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 ثقافة االختالف في اإلسالم
 دكتور: شعبان عبد الحميد رفاعي محمد

جامعة السمطان عبد الحميم معظم شاه  –أستاذ مساعد بكمية أصول الدين وعموم القرآن 
 ماليزيا. –اإلسالمية العالمية، قدح دار األمان 

 ممخص البحث
الثقافة اإلسالمية،  إلقاء الضكء عمى قضية  االختالؼ، كمكقعيا مفييدف إلىىذا البحث 

ككضع الضكابط التي تجعؿ االختالؼ ظاىرة صحية تقكم العقؿ البشرم، كتكسع آفاقو، 
يعالج  كما أنواإلسالمي، كتدعكا إلى عمى سعة الفقو كالثقافة اإلسالمية، كتثرم الفقو، كالفكر

خمؽ لحفظ أف بعض المختمفيف كعمى الرغـ مف إيمانو بأف االختالؼ سنة اهلل في ال إشكالية
التكازف في الككف ، كأف االختالؼ بيف البشر أمر طبيعي لضماف التطكر اإلنساني بفضؿ 
التجارب البشرية المتنكعة في مختمؼ بقاع الكرة االرضية؛ إال أنو ال يتقبؿ خصكصيات 

ىذا البحث في  وتبرز أىمية ىذا البحثاالخر الثقافية كانتماءه العرقي كمرجعياتو الدينية، 
جو إلى تحرير مسائؿ االختالؼ، كحقيقتو، كطبيعتو، كأقسامو، كفكائده، ككضع ضكابط الحا

لتأصيميا كجمع شتاتيا؛ لحفظ شباب األمة كدعاتيا مف أىـ خطر يتيددىا، كىك االختالؼ 
المذمـك الذم يفضي إلى التعصب كالتناحر كشؽ الصؼ اإلسالمي، كاإلفادة منيا في تخريج 

فيـ طبيعة االختالؼ، قادر عمى االنفتاح عمى األخر في ضكء  جيؿ مسمـ كاع قادر عمى
في  وقد اعتمد، ضكابط الشرع الحنيؼ، كتطكيرىا حتى تكاكب تطكرات العصر الذم نعيشو

البحث المنيج االستقرائي في جمع مسائؿ المكضكع بالرجكع إلى الكتاب كالسنة، كأشير كتب 
كأثرىا في التعايش السممي بيف األمـ، كما  األئمة كالعمماء الذيف عنكا بقضية االختالؼ

اعتمد المنيج الكصفي التحميمي في تحميؿ النصكص كبياف العالقات الجامعة بينيا 
براز معالميا،  كاستخالص الضكابط كالقكاعد التي كضعيا العمماء لضبط قضية االختالؼ، كا 

يو كسمـ مما يعتبر تطبيقا ثـ ذكر بعض التطبيقات مف القرآف الكريـ كسنة النبي صمى اهلل عم
: فيـ قضية االختالؼ فيما ومن أىم النتائج التي توصل إلييا البحث. عمميا لتمؾ القضية

ا في ضكء الكتاب كالسنة، كأف االختالؼ ثقافة إسالمية؛ ألف  فيو استنارة لمذىف، صحيحن
نتاج حركة  ، كىك كذلؾكتيذيب لمذكؽ، كتنمية لممكة النقد كالحكـ لدل الفرد أك المجتمع
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كال شؾ أف الحركة العقمية الفكرية تعتبر مف أىـ ركافد بناء الثقافة اإلسالمية، عقمية بشرية، 
لمتفكير كاإلبداع كتدعكه  ظاىرة صحية؛ تقكم العقؿ البشرم، كتكسع آفاقو كمداركو،كأنو 

ية الرأم يدؿ عمى مستكل متقدـ مف العقمية االجتيادية كالفكرية كحر بشكؿ أكبر كأفضؿ، كأني
 .كالفكر التي أسسيا
 –حضارة  –فطرة  –خصائص  –جدؿ –تنازع  –فيٍرقىة  –تقافة  –اختالؼ الكممات الرئيسة: 

 تفعيؿ. –أنكاع 
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 المقدمة
الحمد هلل رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ المرسميف سيدنا محمد كعمى آلو 

 وبعد:كصحبو أجمعيف    
خمؽ البشر متفاكتيف في كؿ شيء؛ في أشكاليـ كألكانيـ، كألسنتيـ، شاء اهلل تعالى أف ي

دراكاتيـ كميكليـ، كتفكيرىـ.  كعقكليـ، كا 
كىذا التفاكت البشرم أكجد التكامؿ بيف الناس في شتى مجاالت الحياة، فكاف البد مف كقكع 

قكاؿ كتنكع االختالؼ بيف الناس،؛ الختالؼ قدراتيـ العقمية التي ينتج عنيا اختالؼ في األ
 في اآلراء حكؿ المسائؿ التي يجد العقؿ كالنظر فييا مجاال كاسعا.

كقد ساعد عمى كجكد االختالؼ عدة أسباب منيا طبيعة النص الشرعي، كطبيعة المغة، 
كتطكر أساليب الحياة كتغيرىا، كتنكع طرؽ الناس في معايشيـ كأرزاقيـ، مما ترتب عميو 

ج إلى االجتياد الذم يؤدم بدكره إلى ظيكر آراء متباينة ظيكر قضايا معيشية جديدة تحتا
 كأقكاؿ متنكعة.

كعميو فقد بات االختالؼ أمرا ال مفر منو كال مندكحة عنو، شريطة أف يككف منضبطا 
 بضكابط الشرع الحنيؼ. 

إلى إلقاء الضكء عمى قضية االختالؼ كبياف أف االختالؼ  ييدف ىذا البحثأىداف البحث:
كتثرم أف المقبكؿ منو يعتبر ظاىرة صحية تقكم العقؿ البشرم، كتكسع آفاقو، أمر فطرم، ك 

 الفقو اإلسالمي، كالفكر اإلسالمي، كتدؿ عمى سعة الفقو اإلسالمي كسعة الثقافة اإلسالمية. 
حتى أصبح  -ككذلؾ ييدؼ البحث إلى بياف أف االختالؼ في كؿ شيء كعمى كؿ شيء

دل ىذه األمة مف أكامر كنكاه يحثيا عمى االختالؼ أك يخيؿ لكثير مف الناس أف كؿ ما ل
ىك اختالؼ غير مقبكؿ كغير مستساغ، كما ييدؼ البحث إلى كضع الضكابط  -يدفعيا إليو

 لقضية االختالؼ، كبياف كجو اإلسالـ السمح في قبكؿ األخر.
بأف  في أف بعض المختمفيف كعمى الرغـ مف إيمانو وتكمن إشكالية البحثإشكالية البحث:

االختالؼ سنة اهلل في الخمؽ لحفظ التكازف في الككف ، كأف االختالؼ بيف البشر أمر 
طبيعي لضماف التطكر اإلنساني بفضؿ التجارب البشرية المتنكعة في مختمؼ بقاع الكرة 

 االرضية؛ إال أنو ال يتقبؿ خصكصيات االخر الثقافية كانتماءه العرقي كمرجعياتو الدينية.
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ىذا البحث في الحاجو إلى تحرير مسائؿ االختالؼ، كحقيقتو،  وتبرز أىمية:أىمية البحث
كطبيعتو، كأقسامو، كفكائده، ككضع ضكابط لتأصيميا كجمع شتاتيا؛ لحفظ شباب األمة 
كدعاتيا مف أىـ خطر يتيددىا، كىك االختالؼ المذمـك الذم يفضي إلى التعصب كالتناحر 

في تخريج جيؿ مسمـ كاع قادر عمى فيـ طبيعة كشؽ الصؼ اإلسالمي، كاإلفادة منيا 
االختالؼ، قادر عمى االنفتاح عمى األخر في ضكء ضكابط الشرع الحنيؼ، كتطكيرىا حتى 

 .تكاكب تطكرات العصر الذم نعيشو
البحث المنيج االستقرائي في جمع مسائؿ المكضكع بالرجكع في  منيج البحث:وقد اعتمد

األئمة كالعمماء الذيف عنكا بقضية االختالؼ كأثرىا في إلى الكتاب كالسنة، كأشير كتب 
التعايش السممي بيف األمـ، كما اعتمد المنيج الكصفي التحميمي في تحميؿ النصكص كبياف 
العالقات الجامعة بينيا كاستخالص الضكابط كالقكاعد التي كضعيا العمماء لضبط قضية 

براز معالميا، ثـ ذكر بعض التطبيقا ت مف القرآف الكريـ كسنة النبي صمى اهلل االختالؼ، كا 
 عميو كسمـ مما يعتبر تطبيقا عمميا لتمؾ القضية. 

 تنقسـ خطة البحث إلى: مقدمة كأربعة مباحث كخاتمة.خطة البحث:
شكاليتو، كأىميتو المكضكع، ككمنيجو.  أما المقدمة: ففييا بياف أىداؼ البحث، كا 

األلفاظ ذات الصمة.المبحث الثاني: مشركعية المبحث األكؿ: تعريؼ مصطمحات العنكاف، ك 
المبحث الثالث: ضكابط ثقافة االختالؼ.المبحث الرابع: .االختالؼ، كخصائصو، كأنكاعو

واهلل من الخاتمة: كفييا أىـ نتائج البحث كتكصياتو. تفعيؿ االختالؼ في كاقعنا المعاصر.
 وراء القصد وىو اليادي إلى سواء السبيل
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 ول: تعريف مصطمحات العنوان، واأللفاظ ذات الصمة.المبحث األ 
 أواًل: تعريف االختالف في المغة:

ـٍ  . كىااًلٍخًتالىؼي نىًقيضي ااًلتّْفىاًؽ. كًفي المّْسىاًف: اٍختىمىؼى اأٍلٍمرىاًف لى ااًلٍخًتالىؼي ليغىةن : مىٍصدىري اٍختىمىؼى
ـٍ يىتىسىاكى فىقىًد اٍختىمىؼى  ا لى كيؿ مى اهي ًإلىٍيًو، أىٍك يىتًَّفقىا. كى الىفىوي ًإلىى الشٍَّيًء عىصى ادَّةي، كىخى : اٍلميضى . كىاٍلًخالىؼي

كىذىًلؾى الٍ  ٍعنىاهي المُّغىًكمّْ كى ييٍستىٍعمىؿ ااًلٍخًتالىؼي ًعٍندى اٍلفيقىيىاًء ًبمى دىهي بىٍعدى أىٍف نىيىاهي عىٍنوي . كى  (.1)ًخالىؼي قىصى
عارضة كعدـ المماثمة، كىذا المعنى ىك الذم جاءت إذان: فمعنى االختالؼ ىك المضادة كالم

 بو نصكص القرآف الكريـ.
قاؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية:"كلفظ االختالؼ في القرآف يراد بو التضاد كالتعارض، ال يراد بو 

چ  چ  چ مجرد عدـ التماثؿ، كما ىك اصطالح كثير مف النظار، كمنو قكلو تعالى

ٻ  پ  پ  چ ُّكقكلو، ِٖالنساء: چڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڇچ

ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  چ  ُّ، كقكلوٗ - ٖالذاريات: َّ چپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  

 ِّٓالبقرة: َّ چژ    ڇڇ  ڇ
 ثانًيا: تعريف االختالف اصطالًحا:

كاالختالؼ ىك أف يذىب كؿ كاحد مف المختمفيف إلى خالؼ ما ذىب إليو اآلخر طمبنا 
 يقة.لمحق

عرفو عمي بف محمد الجرجاني فقاؿ:"منازعة تجرم بيف المتعارضيف؛ لتحقيؽ حؽ أك إلبطاؿ 
 (.5)باطؿ 

 (.3)كفي المصباح المنير:" أف يذىب كؿ كاحد إلى خالؼ ما ذىب إليو اآلخر 
 
 
 

                                                 

(
1
(، ذاج انؼشٔط 2/522( يادج خهف، ُٔٚظش: انًؼجى ٔانًذٛظ األػظى )2/85نغاٌ انؼشب ) (

(53 /522.) 

(
5
 (.132انرؼشٚفاخ )ص   (

(
3
 ( كراب انخاء.1/122انًصثاح انًُٛش)  (
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  :الِخاَلف  
فرؽ جماعة مف العمماء بيف كؿ مف الخالؼ كاالختالؼ، كبنكا رأييـ عمى أف االختالؼ 

 يستعمؿ في قكؿ بني عمى دليؿ، بينما يستعمؿ الخالؼ فيما ال دليؿ عميو.
كأيده التيانكم بأف القكؿ المرجكح في مقابمة الراجح يقاؿ لو خالؼ ال اختالؼ قاؿ: 

كالحاصؿ منو ثبكت الضعؼ في جانب المخالؼ في الخالؼ كمخالفة اإلجماع كعدـ ضعؼ 
 (.1)جانبو في االختالؼ

 الكفكم أربعة أكجو لمتفريؽ بينيما كىي: كذكر أبك البقاء
األكؿ:أف االختالؼ:ما اتحد فيو القصد، كاختمؼ في الكصكؿ إليو، كالخالؼ: يختمؼ فيو 

 القصد مع الطريؽ المكصؿ إليو.
 الثاني: أف االختالؼ: ما يستند إلى دليؿ، بينما الخالؼ ال يستند إلى دليؿ.

 ينما الخالؼ مف آثار البدعة.الثالث: أف االختالؼ مف آثار الرحمة، ب
الرابع: أف االختالؼ لك حكـ بو القاضي ال يجكز فسخو مف غيره، بينما الخالؼ يجكز 

 (.5)فسخو
 -كذىب جماعة مف األصكلييف كالفقياء إلى عدـ اعتبار ىذا الفرؽ،كاستعماؿ المفظيف 

 (.3)ا اختالفابمعنى كاحد، فكؿ أمريف خالؼ أحدىما اآلخر خالفا، فقد اختمف -أحيانا 
المذككرة في المذىب المالكي؟ فإف  قاؿ الشاطبي:" فإف قيؿ: فما معنى مراعاة الخالؼ

الظاىر فييا أنيا اعتبار لمخالؼ؛ فمذلؾ نجد المسائؿ المتفؽ عمييا ال يراعى فييا غير 
فيو فقد عبر بقكلو" الخالؼ" عما  (.2)دليميا، فإف كانت مختمفا فييا؛ ركعي فييا قكؿ المخالؼ

 أدلة مختمؼ فييا؛ فمـ يفرؽ بينيما.
كفي الفتاكل اليندية:" إف اختمؼ المتقدمكف عمى قكليف، ثـ أجمع مف بعدىـ عمى أحد ىذيف 

 (.2)القكليف فيذا اإلجماع ىؿ يرفع الخالؼ المتقدـ" 
                                                 

(
1
 (.1/112انفٕاكّ انذٔاَٙ )  (

(
5
 (.25انكهٛاخ )ص   (

(
3
 (.5/525انًٕعٕػح انفمٓٛح انكٕٚرٛح )(

(
2
 (.2/122انًٕافماخ )  (

(
2
 (.3/315انفرأٖ انُٓذٚح )  (
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كقد يقاؿ: إف الخالؼ أعـ مطمقا مف االختالؼ. كينفرد الخالؼ في مخالفة اإلجماع  
 (.1)كنحكه

كالذم تميؿ إليو النفس أنيما بمعنى كاحد، كأف مادتيما كاحدة، كأف عامة العمماء كالفقياء ال 
 يفرقكف بينيما في استخداماتيـ، كدليؿ ذلؾ:

اتفاؽ معاجـ المغة عمى جعؿ مادة "خمؼ" الثالثية اصال لمجردىا كمزيدىا، كأنيا مف  -ُ
 (.5)ى"المشترؾ المفظي، كزيادة المعنى تابع لزيادة المبن

تراجـ المحدثيف في كتبيـ قاضية بأف الخالؼ كاالختالؼ معناىما كاحد؛ فيذا الحافظ  – ِ
ـي  ابف حجر  ًلبىٍعًضًي ًؼ كى يترجـ بابا في فتح البارم تحت عنكاف" كىرىاًىيىًة ااًلٍخًتالى
ًؼ"  (.3)اٍلًخالى

 تحتاج إلى بياف. كال يخفى أف العالقة بيف المعنكل المغكم كالمعنى االصطالحي كاضحة ال
 ثالثًا: تعريف الثقافة لغة:

: حاًذؽه فىًيـ، كأىتبعكه  ، كثىًقؼه كثىقيؼه ؿه ثىٍقؼه ذىقىو. كىرىجي ثقؼ: ثىًقؼى الشيءى ثىٍقفان كًثقافان كثيقيكفةن: حى
ؿه ثىٍقؼه لىٍقؼه ًإذىا كىافى ضاًبطان ًلمىا يىٍحًكيو . اٍبفي السّْكّْيًت: رىجي :  فىقىاليكا ثىٍقؼه لىٍقؼه ييقىاؿي ا ًبًو. كى قىاًئمن

ذىٍقتيو، كثىًقٍفتيو ًإذىا ظىًفٍرتى ًبًو. قىاؿى ال : ثىًقٍفتي الشيءى حى ٍيدو . اٍبفي ديرى مُّـً مَّوي ثىًقؼى الشيءى كىىيكى سيرعةي التَّعى
ٍرًب، كثىًقؼى أىيضان ثىقىفان ًمٍثؿى تىًعبى تىعىبان أىم ارى حاًذقان فىًطنان، فىًفي  تىعىالىى: فىًإمَّا تىٍثقىفىنَّييـٍ ًفي اٍلحى صى

ٍعًرفىًة ًبمىا ييحتاجي  ـه لىًقفه ثىًقفهأىم ذيك ًفٍطنةو كذىكاء، كىاٍلميرىادي أىنو ثىاًبتي اٍلمى ًديًث الًيٍجرًة:كىىيكى غيالى حى
 (.2)ًإلىٍيوً 

 كمف خالؿ ىذه التعريفات المغكية يتبيف لنا أف الثقافة تطمؽ عمى المعاني اآلتية:
تقاف العمؿ. -ِلفطنة.الذكاء كا -ُ  -ٓسرعة األخذ كالتعمـ. -ْإدراؾ الشيء. -ّالميارة كا 

 التيذيب.
 الفيـ. - ٖالحصكؿ عمى الشيء كالتغمب عميو،  -ٕتقكيـ المعكج. -ٔ

                                                 

(
1
 (.5/525انًٕعٕػح انفمٓٛح انكٕٚرٛح )  (

(
5
 12ضٕاتظ االخرالف فٙ يٛضاٌ انغُح ص   (

(
3
 13/332فرخ انثاس٘   (

(، 2/322(، انًذكى ٔانًذٛظ األػظى )2/81( ثمف، ُٔٚظش: ذٓزٚة انهغح )2/12)نغاٌ انؼشب  (2)

 (. 33/22ذاج انؼشٔط )
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 رابًعا: تعريف الثقافة اصطالًحا:
لـ يضع عمماء العربية كاإلسالـ لمثقافة تعريفا اصطالحيا في مؤلفاتيـ، كيرجع السبب في 

ؾ إلى أف ىذه الكممة لـ تكف شائعة االستعماؿ في تراثيـ األدبي، فمـ نجدىـ ينعتكف ذل
 (.1)العمماء أك الباحثيف بيا، كما أنيـ لـ يتناكلكىا بدراسة مستقمة مميزة

 ومن أشير التعريفات الحديثة لمصطمح الثقافة ما يأتي:
الصفات الخمقية، كالقيـ  تعريؼ األستاذ مالؾ بف نبي؛ فقد عرفيابأنيا:" مجمكعة مف -ُ

االجتماعية، التي تؤثر في الفرد منذ كالدتو، كتصبح ال شعكريا العالقة التي تربط سمككو 
 (.ِ)بأسمكب الحياة، في الكسط الذم كلد فيو"

كفي المعجـ الفمسفي:" ىي كؿ ما فيو استنارة لمذىف، كتيذيب لمذكؽ، كتنمية لممكة  - ِ
لمجتمع، كتشتمؿ عمى المعارؼ كالمعتقدات كالفف كاألخالؽ، النقد كالحكـ لدل الفرد أك ا

كجميع القدرات التي يسيـ بيا الفرد في مجتمعو، كليا طرؽ كنماذج عممية كفكرية، كركحية، 
كلكؿ جيؿ ثقافتو التي استمدىا مف الماضي كاضاؼ إلييا ما أضاؼ في الحاضر، كىي 

 (.3)عنكاف المجتمعات البشرية"
 ح الخالف ومصطمح الثقافة:العالقة بين مصطم

ال شؾ أف ىناؾ عالقة كثيقة كقكية بيف الثقافة كاالختالؼ ذلؾ أف الثقافة ىي نتاج حركة 
بشرية، بؿ ىي ميراث اجتماعي لكافة منجزات البشرية عمى مر العصكر، كال شؾ أف 

 الحركة العقمية الفكرية تعتبر مف أىـ ركافد بناء الثقافة اإلسالمية.
َمةِ اأْلْلَفاظ    :َذات  الصِّ

اٍلفيٍرقىةي مصدر االفتراؽ، كفارىؽى الشيءى ميفىارقةن كًفرىاقان بايىنىوي كاالسـ الفيٍرقة كتىفىارؽ  :الف ْرَقة   -أ 
القكـي فىارىؽى بعضيـ بعضان كفىارىؽى فالف امرأىتو ميفىارقةن كًفراقان بايىنىيا كالًفٍرؽي كالًفٍرقةي كالفىًريؽي 

الميتىفىرّْؽ كالًفٍرقةي طائفة مف الناس كالفىًريؽي أىكثر منوالطائفة مف الشيء 
(2.) 

                                                 

 (.2يفٕٓو انثمافح فٙ انفكش انؼشتٙ ٔانفكش انغشتٙ، جًٛهح تُد ػٛادج انشًش٘ )ص (1)

 (.22يشكهح انثمافح، يانك تٍ َثٙ )ص (5)

 (.28يجًغ انهغح انؼشتٛح )ص(3)

 ( فشق.12/522نغاٌ انؼشب )  (2)
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 كالفيٍرقىةي في االصطالح: تطمؽ عمى أمكر، أىميا: 
: التفرؽ في الديف كاالختالؼ فيو كىك االختالؼ في األصكؿ، كىك اختالؼ التضاد  أكالن

 المؤدم إلى التنازع في الديف، كالخركج عف السنة. 
عف جماعة المسمميف في أمرو يقتضي الخركج عف أصكليـ في االعتقاد، أك ثانينا: االفتراؽ 

الشذكذ عنيـ في المناىج، أك الخركج عمى أئمتيـ، أك استحالؿ السيؼ فييـ. فمف فعؿ مف 
مَّـى ذلؾ شيئنا فيك مفارؽ،  سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍيرىةى، عىًف النًَّبيّْ صى كمنو ما أخرجو مسمـ عىٍف أىًبي ىيرى

: مىٍف قىاتىؿى تىٍحتى أىنَّوي قىاؿى اًىًميَّةن، كى ، مىاتى ًميتىةن جى مىاعىةى فىمىاتى فىارىؽى اٍلجى ًة، كى رىجى ًمفى الطَّاعى " مىٍف خى
اًىًميَّةه  ، فىًقٍتمىةه جى بىةن، فىقيًتؿى ري عىصى بىةو، أىٍك يىٍنصي بىةو، أىٍك يىٍدعيك ًإلىى عىصى ، رىايىةو ًعمّْيَّةو يىٍغضىبي ًلعىصى

فىاًجرىىىا، كىالى يىتىحى كى  مىى أيمًَّتي، يىٍضًربي بىرَّىىا كى رىجى عى ٍيدو مىٍف خى اشىى ًمٍف ميٍؤًمًنيىا، كىالى يىًفي ًلًذم عى
لىٍستي ًمٍنوي  ٍيدىهي، فىمىٍيسى ًمنّْي كى  (.1) "عى

 مصدر نىزىع، كيستعمؿ قميال بمعنى اختمؼ؛ يقاؿ: أمر ال نزاع فيو، الخالؼ كالالتََّناز ع: -ب 
ًج  جى جداؿ، كالنَّزاعةي كالنّْزاعةي كالًمٍنزىعةي كالمىٍنزىعةي الخيصكمة كالمينازىعةي في الخيصكمًة ميجاذىبةي الحي
ـي  ٍصماًف كقد نازىعىو مينازىعةن كًنزاعان جاذىبو في الخصكمة، كالتنازيع التخاصي فيما يىتنازىعي فيو الخى

ميكا كبينيـ ًنزاعةه أى   (.5)م خصكمةه في حؽٌ كتنازىعى القكـي اٍختىصى
قاؿ المناكم:" التنازع كالمنازعة: المجاذبة كيعبر بيا عف المخاصمة التنازع اصطالًحا:

 (.3)كالمجادلة، كالنازع: الشيطاف ألنو ينزع بيف القـك أم يفرؽ كيفسد
 الفرق بين التنازع واالفتراق واالختالف:

، أم: اختمفكاكمنو قكلو يقاؿ: تنازع اليستعمؿ لفظ التنازع بمعنى االختالؼ؛  قـك
كالفرؽ بيف بيف التفرؽ كالتنازع؛ أف التفرؽ (، 2)ْٔاألنفاؿ:  َّىمجمحمخممميلُّٱتعالى

كالتفريؽ خاص باألعياف، أما التنازع فيككف في األعياف كالمعاني عمى سكاء، كأيضا فإف 
                                                 

 (
1
(، ُٔٚظش: االفرشاق 1828ح 3/1222صذٛخ يغهى، كراب اإلياسج، تاب األيش تهضٔو انجًاػح، )(

(. د: َاصش ػثذ انكشٚى انؼمم، ذؼشٚف انفشلح ٔانفشق تُٛٓا 3ٔأعثاتّ ٔعثم انٕلاٚح يُّ )ص يفٕٓيّ، 

لغى انذػٕج،  جايؼح  -ح إػذاد/ أدًذ ػثذ انذًٛذ يٓذ٘ كهٛح انؼهٕو اإلعاليٛ(، 1ٔتٍٛ االفرشاق )ص

يانٛضٚا. –انًذُٚح انؼانًٛح،شاِ ػهى 
 

 (.8/322نغاٌ انؼشب )  (5)

(
3
 (.353انرٕلٛف ػهٗ يًٓاخ انرؼاسٚف ) (

(
2
 (.5/222انًصثاح انًُٛش )(



 حمدشعبان عبد الحميد رفاعي م د/     

 

 522 مجمة بحوث كمية اآلداب  

كنو أم إنو التنازع ال بد كأف يصحبو اجتماع، أما التفرؽ فقد يككف بعد االجتماع كقد يككف بد
يحصؿ ابتداء، كمف كجكه الفرؽ أيضا أف ضد التفرؽ االجتماع، كضد التنازع االتحاد 
ذا اجتمع األمراف فإف التنازع يككف سببا لمفرقة، بحيث تككف  )كخاصة في مجاؿ الرأم(، كا 

 (.1)كالنتيجة لو
ةي عمى سىبيًؿ الجدل: في المغة: -ج : ىيكى الميفاكىضى المينازىعة كالميغالىبة، قاؿ الراغب:" الًجداؿي

رى عىف  : ًإذا أحكىٍمتى فىٍتمىو، فكأٌف الميتجاًدلىٍيًف يىٍفًتؿي كؿ كاحدو اآلخى بؿى دىٍلتي الحى كىأىصمو: ًمف جى
 (.ِ)رأًيو

شدة اعتداد أحد المخالفيف أك كمييما بما ىك عميو مف قكؿ أك رأم أك الجدل اصطالًحا:
بو، أك حمميـ عميو سميت تمؾ المحاكلة  مكقؼ، كحاكؿ الدفاع عنو كاقناع اآلخريف

 (.3)بالجدؿ
 كالعالقة بيف الجداؿ كاالختالؼ أف الجداؿ اختالؼ كلكنو عمى سبيؿ المنازعة كالمغالبة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

(
1
 (.13/28(، )182/ 15انًٕعٕػح انفمٓٛح )(

(
5
 ( جذل.58/122ذاج انؼشٔط )(، 1/228جًٓشج انؼشب )(

(
3
 (.55اإلعالو )ص  أدب االخرالف فٙ(
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 المبحث الثاني: مشروعية االختالف، وخصائصو، وأنواعو.
لعقؿ البشرم، ظاىرة صحية؛ تقكم ا -فيما يجكز االختالؼ فيو  -إف االختالؼ الفكرم 

كتكسع آفاقو كمداركو، فالتعرؼ عمى كجيات نظر مختمفة حكؿ المكضكع الكاحد يحفز العقؿ 
البشرم لمتفكير كاإلبداع بشكؿ أكبر، بؿ إنيا تؤثر عمى تككيف شخصيتو بحيث ال يميؿ إلى 
التطرؼ كعنده قدرة كبيرة عمى استيعاب اآلخر كمكاقفو كآرائو، كعمى النقيض مف ذلؾ فإف 
سيادة كجية النظر الكاحدة كالرأم الكاحد، كالصكت الكاحد يعمؿ عمى ما يشبو التصفية 

 (.1)العقمية لممجتمع حيث يتحكؿ المجتمع إلى حاضف لمسمككيات الضعيفة 
كفي ىذا المبحث سكؼ أتحدث عف مشركعية االختالؼ، كخصائصو، كأنكاعو مف خالؿ 

 المطالب اآلتية:
 ختالف.المطمب األول: مشروعية اال

 دلت األدلة القاطعة عمى كجكد االختالؼ بيف بني البشر كتقدير اهلل لذلؾ عمييـ، قاؿ تعالى

ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ائۉ  ې             ې  ې   ې  ى  ىچ 

ُٗيكنس: : چۆئ  ۆئ  ۈئ      ۈئ    

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    پٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  كقاؿ تعالى

 چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ         ٿ  ٹ     ٿٿ  ٿ  ٺٺ

 ُُٗ - ُُٖهود:  
( اختمفت أقكاؿ الصحابة كالتابعيف؛ فقد ركم عف ابف ٿ  ٿكفي تفسير قكلو تعالى: )

:" الضحاؾ، كمجاىد، كقتادةكقاؿ طاكس، ك (، 5)عباس، كالحسف كمقاتؿ:" لالختالؼ خمقيـ"
 (.3)لمرحمة خمقيـ"

                                                 

(
1
 5212/ 32/8، تراسٚخ األدذ 15822(، انؼذد 35د/ ػهٙ انجهثٙ يجهح انثٛاٌ )ص (

(
5
 (.5/222(، انرفغٛش انٕعٛظ نهٕادذ٘ )5/522ذفغٛش ػثذ انشصاق ) (

(
3
 (.5/222انرفغٛش انٕعٛظ نهٕادذ٘ )(
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ثرا فقاؿ:" اختمفتما كأكثرتما.فقاؿ أحد الرجميف: لذلؾ كركم أف رجميف اختصما إلى طاكس فأك
ٿ    ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ خمقنا. فقاؿ طاكس: كذبت. قاؿ: أليس اهلل يقكؿ:

 (. 1)؟قاؿ:لـ يخمقيـ ليختمفكا، كلكف خمقيـ لمجماعة كالرحمة  ٿٿ
الرحمف عف منصكر بف عبد كىناؾ مف جمع بيف القكليف فقاؿ" لمرحمة كاالختالؼ خمقيـ" ف

قاؿ:" الناس كميـ   ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺقاؿ: سئؿ الحسف عف ىذه اآلية: 
ٿ  مختمفكف عمى أدياف شتى، إال مف رحـ ربؾ، فمف رحـ غير مختمؼ. فقمت لو: )

 (.5)(؟ فقاؿ: خمؽ ىؤالء لجنتو، كىؤالء لناره، كخمؽ ىؤالء لرحمتو، كخمؽ ىؤالء لعذابو  ٿٿ
ذه األقكاؿ، فمف قاؿ لالختالؼ خمقيـ فيك يعني أف ىذا األمر كالحؽ أنو ال تعارض بيف ى

قدرم ككني، فالالـ الـ التعميؿ لبياف الحكمة الككنية.كمف قاؿ لمرحمة خمقيـ كلـ يخمقيـ 
لمعذاب؛ فيك يعني األمر الشرعي الذم أمركا بو، كالقكؿ الثالث جمع بيف القكليف، فأىؿ 

أىؿ رحمتو سبحانو، كأما أىؿ االختالؼ المفارقكف طاعة اهلل المنفذكف ألمره الشرعي ىـ 
 (.3)لمحؽ الذم شرعو فيـ لـ يخرجكا عف قضائو كقدره كحكمتو الككنية 

مىى أيمَّ  :" لىيىٍأًتيىفَّ عى ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ك، قىاؿى ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمرو ًتي مىا كعىٍف عى
مىى ب ًنيىةن لىكىافى ًفي أىتىى عى تَّى ًإٍف كىافى ًمٍنييـٍ مىٍف أىتىى أيمَّوي عىالى ٍذكى النٍَّعًؿ ًبالنٍَّعًؿ، حى ني إسرائيؿ حى

تىٍفتىًرؽي أيمًَّتي عى  سىٍبًعيفى ًممَّةن، كى مىى ًثٍنتىٍيًف كى قىٍت عى فَّ بني إسرائيؿ تىفىرَّ ، كىاً  مىى أيمًَّتي مىٍف يىٍصنىعي ذىًلؾى
سىٍبعً  ثو كى ا أىنىا ثىالى :" مى ٍف ًىيى يىا رىسيكؿى المًَّو؟ قىاؿى مى ـٍ ًفي النَّاًر ًإالَّ ًممَّةن كىاًحدىةن"، قىاليكا: كى يفى ًممَّةن، كيمُّيي

اًبي" مىٍيًو كىأىٍصحى عى
(2.) 

فيذه النصكص كغيرىا دليؿ عمى مشركعية االختالؼ، كأنو كاقع ال محالة، كأف المقبكؿ منو 
فقد اختمؼ الصحابة رضكاف اهلل عمييـ أجمعيف  ف رسكؿ اهلل كقع في خير القركف؛ في زم

                                                 

(
1
 (.2/5232ذفغٛش اتٍ أتٙ داذى ) (

(
5
 (.12/235ذفغٛش انطثش٘ ) (

(
3
 (.8االخرالف تٍٛ انًغهًٍٛ )صأدب  (

(
2
(، ٔانرشيز٘، كراب اإلًٚاٌ، 2222ح  2/122أخشجّ اتٕ دأد كراب انغُح، تاب ششح انغُح، ) (

ح 1/512(، تإعُاد دغٍ، ٔانذاكى فٙ يغرذسكّ )5222ح 2/52تاب يا جاء فٙ افرشاق ْزِ األيح )

نَْى 221 َٔ َجاُِ (، ََْزا َدِذٌٚث َصِذٌٛخ َػهَٗ َشْشِط ُيْغهٍِى،   .َُٚخشِّ
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(1)في بعض المسائؿ في حياتو 
  كلكنيـ سرعاف ما كانكا يرجعكف إليو  فيبيف ليـ كجو

 الحؽ كيبيف ليـ سبيؿ اليداية.
فمـ يكف ذلؾ  ثـ كقع االختالؼ بيف الصحابة الكراـ في كثير مف المسائؿ بعد كفاتو 

 الشقاؽ.مدعاة لمفرقة ك 
قاؿ اإلماـ الشاطبي:" إف الخالؼ مف زماف الصحابة رضي اهلل عنيـ إلى اآلف كاقع في 
المسائؿ االجتيادية، كأكؿ ما كقع الخالؼ في زماف الخمفاء الراشديف الميدييف، ثـ في سائر 
 الصحابة، ثـ في التابعيف كلـ يعب أحد ذلؾ منيـ، كبالصحابة اقتدل مف بعدىـ في تسكيغ

 (.5)ؼ، فكيؼ يمكف أف يككف االفتراؽ في المذاىب مما يقتضيو إطالؽ الحديث؟"الخال
كقد كاف اختالفيـ في األمكر االجتيادية؛ رحمة كسعة بالناس، ألنو لك كاف رأيا كاحدا لكاف 

 الناس في ضيؽ، لذلؾ كاف اختالفيـ عند مف يعرؼ قيمتو أحب إليو مف حمر النعـ.
ا أحب أف أصحاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ لـ :" مقاؿ عمر بف عبد العزيز 

نيـ أئمة يقتدل بيـ كلك أخذ رجؿ  يختمفكا؛ ألنو لك كاف قكال كاحدا كاف الناس في ضيؽ كا 
 (.3" )بقكؿ أحدىـ كاف في سعة

كمعنى فقاؿ:"  كقد عمؽ اإلماـ الشاطبي رحمو اهلل تعالى عمى كالـ عمر بف عبد العزيز 
اس باب االجتياد كجكاز االختالؼ فيو، ألنيـ لك لـ يفتحكه لكاف ىذا أنيـ فتحكا لمن

ال تتفؽ عادة، فيصير  كالظنكف الظنكف، المجتيدكف في ضيؽ، ألف مجاؿ االجتياد مجاالت
خالفو، كىك نكع مف  باتباع ما غمب عمى ظنكنيـ مكمفيف باتباع أىؿ االجتياد مع تكميفيـ

، فكسع اهلل عمى األمة بكجكد الخالؼ الفركعي تكميؼ ما ال يطاؽ، كذلؾ مف أعظـ الضيؽ
ًحـى  فييـ، فكاف فتح باب لألمة لمدخكؿ في ىذه الرحمة، فكيؼ ال يدخمكف في قسـ )مىٍف رى

( فاختالفيـ في الفركع كاتفاقيـ فييا، كالحمد هلل بُّؾى  (.2)"رى

                                                 

 كاخرالفٓى فٙ صالج انؼصش فٙ غضٔج تُٙ لشٚظح.  (1)

 (.152/ 3( االػرصاو نهشاطثٙ )5)

 (.5/221( جايغ تٛاٌ انؼهى )3)

(
2
 (.3/22االػرصاو )(
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لتكسعة عمى كلقد كاف العمماء يطمقكف عمى االختالؼ لفظ" السعة" لما لو مف الفكائد في ا
ثراء أفكار المجتمع.  العباد، كا 

اؽ ٍبف بيمكؿ كتابا فسماه كتاب" االختالؼ" فقاؿ أحمد ال  كفي طبقات الحنابمة:" كتب ًإٍسحى
 (.1)تسمو كتاب االختالؼ بؿ سمو كتاب "السعة"

ككاف السمؼ الصالح رضكاف اهلل عمييـ يركف أف االختالؼ يحافظ عمى الثقافة مف الرككد 
 ار المذيف يؤدياف إلى انتشار التكرارية كالمحدكدية.كاالحتك

ركل الدارمي عف حميد قاؿ قمت لعمر بف عبد العزيز:" لك جمعت الناس عمى شيء؟ فقاؿ: 
لى األمصار: ليقضي كؿ قـك بما  ما يسرني أنيـ لـ يختمفكا، قاؿ: ثـ كتب إلى اآلفاؽ كا 

 (.5)اجتمع عميو فقياؤىـ
 الف وخصائصو.المطمب الثاني: سمات االخت

لقد اقتضت حكمة اهلل تعالى أف يبيح نكعا مف االختالؼ طمبا لالجتياد فيما يستجد مف أمكر 
يحتاج إلييا الناس في معادىـ كمعاشيـ، كلقد اتسـ االختالؼ المقبكؿ في االسالـ بسمات 
كخصائص جعمتو كسيمة لتطكير الككف ككسر حالة الجمكد عند اإلنساف، كمحاربة داء 

 صب الذميـ. التع
 كمف أىـ خصائص كسمات االختالؼ في اإلسالـ ما يأتي:

 االختالف سنة إليية: –أ 
تتجمى مظاىر ىذه السنة في كثير مف األمكر التي تحيط باإلنساف، كالتي تترؾ في نفسو 

 دليال عمى قدرة اهلل تعالى كعظمتو في خمقو.
؛ قاؿ اهلل اختالف الميل والنياركلعؿ مف أىـ المظاىر التي تتجمى فييا سنة االختالؼ: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  چ  تعالى:

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

 ُْٔالبقرة: َّ چڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

                                                 

 (.1/111( طثماخ انذُاتهح )1)

 (.522( عٍُ انذاسيٙ )ص 5)



 ثقافة االختالف في اإلسالم                                                                               

                      
 522 مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

نما"االختالؼ" في ىذا المكضع"االفتعاؿ" مف" مكؼ" كؿ كاحد منيما قاؿ اإلماـ الطبرم: كا  خي
ٍف أىرىادى أىٍف يىذَّكَّرى أىٍك أىرىادى  عىؿى المٍَّيؿى كىالنَّيىارى ًخٍمفىةن ًلمى اآلخر،كما قاؿ تعالى ذكره: )كىىيكى الًَّذم جى
اء النياري بعده،  شيكيكرنا(، بمعنى: أف كؿ كاحد منيما يخمؼ مىكاف صاحبو، إذا ذىب الميؿ جى

ذا ذىب النياري جاء الم  (.1)يؿ خمفو" كا 
 چڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ گ  چ  كقاؿ تعالى:

َُٗعمراف: آؿَّ  
ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  چ  ُّكقاؿ تعالى:

 ٔيكنس: َّی   
المؤمنكف: َّ ک  گ  گ    کڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  کچ كقاؿ تعالى: 

َٖ 
ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ چ  كقاؿ تعالى:

ٓالجاثية: َّ چچ  چ       ڇ  ڇ    
 اختالف المغات واأللوان:

ہ   ہ  ھ  ھ    ہں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ  :قاؿ تعالى

:  چھ  ھ    ِِلرـك
قاؿ الشيخ المراغي:" أم كاختالؼ لغاتكـ اختالفا ال حٌد لو، كتعميقا عمى ىذه اآلية الكريمة 

إلى فرنسية، إلى إنجميزية، إلى ىندية، إلى صينية، إلى نحك ذلؾ مما ال يعمـ  فمف عربية
حصره إال خالؽ المغات، كاختالؼ أنكاعكـ كأشكالكـ اختالفا بو أمكف التمييز بيف األشخاص 

أغراضيا، فكثيرا ما  فى األصكات كاأللكاف، كىذا مما ال غنى عنو فى منازع الحياة كمختمؼ
صكات، كبذا نعرؼ الصديؽ مف العدك، فنتخذ ما يمـز مف العٌدة لكؿ تميز األشخاص باأل

 (.5)منيما، كما نميزىا بمغاتيا، فنعرؼ مف أم األجناس ىي" 

                                                 

 .525/ 3ذفغٛش انطثش٘   (1)

(
5
 .51/32ذفغٛش انًشاغٙ (
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: كالذم تختمؼ فيو األنكاع كاأللكاف كالصكر؛ اختالؼ تناسؽ طبيعة الكون الذي نعيش فيو
بناء، لمكصكؿ إلى التكامؿ كتناغـ، كتنكع مما يكحي لإلنساف بضركرة االختالؼ اإليجابي ال

 (.1)الفكرم كما ىك الحاؿ في طبيعة ىذا الككف
 االختالف فطرة إنسانية:  -ب

كيظير ذلؾ بكضكح في طبيعة الخمؽ؛ فاهلل تعالى خمؽ الناس مختمفيف في صفاتيـ، كميكليـ 
كتفكيرىـ، كال يمكف بحاؿ مف األحكاؿ صب الناس في قالب كاحد، كمحك كؿ اختالؼ بينيـ 

 (.5)نو يخالؼ الفطرة التي فطر اهلل الناس عمييا أل
 ُُٖ چپ  ڀ  ڀ   ڀ    پٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ قاؿ اهلل تعالى:

فشعكر اإلنساف بذات معنكية مستقمة عف اآلخريف، يدفعو إلى التميز كاالختالؼ عف غيره  
   پ  ڀ  ڀ في القناعات، كالتكجيات الفكرية؛ كما يدؿ عمى ذلؾ قكلو تعالى: 

ائ  ەئ   ەئ    ائۉ  ې             ې  ې   ې  ى  ىٹ ٹ چ  كقاؿ تعالى:

 ُٗيكنس: َّ چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ      ۈئ  
قاؿ أبك جعفر:" يقكؿ تعالى ذكره: كما كاف الناس إال أىؿ ديف كاحد كممة كاحدة فاختمفكا في 

(.3)دينيـ، فافترقت بيـ السبؿ في ذلؾ"   
 االختالف ضرورة حضارية: –ج 

ذا لـ  االختالؼ لـ يعد اليـك مجرد حدث ثقافي أك سجاؿ فكرم، بؿ ىك ضركرة حضارية ، كا 
 (.2)يكجد لكجب إيجاده لمنع السككنية كالبالدة التي تتياكل فييا المجتمعات دكف أف تدرم 

 أحكامو في يككف أف اهلل إف ىذه الضركرة اقتضتيا طبيعة الديف اإلسالمي فقدأراد
 كالمتشابيات، المحكمات : عميو المنصكص في يككف كأف عنو، مسككتكال عميو المنصكص
 يقبؿ فيما كاالستنباط، االجتياد في العقكؿ لتعمؿ كالمؤكؿ، كالصريح كالظنيات، كالقطعيات
 . االجتياد

                                                 

(
1

 (.. 52ب انذٕاس ٔلٕاػذ االخرالف )ص (ُٚظش: أد

(
5
 (.52ُٚظش: ُٚظش آداب انذٕاس ٔلٕاػذ االخرالف )ص   (

(
3
 .12/22ذفغٛش انطثش٘ (

(
2

 .5215/ دٚغًثش 15( االخرالف لضٛح ٔجٕد، يمال نؼثذ هللا انُفٛؼٙ، جشٚذج ػكاظ  األستؼاء 



 ثقافة االختالف في اإلسالم                                                                               

                      
 321 مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

 كالتتعدد األفياـ، فييا الداللة،التختمؼ قطعية نصكصامحكمة ىكمو كتاب ألنزؿ اهلل كلكشاء
 الناس المغة،كطبيعة طبيعة مع الديف طبيعة لتتفؽ ذلؾ، يفعؿ لـ التفسيرات، كلكنو

 (.1)الزمف كضركريات
 األمر باالجتياد:

لقد رغب الشارع الحنيؼ في االجتياد، كال شؾ أف األمر باالجتياد كاف لو دكر كبير في 
ثرائيا؛ ذلؾ ألف االختالؼ نتيجة حتمية لالجتياد، كذلؾ لتفاكت  إبراز قضية االختالؼ كا 

 (.5)العقكؿ، كمدارؾ النظر، كعمؽ الممكة الفقيية، فميس كؿ ذلؾ كاحد في الجميع 
 القرآف نصكص كذلؾ كاف لمغة العربية دكر كبير في طبيعة االختالؼ كضركرتو؛ فإف

 الذم المشترؾ المفظ ففييا كالتراكيب، المفردات في المغة ماتقتضيو كفؽ عمى جاءت كالسنة
 كالمقيد كالمطمؽ كالخاص، كالعاـ كالمجاز، الحقيقة يحتمؿ ما اكفيي معنى، مف أكثر يحتمؿ

(ّ.) 
ًنيًف ذىكىاةي مثاؿ ذلؾ اختالؼ العمماء في حكـ ذكاة الجنيف  الكارد في قكلو  :" ذىكىاةي اٍلجى

 (.2)"أيمَّوً 
قاؿ ابف األثير:كيركل ىذا الحديث بالرفع كالنصب، فمف رفعو جعمو خبر المبتدأ الذم ىك 

نيف، فتككف ذكاة األـ ىي ذكاة الجنيف فال يحتاج إلى ذبح مستأنؼ، كمف نصب ذكاة الج
كاف التقدير ذكاة الجنيف كذكاة أمو، فمما حذؼ الجار نصب، أك عمى تقدير يذكى تذكية 
مثؿ ذكاة أمو، فحذؼ المصدر كصفتو كأقاـ المضاؼ إليو مقامو، فال بد عنده مف ذبح 

 (.2)" كيو بنصب الذكاتيف: أم ذككا الجنيف ذكاة أموالجنيف إذا خرج حيا. كمنيـ مف ير 

                                                 

(
1

 (. 12( ُٚظش: أدب انذٕاس ٔلٕاػذ االخرالف )ص 

(
5
(.158نذساعح انششٚؼح، ػثذ انكشٚى صٚذاٌ ) ُٚظش:انًذخم(

 

(
3

 (. 52( ُٚظش: أدب انذٕاس ٔلٕاػذ االخرالف )ص 

(
2
 (.3/123أخشجّ أتٕ دأد فٙ عُُّ، كراتانزاتخ تاب يا جاء فٙ ركاج انجٍُٛ ) (

(
2
 (.5/122انُٓاٚح فٙ غشٚة انذذٚث ٔاألثش ) (
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فالمالكية كالشافعية اعتبركا الرفع في " ذكاةي أمو" خبرا لممبتدأ الذم ىك "ذكاةي الجنيف" كعميو 
فاال يحتاجكف غمى ذكاة الجنيف، اكتفاء بذبح أمو، فتككف ذكاة األـ، ىي ذكاة األبف. أما 

 (.1)ال بد عندىـ مف ذكاة الجنيف حتى يحؿ أكمو األحناؼ فقد أخذكا بركاية النصب ف
 المطمب الثالث: أنواع االختالف: 

تقسيمات العمماء ألنكاع االختالؼ نظرا لماىية االختالؼ كطبيعتو؛ فيناؾ االختالؼ تعددت 
 الفكرم، كاالختالؼ الفقيي، كغيرىا.

 فمف نظر إلى االختالؼ الفكرم فقد قسمو إلى ثالثة أنكاع ىي:
ىذا الخالؼ كليدرغبات نفسية لتحقؽ غرضا ذاتيا أك أمرا  : الف أماله اليوىخ -1 

رغبة التظاىر بالفيـ أك العمـ أك الفقو كىذا النكع مف   شخصيا ، كقد يككف الدافع لالختالؼ
الخالؼ مذمـك بكؿ أشكالو ألف حظ اليكل غمب فيو عمى تحرم الحؽ ، كاليكل ال يأتي 

 . بالخير
قد يقع الخالؼ دكف أف يككف لمنفس فيو حظ أك لميكل عميو سمطاف،  لحقخالف أماله ا -2

فيك خالؼ أماله الحؽ كدفع إليو العمـ كالعقؿ، كفرضو اإليماف ، كمخالفة أىؿ اإليماف ألىؿ 
 . الشرؾ، فالمؤمف يجب عميو أف يخالؼ الكفار في عقيدتيـ كمبادئيـ

يمكف أف يقع أف يقع فييا   أمكر كىك اختالؼ فيخالف يتردد بين المدح والذم:  - 3
أف يمتبس   االختالؼ ، مثؿ اختالؼ العمماء في األمكر الفقيية ، كالخكؼ في ىذا االختالؼ

اليكل بالتقكل كالعمـ بالظف ، كالراجح بالمرجكح ، فإذا لـ تضبط آدابو زؿ العمماء كالفضالء 
 (.5)إلى اليكل كسادت الفكضى

 
 
 
 
 

                                                 

(
1
 (.118و 2(، يؼانى انغٍُ )122اإلنًاع )ص  (

(
5
 (.52خرالف فٙ اإلعالو، جاتش طّ ػهٕاٌ )ص أدب اال(
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 فقيي فقد قسمو إلى ثالثة أنواع أيًضا:ومن نظر إلى االختالف ال
 االختالف المقبول:-1

كىك االختالؼ في األمكر التي تتنكع مشركعيتيا، كاختالؼ الفقياء في استحباب بعضيا اك 
سنيتو، أك تقديـ شيء عمى آخر، أك استحباب امر أك كراىتو، كيعد ىذا أشير أنكاع الخالؼ 

 (.1)ؼ في مسائؿ العبادات كالمعامالت كاألنكحة كغيرىاكأكسعيا انتشارنا، كمف أمثمتو االختال
 االختالف المذموم: –2

كىك االختالؼ الذم يترتب عميو التنازع كالخصاـ بيف المختمفينف كذـ كؿ فريؽ منيما 
 لألخر، أك ىك الذم ينشأ عنو تتبع الشاذ مف اقكاؿ العمماء كالعمؿ بغرائب األقكاؿ.

 االختالف السائغ: -3
ؼ المجتيديف مف عمماء األمة في المسائؿ االجتيادية التي ال يكجد فييا نص كىك اختال

 قطعي مف نصكص الشرع.
 (.5)كىذا النكع مف الخالؼ قد كقع بيف الصحابة كالتابعيف كغيرىـ مف أعالـ األمة كفقيائيا      

 تقسيم آخر لالختالف:
 كقسمو بعض العمماء إلى قسميف:     

كىك ما يككف كؿ كاحد مف القكليف أك الفعميف حقا مشركعا، كما في األكؿ: اختالؼ تنكع: 
القراءات التي اختمؼ فييا الصحابة، حتى زجرىـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 

 (.3)كقاؿ:"كالكما محسف"
 كمثمو اختالؼ األنكاع في صفة األذاف، كاإلقامة، كاالستفتاح، كالتشيدات، كصالة الخكؼ،

ف كاف قد يقاؿ إف ك  العيد، كتكبيرات تكبيرات الجنازة إلى غير ذلؾ مما قد  شرع جميعو، كا 
 (.2)بعض أنكاعو أفضؿ

ما في الفركع، فيذا كالثاني:  اختالؼ التضاد كىك القكالف المتنافياف: إما في األصكؿ كا 
الخطب فيو أشد؛ ألف القكليف يتنافياف؛ لكف نجد كثيرا مف ىؤالء قد يككف القكؿ الباطؿ الذم 

                                                 
(.12يغائم يخراسج يٍ فمّ انؼثاداخ،يذًذ شافؼٙ تٕشٛح )ص (1)

 

(.12ُٚظش: يغائم يخراسجيٍ فمّ انؼثاداخ )ص (5)
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منازعو فيو حؽ ما، أك معو دليؿ يقتضي حقا ما، فيرد الحؽ في األصؿ ىذا كمو، حتى  مع
يبقى ىذا مبطال في البعض  كما كاف األكؿ مبطال في األصؿ كما رأيتو لكثير مف أىؿ 

 (.1)السنة في مسائؿ القدر كالصفات كالصحابة، كغيرىـ
الؼ التنكع، كىك المقبكؿ السائغ كبناء عمى ما سبؽ فإف االختالؼ الذم أماله الحؽ ىك اخت

يثرم الفقو اإلسالمي، كيثرم الفكر اإلسالمي، كيدؿ عمى سعة الفقو اإلسالمي كسعة الذم 
الثقافة اإلسالمية.كىذا االختالؼ يدؿ عمى مستكل متقدـ مف العقمية االجتيادية كالفكرية 

" إذا اجتيد الحاكـ فأصاب كحرية الرأم كالفكر التي أسسيا النبي صمى اهلل عميو كسمـ بقكلو:
ذا اجتيد فأخطأ فمو أجر كاحد"  (.5)فمو أجراف كا 

 أما اختالؼ التضاد فيك االختالؼ الذم يصادـ األمة ك يقصييا، كيمزؽ كحدتيا.
 المبحث الثالث: ضوابط ثقافة االختالف.

يضبط تقـك ثقافة االختالؼ في اإلسالـ عمى مجمكعة مف الضكابط التي تعتبر الميزاف الذم 
عممية االختالؼ كيجعؿ ليا أثرنا في إثراء الفكر كالفقو اإلسالمي؛ كمف أىـ ىذه الضكابط ما 

 يأتي:
 ترك االختالف ما أمكن: -1

لقد أمر اهلل األمة اإلسالمية بالسعي إلى اإلتالؼ كالكحدة، كاالجتماع كنيى عف االختالؼ 
                                       ر المكدة كالرحمة؛ فقاؿ تعالى:المذمـك الذم يؤدم إلى الفرقة كالشحناء، كتقطيع أكاص

 َُّآؿ عمراف:  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    چ 
ۓ  ﮲  ﮳  ﮴     ۓہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےچ  :كقاؿ تعالى

 َُٓعمراف:   چ﮵  
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڃچ  ُّكقاؿ تعالى

 ُّالشكرل:  چ    گک  ک  ک   ڑ  ڑ  ک  ژڈ  ژ

                                                 

(.1/121انًشجغ انغاتك ) (1)
 

(.558ح 122يؼجى أتٙ ٚؼهىانًٕصهٙ )ص  (5)
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كقد نبو القرآف الكريـ الصحابة إلى أدب االختالؼ في أكثر مف مكقؼ كمف ذلؾ ما ركاه 
ـى عمى النبي يّْرىاًف أىٍف يىٍيًمكىا أبك بىٍكرو كىعيمىري لىمَّا قىًد ٍفدي البخارم عف بف أبي ميمىٍيكىةى قاؿ كىادى اٍلخى كى

ديىي  ري ًبغىٍيًرًه فقاؿ بىًني تىًميـو أىشىارى أىحى اًشعو كىأىشىارى اآٍلخى ٍنظىًميّْ أىًخي بىًني ميجى اًبسو اٍلحى ا ًباأٍلىٍقرىًع بف حى مى
فىؾى فىاٍرتىفىعىٍت أىٍصكىاتيييمىا ًعٍندى النبي ٍدتي ًخالى ًفي فقاؿ عيمىري ما أىرى ٍدتى ًخالى  أبك بىٍكرو ًلعيمىرى إنما أىرى

لىٍت:" يا أىيُّيىا الًَّذيفى  ٍكًت النبي"إلى قىٍكًلًو:"عىًظيـه"، قاؿ بف فىنىزى ـٍ فىٍكؽى صى آمىنيكا الى تىٍرفىعيكا أىٍصكىاتىكي
دَّثى  بىٍيًر فىكىافى عيمىري بىٍعدي كلـ يذكر ذلؾ عف أبيو يىٍعًني أىبىا بىٍكرو إذا حى أبي ميمىٍيكىةى قاؿ بف الزُّ

ًديثو حدثو كىأىًخي السّْرىاًر لـ ييٍسًمٍعوي حتى النبي يىٍستىٍفًيمىوي  ًبحى
(1.) 

أف بقاء ىذه األمة مرىكف بإتالؼ قمكبيا كتآلفيا، كأف ىالكيا  لقد أدرؾ الرسكؿ الكريـ و 
عىٍف في تناحر قمكبيا كتنافرىا، فحذر أصحابو مف االختالؼ خاصة إذا كجدكا سبيال لذلؾ، ف

مىٍيًو كى  مَّى اهللي عى : كىافى رىسيكؿي اهلًل صى ، قىاؿى يىقيكؿي أىًبي مىٍسعيكدو ًة، كى الى ـى يىٍمسىحي مىنىاًكبىنىا ًفي الصَّ مَّ :" سى
ـً كىالنُّيىى ثيَـّ الًَّذيفى يى  ـٍ أيكليك اأٍلىٍحالى ، ًليىًمًني ًمٍنكي ـٍ كا، كىالى تىٍختىًمفيكا، فىتىٍختىًمؼى قيميكبيكي ، ثيَـّ اٍستىكي ميكنىييـٍ

 (.5)"الًَّذيفى يىميكنىييـٍ 
ك، ثاث أسباب الخالؼ قبؿ كقكعو، فعف عمى اجت لذلؾ فقد عمؿ الرسكؿ  ٍبدى اهلًل ٍبفى عىٍمرو عى

 : مىٍيًف اٍختىمىفىا ًفي قىاؿى : فىسىًمعى أىٍصكىاتى رىجي مَّـى يىٍكمنا، قىاؿى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ٍرتي ًإلىى رىسيكًؿ اهلًل صى ىىجَّ
مىٍينىا رىسيكؿي ا رىجى عى مَّ آيىةو، فىخى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى :هلًل صى ، فىقىاؿى بي ، ييٍعرىؼي ًفي كىٍجًيًو اٍلغىضى " ًإنَّمىا ىىمىؾى ـى

ـٍ ًفي اٍلًكتىاًب" ًفًي ، ًباٍخًتالى ـٍ مىٍف كىافى قىٍبمىكي
(3.) 

مَّى اهللي  سىًمٍعتي ًمٍف النبي صى ٍبًد اهلًل، يقكؿ: سىًمٍعتي رىجيالن ٍقرىأي آيىةن، ى كعىًف النَّزَّاًؿ ٍبًف سىٍبرىةى، قاؿ عى
مىٍيًو  "، عى كيمىا ميٍحًسفه ، فقاؿ" ًكالى ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مَّـى خالفيا، فأخذت فىأىتىٍيتي ًبًو رىسيكؿى اهلًل صى سى كى

قاؿ شعبة: أظنو قاؿ:" ال تختمفكافًإفَّ مىٍف كاف قىٍبمىكيـً اٍختىمىفيكا فىٍيمىكىكا"
(ْ.) 
كنكا يكثركف مف المسائؿ لذا فقد كاف الصحابة يحاكلكف اال يختمفكا ما أمكف، فمـ يك

 .  كالتفريعات بؿ يعالجكف ما يستجد مف النكازؿ في ظالؿ كتاب اهلل تعالى كىدم النبي 
                                                 

(
1
صذٛخ انثخاس٘، كراب االػرصاو تانكراب ٔانغُح،  تاب يا ٚكشِ يٍ انرؼًك ٔانرُاصع فٙ انؼهى  (

 (.2325ح 2/22)

(
5
 (.235ح 1/353ب ذغٕٚح انصفٕف )صذٛخ يغهى، كراب انصالج تا (

(
3
)( ٌِ ِّ اْنمُْشآ ٍِ اذِّثَاِع ُيرََشاتِ ِٙ َػ ْٓ  (.5222ح 2/2223صذٛخ يغهى، كراب انؼهى، تَاُب انَُّ

(
2
 (.3222ح 2/122صذٛخ انثخاس٘، كراب األَثٛاء، تاب دذٚث انغاس )(
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 االتفاق عمى أصل يرجع إليو عند االختالف:- 2
كال شؾ أف األصؿ الذم استقر في ثقافة المسمميف الرجكع إليو عند االختالؼ ىك كتاب اهلل 

كسمـ،  كقد ترسخت ىذه الثقافة في العقمية اإلسالمية انطالقا كسنة رسكلو صمى اهلل عميو 
ىت    متجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  ختچ  ُّمف قكؿ اهلل تعالى

 ٗٓالنساء:  چيت  جث  مث  ىث   
نكرة في سياؽ الشرط تعـ كؿ ما تنازع فيو المؤمنكف مف ( جئ  حئقاؿ ابف القيـ:" كقكلو: )

الديف دقو كجمو، جميو كخفيو، كلك لـ يكف في كتاب اهلل كرسكلو بياف حكـ ما تنازعكا  مسائؿ
فيو كلـ يكف كافيا، لـ يأمر بالرد إليو؛ إذ مف الممتنع أف يأمر تعالى بالرد عند النزاع إلى مف 

 (.1)"ال يكجد عنده فصؿ النزاع
اءه؟ لمعاذ حيف أرسمو إلى اليمف:" كىٍيؼى تىٍقًضي كقكؿ الرسكؿ  : «ًإذىا عىرىضى لىؾى قىضى ، قىاؿى

 : ـٍ تىًجٍد ًفي ًكتىاًب المًَّو؟»أىٍقًضي ًبًكتىاًب المًَّو، قىاؿى مَّى اهللي «فىًإٍف لى : فىًبسينًَّة رىسيكًؿ المًَّو صى ، قىاؿى
 : ، قىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مىيٍ »عى مَّى اهللي عى ـٍ تىًجٍد ًفي سينًَّة رىسيكًؿ المًَّو صى ، كىالى ًفي ًكتىاًب المًَّو؟فىًإٍف لى مَّـى سى « ًو كى

 : قىاؿى ٍدرىهي، كى مَّـى صى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى رىبى رىسيكؿي المًَّو صى : أىٍجتىًيدي رىٍأًيي، كىالى آليك فىضى ٍمدي ًلمًَّو »قىاؿى اٍلحى
، رىسيكًؿ المًَّو ًلمىا ييٍرًضي رىسيكؿى المَّوً  فَّؽى رىسيكؿى  (.5)"الًَّذم كى

لى   ضركرة االتفاؽ عمى أصؿ يرجع إليو عند االختالؼ ذىب أىؿ العمـ.كا 
نما تنازع أىؿ العمـ كالسنة في أمكر دقيقة تخفى عمى أكثر الناس؛ كلكف  قاؿ ابف تيمية:" كا 

فإذا تنازع المسممكف في مسألة؛ كقاؿ أيضا:" (،3)يجب رد ما تنازعكا فييإلى اهلل كرسكلو "
هلل كالرسكؿ فأم القكليف دؿ عميو الكتاب كالسنة كجب كجب رد ما تنازعكا فيو إلى ا

 (.1)كقاؿ ابف شياب:" كاف مف مضى مف أسالفنا يقكؿ: االعتصاـ بالسنة نجاة"(، 2)"اتباعو
                                                 

(
1
 (.5/25أػالو انًٕلؼٍٛ ) (

(
5
(، 3/323أللضٛح، تاب اجرٓاد انشأ٘ فٙ انمضاء )انذذٚث أخشجّ  أتٕ دأد  فٙ عُُّ كراب ا (

(، ٔلال 3/2ٔانرشيز٘ فٙ عُُّ، أتٕاب األدكاو ػٍ سعٕل هللا تاب يا جاء فٙ انماضٙ كٛف ٚمضٙ )

انرشيز٘:" ْزا دذٚث، ال َؼشفّ إال يٍ ْزا انٕجّ ٔنٛظ إعُادِ ػُذ٘ تًرصم ٔأتٕ ػٌٕ انثمفٙ اعًّ 

 يذًذ تٍ ػثٛذ هللا".

(
3
 (.2/322ٖٔ )يجًٕع انفرا (

(
2
 (.15/ 52يجًٕع انفرأٖ ) (
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أنو البد  –في معرض حديثو عف ضكابط االختالؼ كشركطو  -كقد بيف اإلماـ الشاطبي 
ال لـ تتحؽ بمناظرتيما لممتناظريف مف االتفاؽ عمى أصؿ يرجعاف إليو عند اال ختالؼ، كا 

عمى أصؿ يرجعاف إليو  -المختمفيف  -فائدة بحاؿ مف األحكاؿ فقاؿ رحمو اهلل:" إما أف يتفقا 
ذا كانت  أـ ال، فإف لـ يتفقا عمى شيء؛ لـ يقع بمناظرتيما فائدة بحاؿ، كقد مر ىذا، كا 

و، فميس عنده بدليؿ؛ فصار الدعكل ال بد ليا مف دليؿ، ككاف الدليؿ عند الخصـ متنازعا في
اإلتياف بو عبثا ال يفيد فائدة كال يحصؿ مقصكدا، كمقصكد المناظرة رد الخصـ إلى الصكاب 
بطريؽ يعرفو؛ ألف رده بغير ما يعرفو مف باب تكميؼ ما ال يطاؽ؛ فال بد مف رجكعيما إلى 

 دليؿ يعرفو الخصـ السائؿ معرفة الخصـ المستدؿ.
  متجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  خت چ ىكعمى ذلؾ دؿ قكلو تعال

؛ ألف الكتاب كالسنة ال خالؼ فييما عند أىؿ اإلسالـ، كىما الدليؿ   چ ىت  يت  جث  مث
 (.5)كاألصؿ المرجكع إليو في مسائؿ التنازع"

نقؿ  قاؿ رحمو اهلل:"كقدَّ  چ پ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ چ كفي التعميؽ عمى قكلو تعالى
اختالفا المفسركف عف الحسف في ىذه اآلية أنو قاؿ: أما أىؿ رحمة اهلل فإنيـ ال يختمفكف 

يضرىـ. يعني ألنو في مسائؿ االجتياد التي ال نصفييا يقطعالعذر، بؿ ليـ فيو أعظـ 
النكع مف االختالؼ كاقع، أتى فيو بأصؿ يرجع إليو،  العذر، كمع أف الشارع لما عممأف ىذا

حكـ  ، فكؿ اختالؼ مف ىذا القبيؿجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  اهلل تعالى: كىك قكؿ 
لى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كذلؾ رده  اهلل فيو أف يرد إلى اهلل، كذلؾ رده إلى كتابو، كا 

لى سنتو بعد مكتو، ككذلؾ فعؿ العمماء رضي اهلل عنيـ  (.3)" إليو إذا كاف حيا، كا 
فإنو إف لـ يكف لممختمفيف أصؿ يرجعاف إليو؛ كانا كالسائريف عمى غير كبناء عمى ما سبؽ 

طريؽ، أك كمف ال يعرؼ الحجة فيتبعيا، كال الدليؿ فيمزمو، اك المكضع الذم يقصده، فال 

                                                                                                                            

(
1
 (.1/532عٍُ انذاسيٙ، تاب اذثاع انغُح ) (

(
5
 (.2/212انًٕافماخ ) (

(
3
 (.3/22االػرصاو ) (
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يدرم مف أيف جاء، فيرجع يطمب الطريقكىك عمى ضالؿ مف أمره، ذلؾ أنو يفترض عند 
 (.1)بيف اثنيف، أف يتفقا عمى أصؿبحث مسألة مف المسائؿ، أك عقد مناظرة 

 ما جرل بيف زر بف حبيش كحذيفة بخصكص صالة الرسكؿ  مثال االتفاق عمى األصل:
 في بيت المقدس.

مَّى رىسيكؿي فقد ركل الترمذم بسنده عف  ذىٍيفىةى ٍبًف اليىمىاًف: أىصى : قيٍمتي ًلحي ، قىاؿى بىٍيشو عىٍف ًزرّْ ٍبًف حي
مَّى المَّوي عى  : أىٍنتى تىقيكؿي ذىاؾى يىا المًَّو صى : بىمىى، قىاؿى ، قيٍمتي : الى ٍقًدًس؟ قىاؿى ـى ًفي بىٍيًت المى مَّ سى مىٍيًو كى

ذىٍيفىةي: مىٍف اٍحتىجَّ ًبالقيٍرآ ، فىقىاؿى حي بىٍينىؾى القيٍرآفي : ًبالقيٍرآًف. بىٍيًني كى ؟ قيٍمتي ـى تىقيكؿي ذىًلؾى ًف فىقىٍد أىٍصمىعي، ًب
 (.5)أىٍفمىحى 

صالة الرسكؿ في بيت المقدس، لكنو سرعاف ما رجع عف قكلو عندما  حذيفة فقد أنكر 
 بكتاب اهلل تعالى، كقاؿ قكلتو الخالدة: مف احتج بالقرآف فقد أفمح. احتج عميو زر 

 سرعة االلتزام باألصل المرجوع إليو: -3
راـ في كثير كىذا مف أبرز معالـ ثقافة االختالؼ في ديننا الحنيؼ، فقد اختمؼ الصحابة الك

مف األمكر، لكنيـ كانكا سرعاف ما يرجعكف إلى األصؿ المرجكع إليو كىك كتاب اهلل كسنة 
 .نبيو 

فقد كاف أكؿ اختالؼ كقع بينيـ بعد كفاتو؛ ىك اختالفيـ في حقيقة مكتو صمى اهلل عميو 
ائميف كسمـ، حتى أنكر ذلؾ عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو، كىـ أف يرفع سيفو في كجكه الق

بكفاتو صمى اهلل عميو كسمـ، كاعتبر أف ىذا القكؿ إرجاؼ مف عمؿ المنافقيف، كظؿ عمى 
ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  چ  تمؾ الحاؿ فما استفاؽ حتى جاء أبك بكر كقرأ عميو قكؿ اهلل تعالى

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ    ڌچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  چڃ  ڃ  چ  چ

 ُْْعمراف: آؿ  ٤١١ چک  ک  ک  ک    ڑڑ

                                                 

(
1
 (.121ضٕاتظ االخرالف فٙ يٛضاٌ انغُح  )ص  (

(
5
 (.2/322أخشجّ انرشيز٘ فٙ عُُّ كراب انرفغٛش، تاب ٔيٍ عٕسج تُٙ إعشائٛم ) (
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كعندىا سقط السيؼ مف يده كأيقف كفاة النبي ،  چحئ  مئ  ىئ  يئ   جب  چ  ُّكقكلو تعالى
 (.1)صمى اهلل عميو كسمـ كقاؿ عف اآليات التي قرأىا أبكبكر: كأني كاهلل لـ أكف قرأتيا قط 

قاؿ: إني كاهلل ألمشي مع عمر في خالفتو كبيده الدرة كىك يحدث نفسو  عف ابف عباس
قدمو بدرتو ما معو غيرم، إذ قاؿ لي: يا ابف عباس، ىؿ تدرم ما حممني عمى كيضرب 

مقالتي التي قمت حيف مات رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ؟ قمت: ال أدرم كاهلل يا أمير 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  ُّالمؤمنيف. قاؿ: فإنو ما حممني عمى ذلؾ إال قكلو عز كجؿ

 إف كنت ألظف أف رسكؿ اهلل فكاهللَّ  چ    ڃڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ
 (.5) صمى اهلل عميو كسمـ سيبقى في أمتو حتى يشيد عمييا بأجزاء أعماليا

 : أن االختالف ليس مقصودا لذاتو -ْ
نما نابع مف تبايف الفيـ بسبب أشكاؿ المفظ، كتعدد دالالتو القرآنية أك الحديثية.    كا 

المحكـ كمنو المؤكؿ، كالقطعي  فقد اقتضت حكمتو تعالى أف يككف النص الشرعي منو
كالظني كالمطمؽ كالمقيد كالعاـ كالخاص ... ، كلك أراد تعالى لجعؿ النص قائما عمى امر 
كاحد، كمف ثـ ال يتطرؽ إليو االحتماؿ، كال احتاج إلى نظر كاجتياد، كلجعمو مما تتفؽ فيو 

فكاف أف تعدد االجتياد،  العقكؿ، ألنو ال يحتمؿ إال كجيا كاحدا، لكنو سبحانو لـ يشأ ذلؾ،
 (.3)كتنكع االحتماؿ، ككقع االختالؼ، ككسع النص كؿ ىذا 

مثالو: ما كقع مف خالؼ بيف الصحابة في حكـ قتاؿ مانعي الزكاة؛ فبعد مبايعة أبي بكر  
بالخالفة بعد كفاة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ؛ ارتدت بعض قبائؿ العرب حديثة العيد 

ت بعض مدعي النبكة كمسيممة الكذاب كغيره، كما امتنعت بعض باإلسالـ عنو، كتابع
القبائؿ عف أداء الصالة كالزكاة، كبعضيا امتنع عف اداء الزكاة فقط، كسكلت ليـ أنفسيـ 
تأكيال فاسدا كىك أف الزكاة كانت تدفع لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، ألنو ىك المخاطب 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ  ُّيـ في قكؿ اهلل تعالىبأخذىا، كالدعاء ليـ كتطييرىـ كتزكيت

                                                 

(
1
 (.5/152اإلدكاو )(

(
5
 (.8/12ػًذج انماس٘ )(

(
3
 (.82ضٕاتظ االخرالف فٙ يٛضاٌ انغُح )ص  (
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كقالكا إنما كنا َُّالتكبة:  چہ  ھ  ھ  ھ    ہۀ      ۀ  ہ  ہ   ڻں  ڻ  ڻ  ڻ
 نعطييا لـ كانت صالتو سكف لنا.

إال أف قرر قتاليـ حفاظا عمى الديف، كحمال ليـ عمى التكبة،  فما كاف مف الصديؽ 
 . ؿ ما بايعكا عميو رسكؿ اهلل كالعكدة إلى حظيرة اإلسالـ كااللتزاـ بك

 كقع الخالؼ بينو كبيف عمر بف الخطاب  كبسبب ىذا المكقؼ الذم اتخذه أبك بكر 
الذم كاف يرل عدـ جكاز مقاتمة مانعي الزكاة النيـ يشيدكف أف ال إال إال اهلل كأف محمد 

 رسكؿ اهلل.
: لىمَّا تي  ٍيرىةى رىًضيى المَّوي عىٍنوي، قىاؿى كىافى أىبيك بىٍكرو عف أبي ىيرى مَّـى كى سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى فّْيى رىسيكؿي المًَّو صى كي

؟  ًضيى المَّوي عىٍنوي: كىٍيؼى تيقىاًتؿي النَّاسى ًب، فىقىاؿى عيمىري رى كىفىرى مىٍف كىفىرى ًمفى العىرى ٍنوي، كى رىًضيى المَّوي عى
سى  مىٍيًو كى مَّى اهللي عى قىٍد قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى تَّى يىقيكليكا: الى ًإلىوى ًإالَّ كى : " أيًمٍرتي أىٍف أيقىاًتؿى النَّاسى حى مَّـى

: كىالمَّ  مىى المًَّو"، فىقىاؿى قًّْو، كىًحسىابيوي عى نىٍفسىوي ًإالَّ ًبحى الىوي كى ـى ًمنّْي مى يقىاًتمىفَّ المَّوي، فىمىٍف قىالىيىا فىقىٍد عىصى ًو ألى
الىًة كى  ؽُّ المىاًؿ، كىالمًَّو لىٍك مىنىعيكًني عىنىاقنا كىانيكا ييؤىدُّكنىيىا ًإلىى مىٍف فىرَّؽى بىٍيفى الصَّ كىاةى حى كىاًة، فىًإفَّ الزَّ الزَّ

ٍنوي:  ٍنًعيىا " قىاؿى عيمىري رىًضيى المَّوي عى مىى مى ـى لىقىاتىٍمتيييـٍ عى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى فىكىالمًَّو مىا »رىسيكًؿ المًَّو صى
ؽُّ"  ىيكى ًإالَّ  ٍفتي أىنَّوي الحى ٍدرى أىًبي بىٍكرو رىًضيى المَّوي عىٍنوي، فىعىرى أىٍف قىٍد شىرىحى المَّوي صى

(1.) 
كمف معو  إلى أف عمر  كيرجع سبب الخالؼ بيف أبي بكر كعمر رضي اهلل عنيما

 –بإعالف الشيادتيف  –تمسككا بظاىر لفظ الحديث، كاعتبركا مجرد دخكؿ اإلنساف اإلسالـ 
:" إال بحقيا"، كاعتبر فقد تمسؾ بقكلو  ما لدمو كمالو كمحرما لقتالو. أما الصديؽ عاص

الزكاة حؽ الماؿ الذم تفقد باالمتناع عف أدائو عصمة النفس كالماؿ، كما فيـ مف اقتراف 
 أنيما مثالف ال فرؽ بينيما. الصالة كالزكاة في معظـ آم القرآف كأحاديث الرسكؿ 

كما دامكا متفقيف عمى أف االمتناع عف الصالة دليؿ ارتداد كاتباع لمدعي النبكة، فإف 
 االمتناع عف الزكاة ينبغي اف يعتبر كدليؿ ارتداد يقاتؿ مرتكبو، كبذلؾ استطاع الصديؽ 

                                                 

(
1
 (.122/ 5صذٛخ انثخاس٘، كراب انضكاج، تاب ٔجٕب انضكاج ) (
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كأمثمة ذلؾ أكثر (، 1)أف يقنع بقية الصحابة بصكاب اجتياده في كجكب قتاؿ مانعي الزكاة 
 مف أف تحصى.

 االلتزام بآداب اإلسالم في التحمي بمكارم األخالق: -5
األدب جماع خصاؿ الخير في اإلنساف، كحقيقتو: استعماؿ الخمؽ الجميؿ، كاألصؿ فيو: 
إظيار شيكة النقص في النفس كالكماؿ في الغير، أك ىك ممكة تعصـ مف قامت بو عما 

بالكقكؼ مع المستحسنات، أك تعظيـ يشينو، أك ىك استعماؿ ما يحمد قكال كفعال ، أك األخذ 
مف فكقؾ كالرفؽ بمف دكنؾ، أك ىك حفظ الحد بيف الغمك كالجفاء بمعرفة اضرار العدكاف. 
كحفظ الحد عمى ىذا يقتضي التكسط كالضبط فال يتعداه إلى الياس كالقنكت، كال إلى األمف 

ف األدب ، كعكسو كالثقة، فكالىما إغراؽ في طرؼ آخر، كالعتداؿ كالتكسط خير، كىك عي
 (.5)كىك االنحراؼ إلى أحد الطرفيف سكء أدب. 
ې    ې  ى  ى  ائ  چ قاؿ    والتحمي بأطيب الكالم وأحسنو أمر إليي:

 ّٖالبقرة: َّ چائ     
ڑ  ڑ  ک    ک   ک  ک    ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌچ  كقاؿ:

 ّٓاإلسراء: َّ چگ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      چ  لىكالقكؿ الطيب صفة أىؿ الجنة قاؿ تعا

 ِْ: چڀ  
 كالقكؿ الطيب ىك المعيار الذم عمى أساسو كاف يتـ اختيار األصحاب في القركف الفاضمة.

لكال أف أسير في سبيؿ اهلل، أك أضع جنبي هلل في التراب أك أجالس قكمان قاؿ عمر 
 (.3) ككف قد لحقت باهلليمتقطكف طيب الكالـ كما يمتقطكف طيب التمر، ألحببت أف أ

لكال ثالث ما أحببت البقاء ساعة: ظمأ اليكاجر، كالسجكد في الميؿ، كقاؿ ابك الدرداء ألمة:" 
 (.2)"كمجالسة أقكاـ ينتقكف جيد الكالـ، كما ينتقى أطايب الثمر

                                                 

(
1
 (.22أدب االخرالف فٙ اإلعالو، طّ جاتش ػهٕاٌ )ص  (

(
5
 (.513ضٕاتظ االخرالف فٙ يٛضاٌ انغُح )ص  (

(
3
 (.125انثالغح انؼًشٚح )ص (

(
2
 (.5/322عٛش أػالو انُثالء ) (
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 التخمي عن اليوى والتعصب لمرأي عند ثبوت الدليل: -6
سالـ؛تخمي المسمـ عف ىكاه، كعدـ تمسكو برأيو عند كمف أبرز معالـ ثقافة االختالؼ في اإل

ثبكت الدليؿ، كقد كاف ىذا منيج العمماء العامميف،كالمطالع لرسالة الشافعي رحمو اهلل يجد 
 تطبيقنا عمميا لذلؾ؛فثبكت الدليؿ ىك الحاسـ لكؿ خالؼ.

صار إلى  فإف قاؿ قائؿ: فادليٍمني عمى أف عمر عمؿ شيئان، ثـ:"  قاؿ اإلماـ الشافعي 
 غيره بخبرو عف رسكؿ اهلل.قمت: فإف أكجٍدتيكىوي؟

قاؿ: ففي إيجادؾى إيام ذلؾ دليؿ عمى أمريف: أحدىما: أنو قد يقكؿ مف جية الرأم إذا لـ 
تكجد سنة، كاآلخر: أف السنة إذا كيجدت كجب عميو ترؾ عمؿ نفسو، ككجب عمى الناس ترؾ 

بطاؿي أف ال مـ أنو ال ييكًىنييا كؿ عمؿ كيجدت السنة بخالفو، كا  سنة ال تثبت إال بخبرو بعدىا، كعي
 شيء إف خالفيا.

قمت: أخبرنا سفياف عف الزىرم عف سعيد بف المسيب: أف عمر بف الخطاب كاف يقكؿ: 
الدية لمعاقمة، كال ترث المرأة مف دية زكجيا شيئان. حتى أخبره الٌضٌحاؾ بف سفياف أف رسكؿ 

بىابيّْ مف ديتو، فرجع إليو عمراهلل كتب إليو: أف ييكىرّْث ام ـى الضّْ  (.1)" رأة أىٍشيى
 قبول الحق ممن جاء بو مع الرضا والتسميم: -7

إف العالـ في بحثو عف الحؽ كناشد ضالة ال فرؽ عند أف يظير الحؽ عمى يديو أك عمى 
يدم غيره، بؿ إنو يرل رفيقو في طمب الحؽ مساعدا لو ال خصمنا، كيجب عميو شكره إذا 

 و الحؽ كأخذ بيده إليو.عرف
مَّى اهللي كىذا ما جاءت بو السنة المطيرة؛ ف : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ، قىاؿى ٍبًد المًَّو ٍبًف مىٍسعيكدو عىٍف عى

ـً أىٍكثىؽي؟"، قيٍمتي  ٍسالى ٍبدى المًَّو أىتىٍدًرم أىمُّ عيرىل اإٍلً :" يىا عى ـى مَّ سى مىٍيًو كى :" : المَّوي كىرىسيكليوي أىٍعمىـي عى ، قىاؿى
ٍبدى المًَّو أىتىٍدًرم أىمُّ النَّاًس أىٍعمىـي؟ ًفي المًَّو، يىا عى يىةي ًفي المًَّو كىاٍلحيبُّ ًفي المًَّو كىاٍلبيٍغضي : المَّوي اٍلكىالى "، قيٍمتي

ؽّْ ًإذىا اٍختىمىؼى النَّا ـٍ ًباٍلحى ـى النَّاًس أىٍعمىمييي :" فىًإفَّ أىٍعمى ، قىاؿى رنا ًفي كىرىسيكليوي أىٍعمىـي ٍف كىافى ميقىصّْ سي كىاً 
مىى اٍسًتًو زىٍحفنا ٍف كىافى يىٍزحىؼي عى اٍلًعٍمـً كىاً 

("5.) 

                                                 

(
1
 (.252انشعانح )ص  (

(
5
 (.2222ح2/322(، انًؼجى األٔعظ نهطثشاَٙ )322ح 522/ 1يغُذ انطٛانغٙ ) (
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فقد بيف الحديث الشريؼ أف أعمـ الناس ىك أبصرىـ بالحؽ عند اختالؼ الناس حتى كلك 
 .  كاف أقميـ عمالن

ا ٍيًفيٍّ الٍ ؛ حديث كمما يؤكد ىذا المبدأ كيزيده كضكحن ٍبره ًمفى قيتىٍيمىةى ًبٍنًت صى يىًنيًَّة قىالىٍت: أىتىى حى جي
، لىٍكالى  ـى اٍلقىٍكـي أىٍنتيـٍ مَّدي، ًنٍع : يىا ميحى ـى فىقىاؿى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـٍ  اأٍلىٍحبىاًر ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو صى أىنَّكي

: تىقيكليكفى ًإذىا حى  ؟"، قىاؿى مىا ذىاؾى افى المًَّو، كى : "سيٍبحى ، قىاؿى مىٍفتيـٍ كىاٍلكىٍعبىًة، قىالىٍت: فىأىٍميىؿى رىسيكؿي تيٍشًركيكفى
مىؼى فىٍميىٍحًمٍؼ ًبرىبّْ اٍلكىٍعبى  : فىمىٍف حى :" ًإنَّوي قىٍد قىاؿى ـى شىٍيئنا ثيَـّ قىاؿى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : المًَّو صى ًة"، ثيَـّ قىاؿى

، لىٍكالى أىنَّكيـٍ  ـى اٍلقىٍكـي أىٍنتيـٍ مَّدي، ًنٍع :  يىا ميحى ؟" ، قىاؿى مىا ذىاؾى افى المًَّو، كى :" سيٍبحى تىٍجعىميكفى ًلمًَّو ًندِّا، قىاؿى
: ـى شىٍيئنا ثيَـّ قىاؿى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى : فىأىٍميىؿى رىسيكؿي المًَّو صى ، قىاؿى ًشٍئتى " ًإنَّوي قىٍد تىقيكليكفى مىا شىاءى المَّوي كى

، فىمىٍف قىاؿى مىا شىاءى المَّوي  " قىاؿى  (.ُ)فىٍميىٍفًصٍؿ بىٍينىييمىا ثيَـّ ًشٍئتى
كقد حرر ىذه المسالة أبك حامد الغزالي رحمو اهلل فقاؿ:" يطمب مف العمماء عند بحث مسألة 

أف يككف في طمب الحؽ كناشد ضالة ال يفرؽ بيف أف تظير الضالة عمى يده أك عمى أمكرا: 
ذا عرفو الخطأ كأظير لو الحؽ كما لك يد مف يعاكنو كيرل رفيقو معينان ال خصمان كيشكره إ

أخذ طريقان في طمب ضالتو فنبيو صاحبو عمى ضالتو في طريؽ آخر فإنو كاف يشكره كال 
يذمو كيكرمو كيفرح بو فيكذا كانت مشاكرات الصحابة رضي اهلل عنيـ حتى أف امرأة ردت 

س فقاؿ عمى عمر رضي اهلل عنو كنبيتو عمى الحؽ كىك في خطبتو عمى مأل مف النا
 (.5)أصابت امرأة كأخطأ رجؿ

كيرل اآلجرم أف عمى طالب الحؽ أف يعمد إلى عالـ يريد بعممو كجو اهلل فيناظره مناظرة مف 
 يطمب الحؽ كليعممو بذلؾ.

فإف قاؿ قائؿ: فما يصنع في عمـ قد أشكؿ عميو؟ قيؿ لو: إذا كاف كذلؾ ، قاؿ رحمو اهلل:" 
، قصد إلى عالـ ممف يعمـ أنو يريد بعممو اهلل ، ممف  كأراد أف يستنبط عمـ ما أشكؿ عميو

يرتضى عممو كفيمو كعقمو ، فذاكره مذاكرة مف يطمب الفائدة كأعممو أف مناظرتي إياؾ 
مناظرة مف يطمب الحؽ ، كليست مناظرة مغالب، ثـ ألـز نفسو اإلنصاؼ لو في مناظرتو، 

ه، كما يحب ذلؾ لنفسو، كيكره لو كذلؾ أنو كاجب عميو أف يحب صكاب مناظره ، كيكره خطأ
                                                 

(
1
 ( تإعُاد صذٛخ.52223ح  22/23أخشجّ أدًذ فٙ يغُذِ )(

(
5
 (.1/22إدٛاء ػهٕو انذٍٚ ) (
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ما يكره لنفسو، كيعممو أيضا: إف كاف مرادؾ في مناظرتي أف أخطئ الحؽ ، كتككف أنت 
المصيب كيككف أنا مرادم أف تخطئ الحؽ كأككف أنا المصيب، فإف ىذا حراـ عمينا فعمو، 

كيؼ نتناظر؟ ألف ىذا خمؽ ال يرضاه اهلل منا، ككاجب عمينا أف نتكب مف ىذا. فإف قاؿ: ف
قيؿ لو: مناصحة ، فإف قاؿ: كيؼ المناصحة؟ أقكؿ لو: لما كانتمسألة فيما بيننا أقكؿ أنا: 
إنيا حالؿ ، كتقكؿ أنت: إنيا حراـ، فحكمنا جميعا أف نتكمـ فييا كالـ مف يطمب السالمة ، 
مرادم أف ينكشؼ لي عمى لسانؾ الحؽ، فأصير إلى قكلؾ، أك ينكشؼ لؾ عمى لساني 

، فتصير إلى قكلي مما يكافؽ الكتاب كالسنة كاإلجماع ، فإف كاف ىذا مرادنا رجكت  الحؽ
 (.1")أف تحمد عكاقب ىذه المناظرة، كنكفؽ لمصكاب، كال يككف لمشيطاف فيما نحف فيو نصيب

 كالخضكع لمحؽ كقبكلو ممف جاء بو شكؿ مف أشكاؿ التكاضع. 
ي اهلل عنو عف مسألة، فقاؿ فييا ، عف محمد بف كعب القرظي قاؿ:" سأؿ رجؿ عميا رض

فقاؿ الرجؿ: ليس كذلؾ يا أمير المؤمنيف كلكف كذا ككذا فقاؿ عمي رضي اهلل عنو:"أصبتى 
 (.5)كأىخطىأتي كفكؽ كؿ ذم عمـ عميـ"

كعف الحسيف بف الحسف المركزم، قاؿ: سمعت عبد الرحمف بف ميدم، يقكؿ: كنا في جنازة 
عمى القضاء، فمما كضع السرير جمس، كجمس الناس حكلو، فييا عبيد اهلل بف الحسف، كىك 

قاؿ: فسألتو عف مسألة، فغمط فييا، فقمت: أصمحؾ اهلل، القكؿ في ىذه المسألة كذا ككذا، إال 
أني لـ أرد ىذه، إنما أردت أف أرفعؾ إلى ما ىك أكبر منيا، فأطرؽ ساعة، ثـ رفع رأسو، 

بنا في الحؽ، أحب إلي مف أف أككف رأسا في فقاؿ: إذا أرجع كأنا صاغر، ألف أككف ذىنى 
 (.3)"الباطؿ

 تعميق الشاطبي رحمو اهلل عمى القصة:
فإف ثبت عنو ما قيؿ فيو، فيك عمى جية الزلة مف العالـ، كقد رجع قاؿ اإلماـ الشاطبي:" 

عنيا رجكع األفاضؿ إلى الحؽ، ألنو بحسب ظاىر حالو فيما نقؿ عنو إنما اتبع ظكاىر 

                                                 

(
1
 (.22أخالق انؼهًاء )ص   (

(
5
 (.12/125ذفغٛش انطثش٘ )(

(
3
 (.1/522(، االػرصاو )15/2ذاسٚخ تغذاد ) (
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رعية فيما ذىب إليو، كلـ  يتبع عقمو، كال صادـ الشرع بنظره، فيك أقرب إلى األدلة الش
 (.1)"مخالفة اليكل. كمف ذلؾ الطريؽ ػ كاهلل أعمـ ػ كفؽ لمرجكع إلى الحؽ

محمد بف سماعة، قاؿ: كاف عيسى بف أباف حسف الكجو، ككاف ذكر الخطيب البغدادم عف 
حسف، فيقكؿ: ىؤالء قـك يخالفكف الحديث، يصمي معنا، ككنت أدعكه أف يأتي محمد بف ال

ككاف عيسى حسف الحفظ لمحديث، فصمى معنا يكما الصبح، ككاف يـك مجمس محمد، فمـ 
أفارقو حتى جمس في المجمس، فمما فرغ محمد أدنيتو إليو، كقمت: ىذا ابف أخيؾ أباف بف 

يقكؿ: إنا نخالؼ صدقة الكاتب، كمعو ذكاء كمعرفة بالحديث، كأنا أدعكه إليؾ فيأبىى، ك 
الحديث، فأقبؿ عميو، كقاؿ لو: يا بني ما الذم رأيتنا نخالفو مف الحديث؟ ال تشيد عمينا حتى 
تسمع منا، فسألو يكمئذ عف خمسة كعشريف بابا مف الحديث، فجعؿ محمد بف الحسف يجيبو 

ا خرجنا، عنيا، كيخبره بما فييا مف المنسكخ، كيأتي بالشكاىد كالدالئؿ، فالتفت إلي بعد م
فقاؿ: كاف بيني كبيف النكر ستر، فارتفع عني، ما ظننت أف في ممؾ اهلل مثؿ ىذا الرجؿ 

 (.5)"يظيره لمناس، كلـز محمد بف الحسف لزكما شديدا حتى تفقو بو
أنو  كمف أركع ما سطرتو المكتبة اإلسالمية في ىذا الصدد ما ركم عف اإلماـ الشافعي 

حببت أف يظير اهلل الحؽ عمى يده دكف حرص مني عمى قاؿ:" ما ناظرت أحدا إال كأ
 (.3)مغالبتو"

:" ما ناظرت أحدا عمى الغمبة إال عمى الحؽ كقاؿ الربيع: سمعت الشافعي يقكؿ
أحدان  ما ناظرتكقاؿ:"(، 2)ة"عندم".كالزعفراني عنو:" ما ناظرت أحدا إال عمى النصيح

(، 2)"يتعمَّمو كؿ أحد كال ينسب إليٌ  فأحببت أف يخطئ، كما في قمبي مف عمـ إال ككدت أف

ا:" ما كمَّمت أحدان قٌط إال كلـ أباؿ بىيَّفى اهللي الحقَّعمى لساني أك لساًنو  (.2)"كقاؿ أيضن

                                                 

(
1
 (.1/522االػرصاو  ) (

(
5
 (.15/222ذاسٚخ تغذاد ) (

(
3
 (.28آداب انشافؼٙ ٔيُالثّ نهشاص٘)ص (

(
2
 (.1/123(، يُالة انشافؼٙ نهثٛٓمٙ )12/52عٛش أػالو انُثالء )(

 .(28آداب انشافؼٙ ٔيُالثّ نهشاص٘)ص (2) 

 .(.28آداب انشافؼٙ ٔيُالثّ نهشاص٘)ص (، 1/122يُالة انشافؼٙ نهثٛٓمٙ )(2)
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كمف أركع األمثمة عمى اإلذعاف لمحؽ كقبكلو ممف جاء بو كائنا مف كاف؛ ما كقع بيف إسحاؽ 
 دبغت. في جمكد الميتة إذا بف راىكيو كاإلماـ الشافعي 

عف زكريا الساجي: أف إسحاؽ ابف راىكيو ناظر الشافعي كأحمد بف حنبؿ حاضر فقد ركم  
 في جمكد الميتة إذا دبغت.

 فقاؿ الشافعي: دباغيا طيكرىا.فقاؿ إسحاؽ ما الدليؿ؟
فقاؿ الشافعي: حديث الزىرم عف عبيد اهلل بف عبد اهلل عف ابف عباس عف ميمكنة أف النبي 

 كسمـ مر بشاة ميتة فقاؿ:"ىال انتفعتـ بجمدىا"؟صمى اهلل عميو 
فقاؿ إسحاؽ حديث ابف عكيـ كتب إلينا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قبؿ مكتو بشير" ال 
تنتفعكا مف الميتة بإىاب كال عصب" أشبو أف يككف ناسخا لحديث ميمكنة ألنو قبؿ مكتو 

 بشير.
كتب إلى كسرل كقيصر إف النبي  فقاؿ الشافعي: ىذا كتاب كذاؾ سماع.فقاؿ إسحاؽ:

ككاف حجة عمييـ عند الميفسكت الشافعي فمما سمع ذلؾ أحمد بف حنبؿ ذىب إلى حديث 
 (.1) ابف عكيـ كأفتى بو كرجع إسحاؽ إلى حديث الشافعي فأفتى بحديث ميمكنة

ي ناظرتو يكما في مسألة ثـ افترقنا كلقينكقاؿ يكنس الصدفي: ما رأيت أعقؿ مف الشافعي؛  
ف لـ نتفؽ في مسألة"  (.ِ) فأخذ بيدم ثـ قاؿ لي: يا أبا مكسى ال يستقيـ أف نككف إخكانا كا 

 
 إعالء روح التسامح، ونبذ روح التشفي، والتوبيخ واالنتقام. -ٖ

إف ثقافة  االختالؼ في اإلسالـ تقـك عمى احتراـ المخالؼ إذا أخطأ، كالتماس العذر لو، 
مؿ كالمو عميو؛ فمف ذا الذم ال يخطأ، كليكف مرجع كالسعي في إيجاد محمؿ حسف يح

" المسمـ في ذلؾ قكؿ الرسكؿ  طَّاًئيفى التَّكَّابيكفى ٍيري اٍلخى طَّاءه، كىخى ـى خى :" كيؿُّ بىًني آدى
(3.) 

بالتسامح كالتصافح، كثبت في كصفو  فقد عرؼ  كىذه الثقافة مستمدة مف سنة النبي 
  ،كال لعانا؛ كاف يقكؿ عند المعاتبة: مالو ترب جبينو.أنو لـ يكف سبابا كال فحاشا 

                                                 

(
1
 (.51/25طثماخ انشافؼٛحانكثشٖ ) (

(
5
 (.12/12(، عٛش أػالو انُثالء )21/325ذاسٚخ ديشك )(

(
3
 (، تإعُاد دغٍ.5222ح 2/222أخشجّ انرشيز٘ )(
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ـى سىبَّابنا، كىالى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى ـٍ يىكيًف النًَّبيُّ صى : لى اشنا،  عىٍف أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو رىًضيى المَّوي عىٍنوي قىاؿى فىحَّ
ٍعًتبىًة: ًدنىا ًعٍندى المى ًبينيوي مىا لى "كىالى لىعَّاننا، كىافى يىقيكؿي أًلىحى  (.1)"وي تىًربى جى

كمف بديع ما يؤثر عف سمفنا الصالح في أدب الخالؼ مف احتراـ المخالؼ كالتماس العذر لو 
 ما يأتي: 

، ككاف يككف بينو كبيف الرجؿ قميؿ الفتياكاف القاسـ قميؿ الحديث، ماركم عف اإلماـ مالؾ:" 
تخاصمني فيو ىك لؾ، فإف كاف حقا، المداراة في الشيء، فيقكؿ لو القاسـ:ىذا الذم تريد أف 

ف كاف لي، فأنت منو في حؿ، كىك لؾ  (.5)"فيك لؾ، فخذه، كال تحمدني فيو، كا 
كقاؿ عبد اهلل بف عدم الحافظ: سمعت أحمد بف حفص السعدم، يقكؿ: ذكر أحمد بف 
 حنبؿ، كأنا حاضر إسحاؽ بف راىكيو فكره أحمد أف يقاؿ: راىكيو، كقاؿ:" إسحاؽ بف إبراىيـ
ف كاف يخالفنا في أشياء، فإف  الحنظمي، كقاؿ: لـ يعبر الجسر إلى خراساف مثؿ إسحاؽ، كا 

 (.3)"الناس لـ يزؿ يخالؼ بعضيـ بعضا
ف تعدل حدكد اهلل في بتكفير كقاؿ ابف تيمية:"  ىذا كأنا في سعة صدر لمف يخالفني فإنو كا 

هلل فيو. بؿ أضبط ما أقكلو أك تفسيؽ أك افتراء أك عصبية جاىمية. فأنا ال أتعدل حدكد ا
كأفعمو كأزنو بميزاف العدؿ كأجعمو مؤتما بالكتاب الذم أنزلو اهلل كجعمو ىدل لمناس حاكما 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  چ  فيما اختمفكا فيو. قاؿ اهلل تعالى

 ُِّالبقرة: َّ چ  کڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک
جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب    یی   ی  ی ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ چ  كقاؿ تعالى:

كقاؿ تعالى: ، ٗٓالنساء:  چىت  يت  جث  مث  ىث     متخب  مب  ىب               يب  جت  حت  خت
الحديد:   چ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀچ  ُّ

 (.2)"كذلؾ أنؾ ما جزيت مف عصى اهلل فيؾ بمثؿ أف تطيع اهلل فيوِٓ

                                                 

(
1
أخشجّ انثخاس٘ فٙ صذٛذّ، كراب األدب، تاب نى ٚكٍ انُثٙ صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى فادشا ٔال (

 (.2231ح  8/13ذشا، )يرف

(
5
 (.2/22(، عٛش أػالو انُثالء )128/ 22ذاسٚخ ديشك )(

(
3
 (.2/281(، ذاسٚخ اإلعالو )11/322(،عٛش اػالو انُثالء )2/325ذاسٚخ تغذاد )(

(
2
 (.3/522يجًٕع انفرأٖ ) (
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خصاؿ قمة الخالؼ كحسف اإلنصاؼ  الخمؽ عشرة حسف عالمكقاؿ يكسؼ بف أسباط:" 
كترؾ طمب العثرات كتحسيف ما يبدك مف السيئات كالتماس المعذرة كاحتماؿ األذل كالرجكع 
بالمالمة عمى النفس كالتفرد بمعرفة عيكب نفسو دكف عيكب غيره كطالقة الكجو لمصغير 

 (.1)"كالكبير كلطؼ الكالـ لمف دكنو كلمف فكقو
 اف وعدم االعتداد بالرأي:اإلنص -9

كمعناه أف يمـز المخالؼ نفسو اإلنصاؼ لمخالفيو، فذلؾ مف بركة العمـ كآدابو، كمف ال 
 (.5)ينصؼ لـ يفيـ كلـ يتفيـ 

كىك سمة الصالحيف الصادقيف، كأنو مف الكاجب أف يككف شائعا بيف العمماء، أما التجاحد 
 ينزىكا انفسيـ عنو.في العمـ فمف الكاجب اف يتخمى عنو العمماء ك 

كاإلنصاؼ خمؽ يبعث عميو معرفة اإلنساف بعيب نفسو، ككماؿ غيره كفضمو، كىك أمر 
 يحتاج إلى ىضـ النفس كقمع الشيكة كالحرص كاليكل، كتمؾ اصكؿ الكماالت كعمييا قياميا.
كعف اإلنصاؼ تتكلد سمسمة مف الكماالت كالفضائؿ منيا: الخضكع لمحؽ، كقبكلو ممف جاء 

مع الرضا كالتسميـ، كترؾ التحمي كالتشبع بما لـ يعطى كما ليس فيو، كالتخمي عما ال  بو،
يحسنو، كترؾ اإلعجاب بما يحسنو، كالتنبيو عمى مكضعو مالـ يكف مضطرا. فإف اضطر 

 (.3)إلى ذلؾ فال يمكنو إال أف يعمف عف نفسو، كيظير مكانتو 
ڑ  ڑ  ک  ک   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ كاألصؿ فيو قكؿ اهلل تعالى: 

 ٖ- ٕلزلزلة: چک  ک  گ  گ   گ   
اهي دىٍيننا كحديث  ـى يىتىقىاضى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى اءى أىٍعرىاًبيّّ ًإلىى النًَّبيّْ صى : جى ، قىاؿى ٍدًرمّْ أىًبي سىًعيدو اٍلخي

رّْجي  تَّى قىاؿى لىوي: أيحى مىٍيًو، حى مىٍيًو، فىاٍشتىدَّ عى مىٍيؾى ًإالَّ كىافى عى قىاليكا: عى ابيوي، كى ٍيتىًني، فىاٍنتىيىرىهي أىٍصحى قىضى
 : ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى قّْي، فىقىاؿى النًَّبيُّ صى : ًإنّْي أىٍطميبي حى ؟ قىاؿى ٍف تيكىمّْـي ؾى تىٍدًرم مى ٍيحى ىىالَّ مىعى »كى

؟ ؽّْ كيٍنتيـٍ اًحًب اٍلحى ٍكلىةى ًبٍنًت قىٍيسو فىقى « صى اؿى لىيىا:" ًإٍف كىافى ًعٍندىًؾ تىٍمره ثيَـّ أىٍرسىؿى ًإلىى خى

                                                 

(
1
 (.3/21إدٛاء ػهٕو انذٍٚ ) (

(
5
 (.123ضٕاتظ االخرالف فٙ يٛضاٌ انغُح ) (

(
3
 (.122رالف فٙ يٛضاٌ انغُح )ضٕاتظ االخ (
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ٍتوي، فىأىٍقًرًضينىا : فىأىٍقرىضى ، ًبأىًبي أىٍنتى يىا رىسيكؿى المًَّو، قىاؿى ـٍ نىا فىنىٍقًضيىًؾ"، فىقىالىٍت: نىعى تَّى يىٍأًتيىنىا تىٍمري حى
 ، ، أىٍكفىى المَّوي لىؾى : أىٍكفىٍيتى ى اأٍلىٍعرىاًبيَّ كىأىٍطعىمىوي، فىقىاؿى :" أيكلىًئؾى ًخيىاري النَّاًس، ًإنَّوي الى فىقىضى فىقىاؿى

" ٍيرى ميتىٍعتىعو قَّوي غى ًعيؼي ًفييىا حى ذي الضَّ  (.1)قيدّْسىٍت أيمَّةه الى يىٍأخي
كمف أركع صكر اإلنصاؼ في تراثنا اإلسالمي ما أثر عف أبي بكر كعمر مف أقكاؿ كؿ 

ير مف المسائؿ، فقد اختمفا في منيما في حؽ األخر عمى ما كاف بينيما مف اختالؼ في كث
عدد كبير مف القضايا المصيرية؛ إال أف ذلؾ لـ يكف مدعاة لمتجاحد بينيما، كانكار أحدىما 

 فضؿ اآلخر.
أنت خير مف أبي بكر؟ أجيش في البكاء كلـ ينسو الخالؼ الذم كاف  فعندما سئؿ عمر 

مة مف أبي بكر خير مف عمر كآؿ بينو كبيف أبي بكر مكانتو، كالثناء عميو، فقاؿ: كاهلل لمي
 عمر.

بَّة بف محصف العنزم قاؿ:" كاف عمينا أبك مكسى األشعرم أميرا بالبصرة فكجيني في  عف ضى
بعثة إلى عمر بف الخطاب فقدمت عمى عمر فضربت عميو الباب فخرج إلي فقاؿ: مف أنت؟ 

فأكمت ثـ ذكرت لو فقمت: أنا ضبة بف محصف العنزم قاؿ: فأدخمني منزلو كقدـ إلي طعاما 
أبا بكر الصديؽ فبكى فقمت لو أنت خير مف أبي بكر؟ فازداد بكاء لذلؾ ثـ قاؿ كىك يبكي" 

 (.5)"خير مف عمر كآؿ عمركاهلل لميمة مف أبي بكر كيـك 
عمر عكتب في ذلؾ فأثنى عميو خيرنا ما كاف بينيما مف  كعندما استخمؼ أبك بكر 

 خالؼ.
مىى أىًبي بىٍكرو رىًحمىوي المَّوي كىىيكى شىاؾو عىٍف أىٍسمىاءى ًبٍنًت عيمى  ؿه ًمفى اٍلمييىاًجًريفى عى ؿى رىجي ٍيسو قىالىٍت: دىخى

مىيٍ  ٍمطىافى لىوي، فىمىٍك قىٍد مىمىكىنىا لىكىافى أىٍعتىى عى مىٍينىا كىالى سي قىٍد كىافى عىتىا عى ؟ كى : اٍستىٍخمىٍفتى عيمىرى نىا فىقىاؿى
:  كىأىٍعتىى، فىكىٍيؼى تىقيكؿي  قيًني ًإالَّ « أىٍجًمسيكًني»ًلمًَّو ًإذىا لىًقيتىوي؟ فىقىاؿى أىبيك بىٍكرو :" ىىٍؿ تيفىرّْ فىأىٍجمىسيكهي فىقىاؿى

ٍيرى أىٍىًمؾى : ًبالمًَّو؟ فىًإنّْي أىقيكؿي ًإذىا لىًقيتيوي  ـٍ خى مىٍيًي  (.3)اٍستىٍخمىٍفتي عى

                                                 

(
1
(، تإعُاد 5225ح 5/812أخشجّ اتٍ ياجح، كراب انصذلاخ، تاب نصادة انذك عهطاٌ ) (

 صذٛخ.
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5
 (.32/82ذاسٚخ ديشك )(

(
3
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قاؿ أكس بف حارثة. قاؿ فأيف  قاؿ عبد اهلل المبارؾ:" سأؿ النعماف حاتـ طيىء مف سيدكـ؟
أنت منو؟ قاؿ ما أصمح أف أككف مممككا لو. قاؿ كسأؿ أكس بف حارثة قاؿ مف سيدكـ؟ قاؿ 
حاتـ طيىء. قاؿ فأيف أنت منو؟ قاؿ ما أصمح أف أككف مممككا لو فقاؿ النعماف ىذا السؤدد. 

 (.ُقاؿ عبد اهلل: فأيف قراؤنا كعمماؤنا عف ىذا )
 يل ثقافة االختالف في واقعنا المعاصرالمبحث الرابع:تفع

إننا في أمس الحاجة إلى تفعيؿ ىذه الثقافة كتطبيقيا تطبيقا عمميا، كجعميا كاقعنا فعمينا في 
حياتنا، كحتى نتمكف مف تفعيؿ ثقافة االختالؼ في حياتنا بمفيكمو الصحيح كبمبادئو التي 

 نادل بيا اإلسالـ البد مف تحقيؽ المبادئ االتية:
 اإليمان بحتمية وجود االختالف وأنو سنة إليية: -1

فإذا آمف المسمـ بتمؾ الحتمية فإنو سكؼ ينظر إلى االختالؼ مف منظكر جديد، كىك أف 
ىناؾ مساحات في اإلسالـ يمكف االختالؼ فييا، كىناؾ مساحات محصكرة بنص ال مجاؿ 

ره حيف يختمؼ معو فيو الجتياد أك خالؼ، سكؼ تنطفئ جذكة الغضب التي تشتعؿ في صد
 أحد  في الرأم، كسكؼ يقبؿ رأم المخالؼ بدكف غضاضة أك امتعاض. 

إف القبكؿ بحتمية االختالؼ يفتح الباب أماـ العقؿ المسمـ لتقديـ ما ينفع األمة بؿ البشرية 
في دينيا كدنياىا، كما قدمو عمماء اإلسالـ لمبشرية مف عمـك كمعارؼ كاكتشافات إنما جاءت 

شغاؿ العقؿ المسمـ بما ىك أىـ، لقد استكعب أقكاؿ المخالفيف فاستفاد منيا ثـ قدـ نتيجة ان
 لمعالـ ما لديو مف جديد.

كالقبكؿ بحتمية الخالؼ سيجعؿ العقؿ المسمـ يسمك في التفكير، كبذلؾ يفتح الباب أماـ إثراء 
الجتيادية مستكل متقدـ مف العقمية االفكر اإلسالمي، كالفقو اإلسالمي، كالكصكؿ إلى 

 كالفكرية كحرية الرأم كالفكر.
 اإليمان بأن االختالف نتيجة حتمية لنظام عقول البشر. -2

فقد خمؽ اهلل عقكؿ البشر عمى نظاـ متفاكت قابؿ لمنزكح بيـ إلى مسمؾ الضالؿ، أك إلى 
 مسمؾ اليدل، بناء عمى مبمغ استقامة التفكير كالنظر، كالسالمة مف حجب الضاللة.

                                                 

(
1
 (.2/228ذاسٚخ يذُٚح ديشك ) (
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الحكمة التي أقيـ عمييا نظاـ ىذا العالـ اقتضت أف يككف نظاـ ىر بف عاشكر:" قاؿ الطا
عقكؿ البشر قابال لمتطكح بيـ في مسمؾ الضاللة أك في مسمؾ اليدل عمى مبمغ استقامة 
التفكير كالنظر، كالسالمة مف حجب الضاللة، كأف اهلل تعالى لما خمؽ العقكؿ صالحة لذلؾ 

الفطرة التي ىي سالمة العقكؿ مف عكارض الجيالة كالضالؿ جعؿ منيا قبكؿ الحؽ بحسب 
ـ يدخرىـ إرشادنا أك لكىي الفطرة الكاممة المشار إلييا بقكلو تعالى: كاف الناس أمة كاحدة،

ا بكاسطة الرسؿ كدعاة الخير كممقنييمف أتباع الرسؿ، كىـ أكلك البقية الذيف ينيكف عف  نصحن
ككثير منيـ فاسقكف كلك شاء لخمؽ العقكؿ البشرية عمى الفساد في األرض، فمف الناس ميتد 

إلياـ متحد ال تعدكه كما خمؽ إدراؾ الحيكانات العجـ عمى نظاـ ال تتخطاه مف أكؿ النشأة 
كحاليما في زماننا  -عميو السالـ -إلى انقضاء العالـ، فنجد حاؿ البعير كالشاة في زمف آدـ

شؾ أف حكمة اهلل اقتضت ىذا النظاـ في العقؿ  ىذا، ككذلؾ يككف إلى انقراض العالـ، فال
اإلنساني ألف ذلؾ أكفى بإقامة مراد اهلل تعالى مف مساعي البشر في ىذه الحياة الدنيا الزائمة 
ف شرا فشر، فمك  المخمكطة، لينتقمكا منيا إلى عالـ الحياة األبدية الخالصة إف خيرا فخير كا 

مقتضيا ثكاب النعيـ كال كاف الفساد مقتضيا خمؽ اإلنساف كذلؾ لما كاف العمؿ الصالح 
عقاب الجحيـ، فال جـر أف اهلل خمؽ البشر عمى نظاـ مف شأنو جرياف االختالؼ بينيـ في 

 (.1)األمكر" 
 القناعة بأن االختالف من أسباب بيان الصالح والفساد في األرض: -3

  پٻ  پ  پ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ چ قاؿ الطاىر بف عاشكرفي معرض تفسير قكلو تعالى: 

:" كمنيا أمر الصالح كالفساد في األرض كىك أىميا كأعظميا َّ چپ  ڀ  ڀ   ڀ  
ليتفاكت الناس في مدارج االرتقاء كيسمكا إلى مراتب الزلفى فتتميز أفراد ىذا النكع في كؿ 

 (.2)" أنحاء الحياة حتى يعد الكاحد بألؼ ليميز اهلل الخبيث مف الطيب
 مف اليكل، كأف يككف اليدؼ ىك الكصكؿ إلى الحؽ. كالتجرد إخالص النية: -4

                                                 

(
1
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(
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بعيدان عف التطرؼ كالعنصرية  ضبط النفس وااللتزام بالموضوعية في النقاش -5
كاالنحيازية خصكصان عندما تككنأطراؼ النقاش مف طبقات أك أعمار أك أجناس أك مذاىب 

ان أك أنو رجؿ مختمفة، كعدـ فرض الرأم عمى اآلخريف بحجة إف صاحبو ىك األكبر سن
كالطرؼ اآلخر امرأة، أك أنو مف جنسية معينة ذات مميزات خاصة، أك أنو مف مذىب 
معيف، فمثؿ ىذه األمكر أك غيرىا ال تيعد مبرران لالستبداد أك فرض الرأم عمى اآلخريف أك 

 (.1)مقياسان لصحة اآلراء أك أفضميتيا
لعمـ كالحكمة كاألمانة، إلدارة كذلؾ باف يمجأ المختمفاف إلى مف عرؼ باالتحكيم: -6

 االختالؼ عمى اف يككف حكما منصفا بينيما، كيككف قكلو فاصال لحسـ الخالؼ.
 االستفادة من نتائج االختالف: -7

إف االختالؼ القائـ عمى أسس عممية كضكابط شرعية؛ يؤدم إلى تككيف فكر جديد قائـ عمى 
فكار كمزجيا مع بعضيا البعض لتككيف جمع األفكار التي يقدميا األخركف، كعرض تمؾ األ

 فكرة إبداعٌية جديدة، يمكف االستفادة منيا، فيما يعكد بالنفع عمى اإلنساف حاال كمئاال.
أف تككف األفكار كالمبادئ المطركحة لمنقاش مبنية عمى أسس عممية سميمة كمستندة  -8

لدفاع كالصمكد عمى تمؾ إلى أدلة كحجج قكيمة كدراية حكؿ المكضكع المطركح، تيًعيف في ا
اآلراء بكؿ ثقة كاعتزاز بأف يتكفر لدل صاحبيا حجج كبراىيف مقنعة كأدلة دامغة عمى صحة 
رأيو، لذلؾ يمـز عدـ التسرع في طرح اآلراء دكف دراسة دقيقة كمكضكعية، كأف ال يككف طرح 

 (.5)األفكار بغير عمـ كلمجرد الكالـ فقط، دكف منطؽ سميـ
كاإلصغاء،كتقديـ األكبر سنان، أك   االختالؼ عرفان كشرعان، كاالستماع،مراعاة آداب  -9

األكثر خبرةن كعممان، كعدـ قطع كالـ اآلخريف قبؿ إتماـ كالميـ، أك محاكلة التكمـ بصكت 
مرتفع لمسيطرة عمى النقاش، كمراعاة التحدث مع اآلخر بطريقة تقـك عمى انتقاء أطايب 

 لنابية المبتذلة قدر اإلمكاف، إلى غير ذلؾ مف االعتبارات.الكالـ، كالبعد عف الكممات ا
يجب أف يدرؾ المسممكف أف كحدة األمة المسممة كالحفاظ عمييا، كترؾ كؿ ما يسئ  -11

إلييا مف أىـ فرائض اإلسالـ ككاجبات الكقت؛ ألنو في ظؿ كجكد ىذه الكحدة تستطيع األمة 

                                                 

(
1
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تحكؿ بينيا كبيف الكصكؿ إلى الحالة التي أف تكاجو العقبات التي تعيؽ نيضتيا، كالتي 
  ترضي اهلل كرسكلو.

يجب أف يدرؾ كؿ المشتغميف بالحكار كـ المخاطر اليائمة، كالمؤامرات الماكرة التي  -11
تحاؾ لمقضاء عمى ىذه األمة، كخاصة شبابيا، فال يسعكف إلى تنمية أسباب الخالؼ، أك 

، ألف ذلؾ يعتبر خيانة لألمة كاعتداء ال تجاكز آدابو، أك الخركج بو إلى نطاقو الم ذمـك
 يغتفر. 

إف االلتزاـ بيذه األسس كالقكاعد كفيؿ بتفعيؿ ثقافة االختالؼ في حياتنا، بما يعكد بالخير 
 كالنفع عمى الفرد كالمجتمع.
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 الــخـــــاتمـــــة
 لو كصحبو كسمـ:الحمد هلل ككفى، كصالة كسالما عمى رسكلو المصطفى كعمى آ

 كبعد فيذه أىـ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا:
ا في ضكء الكتاب كالسنة. -1  فيـ قضية االختالؼ فيما صحيحن
فيو استنارة لمذىف، كتيذيب لمذكؽ، كتنمية لممكة النقد أف االختالؼ ثقافة إسالمية؛ ألف  -ِ

كال شؾ أف الحركة رية، ، كىك كذلؾ نتاج حركة عقمية بشكالحكـ لدل الفرد أك المجتمع
 العقمية الفكرية تعتبر مف أىـ ركافد بناء الثقافة اإلسالمية.

ظاىرة صحيحة؛ تقكم العقؿ  -فيما يجكز االختالؼ فيو  -إف االختالؼ الفكرم  -ّ
 لمتفكير كاإلبداع بشكؿ أكبر كأفضؿ.كتدعكه  البشرم، كتكسع آفاقو كمداركو،

رىا، في اختالؼ الميؿ كالنيار، كاختالؼ األلسنة االختالؼ سنة إليية تتجمى مظاى -ْ
 كاأللكاف، ككذلؾ في طبيعة الككف الذم نعيش فيو.

االختالؼ ضركرة حضارية تتجمى مظاىرىا في ضركرة االجتياد، كطبيعة المغة كغير  -ٓ
 ذلؾ.

يثرم الفقياإلسالمي، كيثرم الفكر اإلسالمي، كيدؿ عمى أف االختالؼ السائغ المقبكؿ  -ٔ
ة الفقو اإلسالمي كسعة الثقافة اإلسالمية.كىذا االختالؼ يدؿ عمى مستكل متقدـ مف سع

 .العقمية االجتيادية كالفكرية كحرية الرأم كالفكر التي أسسيا النبي صمى اهلل عميو كسمـ
تقـك ثقافة االختالؼ في اإلسالـ عمى مجمكعة مف المبادئ كالضكابط التي إذا تحققت  -ٕ

ببا مف أسباب البناء كالعطاء، كغذا تخمفت تحكؿ الخالؼ إلى نقمة قد أصبح االختالؼ س
 تقضي عمى األخضر كاليابس.

 الكقكؼ عمى كيفية االستفاده مف مكضكع االختالؼ في بناء جسكر تكاصؿ مع االخر. -ٖ
 كىذا كاهلل مف كراء القصد كىك اليادم إلى سكاء السبيؿ
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 المراجع والمصادر
 أكال: القرآف الكريـ

 ثانيا: المصادر كالمراجع
اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ،  أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي 

ىػ(، ت: الشيخ أحمد محمد شاكر، قدـ لو: الدكتكر إحساف عباس، ْٔٓالظاىرم )المتكفى: 
 ط: دار اآلفاؽ الجديدة، بيركت.

ىػ(، ط: دار َٓٓالي الطكسي )المتكفى: إحياء عمـك الديف، أبك حامد محمد بف محمد الغز 
 بيركت. –المعرفة 

/ ديسمبر ُِاالختالؼ قضية كجكد، مقاؿ لعبد اهلل النفيعي، جريدة عكاظ  األربعاء 
 ـ.َُِِ

رّْمُّ البغدادم )المتكفى:  أخالؽ العمماء،  أبك بكر محمد بف الحسيف بف عبد اهلل اآلجي
بف محمد األنصارم، ط: رئاسة إدارات البحكث ىػ(، راجعو كعمؽ عميو:الشيخ إسماعيؿ َّٔ

 السعكدية. –العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد 
آداب الشافعي كمناقبو،  أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي، 

ىػ(، كتب كممة عنو: محمد زاىد بف الحسف ِّٕالحنظمي، الرازم ابف أبي حاتـ )المتكفى: 
دـ لو كحقؽ أصمو كعمؽ عميو: عبد الغني عبد الخالؽ، ط: دار الكتب العممية، الككثرم، ق

 ـ. ََِّ -ىػ  ُِْْلبناف، ط: األكلى،  –بيركت 
أدب االختالؼ في اإلسالـ، د: طو جابر العمكاني، ط:رئاسة المحاكـ الشرعية، كالشؤكف 

 ق.َُْٓالدينية بقطر، 
  كامؿ، بدكف.أدب الحكار كقكاعد االختالؼ، د: عمر عبد اهلل

اـ، إبراىيـ بف مكسى بف محمد الغرناطي الشيير بالشاطبي )ت ىػ(، ت: د. َٕٗاالٍعًتصى
محمد بف عبد الرحمف الشقير، كآخركف، ط: دار ابف الجكزم لمنشر كالتكزيع، المممكة العربية 

 ىػ . ُِْٗالسعكدية، ط: األكلى، 
مد بف أبي بكر بف أيكب المعركؼ بابف إعالـ المكقعيف عف رب العالميف،  أبك عبد اهلل مح

ىػ(، قدـ لو كعمؽ عميو كخرج أحاديثو: أبك عبيدة مشيكر بف  ُٕٓقيـ الجكزية )المتكفى: 
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حسف آؿ سمماف، شارؾ في التخريج: أبك عمر أحمد عبد اهلل أحمد، ط: دار ابف الجكزم 
 ىػ. ُِّْلمنشر كالتكزيع، المممكة العربية السعكدية، ط: األكلى، 

 بدكف. –االفتراؽ مفيكمو، كأسبابو كسبؿ الكقاية منو، د: ناصر عبد الكريـ العقؿ 
اقتضاء الصراط المستقيـ لمخالفة أصحاب الجحيـ،  تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد 
الحميـ بف عبد السالـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي 

ىػ(، ت: ناصر عبد الكريـ العقؿ، ط: دار عالـ الكتب، بيركت، ِٖٕالدمشقي )المتكفى: 
 ـ.ُٗٗٗ -ىػ ُُْٗلبناف، ط: السابعة، 

اإللماع إلى معرفة أصكؿ الركاية كتقييد السماع، عياض بف مكسى بف عياض بف عمركف 
ىػ(، ت: السيد أحمد صقر، ط: دار التراث / ْْٓاليحصبي السبتي، أبك الفضؿ )المتكفى: 

 القاىرة / تكنس -لعتيقة المكتبة ا
 ـ. َُِْالبالغة العمرية،  محمد سالـ الخضر، ط: مبرة اآلؿ كاألصحاب، ط: األكلى، 

تاج العركس مف جكاىر القامكس، لمحمد مرتضى الزبيدم، ط: دار اليداية، ت: مجمكعة 
 مف المحققيف، ب د ت.

بف أحمد بف عثماف الذىبى  تاريخ اإلسالـ ككفيات المشاىير كاألعالـ، ألبى عبد اهلل محمد 
 -ى ُُْٕ، ت: عمر عبد السالـ تدمرل. ط دار الكتاب العربى، ط األكلى ى(ْٖٕ)ت

 ـ.ُٕٗٗ
تاريخ بغداد، أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم 

بيركت،  -ىػ(، ت: الدكتكر بشار عكاد معركؼ، ط: دار الغرب اإلسالمي ّْٔ)المتكفى: 
 ـ. ََِِ -ىػ ُِِْاألكلى،  ط:

تاريخ دمشؽ،  أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل المعركؼ بابف عساكر )المتكفى: 
ىػ  ُُْٓىػ(، ت: عمرك بف غرامة العمركم، ط: دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ُٕٓ

 ـ. ُٓٗٗ -
يد ميدم كمية العمـك تعريؼ الفرقة كالفرؽ بينيا كبيف االفتراؽ، إعداد/ أحمد عبد الحم 

 ماليزيا. -قسـ الدعكة،  جامعة المدينة العالمية،شاه عمـ  -اإلسالمية 
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التعريفات، لعمي بف محمد بف عمي الجرجاني، ت: إبراىيـ األبيارم، ط: دار الكتاب العربي: 
 ىػ. َُْٓاألكلى 

كمطبعة  ىػ(، ط: شركة مكتبةُُّٕتفسير المراغي، أحمد بف مصطفى المراغي )المتكفى: 
 ـ. ُْٔٗ -ىػ  ُّٓٔمصطفى البابي الحمبي كأكالده بمصر، ط: األكلى، 

تفسير عبد الرزاؽ، أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني الصنعاني 
ىػ(، ط: دار الكتب العممية، ت: د. محمكد محمد عبده، ط: دار الكتب ُُِ)المتكفى: 

 ق.ُُْٗ بيركت، ط: األكلى، سنة –العممية 
تيذيب المغة، لمحمد بف أحمد األزىرم، ت: محمد عكض مرعب، ط: دار إحياء التراث 

 ـ.ََُِالعربي، بيركت: األكلى 
التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ، زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف 

القاىر، ط: -ب ىػ(، ط: عالـ الكتَُُّعمي بف زيف العابديف الحدادم ثـ المناكم )ت: 
 ـ.َُٗٗ-ىػَُُْاألكلى، 

جامع البياف في تأكيؿ القرآف، محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر 
ىػ(، ت: أحمد محمد شاكر، ط: مؤسسة الرسالة، ط: األكلى، َُّالطبرم )المتكفى: 

 ـ. َََِ -ىػ  َُِْ
أبك عبد اهلل البخارم الجعفي، ت: د. الجامع الصحيح المختصر، لمحمد بف إسماعيؿ       

 ُٕٖٗ -ىػ َُْٕط: الثالثة، -بيركت  -مصطفى ديب البغا، ط: دار ابف كثير ، اليمامة 
 ـ.

جامع بياف العمـ كفضمو، أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف عبد البر بف عاصـ النمرم 
زم، المممكة العربية ىػ(، ت: أبك األشباؿ الزىيرم، ط: دار ابف الجك ّْٔالقرطبي )المتكفى: 

 ـ. ُْٗٗ -ىػ  ُُْْالسعكدية، ط: األكلى، 
الرسالة،  الشافعي أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد 

ىػ(، ت: أحمد شاكر، ط: َِْالمطمب بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي )المتكفى: 
 ـ.َُْٗمكتبو الحمبي، مصر، ط: األكلى،



 حمدشعبان عبد الحميد رفاعي م د/     

 

 358 مجمة بحوث كمية اآلداب  

أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني  -كماجة اسـ أبيو يزيد  -ماجو،  ابف ماجة  سنف ابف
ىػ(، ت: شعيب األرنؤكط كآخركف، ط: دار الرسالة العالمية، ط: األكلى، ِّٕ)المتكفى: 

 ـ. ََِٗ -ىػ  َُّْ
سنف أبي داكد، لسميماف بف األشعث السجستاني، ط: دار الفكر، ت: محمد محيي الديف 

 ميد ب د ت.عبد الح
سنف الترمذم، محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، أبك عيسى )ت 

براىيـ عطكة عكض المدرس في ِٕٗ ىػ(، ت:أحمد محمد شاكر، كمحمد فؤاد عبد الباقي، كا 
مصر، ط: الثانية،  –األزىر الشريؼ، ط: شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي 

 ـ. ُٕٓٗ -ىػ  ُّٓٗ
بيركت  -سنف الدارمي، لعبد اهلل بف عبد الرحمف أبك محمد الدارمي، ط: دار الكتاب العربي 

 ىػ، ط: األكلى، ت: فكاز أحمد زمرلي، خالد السبع العممي.َُْٕ –
سير أعالـ النبالء، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي  

ة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط، ط: ىػ(، ت: مجمكعْٖٕ)المتكفى : 
 ـ. ُٖٓٗىػ /  َُْٓمؤسسة الرسالة، ط: الثالثة، 

ضكابط االختالؼ في ميزاف السنة، د: عبد اهلل شعباف، ط: دار الحديث، القاىرة، ط: األكلى 
 ق.ُُْٕ

فقي، ط: ىػ(، ت: محمد حامد الِٔٓطبقات الحنابمة،  أبك الحسيف ابف أبي يعمى )المتكفى: 
 بيركت. –دار المعرفة 

ىػ(، ُٕٕطبقات الشافعية الكبرل،  تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف السبكي )المتكفى: 
ت: د. محمكد محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحمك، ط: ىجر لمطباعة كالنشر 

 ىػ.ُُّْكالتكزيع، ط: الثانية، 
حمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف عمدة القارم شرح صحيح البخارم، أبك محمد م 

 بيركت. -ىػ(، ط: دار إحياء التراث العربي ٖٓٓحسيف بدر الديف العينى )المتكفى: 
الفتاكل اليندية في مذىب اإلماـ األعظـ أبي حنيفة النعماف، لمشيخ نظاـ كجماعة مف عمماء 

 ـ.ُُٗٗ -ىػ ُُُْالفكر، اليند، ط: دار 
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، ابف حجر أبك الفضؿ العسقالني، ط: دار المعرفة، ت: فتح البارم شرح صحيح البخارم
 محب الديف الخطيب بدكف.

 ق.ُُِْفقو الخالؼ بيف المسمميف، ياسر برىامي، ط: دار العقيدة، ط: الثانية 
الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني، أحمد بف غانـ )أك غنيـ( بف سالـ ابف 

ىػ(، ط: دار الفكر، سنة ُُِٔألزىرم المالكي )المتكفى: مينا، شياب الديف النفراكم ا
 ـ.ُٓٗٗ -ىػ ُُْٓ

الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية، أيكب بف مكسى الحسيني القريمي الكفكم، 
محمد المصرم، ط: مؤسسة  -ىػ(، ت: عدناف دركيش َُْٗأبك البقاء الحنفي )المتكفى: 

 بيركت. –الرسالة 
 -يؼ: محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم، ط: دار صادر لساف العرب، تأل

 بيركت، ط: األكلى.
 ـ.َُِٓ/ ٖ/َّ، بتاريخ األحد ُِٖٔٓمجمة البياف، مقاؿ د/ عمي الجمبي، العدد 

مجمكع الفتاكل، لإلماـ: تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني )ت: 
محمد بف قاسـ، ط: مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ ىػ(، ت: عبد الرحمف بف ِٖٕ

 ـُٓٗٗىػ:ُُْٔالشريؼ، المدينة : 
المستدرؾ عمى الصحيحيف، ألبي عبد اهلل محمد بف عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم، ط: دار 

ـ، ط: األكلى، ت: مصطفى عبد القادر َُٗٗ -ىػ ُُُْ -بيركت  -الكتب العممية 
 عطا.

سحاؽ بف إبراىيـ بف مخمد بف إبراىيـ الحنظمي المعركؼ بػ ابف مسند إسحاؽ بف راىكيو، إ
المدينة  -ىػ(، ت: د. عبد الغفكر بف عبد الحؽ، ط: مكتبة اإليماف ِّٖراىكيو )ت: 

 ـ.ُُٗٗ –ق ُُِْالمنكرة، ط: األكلى، 
مسند اإلماـ أحمد، أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف أسد الشيباني 

ىػ(، ت: شعيب األرنؤكط، كآخركف، إشراؼ: د عبد اهلل بف عبد المحسف ُِْ)المتكفى: 
 ىػ. ُُِْالتركي، مؤسسة الرسالة، ط: األكلى، 

 ق.َُِْبيركت، سنة  -(، ط: دار الفكر المعاصر ْٕمشكمة الثقافة، مالؾ بف نبي )ص 
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ي، ط: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي، ألحمد بف محمد بف عمي الفيكم
 المكتبة العممية، بدكف.

معالـ السنف، كىك شرح سنف أبي داكد، لإلماـ: أبي سميماف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف  
حمب، ط:  –ىػ(، ط: المطبعة العممية ّٖٖالخطاب البستي المعركؼ بالخطابي )ت: 

 ـ.ُِّٗ -ىػ  ُُّٓاألكلى 
لمخمي الشامي، أبك القاسـ الطبراني المعجـ األكسط،  سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير ا 

ىػ(، ت: طارؽ بف عكض اهلل بف محمد ، عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني، َّٔ)المتكفى: 
 القاىرة.   –ط: دار الحرميف 

 المعجـ الكسيط، إلبراىيـ مصطفى، كآخركف: ط: دار الدعكة،  إصدار مجمع المغة العربية.
كر الغربي، جميمة بنت عيادة الشمرم، ماجستير في مفيـك الثقافة في الفكر العربي كالف

 كمية الشريعة، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد. –الثقافة اإلسالمية 
ىػ(، ت: السيد  ْٖٓ - ّْٖمناقب الشافعي لمبييقي، أبك بكر أحمد بف الحسيف البييقي )

 ـ. َُٕٗ -ىػ  َُّٗالقاىرة، ط: األكلى،  –أحمد صقر، ط: مكتبة دار التراث 
المكافقات، إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي )المتكفى: 

ىػ(، ت: أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف، ط: دار ابف عفاف، ط: األكلى َٕٗ
 ـ.ُٕٗٗىػ/ ُُْٕ

الكسيط في تفسير القرآف المجيد، أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم،)ت: 
 –شيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، كآخركف، ط: دار الكتب العممية، بيركت ىػ(، ت: الْٖٔ

 ىػ. ُُْٓلبناف، ط: األكلى، 
 
 


