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 وجعلـه   ,جعل اهللا سبحانه وتعاىل االختالف من طبيعة هذه احلياة الدنيا وغريزـا           
ومـن   وباقيـة إىل أن يـرث اهللا األرض   , واالختالف سـنة ربانيـة   ,بني أهلها من البشر   

   : فقال تعاىل.عليها
                            

                           
                           

 .  

  :وقال تعاىل                            

 منه ما يكون مقبوال ومـا يكـون         , ولكنه من حيث الشرع    ,فاخلالف موجود ومقدر  
 ومنه ما يكون واجبا وما يكون حمرما ومـاتكون فيـه حكمـة بالغـة يف تنـوع        .مذموما

يهـا أو فيهـا نـصوص عامـة     النظريات  واحللول يف األمور االجتهادية اليت النصوص ف 
   .يتنوع تفسريها أو نصوص متعلقة باسباب خاصة فالعربة خبصوص السبب

 وهـو علـى   . وبني العـدل والظلـم   , وبني احلق والباطل   ,واخلالف بني اإلميان والكفر   
 فيجب مواجهتها باحلكمة سواء أكانت بالنصيحة أم  , ال مساومة فيها   ,املبادئ املنصوصة 
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الدين ليظهره على الدين كله ولو   أحسن أم اجلهاد يف الدفاع عن هذا   هيباليت  باادلة  
 أمـر ضـروري يف احليـاة    , وأما اخلالف يف األمور الفرعية واالجتهاديـة       .كره املشركون 

على اآلداب واألخالق والسلوك اليت تقسط العالقة بني اتمـع  اإلنـساين الـذي ميـر                 
خـالق الـيت    وز كذلك إذا كان منحرفا عن األ       والجي .بتنوع الطبائع واألوضاع واألزمان   

  . عطل الترابط بني األمة الواحدةيي ذوعن السلوك ال. دم األخوة واحملبة
 الـدنيا علـى    ويعيـشون يف   , ليقوم الناس بالقسط   ,فاإلسالم يهدي إىل سواء السبيل    

 يف  ولكن الطبيعة البشرية املكلفة جعلت الصراع بـني احلـق والباطـل   ,الصراط املستقيم 
 ,تحديات إال باهلداية مـن عنـداهللا   الاملنصوصة القطعية اليت اليستطيعون الناس مواجهة       

 ومنهم مـن اهتـدى   , فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ,فمنهم من آمن ومنهم من كفر     
   .ومنهم من ضل عن سواء السبيل

        م فهناك أمور مسلمة اليت حددها اهللا للناس على ضرورة اختالف عقوهلم ومـشار
 وحـدث   .ومآرم وضروريام يف مواجهة احليـاة وأداء العبـادة واخلالفـة يف األرض            

االختالف بني املسلمني يف أمور المتس األركان اإلميانية واإلسالمية واألمـور املعلومـة             
 فـاالختالف  . واختلفوا إىل مذاهب يف االعتقاد والـسياسة والفقـه       ,من الدين بالضرورة  

 فهنـاك  .اً ومل جيعل بأسها بينها شديد, األمة وال ينبغي أن يفرق رقف اختالف مل ي   :نوعان
 وتارة أخرى مل تنحرف عن أركان الدين ولكنها         ,اختالفات قد احنرفت عن الدين تارة     
   .فرقت األمة وأذهبت رحيها ووحدا

 لتكون األمة خري    ,فموضوعنا االختالف الطبيعي اإلجيايب الذي يوفر احلكمة البالغة       
 وهـي حتمـل   .ت للناس على اختالف شعوم وألوام وأوطام وأزمـام   أمة أخرج 

هلية للدولـة والعـامل وعلـى     وتطبيق العدالة اال ,قيادة البشرية على تعاليم الرمحة للعاملني     
   .املستوى األسري واألممي رغم التعدد والتنوع

                          

                       .  

ودخل اإلسالم يف الفتوحات الواسعة بنوره الـذي أنقـذ اهـل الـبالد مـن الـضالل           
 ومل يدخل كما دخل االستعمار والطغاة والظلمة الذين طغوا يف الـبالد وأكثـروا            .موالظل

Archive of SID

www.SID.ir



 ٢٠٣  
 فمـا  . فما أحوج العامل إىل اإلسالم من جديد   . وظهر اليوم الفساد حول العامل     .يف الفساد 

   .أحوجنا إىل دراسة خزائن علومنا يف مجيع املذاهب املعتربة
  

 
 إىل ويرجـع  ،ىل العداوة والبغـضاء والتـشاجر والتقاتـل        إ يقودو تضاد اختالف وهو
  .ومنها اجلهل والعصبية وحب الرياسة واتباع اهلوى وحب الدنيا ،متعددة أسباب

 عنـها  ينـشأ  الـيت  هـي  واملهلكـات  األخالقيـة  الرذائل من وغريها األسباب وهذه
لـيس  و شـرحه  يطول األسباب هذه من واحد وكل ،مذموم وتفرق حممود غري اختالف

  .يف موضوعنا
 

 
 ،واحـد  مـشرب  يف تـصب  الـيت  املتعددة اآلراء عن عبارة وهو ،تنوع اختالف وهو

 وهـذه  .االعتبـاري  واخلـالف  ،اللفظي واخلالف ،الصوري باخلالف يعرف ما ذلك ومن
 القـضايا  بعـض  يف ،النظـر  وجهـات  واخـتالف  ،فكرية أسباب إىل مردها االختالفات

 األصـول  متـس  ال الـيت  العقيـدة  مـسائل  وبعـض  ،الشريعة فروع يف اخلالفك  العلمية
 .القطعية

 ،الـسياسية  املواقف بعض يف كاخلالف ،العملية األمور بعض يف االختالفات وكذلك
 بعض تقومي يف الرأي اختالف :الفكرية اخلالفات يف ويدخل ،والتغيري اإلصالح ومناهج
 تقـومي  يف واالخـتالف  .والتـصوف  والفلسفة ملنطقوا الكالم علم :مثل والعلوم املعارف

 .والعلمية التارخيية الشخصيات وبعض التارخيية األحداث
 العمليـة  اخلـالف  آداب مراعـاة  عـدم  يف الـذم  وإمنـا  ،مذمة فيه ليس اخلالف وهذا

  .واألخالقية
 
 

ـ    )ص(عصرالرسول   يف موجودا اخلالف كان لقد رضـوان اهللا    صحابة الكـرام   بـني ال
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 وأمحـد  والـشافعي  ومالـك  حنيفـة  أيب :الكبـار  املتبـوعني   وبعد ذلك بني األئمة    .عليهم
 اآلخـرين  حيمـل  أن منهم أحد حياول ومل .بني أهل السنة   وغريهم واألوزاعي والثوري

 يف موجودا اخلالف كان  بل .خمالفتهم أجل من دينهم أو علمهم يف يتهمهم أو رأيه على
   .والصغار الكبار التابعني من شيوخهم وشيوخ األئمة شيوخ رعص

  نظـرا  ,عهد النبـوة بـني الـصحابة الكـرام رضـوان اهللا علـيهم              يف موجود فاخلالف
 صـالة  قضية يف كما ،ينكره ومل فأقره. واألوامر للنصوص وتفسريهم أفهامهم الختالف

 حلـسمه يف  )ص( واخلالف الذي ذهب اليه الرسول       .مشهورة وهي ،قريظة بين يف العصر
واخلـالف بـني    . بين عمرو بن عوف وانشغل يف اإلصالح بينهم حىت تأخر عن الـصالة            

وهكذا ظلت كثري من القضايا الشرعية      .القضايا من غريها الصحابيني يف كيفية التيمم  و     
تساحمون بينهم السـيما    والنازلة يقع فيها االختالف بني اجليل األول مث يتفقون عليها وي          

 واليزال اخلالف قائما يف املسائل الفقهيـة والعلميـة الـيت مل             .القضايا الكبرية واملصريية  
 , فالـدعوة اإلسـالمية منتـشرة عـرب القـارات          .تكن فيها نصوصا قاطعـة يف الـشريعة       

   .والفتوحات اإلسالمية متقدمة يف مشارق األرض ومغارا
  

 
 تكـون  وأن ،عنها ومسكوت منصوصة هذا الدين أحكاما   يف تكون أن اهللا أراد فقد

 ،لواملـؤو  والـصريح  ،والظنيـات  والقطعيات ،واملتشاات احملكمات :عليه املنصوص يف
 .االجتهاد يقبل فيما ،واالستنباط االجتهاد يف العقول لتعمل

 ،األفهـام  فيهـا  فختتل ال ،الداللة قطعية حمكمة نصوصا كله كتابه ألنزل اهللا شاء ولو
 الـدين  طبيعة لتتفق ،ذلك يفعل مل ولكنه .وتكثر فيها االجتهادات    التفسريات تتعدد وال
 وطبيعة الرسـالة احملمديـة إىل كافـة         .الزمن وضروريات الناس وطبيعة ،اللغة طبيعة مع

   .الناس يف كل مكان وزمان يف املدر والوبر وما بلغ الليل والنهار
 فـاألول  ,والفهم بآداما غري التفرق الذي يفرق األمة الواحدة  الرأي   فاالختالف يف 

). من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجـر واحـد              (حممود ومأجور   
  ). فتفرقت أميت إىل ثالث وسبعني فرقة كلهم يف النار إال واحدة(,والثاين مذموم
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جتهاد يف البحـوث بـالعلوم       مع اال  ,واالختالف احملمود يسميه العلماء اختالف تنوع     

الشرعية بإخالص اإلميان والعمل الصاحل واألمر باملعروف والنهي عن املنكرواجلهـاد يف            
   . للعبادة وإقامة الدين وسياسة الدنيا به,سبيل اهللا

ويف الكتاب والسنة نصوص قطعية الداللة اليت الخالف فيهـا بـني العلمـاء وهنـاك            
 ومـا   ,ف املعاين وتغري األسباب خبصوصها وعمومهـا      نصوص عامة ظنية الداللة الختال    

 وهذه ماحدث فيها االختالف بني العلماء وال تفـرقهم وال           .هو مسكوت عنه أكثر منها    
  .بل رمحة وحكمة حللول املشاكل وبناء احلضارة العادلة الوسطية, تشتت األمة بسببها

  
 

  :الجتهادية بآداب االختالف بشروطواخلالف العلمي يكون على ج األمور ا
أن يكون صادرا من العلماء املخلصني الذين تكلموا أو كتبوا بـصالحية العلـوم              ـ  ١

 الكالم يف األمور الدينية وكذلك علماء السالطني         هلم حيق  واجلهالء ال  .الشرعية املعتربة 
 .الذين يتكلمون على حسب املصاحل الرمسية فحسب

مجاع القطعي الصحيح كإجياب الفـرائض الكـبرية وحتـرمي          أن اليكون خمالفا لإل   ـ  ٢
  .الفواحش املعلومة

أن اليكون صادرا عن أصل غري معترب باإلمجاع الذي مضى عليه سلف األمـة              ـ  ٣
 كـأقوال نفـاة القيـاس والـسياسة       ,وأئمتها املعتربة أو بالدليل القاطع على عدم اعتباره       

 .الشرعية
بتة  كالنصوص الثابتة ذات الداللة القطعية الواضـحة  أن اليكون خمالفا ألدلة ثا ـ  ٤

  . كمواالة الكفار ضد املسلمني.يف قطعيتها
  :عاا بني العلماء واملفكرين وقادة األمةاويف اخلالف أمور جيب مر

 فإن امليادين مكشوفة وقضايا األمـة       .التعاون على الرب والتقوى والتنسيق بينهم     ـ  ١
ط التعاون واألخوة والتنسيق يف اإلصالح وحل القضايا الـيت         فاألوىل تعزيز رواب   .معقدة

 .حتيط باألمة من الداخل واخلارج
العناية والتركيز على جوانب املتفق عليها واملصاحل املشتركة واملراعاة والتـسامح         ـ  ٢

٢٠٦                   

 .يف جوانب االختالف
 إىل التفريق بني الثوابت واملتغريات يف األمور االجتهادية مـن الـدين والرجـوع   ـ  ٣

 .أولياء األمور من العلماء والقادة
 أزمة وحمنـة ال   فإننا اليوم نعيش يف,االهتمام باألزمات واحملن اليت تعانيها األمة   ـ  ٤

 واجتناب عوامـل الفرقـة      . وحنتاج إىل وحدة الصف والتقارب فيما بيننا       .يعلمها إال اهللا  
 .واالنشقاق بني األشخاص واجلماعات والشعوب املسلمة

هر بني األمة العلماء ورثة األنبياء الذين يأمرون النـاس بالقـسط ويقومـون              ولقد ظ 
 وتركـوا علومـا شـرعية يف الـصدور والـسطور      .على احلق والخيافون يف اهللا لومة الئم  

 أولئك الذين يعملون بعلمهم وجاهدوا يف سبيل اهللا واولئك هم           .وورثنا كتبهم ومؤلفام  
   .الصادقون

وفرة وحبوث علمية متدفقة على مجيع املـذاهب املعتـربة بـني            ولدينا كتب تراثية مت   
 وأبواب االجتهاد مفتوحة ألهلها حلل املشاكل العـصرية    ,أهل السنة والشيعة واإلباضية   

 ووسائل العالقات متيسرة بيننا  ,اليت فشلت فيها احللول املستوردة اليت جنت على أمتنا        
   .انية واحملبة املخلصةفاستفيدوا منها للقاء واحلوار باألخوة اإلمي

   :قال اهللا تعاىل
                             

                           

                              

                           

       

 :وقال اهللا تعاىل                        
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