
 سبب وجود االختالف بين المسلمينسؤال عن 

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على مجيع األنبياء واملرسلني، أما بعد:

 فقد وردين سؤال من رجل دين امسه حنا برتبة )خوري( قال فيه:
 ؟فئة واحدة والماذا ال يكونف اصحيح ان كان هذا الدين دينإن وهم فئات كثرية؟ و ن منقسمو ملاذا املسلم

 الجواب:

هناك أسباب عدة هلذا االختالف، وترجع كلها إىل سبب واحد وهو عدم فهم دين اإلسالم على ضوء 
 اأعجمي اوفهم أصحابه الذين تربوا على عينه، فتجد مثال شخص النيب حممد )صلى اهلل عليه وسلم(فهم 

معاين القرآن هو ( يقرأ القرآن وال يفهم معانيه مثل ما تفهمها أنت كشخص عريب، فيفهم ا)ليس عربي
ندونيسيا أكرب بلد إسالمية من ناحية تعداد السكان، وهم ب فهمه اخلاص، ومما يوضح ذلك أن أحبس

 د؟ال يتكلمون العربية، فهل تتوقع أنك إذا قرأت على جمموعة منهم القرآن أهنم سيخرجون بفهم واح

 اجلواب ال طبعا، وبالتايل فسيكون عندهم احنراف يف الفهم، ومن مث حتصل الفرقة واالختالفات.

أغواهم كما هي إىل اإلسالم ولكنهم ال يتقيدون بأحكامه ألن الشيطان  نو منتمكذلك فهناك أناس 
وجيعلهم ، فتجد بعضهم يشرب اخلمر مع أهنا حرام يف دين اإلسالم، فالشيطان يغوي البشر وظيفته

 ينحرفون عن دستور اإلسالم وهو القرآن.

يف صد الناس عن طريق اإلسالم وتشويه صورته كبري جدا دور   مهلالقائمني على اإلعالم كذلك فإن 
ن على اإلعالم هلم منافع يف تفريق املسلمني مامهم، سواء كانوا من املسلمني أو من غريهم، فالقائمو أ

كي ال يتحدوا، ألهنم إذا احتدوا وصاروا يدا واحدة قويت شوكتهم يف وإشعال احلروب والفرقة بينهم ل
نشر دين اإلسالم والتصدي لألديان الباطلة واخلرافات، وهذا ما ال يريده شياطني اجلن واإلنس، فلهذا 

، سواء كان مسلما أو واحلروب واملهاترات الكالمية بني املسلمني، واإلنسان بشرفإهنم يشعلون الفنت 
 لم، حياول يدافع عن نفسه بأي طريق.غري مس

وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا ﴿وقد أمر اهلل باالجتماع وهنى عن االختالف يف قوله تعاىل 
 .﴾السبل فتفرق بكم عن سبيله



اجلمعيات األوربية الـُمـنِصفة اليت استقرأت مبادئ اإلسالم وسرية النيب حممد  بعضومن اللطائف أن 
فوجهت دعوة إىل مركز  ،بأن اإلسالم هو دين السالمأقرت وسرية املسلمني  اهلل عليه وسلم()صلى 

المسلمون صانعو »: إلطالق مبادرة بعنوان« اإليسيسكو»اهلل للحوار بني األديان  امللك عبد
 «.السالم

سواء كان من  –ويفهمهم فهما صحيحا اإلسالم  مبادئعلى  يتعرفعلى من أراد أن احلاصل أنه ف
الـُمـّدوَّن يف املصدرين الرئيسيني ومها القرآن  دستور اإلسالمأن يرجع إىل  -املسلمني أو من غريهم 

ــنَّة مث حيكم بعقله  ،وكالمها حمفوظ يف الكتب على مدى أربعة عشر قرنا ،)وهي كالم النيب حممد( ،والسُّ
إلعالميني واء كانوا من املسلمني أو من غريهم، أو لللناس، سوليس بأن ُيْســــِلم عقله  ،على هذا الدين

 لُيصوِّروا له خامت األديان السماوية كيف شاءوا.

 انتهى املقال، وفق اهلل اجلميع للعلم النافع والعمل الصاحل.
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