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املقدمـــة

ـقـدمـة
ا ُمل ِّ
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله

وصحبه ومن وااله ،أما بعد ..

فهذه رسالة صغرية يف مسائل يف اخلالف وأنواعه وآدابه وآثاره،

قدمت مادهتا يف أربع حلقات حوارية عىل شاشة التلفاز ضمن برنامج
«صناعة الوعي»((( الذي أنتجته هيئة الشام اإلسالمية ،وقد أشار عيل

بعض الفضالء ممن استمع إىل احللقات أن أقدمها مكتوبة ليسهل انتشارها
واالستفادة منها ،فنشطت لذلك ،خاصة أن من الناس من يفضل القراءة

عىل االستامع ،ولعل الكتاب يكون أيرس للتدارس والتداول .وقد
أجريت عليها تعديالت يسرية مما تقتضيه اختالف الصياغة بني مادة
احلوار ومادة القراءة ،وأضفت إليها فوائد قصرية يف بعض أجزائها.

ومل يكن املقصود من هذه املادة استيعاب احلديث عن اخلالف،

((( بث عىل بعض القنوات الفضائية يف رمضان 1437هـ.
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فقد كُتبت فيه كتب وجملدات ،وإنام املقصود اإلشارة إىل مسائل علمية
وعملية رأيت احلاجة إىل التنبيه عليها ،وأرجو أن تضيف شيئ ًا لقارئها.
وقد جاءت هذه الرسالة يف ثامن مسائل ،وهي عىل النحو التايل:
املسألة األوىل :مقدمات.

املسألة الثانية :اخلالف وموقعه من األمر الرشعي واألمر القدري.
املسألة الثالثة :اخلالف بني اإلفراط والتفريط.

املسألة الرابعة :جماالت اخلالف.

		
املسألة اخلامسة :اخلالف السائغ واخلالف غري السائغ.

املسألة السادسة :املوقف من اخلالف السائغ.

املسألة السابعة :املوقف من املخالف.

املسألة الثامنة :هل يمكن أن نعمل سوي ًا مع وجود اخلالف العلمي

أو الفكري.

وقد طوقني بعض إخواين املحبني بمعروفهم حني راجعوا ما كتبت،

فنقدوه ،وسددوا مارأوه من خلل ،واقرتحوا إضافات قيمة ،وتصويبات

سديدة ،وأخص منهم حممد بالل غنام ،وحازم سلمي ،ود .عامد الدين
خيتي ،فجزاهم اهلل عني خري اجلزاء.

هذا وأسأل اهلل ْ
أن ينفع هبذه الرسالة-عىل صغرها -إخواين املسلمني،

ْ
وأن يكتبها عم ً
ال صاحل ًا يف ميزان كاتبها وقارئها ،بمنه وكرمه ،وصىل اهلل
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عىل سيدنا وحبيبنا حممد وعىل آله وصحبه وس ّلم تسلي ًام كثري ًا.
د .معن بن عبد القادر كوسا
صفر  1438هـ
نوفمرب  2017م

***
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مقدمات

املسألة األوىل

االختالف :هو التغاير وعدم التامثل ،ومنه قوله تعاىل﴿ :ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾ [النحل ،]13 :وقوله تعاىل﴿ :ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ﴾
ٍ
[األنعامّ ،]141 :
سمى اختالف ًا ،سوا ًء كان هناك تضا ٌد أم مل
فكل
تغاير ُي ّ

يكن هناك تضاد.

لكن أشار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل إىل ّ
أن لفظ «االختالف»

مل يرد يف القرآن -خاصة -إال بمعنى التضاد ،فقال رمحه اهلل« :ولفظ
(االختالف) يف القرآن يراد به التضاد والتعارض؛ ال يراد به جمرد عدم
التامثل -كام هو اصطالح كثري من النظار -ومنه قوله ﴿ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [النساء ،]82 :وقوله﴿ :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾ [الذاريات ،]9-8 :وقوله﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾ [البقرة.(((»]253 :

ولعل مقصود شيخ اإلسالم ابن تيمية هو االختالف حني ُين َْسب إىل

أفعال البرش ،وإال فقد َو َر َد االختالف يف القرآن بمعنى التفاوت وعدم

التامثل مطلق ًا ،كام يف النبات واجلبال ،واهلل أعلم.

أما اخلالف :فهو بمعنى االختالف عند أكثر علامء اللغة ،فهام من
ٍ
ٍ
واحدة ومن جذر واحد ،و ُيستخدمان استخدام ًا واحد ًا عند أكثر
مادة
((( جمموع الفتاوى (.)19/13
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علامء الرشيعة.

وقد أشار بعضهم((( إىل ّ
أن لفظ (اخلالف) ُيستخدم حني اإلشارة

إىل الشخص املخالف جلامعة ،فنقول (خالفهم) ،وأما لفظ (االختالف)

ف ُيستخدم لإلشارة إىل اجلامعة املختلفني ،فنقول (اختلفوا فيام بينهم).

و ُيؤكِّد هذا التفريق اللفظي الدقيق مواطن استعامل القرآن الكريم

ملادة اخلالف واالختالف ،فقد قال اهلل سبحانه وتعاىل عىل لسان شعيب

عليه الصالة والسالم ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾
ٍ
ٍ
ٌ
واحد من أطراف اخلالف ،فجاء
بطرف
مرتبط
[هود ،]88 :فالسياق هنا
ِ
ِ
أطراف
بكافة
التعبري بكلمة (أخالف) ،وأ ّما حينام يكون السياق مرتبط ًا

اخلالف ،فجاءت كلمة (اختلف)؛ كام يف قوله تعاىل﴿ :ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﴾ [سورة مريم  ،]37وهذا ٌ
فرق دقيق يف االستخدام ،وعىل فرض
ا ّطراده فإنه ال ُيؤ ِّثر عىل املعنى العام.

واخلالف واالختالف غري التفرق يف املعنى ،وال يلزم منه التفرق،

ولكن كثري ًا ما ُيفيض االختالف إىل التفرق ،حتى استعري له ،فيقال:
اختلفوا ،واملراد :تفرقوا وتنازعوا .وقد اختلف الصحابة ريض اهلل عنهم
يف العديد من املسائل الدينية واآلراء الدنيوية ومل يتفرقوا ألجل ذلك.

((( تعريف اخلالف واالختالف ،د .سمري األبارة ،موقع األلوكةً ،
نقال عن نظرية التقعيد
الفقهي وأثرها يف اختالف الفقهاء ،حممد الروكي.
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أما اختالفهم يف األحكام الفقهية فأشهر من ْ
أن ُيذكر ،ونعرض عنه

ألجل االختصار ،وأما اختالفهم يف اآلراء الدنيوية فمن أمثلته ما رواه
الز َب ِْي ريض اهلل عنه( :أنَّه َق ِد َم
اإلمام البخاري رمحه اهلل عن َع ْبدَ اللَِّ ْب َن ُّ
َركب من بني متيم عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم) ،فقال أبو بكرَ :أ ِّمر

األقرع بن حابس ،قال
ال َقعقاع بن َمع َبد بن ُزرارة ،قال عمر :بل َأ ِّمر
َ
ُ ِ
َامريا حتى
أردت إال ِخاليف ،قال عمر :ما
أبو بكر :ما
َ
أردت خالفكَ ،فت َ

ارتفعت أصواهتام ،فنزل يف ذلك﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [احلجرات:

 .]1حتى ان َق َض ْت)(((.

ومن ذلك أيض ًا ما رواه اإلمام أمحد رمحه اهلل عن عمر بن اخلطاب

(فاستشار رسول اهلل صىل اهلل
ريض اهلل عنه أنّه قال يف قصة أسارى بدر:
َ
ِ
عليه وسلم أبا ٍ
العم
بكر وعلي ًا وعمر ،فقال أبو بكر :يا نبي اهلل ،هؤالء َبنو ِّ
تأخ َذ منهم ِ
ُ
والعشرية واإلخوان ،فإين أرى أن ُ
فيكون ما أخذنا
الفداء،

هيديم فيكونون لنا َع ُضد ًا ،فقال
منهم قو ًة لنا عىل الكفار ،وعسى اهلل أن َ

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :ما ترى يا ابن اخلطاب؟» َ
قلت:
فقالُ :
ٍ
ريب
واهلل ما أرى ما َرأى أبو بكر ،ولكنّي أرى أن ُت ِّكنَني من فالن َ -ق ٌ
قيل َف َي ِ
ِ
وتكِّن علي ًا من َع ٍ
رض َب َعنُ َقهُ ،
فأرض َب ُعن َقهُ ،
وتكِّن محز َة
لِعمر-
ٍ
فالن أخيه َف َي ِ
ليس يف قلوبنا َهواد ٌة
من
يعلم اهللُ أنه َ
رض َب ُعن َقه؛ حتى َ

((( أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه ،يف كتاب املغازي ( ،168/5برقم .)4367
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ِ
ِ
وأئمتُهم وقا َد ُتم.((()...
للمرشكني ،هؤالء َصنَاديدُ ُهم َّ

فاالختالف بني الصحابة ريض اهلل عنهم ال ينكر ،وكانوا مع ذلك

مرحومني متآلفني ال متنازعني متفرقني.
فهل نقول إن االختالف رمحة؟

(اختالف أمتي
النبي صىل اهلل عليه وسلم أنّه قال:
ُ
ابتدا ًء ،مل يصح عن ّ

«ه َذا
رمحة) ،بل احلديث ال أصل له ،قال العالمة ابن املل ِّقن رمحه اهللَ :
ِ
خرجه َم ْر ُفوع ًا بعد ا ْل َب ْحث َّ
الشديد َعن ُه»(((.
احلَديث مل َأر من َّ
وروي ٍ
بسند ضعيف عن ابن عباس ريض اهلل عنهام ّ
أن النبي صىل اهلل
ُ
(و ْ
ح ٌة)(((.
اختِ َل ُ
ف َأ ْص َح ِاب َلك ُْم َر ْ َ
عليه وسلم قالَ :
لت هذه املقولة عن بعض السلف ،كاإلمام مالك والقاسم
ولكن ن ُِق ْ

بن حممد رمحهم اهلل((( ،كام ُر ِوي عن بعضهم ما ُيؤ ّيد هذا املعنى ،كقول

رسين لو َّ
أن أصحاب حممد صىل
عمر بن عبد العزيز ريض اهلل عنه« :ما َّ
اللَّ عليه وسلم مل خيتلفوا ،ألهنم لو مل خيتلفوا مل تكن رخصة»((( ،وصنّف

(((
(((
(((
(((
(((
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أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ،يف مسند اخللفاء الراشدين ( ،345/1برقم .)221
تذكرة املحتاج إىل أحاديث املنهاج ص (.)71
أخرجه البيهقي يف املدخل إىل السنن الكربى ،ص ( ،162برقم .)152
للسخاوي ص (.)69
ُينظر :تذكرة املحتاج البن املل ِّقن ص ( ،)72املقاصد احلسنة َّ
للسخاوي ص (.)70
ُينظر :املقاصد احلسنة َّ

املسألة األوىل

ٌ
سمه (كتاب السعة)»(((.
رجل كتاب ًا سامه (كتاب االختالف) فقال أمحدِّ :
والتحقيقّ :
اخلالف ليس ك ّله رمحة ،وإنّام يكون اخلالف رمح ًة إذا
أن
َ

رش ورضر ،أو تناز ٍع
كان يف املسائل التي يسو ُغ فيها االجتهاد ،ومل يؤ ّد إىل ٍّ
وتفرق ،وهذا ما سنج ّليه يف املسائل التالية بتوفيق اهلل وعونه.

***

((( جمموع الفتاوى (.)159/14
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الخالف وموقعه من األمر الرشعي
واألمر القدري

املسألة الثانية

األصل يف وجوب االجتامع ونبذ االفرتاق قوله تعاىل﴿ :ﭱ

أمر منه سبحانه
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﴾ [آل عمران ،]103 :فهذا ٌ
وتعاىل باالعتصام بحبل اهلل ،وأنه السبيل إىل الوحدة واالجتامع عىل

احلق.

وعن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ّ
أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
ِ
ِ
الواحد ،وهو من
الشيطان مع
فإن
قال( :عليكُم
َ
باجلامعة وإياكُم وال ُفرقة؛ ّ

ِ
وحة اجلنة َفليلزَم اجلامعة)(((.
االثنني َأبعدَ ،من أرا َد ُبح ُب َ

وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام ّ
أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:
(من رأى من ِ
يكر ُه ُه َفليصرب عليه؛ فإنّه من َف َ
ارق اجلامع َة ِشرب ًا
أمريه شيئ ًا َ
َ
مات ِميت ًة ِ
جاهلية)(((.
فامت ،إال َ
َ

وعن عوف بن مالك ريض اهلل عنه ّ
أن رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسبعني فِرقة ،فواحد ٌة يف اجلنة،
وسلم قال( :اِفرت َقت اليهو ُد عىل إحدى
َ
وسبعون يف النار ،وافرت َقت النصارى عىل ثِ ِ
وسبعني فِرقة ،فإحدى
نتني
َ
َ

وسبعون يف النار ،وواحد ٌة يف اجلنة ،والذي نفس ٍ
حممد بيده َلت َ ِ
قن ُأمتي
َ
َفت َّ
ٍ
وسبعني فِرقة ،واحد ٌة يف اجلنة ،وثِ ِ
وسبعون يف النار) ،قيل:
نتان
ثالث
عىل
َ
َ
((( أخرجه الرتمذي يف جامعه ،يف أبواب الفتن ،466/4( ،برقم .)2165
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب الفتن ،47/9( ،برقم  ،)7054ومسلم يف
صحيحه ،يف كتاب اإلمارة ،1477/3( ،برقم .)1849
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يا رسول اهلل من هم؟ قال( :اجلامعة)(((.

فهذه النصوص وغريها تدل عىل وجوب االجتامع ،ونبذ التفرق

واالختالف.

فإن قيل :فكيف يأمرنا اهلل سبحانه وتعاىل باالجتامع ونبذ الفرقة ،وقد

كتب عىل هذه األمة التنازع ،ففي احلديث الذي رواه اإلمام مسلم رمحه

اهلل عن سعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه
ِ
بمسجد بني معاوي َة َ
دخل
مر
وسلم َأ ْق َب َل َ
ذات يوم من ال َعالية ،حتى إذا َّ

انرصف إلينا ،فقال
فركع فيه َركعتني ،وص ّلينا معه ،ودعا ر َّبه طويالً ،ثم
َ
َ
(سألت ريب ثالث ًا ،فأعطاين ثِنتَني و َمنَعني واحدة،
صىل اهلل عليه وسلم:
ُ
بالس ِنة َفأعطانِيها ،وسألتُه أن ال ُيلك أمتي
ُ
سألت ريب أن ال ُيلك أمتي َّ
بِال َغرق فأعطانِيها ،وسألتُه أن ال َ
أسهم بينَهم َف َمنَعنِ َيها)(((.
جيعل َب َ
نفرق بني األمر ال َقدَ ري واألمر الرشعي ،فنحن
فاجلواب :أنّه البدّ أن ِّ

متع َّبدون ومكلفون باألمر الرشعي الذي يأمرنا اهلل سبحانه وتعاىل به،

فهذا الذي سيحاسبنا اهلل عليه ،وأ َّما األمر الذي قدَّ ره سبحانه وتعاىل
ٍ
ُحاسب عليه.
أمر ال ن َ
حلكمة معينة؛ فهذا ٌ
وهذه احلقيقة ليست يف مسألة اخلالف فقط ،بل أخرب اهلل عز َّ
وجل
((( أخرجه ابن ماجه يف سننه ،يف كتاب الفتن ،1322/2( ،برقم .)3922
((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب الفتن وأرشاط الساعة ،2216/4( ،برقم .)2890
20

املسألة الثانية

عن وقائع كثرية يف القرآن أو عىل لسان نبيه صىل اهلل عليه وسلم َّأنا
ستقع يف هذه األمة ،فنعلم جز ًما ّ
أن وقوعها حتميّ ،إل أنّنا نفعل ما أمرنا
اهلل به ،ونجتنب ما هنانا اهلل عنه ،ون ِ
َكل األمور إليه سبحانه وتعاىل.

ومثال ذلك ما رواه الشيخان عن أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه
َّ
أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قالَ ( :ل َت َتبِ َع َّن َسن ََن الذين ِمن َقبلِكم ،شرب ًا
شرب ِ
بِ ٍ
وذراع ًا بِذراع ،حتى لو َدخلوا يف ُج ِ
حر َض ٍ
ُموهم) قلنا :يا
ب التَّبعت ُ

رسول اهللِ آليهو َد َوالنَّصارى؟ قالَ ( :ف َم ْن؟)((( ،فهذا ّ
َ
يدل ّ
أن أناس ًا من

هذه األمة سيتّبعون سنن اليهود والنصارى ،ولكنّنا مأمورون بالنصوص

الكثرية أن نخالف أهل الكتاب.

وأيض ًا ما رواه مسلم عن أيب هريرة ريض اهلل عنه ّ
أن رسول اهلل صىل
اهلل عليه وسلم قالِ :
(صن ِ
ْفان من ِ
أهل النار مل َأرمها ،قو ٌم َمعهم ِس ٌ
ياط
كأذناب ال َبقر َي ِ
ِ
يالت
كاسيات
ونساء
بون هبا الناس،
عاريات ُم ٌ
ٌ
ٌ
رض َ
ٌ
مائالت ،رؤوسهن كَأسنِم ِة البخْ ِ
دن
ت املائِلة ،ال َي ُ
لن اجلن َة ،وال َيِ َ
دخ َ
َ ُ
ٌ ُ ُ َّ
ِ
مسرية كذا وكذا)((( ،فهذه األحاديث
وإن ِرحيها َل ُيوجدُ من
ِرحيهاّ ،

إخبار عن معايص ستقع قطع ًا يف هذه األمة ،ولكن علينا
وأمثاهلا فيها
ٌ

((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،103/9( ،برقم
 ،)7320ومسلم يف صحيحه ،كتاب العلم ،2054/4( ،برقم .)2669
((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اللباس والزينة ،1680/3( ،برقم .)2128
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أن ال نرىض هبا ،بل نقاومها ما استطعنا إىل ذلك سبيالً ،وال نستسلم هلا
احتجاج ًا باألمر القدري ،بل نعمل بمقتىض األمر الرشعي الذي ُك ّلفنا

باتباعه ،فال ُيتج باألمر القدري عىل ترك األمر الرشعي.

واألمر الرشعي الذي أمرنا اهلل سبحانه وتعاىل به يف هذا الباب هو

الوحدة واالجتامع واالئتالف وترك الفرقة واالختالف والتنازع،

وحيصل هذا االجتامع باالعتصام بحبل اهلل مجيع ًا ،وأن ال نرتكه فنتفرق،

قال تعاىل﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﴾ [األنعام.]153 :
فإن قيل :فلامذا كتب اهلل سبحانه وتعاىل علينا هذا اخلالف؟

فاجلوابّ :
عم يفعل ،فله احلكمة
أن اهلل سبحانه وتعاىل ال ُيسأل ّ
أن جيمع النّاس عىل ٍ
البالغة ،واألرسار الباهرة ،ولو شاء اهلل سبحانه ْ
أمر
كل ٍ
ٍ
واحد لفعل ،فهو عىل ّ
يشء قدير ،وقد قال يف كتابه الكريم ﴿ :ﮠ ﮡ

ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﴾ [املائدة.]48 :

ولو شاء سبحانه وتعاىل ْ
أن يمنع أسباب اخلالف مجي ًعا لفعل ،فمث ً
ال
ٍ
معان
اختالف فهم النص؛ ألنّه حيتمل
من أسباب اخلالف بني الفقهاء
ُ

نصوصا ُمْكَم ًة
عدة ،فلو شاء اهلل سبحانه وتعاىل جلعل النصوص ك َّلها
ً

قطع ّي ًة ال خيتلف فيها فهامن ،ولكنّه مل يفعل ذلك ،بل قال اهلل يف كتابه
22

املسألة الثانية

العزيز﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ﴾ [آل عمران.]7 :
ِ
يتبي ّ
إنزال بعض اآليات املتشاهبات هو ابتالء الناس
أن سبب
وهبذا ّ
هبا ،ول ُيظهر سبحانه موقفهم من هذا املتشابه ،هل يردونه إىل املحكم،

أم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله؟ قال ابن السمعاين:
«ويشبه أن يكون سبب غموضها امتحان ًا من اهلل لعباده ليتفاضل بينهم
يف درجات العلم ومراتب الكرامة» ،فكذلك (اخلالف) كتبه اهلل علينا
مر يف اآلية الكريمة السابقة ﴿ :ﮠ ﮡ
ليختربنا به سبحانه وتعاىل ،كام ّ

ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
،]48

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾
موقف الناس من اخلالف،
فكل موطن خالف هو ابتال ٌء من اهلل ،لِ َيعلم
َ
وموقفهم من املخالِف ،هل هو عىل الطريقة التي ارتضاها وأمر هبا ،أم
[املائدة:

ّفرطوا أو أفرطوا؟

فإن قيل :فام احلكمة من اإلخبار باألمر القدري ،وما فائدة العلم به؟

فاجلوابّ :
أن اإلخبار عن األمر القدري فيه حكم وفوائد عدة ،فإنه إذا

علم املسلمون ّ
أن هذا األمر البد أن يقع يف األمة -وال يعني أنّه سيصيب
23
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َّ
كل فرد من أفرادها -جدّ وا وشمروا يف احلذر منه ،ما ال يكون منهم فيام مل
علمت أنَّه سيكون يف األمة من يتنازعون ،وسيكون
خيربوا بوقوعه .فإذا
ُ

فيها من يتبع اليهود والنصارى ،وغري ذلك من األمور التي ال يرىض اهلل
متأه ًبا متيقظ ًا أن أقاوم ذلك ،وال أكون ضمن الفرقة
عنها ،فهذا جيعلني ِّ
العاصية املذنبة.

ومن فوائد العلم باألمر القدري :عدم اليأس واجلزع إذا وقع ما

أن األمة مفرتقة ّ
أخربت به النصوص ،فإذا رأى املسلم ّ
وأن واقع بعض

يرس التباعهم سنن اليهود والنصارى ووجود الكاسيات
الناس ال ّ
العاريات وغريها من األمور املنكرة ،مل يصبه اليأس والقنوط ،لِ ِع ْل ِمه

ِ
بإخبار النبي صىل اهلل عليه وسلم ّ
وقوع هذه
أن هذا سيقع ،بل إن
َ

احلوادث يقوي إيامن املسلم إذ يردد يف نفسه﴿:ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

ﰋ ﰌ ﰍ﴾ [األحزاب.]22 :

ومن احلكم أيض ًا :أن وقوع ما يكره من األمور القدرية -كالتي

سبق ذكرها -تزيد يقينه بتحقق وقوع ما حيب من األمور القدرية أيض ًا،

كانتشار اإلسالم يف األرض ،وامتالئها عدالً وقسط ًا ،فإن املخرب عنهام
واحد.

بقي أمر جيب التنبيه عليه ،وهو أن البعض فهم من قوله صىل اهلل
(وسأل ُت ُه أن ال َي َ
بأسهم بينَهم َف َمنَ َعنِيها) فهم أن االفرتاق
عل َ
عليه وسلمَ :
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والتنازع خاص هبذه األمة ،وليس يف احلديث ما يدل عىل ذلك ،بل

التفرق والتنازع واقع يف كل األمم .فالنبي صىل اهلل عليه وسلم دعا ر ّبه

بثالث دعوات هلذه األمة ،ألهنا قد وقعت يف األمم السابقة ،فاستجاب
ٍ
حلكمة
سبحانه الثنتني كرام ًة هلذه األمة دون باقي األمم ،ومنع الثالثة
أرادها سبحانه ،فليس يف احلديث أن االفرتاق خاص هبذه األمة .بل إن
هذه األمة مرحومة أكثر من غريها ،وإليك هذا الكالم النفيس لشيخ

اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل« :وهذا ألنه ال بد أن تقع الذنوب من هذه
األمة وال بد أن خيتلفوا؛ فإن هذا من لوازم الطبع البرشي ال يمكن أن

يكون بنو آدم إال كذلك ،وهلذا مل يكن ما وقع فيها من االختالف والقتال

والذنوب دلي ً
ال عىل نقصها؛ بل هي أفضل األمم ،وهذا الواقع بينهم من
وخي ِ
غريها أقل ،واخلري فيها
لوازم البرشية وهو يف غريها أكثر وأعظمُ ،

أكثر والرش فيها أقل ،فكل ٍ
خري يف غريها فهو فيها أعظم وكل ٍ
رش فيها

فهو يف غريها أعظم»(((.

ونرى مصداق ذلك يف التاريخ البعيد والقريب واملعارص ،فقد ُقتل يف

أوروبا عرشات املاليني بسبب احلروب التي وقعت بني دوهلا ،وإىل اآلن

يمر -يف أمريكا مثالً -يوم إال وتأيت األخبار بشخص أخذ سالحه
ال ُّ
ٍ
مدرسة أو حانة فقتل وجرح ،وتشري اإلحصاءات أن معدل
وذهب إىل
((( جمموع الفتاوى (.)151-150/14
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القتىل يف هذه االعتداءات حوايل  45شخص ًا شهريا!!(((.

وهذا دليل عىل النخر البالغ يف نسيج املجتمعات األخرى ،وليس

ٍ
رجل واحد ،بل هم كام
وأنم عىل قلب
ً
صحيحا َّأنم عىل وئام وائتالفّ ،

قال تعاىل ﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ﴾ [احلرش ،]14 :ولك َّن املرء يعرف عن مشاكل جمتمعه
وحيس بعيوبه أكثر مما يعرف وحيس من عيوب ومشاكل املجتمعات

األخرى.

***

((( وفق إحصائية موقع «تتبع حاالت القتل اجلامعي» ،وهو موقع أمريكي يرصد مجيع
هذه احلاالت يف واليات أمريكا وأعداد ضحاياها ،انظر:
.massshootingtracker.org/data
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الخالف بني اإلفراط والتفريط
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ٍ
ليس ّ
خالف ِمعوالً للهدم؛ ّ
ألن وقوع اخلالف وتنوع اآلراء
كل

من طبيعة البرش ،وإنام يكون اخلالف معوالً للهدم -هدم الدين وهدم
املجتمع -يف حالتني:

احلالة األوىل :اإلفراط والغلو يف التعامل مع اخلالف ،وذلك بعدم

مراعاة السائغ منه واإلقرار بوجوده ،وعدم التزام األحكام واآلداب

الرشعية يف اخلالف عامة ،فيؤول األمر إىل التنازع ،ثم الفرقة والتباغض،
ِ
ٍ
ِ
ثم احلقد والكيد واملكر بأن يعمل ُّ
خمالف ِه ،وربام
إفشال
إنسان عىل
كل

أدى ذلك إىل االقتتال ،فهذا هو اهلدم ،هد ٌم للمجتمع ،هبدم الروابط بني

أهله ،ممّا جيعل األعداء ترتبص بنا وتطمع بخرياتنا ،وقد قال سبحانه

وتعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ [األنفال.]46 :

وهو فوق ذلك هد ٌم للدينّ ،
ألن هذا التنازع ُيعطي صورة من ّفرة عنه.

فيقال انظروا إىل أهل الدين الواحد وما بينهم من الشحناء والعداوات
والكيد ما هذا الدين الذي هذا حال أتباعه وأصحابه؟

فعندما ّ
نشط يف التعامل مع اخلالف واملخالفني وال نكون راشدين يف

ذلك ،هندم ما بيننا ،وهندم الصورة اجلميلة عن ديننا.

احلالة الثانية :التفريط والتمييع يف اخلالف ،والتساهل فيه ،بجعل ِّ
كل

األمور قابل ًة للنظر واالجتهاد ،فال أصول وال مس َّلامت وال ثوابت ،حتى
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أصبحنا نسمع يف كل املسائل «فيها قوالن» ،فهذه احلالة ال تقل خطور ًة
ف الدين وهتدم أركانه ،فهذا هو هدم الدين.
عن احلالة األوىل؛ ألهنا َت ِّر ُ

أناس هبذه األقوال الشاذة
وهو هد ٌم للمجتمع كذلك ،فعندما يأيت ٌ

وجيعلوهنا من املسائل اخلالفية ،لن يقبل الغيورون عىل الدين هبذا،

وسيقومون بمهامجة هؤالء املبدِّ لني املم ِّيعني ،فتحصل الفرقة واملنازعة
والعداوة بني الناس.

ولذلك فإنَّنا نريد أن نضع َّ
كل اخلالفات يف إطارها الرشعي بني

اإلفراط والتفريط ،دون غلو أو تز ّيد ،ودون متييع أو تساهل ،وال يكون

ذلك إال بمعرفة ما يسوغ فيه اخلالف وكيفية التعامل مع أهله ،وما ال يسوغ
ٍ
أسلوب يف التعامل
خالف
فيه اخلالف وكيفية التعامل مع أهله ،فلكل
ٌ
معه ،ن َْضبِ ُط سلوكَنا عىل أساسه ،وبذلك ن َُض ِّيق ُف َرص اهلدم والتخريب

أمر قدري،
والشحناء ،ونقلل من وقوع التنازع ،وإن كنَّا لن نُلغيه ألنه ٌ

ولكننا نقلل من احتامالته ،أو عىل األقل نسلم من أن نكون من املتنازعني
املذمومني.

***
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أكثر األدبيات التي تتحدث عن اخلالف ،تتحدث عنه يف سياق

اخلالف يف املسائل الفقهية .وال شك ّ
أن اخلالف ال ينحرص يف املسائل

الفقهية ،بل يكون يف جماالت أخرى كثرية ،لكن لعل سبب الرتكيز عىل
اخلالف الفقهي ّ
أن أكثر الذين كتبوا يف هذا املوضوع من العلامء السابقني
ِ
وأحكامه وآدابِه ،ومن أمثلة هذه
اعتنوا هبذا املجال من اخلالف ،أسبابِه

الكتب كتاب شيخ اإلسالم ابن تيمية املشهور «رفع املالم عن األئمة

األعالم» ،وكتاب «اإلنصاف يف التنبيه عىل املعاين واألسباب التي
أوجبت االختالف» للبطليويس (ت 521 :هـ) ،وكتاب «اإلنصاف يف

بيان أسباب االختالف» للشاه ويل اهلل الدهلوي (ت 1176 :هـ) رحم
اهلل اجلميع.

وكان من الطبيعي أن تأيت أمثلتهم وشواهدهم عىل اخلالف من

املسائل الفقهية ،فصار من يكتب يف هذا املوضوع من بعدهم يستشهد
بأمثلتهم عىل أدب اخلالف وأحكامه ،وأصبحت الصبغة الفقهية تطغى

عىل الطرح.

أن دائرة اخلالف أوسع من االختالف الفقهي ،إال ّ
ورغم َّ
أن االنطالق

مما كتب يف اخلالف الفقهي مفيدٌ جد ًا؛ ويمكن النظر إليه كنموذج للتعامل
مع اخلالف بشكل عام ،خاصة إذا استحرضنا التايل:

ٍ
أوالًّ :
ٍ
فقهي معني ،فلو
خالف
أن كثري ًا من خالفاتنا العملية ترجع إىل
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أخذنا أكثر اخلالفات املوجودة عىل الساحة السورية اآلن ،مث ً
ال اخلالف

يف موضوع الراية هل ُيرفع هذا العلم أو ذاك؟ هذا اللون أو غريه؟

لوجدنا ّ
أن هذه املسألة فقهية يف أصلها ،ولك ْن ََّلا مل ُيتعامل معها ْ
برشد
أحدثت نزاعات وربام اقتتاالً بني الفصائل(((.

ومثلها كذلك :مسألة هل ُيفرض عىل النساء هيئة معينة للباس؟ فهذه

مسائل يف أصلها خالف يف فروع فقهية ،لكن اختذ اخلالف بشأهنا أبعاد ًا

كثرية غري علمية ،فإذا أرجعنا اخلالف إىل أسبابه الرشعية ،وعرفنا كيف

كان العلامء يتعاملون مع اخلالف الفقهي ،تق ّلصت هوة اخلالف ،إذ إن
الرتشيد يف املنطلق يؤدي إىل الرتشيد يف املآل.

فتفاوتَت فيها
ثاني ًا :إذا كان العلامء قد اختلفوا يف أمور من الدين،
َ

اجتهاداهتم ،مع وجود النصوص من القرآن والسنة ،فألن يقع اخلالف

فيام دوهنا من املسائل من باب أوىل ،وجتاوز هذا اخلالف لئال يفيض إىل

التنازع ينبغي أن يكون أيرس من جتاوز اخلالف الفقهي.

ثالث ًا :يمكننا من دراسة مسائل اخلالف الفقهي أن نستنبط املعايري

واملعاين التي ألجلها عدّ العلامء هذا اخلالف سائغ ًا وهذا غري سائغ،

((( وملزيد من التفصيل حول مسألة رفع العلم ُينظر فتوى هيئة (شام) اإلسالمية عىل
الشبكة ،وهي بعنوان :هل هناك راية حمددة جيب أن يلتزم هبا السوريون؟
http://islamicsham.org/fatawa/275
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ونحاول أن نقيس عليها غريها من جماالت اخلالف ،فلدى العلامء دقة

وفقه عظيم يف هذا الباب ،تتجىل بوضوح حني نعلم كيف ضبطوا مسائل
اخلالف السائغ.

رابع ًا :هناك جزئيات كثرية من األدب يف التعامل مع املخالفني ليس

هلا ارتباط بموضوع اخلالف ،فقهي ًا كان أو غريه ،وعليه فهناك الكثري

الذي يمكن أن نتعلمه من أخالقهم ومواقفهم من اخلالف.

***
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الخالف السائغ والخالف غري السائغ
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اخلالف الفقهي إنّام يكون سائغ ًا -وحينها نقول عن املسألة أهنا
ٍ
حاالت منضبطة ،مرجعها إىل حال الدليل ،ذلك أن مستند
اجتهادية -يف

ّ
فمظان اخلالف السائغ مرتبطة بحال
احلكم الرشعي هو الدليل ،وعليه
الدليل ،يوضح ذلك جلي ًا قول ابن الق ّيم رمحه اهلل «والصواب ما عليه

األئمة أن مسائل االجتهاد ما مل يكن فيها دليل جيب العمل به وجوب ًا

ظاهر ًا مثل حديث صحيح ال معارض له من جنسه فيسوغ فيها -إذا

عدم فيها الدليل الظاهر الذي جيب العمل به -االجتهاد لتعارض األدلة
أو خلفاء األدلة فيها»(((.

ويمكن -بتتبع أقوال العلامء -أن نلخص مظان اخلالف السائغ يف

إحدى احلاالت التالية:

احلالة األوىل :عدم وجود ٍ
نص يف املسألة.

فعدم وجود ٍ
نص يف املسألة ُيلجئ العلامء لالجتهاد ،ومن األمثلة

الفقهية عىل ذلك مسألة عورة املرأة أمام املرأة ،فال يوجد نص يف هذه
املسألة ،ولذلك اجتهد العلامء فيها ،وذهبوا الجتاهات متعددة:

فذهب بعضهم إىل قياس عورة املرأة أمام املرأة عىل عورة الرجل أمام

الرجل ،وعليه رجحوا أن تكون العورة ما بني الرسة والركبة ،وذهب
آخرون إىل أن املرأة حتتاج إىل سرت أكثر من هذا القدر حتى بني النساء،

((( إعالم املوقعني عن رب العاملني (.)224/3
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فقاسوا عورة املرأة أمام املرأة عىل عورهتا أمام حمارمها من الرجال،
ورجحوا أن تسرت الظهر والبطن وماهو أكثر من ذلك .واألمثلة عىل هذا
النوع من اخلالف السائغ كثرية ،خاصة يف األحكام الفقهية التفصيلية.

احلالة الثانية :وجود ٍ
ف يف صحته.
نص يف املسألةّ ،إل أنّه ُم َت َل ٌ
َ
فمن رأى ّ
صحيح َع ِم َل به وبنى عليه ،ومن رأى غري ذلك
احلديث
أن
ٌ

مل يعمل به واجتهد رأيه ،ومن األمثلة عىل ذلك اختالف العلامء يف اشرتاط

الويل يف النكاح بنا ًء عىل حديث أيب موسى األشعري ريض اهلل عنه أن

(((
صح ُحه اعتربه
فم ْن َّ
النبي صىل اهلل عليه وسلم قال( :ال َ
نكاح إِ َّل بِ َويل) َ ،

رشط ًا من رشوط صحة النكاح ،ومن مل يصححه اجتهد غري ذلك.
احلالة الثالثة :وجود نص يف املسألة ٍ
ف يف
متفق عىل صحته ،لكنّه ُم َت َل ٌ

نص صحيح غري رصيح.
داللته ،فهو ٌ

مس املصحف بغري
ومن أمثلة ذلك :اختالف العلامء يف حكم ّ

وضوء ،بنا ًء عىل اختالفهم يف فهم قوله تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ [الواقعة ،]79-77 :فاختلف

العلامء يف حتديد املراد من هذه اآليات؟ ومن هم املطهرون؟ فمن قال

((( أخرجه أبو داود يف سننه ،يف كتاب النكاح ،229/2( ،برقم  ،)2085والرتمذي يف
جامعه ،يف أبواب النكاح ،399/3( ،برقم  ،)1101وابن ماجه يف سننه ،يف كتاب النكاح،
( ،605/1برقم .)1881
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ّ
إن اآليات تشري إىل اللوح املحفوظ واملقصود باملطهرين املالئكة ،مل ير
ال عىل وجوب الطهارة َلِ ِّس املصحف ،ومن رأى ّ
يف النص دلي ً
أن مفهوم
أن يف اآلية ٌ
النص أشمل من ذلك ،رأى ّ
دليل عىل وجوب الطهارة َلِ ِّس
املصحف ،فرغم وجود النص الصحيح ّإل ّ
أن العلامء اختلفوا يف احلكم
الختالفهم يف داللته ،وهذا جيعل اخلالف سائغ ًا يف املسألة.

ويمكن أن يلحق باختالفهم يف الداللة ،اختالفهم يف الصفة التي

صدر عنها حديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،هل صدر عنه بصفته

مرشع ًا ،أم بصفته إمام ًا ،أو قائد ًا للجيش ،أو قاضي ًا ،أو مفتي ًا ،أو غري
تل َق ً
ذلك .مثاله حديث( :من َق َ
تيل َل ُه عليه َب ِّين ٌة َفل ُه َس َل ُبه)((( ،هل هو

ترشيع عام ،أم صدر عن النبي صىل اهلل عليه وسلم يف معركة بعينها
بصفته إمام ًا فال يستدل به يف كل األحوال؟

ونحن ال نخالف يف أن بعض ما يصدر عن النبي صىل اهلل عليه

وسلم ،يصدر عنه بغري صفته الرسولية الترشيعية ،ويشهد لذلك عدة
مون إِ ّيل،
أحاديث ،مثل حديث تأبري النخل((( ،وحديث( :إنَّكم َتت َِص َ

ّ
حق أخيه شيئ ًا
ولعل َ
بعضكم َأ َحل َن بِ ُح َّج ِته من بعضَ ،فمن َق َض ُ
يت له بِ ِّ

((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب فرض اخلمس ( ،92/4برقم ،)3142
ومسلم يف صحيحه ،يف كتاب اجلهاد والسري ( ،1370/3برقم .)1751
((( أخرجه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب الفضائل ( ،1836/4برقم .)2363
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أقطع له ِقطع ًة من ِ
النار فال َيأخذها)((( ،لكن مثل هذا األمر
بِقولِه فإنَّام
َ
جيب ضبطه بضابطني حتى ال يصبح أداة لتعطيل النصوص:

األول :أن تكون هناك قرينة ظاهرة عىل أن الترشيع غري مراد ،وإال

فاألصل يف كالمه صىل اهلل عليه وسلم الترشيع ،وإذا تطرق االحتامل
رجعنا إىل األصل.

الثاين :أن يكون القول بأن ما صدر عنه يف حادثة بعينها ليس بصفة

الترشيع قوالً قدي ًام ألهل العلم ،ال قوالً حديث ًا للمعارصين ،ألن مثل
هذا القول ال يتغري بتغري الزمان ،وصدوره عن املعارصين دون املتقدمني

دليل عىل تأثرهم بأحوال زماهنم ،وهذا كاف يف إسقاط االستدالل.

تل َق ً
وعليه فيكون اخلالف يف حديث( :من َق َ
تيل َل ُه عليه َب ِّين ٌة َفل ُه
َس َل ُبه) خالف ًا سائغ ًا؛ ألن االختالف يف الصفة التي قاهلا هبا النبي صىل
اهلل عليه وسلم قديم ،لكن ال يكون اخلالف يف داللة حديث( :ال ُيفلِح
أمرهم امرأة) -مثالً -سائغ ًا من هذه اجلهة؛ ألننا ال نعلم أحد ًا
قو ٌم َو َّلوا َ

من املتقدمني قال إن هذا رأي للنبي صىل اهلل عليه وسلم يف حادثة عني.
نص ٍ
احلالة الرابعة :وجود ٍ
متفق عىل صحته وداللته يف املسألة ،فهو

ٍ
عارض له.
ف يف وجود ُم
نص صحيح رصيح ،لكنّه ُم َت َل ٌ
ٌ

((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب الشهادات ( ،180/3برقم ،)2680
ومسلم يف صحيحه ،يف كتاب األقضية ( ،1337/3برقم .)1713
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ويف هذه احلالة يلجأ العلامء إىل اجلمع بني النصوص ،أو ترجيح

أحدها استناد ًا إىل القرائن ،وبذلك تصبح املسألة حمل اجتهاد.

ناقض
ومن أمثلة ذلك :اختالف العلامء يف حكم مس الفرج ،هل هو ٌ

للوضوء أم ال؟ وسبب اخلالف وجود حديثني ظاهرمها التعارض ،مها
رسة بنت صفوان ريض اهلل عنها أهنا سمعت رسول اهلل صىل اهلل
حديث ُب َ

(م ْن َم َّس َذك ََر ُه َف ْل َيت ََو َّضأ)((( ،وحديث َط ْلق بن عيل
عليه وسلم يقولَ :

ريض اهلل عنه أنّه قال :سأل رجل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أيتوضأ
أحدنا إذا مس ذكره؟ َق َال( :إِنَّام هو َب ْض َع ٌة ِم َ
نك أو َج َس ِدك)((( ،فظاهر

احلديث األول يدل عىل َّ
أن مس الفرج ناقض للوضوء ،وظاهر احلديث

الثاين يدل عىل ّ
مس الفرج غري ناقض للوضوء ،فاختلف العلامء يف
أن ّ
حكم هذه املسألة عىل أقوال عدة:

فقال احلنفية((( :ن َُر ِّجح احلديث الثاين ألنه مع األصل ،واألصل براءة

الذمة ،فال ُينتقض الوضوء مطلق ًا بمس الفرج.

((( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ،يف مسند القبائل ( ،265/45برقم  ،)27293وأبو
والرتمذي،
وصححه اإلمام أمحد،
داود يف سننه ،يف كتاب الطهارة ،46/1( ،برقم ،)181
ُّ
َّ
والدارقطني ،ومن املتأخرين األلباين وحمققو املسند وغريهم.
وابن معني،
ّ
وحسنه
((( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ،يف مسند املدنيني ( ،214/26برقم ّ ،)16286
حمققو املسند ،وقالوا يف (« :)460/39وقد صحح حديث طلق هذا ابن حبان ()1119
وعمرو بن عيل الفالس ،وابن املديني ،والطحاوي والطرباين وابن حزم وغريهم».
((( ُينظر :املبسوط للرسخيس ( ،)66/1بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع (.)30/1
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وقال غريهم :بل نجمع بني احلديثني؛ ّ
ألن األول أحوط والثاين مع

األصل وكالمها صحيح ،ثم اختلفوا يف طريقة اجلمع

فقال املالكية((( ،والشافعية((( ،واحلنابلة((( :من مس فرجه بال حائل

انتقض وضوؤه مطلق ًا وأما مع احلائل فال.

وقال بعض املالكية((( :من مس فرجه بشهوة انتقض وضوؤه وأما

بغري شهوة فال.

سائغ ّ
ٌ
ألن سبب االختالف وجود أحاديث ظاهرها
فهذا اخلالف

التعارض ،فالكل مس ّلم باألحاديث والنصوص ،ولكنهم خيتلفون يف

فهمها.

احلالة اخلامسة :عند وجود ٍ
ٍ
ٍ
رصيح ال معارض
صحيح
نص يف املسألة

ف يف تنزيله عىل النازلة يف الواقع ،وهو ما يسمى بـ «حتقيق
له ،لكنّه ُم َت َل ٌ
املناط».

ومن أمثلة ذلك :اختالف العلامء يف حكم العمليات «الفدائية» ،وهي

يفجر اإلنسان نفسه يف العدو ،فهل هذه املسألة ُتن ََّزل عليها النصوص
أن ّ
املحرمة لقتل النفس؟
ِّ

((( ُينظر :الرشح الكبري للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (.)121/1
((( ُينظر :احلاوي الكبري للاموردي (.)189/1
((( ُينظر :كشاف القناع عن متن اإلقناع للبهويت (.)126/1
((( ُينظر :الذخرية للقرايف (.)221/1
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فمن رأى أهنـا ت ُّنزل عليها هذه النصـوص ،قالَّ :
إن هـذه العمليـات

ألنا ٌ
قتل عمد للنفس.
ال جتوز ّ

ومن رأى ّأنا ال ت َُّنزل عليها هذه النصوص ،قالّ :إنا جتوز ،ألن قاتل

النفـس هو من يعمد إىل ذلك يأسـ ًا وجزع ًا ،بينام منفـذ هذه العمليـات

ال يقصد قتل نفسه ابتدا ًء ،بل قتل أعدائه ،ويموت هو بسبب هذه
العملية ،فهو ُم ْق ِد ٌم يبتغي األجر يف الدار اآلخرة ببيع نفسه هلل.
فالعلامء يف هذا املثال اتفقوا يف كل يشء من ناحية التأصيل ،واختلفوا

يف التنزيل هل هذه املسألة مما ُي َّنزل عليها هذه النصوص أو ال؟

فهذه هي احلاالت اخلمسة التي يسوغ فيها االختالف ،فعندما يكون

اخلالف مرجعه إىل أحد هذه األمور اخلمسة يكون سائغ ًا ّ
وإل فال.

وملزيد من التوضيح ،نذكر حالتني قد حيدث فيهام خالف ،لكنه ال جيعل

األقوال فيها من اخلالف السائغ:

احلالة األوىل :عدم العلم بالنص الرشعي.

متصور -من العلامء -قبل تدوين النصوص ،فقد يغيب عن أحد
وهذا
ٌ
ٍ
العلامء الدليل ،فيقول ٍ
بقول
خمالف للنص اجتهاد ًا ،بينام يقف عامل ٌ آخر عىل
الدليل فيفتي بمقتضاه ،فهل يبقى األمر من بعدهم خالف ًا سائغ ًا ونقول

«يف املسألة قوالن» ؟ كال ،ال نقول بذلك ألنه ال اجتهاد يف مورد النص.

ومن أمثلة ذلك :ما رواه البخاري ومسلم من قصة عمر بن اخلطاب
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ريض اهلل عنه أنّه حني َق ِد َم الشامُ ،أخرب ّ
أن الطاعون قد نزل هبا ،فاختلف

الصحابة يف حكم الدخول للبلد التي فيها الطاعون ،واجتهدوا يف ذلك

– ومل يكونوا يعلمون أن يف املسألة نص  -فقال بعضهم بالدخول كأيب
اجلراح ريض اهلل عنه ،وقال بعضهم بمنع ذلك ،حتى جاء
عبيدة عامر بن ّ

عبد الرمحن بن عوف ريض اهلل عنه وكان متغ ِّيب ًا يف بعض حاجته -فقال:

علام ،سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول( :إِذا
إن عندي يف هذا ً
ِ
وقع بِأرض وأنتم هبا فال َت ُر ُجوا
َقدموا عليه ،وإِذا َ
سمعتم به بِأرض فال ت ُ
فرارا منه)((( ،وبعدها أذعن الكل للنص ،فال نقول بعد العلم بالنص ّ
إن
ً
املسألة من اخلالف السائغ.

احلالة الثانية :الشذوذ بمخالفة أحد النصوص وتأويلها تأوي ً
ال بعيد ًا.
ومن أمثلة ذلك القصة املشهورة التي تُنسب لإلمام حييى بن حييى

الليثي ،صاحب اإلمام مالك وأحد رواة املوطأ ،حينام استفتاه أحد أمراء

املغرب يف أنَّه وطئ جاريته يف رمضان ،فأفتاه بوجوب صوم شهرين

خييه بني الصوم والكفارة بعتق الرقبة ،فلام ُسئل عن هذا
متتابعني ،ومل ّ
قال هذا أمري ،وإذا قلنا له أعتق رقبة ،يطأ أمته َّ
كل يوم ويعتق رقبة!

فلم يقبل علامء عرصه قوله هذا ،وعدّ وه شذوذ ًا ،وخمالف ًا لإلمجاع،

الطب ،130/7( ،برقم ،)5729
((( أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه ،يف كتاب
ّ
ومسلم يف صحيحه ،يف كتاب السالم ،1740/4( ،برقم .)2219
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لورود النص بالتخيري وإلغاء هذه املصلحة التي رآها.

واخلالصة :ليس كل مسألة اختلف فيها العلامء يكون اخلالف فيها

سائغ ًا؛ ّ
مردها إىل أسباب
ألن العلامء قد خيتلفون ويقولون أقواالً ليس ُّ
اخلالف السائغ ،فال تكون املسألة من مسائل االجتهاد واخلالف السائغ،

أن القائل يعتقد َّ
قال ابن الق ّيم رمحه اهلل« :وإنام دخل هذا اللبس من جهة َّ
أن
مسائل اخلالف هي مسائل االجتهاد ،كام اعتقد ذلك طوائف من الناس

ممن ليس هلم حتقيق يف العلم ،والصواب ما عليه األئمة ّ
أن مسائل االجتهاد
ما مل يكن فيها دليـل جيب العمل به وجوب ًا ظاهر ًا مثل حديث صحيح ال
معارض له من جنسه فيسوغ فيها -إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي جيب

العمل به -االجتهاد لتعارض األدلة أو خلفاء األدلة فيها ،واملسائل التي

اختلف فيها السلف واخللف؛ وقد تي َّقنَّا صحة أحد القولني فيها كثرية»(((.

ثم م ّثل هلا بأمثلة ،منها :كون احلامل تعتدّ بوضع احلملّ ،
وأن ربا الفضل

وأن املسلم ال ُيقتل بالكافرّ ،
وأن نكاح املتعة حرامّ ،
حرامّ ،
وأن املسح عىل
اخلفني جائزّ ،
وأن التمتع بالعمرة إىل احلج جائز ،وغريها من املسائل ،عل ًام

بأن القائلني هبذه األقوال اآلنفة ِّ
ّ
الذكر هم من أفاضل األمة وخيارها بعد

نبيها صىل اهلل عليه وسلم ،وال يدانيهم من كان بعدهم ال يف عل ٍم وال يف

ُقى.
ت ً

((( إعالم املوقعني عن رب العاملني (.)224/3
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ومل خيل عرص من العصور من اجتهادات لبعض كبار أهل العلم،

استنكرها عليهم معارصوهم ومن بعدهم ،ومل يوافقوهم عليها ،وعدُّ وها

من قبيل ّ
الزلت واألخطاء التي ال يتابعون عليها.
ٍ
فجعل ِّ
ُ
خالف وقع بني أهل العلم حج ًة عىل َّ
أن املسألة اجتهادية
كل

و«فيها قوالن» جيوز األخذ بأهيام شاء ،ليس مسلك ًا صحيح ًا.

فاملسألة ال تكون اجتهادية وال يكون اخلالف فيها سائغ ًا بمجرد
خمالفة عاملٍ من العلامء ،مهام بلغت جالل ُة ِ
قدره وعلو منزلته يف العلم؛ بل
اخلالف السائغ له أسبابه ،وقد فصلناها يف هذه املسألة.

أكثر اخلالف غري السائغ ال يصدر من أهل العلم ،بل من
واحلق أن َ

«املثقفني» املتعاملني ،الذين مل ينطلقوا من قاعدة راسخة يف فهم اإلسالم،

واضطربت عندهم مصادر التلقي ،فمن مقدّ ٍم لعقله عىل النص ،جيعل

عقله متحك ًام يف النصوص وتأويلها ،أو متب ٍع هلواه أو ٍ
لرأي سيئ ُز ّين

له فرآه حسن ًا ،أو زاع ٍم أنه متبع ملقاصد الرشيعة بينام هو هيدم هبا قواعد
الدين هدم ًا ،أو منهز ٍم من داخله أفقدته شبهات األعداء املتتالية توازنه،
فرييد أن يتخلص من كل «موروث» حيرجه أمام العامل املتحرض!
وخالف أمثال هؤالء ال ينبغي أن يعد خالف ًا أصالً:

يقولـون هـذا عندنـا غـري جـائز

ومن أنتمـو حتى يكون لكـم عنـدُ

إال أن خطورهتم تكمن يف أهنم ينبشون األقوال القديمة ،وخيرجون منها
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األقوال املنفردة والشاذة واملنقرضة ،أو يقطعوهنا من سياقها وظروفها.

فالواجب عىل العلامء ْ
أن ُيب ِّينوا خطأ هذه األقوال ويدحضوها ،وحيذروا

النّاس من اتباعها ،فهذه خالفات غري سائغة ،وليست حم ً
ال لالجتهاد ،بل

تناقض أصوالً مستقرة ،أدلتها ثابتة ،فال يصح التساهل معها وإال أصبح

ً
معوال هلدم حدود الدين وأركانه وبنيانه .قال اهلل تعاىل﴿ :ﭑ
اخلالف

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾ [آل عمران:

 ،]187وقال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﴾[مريم.]12 :

وأخري ًا نقول :هذا التأصيل املبني عىل جعل اخلالف منه ما هو سائغ

ومنه ما هو غري سائغ ُيمكن االستفادة منه يف غري املسائل الفقهية ،بل يف

غري املسائل الدينية ،ففي كل ٍ
فن ويف كل جمال يوجد معايري ومسلامت

وقواعد يكون اخلالف فيها غري سائغ ،وقضايا أخرى يكون اخلالف فيها

سائغ ًا وقاب ً
ال لألخذ والرد.

مث ً
أمور إذا فعلها الطبيب كان جمرم ًا ،بينام هناك أخطاء
ال يف جمال
ّ
الطب ٌ

طبية مغتفرة يف عرف األطباء ،وقل مثل ذلك يف اهلندسة ويف كل جماالت
احلياة ،فكل عل ٍم أو ٍ
فن له أهله الذين يعلمون ما هي املسلامت التي يعترب

اخلطأ فيها غري سائغ وما هي األمور التي يكون اخلطأ فيها سائغ ًا.

وحياة النَّاس ال تستقيم بأن نجعل كل املسائل خالفية وقابلة

لوجهات النظر ،خاص ًة يف األمور ذات الطابع اجلامعي أو املجتمعي التي
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يتأثر اآلخرون بعمل الفرد فيها؛ ولذلك عندما جيتمع الناس يف عمل

مشرتك يف مؤسسة أو كيان أو فصيل عسكري أو سيايس ماذا يفعلون؟

ينصون فيه عىل القدر املشرتك الذي ال يمكن
يضعون نظام ًا أساس ّي ًاُّ ،

أن خيتلفوا فيه ،ويف هذه احلالة تقوم نصوص النظام األسايس واملواثيق
واملعاهدات بينهم مقام نصوص الرشع بني الفقهاء ،فيحرتموهنا

ويرجعون إليها ،فام كان مصادم ًا هلذه النصوص جيعلونه من اخلالف غري

السائغ  ،وما كانت حتتمله النصوص أو ُيتفاوت يف تنزيله عىل الواقع
فيكون من اخلالف السائغ ،وهكذا.

ينص عىل أنه ال حيق
ومثاله أن يكون النظام األسايس لفصيل عسكري َّ

ويعي
يعي أحدَ أقاربِه يف موقع قيادي ،ثم يقوم القائد ّ ُ
قائدُ الفصيل أن ّ َ
أخاه قائد ًا لقطاع من الفصيل ،فيقال له :أنت خالفت النظام ،وهذا خالف

غري سائغ ،بل خمالفة رصحية للنظام واالتفاق ،وفعلك هذا خطأ ظاهر،

َ
(واملسلمون عىل
وال يستبعد أن ُيعدّ إثام وخطيئة ألنك خالفت الرشط:
رشوطِهم)((( ،فإن وضع قريبه يف موض ٍع خدمي ال قيادي ،فنقول أصبحت
املسألة حمت َِملة ،ونلتمس له العذر.

***
((( أخرجه الرتمذي ،يف أبواب األحكام ،626/3( ،برقم .)1352
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كون اخلالف يف مسألة ما سائغ ًا ال يعني أنه ليس للمرء فيها رأي حمدد،

أو أن مجيع األقوال تستوي عنده .كال ،فحتى يف مسائل اخلالف السائغ،

يتبنى املرء القول الذي يراه صواب ًا ،وينرصه ويدافع عنه ،ويفنّد األقوال
األخرى ،ويبني ضعفها عنده .لكن اعتقاده بأن املسألة -يف أصلها -مما

يسوغ فيه اخلالف ،وأهنا من مسائل االجتهاد ،يؤثر يف طريقة التعامل مع
األقوال األخرى وقائليها.

ولنمثل لذلك بمسألة تغطية املرأة وجهها إذا أمنت الفتنة ،هل جيب؟

اخلالف يف هذا قديم ،ومن نظر يف األدلة علم أهنا من مسائل اخلالف
السائغ .فمن رأى أنّه جيب عىل املرأة وجوب ًا ْ
أن تغطي وجهها ،ألنه يرى

األدلة قوية يف ذلك ،ويرى أن هذا هو احلق يف املسألة ،وأن القول بجواز

يقر ّ
أن املسألة اجتهادية ،فام الذي يرتتب
كشف املرأة لوجهها باطل ،لكنّه ّ
عىل اإلقرار ّ
بأن املسألة من مسائل االجتهاد؟

يقول أهل العلم :ينبغي مراعاة اخلالف السائغ .فامذا يعني مراعاة

اخلالف السائغ ،وما هي صور هذه املراعاة؟

ٍ
صور رئيسة ،وهي:
يمكن إمجال مراعاة اخلالف السائغ يف أرب ِع

الصورة األوىل :عدم تأثيم املخـالف أو تفسيقه ،أو اهتامه بالتسـاهل

أو التشدد:

فال جيوز تأثيم املخالف أو تفسيقه أو تبديعه ملخالفته يف املسائل
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التي يكون اخلالف فيها سائغ ًا ،إذ َّ
أن عند املخالف مستندٌ وحجة،

وإنّام اختلفت نظرتنا لألدلة فحسب ،فليس املحل حمل تأثيم أو تفسيق.

وال يمنع هذا من نقد القول اآلخر وبيان املآخذ التي عليه ،بل واحلكم

ببطالنه ،دون تفسيق صاحبه أو تأثيمه .وكذلك ال جيوز ألصحاب
القول األشد وصف خمالفيهم بالتساهل ومتييع الدين ،وال ألصحاب

القول األخف اهتام خمالفيهم بالتشدد والغلو.

قال منصور البهويت رمحه اهلل(« :فأ ّما من أتى شيئ ًا من الفروع املختلف
ٍ
شـهود
تزوج بال و ٍّيل) أو بال
األئمة اختالف ًا شـائع ًا ( ...كمن ّ
فيها) بني ّ
(أو رشب من النّبيذ ما ال يسكره أو ّ
حجا مع إمكاهنام
أخر زكا ًة أو ًّ
ًّ
مستدل عىل ِح ّله باجتهاده،
(متأو ًل له) أي
ونحوه) من مسائل اخلالف؛
ّ

أو مق ّلدً ا ملن يرى ح ّله( ،مل تُر ّد شهادته)؛ ّ
الصحابة كانوا خيتلفون يف
ألن ّ
ٍ
الفروع ،وقبلوا شهادة ّ
ٌ
فسق
خمالف هلم فيها ،وألنّه اجتها ٌد
كل
سائغ فال ُي َّ
به املخالف كاملتّفق عليه»(((.

فذكر رمحه اهلل أمثل ًة للخالف السائغ ،ثم ذكر أنّه ال ترد شهادة

املخالف أي أنّه ال ُيفسق ،فال ينبغي أن نطلق ألفاظ التبديع والتضليل

والتفسيق والتأثيم عىل أصحاب الرأي اآلخر حني تكون املسألة

اجتهادية ،ولكن -لألسف -نرى هذا واقع ًا اليوم ،وعلينا أن نعظ أنفسنا
((( كشاف القناع عن متن اإلقناع (.)422/6
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ونذكرهم بحال علامئنا ومشاخينا يف مثل هذا النوع من اخلالف.
وإخواننا
ّ
ويلحق هبذه الصورة القاعدة املنترشة «ال إنكار يف مسائل االجتهاد»

-عىل تفصيل ليس هنا حمله -فإن املخالفة السائغة ليست منكر ًا حتى

يتوجه إليها اإلنكار .قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل« :إن مثل هذه
املسائل االجتهادية ال تنكر باليد ،وليس ألحد أن يلزم الناس باتباعه

فيها ،ولكن يتكلم فيها باحلجج العلمية ،فمن تبني له صحة أحد القولني:
تبعه ،ومن قلد أهل القول اآلخر فال إنكار عليه» كَا ُْل َّت َف ِق َع َل ْي ِه(((.
الصورة الثانية :االعتداد باآلثار املرتتبة عىل فعل املخالف:

يلزم من يرى ّ
ٌ
سائغ أن يصحح
اخلالف فيها
أن املسألة اجتهادي ٌة وأن
َ

اآلثار املرتتبة عىل فعل املخالف ،بناء عىل صحة الفعل عندهْ ،
وأن ال

يسرتسل يف لوازم ختطيئ املخالف؛ وإال ترتّب عىل ذلك تفرق ورش كبري.

مثال ذلك اختالف العلامء يف بعض نواقض الوضوء مثل (نوم

مس الذكر) ،فلو مل يصحح ُّ
كل مذهب
اجلالس املتمكن -خروج الدمّ -

اآلثار املرتتبة عىل أقوال املذاهي األخرى ،وهي هنا صحة صالته ،ملا
َ
وجدت حنفي ًا يصيل خلف شافعي ،وال حنبلي ًا يصيل خلف مالكي.

كنت ممن يعتقد ّ
ناقض للوضوء مطلق ًا ولو كان املرء
فإذا َ
أن النوم ٌ

جالس ًا ُمكن ًا مقعدته ،وكان إمام مسجدك يرى ّ
أن النوم قاعد ًا ال ينقض
((( جمموع الفتاوى (.)80/30
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ثم رأيته قد نام وهو جالس ،وبعدها قام يصيل بالنّاس ،فال تقل
الوضوءَّ ،

ال أصيل خلفك ألنّك مل تتوضأ ،بل ينبغي ْ
أن تصحح فعله واآلثار املرتتبة

عىل ذلك (أي صحة صالته) ما دمت تعلم َّ
أن املسألة اجتهادية واخلالف

فيها سائغ ،وخمالفك جمتهد أو متبع لقول عامل جمتهد .قال شيخ اإلسالم
ابن تيمية« :لو فعل اإلمام ما هو حمرم عند املأموم دونه ،مما يسوغ فيه

االجتهاد صحت صالته خلفه  ،وهو املشهور عن أمحد»(((.

وقد سأل اإلما ُم أبو داود السجستاين رمحه اهلل اإلما َم أمحد بن حنبل

ٌ
فرجل ال يرى من
رمحه اهلل عن َم ِّس الذكر فقال رمحه اهلل« :قلت ألمحد

الذكر وضو ًءا ،أصيل خلفه وقد علمت أنه ّم َّس َّ
مس َّ
الذكر؟ قال :نعم»(((.
َّ
الصورة الثالثة :االحتياط باخلروج من اخلالف حني يكون قوي ًا:

عندما يكون اخلالف قوي ًا بتقارب األدلة أو عدم وجود ٍ
دليل ظاهر،

ستحب االحتياط باخلروج من اخلالف ،فهذا من صور مراعاة اخلالف
ُي
ُّ
السائغ.

من أمثلة ذلك ما ذكره الشيخ عليش رمحه اهلل عن العالمة املازري

رمحه اهلل أنّه كان ُيبسمل عند قراءته للفاحتة يف الصالة ،قال الشيخ
عليش« :وكان املازري ُي َب ْس ِم ُل رس ًا َ
فقيل له يف ذلك ،فقال( :مذهب
((( االختيارات الفقهية ص (.)70
((( مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود السجستاين ص (.)17
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مالك عىل قول واحد :من َبسمل مل تبطل صالته .ومذهب الشافعي عىل

قول واحد :من تركها بطلت صالته) انتهى ،وصالة متفق عليها خري من
صالة قال أحدمها ببطالهنا»(((.

وقال البدر الزركيش الشافعي رمحه اهلل« :يستحب اخلروج منه (أي

اخلالف) باجتناب ما اختلف يف حتريمه وفعل ما اختلف يف وجوبه»(((.
وقال رمحه اهلل« :ملراعاته رشوط:

أحدها :أن يكون مأخذ املخالف قوي ًا ،فإن كان واهي ًا مل يراع...

الثاين :أن ال تؤدي مراعاته إىل خرق اإلمجاع...

الثالث :أن يكون اجلمع بني املذاهب ممكن ًا ،فإن مل يكن كذلك ،فال

ٌ
عدول عام وجب
يرتك الراجح عند معتقده ملراعاة املرجوح؛ ألن ذلك

عليه من اتباع ما غلب عىل ظنه ،وهو ال جيوز قطع ًا»(((.

وينبغي التنبيه عىل أن االحتياط مرشوع حني يكون اخلالف قوي ًا ،كام

ذكر الزركيش يف الرشط األول ،أما اللجوء إىل االحتياط واألخذ باألشد

يف كل مسألة اجتهادية ،فهو تشدد وتنطع ،ويفيض إىل الوسوسة وضياع
العلم.

((( منح اجلليل رشح خمترص خليل (.)265/1
((( املنثور يف القواعد الفقهية (.)127/2
((( املنثور يف القواعد الفقهية (.)132-129/2
57

يك ال يكون الخالف معوالً للهدم

الصورة الرابعة :تبنِّي رأي املخالف عند وجود ما يدعو إليه:

وكون هذه الصورة من صور مراعاة اخلالف قد يبدو غريب ًا للوهلة

األوىل ،ولكنّه دليل عىل العدل واإلنصاف ومعنى الرمحة والسعة الذي

بدأنا به حديثنا عن االختالف.
ِ
العال ترجيح يف املسألة ،ولكنَّه يرى يف احلادثة
فأحيان ًا يكون عند

املعينة َّ
أن ترجيحه فيه مشقة كبرية ،فيذهب للرأي اآلخر املرجوح

عنده .أو يفتي بالراجح عنده قبل أن تقع املسألة ،وأ َّما بعد وقوعها فقد

يفتي باملرجوح ختفيف ًا وتيسري ًا عىل الناس ،ومل مل تكن املسألة من مسائل

اخلالف السائغ ملا جاز له ذلك.

وأمثلة هذه الصورة كثرية ،منها:

 -قال العالمة ابن عابدين احلنفي رمحه اهلل« :روي عن أيب يوسف أنه

صىل اجلمعة مغتس ً
ال من احلامم ثم أخرب بفأرة ميتة يف بئر احلامم فقال نأخذ

بقول إخواننا من أهل املدينة «إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل خبثا»((( ،فتأ ّمل أنّه

رمحه اهلل أخذ بالرأي املخالف بعد العمل ووقوع املسألة لوجود املشقة.

 -وسئل اإلمام مالك رمحه اهلل عن مسألة يف املواريث فأجاب بجواب

زيد بن ثابت ،فسأله ٌ
رجل عن قول عيل وابن مسعود ،فكاد الناس

يرضبونه ،فدعاه اإلمام مالك ،وتعرف عىل بلده ،ثم قال له َّ
إن علي ًا وابن
((( رد املحتار عىل الدر املختار «حاشية ابن عابدين» (.)75/1
58

املسألة السادسة

مسعود ال ُينكر فضلهام ،وأهل بلدنا عىل قول زيد ،وإذا كنت بني قوم فال

تبدأهم بام ال يعرفون ،فيبدأك منهم ما تكره(((.

 -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل« :ويستحب اجلهر بالبسملة

للتأليف ،كام استحب أمحد ترك القنوت يف الوتر تأليفا للمأموم»(((،
وقيل مثل ذلك يف قنوت الفجر ملن ال يراه سنة.

 ومن األمثلة املعارصة ّأن أحد العلامء الكبار املتبوعني سئل عن

رجل طاف بالبيت ستة أشواط ،ويف الشوط السابع انتقض وضوؤه
ولكنه أكمل الشوط ،ثم رجع إىل بلده ،فأفتاه بأنه ما دام قد عاد إىل بلده،

ويف العودة إىل مكة من املشقة ما فيها ،فطوافه صحيح ،عىل مذهب من

ال يوجبون الطهارة للطواف .واملفتي ممن يرى اشرتاط الطهارة للطواف
ويفتي بذلك ملن يسأله ،لكنّه يف هذه احلادثة ذهب إىل الرأي املرجوح

عندهّ ،ملا كانت املسألة اجتهادية واخلالف فيها معترب ًا ،ويف الرأي الراجح

-عنده -من املشقة ما فيه .ولو قال السائل نسيت طواف اإلفاضة لقال له

املفتي ارجع ،ولو كنت يف آخر الدنيا؛ ّ
ألن الطواف ركن وال يوجد قول

معترب بجواز تركه.

والكثري من القانونيني والقضاة يف العامل اإلسالمي صاروا إىل قول

((( سري أعالم النبالء (.)177 / 11
((( االختيارات الفقهية ص (.)50
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ابن تيمية يف طالق الثالث ملا رأوا من آثار كارثية لعدم القول به.

بعض العلامء قد ال يفتي هو بالرأي املرجوح ،ولكنه حييل السائل إىل

من يفتيه بذلك حني يرى يف جوابه عنت ًا عىل السائل ،وقد سمعنا هبذا

كثريا من مسائل الطالق ،ولو مل تكن املسألة خالفية ملا أحال إليه وهو
ً

يرى قوله ضالالً وزيغ ًا.

ونختم هذه املسألة بالقول إن تطبيق الصور السابقة ال يقترص عىل

املسائل الفقهية ،بل ُيمكن االسرتشاد هبا وتطبيقها عىل اخلالفات العملية

السائغة يف حياتنا وواقعنا:

نفسق يف اخلالفات السائغة املتعلقة بالدين ،فمن
فإذا كنَّا ال نؤ ِّثم وال ِّ

باب أوىل أن ال نفعل ذلك يف اخلالفات الدنيوية.

وعندما ترى َّ
أن رأيك يف مسألة ما فيه مشقة ،ويصعب تطبيقه ،ملا فيه

من حتديات وإشكاالت ،فال بأس إن تنازلت عن رأيك لرأي اآلخرين

طاملا َّ
أن املسألة حمل اجتهاد.

وإذا استقر األمر يف جمموعتك أو مؤسستك عىل خالف رأيك ،فال

جتعل هذا آخر العهد هبم ،وتفارقهم ،بل جاهد نفسك عىل أن تتكيف مع

ما ذهبوا إليه ولو كان مرجوح ًا عندك ،فإن الفرقة رش.
***
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املو ِ
قــف مــن املخــالِــف

املسألة السابعة

من عدالة الترشيع اإلسالمي وإنصافه أن ّفرق بني القول والقائل،

يقسم إىل سائغ وغري سائغ كام مر معنا ،فإن املخالف
وإذا كان اخلالف ّ

ينقسم إىل خمالف معذور ،وخمالف غري معذور ،ويصدق هذا التقسيم

عىل كال نوعي اخلالف ،بمعنى أن األقسام أربعة خالف سائغ والقائل

به معذور ،وخالف سائغ والقائل به غري معذور ،وخالف غري سائغ
والقائل به معذور ،وخالف غري سائغ والقائل به غري معذور .أما

القسامن األول والرابع فظاهران ،وال غرابة فيهام ،ولكننا نمثل خلالف
غري سائغ وصاحبه معذور ،وخلالف سائغ وصاحبه غري معذور.
ٍ
خالف غري سائغ صاحبه معذور :ما رواه البخاري ومسلم عن
مثال

أيب هريرة ريض اهلل عنه َّ
أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال( :قال

ٌ
خريا ّ
رب ،ونصفه يف
فحرقوه واذروا نصفه يف ال ّ
قط فإذا مات ّ
رجل مل يعمل ً
ليعذبنّه عذا ًبا ال ّ
البحر ،فواللّ لئن قدر اللّ عليه ّ
يعذبه أحدً ا من العاملني،

ثم قال :مل فعلت؟
فأمر اللّ البحر
َ
رب فجمع ما فيهّ ،
فجمع ما فيه ،وأمر ال ّ

قال :من خشيتك وأنت أعلم ،ف ُغفر له)((( ،فهذا الرجل ظ َّن ّ
أن اهلل عز
َّ
وجل غري قادر عىل مجعه إذا ُح ّرق ،فهل هذه املسألة من اخلالف السائغ؟

ٌ
ال ،بل ظنه هذا باطل قطع ًا ،إال ّ
جاهل باألمر،
أن الرجل معذور؛ ألنه
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب التوحيد ،145/9( ،برقم  ،)7506ومسلم
يف صحيحه ،يف كتاب التوبة ،2109/4( ،برقم .)2756
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وخوفه دفعه إىل ذلك.

ومن أمثلته :تأويل عثامن بن مظعون ريض هلل عنه لقوله تعاىل﴿ :ﮆ

ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾

[املائدة:

 ،]93عىل جواز رشب اخلمر ما دام قلبه مطمئنّ ًا باإليامن ،وعثامن بن

معذور هبذا التأول خلفاء األمر عليه ،ولكن قوله
مظعون ريض اهلل عنه
ٌ

ال جيعل املسألة خالفية ،وأن هناك قول بجواز رشب اخلمر ملن كان قلبه
مطمئن ًا باإليامن!

ولشيخ اإلسالم ابن تيمية كال ٌم نفيس حول هذا املعنى ،فقد قال رمحه

اهلل« :فإذا رأيت إمام ًا قد َغ َّلظ عىل ٍ
قائل مقالتَه أو ك ّفره فيها فال يعترب

هذا حك ًام عام ًا يف كل من قاهلا إال إذا حصل فيه الرشط الذي يستحق به
التغليظ عليه والتكفري له؛ ّ
فإن من جحد شيئ ًا من الرشائع الظاهرة وكان
ٍ
جهل ال يكفر حتى تبلغه احلجة
حديث العهد باإلسالم أو ناشئ ًا ببلد

النبوية .وكذلك العكس إذا رأيت املقالة املخ ّطئة قد صدرت من إمام
قديم فاغتُفرت لعدم بلوغ احلجة له؛ فال يغتفر ملن بلغته احلجة ما اغتفر
لألول؛ فلهذا ُيبدّ ع من بلغته أحاديث عذاب القرب ونحوها إذا أنكر ذلك
وال تبدّ ع عائشة ونحوها ممن مل يعرف بأن املوتى يسمعون يف قبورهم؛
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فهذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع»(((.

وأما مثال خالف سائغ وصاحبه غري معذورٌ :
رجل ليس من أهل

العلم ،بل هو من دعاة التحرر واالختالط والفجور ،يريد أن يطعن يف
ربج رصاحـة،
اإلسـالم ،ولكـن ال جيرؤ عىل الدعوة إىل السـفور والت ُّ

أو يرى أن دعواه الرصحية لن جتد القبول يف جمتمع حمافظ ،فأخذ يدندن

عىل مسألة جواز كشف املرأة لوجهها ،واملسألة خالفية كام ال خيفى ،وهو
يقول يف احلقيقة بأحد أقوال أهل العلم املعتربة ،ولكنَّه ليس بمعذور؛

ّ
ألن دافع قوله ليس اتباع األدلة ونصح األمة ،وإنّام اتباع اهلوى ّ
وغش
األمة ،ويريد كالمه هذا مدخ ً
ال ملا بعده.

وهبذا يتضح ّ
أن املدار يف اخلالف السائغ خيتلف عن املدار يف إعذار

املخالف ،وسبق ْ
أن حتدثنا عن املدار يف اخلالف السائغ ،وأ ّما املدار يف
إعذار املخالف فعىل اجلهل والتأويل واخلطأ واإلكراه ،عىل تفصيل معلوم

ليس هذا حمله .فعلينا أن نستصحب العذر ملن صلحت نيته وقصده ولو
أخطأ يف تقديرنا .فقد يكون املخالف معذور ًا يف مسألة وإن كان ال يسوغ

فيها اخلالف؛ ّ
ألن قصده حس ٌن ونيته صحيحة ،وقد يكون املخالف غري
معذور يف مسألة يسوغ فيها اخلالف ّ
ألن قصده اإلساءة.

وبغض النظر عن نوعي اخلالف السائغ وغري السائغ ،وعن صنفي

((( جمموع الفتاوى (.)61/6
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املخالفني املعذور وغري املعذور ،فيجب التزام األحكام واآلداب

الرشعية مع املخالف ،ومن ذلك:

أوالً :اإلنصاف ،فال ُتدر حسنات املخالف وال أفعاله اجليدة من

أجل خمالفته ،ومن اإلنصاف أنَّنا إذا حتدثنا عن املخالف نتحدث عنه يف

سياق خمالفته فقط ،وال نتعدى إىل أمور خارجة عن اخلالف ،كاحلديث
عن سلوكه أو عن أهل بيته وغري ذلك ،بل يكون حديثنا موضوعي ًا
ومنصف ًا وعادالً.

ومن اإلنصاف التثبت من الكالم املنقول عن املخالف ،إما بصدوره

عن جهة موثوقة ،أو منقولة عنه شخصي ًا بسند ثابت ،وكم رأينا أمثلة
عىل التخرص والظن ،والقول بال علم وال دليل ،خاصة يف هذه األيام
التي انترشت فيها وسائل التواصل االجتامعي ووسائطه املتعددة ،فتجد

البعض ينقل عن أحدهم قوالً ُمقتطع ًا من سياقه ،مومه ًا الناس أنّه يقول
هبذا القول الباطل ،ف ُيهاجم و ُيشنّع عليه ،وهو بريء من التهمة ،بل

ربام كان سياق الكالم احلقيقي خمتلف ًا متام ًا عام ينقلون ،ولذلك البد من
التثبت من الكالم الذي ُين َقل قبل اخلوض فيه.

ومن اإلنصاف أال نعمم ما ثبت عن شخص عىل مجاعته وأصحابه،

فإذا رأينا أحدهم خالف يف مسألة ،فال نقول كل مجاعته وأصحابه

يقولون هبذا ،بل كالمه ينسحب عىل من يوافق قوله فقط ،وال ينسحب
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عىل اجلميع.

عم قاله املخالف وال نتحدث عن
ثاني ًا :عدم اهتام الن ّيات ،فنتحدث ّ

ن ّيته ،فال نقول «نيته أو قصده كذا»ّ ،إل ْ
إن كان املخالف معروف ًا بخبثه

ومواقفه السيئة املعلنة ،وكانت القرائن واضحة وظاهرة عىل سوء ن ّيته،

رصح بذلك يف مناسبات أخرى ،وأ ّما يف غري ذلك فإنَّنا
كأن يكون ّ
نتحدث عن الفعل ،وال ننتقل للحديث عن النيات ،ولو كان األمر
بالنسبة إىل املتحدث الناقد واضح ًا.

واحلديث عن الن َّيات مما ال يستحسنه الناس عامة ،وين ّفرهم من

فإنم إذا رأوك تطعن يف النيات رفضوا كالمك ولو كان -يف
املتحدثَّ ،
مضمونه -حق ّا وصواب ًا ،فيجب عليك أن تستعمل احلكمة  ،وليس من
احلكمة يف الرد عىل املخالفني -حتى يف اخلالف غري السائغ -الطعن يف

نياهتم ،ألنك إما أن تكون غري مصيب وال تدري ما نيته فتظلمه ،أو أن
تنفر الناس من أخذ احلق عنك فتظلم نفسك.

ثالث ًا :احتواء املخالف وفتح الباب له للعودة عن املخالفة ،وتذكَّر
ٍ
وحدة وائتالف ،ال دعاة فرقة واختالف ،فينبغي
-أخي يف اهلل -أنَّنا دعاة

أن نستحرض يف ردنا عىل املخالفني أن غايتنا أن يرجعوا إىل احلق ما
أمكن ،ولذلك نريد أن نرتك هلم منفذ ًا يرجعون منه ،وال نريد حمارصهتم

بحيث نحرجهم ونزيد من مجوحهم ،بل إذا ملسنا منهم شيئ ًا من تغيري
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ويسنا األمر
املوقف واالستعداد للرجوع عن خمالفتهم ساعدناهم ّ

عليهم ،وبذلك نجمع بني القوة يف احلق والشفقة عىل اخللق .وتأمل يف

داللة هذه اآليات عىل رمحة النبي صىل اهلل عليه وسلم وشفقته ،ليس
عىل املسلمني فحسب بل عىل الكافرين أيض ًا﴿ :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ﴾

[الشعراء:

﴿ ،]3ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [الكهف﴿ ،]6 :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ [فاطر.]8 :

رابع ًا :حتري األخالق اإلسالمية مع املخالف ،فال ُيفحش عليه بالقول،

وال يتعدّ ى عىل عرضه باإلساءة .وضع نفسك يف موضع املخالف؛ فكام

ترى أنت أن خالفه غري سائغ فتهامجه ،هو أيض ًا يرى أن خالفك غري
سائغ ،فكل ما ترى أنُّه جيوز لك فعله معه ،ينبغي أن ُتيز له فعله معك.

ولعلامئنا من األدب اجلم يف ذلك ما يفوق الوصف .جاء يف سري

أعالم النبالء أن أبا شامة حينام ذكر ابن قدامة رمحهام اهلل مجيع ًا قال« :كان
إمام ًا عل ًام يف العلم والعمل ،صنف كتب ًا كثرية ،لكن كالمه يف العقائد عىل

الطريقة املشهورة عن أهل مذهبه ،فسبحان من مل يوضح له األمر فيها
عىل جاللته يف العلم ،ومعرفته بمعاين األخبار»(((.

فيعقب َّ
الذهبي رمحه اهلل عىل هذا الكالم قائ ً
ال «قلت وهو (أي ابن

((( سري أعالم النبالء (.)171/22
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قدامة) وأمثاله متعجب منكم مع علمكم وذكائكم ،كيف قلتم! وكذا

كل فرقة تتعجب من األخرى ،وال عجب يف ذلك ،ونرجو لكل من بذل
جهده يف تطلب احلق أن يغفر له من هذه األمة املرحومة»(((.

***

((( سري أعالم النبالء (.)172/22
69

املسألة الثامنة

هل ميكن أن نعمل سوياً مع وجود الخالف
العلمي أو الفكري؟

املسألة الثامنة

قبل اجلواب عن هذا التساؤل ،نقدم بمقدمات:

فكثري من
أوالً :البدّ من تشخيص واقع املتخالفني تشخيص ًا صحيح ًا،
ٌ

اخلالفات أهواء ،ال ترجع إىل خالف علمي أو فكري ،بل أكثر اخلالف

من البغي ،وكثري ًا ما نُلبِ َس اخلالف الناشئ عن حظوظ النفس -كحب
السلطة والزعامة والتصدر واالعتداد بالرأي -لبوس اخلالف يف املسائل

العلمية.

ومن عالمة ذلك أنّك إذا قلت ألحدهم «صاحبك فالن يقول كذا»،

َقبِل القول دون أدنى اعرتاض ،وأ ّما إذا كان من غري أصحابه رفضه

رفض ًا تا َّم ًا ،وهذا يدل عىل أن مشكلته ليست يف القول وإنّام يف القائل،
فهذا اخلالف سببه اتباع األهواء والتقليد والتعصب واحلزبيات ،ولو

كنا متبعني لألدلة العلمية واملوضوعية حق ًا لضاقت هوة اخلالف بيننا،
ولكان اختالفنا من جنس اختالف املرحومني الذي ال يرض وال يؤدي

إىل التنازع والفرقة وال تتأثر به املحبة واأللفة.

ثاني ًا :جيب معرفة املخالف معرف ًة صحيح ًة ،وفهم قوله فه ًام دقيق ًا،

ولألسف فإن ما نجده اليوم هو اجلهل باآلخر ،أو تكوين تصور عنه

من مصادر غري موثوقة ،وربام كانت من خصمه وعدوه .فيجب عىل
املتخالفني أن يتحاوروا بدون واسطة ،وأن يفهم بعضهم بعض ًا من فمه،

حتى يشكلوا تصور ًا صحيح ًا ودقيق ًا عن طبيعة اخلالف الذي بينهم
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وحجمه ،وهل هو من اخلالف السائغ أو غري السائغ.

وجيب علينا -نحن السوريني خاصة -النتباه إىل هذا األمر((( ،فقد

عشنا فرتات طويلة يرتاب بعضنا من البعض اآلخر ،وال نجرؤ أن

نتحدث مع بعضنا يف قضايا كثرية حديث ًا رصحي ًا ،وبالتايل فإن القدر الذي

نعرفه عن بعضنا قليل جد ًا ،ثم جاءت الثورة ،والتي يصاحبها عادة
نوع من الفوىض يف اإلعالم واألخبار ،وانترشت اإلشاعات واألخبار

أمس احلاجة إىل أن نتعرف عىل بعضنا بدون واسطة.
املغرضة ،فنحن يف ِّ

مهم جد ًا ،فأحيان ًا نختلف
ثالث ًا :حترير املصطلحات وحتليلها أمر ٌ
ٍ
واحد منَّا يقصد به
اختالف ًا كبري ًا عندما نتكلم عن مصطلح ،وكل

شيئ ًا غري الذي يقصده اآلخر ،وندخل يف معارك ال تنتهي ،ولو حررنا
املصطلحات حلُلت كثري من اإلشكاالت دون عناء.

خذ مثاالً عىل ذلك مصطلح «الديمقراطية» ،يقصد هبا البعض املعنى

األصيل الذي وضعه له أصحابه الغربيون ،وهو حكم الشعب بالشعب،

وأن تكون للشعب السيادة املطلقة يف كل يشء حتى الترشيع ،ويقصد هبا

آخرون حرية التعبري عن الرأي وحرية اختيار من حيكمهم ،وشتان بني
القصدين ،وحتى عند من يرى أن استخدامها عىل كل حال مرفوض

بالنظر إىل أصلها ،ال ينبغي أن يكون إنكاره عىل صاحب القصد األول
((( سلسلة املحارضات قدمت إىل اجلمهور السوري يف قنوات سورية.
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كإنكاره عىل صاحب القصد الثاين.

واخلالصة :أنّنا لو حررنا نقاط اخلالف بيننا لربام وجدنا أهنا ليست كام

كنّا نظ ّن بادئ األمر ،ولكن العصبية للرأي أو للموقف ،أو وجود صورة

ذهنية مسبقة ،جعلتنا نفرتق ،ويقوم كل طرف باهلجوم عىل الطرف اآلخر

وشيطنته ،بعيد ًا عن الدقة والتثبت واإلنصاف.

بعد هذه املقدمات نقول :إن وجود اخلالف ال يمنع من التعاون يف

غري جماالت اخلالف؛ أما بالنسبة للخالف السائغ فاألمر ظاهر ،لكن
حتى اخلالف غري السائغ ليس بالرضورة مانع ًا من التعاون.

يقول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ﴾ [املائدة ،]2 :فأمر بالتعاون عىل الرب والتقوى مطلق ًا،

بغض النظر مع من نتعاون ،وزاد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم هذا
األمر جال ًء حينام مل جيعل عقيدة املرشكني مانع ًا من التعاون عىل الرب

شهدت يف دار عبد اهلل
والتقوى ،فقد قال صىل اهلل عليه وسلم( :لقد
ُ
أحب ّ
ح َر النّ َعم ،ولو أدعى به يف اإلسالم
بن ُجدْ عان ِحلف ًا ما
أن يل به ُ ْ
ّ
جبت)((( ،ويف قصة احلديبية قال عليه الصالة والسالم( :وا ّلذي نفيس
َأل ُ

((( أخرجه البيهقي يف سننه الكربى ،يف مجاع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أمخاس
الفيء غري املوجف عليه ،596/6( ،برقم .)13080
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بيده ،ال يسألوين ُخ ّط ًة يع ِّظمون فيها ح ِ
رمات اللّ ّإل أعطيتُهم إ ّياها)(((،
ُ
ُ
من هم الذين يسألون؟ كفار قريش.

يقول ابن الق ِّيم رمحه اهلل تعليق ًا عىل هذا احلديث« :ومنها أن املرشكني

وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمر ًا يعظمون فيه حرمة

من حرمات اهلل تعاىل ،أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه ،وإن منعوا غريه

فيعاونون عىل ما فيه تعظيم حرمات اهلل تعاىل ،ال عىل كفرهم وبغيهم،
ويمنعون ممَّا سوى ذلك ،فكل من التمس املعاونة عىل حمبوب هلل تعاىل

مرض له ،أجيب إىل ذلك كائن ًا من كان ،ما مل يرتتب عىل إعانته عىل ذلك

املحبوب مبغوض هلل أعظم منه ،وهذا من أدق املواضع وأصعبها وأشقها

عىل النفوس ،ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق»(((.

فاخلالصةّ :
أن العمل املشرتك ُيمكن أن يوجد مع أشد درجات

فرص ُه تزداد باتساع دائرة التوافق ،ولكن «ال يلزم
التباين ،وإن كانت ُ

للتعاون التوافق التام بني املتعاونني ،كام ال يلزم من التعاون التوافق التام

بني املتعاونني».

خالف غري
ولرشح هذه العبارة أقول ال مانع من تعاوننا ولو كان بيننا
ٌ

سائغ ،مادام َّ
رب والتقوى وليس من
أن املوضوع الذي نتعاون فيه من ال ّ
((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب الرشوط ،193 /3( ،برقم .)2731
((( زاد املعاد يف هدي خري العباد (.)269/3
76

املسألة الثامنة

اإلثـم والعــدوان ،كـام أنه ال يلـزم من تعـاوين مع نصـراين أو علـامين

موافق عىل كل ما عنده ،فعالقتي به
أو متحرر أو عرصاين أو غريه أنَّني
ٌ

هي يف حدود العمل املشرتك ،مرشوع حماربة الفساد املايل مثالً ،وعميل

معه يف هذا املرشوع ليس إقرار ًا له ملا بعد ذلك من شأنه.

فإن قيل :ولكن أال ُيشى عند التعاون مع املخالفني يف قضايا كربى

ْ
أن َي ُظـ َّن النـاس أ ّننَا موافقـون هلـم ،وأنَّنا نحسـن بدعتهـم أو منهجهم

أو كفرهم ،فيقول النّاس لوال ّأنم عىل احلق ملا تعامل معهم ٌ
فالن وفالن؟

فاجلواب :قد يكون هذا من املفاسد املعتربة فعالً؛ ولذلك قبل الدخول

يف أي تعاون أو حتالف علينا توعية الناس هبذه القاعدة املهمة ،ونقول هلم

ثم
«العمل املشرتك ال يلزم له التوافق التام ،وال يلزم منه التوافق التام»ّ ،

ويعل هذا األمر -وهو
بعد ذلك ندرس املوضوع املراد التعاون عليهُ ،
ماذا يقول الناس -يف احلسبان عند املوازنات بني املصالح واملفاسد ،فإن

ظهر لنا ّ
أن املفسدة غالبة لقلة املصالح وضعف وعي النَّاس هبذه القاعدة،
فال بأس أن نخرج بنتيجة َّأل نتعاون ،ولكن ال نلغي مبدأ التعاون بحجة

ٍ
بصحيح أبد ًا ،بل نتعاون مع
أننا خمتلفون خالف ًا غري سائغ ،فهذا ليس

اجلميع عىل الرب والتقوى ،بعد أن ندرس املصالح واملفاسد ونوازن بينها،

ولذلك يقول ابن القيم رمحه اهلل يف العبارة السابقة« :ما مل يرتتب عىل

إعانته عىل ذلك املحبوب مبغوض هلل أعظم منه».
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وأ ّما إن رجحت الك ّفة لصالح التعاون أو التحالف عملنا بالراجح

وتعاونَّا ،مع النظر يف كيفية توعية النّاس وختفيف األثر السلبي لذلك.

وبداهة أنه ال يلزم ْ
أن أذهب للمخالف الكافر الذي أتعاون معه،

وأقول له أنت كافر ومآلك إىل جهنم ولكن سأتعاون معك بالقدر

املشرتك بيننا!! ،فليس هذا من احلكمة واللباقة يف يشء ،ولكنني يف
الوقت ذاته ال أداهنه ،وال أصحح له ما هو فيه مما أراه باطالً.

ونختم هذه املسألة ببيان أهم األسس واألسباب التي تؤدي لنجاح

العمل املشرتك بني املختلفني:

أ -وجود الدافع للعمل املشرتك والقناعة باحلاجة إليه ،وتأيت القناعة

بأن بمفردي ال أستطيع أن أفعل
من إدراك الواقع املعقد ،واإلقرار ِّ
املطلوب ،أو أن أفعله عىل الوجه املطلوب ،واآلخر بمفرده ال يستطيع أن

يفعله كذلك ،ولكن يمكن أن نفعله سوي ًا ،فجوانب النقص التي عندي

يكملها اآلخر .فإن مل توجد هذه القناعة فسأشعر أنني لست حمتاج ًا ألحد،

وهنا ستكون املشاركة نوع ًا من «اللف والدوران» ،و هذه أحد مشكالتنا
فكثري من الفصائل كانت تظن أنه يمكنها أن ت ُِدير
يف الثورة السورية،
ٌ
األمور السياسية واملدنية والعسكرية واإلغاثية والتعليمية بمفردها دون
احلاجة للتعامل مع املجالس املحلية أو التشكيالت السياسية ،ولذلك مل

تقبل عىل العمل املشرتك مع اآلخرين إال عىل استحياء ،أو حتت الضغط،
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وال ُيمكن أن يؤيت هذا العمل ثامره كام ينبغي ،فالبد أن يشعر الرشكاء
ابتدا ًء أهنم حمتاجون هلذا العمل املشرتك.

ب -وضوح اهلدف مع الصدق والشفافية والرصاحة والتبيني ،كام
ِ ِ
يتفرقا ،فإن صدقا وب ّينا
قال النبي عن املتبايعني( :الب ّيعان باخليار ما مل ّ
ُب َ
ورك هلام يف بيعهام ،وإن كذبا وكَتام ُ ِم َقت برك ُة بيعهام)(((.
فالبد أن تبنى الرشاكات عىل الرصاحة واملكاشفة ،فال مكان فيها

ف والدوران ،فالعمل املشرتك -مثالً -ال يعني أن
لالحتياالت وال َّل ِّ
يستحوذ أحد الرشيكني عىل اآلخر .كام ينبغي أن تكون دائرة اخلالف

واضحة ،وأن تراعى من الطرفني ،فال ُأحرج اآلخرين وال ُيرجونني،

وإنام نتعاون يف القدر املشرتك ملصلحة كلينا.

ج -اختيار الشخصيات التوافقية من الطرفني ،فالناس تكوينهم

النفيس خمتلف ،فمن النَّاس من لديه القدرة عىل العمل املشرتك والتوافق،

وهذا ال يعني التساهل وتضييع احلقوق ،بل هي قدرة وهبها اهلل لبعض
الناس ،وأحيان ًا تفشل بعض األعامل املشرتكة؛ ألننا مل نحسن اختيار

الشخصيات التوافقيةْ ،
كأن نختار للعمل التشاركي «الصقور» كام يقال،

وهذا يؤدي إىل أن «يستعرض» كل شخص بقوته عىل اآلخر ،أو أن نختار

((( أخرجه البخاري ،يف كتاب البيوع ،64/3( ،برقم  ،)2110ومسلم ،يف كتاب
البيوع ،1164/3( ،برقم .)1532
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شخصية ضعيفة ،فيؤول األمر بعد فرتة وجيزة إىل أن يشعر أحد الفريقني

ّ
أن حقه مهضوم؛ ألن صاحبهم ليس بمهارة اآلخر ،وهبذا يفشل العمل
املشرتك؛ ولذلك البد من اختيار الشخصيات املناسبة.

د -االتفاق عىل مرجعية للفصل عند اخلالف؛ ألنّه البد ْ
أن حتصل

خالفات أثناء العمل املشرتك؛ فيجب أن نتفق منذ البداية عىل مرجعية

للفصل ،حتى ال ينفرط عقد الرشاكة مع ّأول خالف ،وإنّام نتفق عىل

آليات َح ِّل النزاع ،سوا ًء باألغلبية أو باإلمجاع أو بالرجوع إىل جهة أخرى
وهكذا

هذه بعض األمور التي جيب مراعاهتا إلعطاء األعامل املشرتكة فرصة

للنجاح ،بالرغم من وجود اخلالفات بيننا.

وهبذه املسألة نختم هذه الرسالة املخترصة ،وأسأل اهلل ْ
أن ينفع هبا،

ْ
وأن تكون لبنة يف سبيل اإلصالح وترشيد اخلالف.

وصىل اهلل وس ّلم عىل سيدنا وحبيبنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني
ٍ
بإحسان إىل يوم الدين.
ومن اتبعهم
***
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اﻟﺨﻼف اﺑﺘﻼء ،ﻗﺪّره اﻟﻠﻪ ﻟﻴﻨﻈﺮ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ اﳌﺘﺨﺎﻟﻔﻮن.
وﻛﺤﺎل اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ ،وﻗﻊ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺨﻼف اﻹﻓﺮاط واﻟﻐﻠﻮ ،ﻛﺎﻤ وﻗﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ
واﻟﺘﻤﻴﻴﻊ ،وﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓﻦﻴ ﻫﺎدم ﻟﻠﺪﻳﻦ وﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ .واﻟﺤﻖ وﺳﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎﻤ ،وﻟﻪ ﻣﻌﺎﳌﻪ وﺿﻮاﺑﻄﻪ
اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺨﻼف راﺷﺪا ً ،ﻣﻮاﻓﻘﺎً ﳌﻘﺘﴣ اﻟﴩع.
ﺗﺒﺤﺚ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﻮﺟﺰة ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﴩﻋﻲ ﻣﻊ اﳌﺨﺎﻟﻔﻦﻴ ،دون ﻏﻠﻮ أو ﺗﺴﺎﻫﻞ ،وذﻟﻚ
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎﻳﺴﻮغ اﻟﺨﻼف ﻓﻴﻪ ،وﻛﻴﻒ ﻳﻌﺎﻣﻞ أﻫﻠﻪ ،وﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﻮغ اﻟﺨﻼف ﻓﻴﻪ ،وﻛﻴﻒ ﻳﻌﺎﻣﻞ أﻫﻠﻪ،
واﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻦﻴ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺨﻼف وﺣﺎل اﳌﺨﺎﻟﻒ ،وﻫﻞ ﻤﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﺨﺘﻠﻔﻦﻴ ﰲ اﻷﻓﻜﺎر واﳌﻨﺎﻫﺞ
واﳌﻌﺘﻘﺪات أن ﻳﺘﻌﺎوﻧﻮا ﻋﲆ اﻟﱪ واﻟﺘﻘﻮى؟ وﻗﺪ ﺣﺮﺻﻨﺎ أﻻ ﻳﻘﺘﴫ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﲆ اﻟﺨﻼف اﻟﻔﻘﻬﻲ،
ﻓﺈن أﻛﺮﺜ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن اﻧﺼﺐ ﻋﻠﻴﻪ ،وإﻤﻧﺎ ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﺎﻤ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎه ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺨﻼف
اﻟﻔﻘﻬﻲ وآداﺑﻪ ﰲ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺗﻌﺎﻣﻠﻨﺎ ﻓﻴﺎﻤ ﻧﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻣﻦ أﻣﻮر اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﻋﴗ أن
ﻳﺴﻬﻢ ذﻟﻚ ﰲ إﺻﻼح ذات اﻟﺒﻦﻴ ،وﻧﺒﺬ اﻟﺘﻔﺮق واﻟﺘﻨﺎزع ،وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﰲ
اﻻﻋﺘﺼﺎم ﺑﺤﺒﻞ اﻟﻠﻪ اﳌﺘﻦﻴ.

