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مقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا
وسيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال
اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله ،صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه
وسلم تسليمًا كثريًا إىل يوم الدين ،أما بعد:
فإن اهلل بعث نبيه حممدًا  بالشريعة الغراء ،وامللة السمحاء ،واحلنيفية البيضاء ،ومن
مسات هذه الشريعة أهنا شريعة خامتة لكل الشرائع ،وعامة لكل الناس ،وشاملة لكل
نواحي احلياة ،فما تركت شيئًا مما حيتاج إليه الناس إال وبينت لنا وجه احلق فيه ،ودلتنا
على خري ما يصلح لنا ديننا ودنيانا ،وحذرتنا من كل ما تعود عاقبته وبالًا علينا ،يقول

تعاىل ( ) ( }        { :األنعام.)83:

وإن من أهم القضايا اليت عاجلها اإلسالم قضية اإلرهاب ،تلك القضية اليت أضحت
البشرية تعاين منها أشد املعاناة ،وذاقت بسببها الويالت ،فلم تعد متارس على مستوى
األفراد فحسب ،بل على مستوى الدول واجلماعات واملنظمات ،وكان املسلمون هم
الضحية األوىل هلذه الظاهرة ،حيث تنتهك حقوقهم ،وتسلب أمواهلم ،وتزهق أرواحهم،
يف ظل ما يسمى بـ " مكافحة اإلرهاب ".
وقد حذر اإلسالم أتباعه من االنزالق يف هذه املزلة اخلطرية ،ووضع السياجات
احلصينة اليت حتميهم من الوقوع فيها ،فجاءت النصوص الشرعية بالتحذير من الغلو يف
الدين ،واالحنراف يف فهم نصوص الشرع احلكيم.
ولعل من أهم أسباب االحنراف يف هذا الباب عند املسلمني اجلهل بفقه اخلالف
وآدابه ،حيث حيل العنف يف مسائل اجتهادية حمل احلوار ،وتظهر املنابذة يف أمور تقتضي
( ) سورة األنعام آية.83 :
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الصفح والوئام ،ورمبا أدى األمر يف بعض احلاالت إىل تكفري املخالف واستباحة دمه يف
مسألة غاية ما فيها أن القائل هبا إما جمتهد خمطئ له أجر واحد ،أو جمتهد على حقٍ فله
أجران ،ولذا أحببت أن أقدم هذه الدراسة املتواضعة بذكر ما يسمح به املقام من قواعد
اخلالف املستنبطة من نصوص الشريعة ،وأقوال أهل العلم ،وقد اقتصرت على إحدى
عشرة قاعدة ألن املقام ال يتسع ألكثر من ذلك ،على أن أستويف احلديث عن بقية القواعد
يف حبث أطول إن شاء اهلل تعاىل.
وجيدر التنبيه إىل أن املقصود باإلرهاب يف هذا البحث اإلفساد الذي يقصد منه انتهاك
حقوق املعصومني ،يف دمائهم أو أعراضهم أو أمواهلم أو غري ذلك مما كفلته الشريعة هلم،
أما ما كان دفاعًا مشروعًا ضد معتدٍ ظامل ،فال يعد ذلك إرهابًا ،بل هو الكفاح املشروع
الذي أقرته كل الشرائع السماوية واألنظمة الوضعية.
أسأل اهلل تبارك وتعاىل أن يلهمنا الرشد والصواب وأن يوفقنا للخري والسداد.
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متهيد يف معىن اخلالف
اخلالف يف اللغة واالختالف واملخالفة مبعنًى واحد،

( )

قال يف املصباح املنري" :

خالفته خمالفة وخالفًا وختالف القوم واختلفوا إذا ذهب كل واحدٍ إىل خالف ما ذهب إليه
اآلخر ،وهو ضد االتفاق " ( ) .
وال خيتلف املعىن الشرعي للخالف عن املعىن اللغوي ،إال أنه مقصور على االختالف
يف املسائل الشرعية ،فالعالقة بني املعنيني هي عالقة عموم وخصوص مطلق ،ذلك أن
علماء الشريعة يطلقون اخلالف على املسائل الشرعية اليت مل جيمع عليها ،فاخلالف ضد
اإلمجاع (.)8
ونعين باخلالف هنا ما هو أمشل من اخلالف يف املسائل الفقهية االجتهادية ،فيدخل يف

ذلك املخالفة يف املسائل االعتقادية ،كما يف قوله تعاىل{ :

   

 ( ) ( }       آل عمران ،) 01 :وسيأيت بيان ذلك إن
شاء اهلل.

( ) القاموس احمليط ص . 0 1
( ) املصباح املنري ص.96
( )8ينظر :أصول الفقه اإلسالمي  ،لوهبه الزحيلي  ، 6مفردات ألفاظ القرآن ص . 6
( ) سورة آل عمران آية. 01 :
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القاعدة األوىل

االختالف منه ما هو حممود ومنه ما هو مذموم
النوع األول
االختالف املذموم
احلال األوىل :االختالف يف مسائل العقيدة املتفق عليها عند أهل السنة واجلماعة:
فهذا اختالف مذموم ألن العقيدة ثابتة بنصوص قطعية يف الكتاب والسنة وقد أمجع
عليها الصحابة فال يصح أن يكون فيها اختالف بني املسلمني.
احلال الثانية :االختالف يف األدلة القطعية:
واملقصود هبا املسائل اليت تكون قطعية الثبوت وقطعية الداللة ،مثل وجوب الصالة
والصيام والزكاة ،وقطع يد السارق ،ورجم الزاين ،ووجوب احلجاب وحترمي اخلمر ،وحنو
ذلك.
فاالختالف يف هذه املسائل غري سائغ ألنه لو قبل اخلالف فيها ملا بقي شيء من
مسائل الدين إال وأصبح قابلًا لألخذ والرد.
احلال الثالثة :االختالف الناشئ عن تعصبٍ أو هوى ال عن حجةٍ وبرهان:
فقد ذم اهلل تعاىل الذين جيادلون يف آياته بغري حجة وال برهان ،فقال سبحانه{ :



               

 ( ) ( }  غافر.)19 :
وقوله":سلطان " أي حجة وبرهان.
احلال الرابعة :خمالفة ما أمجعت عليه األمة:
ففي هذه احلاالت األربع يكون االختالف مذمومًا ،وهو ما يطلق عليه الشارع
االفتراق ،كما يف حديث االفتراق املشهور الذي رواه عوف بن مالك  وغريه من
( ) سورة غافر آية.19 :
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الصحابة قال :قال  { افترقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة فواحدة يف اجلنة
وسبعون يف النار ،وافترقت النصارى على اثنتني وسبعني فرقة فواحدة يف اجلنة وإحدى
وسبعون فرقة يف النار .والذي نفسي بيده لتفترقن هذه األمة على ثالث وسبعني فرقة
كلها يف النار إال واحدة ،قيل من هم يا رسول اهلل ،قال اجلماعة } ( ) ( )  ،ويف رواية

قال { :من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب } ( ، )8ويف رواية قال { :هم
السواد األعظم } .
واملتأمل يف هذا احلديث يلحظ الفارق بني فقه الصحابة وفقه من بعدهم ،فالصحابة
رضوان اهلل عليهم كانت عنايتهم مبعرفة الفرقة الناجية وصفاهتا للتشبه هبا ،وهلذا سألوا
النيب عن صفة تلك الفرقة ،وكان السائل عمر بن اخلطاب كما جاء مصرحًا به يف رواية
جابر ،أما من بعدهم فقد شغلوا بالفرق اهلالكة ،والعلم بالفـــرق املنحرفة أمر
مطلـــــوب شرعًا ،ولذلك كان حذيفة  يقول :كان الناس يسألون رسول اهلل
 عن اخلري وكنت أسأله عن الشر خمافة أن أقع فيه.
ويقول الشاعر:
عرفت الشر ال للشر ولكن لتوقيه ومن ال يعرف اخلري من الشر يقع فيه


إال أن الواجب على املسلم أن يعرف من طرق أهل الضالل األصول اليت ينطلقون
منها واملناهج اليت يسلكوهنا ومعرفة أسباب زيغها واحنرافها والرد عليها وبيان فسادها أما
التعمق يف أقاويلها وتفصيالهتا والفروق الدقيقة بينها فلم يُكلفنا اهلل به.
( ) ابن ماجه الفنت ( .)866
( ) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن أكثر من مخسة عشر صحابيًا بأسانيد بعضها صحيح وبعضها
حسن وبعضها ضعيف  ،ولذا عده بعضهم من األحاديث املتواترة.
( )8الترمذي اإلميان ( .) 9
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وهنا نأيت إىل مسألة هامة تتعلق هبذا احلديث ،قد اختذها بعض الضالني متكئًا للتكفري،
وإخراج مجيع املخالفني عن امللة ،وهي:
هل هذه الفرق املذكورة يف احلديث كافرة أو ال؟.
لإلجابة عن هذا السؤال ال بد من بيان عدة أمور:
أولًا :املراد بقوله عليه الصالة والسالم { :وستفترق هذه األمة } هنا أمة اإلجابة
( ) ال أمة الدعوة ) ( ،ففرق اليهود والنصارى ال تدخل يف عد هذه الفرق.
ثانيًا :قوله عليه الصالة والسالم { :كلها يف النار إال واحدة }

()8

 ،هذه اجلملة

دليل على أن هذه الفرق ضالة جمانبة للحق ومستحقة للوعيد بالنار وهذا ال خالف فيه
بني أهل العلم.
ثالثًا :احلديث ال داللة فيه على التكفري أو أن هذه الفرق خملدة يف النار ألن الوعيد

بالنار ال يقتضي اخللود فيها ،فالكالم يف البدع كالكالم يف الكبائر وقد توعد النيب 
بالنار على كثري من الذنوب اليت ال خيتلف أهل احلق على عدم التكفري مبجردها كالقتل
وإباق العبد من مواليه املسلم والرغبة عن اآلباء.
ومما يؤيد ذلك :أنه عليه الصالة والسالم جعل هذه الفرق من األمة حيث قال{ :
ستفترق أُميت على ثالث وسبعني فرقة }

( )

فجعل االثنتني وسبعني فرقة من أمة حممد

عليه الصالة والسالم ،وهذا يعين أهنم مسلمون يف اجلملة ،واألصل أن املسلم باقٍ على
إسالمه فال خيرج منه إال بيقني.
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية " :وكذلك سائر االثنتني وسبعني فرقة من كان منهم
( ) أمة اإلجابة :كل من انتسب إىل اإلسالم وإن كان مرتكبًا للبدعة (وإن كانت مكفرة).
( ) أمة الدعوة :كل من كُلف باتباع النيب من الثقلني سواء آمن به أومل يؤمن به  ،فكل من كان موجودًا من بعثة
النيب فهو مكلف باتباعه.
( )8ابن ماجه الفنت ( ، )8668أمحد (.) 1/8
( ) أبو داود السنة ( ، ) 164أمحد (  ، ) 0 /الدارمي السري (.) 1 3
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منافقًا فهو كافر يف الباطن ،ومن مل يكن منافقًا بل كان مؤمنًا باهلل ورسوله يف الباطن مل
يكن كافرًا يف الباطن وإن أخطأ يف التأويل كائنًا ما كان خطؤه .وقد يكون يف بعضهم
شعبة من شُعب النفاق وال يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه يف الدرك األسفل من
النار .ومن قال :إن االثنتني وسبعني فرقة كل واحد منهم يُكفر كفرًا ينقل عن امللة فقد
خالف الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة رضوان اهلل عليهم ،بل إمجاع األئمة األربعة وغري
األربعة فليس منهم من كفر كل واحد من االثنتني وسبعني فرقة وإمنا يكفر بعضهم بعضا
ببعض املقاالت " ( ).

( ) جمموع الفتاوى . 3 4
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النوع الثاين
االختالف احملمود
وهو االختالف يف املسائل الظنية ،مثل االختالف يف وقوع طالق الثالث واحدة،
والقنوت يف صالة الفجر ،ورفع اليدين يف الصالة ،وما جيب تغطيته من املرأة ،وحنو ذلك.
فمثل هذه املسائل يسوغ فيها اخلالف إذا مل يكن عن تعصب وهوى وإمنا عن اجتهاد

وحترٍ لقوله عليه الصالة والسالم { :إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد
فأخطأ فله أجرٌ واحد }

( ) ( )

وقد أقر النيب  الصحابة رضوان اهلل عليهم على

اختالفهم يف االجتهاد يف صالة العصر يف غزوة بين قريظة (.)8
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل":ما تنازعوا فيه مما أقروا عليه وساغ هلم العمل به
من اجتهاد العلماء واملشايخ واألمراء وامللوك كاجتهاد الصحابة يف قطع اللينة وتركها:
واجتهادهم يف صالة العصر ملا بعثهم النيب  إىل بين قريظة وأمرهم أن ال يصلوا العصر
إال يف بين قريظة فصلى قوم يف الطريق يف الوقت وقالوا :إمنا أراد التعجل ال تفويت
الصالة .وأخرها قوم إىل أن وصلوا وصلوها بعد الوقت متسكا بظاهر لفظ العموم فلم
يعنف النيب  واحدة من الطائفتني ..وقد اتفق الصحابة يف مسائل تنازعوا فيها؛ على
إقرار كل فريق للفريق اآلخر على العمل باجتهادهم كمسائل يف العبادات واملناكح
واملواريث والعطاء والسياسة وغري ذلك وحكم عمر أول عام يف الفريضة احلمارية بعدم التشريك ويف
العام الثاين بالتشريك يف واقعة مثل األوىل وملا سئل عن ذلك قال :تلك على ما قضينا وهذه على ما
نقضي .وهم األئمة الذين ثبت بالنصوص أهنم ال جيتمعون على باطل وال ضاللة ودل الكتاب والسنة
على وجوب متابعتهم .وتنازعوا يف مسائل علمية اعتقادية كسماع امليت صوت احلي وتعذيب امليت
( ) البخاري االعتصام بالكتاب والسنة ( ، )96 6مسلم األقضية ( ، ) 4 9أبو داود األقضية (  ، )814ابن
ماجه األحكام (  ، ) 8أمحد ( .) 0 /
( ) متفق عليه من حديث عمرو بن العاص رضي اهلل عنه.
( )8متفق عليه من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما.
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ببكاء أهله ورؤية حممد  ربه قبل املوت مع بقاء اجلماعة واأللفة ..ومذهب أهل السنة واجلماعة
أنه ال إمث على م ن اجتهد وإن أخطأ" ( ).

( ) جمموع الفتاوى 6
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القاعدة الثانية

االفتراق سنة كونية ودفعه فريضة شرعية
فمما كتبه اهلل  -تعاىل  -على األمة اإلسالمية أهنا ستفترق وختتلف كما اختلفت
األمم من قبلها ،وهذا االفتراق هو حكم كوين يقول تعاىل{ :
      

6- 3

    

 ( ) ( }        هود:

)

وقد اختلف املفسرون إىل أي شيء يعود اسم اإلشارة يف قوله{ :
 

}

( )

         

 ،فمنهم من قال  :إنه يعود إىل االختالف أي  :خلقهم ليختلفوا

وذهب إىل هذا احلسن البصري ،وذهب بعض املفسرين ومنهم عطاء إىل أن اسم اإلشارة
يعود إىل الرمحة أي خلقهم لريمحهم ،وبعضهم قال :اسم اإلشارة يعود إىل االثنني معًا ،أي
خلقهم ليختلفوا ولريحم من سلك الصراط املستقيم وممن ذهب إىل هذا القول ابن جرير
الطربي وابن كثري والشيخ عبد الرمحن بن سعدي رمحه اهلل.
يقول ابن سعدي ":يُخرب اهلل  -تعاىل  -أنه لو شاء جلعل الناس أُمة واحدة على الدين
اإلسالمي فإن مشيئته غري قاصرة وال ميتنع عليه شيء ولكنه اقتضت حكمته أال يزالوا
خمتلفني خمالفني للصراط املستقيم متّبعني للسبل املوصلة إىل النار كلٌ يرى احلق فيما قاله

والضاللة يف قول غريه ،وقوله سبحانه ، )8( }      { :فهداهم إىل العلم
باحلق والعمل به واالتفاق عليه ،فهؤالء سبقت هلم سابقة السعادة وتداركتهم العناية
الربانية والتوفيق اإلهلي ،وأما من عداهم فهم خمذولون موْكولون إىل أنفسهم ،وقوله

( ) سورة هود اآليتتان3 :
( ) سورة هود آية. 6 :
( )8سورة هود آية. 6 :

. 6،
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سبحانه ، ) ( }    { :قال :أي اقتضت حكمته أنه خلقهم ليكون منهم
السعداء واألشقياء واملتفقون واملختلفون والفريق الذي هدى اهلل والفريق الذي حقت
عليهم الضاللة ليتبني للعباد عدله وحكمته وليظهر ما كمن من الطباع البشرية من اخلري
والشر ولتقوم سوق اجلهاد والعبادات اليت ال تتم وال تستقيم إال باالمتحان واالبتالء " ( ).
وبعضهم يتكئ على هذه السنة الكونية لرد أي حماولة جلمع الكلمة وتوحيد صف
املسلمني ،حبجة أن االختالف سنة كونية ال ميكن ردها ،وهذا من اخلطأ يف فهم النصوص
فإنه ال تعارض بني حكم اهلل الكوين وحكمه الشرعي ،فهو قد قدر االختالف حبكمه

الكوين ،وذمه وهنى عنه حبكمه الشرعي ،يقول تعاىل{ :

   

           

.) 01

( ) سورة هود آية. 6 :
( ) تفسري ابن سعدي . 1
( )8سورة آل عمران آية. 01 :
02
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القاعدة الثالثة

احلق يقبل من أي جهة جاء
احلق يقبل لكونه موافقًا للدليل ،فال أثر للمتكلم به يف قبوله أو رفضه؛ وهلذا كان أهل
السنة يقبلون ما عند مجيع الطوائف من احلق ،ويردون ما عندها من الباطل ،بغض النظر
عن املوايل منها أو املعادي.
قال تعاىل{ :

           

( ) ( }       البقرة .) 8
ويف دعاء النيب  { ..." اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك إنك هتدي من تشاء
إىل صراط مستقيم } ( ) (. )8
قال ابن القيم رمحه اهلل :فمن هداه اهلل  -سبحانه  -إىل األخذ باحلق حيث كان ومع
من كان ،ولو كان مع من يبغضه ويعاديه ،ورد الباطل مع من كان ولو كان مع من حيبه
ويواليه ،فهو ممن هدى اهلل ملا اختُلف فيه من احلق.
وقال تعاىل{ :

                                                              

                      

}

( )

( املائدة  ،)3ومن العدل فيهم قبول ما عندهم من احلق.

وهكذا أدبنا القرآن الكرمي حني ساق كالم بلقيس -وقت كفرها  -مث وافقها عليه؛

قال تعاىل-حكاية عنها{ :-

         

( ) سورة البقرة آية. 8 :
( ) مسلم صالة املسافرين وقصرها ( ، )440الترمذي الدعوات ( ، )8 0النسائي قيام الليل وتطوع النهار
( ، ) 9 1أبو داود الصالة ( ، )494ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ( ، ) 814أمحد (.) 19/9
( )8رواه مسلم من حديث عائشة رضي اهلل عنها.
( ) سورة املائدة آية.3 :
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 ) ( }  قال اهلل تعاىل( ) ( }    { :النمل .)8
وملا دلّ الشيطان أبا هريرة  إىل آية الكرسي لتكون له حرزًا من الشيطان ،وذلك

مقابل فكه من األسر ،قال له النيب  { أما إنه قد صدقك وهو كذوب } (.)8

وقد قبل عليه الصالة والسالم احلق من بعض اليهود ففي سنن النسائي عن قتيلة -

امرأة من جهينة  { -أن يهوديا أتى النيب  فقال إنكم تنددون وإنكم تشركون
تقولون :ما شاء اهلل وشئت ،وتقولون :والكعبة فأمرهم النيب  إذا أرادوا أن حيلفوا أن
يقولوا ورب الكعبة ويقولون ما شاء اهلل مث شئت } ( ) .

بل يقبل احلق وإن جاء على لسان البهائم ،ففي الصحيحني عن أيب هريرة قال رسول

اهلل  { بينما رجل يسوق بقرة له قد محل عليها التفتت إليه البقرة فقالت :إين مل أخلق
هلذا ولكين إمنا خلقت للحرث فقال الناس :سبحان اهلل تعجبا وفزعا أبقرة تكلم ؟! فقال

رسول اهلل  فإين أومن به وأبو بكر وعمر } ( )1قال أبو هريرة قال رسول اهلل  { بينا
راع يف غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حىت استنقذها منه فالتفت إليه

الذئب فقال له من هلا يوم السبع يوم ليس هلا راع غريي فقال الناس سبحان اهلل فقال

رسول اهلل  فإين أومن بذلك أنا وأبو بكر وعمر } (. )9

وكان معاذ بن جبل  يقول :اقبلوا احلق من كل من جاء به ،وإن كان كافرًا-أو
قال فاجرًا -واحذروا زيغة احلكيم ،قالوا :كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة احلق؟ قال:
( ) سورة النمل آية.8 :
( ) سورة النمل آية.8 :
( )8رواه البخاري من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه.
( ) النسائي األميان والنذور ( ، )8448أمحد (.)84 /9
( )1البخاري املزارعة ( ، ) 66مسلم فضائل الصحابة (.) 833
( )9البخاري املزارعة ( ، ) 66مسلم فضائل الصحابة ( ، ) 833الترمذي املناقب ( ، )8961أمحد
( .) 9/
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إن على احلق نورًا.
وهلذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل" :ولكنّ احلق يقبل من كل من تكلم به " ( ).
وال شك أن رسوخ مثل هذه املعاين يف أذهان املسلمني من أكرب الدوافع إىل اإلذعان
للحق والرضوخ له مهما كان قائله ،وجيعل املسلم مستسلمًا للحق دومًا ،قابلًا له ،وهذا
من شأنه أن يقضي على التعصب املقيت الذي حيمل صاحبه إىل املنابذة واإلصرار على
الباطل ،ال لشيءٍ إال ألن القائل باحلق ليس من مجاعته أو حزبه أو لرمبا بلده ،وهذا هو
عني اإلرهاب الفكري حيث يصبح املرء أحادي النظرة ،نابذًا آلراء مجيع خمالفيه ،غري
مستعدٍ ألن يتمعن يف مقولتهم فضلًا عن أن يقبلها.
إن من شأن التربية القرآنية أن تزيل كل احلواجز اليت تقف بني املسلم وقبول احلق،
فإن قبول احلق مىت بان خري من التمادي يف الباطل ،وال غضاضة وال منقصة عليه يف
ذلك ،فإذا كان سيد البشر صلوات اهلل وسالمه عليه قد قبل ذلك احلق من اليهودي،
فكيف بآحاد املسلمني ممن يلوح له احلق على لسان من هو خري من ذلك اليهودي.

( ) جمموع الفتاوى . 0 1
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القاعدة الرابعة

وجوب عرض أقوال الناس على الشرع
ما يقوله سائر الناس من الكالم يف املطالب الشرعية ال بد من عرضه على الكتاب
والسنة ،فإن وافق الكتاب والسنة فهو حق يقبل ،وإن خالفها فهو باطل يرد.
وهلذا كان األئمة األربعة رضوان اهلل عليهم ينهون أتباعهم عن تقليدهم يف كل شيء،
يقول أبو حنيفة :إذا خالف احلديث قويل فاضرب بقويل عرض احلائط ،ويقول مالك :كل
يؤخذ من قوله ويترك إال صاحب هذا القرب ،يقصد النيب  ويقول الشافعي :إذا صح
احلديث فهو مذهيب ،ويقول أمحد :ال تقلدين وال تقلدن أبا حنيفة وال مالكًا وال الشافعي
وخذ من حيث أخذوا ( ) .
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل " :ذم اهلل  -تعاىل  -يف القرآن من عدل عن
اتباع الرسل إىل ما نشأ عليه من دين آبائه وهذا هو التقليد الذي حرمه اهلل ورسوله وهو:
أن يتبع غري الرسول فيما خالف فيه الرسول وهذا حرام باتفاق املسلمني على كل أحد؛
فإنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق والرسول طاعته فرض على كل أحد من اخلاصة
والعامة يف كل وقت وكل مكان؛ يف سره وعالنيته ويف مجيع أحواله ،وهذا من اإلميان قال

اهلل تعاىل{ :

            

 ( ) ( }       النساء.) 91 :
وقال{ :

            

 ( )8( }   النور.) 1 :
وقال{ :

              

( ) انظر رسالة " :القول املفيد يف حكم التقليد " للشوكاين  ،أصول الفقه اإلسالمي  ،ص . 80
( ) سورة النساء آية.91 :
( )8سورة النور آية.1 :
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 ( ) ( }  األحزاب.) 89 :
وقال { :

                                                                   

                      

}

( )

( النور.) 98 :

وقال ( )8( }         { :آل عمران.) 8 :
وقد أوجب اهلل طاعة الرسول على مجيع الناس يف قريب من أربعني موضعا من القرآن
وطاعته طاعة هلل :وهي :عبادة اهلل وحده ال شريك له وذلك هو دين اهلل وهو اإلسالم
وكل من أمر اهلل بطاعته من عامل وأمري ووالد وزوج؛ فألن طاعته طاعة هلل ،وإال فإذا أمر
خبالف طاعة اهلل فإنه ال طاعة له وقد يأمر الوالد والزوج مبباح فيطاع وكذلك األمري إذا
أمر عاملا يعلم أنه معصية هلل والعامل إذا أفىت املستفيت مبا مل يعلم املستفيت أنه خمالف ألمر اهلل
فال يكون املطيع هلؤالء عاصيا وأما إذا علم أنه خمالف ألمر اهلل فطاعته يف ذلك معصية هلل"
اهـ ( ) .
وهذه القاعدة ذات أثر كبري يف محاية اجملتمع من الغلو يف املتبوعني ،ورفعهم فوق
مزنلتهم اليت جعلهم اهلل عليها ،فإن العصمة ليست ألحد من البشر إال ألنبياء اهلل ورسله،
وبعضهم قد جيعل ملتبوعه قداسة من حيث ال يشعر ،فيذعن لقوله ،ويسلم ألمره ،حىت وإن
تبني له أنه على خالف احلق ،وهبذا تظهر اآلراء الشاذة واألفكار املنحرفة اليت قد جتر
ويالت على األمة اإلسالمية برمتها ،وما ذاك إال بسبب التقليد األعمى ،والغلو املذموم يف
القادة واملتبوعني ،وشأن املسلم أن يدور مع احلق حيث دار ،وأن يتحرى وجه الصواب
يف كل مسألة يقدم عليها ،وال سيما يف املسائل اليت تعم فيها البلوى ،وتأخذ طابعًا عموميًا
( ) سورة األحزاب آية.89 :
( ) سورة النور آية.98 :
( )8سورة آل عمران آية.8 :
( ) جمموع الفتاوى (.) 90 6
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لألمة املسلمة ،فينبغي أن يكون صدور الفتوى فيها من هيئات شرعية تأخذ باالجتهاد
اجلماعي ،كاجملامع الفقهية وجلان الفتوى اليت يكون على رأسها علماء ثقات ،ألن الرأي
اجلماعي أحرى بإصابة احلق بإذن اهلل من الرأي الفردي.
وهلذا كان علماء األمة حيذرون من زلة العامل ،فإن العالِم إذا زل ،زل بزلته عالَم ،ويف

حديث ثوبان  مرفوعًا { :وإمنا أخاف على أميت األئمة املضلني } ( ) ( ).

واألئمة املضلون :هم علماء وقادة السوء الذين حيلون وحيرمون على خالف حكم

اهلل ،وقد مسى اهلل طاعتهم يف ذلك عبادة ،فقال تعاىل{ :

   

 ( )8( }   التوبة.) 8 :
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل ":وكثري من املتفقهة وأجناد امللوك وأتباع

القضاة والعامة املتبعة هلؤالء يشركون شرك الطاعة وقد { قال النيب  لعدي بن حامت
ملا قرأ{ :

         

}

( )

فقال :يا رسول اهلل " ،ما عبدوهم فقال ما عبدوهم ولكن أحلوا هلم احلرام فأطاعوهم
وحرموا عليهم احلالل فأطاعوهم }

()1

فتجد أحد املنحرفني جيعل الواجب ما أوجبه

متبوعه واحلرام ما حرمه واحلالل ما حلله والدين ما شرعه إما دينا وإما دنيا وإما دنيا
ودينا ،مث خيوف من امتنع من هذا الشرك وهو ال خياف أنه أشرك به شيئا يف طاعته بغري
سلطان من اهلل وهبذا خيرج من أوجب اهلل طاعته من رسول وأمري وعامل ووالد وشيخ
وغري ذلك " (. )9
( ) الترمذي الفنت ( ، ) 6الدارمي املقدمة (.) 06
( ) رواه أمحد من حديث ثوبان رضي اهلل عنه.
( )8سورة التوبة آية.8 :
( ) سورة التوبة آية.8 :
( )1احلديث رواه أمحد والترمذي من حديث عدي بن حامت رضي اهلل عنه.
( )9جمموع الفتاوى ( .)63
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وإذا تتبعنا أسباب احنراف الفرق الضالة جند أن من أهم تلك األسباب الغلو يف
املتبوعني حىت أصبح كالمهم مقدمًا على كالم اهلل وكالم رسوله  فأصبح الوالء والرباء
معقودًا على االنقياد لذلك املتبوع من عدمه ،فمن قبل أقوال ذلك املتبوع فهو املسلم
الذي جتب مواالته ،ومن ردها فهو الضال الذي جتب معاداته ،وهذا بال شك هو الوقود
الذي يشعل نار الفتنة بني األحزاب والطوائف ،ويذكي روح التعصب والتطرف بني
األفراد واجلماعات.
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القاعدة اخلامسة

احلق ال يعرف بالرجال اعرف احلق تعرف رجاله
هذا الكالم مما ينقل عن علي  واحلق ما وافق الدليل من غري التفات إىل كثرة
املقبلني ،أو قلتهم ،فاحلق ال يوزن بالرجال ،وإمنا يوزن الرجال باحلق ،وجمرد نفور
النافرين ،أو حمبة املوافقني ال يدلّ على صحة قول أو فساده ،بل كل قول حيتج له ،خال
قول النيب  فإنه حيتج به.
وكثرة األتباع ليست دليلًا على صدق الدعوى ،كما أن قلة األتباع ليست دليلًا على

ضعفها أو فسادها ،ففي الصحيحني عن ابن عباس عن النيب  قال { :عرضت علي
األمم فرأيت النيب ومعه الرهيط ،والنيب ومعه الرجل والرجالن ،والنيب ليس معه أحد }
( ) احلديث.
وهلذا قال بعض السلف :عليك باحلق وال تستوحش من قلة السالكني ،وإياك والباطل
وال تغتر بكثرة اهلالكني.
وهلذا فإنه من غري املستساغ ملسلمٍ أن حيتج على عمله بكثرة الفاعلني له ،فانتشار
التطرف واإلرهاب املذموم ،واستخدام العنف من قبل الطوائف املختلفة لنشر مذاهبها
وآرائها ،كل ذلك ليس دليلًا على مشروعيتها ،ألن العربة مبوافقة الدليل ال بالكثرة ،وقد

أمر اهلل نبيه  أن يسلك يف دعوته سبيل احلكمة والبصرية ،ومها مبعىن موافقة احلق ،وأال
يهتم بتجميع سواد الناس إذا كان يف ذلك جمانبة احلق ،ولننظر إىل ذلك التوجيه الرباين
حملمد  ففي آخر سورة يوسف بني اهلل له أنه ليس مكلفًا بأن يدخل الناس كلهم يف
دين اهلل فقال سبحانه ) ( }        { :اآلية () 08

( ) البخاري الطب ( ، )1 0مسلم اإلميان ( ، ) 0الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (9
( .) 4 /
( ) سورة يوسف آية. 08 :
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مث بعدها ببضع آيات يبني اهلل له ما هو مكلف به وهو أن يسلك مسلك البصرية ،فقال

تعاىل ( ) ( }              { :اآلية،) 03 :
ويف سورة النحل يقول سبحانه ( ) ( }         { :اآلية ،) 1

فاملؤمن ليس مأمورًا بأن يُدخل الناس يف دين اهلل بالقوة ،وأجره عند اهلل ليس مبنيًا على
ذلك ،بل هو مأمور بتبليغ الرسالة ويؤجر على قدر موافقته للهدي الرباين ،حىت وإن مل
يستجب له أحد ،وهلذا كان الرسل أفضل البشر مع أن بعضهم يأيت يوم القيامة ومل يؤمن
معه أحد.
وعلى املؤمن أال يستعجل النتائج يف دعوته ألن ذلك يتعارض مع منهج احلكمة الذي
أمره اهلل به ،هذا فضلًا عما تؤدي إليه العجلة من اإلضرار بالدعوة ،وتضييق اخلناق عليها
وعلى أهلها.

( ) سورة يوسف آية. 03 :
( ) سورة النحل آية. 1 :
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القاعدة السادسة

الفرق بني احلكم املطلق واحلكم املعني
وهذه من أهم قواعد اخلالف ،واليت نشأ بسبب اجلهل هبا خلط ولبس كبري ،جعل من
بعض اجلهلة يكفرون املخالف هلم ،أو يبدعونه مبجرد ارتكابه للبدعة أو وقوعه فيما يعده
أهل السنة كفرًا ،وإن من مسات أهل السنة أتباع الفرقة الناجية العدل يف احلكم على
املخالفني ،فهم وسط بني الوعيدية الذين يكفرون بارتكاب الكبرية ،واملرجئة الذين
يقولون :ال يضر مع اإلميان ذنب كما ال ينفع مع الكفر طاعة.
فيفرق أهل السنة بني احلكم املطلق على املخالفني باملعصية أو الفسق أو الكفر ،وبني
احلكم على شخص معني ،ممن ثبت إسالمه بيقني ،مث صدرت منه هذه البدع فال حيكمون
عليه بأنه فاسق أو عاص أو كافر حىت تقوم عليه احلجة ،وتزول عنه الشبهة ،كما يفرقون
بني نصوص الوعيد املطلقة وبني استحقاق شخص بعينه هلذا الوعيد يف أحكام اآلخرة.
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية " :نصوص القرآن يف الوعيد مطلقة كقوله{ :

 

 ) ( }    اآلية ( النساء ) 0 :وكذلك سائر ما ورد من فعل
كذا فله كذا فإن هذه مطلقة عامة وهي مبزنلة قول من قال من السلف :من قال كذا فهو
كذا مث الشخص املعني ينتفي حكم الوعيد فيه بتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة
أو شفاعة مقبولة والتكفري هو من الوعيد فانه وإن كان القول تكذيبا ملا قاله الرسول لكن
قد يكون الرجل حديث عهد بإسالم أو نشأ ببادية بعيدة ومثل هذا ال يكفر جبحد ما
جيحده حىت تقوم عليه احلجة وقد يكون الرجل مل يسمع تلك النصوص أو مسعها ومل
تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها.
ويف احلديث الذي يف الصحيحني :يف الرجل الذي قال { :إذا أنا مت فأحرقوين مث
اسحقوين مث ذروين يف اليم فواهلل إلن قدر اهلل علي ليعذبين عذابا ما عذبه أحدا من العاملني
( ) سورة النساء آية. 0 :
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ففعلوا به ذلك فقال اهلل له :ما محلك على ما فعلت ؟ قال :خشيتك ،فغفر له } ( ) ( ) .
.
فهذا رجل شك يف قدرة اهلل ويف إعادته إذا ذرى ،بل اعتقد أنه ال يعاد وهذا كفر
باتفاق املسلمني لكن كان جاهال ال يعلم ذلك وكان مؤمنا خياف اهلل أن يعاقبه فغفر له
بذلك.
واملتأول من أهل االجتهاد احلريص على متابعة الرسول أوىل باملغفرة من مثل هذا " .اهـ (.)8

( ) البخاري أحاديث األنبياء (  ، )8 6مسلم التوبة ( ، ) 419النسائي اجلنائز ( ، ) 046ابن ماجه الزهد
( ، ) 11أمحد (  ، ) 96/مالك اجلنائز (.)193
( ) متفق عليه من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه.
( )8جمموع الفتاوى . 9 8
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القاعدة السابعة

ال جتوز معارضة القرآن والسنة برأي أو عقل أو قياس
ويف هذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية" :من األصول املتفق عليها بني الصحابة
والتابعني هلم بإحسان أنه ال يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن ال برأيه وال ذوقه وال
معقوله وال قياسه وال وجده فإهنم ثبت عنهم بالرباهني القطعيات واآليات البينات أن
الرسول جاء باهلدى ودين احلق وأن القرآن يهدي لليت هي أقوم ،فكان القرآن هو اإلمام
الذي يقتدى به ،وهلذا ال يوجد يف كالم أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي
وقياس وال بذوق ووجد ومكاشفة وال قال قط قد تعارض يف هذا العقل والنقل وال فيهم
من يقول إن له ذوقا أو وجدا أو خماطبة أو مكاشفة ختالف القرآن واحلديث فضال عن أن
يدعي أحدهم أنه يأخذ من حيث يأخذ امللك الذي يأيت الرسول ،وأنه يأخذ من ذلك
املعدن علم التوحيد واألنبياء كلهم يأخذون عن مشكاته " اهـ ( ).
وال شك أن االعتماد على نصوص الكتاب والسنة اليت تدعو إىل احلكمة واحلوار
واجملادلة باحلسىن خري وسيلة للقضاء على ظاهرة اإلرهاب والتطرف ،فينبغي أن يكون
التحاكم مع املخالفني من املسلمني إىل قاعدة متفقٍ عليها ،وأرضية مشتركة بني الطرفني،
إذ إن من قواعد اجلدل واملناظرة " :أن االستدالل على املسألة املتنازع عليها إمنا يكون من
الدليل املتفق عليه " ،وال ميكن أن تتفق األطراف إال على الكتاب والسنة ،ألن اآلراء
ختتلف ،والعقول تتفاوت ،واألهواء تتباين ،فكان لزامًا أن تزال الشبهة عن اخلارجني قبل
أن تستخدم معهم العقوبات كما نص على ذلك أهل العلم يف أبواب قتال أهل البغي من
املسلمني.
ومن مآثر اخلليفة عمر بن عبد العزيز  -رمحه اهلل  -أنه يروى أنه فور توليه اخلالفة
كتب إىل قائد اخلوارج  -تلك الفرقة اليت دوخت اخللفاء من قبله ،ومل تنفع معها لغة
السيف  -ويقال له :بسطام ،يقول له " :ما أخرجك علي؟ فإن كنت خرجت غضبًا هلل
( ) جمموع الفتاوى . 4 8
24

فقــه اخلــالف وأثــره يف القضـاء على اإلرهـاب

فأنا أحق بذلك منك ،ولست أوىل بذلك مين ،وبيين وبينك كتاب اهلل ،فهلم أناظرك ،فإن
رأيت حقًا اتبعته ،وإن أبديت حقًا نظرنا فيه ،فما كان من قائدهم بعد أن بغته اخلليفة
بتلك احلجة ،وهو أمر مل يعتد عليه إال أن أذعن ملقولته ،وعقدت املناظرات بني أهل السنة
واخلوارج ،ولذا مل تقم هلم قائمة يف خالفته ( ).

( ) انظر :البداية والنهاية البن كثري . 69 6
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القاعدة الثامنة

املخالفون ألهل السنة ليسوا على درجة واحدة
فمنهم اجملتهد املخطئ ،واجلاهل املعذور ،واملتعدي الظامل ،والكافر الضال .وفيما يأيت
تفصيل كل منهم:
 -0اجملتهد املخطئ:
يقول ابن تيمية :جمموع الفتاوى ج 8 :ص " : 46 :ليس كل من خالف يف شيء
من اعتقاد الفرقة الناجية جيب أن يكون هالكا؛ فإن املنازع قد يكون جمتهدا خمطئا يغفر اهلل
خطأه وقد ال يكون بلغه يف ذلك من العلم ما تقوم به عليه احلجة ،وقد يكون له من
احلسنات ما ميحو اهلل به سيئاته وإذا كانت ألفاظ الوعيد املتناولة له ال جيب أن يدخل فيها
املتأول والقانت وذو احلسنات املاحية واملغفور له وغري ذلك فهذا أوىل ،بل موجب هذا
الكالم أن من اعتقد ذلك جنا يف هذا االعتقاد ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا وقد ال
يكون ناجيا كما يقال من صمت جنا.
واستدل  -رمحه اهلل  -على أن اجملتهد املخطئ يف املسائل االعتقادية معفو عنه بعدة
أدلة:
الدليل األول :أنه ثبت بالكتاب املفسر بالسنة أن اهلل قد غفر هلذه األمة اخلطأ
والنسيان فهذا عام عموما حمفوظا وليس يف الداللة الشرعية ما يوجب أن اهلل يعذب من
هذه األمة خمطئا على خطئه.
الدليل الثاين :ما ثبت يف الصحيح من حديث أىب هريرة أن رسول اهلل قال { :إن
رجال مل يعمل خريا قط فقال ألهله إذا مات فأحرقوه مث أذروا نصفه يف الرب ونصفه يف
البحر فواهلل لئن قدر اهلل عليه ليعذبنه عذابا ال يعذبه أحدا من العاملني فلما مات الرجل
فعلوا به كما أمرهم فأمر اهلل الرب فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه فإذا هو قائم بني
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يديه مث قال مل فعلت هذا قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم فغفر اهلل له }

( )

وقد

تقدم خترجيه.
فهذا الرجل كان قد وقع له الشك واجلهل يف قدرة اهلل  -تعاىل  -على إعادة ابن آدم
بعد ما أحرق وذري وعلى أنه يعيد امليت وحيشره إذا فعل به ذلك وهذان أصالن
عظيمان:
أحدمها :متعلق باهلل تعاىل ،وهو اإلميان بأنه على كل شيء قدير.
والثاين :متعلق باليوم اآلخر وهو اإلميان بأن اهلل يعيد هذا امليت وجيزيه على أعماله.
ومع هذا فلما كان مؤمنا باهلل يف اجلملة ومؤمنا باليوم اآلخر يف اجلملة وهو أن اهلل
يثيب ويعاقب بعد املوت وقد عمل عمال صاحلا وهو خوفه من اهلل أن يعاقبه على ذنوبه
غفر اهلل له مبا كان منه من اإلميان باهلل واليوم اآلخر والعمل الصاحل.
الدليل الثالث :أن السلف أخطأ كثري منهم يف كثري من هذه املسائل واتفقوا على عدم التكفري بذلك مثل
ما أنكر بعض الصحابة أن يكون امليت يسمع نداء احلي ،وأنكر بعضهم أن يكون املعراج يقظة ،وأنكر
بعضهم رؤية حممد ربه ،ولبعضهم يف اخلالفة والتفضيل كالم معروف ،وكذلك لبعضهم يف قتال بعض ولعن
بعض وإطالق تكفري بعض أقوال معروفة ،وكان القاضي شريح ينكر قراءة من قرأ " بل عجبتُ  -بضم التاء
 "ويقول :إن اهلل ال يعجب ،فبلغ ذلك إبراهيم النخعي ،فقال :إمنا شريح شاعر يعجبه علمه ،كان عبد اهللأفقه منه فكان يقول :بل عجبتُ ،فهذا قد أنكر قراءة ثابتة وأنكر صفة دل عليها الكتاب والسنة واتفقت األمة

على أنه إمام من األئمة ،وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم حروف القرآن مثل إنكار بعضهم قوله{ :

}    

()

وقال :إمنا هي أومل يتبني الذين آمنوا ،وهذا خطأ معلوم

باإلمجاع والنقل املتواتر ومع هذا فلما مل يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك مل يكفروا وإن
( ) البخاري أحاديث األنبياء (  ، )8 6مسلم التوبة ( ، ) 419النسائي اجلنائز ( ، ) 043ابن ماجه الزهد
( ، ) 11أمحد (  ، )80 /مالك اجلنائز (.)193
( ) سورة الرعد آية.8 :
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كان يكفر بذلك من قامت عليه احلجة بالنقل املتواتر.
ثانيًا  -اجلاهل املعذور:
فهذا يعذر جلهله ،حيث مل تقم عليه احلجة.
يقول ابن تيمية " :ال ريب أن اخلطأ يف دقيق العلم مغفور لألمة وإن كان ذلك يف
املسائل العلمية ،ولوال ذلك هللك أكثر فضالء األمة ،وإذا كان اهلل يغفر ملن جهل حترمي
اخلمر لكونه نشأ بأرض جهل مع كونه مل يطلب العلم فالفاضل اجملتهد يف طلب العلم
حبسب ما أدركه يف زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول حبسب إمكانه هو أحق
بأن يتقبل اهلل حسناته ويثيبه على اجتهاداته وال يؤاخذه مبا أخطأ حتقيقا لقوله ربنا ال
تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا " ( ) .
ثالثًا  -املتعدي الظامل:
وهو من يأمث ببدعته ،وال يصل به األمر إىل الكفر.
وضابط هؤالء كما يقول ابن تيمية":أن من كان خطؤه لتفريطه فيما جيب عليه من
اتباع القرآن واإلميان مثال أو لتعديه حدود اهلل بسلوك السبل اليت هنى عنها أو التباع هواه
بغري هدى من اهلل فهو الظامل لنفسه وهو من أهل الوعيد خبالف اجملتهد يف طاعة اهلل
ورسوله باطنا وظاهرا الذي يطلب احلق باجتهاده كما أمره اهلل ورسوله فهذا مغفور له
خطؤه " ( ) .
رابعًا  -الكافر الضال:
كحال كثري من الغالة الذين يغلون يف مشاخيهم ويرفعوهنم فوق مقام النبوة ،أو
يضفون عليهم خصائص األلوهية ،أو الذين يقولون بوحدة الوجود أو باحللول واالحتاد،
فكل هؤالء مشركون كفار.

( ) جمموع الفتاوى ج 0 :ص. 99 :
( ) ج 8 :ص.81 :
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القاعدة التاسعة

موافقة اجلماعة يف املسائل االجتهادية الظاهرة فيما يراه اجملتهد مرجوحًا خري
من مفارقتهم إىل ما يراه راجحًا

ذلك أن من أهم املقاصد الشرعية االتفاق وعدم املنازعة ،كما قال تعاىل{ :
      

}

( )

( آل عمران ،) 08 :فكل ما يقوي

وحدة الصف املسلم ،وال يترتب عليه حمظور شرعي فهو مطلوب ،وهكذا كان هدي
السلف رضوان اهلل عليهم:
فقد صح عن ابن مسعود (رضي اهلل عنه) أنه عاب على عثمان (رضي اهلل عنه)
صالته مبىن أربعا وصلى معه ،فقيل له يف ذلك فقال :اخلالف شر ( ) .
ويف املدونة " :قلت ملالك :إنه يلينا قوم يرون خالف ما ترى يف السهو ،يرون أن
ذلك عليهم بعد السالم فيسهو أحدهم سهوا يكون عندنا سجود ذلك السهو قبل السالم،
ويراه اإلمام بعد السالم فيسجد بنا بعد السالم ؟ قال :اتبعوه فإن اخلالف أشر (. )8
وقال ابن تيمية رمحه اهلل" :ويسوغ أيضا أن يترك اإلنسان األفضل لتأليف القلوب ،واجتماع الكلمة
خوفا من التنفري ،عما يصلح كما ترك النيب  بناء البيت على قواعد إبراهيم؛ لكون قريش كانوا حديثي عهد
باجلاهلية ،وخشي تنفريهم بذلك .ورأى أن مصلحة االجتماع واالئتالف مقدمة على مصلحة البناء على
قواعد إبراهيم .وقال ابن مسعود ملا أكمل الصالة خلف عثمان ،وأنكر عليه فقيل له يف ذلك ،فقال :اخلالف
شر؛ وهلذا نص األئمة كأمحد وغريه على ذلك بالبسملة ،ويف وصل الوتر ،وغري ذلك مما فيه العدول عن
األفضل إىل اجلائز املفضول ،مراعاة ائتالف املأمومني ،أو لتعريفهم السنة ،وأمثال ذلك " ( ) .

( ) سورة آل عمران آية. 08 :
( ) األم . 03
.
( )8املدونة
( ) الفتاوى الكربى . 3
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القاعدة العاشرة

اختالف الرأي ال يفسد للود قضية
املفترض يف كل متناظرين أهنما طالبا حق ،لكن قد خيفى احلق عليهما أو على
أحدمها ،واخلفاء قد يكون سببه خفاء الدليل أو الداللة ،فيختلفان فتقع بينهما املناظرة،
وقد تنكشف املناظرة وال يتفقان على قول واحد ،لكنهما مستصحبان للنية األوىل وهي
طلب احلق .فهذا االختالف ال يقطع حبل املودة بينهما ،وال يعكر على القلوب صفاءها،
فضلًا عن التنابذ والتدابر وحنو ذلك.
ولقد ضرب لنا سلفنا أمثلة شاخمة يف هذا الباب ،من ذلك:
ما قاله يونس الصديف (  9هـ) قال :ما رأيت أعقل من الشافعي؛ ناظرته يومًايف مسألة مث افترقنا ،ولقيين فأخذ بيدي ،مث قال ( :يا أبا موسى ،أال يستقيم أن نكون
إخوانًا ،وإن مل نتفق يف مسألة) ؟!
ما رواه ابن عبد الرب عن العباس بن عبد العظيم العنربي قال :كنت عند أمحد بنحنبل وجاءه علي بن املديين راكبًا على دابة ،قال :فتناظرا يف الشهادة ،وارتفعت أصواهتما
حىت خفت أن يقع بينهما جفاء ،وكان أمحد يرى الشهادة ،وعلي يأىب ويدفع ،فلما أراد
علي االنصراف ،قام أمحد فأخذ بركابه.
-8وقال اإلمام أمحد بن حنبل عن إسحاق بن راهويه( :مل يعرب اجلسر إىل خراسان
مثل إسحاق ،وإن كان خيالفنا يف أشياء ،فإن الناس مل يزل خيالف بعضهم بعضًا) ( ) .

( ) ينظر :آداب اجلدل واملناظرة  ،ص . 44 - 1
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القاعدة احلادية عشرة

االختالف قد يكون اختالف تنوع أو اختالف تضاد
فحىت حنصر اخلالف يف دائرته الضيقة ،ينبغي أن يفرق بني اختالف التنوع ،واختالف
التضاد ،ففي كثري من األحيان ينصب اخلالف بني العاملني أو الفرقتني أو املذهبني ،وعند
التأمل جند أن االختالف بينهم إمنا هو اختالف صوري ،ال حقيقة له ،وإمنا اختلفت عبارة
كل منهما عن اآلخر ،فظُن هذا االختالف نزاعًا.
ويقول أهل العلم :إن اختالف التنوع سببه أحد أمرين:
األول :أن يعرب كل واحد منهم عن املراد بعبارة غري عبارة صاحبه تدل على معىن يف
املسمى غري املعىن اآلخر مع احتاد املسمى ،ومن ذلك :اختالف املفسرين يف معىن الصراط
املستقيم ،فقيل :هو القرآن ،وقيل اإلسالم وقيل :السنة ،وكل هذه املعاين صحيحة إذ ال
تعارض بينها فهي من اختالف التنوع.
والثاين :أن يذكر كل منهم من االسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل ،ومن
أمثلة ذلك :االختالف يف صيغ األذان والتشهد وأدعية االستفتاح وحنو ذلك ،فمثل هذه
املسائل ال ينبغي أن تكون سببًا للزناع والفرقة واملنابذة ،ألن السنة قد جاءت هبا مجيعًا،
فال تثريب على املسلم فيما لو أخذ بأي صفة وردت.
ومن العجب ما نشاهده يف بعض البلدان اإلسالمية من وقوع املنازعات ويف بعض
األحيان يتطور األمر إىل املصادمات واملشادات الكالمية والتراشق باالهتامات والتبديع
والتكفري بسبب مسائل فرعية ال ينبغي أن تكون مثارًا للزناع ،ومنبعًا للفتنة ،كرفع اليدين
يف الصالة ،واجلهر بالتأمني ،والقنوت يف صالة الفجر ،وحنو ذلك من املسائل ،ومرد ذلك
واهلل أعلم هو اجلهل بفقه اخلالف ،وما ينبغي على املسلم عمله جتاه من خيالفه يف الرأي،
وها قد عدنا إىل حيث ما بدأنا به ،وهو التأكيد على أمهية هذا املوضوع الذي تسبب
إغفاله وإمهاله من قبل املربني إىل احلالة اليت ال حتسد عليها أمتنا اإلسالمية من الضعف
والتمزق واالفتراق.
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اخلامتة والتوصيات
ولعلي أختم حبثي هذا بعددٍ من التوصيات:
 ضرورة تدريس موضوع فقه اخلالف يف املؤسسات التعليمية يف العامل اإلسالمي،حىت يتحلى املسلم هبذه الضوابط مع من خيالفه الرأي.
 على املصلحني واملربني والعلماء والدعاة أن يكونوا قدوة يف هذا الباب حىتينعكس أثر ذلك يف من يقلدوهنم.
 -8ينبغي طرح هذه املوضوعات عرب وسائل اإلعالم املختلفة ،وال سيما القنوات
الفضائية ،حيث أصبح املشاهد  -بعد انتشار هذه القنوات  -يف حرية من أمره ،إذ كان
معتادًا على مساع فتوى واحدة من شيخ بلدته ،وأصبح اآلن يستمع إىل عشرات الفتاوى
يف املوضوع الواحد من علماء من أقطارٍ شىت.
 ينبغي تعريف الناس مبؤسسات االجتهاد اجلماعي ،وأن تكون قراراهتا مبتناولأيدي الناس.
 -1إن اجلهل بفقه اخلالف هو احلوض الذي تنمو فيه بذرة التعصب ،تلك البذرة اليت
خترج منها نبتة اإلرهاب اخلبيثة ،فلن يقضى على اإلرهاب ما مل يقض أولًا على التعصب
للرأي ،ولن يقضى على التعصب ما مل يفقه الناس بآداب االختالف وضوابطه.
واحلمد هلل أولًا وآخرًا ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممدٍ وعلى آله وصحبه أمجعني.
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املراجع
* تيسري اللطيف املنان يف تفسري كالم الرمحن البن سعدي.
* جمموع فتاوى ابن تيمية.
* البداية والنهاية البن كثري.
* أصول الفقه اإلسالمي لوهبه الزحيلي.
* القاموس احمليط للفريوزابادي.
* املصباح املنري للفيومي.
* الفتاوى الكربى البن تيمية.
* مفردات ألفاظ القرآن للراغب األصفهاين.
* األم للشافعي.
* املدونة لسحنون.
* اجلامع الصحيح للبخاري.
* اجلامع الصحيح ملسلم.
* املسند لإلمام أمحد.
* سنن أيب داود.
* سنن الترمذي.
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