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اخلالف الفقهي رحمة ال نقمة
قي�س اجله�ضمي

يتناول الكاتب حممود عبود �آل هرمو�ش مبجلة التفاهم يف مقالته املعنونة بـ«�أ�سباب و�آداب االختالف والتفاهم يف الفقه الإ�سالمي» مقدار ت�أثري اخلالف
يف امل�سائل املطروحة بني �أهل العلم على املجتمع والأمة الإ�سالمية ،خ�صو�صا املتعلقة باجلانب الفقهي كونها �أكرث ات�ساعا للكالم فيها لأ ّنها معر�ضة للتغري
والتحول عرب الزمن وبفعل تطور املجتمع واحلياة ،لذا كان على هذا املجتهد �أن يدرك ال�ضوابط وال�شروط وامل�صطلحات التي ت�ساعده على الأخذ باخلالف
�إىل جو من التعاون والتفاهم بني كل �أطياف املجتمع امل�سلم ومذاهبه ،حتى يكون اخلالف رحمة على الأمة ال خالف بغ�ض و�شقاق.
ف�ف��ي ال �ب��داي��ة ي �ط��رح ال�ك��ات��ب ت�ع��ري�ف��ات مل�صطلح اخل�لاف
واالخ �ت�ل�اف ،ف��االخ�ت�لاف ��س�ل��وك ط��ري��ق �آخ ��ر يف ال�ق��ول �أو
ال�ف�ع��ل ،بينما اخل�ل�اف �أع��م م��ن ه��ذا فقد ي�ك��ون املختلفان
�ضدين كالأ�سود والأبي�ض �أو غري �ضدين كاحلمرة واخل�ضرة
كما هو عند الراغب الأ�صفهاين ،ويذكر الكاتب عن الكفوي
وال�شيخ حممد عوامة يف التفريق بينهما �أن اخل�لاف هو
�أن يكون الطريق واملق�صود خمتلفا ،ويف االخ�ت�لاف تكون
الطرق خمتلفة واملق�صود واحد ،وي�شمل االختالف جماالت
عدة كالأديان والعقائد واملذاهب لكن املق�صد هنا منها هو
االختالف يف امل�سائل الفقهية ،وقد كان اخل�لاف م�شروعا
منذ عهد حياة النبي عليه ال�صالة وال�سالم فاختلفوا يف
حكم بني قريظة و�أخ��ذ النبي بقول �سعد فيهم واختلفوا
يف الأ�سرى وغري ذلك مما هو م�شهور يف ال�سرية النبوية،
ك��ان��ت ه��ذه امل�سائل ال�ت��ي اختلف فيها ال�صحابة ق��د ح�سم
القول فيها بكالم النبي عليه ال�صالة وال�سالم� ،أما اخلالف
املق�صود هنا فهو الذي ن�ش�أ بعد وفاة النبي ،وقد ظهر هذا
اخل�لاف جليا بعد وف��ات��ه مبا�شرة �إذ اختلف ال�صحابة يف
موته ومن �سيكون خليفته على امل�سلمني.
هنالك �أ�سباب عديدة كانت هي �صانعة االختالف الفقهي
ب�ين ع�ل�م��اء الأم� ��ة ،م��ن ه ��ذه الأ� �س �ب��اب اخ �ت�لاف ال �ق ��راءات
ال�ق��ر�آن�ي��ة وب��ال �ت��ايل يختلف امل�ع�ن��ى وال�ف�ه��م ل�ه��ذه الآي ��ات،
وك ��ذل ��ك ع ��دم الإح ��اط ��ة ب ��الأح ��ادي ��ث ال �ت��ي ت�خ����ص امل���س��أل��ة
الواحدة مما يجعل املجتهد يف امل�س�ألة يجتهد فيها على ما
معه من �أدلة بينما الآخر يخالفه ب�سبب وجود �أدلة �أخرى
لديه ،ومدى ثبوتية هذه الأحاديث �أي�ضا عن النبي فهناك
م��ن ي�صحح وه�ن��اك م��ن ي�ضعف مم��ا يعطي قيمة خمتلفة
يف االحتجاج بالدليل بني الطرفني ،كما �أن ح�ضور الن�ص
كا�ستدالل قد يكون واح��دا لكن اختالف الأفهام فيه يغري
جم ��رى الأح �ك ��ام ف�م�ث�لا ال � ُق ��رء ال � ��وارد يف الآي� ��ة ال�ك��رمي��ة
َتب َّْ�ص َن ِب�أَن ُف�سِ ه َِّن َث َ
« َو ْال ُ َط َّل َق ُات ي َ َ
ال َث َة ُق� ُر َو ٍء َو َال يَحِ ُّل َله َُّن
�أَن َي� ْك� ُت� ْم� َ�ن َم��ا َخ�لَ� َق ّ ُ
�الل
الل ِف �أَرْحَ ��امِ � ِه� َّ�ن �إِن ُك� َّ�ن ُي � ْ�ؤمِ � َّ�ن ِب� ّ ِ

وَا ْل� َي� ْو ِم الآخِ ��ر »ِ..حتمل معنى احلي�ض والطهر فهناك من
�أخ��ذ مبعنى احلي�ض و�آخ ��رون بالطهر ،وك��ذا االختالف يف
بع�ض القواعد الأ�صولية التي هي طريق االحتجاج بالدليل
ال�شرعي على حكم ما فاختالف الطريقة يف الأخذ بالدليل
وتف�سريه �أي�ضا ت�صنع ل��دى املجتهدين �أق ��واال متنوعة يف
نف�س امل�س�ألة.
وي ��ذك ��ر ال �ك��ات��ب يف م �ق��ال��ه �أن� ��ه ع �ل��ى امل �ج �ت �ه��د يف امل���س��ائ��ل
اخلالفية �أن يت�أدب ب��آداب منها �أن يخل�ص النية هلل تعاىل
يف البداية و�أن يبتغي من قوله احلق ومر�ضاة ربه ،وعليه
�أن ي�ح�ترم خمالفيه يف امل���س��أل��ة و�أن ي��وق��ره��م ويعظم من
مقامهم لأنهم �أي�ضا اجتهدوا مبا �أوت��وا من العلم و�أرادوا
طريق احلق ،ومن �أعظم و�أهم الآداب على �أ�صحاب االجتهاد
�أن يتخلقوا بخلق الإن�صاف يتبعون احلق �أينما وجدوه و�إن
ظهر على ل�سان خمالفيهم فاملق�صد ه��و الو�صول �إىل ما
ير�ضى اهلل من الأحكام ،وهناك م�ساحة ينبغي على املجتهد
�أن يعلم �أن اخل�لاف فيها ممنوع وهي التي ورد فيها دليل
قطعي يف الثبوت والداللة �أو �أجمع العلماء على القول فيها
مثل تنزيه اهلل وت��وح�ي��ده و�إث�ب��ات �صفات الكمال ل��ه ،و�أم��ا
ما ع��دا ذل��ك من امل�سائل الفرعية فاخلالف فيها م�شروع
ب�سبب تفاوت الأفهام والطرق للو�صول �إىل الأحكام وطاملا
�أن املق�صد واحد فتنوع الأقوال يف امل�س�ألة الواحدة هو رحمة
للم�سلمني.
ول �ك ��ي ي ��وج ��ه اخل �ل��اف ل�ل�م�ن�ح��ى ال �� �ص �ح �ي��ح ف�ل�ا ب ��د ع�ل��ى
املجتهد �أن يلتزم ب�ضوابط االخ�ت�لاف كما يذكر الكاتب،
وه��ي �أن يتعامل مع املخالف مببد�أ الإ��س�لام ولي�س مببد�أ
الكيد واخل�صام فاخلالف يف الأق��وال واملذاهب ال مينع �أن
نقيم بيننا مبادئ الأخوة ورفعة الأخالق الإ�سالمية ،و�أما
ال�ضابط الثاين ف��إن املجتهد يف امل�سائل التي ال ن�ص فيها
يق�صر يف ال�سعي �إىل
هو م�أجورعلى اجتهاده ب�شرط �أن ال ّ
ال�صواب وت��رك الأه ��واء ،و�أن االجتهاد ال ينق�ض باجتهاد
�آخ��ر مبعنى �أن الأق ��وال و�إن م�ضى عليها ف�ترة من الزمن

وجاءت بعدها �أقوال �أخرى فهذه املت�أخرة ال تنق�ض الأقوال
ال�سابقة عليها �أو حتى لو كانت الأقوال يف نف�س الوقت فلكل
جمتهد قوله ،وعلى املجتهد �أن ال ينكر املختلف فيه و�إمنا
ٌ
خمالف ويطالب باحلجة والدليل،
ينكر املتفق عليه �إن جاء
�أ ّم��ا امل�سائل اخلالفية يف ال�ف��روع ف�لا ينكر �أح��د على �أح��د
قوله لأن باب االجتهاد فيها وا�سع ،لأن ممار�سة الإنكار فيها
ي�ؤدي �إىل ت�أجيج الفتنة وال�صراع بني املذاهب والعداوة بني
النا�س ،و�أي�ضا �أن يوقن كل املجتهدون يف امل�سائل اخلالفية
�أنهم كلهم م�صيبون �أو �أن امل�صيب واحد بعينه وبهذا املعنى
تنحل عقد اخلالف حيث �أن اجلميع قد قاربوا ال�صواب يف
�أقوالهم ،ومن �أهم ال�ضوابط يف االختالف �أن كل املجتهدين
�إن ا�ستندوا على دليل �أو ت�أويل يف �أقوالهم فقد برئت ذمتهم
ول�سنا بحاجة �إىل تف�سيق �أو تبديع الآخرين.
وق��د ك��ان اخل�لاف قدميا ي��دار على جمموعة م��ن العلماء
ال��ذي��ن ميثلون الفئة املتعلمة وال��واع�ي��ة مبجريات العلوم
و�آداب احل ��وار ع��ن ط��ري��ق امل �ن��اظ��رة بينهم يف امل���س��اج��د �أو
�إحدى جمال�س العلم ،و�أما الآن يف ع�صر انت�شار الف�ضائيات
وو��س��ائ��ل ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي وو��س��ائ��ل الإع �ل�ام املتنوعة
فقد ظ�ه��رت من��اذج ك�ث�يرة م��ن ال�شخ�صيات ال�ت��ي تتكلم يف
م�سائل الدين وحماوره ،وتدّعي �أحقيتها يف القول بامل�سائل
اخلالفية �إ�ضافة �إىل هذا ما تبثه بع�ض براجمهم من �إثارة
الفتنة والفرقة ب�ين امل�سلمني و�إط�ل�اق التكفري والتبديع
للعلماء الآخرين �أو املذاهب الأخرى ،مما مزق �أوا�صر الأمة
يف م�سائل كثرية كان التنوع يف �أقوالها واح�ترام خمالفيها
رابط جتمعها وقوة جمتمعها ورحمة للم�سلمني ،و�أرى �أن
على املجتهدين �أن يو�سعوا من دائ��رة ارتباطهم باملجتمع
واالن �غ �م��ا���س مب���ش��اع��ر ال�ن��ا���س ح�ت��ى ي ��درك ��وا ع�م��ق ال�ت��أث�ير
لأقوالهم يف حال اخلالف وي�صنعوا بينهم وبني خمالفيهم
م�ساحة �أو�سع من الت�سامح والتفاهم ويظهروا للعامل رفعة
الأخ �ل�اق الإ��س�لام�ي��ة ،وي���ض�ع��وا يف اع�ت�ب��اره��م ب��أن�ه��م ق��دوة
لكثري من النا�س.
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