

 
ُُثَّ أَْنَشْأََّن ِمْن بَ ْعِدِهْم قُ ُروَّنً آَخرِين ]: هكذا تتابعت رحلة الّدعوة إىل هللا، وقّصة الدعوة إىل هللا، قال هللا تعاىل

ٍة َأَجَلَها َوَما َيْسَتْأِخُروَن  * بُوُه َفأَتْ بَ ْعَنا بَ ْعَضُهْم  *َما َتْسِبُق ِمْن أُمَّ ًة َرُسوُلَا َكذَّ ُُثَّ أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا َتْْتَا ُكلَّ َما َجاَء أُمَّ
 (44-42:املؤمنون)[ َث فَ بُ ْعداً لَِقْوٍم ال يُ ْؤِمُنونَ بَ ْعضاً َوَجَعْلَناُهْم َأَحاِدي

فالّناس فريقان: مؤمن وكافر، مطيع وعاصي، بّر وفاجر، هم فريقان ِف الّدنيا، وهم فريقان ِف اآلخرة، هذا 
ُهَو : ]والكفر، والطّاعة والعصيان، والتقوى والفجور، قال هللا تعاىل االختالف اْلعظم، االختالف ابإلميان

ُ مبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصريٌ   (2:التغابن)[ الَِّذي َخَلَقُكْم َفِمْنُكْم َكاِفٌر َوِمْنُكْم ُمْؤِمٌن َواَّللَّ
وهذا واقع مبشيئة هللا تعاىل وتقديره، وله احلكمُة البالغة، وهذا االختالُف ينشأ عنه تباغض واقتتال وتباين، 

تِْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض ]: ، كما قال هللا تعاىلْلنَُّه اختالٌف جذري، اختالٌف ابإلميان والكفر
َنا ِعيَسى اْبَن َمْرََيَ اْلبَ يَِّناِت َوأَيَّْدََّنُه ِبرُ  ُهْم َمْن َكلََّم اَّللَُّ َوَرَفَع بَ ْعَضُهْم َدَرَجاٍت َوآتَ ي ْ وِح اْلُقُدِس َوَلْو َشاَء اَّللَُّ َما ِمن ْ

تَ َتَل الَّذِ  ُهْم َمْن َكفَ اق ْ ُهْم َمْن آَمَن َوِمن ْ َر َوَلْو َشاَء يَن ِمْن بَ ْعِدِهْم ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءُْتُُم اْلبَ يَِّناُت َوَلِكِن اْختَ َلُفوا َفِمن ْ
تَ تَ ُلوا َوَلِكنَّ اَّللََّ يَ ْفَعُل َما يُرِيدُ  ُ َما اق ْ  (253لبقرة:ا)[ اَّللَّ

َوَلْو َشاَء َربَُّك ]: ال النّاس خمتلفّي ذلك االختالف، كما قال تعاىلفهذا اختالٌف قّدره هللا وقضاه، وال يز 
َكِلَمُة َربَِّك َْلَْمََلَنَّ َجَهنََّم   جَلََعَل النَّاَس أُمًَّة َواِحَدًة َوال يَ زَاُلوَن خُمَْتِلِفَّي، ِإالَّ َمْن َرِحَم َربَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم َوََتَّتْ 

 (119-118هود:)[ نَّاِس َأْْجَِعّيَ ِمَن اجْلِنَِّة َوال
وهذا يدُل على استمرار هذا االختالف بّي احلق والباطل، بّي أولياء هللا وأعداء هللا، بّي حزب هللا وحزب 
الّشيطان، فهما حزابن خمتلفان على ظهر هذه اْلرض، فهذا اختالف احلق فيه بّّي، احلّق فيه ما عليه الّرسل 

وَمن كاَن ِف اجلانب اآلخر فقد شاّق  الّنجاة والّسعادة والفالح: فليكن ِف هذا اجلانب،وأتباعهم، فَمن أراَد 
َ َشِديُد اْلِعَقابِ َذِلَك ]: هللاَ ورسوله كما قال هللا تعاىل َ َوَرُسوَلُه فَِإنَّ اَّللَّ َ َوَرُسوَلُه َوَمْن ُيَشاِقِق اَّللَّ ُْم َشاقُّوا اَّللَّ [ أبَِهنَّ

 (13:ْلنفالا)
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 والّصالح، والفوُز والّسعادة ِف الّدنيا واآلخرة، ِف سبيل الّرسل وأتباعهم، والّشر والشقاء، والّضالل فاْلريُ 
َهَذا ِصرَاِطي َوَأنَّ ]: البعيد ِلَمن سلَك سبيل الغاوين احلائدين الزّائغّي عن سبيل املرسلّي، قال هللا تعاىل

اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ ُمْسَتِقيماً فَاتَِّبُعوُه َوال تَ تَِّبُعوا السُّ   (153اْلنعام:)[ ُبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّ

: وقال (59غافر: من اآلية)[ َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس ال يُ ْؤِمُنونَ ]: وأكثُر اْللق هم ِف حزب الّشيطان، كما قال تعاىل
ُكو وَ ] : وقال (38يوسف:من اآلية)[ َأْكثَ َر النَّاِس ال َيْشُكُرونَ َوَلِكنَّ ]: وقال (13س بأ:من اآلية)[ رُ قَِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَّ
 (116اْلنعام:من اآلية)[ ُتِطْع َأْكثَ َر َمْن ِف اْْلَْرِض ُيِضلُّوَك َعْن َسِبيِل اَّللَّ َوِإْن ]

ِذيَن آَمُنوا يُ َقاتُِلوَن ِف َسِبيِل اَّللَِّ َوالَِّذيَن الَّ  {هذا هو حكُم هللا ِف هذا اْلالف وهذا االختالف، قال تعاىل
ْيطَاِن َكاَن َضِعيفاً  ْيطَاِن ِإنَّ َكْيَد الشَّ   (76النساء:)[ َكَفُروا يُ َقاتُِلوَن ِف َسِبيِل الطَّاُغوِت فَ َقاتُِلوا َأْولَِياَء الشَّ

 
هتدي هبا املهتدون، ينصر أولياءه، يُنجيهم مع قلتهم وهللا تعاىل يُقيم الّدالئل على احلّق، يُقيم املعاَل اليت ي

وضعفهم، وَيذل أعداءه وَيزيهم، ويُنزل هبم الّنكبات على كثرُتم، وِف هذا تبصري للمستبصرين، كما قال 
 (42ْلنفال: من اآلية) [ِليمٌ َمْن َهَلَك َعْن بَ يَِّنٍة َوحَيََْي َمْن َحيَّ َعْن بَ يَِّنٍة َوِإنَّ اَّللََّ َلَسِميٌع عَ لِيَ ْهِلَك ]: سبحانه

ُعدة وهالة:  وذو وهم كثرةجاءت هذه اآلية ِف قصة بدر، فِبنصره تعاىل لنبّيه واملؤمنّي وهم قّلة على أعدائهم، 
  .فيه آية يهتدي هبا املوّفقون، ويعمي عنها املعرضون الالكون

ال َيرجون هبا عن دائرة الضالل والشفاء، قال ُُثَّ إنَّ أعداَء الّرسل بينهم اختالفات، ولكن هذه االختالفات 
 (176البقرة:)[ َذِلَك أبَِنَّ اَّللََّ نَ زََّل اْلِكَتاَب اِبحلَْقِّ َوِإنَّ الَِّذيَن اْختَ َلُفوا ِف اْلِكَتاِب َلِفي ِشَقاٍق بَِعيدٍ ]: تعاىل

 (9-8الذارَّيت:)[ ِفكَ يُ ْؤَفُك َعْنُه َمْن أُ  *ِإنَُّكْم َلِفي قَ ْوٍل خُمَْتِلٍف ] :وقال تعاىل
كلّ هؤالء املختلفّي على ابطل، فاالختالف اْلّول بّي احلق والباطل، وأهُل احلّق والباطل، فهذا االختالف 

  .حُيَْمد فيه أحُد الفريقّي ويَُذّم الفريُق اآلخر
وكّلها مذمومة، وكّلها ، فكّلها ابطلة، وأّما االختالف بّي ِملل الكفر وطرق الّضالل: فهذا ال َيرجها عن الّذم

ً ِمن سوِء املصري.  ً ِمن الّذم، ومزيدا ُسبَل ضالٍل، وإن كان بعُضها أبعد عن احلّق ِمن بعض، فتكتسُب مزيدا
  .وصلى هللا وسّلم وابرك على نبيّنا حممد وعلى آله وصحبه وسّلم

 
 :أماله
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