
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

اقتضت سنة اهلل سبحانه وتعاىل عندما خلق البرش أن ختتلف أفكارهم وأنامط حياهتم ، بل حتى قدراهتم   

تعاىل:  قال  وألسنتهم،  وصورهم  واجلسمية  والعقلية  َواْْلَْرِض  }  الفكرية  اَمَواِت  السَّ َخْلُق  آَياتِِه  َوِمْن 

لِْلَعاِلِِيَ  ََلَياٍت  َذلَِك  ِِف  إِنَّ  َوَأْلَوانُِكْم  َأْلِسنَتُِكْم  َعًة  }وقال:  ،   [ 22]الروم:   {َواْختََِلُف  ِِشْ ِمنُْكْم  َجَعْلنَا  لُِكلٍّ 

َواِحَدةً  ًة  ُأمَّ جَلََعَلُكْم  اهللَُّ  َشاَء  َوَلْو  َمْرِجُعُكْم    َوِمنَْهاًجا  اهللَِّ  إىَِل  اِت  اْْلَْْيَ َفاْسَتبُِقوا  آَتاُكْم  َما  ِِف  لَِيْبُلَوُكْم  َوَلكِْن 

َتلُِفونَ  خَتْ فِيِه  ُكنُْتْم  باَِم  َفُينَبُِّئُكْم  وهكذا سنة احلياة ِف َجيع جوانبها ذلك أن احلياة بدون  ،  [ 48]اِلائدة:   {ََجِيًعا 

ِف يشء  كل  أن  وختيلوا  مملة،  ولباسهم   اختَلف  كلامهتم  وصورهم،  الناس  أشكال  بعضه؛  مثل    احلياة 

تطيقه    حركاهتم،  ال  جحياًم  لكانت  واحدًا  نمطًا  كانت  لو  كلها  واْلحجار،  واْلشجار  والبيوت  الطرق 

تعاىل:   قال  اْلِقَياَمةِ }النفوس،  َيْوِم  إىَِل  َمدًا  ََسْ اللَّْيَل  َعَلْيُكُم  اهللَُّ  َجَعَل  إِن  َأَرَأْيُتْم  َيْأتِيُكم  ُقْل  اهللَِّ  َغْْيُ  إَِلٌه  َمْن   

َمدًا إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة َمْن إَِلٌه َغْْيُ اهللَِّ َيأْ َتْسَمُعوَن  بِِضَياء َأَفََل   تِيُكم بَِلْيٍل  ُقْل َأَرَأْيُتْم إِن َجَعَل اهللَُّ َعَلْيُكُم النََّهاَر ََسْ

ونَ   َتْسُكنُوَن فِيِه َأَفََل  وبام أن االختَلف سنة ربانية وفطرة فطر اهلل الناس عليها  ،  [72-71ص: القص ]   {ُتْبِِصُ

والذي يظن أنه سيأيت بمسألة    أمس احلاجة إيل أن نفهم الضوابط اْلخَلقية لفقه وأدب احلوار ب  إذن نحن 

 خَلفية بقول فصل يلغي فيه قول من سبقه ممن خالفه فهذا يتطلب اِلحال كام قال اِلتنبي:  

     ُمتطلٌب ِف اِلاء جذوة نار    وُمكّلُف اْليام ضد طباعها                                                         

فعن أيب سعيد اْلدري ريض اهلل عنه  ،  وأول من سمح باْلَلف وسمعه دون إنكار هو سيد اْللق أَجعي 

ام  َصعيًدا طيًِّبا، فصلَّيا، ثم وجدا اِلاء قال: خرج رجَلِن ِف سفر، وليس معهام ماٌء، فحرضِت الصَلُة فتيمَّ

ِف الوقت، فأعاد أحُدمها الصَلة والوضوء، ومل ُيِعد اَلخر، ثم أتيا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فذكرا  

تِي(( نة، وأجزَأْتك صَلتك((، وقال لآلخر: ))لك اْلجُر مرَّ ،  ذلك له، فقال للذي مل ُيِعد: ))أصبت السُّ

حيفظ أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال ِلا رجع من اْلحزاب ال يصلي أحٌد العِص إال ِف بني  ومن منا ال  

 قريظة فأدرك بعضهم العِص ِف الطريق فقال بعضهم: ال نصيل حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصيل مل يرد  



 

 

 

فذكر  منا  فهم   وه ذلك  ِف  اختلفوا  منهم.  واحدًا  يعنف  فلم  وسلم  عليه  اهلل  صىل  مل    للنبي  لكنهم  النص 

اتسعت صدورهم هلذا االختَلف وقبلوه؛ فكان كلٌّ منهم  يتنازعوا ومل يتشاحنوا ومل يطعن بعضهم بعضًا،  

                                              يرى أن رأيه صواب حيتمل اْلطأ، ورأي غْيه خطأ حيتمل الصواب.                                                                     

ولألسف  .  حقيقة اْلَلف هو وضع )الذات( ِف كفة ووضع )احلق( ِف كفة ثانية وترجيح الذات عىل احلق 

العلم    أكثر  فيهم  نظن  ممن  او  اِللتزمي  بي  هو  اْلَلف  يكون                                                                                                                                                                                         والصَلح!! ما 

إن اِلخالف ْلخيه اليوم بمسألة فقهية إذا ما أراد أن يناقشه فإنه يستحرض كل معاين  لألسف  إخويت ِف اهلل  

اِلناقشة حلبة رصاع بي غالب    بالرأي،الغطرسة والعجب   يريد من هذه    ومغلوب، فهو وجيعل من هذه 

الذي  تعاىل    رمحه اهللاْلمام الشافعي    حاله، وحالمن هذا  بي    ، وقارناِلناقشة أن يبي ِلخالفه أنه اْلعلم

قال ))ما ناظرت أحدًا عىل الغلبة، بل ما ناظرت أحدًا فأحببت أن خيطئ، بل رجوت أن يظهر اهلل احلق عىل  

 . (لسانه( 

اِلعاين  اليوم  إن اْلمة  تبنى نظرية  ،  مل تصل إىل هذا احلضيض إال بسبب ضياع هذه  إن كثْيا من اِلسلمي 

َشادِ  ُأِريُكْم إِالَّ َماَما }ونادى  فرعون االستبدادية    {َأَرى َوَما َأْهِديُكْم إِالَّ َسبِيَل الرَّ

وْلن سلفنا نواياهم صافية  ،  ليه إال أنه ظاهرة طبيعيةإوقد وقع االختَلف ِف سلف هذه اْلمة وما نظروا  

هم  ووظفوه بشكل إجيايب فوضعوا النص واستنبطوا منه كل االحتامالت التي يمكن استنباطها من النص  

 بذلك يضعون عدة حلول ْلي حادثة وواقعة تتناسب مع يرس اإلسَلم وسامحته ... 

أكثر مما هو ِف زماننا هذا ومل نسمع الفرعية  الفقهية  كثْي من اْلحكام  اِلذاهب ِف  أئمة  طعونات    اختلف 

: ما صليُت صَلة منذ -وقد خالفه ِف كثْي من اِلسائل    -يقول اإلمام أمحد عن اإلمام الشافعي  ،  ببعضهم 

ابنه   له  فيقول  للشافعي.  أدعو  وأنا  إال  سنة  اهللأربعي  هذا عبد  له  تدعو  حتى  الشافعي  كان  رجل  أي   :

 ين من خلف؟ الدعاء؟ قال: يا بني: كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فانظر هل هلذ

وكان اإلمام أمحد يرى أن خروج الدم ينقض الوضوء، ولكنه ُسئل: أتصيل خلف رجل احتجم ومل يتوضأ؟  

          فقال: سبحان اهلل، كيف ال أصيل خلف مالك بن أنس وسعيد بن اِلسيب؟!

 



 

 

عي  الناس  ويقول:  النجم.  فاملك  العلامء  ُذكر  إذا  مالك:  اإلمام  عن  الشافعي  أيب ويقول  عىل  الفقه  ِف  ال 

رسالة الليث بن سعد إىل اإلمام مالك وهو خيالفه ِف كثْي من اِلسائل يرد عليه  ، وحري بنا أن نقرأ  حنيفة

مل يكن هذا االختَلف سببًا من أسباب  بأسلوب تظهر من خَلله اِلحبة اِلكنونة ِف نفوسهم للعلم والعلامء. 

ء فكرهم؛ فقدموا لنا هذه الثروة الترشيعية اهلائلة التي تزخر  ضعفهم وتفرقهم، بل كان سببًا من أسباب نام 

                                                      .هبا اِلكتبة اإلسَلمية

أصبح   والطعن  واليوم  والشتم  بالسب  يكون  اِلخالف  عىل  ومن    النواياِف    الرد  اهلل،  إال  يعلمها  ال  التي 

 .  صطلحات مثل: الرعاع، واْلوباش، واْلقزام، واجلهلة، وأهل اهلوىاْلمثلة عىل ذلك ما نقرؤه من م

اختلف الصحابة وسلف هذه اْلمة ومل تنقطع فيام بينهم رابطة اْلخوة ومل يكن ميزاهنم ))اِلرافقة بمقدار  

(( وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  حديث  دائام  يستحرضون  كانوا  بل   )) ُحْسَن  اِلوافقة  ِمَن  إِنَّ  اْلَعْهِد 

ياَمنِ  غيبة بعضهم بل كانوا منصفي فها   مل يرتكوا الصَلة خلف بعضهم البعض ومل يغتابوا ويستبيحوا، ((اإْلِ

ما عرب اجلرس :((هو ذا اإلمام أمحد ِلا سئل عن إسحاق بن راهويه وكان بينهام خَلف ِف بعض اِلسائل قال  

وكان الشافعي يقول: ))احلر من ،))امزال الناس خيتلفونوإن كنا نختلف معه ف  إىل بغداد افقه من إسحاق

كانت صدورهم سليمة وهم أئمة هذا الدين، فنحن رغم جهلنا    راعى وداد حلظة ووقر من أفاده لفظة((

وقلة علمنا امتألت قلوبنا غيظا عىل بعضنا البعض الختَلفنا ِف مسائل يسعنا االختَلف فيها وتناسينا ان  

     مما يفرقنا  ما جيمعنا أكثر بكثْي

لقد أن اَلوان أن نتفق وندع اْلَلف خلف ظهورنا من أجل هنضة أمتنا، ونتعاون فيام اتفقنا، ويعذر بعضنا 

اَم اِلُْْؤِمنُوَن  }يكن نصب أعيننا قول اهلل تعاىل  لبعضا فيام اختلفنا، و    الكلمة العنيفة.  [10احلجرات: ] {إِْخَوةٌ إِنَّ

يعود مرة أخرى،    ن ال ثمرة جتتني من ورائها، إال أهنا جترح اِلشاعر، وتغْي مودة القلوب، وإذا ذهب الود ل 

أسأل اهلل سبحانه وتعاىل بأسامئه احلسنى وصفاته العىل    .وقديام قالوا: اختَلف الرأي ال يفسد للود قضية

غْي ضالي وال مضلي، وأن يرينا احلق حًقا،    أن يأخذ بنواصينا إىل اْلْي أَجعي، وأن جيعلنا هداة مهديي،

بإذنه، وأن   أتباعه، وأن هيدينا ِلا اختلف فيه من احلق  الباطل باطًَل، وأالَّ جيعلنا  يرينا  اتباعه، وأن  ويرزقنا 

وأالَّ   بخْي،  أنفسنا  يملكنا  وأن  قلوبنا،  احلق  عىل  جيمع  وأن  أنفسنا،  ِشور  من  يعيذنا  وأن  رشدنا،  يلهمنا 

 .لينا برش، وأن جيعل َسائرنا خًْيا من عَلنيتنا، وأن جيعل عَلنيتنا صاحلةيسلطها ع

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاِلي                                                 


