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امللخص:
إن االختالف من القضايا التي يساء فهمها واستيعابها ،لكن إذا تتلمذنا لخطاب الشرع ،وبذلنا الجهد ،بل ستفرغنا الوسع ،في تتبع
موارد هذه القضية في نصوص الوحي ،واجتهادات علماء الصناعة األصولية ،على مستوى التنظير والتقعيد ،وعلى مستوى التفعيل
واملمارسة ،يتضح لنا النظر الشرعي للحق في االختالف وشرعيته ،وشرعية االختالف –وفق النظر الشرعي -تتأسس على أصول تكوينية،
ومقاصد تشريعية.
اقتضت إرادة هللا التكوينية ،أن يكون الناس مختلفين في عقولهم ،ومداركهم ،وميوالتهم النفسية ،واستعداداتهم الفطرية ،وقدراتهم
َ َ ْ َ َ َ ُّ َ َ َ َ َ َّ َ ُ ً
ً
اس أ َّمة َو ِاح َدة (﴾..هود ،)118 :وهذا االختالف ال دخل لهم فيه ،بل هو طبيعي فيهم،
الجسمية  ..يقول تعالى﴿ :ولو شاء ربك لجعل الن
ّ
1
مخلوق فيهم ابتداء ،مركوزا في فطرهم ،يقول ابن عاشور" :االختالف دائم بينهم ألنه من مقتض ى ما جبلت عليه العقول"  ،وحكم هللا به
عليهم في األزل ،وبناء على ما سبق ،فإن لالختالف اإلنساني أصول تكوينية ،ومقاصد تشريعية ،عليها تتأسس شرعية االختالف ،والحق فيه،
فاهلل عز وجل أراد االختالف كونا ،وحكم به بين الناس ،سواء كان اختالفا في األديان ،والشرائع ،واألفكار ،..أو في األلوان ،واأللسن،
والقبائل ،...فكل ذلك مشيئة إلهية قدرية كونية ،لكن وجه اإلنسان إلى تلمس مقاصد هذا االختالف التشريعية ومنها :التعارف والتعاون ،..
وقد جاء في الشرع ما يدل على هذه املقاصد والتنبيه عليها ،في سياقات مختلفة ،وأهم هذه السياقات :سياق تنبيه الخلق إلى أن اختالف
الشعوب والقبائل مقصده التعارف ،وسياق اختالف الظواهر الكونية مقصده التكامل ،والجمال ،واهتداء اإلنسان إلى اإليمان بوحدانية
هللا وبوجوده ..
الكلمات املفتاحية :االختالف اإلنساني ،األصول التكوينية ،املقصد الشرعي.

املقدمة:
إن االختالف من القضايا التي يساء فهمها واستيعابها ،لكن إذا تتلمذنا لخطاب الشرع ،وبذلنا الجهد ،بل ستفرغنا الوسع ،في تتبع
موارد هذه القضية في نصوص الوحي ،واجتهادات علماء الصناعة األصولية ،على مستوى التنظير والتقعيد ،وعلى مستوى التفعيل
واملمارسة ،يتضح لنا النظر الشرعي للحق في االختالف وشرعيته ،وشرعية االختالف –وفق النظر الشرعي -تتأسس على أصول تكوينية،
ومقاصد تشريعية.
اقتضت إرادة هللا التكوينية ،أن يكون الناس مختلفين في عقولهم ،ومداركهم ،وميوالتهم النفسية ،واستعداداتهم الفطرية ،وقدراتهم
َ َ ْ َ َ َ ُّ َ َ َ َ َ َّ َ ُ ً
ً
اس أ َّمة َو ِاح َدة (﴾..هود ،)118 :وهذا االختالف ال دخل لهم فيه ،بل هو طبيعي فيهم،
الجسمية  ..يقول تعالى﴿ :ولو شاء ربك لجعل الن
ّ
2
مخلوق فيهم ابتداء ،مركوزا في فطرهم ،يقول ابن عاشور" :االختالف دائم بينهم ألنه من مقتض ى ما جبلت عليه العقول"  ،وحكم هللا به
عليهم في األزل ،يقول اإلمام الشاطبي في شأن االختالف الواقع بين الخلق أنه" :سبق به القدر حتم عليهم ما هم عليه من االختالف".3

 -1التحرير والتنوير ،محمد الطاهر ابن عاشور ،الدار التونسية ،بدون طبعة1984( ،م).189/12 ،
 -2التحرير والتنوير ،محمد الطاهر ابن عاشور ،الدار التونسية ،بدون طبعة1984( ،م).189/12 ،
 -3االعتصام ،الشاطبي ،ضبطه وصححه :أحمد عبد الشافي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1408( ،1/ه1988/م)(.17-16 /1 ،بتصرف).
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لكن هذه اإلرادة التكوينية في اختالف الناس ،وتباينهم في األفكار واملعتقدات  ،..لها مقاصد تشريعية ،ومصالح إنسانية يجب أن
تعرف ،ألن معرفتها تساعد على فهم االختالف ،وتدبيره ،واالستفادة منه ،يقول السعدي" :ومن عنايته بعباده ورحمته بهم أن قدر ذلك
االختالف لئال يقع التشابه فيحصل االضطراب ويفوت كثير من املقاصد واملطالب".1
وبناء على ما سبق ،فإن لالختالف اإلنساني أصول تكوينية ،ومقاصد تشريعية ،عليها تتأسس شرعية االختالف ،والحق فيه ،فاهلل
عز وجل أراد االختالف كونا ،وحكم به بين الناس ،سواء كان اختالفا في األديان ،والشرائع ،واألفكار ،..أو في األلوان ،واأللسن ،والقبائل،...
فكل ذلك مشيئة إلهية قدرية كونية ،لكن وجه اإلنسان إلى تلمس مقاصد هذا االختالف التشريعية ومنها :التعارف والتعاون  ،..وقد جاء في
الشرع ما يدل على هذه املقاصد والتنبيه عليها ،في سياقات مختلفة ،وأهم هذه السياقات :سياق تنبيه الخلق إلى أن اختالف الشعوب
والقبائل مقصده التعارف ،وسياق اختالف الظواهر الكونية مقصده التكامل ،والجمال ،واهتداء اإلنسان إلى اإليمان بوحدانية هللا
وبوجوده ..
وبالوقوف على األصول التكوينية لالختالف ،ومقاصده التشريعية ،وفق النظر الشرعي ،يتم االهتداء لحقيقة االختالف ،وشرعيته،
وبذلك نؤسس لفهم جديد لالختالف اإلنساني ،متجاوزين بذلك كل دعاوى الصراع والصدام والنزاع  ،..إلى مفاهيم أخرى تستمد أصالتها
من القرآن والسنة ،وهي :التدافع ،واملسارعة للخيرات ،والتعاون ،والتعارف ..
وعليه نتناول مضامين هذه الورقة بالدراسة والتحليل ،في مقدمة ،ومحورين اثنين ،وخاتمة:
املقدمة:
املحور األول :األصول التكوينية لالختالف:
أوال :اختالف الظواهر الكونية:
ثانيا :اختالف الشرائع السماوية والوضعية:
ثالثا :اختالف االدراكات العقلية:
رابعا :اختالف امليوالت النفسية:
املحور الثاني :املقاصد التشريعية لالختالف:
أوال :التعاون على البر والتقوى:
ثانيا :التعارف الثقافي والتبادل الحضاري:
ثالثا :االبتالء واالختبار:
رابعا :اهتداء اإلنسان إلى اإليمان الحق:
خامسا :اهتداء اإلنسان إلى حقيقة االختالف:
الخاتمة:

املحور األول :األصول التكوينية لالختالف:
لالختالف اإلنساني أصول تكوينية تؤسس لشرعيته ،هذه األصول تعتبر مداخل لفهم االختالف ،وفقهه الفقه الصحيح ،ومن هذه
األصول :اختالف الظواهر الكونية والطبيعية ،واختالف الشرائع السماوية والوضعية ،واختالف االدراكات العقلية ،واختالف امليوالت
النفسية.
أوال :اختالف الظواهر الكونية:
إن اإليمان بشرعية اختالف الناس واألمم  ،..يستلزم اإليمان بأصل اختالف الظواهر الكونية ،ألنه املقدمة األولى املؤسسة لشرعية
االختالف في القرآن الكريم ،وممهدة لقبوله ،واالعتراف به بين البشرية ،فمن أنكر هذه الحقيقة ،سينكر اختالف الناس واألمم  ..ضرورة.
اختالف الظواهر 2الكونية مشيئة إلهية ،أرادها الحق سبحانه كونا ،تأسيسا لشرعية االختالف والتنوع والتباين ،واآليات القرآنية
الدالة على هذا األصل الكلي كثيرة ،وما يميز الخطاب القرآني الدال على هذا األصل أمران:
 -1تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم املنان ،السعدي(ت1376:هـ) ،تحقيق :عبد الرحمن بن معال اللويحق ،مؤسسة الرسالة ،ط1420( ،1/هـ2000/م)،
.639/1
2
 واملقصود بالظواهر ،كل ما ظهر بارزا للبصر والبصيرة ،من غير خفاء ،تقول ظهر الشيئ :إذا حصل على ظهر األرض ،من غير خفاء ،وعكسه ما يقع في بطنَْ
َْ َ ْ ُ ْ
ًَ
َْ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
ظاهرة
ض الفساد﴾(غافر )26:وقولهِ ﴿ :نعمه ِ
األرض فيخفى ،والظهر ضد البطن ،وجاء هذا املعنى في القرآن الكريم كقوله تعالى﴿ :أو أن يظ ِهر ِفي األر ِ
42
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األمر األول :ورود الخطاب في سياق حجاجي برهاني ،لذلك عبر الخطاب القرآني عن هذه الظواهر الكونية ب"اآليات" ،أي "اآليات
الكونية القدرية بمعنى العالمة".1
واألمر الثاني :داللة الخطاب بالنص الصريح على هذا األصل ،من غير اجتهاد ،وال تكلف تأويل.
ولوضوح هذه الحقيقة وجالئها في الخطاب القرآني ،يمكن لقارئ القرآن الكريم الوقوف على هذا املعنى بغض النظر عن مستواه
الفكري ،أو ثقافته الشرعية ،نقتصر على ذكر بعضها على سبيل التمثيل ال الحصر:
َْ
َّ ْ َ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ
ْ َ
َ َ َ ََ َ ُ
قال تعالى﴿ :إ َّن في َخ ْلق َّ َ
ْ
َ
اب﴾(آل عمران ،)190:وقال تعالى﴿ :وما ذرأ لكم ِفي
ات ِأل ِولي األلب
ات َواأل ْر
ض َواخ ِتال ِف اللي ِل والنه ِار آلي ل
الس َماو ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َْ
َ ُ َ َّ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َّ ْ
ْ َ ً َ ْ ُ ُ َّ َ َ َ َ ً َ
َّ َّ َ
النخ َل
ات و
األ ْر
ات وغير معروش ل
ات معروش ل
ض ُمخت ِلفا أل َوانه ِإن ِفي ذ ِلك آل َية ِلق ْو لم َيذك ُرون﴾(النحل ،)13:وقال تعالى﴿ :وهو ال ِذي أنشأ جن ل
ِ
َ َ َ
َ َّ ْر َ ُ ْ َ ً ُ ُ ُ ُ َ َّ ْ ُ َن َ ُّ َّ َ َ َ
ان ُمتش ِاب ًها َوغ ْي َر ُمتش ِاب له﴾(اإلنعام )141:فمختلفا أكله هي حال من الزرع ،عامة ،وأن النخل والجنات
والز ع مخت ِلفا أكله والزيتو والرم
كذلك يصيبها هذا االختالف ،واملقصود التذكير بعجيب خلق هللا ،وهي سنة االختالف في الطبيعة.
فهذه اآليات -وغيرها كثير في القرآن ،-وإن تعددت سياقاتها ،وتنوعت عباراتها ،تدل على معنى مشترك ،مفاده تنبيه املجتمع اإلنساني،
وخصوصا أولو األلباب ،والعقول ،والفطر السليمة ،إلى هذا االختالف الحاصل في الظواهر الكونية ،وإعالمهم بهذه الدالئل ،والحجج
الحسية الظاهرة املختلفة ،التي يقوم عليها فهم وفقه االختالف في الرؤية القرآنية.
خلق هللا تعالى الظواهر الكونية مختلفة ،ويظهر ذلك من التقابل ،والتباين ،التضاد املوجود بينها ،فكل ما في العالم ،إن خال من
ََ
َ َّ ُ
َ ُ َ
﴿و ِم ْن ك ِ ّل ش ْي لء خل ْق َنا َز ْو َج ْي ِن ل َعلك ْم
الضد أو املثل ،فإنه ال يخلوا من التركيب – جوهر وعرض -يقول الراغب األصفهاني في قوله تعالى:
َت َذ َّك ُر َ
ون﴾(الداريات .." :)49:فبين أن كل ما في العالم زوج من حيث أن له ضدا أو مثال ما أو تركيبا ما بل ال ينفك بوجه من تركيب ،وإنما
ذكر ههنا زوجين تنبيها أن الش يء وإن لم يكن له ضد وال مثل فإنه ال ينفك من تركيب جوهر وعرض وذلك زوجان" ،2في هذه اآلية داللة على
زوجية املخلوقات عامة.
3
يمكن حصر اختالف الظواهر الكونية -بعد االستقراء  -في جانبين اثنين :األول :جانب الشكل ،والثاني :جانب :الوظيفة.
َ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ
َّ
َ
يبين القرآن الجانبين معا الختالف الظواهر الكونية في قوله تعالى﴿ :وجعلنا الليل والنهار آيتي ِن فمحونا آية اللي ِل وجعلنا آية النه ِار
ُ ْ ًَ ََْ ُ َ ًْ
ُ
ضال ِم ْن َ ِرّبك ْم (﴾..اإلسراء )12:فالليل والن هار مختلفان في الشكل :الليل مظلم ،والنهار مبصر ،ومختلفان في الوظيفة :الليل
مب ِصرة ِلتبتغوا ف
َ َ َ َّ َ ُ ْ َ ً َ ْ َ ُ َ ْ ً ْ َ ّ ُ
َ َ َ َ َّ ْ َ َ َ
ً
ْ
سكن وراحة للناس ﴿وجعل الليل سكنا﴾(األنعام ،)96:والنهار للعمل وابتغاء الرزق ﴿ ..آية النه ِار مب ِصرة ِلتبتغوا فضال ِمن ِربكم﴾.
ْ َ
َ ُ ُ ْ َ ْ َّ َ َ َ َ
َّ
َ ُ
َّ
ات ِل َق ْو لم َي ْس َم ُعو َن﴾(األنعام )23:يقول
وقال تعالى في آية أخرىَ ﴿ :و ِمن آ َيا ِت ِه َمن ُامك ْم ِبالل ْي ِل َوالن َه ِار َو ْاب ِتغاؤك ْم ِمن فض ِل ِه ِإن ِفي ذ ِلك آل َي ل
الطبري" :ومن حججه عليكم أيها القوم ،تقديره الساعات واألوقات ،ومخالفته بين الليل والنهار ،فجعل الليل لكم سكنا تسكنون فيه،
ّ
لتصرفكم في معايشكم والتماسكم فيه من رزق ربكم".4
وتنامون فيه ،وجعل النهار مضيئا

َّ
َ ًَ
ْ ُ ََ ّ
الدين ُك ّله﴾(التوبةّ )33:
يصح أن يكون من البروز  ..ينظر:
﴿ل ُيظ ِه َره على ِ ِ ِ ِ
باطنة﴾(لقمان )20:يعني بالظ ِاه َر ِة :ما نقف عليها ،وبالباطنة :ما ال نعرفها .. ،وقولهِ :
و ِ
املفردات في غريب القرآن ،الراغب األصفهانى(ت 502:هـ) ،تحقيق :صفوان عدنان الداودي ،دار القلم ،الدار الشامية ،دمشق ،بيروت ،ط1412( ،1/هـ) ،مادة:
ظهر ،ص .541-540:معجم ألفاظ القرآن الكريم ،وضع :مجمع اللغة العربية ،اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث ،جمهورية مصر العربية ،القاهرة،
(1409ه1989/م) ،مادة( :ظ ه ر) ،ص .732 :مختار الصحاح ،الرازي(ت666:هـ) ،تحقيق :يوسف الشيخ محمد ،املكتبة العصرية ،الدار النموذجية ،بيروت،
صيدا ،ط1420( ،5/هـ1999/م) ،مادة( :ظ ه ر) ،ص.197:
 -1يقول الشنقيطي" :أن لفظ "اآلية" يطلق في اللغة على معنيين :األول :إطالق "اآلية" بمعنى العالمة وهو املشهور في كالم العرب ،والثاني :بمعنى الجماعة يقال
جاء القوم بآيتهم أي بجماعتهم .أما إطالقها في القرآن الكريم على معنيين أيضا :األول :إطالق اآلية على الشرعية الدينية ،كآيات القرآن العظيم ،ومنه قوله هنا:
َّ َ ْ
َّ
َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ
﴿ت ْل َك َآي ُ
ات َّ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ ّ
الل ْيل َو َّ
الن َه ِار
اَّلل نتلوها عل ْيك ِبالح ِق﴾ .وأما الثاني :فهو إطالق اآلية على اآلية الكونية القدرية كقوله تعالىِ ﴿ :إن ِفي خل ِق السماو ِ
ض واخ ِت ِ
ِ
ِ
الف ِ
ات واألر ِ
ُ َْ
َ
األ ْل َ
اب﴾(آل عمران .)190:أما اآلية الكونية القدرية فهي بمعنى اآلية اللغوية التي هي العالمة ،ألن اآليات الكونية عالمات قاطعة ،على أن خالقها هو
ب
ي
ول
أل
يات
آل ل ِ ِ
ِ
الرب املعبود وحده .وأما اآلية الشرعية الدينية ،ف قال بعض العلماء :إنها أيضا من اآلية التي هي العالمة ،ألن آيات هذا القرآن العظيم ،عالمات على صدق من
جاء بها ،ملا تضمنته من برهان اإلعجاز ،أو ألن فيها عالمات يعرف بها مبدأ اآليات ومنتهاها .وقال بعض العلماء إنها من اآلية بمعنى الجماعة ،لتضمنها جملة
وجماعة من كلمات القرآن وحروفه" .ينظر :أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،محمد األمين الشنقيطي(ت1393:هـ) ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان،
(1415هـ1995/م)( .188-187/7 ،بتصرف).
 -2املفردات في غريب القرآن ،األصفهانى ،مادة :زوج ،ص.385 :
3
 يقول الغزالي االستقراء" :عبارة عن تصفح أمور جزئية ،لنحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات  ."..املستصفى من علم األصول ،الغزاليالطوس ي(ت ،)505:دراسة وتحقيق :محمد سليمان األشقر ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان ،ط1417( ،1/ه1997/م).103/1 ،
4
 جامع البيان في تأويل القرآن ،أبو جعفر الطبري(ت310:هـ) ،تحقيق :أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط1420( ،1/هـ2000/م).87/20 ،43

املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة ـ ـ ـ ـ املجلد ،1العدد2018 - 1

شرعية االختالف اإلنساني :األصول التكوينية واملقاصد التشريعية

حممد الصادقي العماري

واختلفت ألوان وأشكال الخلق في األرض ،من الدواب ،والطيور ،والشجر .. 1اختالفا في الطباع ،والهيئات ،واملناظر 2،يقول تعالى في
َ َ َ ََ َ ُ ْ ْ َ
األ ْ ض ُم ْخ َتل ًفا َأ ْل َو ُان ُه إ َّن في َذل َك َ َآل َي ًة ل َق ْوم َي َّذ َّك ُر َ
ون﴾(النحل)13:
ِ ِ ِ
ِ
ِ ل
ذلك﴿ :وما ذرأ لكم ِفي ر ِ
بل تختلف الوظيفة بالنسبة للظاهرة الكونية الواحدة ،كتصريف الرياح ،التي يرسلها هللا تعالى مرة نافعة تأتي باملطر وتبشر به:
َ ْ ََ َ ْ ُ ْ َ َّ َ َ ّ
﴿م َث ُل َما ُي ْنف ُقو َن في َهذه ْال َح َياة ُّ
ات َوِل ُي ِذ َيق ُك ْم م ْن َر ْح َم ِت ِه﴾(الروم ،3)46:ومرة حارة ،ومرة باردة َ
الد ْن َيا
الري
اح ُمب ِش َر ل
ِ
﴿و ِمن آيا ِت ِه أن ير ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
سل ِ
ص َاب ْت َح ْر َث َق ْوم﴾(آل عمران ،)117:ومرة طيبة ُ
َك َم َثل ريح ف َيها ص ٌّر َأ َ
﴿ه َو َّال ِذي ُي َس ّي ُر ُك ْم في ْال َب ّر َو ْال َب ْحر َح َّتى إ َذا ُك ْن ُت ْم في ْال ُف ْل ِك َو َج َرْي َن بهمْ
ِ ِ ل ِ ِ
ِ
ل
ِ
ِ ِ َِ
ِِ
ِ
َ
َ َ ْ
َ
َ َ َّ ْ َ َ ُ ّ َ َ ْ ي َ ْ ُ َ ً َ ْ ُ
ُ
َ
َ
َ
الريح تج ِر ِبأم ِر ِه رخاء حيث أصاب﴾(ص ،)36:ومرة عقيمة ﴿و ِفي ع لاد ِإذ
ِب ِر ليح ط ِّي َب لة َوف ِرحوا ِبها﴾(يونس ،)22:ومرة لينة ﴿فسخرنا له
ِ
َ َ
ُ َ
َْ
ٌ
َ ْ ٌ َ
َأ ْر َس ْل َنا َع َل ْيه ُم ّ َ ْ َ َ
اصف َو َج َاء ُه ُم امل ْو ُج ِم ْن ك ِ ّل َمك لان َوظ ُّنوا أ َّن ُه ْم
الريح الع ِقيم﴾(الذاريات ،)41 :ومرة عذابا تدمر كل ش يء بأمر ربها ﴿ج َاءت َها ِريح ع ِ
ِ ِ
ُ َ
أ ِحيط ِب ِه ْم﴾(يونس.4)22:
جعل القرآن الكريم اختالف هذه الظواهر في أشكالها ،ووظائفها أمرا ضروريا يقول ولي هللا الدهلوي" :أما هيئات الكواكب :فمن
تأثيرها ما يكون ضروريا كاختالف الصيف والشتاء ،وطول النهار وقصره باختالف أحوال الشمس ،وكاختالف الجزر واملد باختالف القمر
.5"..
كلها آيات كونية تؤسس لشرعية الختالف ،بثها الحق سبحانه في اآلفاق ،ألهل العقول واأللباب ،عالمات مختلفة في الشكل
والوظيفة ،تعرف اإلنسان بخالقه ،وترشده إلى فهم الحكمة من اختالفها ،وتعددها ،فاختالف هذه العوالم إشارة قرآنية قوية على
االعتراف باالختالف ،والتأسيس لشرعيته.
وبهذا تكون هذه الرؤية التأسيسية ،قد جعلت من االختالف في الظواهر الكونية سنة من سنن هللا ،وآية من آياته ال تبديل لها وال
تحويل  ..يقول رشيد رضا أن من أصول شريعة القرآن الخاصة" :بيان أن للكون سننا مطردة تجري عليها عوامله العاقلة وغير العاقلة".6
ثانيا :اختالف الشرائع السماوية والوضعية:
يؤسس القرآن الكريم لشرعية االختالف اإلنساني ،باختالف الشرائع بين األفراد ،والجماعات ،واألمم  ،..فلم يشأ بإرادته التكوينية
ْ
ُ
ُ
ً
7
﴿لك ل ّل َج َعل َنا ِم ْنك ْم
القدرية أن يكون الناس أمة واحدة ،على شريعة واحدة ،واالستدالل على هذا املعنى كثير جدا في القرآن  ،يقول تعالىِ :
ش ْر َع ًة َوم ْن َه ً
اجا﴾(املائدة ،)48:يروي الصنعاني عن معمر عن قتادة .." :الدين واحد ،والشريعة مختلفة".8
ِ
ِ
َ َْ
َ
وقوله تعالى ﴿جعلنا﴾ فيه داللة على اإلرادة التكوينية القدرية ،ألن الجعل في القرآن الكريم إذا أضيف إلى هللا تعالى فهو على معنيين:
األول :بمعنى الخلق ،والثاني :بمعنى التصيير ،واملعنى األول هو األصل في الجعل ،9وبذلك يكون اختالف الناس في الشرائع واملناهج جعل
اإللهي.
َ ُ ّ ُ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ ً َ ْ ُ ُ ْ َ َّ َ َ َ َ َ َ ُ ْ ْ َ َ ْ َ ْ
َ
اَّلل على ما رزقهم ِمن ب ِهيم ِة األنع ِام﴾ ،وقوله تعالى:
ويقول تعالى تأكيدا لهذا املعنى وتكميال﴿ :وِلك ِل أم لة جعلنا منسكا ِليذكروا اسم ِ
َ ُ ّ َ ْ َ َ ُ َ َ ٌ َ َ َ َ ٌ َ َ َ ُ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ َّ
﴿ل ُك ّل ُأ َّمة َج َع ْل َنا َم ْن َس ًكا ُه ْم َن ُ ُ َ َ ُ َ ُ َّ َ
ْ َْ
اَّلل
ِ ِ ل
اجد يذكر ِفيها اسم ِ
ِ
اسكوه فال ين ِازعنك ِفي األم ِر﴾ ،وقوله تعالى﴿ :له ِدمت صو ِامع و ِبيع وصلوات ومس ِ
َ
ك ِث ًيرا﴾ ،ويعلق ابن تيمية على اآليات السابقة بقوله" :فبين أنه هو جعل املناسك وذكر مواضع العبادات كما ذكر في البقرة الوجهة التي
 -1تفسير مقاتل بن سليمان ،أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخي(ت150:ه) ،تحقيق :أحمد فريد ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،بيروت ،ط،1/
(1424ه2003/م).215/2 ،
 -2أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،القاض ي البيضاوي(ت 791:ه) ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وضبط نصه :محمد صبحي بن حسن حالق ومحمود أحمد
األطرش ،دار الرشيد ،دمشق ،بيروت ،مؤسسة اإليمان ،بيروت ،لبنان ،ط1421( ،1/ه2000/م).255/14 ،
( -3الحجر. )22:
( -4اإلسراء. )69:
 -5حجة هللا البالغة ،شاه ولي هللا الدهلوي ،حققه وراجعه :السيد سابق ،دار الجيل ،ط1426( ،1/ه2005/م).51/1 ،
 -6تفسير القرآن الحكيم (تفسير املنار) ،محمد رشيد رضا(ت1354:هـ) ،الهيئة املصرية العامة للكتاب1990( ،م)56/1 ،
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
-7
َّ َ َّ
َ َ ْ َ َ َ ُّ َ َ َ َ َ َّ َ ُ َّ ً َ َ ً َ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ َ ُّ َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ ْ َ َ َ ّ َ ْ َّ َ َ َّ َ َ
اس
َ قال تعالى﴿ :ولو شاء ربك لجعل الناس أمة و ِاح ُدة وال يزالون مخت ِل ِفين ِإال من ر ِحم ربك وِلذ ِلك خلقهَم وتمت ك ِلمة ِربك ألمَلن جهنم ِمن ال ِجن ِة والن ِ
َ َ ْ َ َ َّ
َ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ َ َ ُ ْ َّ ً َ َ ً َ َ ْ ُ ُّ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ ْ ُ َّ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ونَ
َ
اَّللُ
ْ
َ
أجم ِعين﴾(هود﴿ ،)119-118 :ولو شاء اَّلل لجعلكم أمة و ِاحدة ول ِكن ي ِضل من يشاء ويه ِدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعمل ﴾(النحل﴿ ،)93:ولو شاء
َ َّ ُ َ َ َ
َّ ُ َ َ َ َ ُ ُ ً َ َ ً
ََ ْ َ
َ ْ َ َ
ْ َ ََ َ
َ َ ََ ُ ً َ َ ً ََ ْ ُ ْ
﴿و َلكنْ
َ
ْ
لجعل ُه ْم أ َّمة و ِاحدة ول ِكن يد ِخ ُل من يش ُاء ِفي َرح َم ِت ِه والظ ِاملون ما ل ُه ْم ِمن و ِل ّ لي وال ن ِص لير﴾(الشورى﴿ ،)8:ولو ش َاء اَّلل لجعلك ْم أ َّمة و ِاحدة﴾(املائدةِ ،)48:
َ َ ْ َ َ َ ُّ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ
َ
َ
ُ ُ ْ
يعا َأ َف َأ ْن َت ُت ْكر ُه َّ
األ ْرض ُك ُّل ُه ْم َجم ً
الن َ
اس َح َّتى َيكونوا ُمؤ ِم ِن َين ﴾(يونس)99:
ُي ِض ُّل َم ْن َيش ُاء َو َي ْه ِدي َم ْن َيش ُاء﴾(النحل﴿ ،)93:ولو شاء ربك آلمن من ِفي
ِ
ِ
ِ
 -8تفسير القرآن لإلمام عبد الرزاق بن الهمام الصنعاني(،ت211:ه) ،تحقيق :مصطفى مسلم محمد ،مكتبة الرشد ،اململكة العربية السعودية ،الرياض ،ط،1/
(1410ه1989/م).192/1 ،
9
 ينظر :نزهة األعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ،جمال الدين ابن الجوزي(ت597:ه) ،تحقيق :محمد عبد الكريم كاظم الراض ي ،مؤسسة الرسالة،بيروت ،سوريا ،ط1987/1407( ،3/م) ،ص.229-228 :
44
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َ َ َ َ ُ َ َ
ُ ُ
يتوجهون إليها" 1قال تعالىَ ﴿ :ول ُك ّل و ْج َه ٌة ُه َو ُم َو ّل َيها َف ْ َ ُ ْ َ ْ
ات﴾(البقرة ،)148:ويقول تعالى﴿ :ق ْل ك ٌّل َي ْع َم ُل َعلى ش ِاكل ِت ِه ف َرُّبك ْم أ ْعل ُم
است ِبقوا الخي َر ِ
ِ
ِ ل ِ
َ
ً
2
ِب َم ْن ُه َو أ ْه َدى َس ِبيال﴾(اإلسراء )84:ويروي الرازي عن الزجاج أن معنى "الشاكلة :الطريقة واملذهب" .
فاهلل عز وجل جعل لكل أمة شرعة ومنهاج ،فكان بذلك لليهود شريعة ومنهاج ،وللنصارى شريعة ومنهاج ،وللمسلمين شريعة ومنهاج،3
يقول تعالى﴿ :ل ُك ّل ُأ َّمة َج َع ْلنا َم ْن َس ًكا ُه ْم ناس ُك ُ
وه﴾(الحج )67 :يقول ولي هللا الدهلوي" :يعني شريعة هم عاملون بها".4
ِ ِ ل
ِ
فهذه إرادة تكوينية قدرية وليست تشريعية ،ألن الحق سبحانه ال يحبها ،ولم يأمر بها شرعا ،فالحق سبحانه يحب كل ما يأمر به
شرعا ويرضاه يقول الباقالني" :الرضا بالش يء هو املدح له والثناء عليه واإلثابة عليه وكونه دينا وشرعا ،وهللا تعالى ال يرض ى الكفر بمعنى أنه
ال يمدحه وال يثيب عليه وال يرض ى كونه دينا وشرعا ،دون إرادة وجوده وخلقه ،فاعلم ذلك"" ،5فإن هللا تعالى قض ى باملعاص ي والكفر،
بمعنى أنه أراده وخلقه ،وقدره ،وال يجوز أن يكون بمعنى أمر به واختاره دينا وشرعا وال مدحه وال يثيب عليه .6"..
ويقول األشعري" :فإن قال قائل :فهل قض ى هللا تعالى املعاص ي وقدرها؟ قيل له نعم ،بأن خلقها ،وبأن كتبها وأخبر عن كونها" ،7فاهلل
ْ
ََ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ً َ ْ ّ َ ْ ْ
س﴾(األعراف ،)179:وخلق بعضهم للعبادة ﴿ َو َما خل ْق ُت ال ِج َّن
عز وجل خلق كثيرا من الخلق لجهنم ﴿ولقد ذرأنا ِلجهنم ك ِثيرا ِمن ال ِج ِن و ِ
اإلن ِ
َ ْ ْ َ َّ
س ِإال ِل َي ْع ُب ُدو ِن﴾(الذاريات.8)56:
اإلن
و ِ
ويقول أبو يعلى الحنبلي" :وهللا تعالى قض ى املعاص ي والكفر وقدرهما بمعنى خلقهما وكتبهما على الخلق وأعلمهم بهما ،وأخبرهم عنهما
ال على معنى أنه أمر بهما ،وحكم بإيجابهما وإلزامهما ،وأراد أن يكون الكفر منهم غير آمر به ،وال نقول أراد لهم الكفر ،ألن هذا يوهم أنه
ََ
ْ َ
ُ َ ُ
َ
أباحه لهم وجعله حالال  ..ويدل عليه قوله تعالى﴿ :ق ْل أ ُعوذ ِب َر ِ ّب ال َفل ِق ِم ْن ش ّ ِر َما خل َق﴾(الفلق )2-1:فبين أن الشر خلق له".9
والشرائع السماوية على كثرتها يقول اإلمام الشوكاني" :لم يبق بأيدي أهل امللل منها فيما وجدناه عندهم بعد البحث عن ذلك ومزيد
الطلب له ،إال التوراة ،والزبور ،واإلنجيل ،وكتب نبوات أنبياء بني إسرائيل".10
والقرآن الكريم لم يقتصر في خطابه على ذكر أصحاب الشرائع السماوية ،بل ذكر إلى جانبهم شرائع وضعية ،واملتأمل في الخطاب
ين َه ُادوا َو َّ
ين َآ َم ُنوا َو َّالذ َ
اإللهي يجده ذكر فئات االختالف ومسمياتها ،ودعاهم إلى ضوابط تدبير اختالفاتهم يقول تعالى﴿ :إ َّن َّالذ َ
الن َ
ص َارى
ِ
ِ
ِ
َ
َْ
َ َّ َ َ ْ َ َ َ َّ ْ
َّ َّ َ َ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ َّ ُ َن َ َّ َ َ ى َ ْ َ َ َّ
اَّلل
ب
ن
م
آ
ن
م
ار
ص
الن
و
و
ئ
اب
الص
و
وا
اد
﴿إن ال ِذين آمنوا وال ِذين ه
اَّلل َوال َي ْو ِم اآل ِخ ِر (﴾..البقرة ،)62:ويقول تعالى:
ِ ِ
والص ِاب ِئين من آمن ِب ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ َْْ َْ
َّ
َّ
َّ
ُ
َ
َّ
ْ
ْ
َ
ُ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
الصابئين والن َ
ص َارى واملج َ
وس وال ِذين أش َركوا ِإن اَّلل َيف ِص ُل
﴿إن ال ِذين آ َمنوا وال ِذين هادوا و َّ ِ ِ
واليو ِم اآل ِخ ِر (﴾َ..املائدة ،)69:ويقول تعالىِ :
ْ
َب ْي َن ُه ْم َي ْو َم ال ِق َي َام ِة (﴾..الحج.11)17:

 -1مجموع الفتاوى ،ابن تيمية الحراني(ت728:هـ) ،تحقيق :عبد الرحمان بن محمد بن القاسم ،مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة النبوية،
اململكة العربية السعودية1416( ،ه1995/م)..114/19 ،
 -2مفاتيح الغيب(التفسير الكبير) ،الرازي(ت604:ه) ،دار الفكر ،ط1401( ،1/ه1981/م).37/21 ،
 -3املحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،ابن عطية(ت ،) 546:تحقيق :عبد السالم عبد الشافي محمد ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط،1/
(1422ه2001/م).200/2 ،
 -4حجة هللا البالغة ،شاه ولي هللا الدهلوي.159/1 ،
 -5اإلنصاف فيما يجب اعتقاده وال يجوز الجهل به ،القاض ي الباقالني(ت403:ه) ،تحقيق :محمد زاهد بن الحسن الكوثري ،املكتبة األزهرية للتراث ،ط،2/
(1421ه2000/م) ،ص.159:
 -6نفسه ،ص.160:
 -7كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ،اإلمام أبي الحسن األشعري(ت330:ه) ،صححه وقدم له وعلق عليه :حمودة غرابة ،مطبعة مصر1955( ،م)،
ص .81:اإلبانة عن أصول الديانة ،أبي الحسن األشعري(ت330:ه) ،دار ابن زيدون ،بيروت ،لبنان ،ط ،1/بدون طبعة ،بدون تاريخ ،ص.46:
8
 كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ،االشعري ،ص.113: -9املعتمد في أصول الدين ،القاض ي أبي يعلى الحنبلي ،تحقيق :وديع زيدان حداد ،دار املشرق ،بيروت ،ط1986( ،1/ه) ،ص.129 :
10
 إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد واملعاد والنبوات ،محمد بن علي الشوكاني(1250ه) ،صححه وضبطه :مجموعة من العلماء ،بإشراف الناشر،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1404( ،1/ه1984/م) ،ص.5:
 -11قد يتبادر للفهم من ظاهر هذه اآليات ،نجاة اليهود ،والنصارى ،والصابئون ،واملجوس ،والذين أشركوا إذا آمنوا باهلل ،واليوم اآلخر ،وعملوا الصالحات ،وإن
لم يتبعوا خاتم األنبياء محمد صلى هللا عليه وسلم ،ولم يعترفوا بنبوته ،ولم يعتنقوا رسالته ،لكن املتتبع لسياقها ،وما يتلوها من آيات ،يجد على أن اآليات بصدد
تفنيد مزاعم اليهود والنصارى ،وليست بصدد التشريع لهاذه الشرائع بعد بعثة الرسول الكريم ،وإن كانت فيها إشارة إلى إقرار االختالف واإليمان بمشروعيته في
الدنيا ،والقرآن يدعوا البشرية جمعاء إلى اعتناق اإلسالم ،واتباع الرسول الخاتم ،وهذا ما نعتقده ،لكن الحكم في اآلخرة إلى هللا.
45

املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة ـ ـ ـ ـ املجلد ،1العدد2018 - 1

شرعية االختالف اإلنساني :األصول التكوينية واملقاصد التشريعية

حممد الصادقي العماري

فالخطاب القرآني يذكر املسلمين ،واليهود ،والنصارى ،وهم أهل شرائع سماوية ،ويضيف إليهم الصابئة وهم ليسوا أهل شريعة
سماوية ،واملجوس وهم عبدة النار ،والذين أشركوا ،ويدعو الجميع إلى ضوابط تدبير هذا االختالف الحاصل بينهم وهي :طرفان وواسطة،
فأما الطرفان :فاألول :اإليمان باهلل تعالى ،والثاني :اإليمان باليوم اآلخر ،أما الواسطة فهي :النبوة.
األمر الذي يحيل املتدبر للقرآن الكريم على حقيقة قرآنية ،ضمن نظرية متكاملة لفقه شرعية االختالف ،تؤسس الختالف الشرائع
السماوية ،واألديان الوضعية تبعا ،وفق اإلرادة واملشيئة التكوينية ،وتضع لهذه اإلرادة واملشيئة التكوينية ضوابط تشريعية –ضمن فقه
االئتالف ،-من أجل ضبط وإحكام اإلرادة التكوينية باإلرادة التشريعية.
واالستقراء آليات الكتاب الحكيم ،يدلنا على هذا األصل الكلي املؤسس لشرعية لالختالف ،وهو اختالف البشرية في الشرائع،
واألديان الوضعية ،وأن هذا األصل تقتضيه إرادة هللا التكوينية ال التشريعية ،ألن األمر الشرعي يقتض ي الدخول في اإلسالم ،الرسالة
الخاتمة التي جاء بها محمد صلى هللا عليه وسلم.
ثالثا :اختالف االدراكات 1العقلية:2
االختالف اإلنساني مشيئة إلهية ،الختالف املدارك والعقول اإلنسانية التي ركبها فيهم ،3فهي في أصل خلقتهم يقول ابن عاشور في
َ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ ُ ُ ً
ً
اَّلل ل َج َعلك ْم أ َّمة َو ِاح َدة﴾(النحل )93:اقتضت" :مشيئة هللا تعالى أن يخلق الناس على هذا االختالف الناش ئ عن
قوله تعالى﴿ :ولو شاء
5
4
اختالف أحوال التفكير ومراتب املدارك والعقول"  ،فاالختالف يتأسس على اختالف العقول في الفهم واإلدراك للحقائق .
َْ
َ
ََ َ
اس َح َّتى َي ُك ُونوا ُم ْؤمنينَ
يعا َأ َف َأ ْن َت ُت ْكر ُه َّ
األ ْرض ُك ُّل ُه ْم َجم ً
الن َ
﴿ول ْو ش َاء َرُّب َك آل َم َن َم ْن ِفي
ويقول محمد رشيد رضا في قوله تعالى:
ِِ
ِ
ِ
ِ
(﴾..يونس" )101-99:علم هللا تعالى رسوله بهذه اآليات أن من سننه في البشر أن تختلف عقولهم وأفكارهم في فهم الدين وتتفاوت أنظارهم
في اآليات الدالة عليه فيؤمن بعض ويكفر بعض .6"..
ويقول الغزالي في رده على من أنكر تفاوت العقول بين الناس" :قد اختلف الناس في تفاوت العقل ،وال معنى لالشتغال بنقل كالم من
قل تحصيله  ،1"..ويقول أبو سليمان املنطقي" :منازل الناس متفاوتة في العقل وأنصباؤهم مختلفة فيه" ،2فما يراه شخص أمرا عقليا
منطقيا ،قد يخالفه غيره في عقالنيته ومنطقيته.
 -1والتعبير بأن حقائق العلوم تدرك بالعقول ،متداول عند أهل الصناعة األصولية ،يقول الجويني" :القول في العلوم ومداركها وأدلتها  ..فإنا سنسد حقائق العلوم
إلى مدارك العقل" .البرهان في أصول الفقه ،الجويني(ت478:هـ) ،تحقيق :عبد العظيم الديب ،دولة قطر ،ط1399( ،/ه) .111/1 ،ويقول الغزالي العقل" :الصفة
الباطنة التي يتميز بها اآلدمي عن البهائم حتى أدرك بها حقائق األمور" .إ حياء علوم الدين ،ومعه املغني عن حمل األسفار في األسفار ،الغزالي(ت505:ه) ،دار ابن
"اإلدراك وهو اللقاء
حزم ،بيروت ،لبنان ،ط1426( ،1/ه2005/م) ،ص َ .105:ويقول الرازي أن هناك ألفاظ يظن بها أنها مرادفة للعلم وهي ثالثون ومنهاِ :
َ َ ْ َ ُ ُ َ َّ َ ُ ْ َ ُ َ
ون﴾ ُّ
(الش َع َر ِاء )61:فالقوة العاقلة إذا وصلت إلى ماهية املعقول وحصلتها كان
والوصول يقال أدرك الغالم وأدركت الثمرة قال تعالى﴿ :قال أصحاب موس ى ِإنا ملدرك
ذلك إدراكا من هذه الجهة" .مفاتيح الغيب ،للفخر الرازي .222/2 ،ويقول املاوردي" :واعلم أن بالعقل تعرف حقائق األمور ويفصل بين الحسنات والسيئات".
أدب الدنيا والدين ،املاوردي(ت450:هـ) ،شرح وتعليق :محمد كريم راجح ،ط1405( ،4/ه1985/م) ،ص .8:ويقول ابن رشد العقل" :ليس هو أكثر من إدراك
املوجودات بأسبابها ،فمن رفع األسباب فقد رفع العقل" .تهافت الفالسفة ،ابن رشد ،تحقيق :سليمان دنيا ،دار املعارف ،مصر ،ط1964( ،1/م) ،ص.785:
 -2الراغب األصفهاني والسمين الحلبي ،يذكران لنا إطالقان للعقل في القرآن الكريم :اإلطالق األول" :القوة املهيئة لقبول العلم" بمعنى :القوة العاقلة في اإلنسان،
أي ما يطلق عليه الفقهاء "مناط التكليف" ،واإلطالق الثاني" :العلم املستفاد من تلك القوة" بمعنى :املعقول املدرك واملستفاد بواسطة القوة العاقلة .ينظر:
املفردات في غريب القرآن ،األصفهانى ،مادة :عقل ،ص .578-577:عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ ،السمين الحلبي(ت756:ه) ،تحقيق :محمد باسل
عيون السود ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1417( ،1/ه1996/م).107/3 ،
"
 -3والقصود بالعقل في هذه الدراسة ،العقل "اآللة" أو "الغريزة" أو "الصفة" أو "أداة اإلدراك" أو "القوة املهيئة لقبول العلم" ،وهي "مناط التكليف  ،وكل هذه
األلفاظ تعبيرات للعلماء ،وخصوصا األصوليين منهم ،على هذه القوة املدركة في اإلنسان .ينظر :املفردات في غريب القرآن ،األصفهانى ،مادة :عقل ،ص-577:
 .578العقل وفهم القرآن ،الحارث املحاسبي(ت243:ه) ،تحقيق :حسين القوتلي ،دار الفكر ،ط1391( ،1/ه1971/م) ،ص .201 :املستصفى من علم األصول،
الغزالي .64/1 ،املسودة في أصول الفقه ،آل تيمية ،الجد :مجد الدين عبد السالم بن تيمية(ت652:هـ) ،األب :عبد الحليم بن تيمية(ت682:هـ) ،االبن الحفيد:
أحمد بن تيمية(ت728:هـ) ،تحقيق :أحمد بن إبراهيم عباس الذروي ،دار الفضيلة ،الرياض ،ط1422( ،1/ه2001/م) ،ص .981:البرهان في أصول الفقه،
الجويني .113-112/1 ،املنخول من تعليقات األصول ،،الغزالي(ت505:ه) ،تحقيق :الدكتور محمد حسن هيتو ،دار الفكر ،دمشق ،ط1400( ،2/ه1980/م)،
ص.45:
4
 التحرير والتنوير ،ابن عاشور.267/14 ، -5وقسم طه عبد الرحمان العقل إلى :العقل املجرد ،والعقل املسدد ،والعقل املؤيد .ينظر :الحق اإلسالمي في االختالف الفكري ،طه عبد الرحمان ،املركز الثقافي
العربي ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط2005( ،1/م) ،ص.66:
6
 الوحي املحمدي ،ثبوت النبوة بالقرآن ودعوة شعوب املدينة إلى اإلسالم دين األخوة اإلنسانية والسالم ،محمد رشيد رضا ،مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر،ط1406( ،3/ه) ،ص.274:
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فإن هللا تعالى خلق العقل في اإلنسان بإرادته التكوينية ،يقول اإليجي" :قال الحكماء أول ما خلق هللا تعالى العقل" ،3وليس هو من
فعل اإلنسان ،أكرمه به ليميز بين األشياء وأضدادها يقول الشافعي إن هللا تعالى" :صوب االجتهاد  ..مما فرض عليهم منه ،بالعقول التي
ركب فيهم ،املميزة بين األشياء وأضدادها".4
ونقل الزركش ي هذا املعنى عن الشافعي وشرح الصيرفي له" :قال الصيرفي في شرحها :بين الشافعي أن العقل معنى ركبه هللا في اإلنسان
أي خلقه فيه ال أنه فعل اإلنسان كما زعم بعض الناس" ،5فثبت أن العقل جعل إلهي ركبه هللا تعالى في اإلنسان ،فكان "االختالف دائم
بينهم ّ
ألنه من مقتض ى ما جبلت عليه العقول ".6
نجد في الواقع املحسوس امللموس اختالف الناس في اإلدراك العقلي ،فبعضهم أكثر إدراكا من بعض ،يقول ابن عاشور" :العقالء
متفاوتون في إدراك الواضح على قدر القرائح والعلوم" ،7وهذا يدل داللة واضحة على تفاوت العقول بين الناس ،إذ لو كانت متساوية ملا
ُوجد ذلك االختالف ،والدراسات الحديثة توصلت إلى تعدد الدكاءات واختالفها ،إال أن الواقع البشري أكبر دليل على االختالف والتفاوت في
العقول بين الجنس البشري ،واختالف العقول أدى بالتالي إلى اختالف النتائج العلمية.
مع أن العقل البشري يختلف حسب التأثيرات الناتجة عن املحيط ،والبيئة ،والجو ،والعادات ،والتقليد  ..إلى غير ذلك من التأثيرات
الخارجية  ،..زيادة على أن من هذه التأثيرات ما هو إيجابي نافع ،ومنها ما هو سلبي ضار ،فتتعدد املذاهب ،واملناهج ،والفلسفات،
والعقالنيات ..
فإن العقول اإلنسانية تتفاوت وتختلف في النظر إلى الحقائق ،بحسب موقع كل إنسان ،فموقع العالم غير موقع الجاهل ،وموقع
من تعود البرهان غير موقع من تعود الجدل واملناظرة ،وكالهما غير من تعود املوعظة .8..
فإذا ثبت تفاوت الخلق في اإلدراك العقلي للحقائق ،وثبت أن ذلك واقع فيهم بإرادته التكوينية ،فإن هذا االختالف في العقول موقع في
اختالفات كثيرة ،هو أصل قوي من أصول شرعية االختالف في الخطاب القرآني.
رابعا :اختالف امليوالت النفسية:
حكمت إرادة هللا تعالى التكوينية على الناس باالختالف ،وذلك لخضوع اإلنسان إلى شهواته ،وميوالته النفسية ،والعاطفية  ،..بغض
ْ
َ ّ
َّ
النظر عن كونها مباحة ،أو غير مباحة ،وأشار القرآن الكريم إلى هذه اإلرادة بقوله تعالىَّ َ ّ ُ :
ُ
الن َس ِاء َوال َب ِن َين
اس ح ُّب الش َه َو ِ
ات ِمن ِ
﴿زين ِللن ِ
ِ
ْ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َّ َ ْ َ ْ ْ ُ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُّ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ُ ُ ْ ُ ْ َ
َ ََْ
آب﴾(آل عمران)14:
امل
ن
س
ح
ه
د
ن
ع
اَّلل
و
ا
ي
ن
الد
اط ِير املقنطر ِة ِمن الذه ِب وال ِفض ِة والخي ِل املسوم ِة واألنع ِام والحر ِث ذ ِلك متاع الحي ِاة
ِ
والقن ِ
ِ
َّ
ُ
ات﴾ جعل األعيان التي ذكرها شهوات مبالغة في كونها مشتهاة
يقول الزمخشري" :املزين هو هللا سبحانه وتعالى لالبتالء ﴿ ..ح ُّب الش َه َو ِ
محروصا على االستمتاع بها .9"..
فإن "الحرص والتعلق بالشهوات واألهواء –وخاصة فيما هو مباح منها -تختلف آراء الناس وتصرفاتهم واختياراتهم" ،10والشهوة:
"أقدم القوى وجودا في اإلنسان ،وأشدها به تشبثا ،وأكثرها منه تمكنا ،فإنها تولد معه وتوجد فيه وفي الحيوان الذي هو جنسه .11"..
ويميز الراغب األصفهاني في كتابه "الذريعة" بين الشهوة املحمودة ،والتي هي من فعل هللا تعالى ،واملذمومة والتي هي من فعل اإلنسان
و"قيل :الشهوة ضربان :محمودة ومذمومة .فاملحمودة من فعل هللا سبحانه ،وهي قوة جعلت في اإلنسان لتنبعث بها النفس لنيل ما يظن
1

 إحياء علوم الدين ،ومعه املغني عن حمل األسفار في األسفار ،الغزالي ،ص.103: -2أخبار العلماء بأخيار الحكماء ،جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي(ت646:هـ) ،تحقيق :إبراهيم شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
لبنان ،ط1426( ،1/هـ2005/م) ،ص.71:
 -3كتاب املواقف ،عضد الدين أحمد اإليجي ،تحقيق :عبد الرحمن عميرة ،دار الجيل ،بيروت ،ط1997( ،1/م).684/2 ،
 -4الرسالة ،الشافعي(ت204:ه) ،تحقيق :أحمد محمد شاكر ،مكتبة الحلبي ،مصر ،ط ،1/بدون طبعة ،بدون تاريخ1358( ،ه1940/م).24/1 ،
 -5البحر املحيط في أصول الفقه ،الزركش ي الشافعي(ت794:ه) ،حرره :عبد القادر عبد هللا العاني ،راجعه :عمر سليمان األشقر ،وزارة األوقاف والشئون
اإلسالمية ،الكويت ،ط1413( ،2/ه1992/م).84/1 ،
6
 التحرير والتنوير ،ابن عاشور.189/12 ، -7أصول النظام االجتماعي في اإلسالم ،ابن عاشور ،الشركة التونسية ،تونس ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر ،ط1985( ،2/م) ،ص.21 :
8
 أزمة العقل املسلم ،عبد الحميد أحمد أبو سليمان ،املعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،سلسلة إسالمية املعرفة( ،)9هيرندن ،فيرجينيا ،الواليات املتحدةاالمريكية ،ط1412( 1،/ه1991/م) ،ص.138:
 -9الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،الزمخشري ،اعتنى به وخرج أحاديثه وعلق عليه :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بيروت ،لبنان ،ط،3/
(1430ه2009/م).163/3 ،
10
 التعدد التنظيمي للحركة اإلسالمية ما له وما عليه ،أحمد الريسوني ،دار الكلمة ،مصر ،القاهرة ،ط1434( ،1/ه2013/م) ،ص.16 :11
 كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة ،األصفهاني(502ه) ،تحقيق :أبو اليزيد أبو زيد العجمي ،دار السالم ،القاهرة ،ط1428( ،1/ه2007/م) ،ص.99:47
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فيه صالح البدن .املذمومة من فعل البشر ..وهي استجابة النفس ملا فيه لذتها البدنية ،والهوى هو هذه الشهوة الغالبة إذا استتبعت
الفكرة .1"..
ويقول رحمه هللا تعالى في اختالف غرائز الخلق" :الناس في غرائزهم مختلفون ،فبعضهن جبلوا جبلة سريعة القبول ،وبعضهم جبلوا
جبلة بطيئة القبول ،وبعضهم في الوسط  ،2"..يقول أبو زهرة" :اآلحاد يتنازعون استجابة لغرائز كل واحد منهم ،إذ أنه حيث استجاب كل
واحد لغرائزه ،تصطدم إرادته مع إرادة األخر الذي استجاب هو أيضا لغرائزه ،فيكون التناحر حيث تصطدم الشهوات وتتنازع اإلرادات
وكل يحب لنفسه االستيالء على أكبر قدر من املطالب والوصول إلى أقص ى ما يحب من الغايات".3
ويقول دراز" :إن النفس البشرية جبلت على نزعتي الرضا والغضب ،وطبعت على غريزتي الحب والكراهية ،والعفو والقصاص،
واملثالية تأبى إال أن تطبع النفس –فحسب -بطابع الرضا والحب والعفو ،وهذه هي املثالية الخيالية التي ال طاقة للنفس البشرية بها"،4
"أليس كل بشر يحب ويكره ،ويرض ى ويغضب ،ويوالي ويعادي ،دلني على كائن من البشر ال يبغض وال يعادي أحدا ،أقل لك إنه إذا ال يحب
وال يوالي أحدا ،إنه إذا ليس من البشر  ..هبه خيرا محضا ،فهو إذا يحب الحق والخير ،وبالتالي يحب أهل الحق والخير ويواليهم ،وهو إذا
يكره اإلثم والباطل ،وبالتالي يكره أهل اإلثم والباطل ويعاديهم ،فإن لم يبغض هؤالء فكيف يحب أوالئك؟ وإذا كانت هذه هي طبيعة النفس
اإلنسانية فكيف تطالبنا بأن نجرد أنفسنا تجريدا كامال عن نزعة الكراهية والبغض ألحد من الخلق ،أليست هذه مطالبة لنا بما هو فوق
طاقتنا ،وتكليفا لنا بما ليس في وسعنا ،ثم هذه املحبة العاملية املثالية الخيالية ،كيف تتفق مع واقعية اإلسالم ،بل مع وصايا اإلسالم؟
أليس من عالمة اإليمان الحب في هللا والبغض في هللا؟".5
وامليل النفس ي يؤثر في التحقيق العلمي ،ويغطي على العقل اإلنساني  ،..يقول أبو زهرة في قوله تعالىَ ﴿ :و َل َق ْد َآت ْي َنا ُم َ
وس ى ْال ِك َت َ
اب
َ ُْ َ
َ َ َْ َ َ ٌ َ َ َ ْ ْ َّ َ َ ُ
َ ْ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ّ ْ ُ ُ
يب﴾(هود" )110:ترتب على إيتاء هللا تعالى موس ى الكتاب
فاخت ِلف ِف ِيه ولوال ك ِلمة سبقت ِمن رِبك لق ِض َي بينهم وِإنهم ل ِفي ش لك ِمنه م ِر ل
االختالف ،وهذا يدل على أن االختالف ليس ناشئا من ذلك الكتاب ،بل هو ناش يء من فساد النفوس وإذا فسدت النفوس ال يقنعها
الدليل ،وال يهديها البرهان مهما يكن حاسما .6"..
فإن االختالف ال يمكن إزالته وارتفاعه إال بزوال اإلنسان ،ألن االختالف من أصل خلقته ،وهذا ما يؤسس لشرعية االختالف يقول
البطليوس ي .." :االختالف مركوزا في فطرنا مطبوعا في خلقنا  ..ال يمكن ارتفاعه وزواله إال بارتفاع هذه الخلقة".7
َ َ
﴿وِلذ ِل َك
فاالختالف الجبلة قاض ي باالختالف والنزاع ،بمقتض ى إرادة هللا التكوينية ،فكان االختالف علة غائية لخلقهم لقوله تعالى
ََ
خل َق ُه ْم﴾(هود )19-18:يقول ابن عاشور أن هللا عز وجل ملا خلق الناس" :على جبلة قاضية باختالف اآلراء والنزعات ،وكان مريدا ملقتض ى
تلك الجبلة ،وعاملا به  ..كان االختالف علة غائية لخلقهم".8
القرآن الكريم يؤصل لشرعية االختالف بامليوالت النفسية ،ألن الحق سبحانه خلق لإلنسان طاقة حيوية ،عبارة عن مجموعة من
الغرائز ،والحاجات العضوية ،تميل إليها النفس اإلنسانية ،وتكون مدفوعة إلى تلبيتها وإشباعها ،فهي إرادة إلهية قدرية حكم بها هللا تعالى
على الخلق ،وهذه امليوالت النفسية متعددة ،ومختلفة من إنسان إلى آخر ،والحرص والتعلق بها -مباحة أو مذمومة -يؤدي إلى اختالف آراء
الناس وتصرفاتهم واختياراتهم ،يقول ابن عاشور" :فإن االختالف في أصول األحوال النفسانية يجر إلى تعذر االئتالف".9
وبالجملة ،اختالف الظواهر الكونية ،واختالف الشرائع السماوية والوضعية ،واختالف االدراكات العقلية ،واختالف امليوالت
النفسية ،واختالف الناس من ذكر وأنثى ،واختالفهم في األلسن واأللوان ،والشعوب والقبائل  ،..أصول تكوينة تؤسس لشرعية االختالف
البشري ،وفيها داللة قوية على االعتراف بالتنوع والتعدد والتباين  ..املثمر واملنتج ،ورفض هذه الحقيقة القرآنية الكونية ،أو عدم فهمها
واستيعابها ،يحول خالفاتنا إلى نزاعات وحروب وفتن ..
 -1نفسه ،ص.94:
 -2نفسه ،ص.99:
3
 املجتمع اإلنساني في ظل اإلسالم ،محمد أبو زهرة ،الدار السعودية ،جدة ،ط1401( ،2/ه1981/م) ،ص.46: -4نظرات في اإلسالم ،عبد هللا دراز1392( ،م1972 /م) ،ص.88 :
5
 نفسه ،ص.94 :6
 زهرة التفاسير ،أبو زهرة(ت1394:هـ) ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،بدون طبعة ،بدون تاريخ ،ص.3759-3758: -7اإلنصاف في التنبيه على املعاني واألسباب التي أوجبت االختالف بين املسلمين في آرائهم ،ابن السيد البطليوس ي(ت521:هـ) ،تحقيق :محمد رضوان الداية ،دار
الفكر ،دمشق ،سورية ،ط1407( ،3/ه ،)1987/ص.27:
8
 التحرير والتنوير ،ابن عاشور.190-189/12 ،9
 أصول النظام االجتماعي في اإلسالم ،ابن عاشور ،ص.11-10 :48

املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة ـ ـ ـ ـ املجلد ،1العدد2018 - 1

شرعية االختالف اإلنساني :األصول التكوينية واملقاصد التشريعية

حممد الصادقي العماري

املحور الثاني :املقاصد التشريعية لالختالف:
من مقاصد االختالف اإلنساني ،والخلق اإللهي لبني آدم ،مختلفين في األلسنة واأللوان ،والقبائل ،والشعوب ،واألمم –باإلضافة إلى
األصول التي سبق ذكرها في املحور األول -والطبائع ،واملعتقدات ،واألفكار ،واآلراء  ،..التعاون على البر والتقوى(أوال) ،والتعارف الثقافي
والتبادل الحضاري ،بين الرجال والنساء ،بين أهل األديان والشرائع ،بين املذاهب واملدارس الفكرية ،بين الدول والشعوب والقبائل  ،..بين
الحضارة والثقافات ( ..ثانيا) ،كما أن من مقاصد هذا االختالف :االبتالء واالختبار للخلق(ثالثا) ،واهتداء اإلنسان إلى اإليمان الحق :وذلك
بالنظر في عوالم الكون املختلفة(رابعا) ،واهتداء اإلنسان إلى حقيقة االختالف ،أي فهم االختالف :وذلك بالنظر إلى أن هذا االختالف
يهدي إلى سبل وطرق االئتالف(خامسا).
أوال :التعاون على البر والتقوى:
إن البشرية لو كانت متطابقة ،وغير مختلفة ،ملا كانت هناك أهمية للتعاون ،فالتعاون يقتض ي التغاير ،والتمايز ،والتباين ،والتعدد
في األفكار واملواقف  ،..وهذا ما يعطي للتعاون ثمرته ،املفضية إلى التكامل اإلنساني ،لذلك أمر القرآن بمقصد التعاون ،اعترافا منه
بمشروعية االختالف.
ومقصد التعاون اإلنساني ،رؤية قرآنية لترك الصراع ،والصدام ،والنزاع  ،..واستثمار االختالف يقول الشيخ النورس ي أن حكمة
القرآن" :تتخذ دستور "التعاون" أساسا في الحياة ،بدال من دستور "الصراع"  ..وشأن "التعاون" هو "إغاثة كل لآلخر"  ،1"..ويقول عن
املدنية التي يقرها القرآن" :دستورها في الحياة :التعاون بدال من الجدال والصراع ،والتعاون من شأنه :االتحاد والتساند".2
ومن أدلة مقصد التعاون اإلنساني ،تسخير الخلق بعضهم لبعض ،فان اإلنسان اجتماعي بطبعه ،يحتاج في قضاء حوائجه إلى
تسخير غيره ،واالستعانة به في األمور التي ال علم له بها ،أو ال قدرة له عليها  ،..وهذا ما يجعله في حاجة إلى التعاون مع املخالف يقول تعالى:
ُ
َ
َ
َ َّ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ً ْ
﴿و َر َف ْع َنا َب ْع َ
ض ُه ْم َف ْو َق َب ْع َ
َ
ضا ُسخ ِرًّيا َو َر ْح َمة َ ِرّب َك خ ْي ٌر ِم َّما َي ْج َم ُعون﴾(الزخرف )32:يقول السعدي" :وفي هذه
ات ِليت ِخذ بعضهم بع
ض د َر َج ل
ل
َ
ّ
ّ
ْ
اآلية تنبيه على حكمة اَّلل تعالى في تفضيل اَّلل بعض العباد على بعض في الدنيا ﴿ل َي َّتخذ َب ْع ُ
ض ُه ْم َب ْع ً
ضا ُسخ ِرًّيا﴾ أي ليسخر بعضهم بعضا،
ِ ِ
3
في األعمال والحرف والصنائع ،فلو تساوى الناس في الغنى ،ولم يحتج بعضهم إلى بعض ،لتعطلت كثير من مصالحهم ومنافعهم" .
4
ويقول ولي هللا الدهلوي" :ملا كان الناس مدنيين بالطبع ،ال تستقيم معايشهم إال بتعاون بينهم ،نزل القضاء بإيجاب التعاون ، "..
ويقول الراغب .." :فالتباين والتفرق واالختالف في نحو هذا املوضع سبب االلتئام واالجتماع واالتفاق ،كاختالف صور الكتابة وتباينها
وتعددها الذي لواله ملا حصل لها نظام .5"..
ويقول سيد قطب إن اإلنسانية في التصور اإلسالمي" :وحدة تفترق أجزاؤها لتجتمع ،وتختلف لتتسق ،وتذهب شتى املذاهب لتتعاون
في النهاية بعضها مع بعض ،كي تصبح صالحة لتتعاون مع الوجود املوحد".6
َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ َ ُ َ ْ َْ
ونص الخطاب القرآني على مقصد التعاون على كل بر 7وتقوى ،والنهي عن كل إثم 8وعدوان قال تعالى﴿ :وال يج ِرمنكم شنآن قو لم أن
ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ّ َ َّ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ْ ْ
َ ُّ ُ ْ َ ْ َ ْ
اإلث ِم َوال ُع ْد َو ِان﴾(املائدة 9)2:والخطاب هنا موجه إلى
صدوكم ع ِن املس ِج ِد الحر ِام أن تعتدوا وتعاونوا على ال ِب ِر والتقوى وال تعاونوا على ِ
 -1كليات رسائل النور( ،)1الكلمات ،بديع الزمان سعيد النورس ي ،ترجمة :إحسان قاسم الصالحي ،شركة سوزلر للنشر ،القاهرة ،مصر ،ط2004( ،4/م)ص:
.473
 -2نفسه ،ص.607:
 -3تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم املنان ،السعدي(ت1376:هـ) ،تحقيق :عبد الرحمن بن معال اللويحق ،مؤسسة الرسالة ،ط1420( ،1/هـ2000/م)،
.764/1
 -4حجة هللا البالغة ،شاه ولي هللا الدهلوي.160/2 ،
 -5كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة ،الراغب األصفهاني ،ص.266:
 -6العدالة االجتماعية في اإلسالم ،سيد قطب ،دار الشروق ،القاهرة ،ط1413( ،13/ه1993/م) ،ص.23:
7
 يقول ولي هللا الدهلوي" :فالبر كل عمل يفعله اإلنسان قضية النقياده للمإل األعلى واضمحالله في تلقي اإللهام من هللا وصيرورته فانيا في مراد الحق ،وكل عمليجازى عليه خيرا في الدنيا أو اآلخرة ،وكل عمل يصلح االرتفاقات التي بني عليها نظام اإلنسان ،وكل عمل يفيد حالة االنقياد ويدفع الحجب" .أنظر :حجة هللا
البالغة ،الدهلوي.114/1 ،
8
 ويقول ولي هللا الدهلوي" :اإلثم كل عمل يفعله اإلنسان قضية النقياده للشيطان وصيرورته فانيا في مراده ،وكل عمل يجازى عليه شرا في الدنيا أو اآلخرة ،وكلعمل يفسد االرتفاقات ،وكل عمل يفيد هيئة مضادة لإلنقياد ،ويؤكد الحجب" .نفسه.
9
 وقيل في سبب نزول هذه اآلية" :وهذه اآلية نزلت عام الفتح حين أراد املؤمنون أن يستطيلوا على قريش وألفافها من القبائل املتظاهرين على صد رسول هللاصلى هللا عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية وذلك سنة ست من الهجرة فحصلت بذلك بغضة في قلوب املؤمنين وحسيكة للكفار فقيل للمؤمنين عام الفتح
وهو سنة ثمان ال يحملنكم ذلك البغض أو أولئك البغضاء من أجل أن صدوكم على أن تعتدوا عليهم إذ هلل فيهم إرادة خير وفي علمه أن منهم من يؤمن كالذي كان
49
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املجتمع اإلنساني بكل أفراده ،ومنظماته ،وجمعياته ،ودوله ،وحضاراته وثقافاته  ،..قال اإلمام القرطبي" :وهو أمر لجميع الخلق بالتعاون
على البر والتقوى" ،1ويقول ابن حزم في تأكيد عموم الخطاب للخلق في األمر بالتعاون .." :التعاون على البر والتقوى فمتوجه إلى كل اثنين
فصعدا .2"..
وقوله تعالىَ ﴿ :و َت َع َاو ُنوا َع َلى ْالب ّر َو َّ
الت ْق َوى﴾ يشمل األعمال الخيرية ،واملشاريع االجتماعية في التعليم ،والصحة ،االقتصاد ،واإلسكان
ِِ
 ..وغيرها" ،قال ابن خويز منداد في أحكامه :والتعاون على البر والتقوى يكون بوجوه ،فواجب على العالم أن يعين الناس بعلمه فيعلمهم،
ويعينهم الغني بماله ،والشجاع بشجاعته  ،3"..وال شك أن هذا تمثيل ال حصر ،فكل ما ينطبق عليه مسمى البر والتقوى ،يجب فيه
التعاون" ،وكل عمل يصلح االرتفاقات التي بني عليها نظام اإلنسان" ،4فهو من البر ،الذي يجب التعاون عليه.
فكل األعمال الصالحة والنافعة ،الظاهرة والباطنة ،الضامنة لحقوق هللا ،وحقوق الناس ،وفعل محاب هللا تعالى ،واجتناب مكارهه،
فهو تعاون على البر والتقوى" ،5وقال املاوردي :ندب هللا سبحانه إلى التعاون بالبر وقرنه بالتقوى له ،ألن في التقوى رضا هللا تعالى ،وفي البر
رضا الناس ،ومن جمع بين رضا هللا تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته  ،6"..فالقرآن خطاب هداية الناس ،إلى ما يصلح
عالقاتهم مع خالقهم ،من غير أن يغفل الواجب االجتماعي واإلنساني ،املتعلق بعالقات الناس فيما بينهم ،وإدارة اختالفاتهم.
ََ َ َ َ ُ ََ ْ ْ ْ
اإلث ِم َوال ُع ْد َو ِان﴾ ،يكون بمحاسبة املفسدين ،ورد املعتدين واملغتصبين،
والنهي عن التعاون على اإلثم والعدوان ﴿وال تعاونوا على ِ
وتفعيل القوانين الدولية ،بخصوص املخالفات التي تقوم بها بعض دول االستكبار العالمي ،أو املنظمات التابعة لها ،وتفعيل القوانين
الوطنية واملحلية.
َ ْ
ْ
َ
ُ
فالواجب ترك العدوان ،والتعاون على منعه ،ورفضه وإدانته  ..يقول السعدي﴿" :والعدو ِان﴾ وهو التعدي على الخلق في دمائهم
وأموالهم وأعراضهم ،فكل معصية وظلم يجب على العبد كف نفسه عنه ،ثم إعانة غيره على تركه .7"..
ثانيا :التعارف الثقافي والتبادل الحضاري:
وإذا كان من مقاصد االختالف التعاون اإلنساني ،فإنه ال تعاون بدون تعارف ،فالتعاون اإلنساني ،ال يقوم ،وال يثمر ،إال على أساس
التعارف اإلنساني ،فال تعاون حقيقي بدون تعارف 8يقول اإلمام السيوطي في إشارة إلى هذا املعنى .." :أن اإلنسان الواحد وحده ال يستقل
بجميع حاجاته بل ال بد من التعاون وال تعاون إال بالتعارف  ،9"..وفتح قنوات الحوار والتواصل من أجل التكامل املعرفي واألخالقي  ..يقول
َّ َ ْ ُ
ََ ُ
ْ َ َ ََُْ َ َ ََْ ُ ُ ُ َ َ
َ َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ ْ َ ُ
ْ َ َّ
اَّلل َأ ْت َق ُاك ْم إ َّن َّ َ
اَّلل َع ِل ٌ
يم
تعالى﴿ :يا أيها الن
اس ِإنا خلقناك ْم ِمن ذك لر وأنثى وجعلناك ْم شع ًوبا وق َبا ِئ َل ِلتع َارفوا ِإن أك َر َمك ْم ِعند ِ
ِ
ً
َ
10
خ ِب ٌير﴾(الحجرات )13:يقول النورس ي" :أي :خلقناكم طوائف وقبائل وأمما وشعوبا كي يعرف بعضكم بعضا وتتعرفوا على عالقاتكم" .
والتعارف معناه تبادل املعرفة والخبرة بين اإلفراد ،واملذاهب واملدارس الفكرية ،وبين األمم والحضارات  ،..لتحقيق البقاء ،والرخاء،
والهناء للبشرية جمعاء ،والتعارف ليس معناه االجتماع حول طاولة ،لتبادل اآلراء ليس إال ،بل الحوار الحضاري ،أو التعارف باملفهوم
القرآني ،يعني ذلك ،ويعني باألساس تبادل املنتجات الحضارية ،ذات القيمة اإلنسانية ،سواء كان إنتاجا ماديا ،أو إنتاجا معنويا ،يقول طه
وحكى املهدوي عن قوم أنها نزلت عام الحديبية ألنه ملا صد املسلمون عن البيت مر بهم قوم من أهل نجد يريدون البيت فقالوا نصد هؤالء كما صددنا فنزلت
اآلية" .املحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،ابن عطية.150-149/2 ،
1
 الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي (ت671:هـ) ،تحقيق :هشام سمير البخاري ،دار عالم الكتب ،الرياض ،اململكة العربية السعودية1423( ،هـ2003/م).46/6 ، -2الفصل في امللل واألهواء والنحل ،ابن حزم الظاهري(ت456:هـ) ،تحقيق :الدكتور محمد ابراهيم نصر ،عبد الرحمان عميرة ،دار الجيل ،بيروت .130-129/4 ،
 -3الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي.46/6 ،
 -4حجة هللا البالغة ،الدهلوي.114/1،
 -5تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم املنان ،السعدي.218/1 ،
 -6الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي.47-46/6 ،
 -7تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم املنان ،السعدي .218/1
8
 إذا اختارت أمتين مختلفتين في التعامل الفكري بينهما طريق التعارف ،يطلق طه عبد الرحمن على هذه الصورة "االختالف اللين" .وإذا اختارتا في التعاملالفكري بينهما طريق التعاون فهو "االختالف الصلب" ،ألن التعاون ال يمنع من إتيان املنكر ،وال يسمح بالتبادل الفكري من جهتين ،بل تلقي إحدى الجهتين
بفكرها إلى األخرى ،وال تتلقى منها فكرها ،وعليه فإن تدبير االختالف تعارفا أفضل من تدبير االختالف تعاونا .ينظر :الحق اإلسالمي في االختالف الفكري ،طه عبد
الرحمن ،ص.144-143 :
 -9املزهر في علوم اللغة وأنواعها ،عبد الرحمن السيوطي ،شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعلق حواشيه :محمد أحمد جاد املولى بك ،محمد أبو
الفضل إبراهيم ،علي محمد البجاوي ،مكتبة دار التراث ،القاهرة ،ط .38/1 ،3/رغم أن السياق الذي استعمل فيه السيوطي العالقة بين التعارف والتعاون
مختلف عن سياقنا ،إال أنه يمكننا استعارة هذا املعنى ،وتوظيفه في سياق دراستنا.
10
 كليات رسائل النور( ،)2املكتوبات ،بديع الزمان سعيد النورس ي ،ص.413 :50
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عبد الرحمن" :ينبغي لكل أمة من األمم في الواقع الكوني أن تبذل أقص ى الجهد في اإلتيان بأفضل األعمال والتصرفات في التعامل مع األمم
األخرى كما يبذله األشخاص فيها في تعامل بعضهم مع بعض".1
ُ
َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َّ ً َ َ ً َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ َّ
اس َو َي ُكو َن
والتعارف ضرورة شرعية ،لكون أمة
اإلسالم أمة شهادة قال تعالى﴿:وكذ ِلك جعلناكم أمة وسطا ِلتكونوا شهداء على الن َ ِ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َّ ُ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َّ َ ْ ُ
َّ ُ ُ َ َ ُ َ ً
َّلل شهداء ِبال ِقس ِط وال يج ِرمنكم شنآن قو لم على أال تع ِدلوا
الرسول عل ْيك ْم ش ِهيدا﴾(البقرة )143:ثم قال﴿ :يا أيها ال ِذين آمنوا كونوا قو ِامين ِ ِ
َ ُ َ
ْ ُ ُ َ َ ْ َ ُ َّ ْ َ ى َ َّ ُ َّ َ َّ َّ َ َ
اَّلل خ ِب ٌير ِب َما ت ْع َملون﴾(املائدة.)8:
اع ِدلوا هو أقرب ِللتقو واتقوا اَّلل ِإن
فالتنوع واالختالف البشري من ذكر وأنثى ،وبث منهما رجاال كثيرا ونساء ،متفرقة إلى شعوب وقبائل وأمم ،مختلفة الطبائع واألخالق،
مختلفة في املواهب واالستعدادات ،مختلفة األلوان واأللسنة ،مختلفة في الشرائع واملناهج ،مختلفة في الفكر والثقافة والحضارة  ،..هذ ا
التنوع واالختالف يقول عبد هللا السعدي" :ألجل أن يتعارفوا ،فإنهم لو استقل كل واحد منهم بنفسه ،لم يحصل بذلك ،التعارف الذي
يترتب عليه التناصر والتعاون ،2والتوارث ،والقيام بحقوق األقارب ،ولكن هللا جعلهم شعوبا وقبائل ،ألجل أن تحصل هذه األمور وغيرها،
مما يتوقف على التعارف .3"..
إن االختالف والتعدد يفض ي إلى التعارف ،املفض ي بدوره إلى التعاون ،ألن املخالف يتطلع إلى قضاء حوائجه ،وتحقيق مصالحه من
املخالف يقول السيد محمد حسين فضل هللا" :فالتنوع هو الوسيلة الفضلى للتعارف ،ألنه يفض ي إلى انجذاب اإلنسان إلى اإلنسان اآلخر،
لبناء عالقات تسد الحاجات الخاصة ،وتتبادل اإلفادة من الطاقات املتنوعة".4
فالتنوع والتعدد ال يقتض ي التنازع ،والشقاق ،واالفتراق ،والصدام والصراع  ..بل يتطلب التعاون القائم على التعارف ،من أجل
﴿يا َأ ُّي َها َّ
األلفة والوفاق ،والقيام باالحتياجات اإلنسانية العامة  ..يقول سيد قطب في املقصد من اختالف الخلقَ " :
الن ُ
اس﴾ والذي يناديكم
هذا النداء هو الذي خلقكم  ..من ذكر وأنثى  ..وهو يطلعكم على الغاية من جعلكم شعوبا وقبائل ،إنها ليست التناحر والخصام ،إنما هي
التعارف والوئام ،فأما اختالف األلسنة واأللوان ،واختالف الطبائع واألخالق ،واختالف املواهب واالستعدادات ،فتنوع ال يقتض ي النزاع
والشقاق ،بل يقتض ي التعاون للنهوض بجميع التكاليف والوفاء بجميع الحاجات .5"..
والتعاون والتعارف كما دعا إليه القرآن الكريم ،ضرورة اقتضتها املواطنة ووحدة الدار ،فال يمكن بناء األوطان وتنميتها في ظل
اإلقصاء أو النزاع الطائفي والديني أو الحزبي ،فبناء دولة املؤسسات اليوم تقتض ي التعاون ،وفتح قنوات التواصل والتعارف ،من أجل
العيش املشترك يقول محماد رفيع" :فالتعارف أساس دعا إليه القرآن ،وضرورة أملتها ظروف املشاركة في الدار أو الوطن بالتعبير العصري،
وإعمال لروح األخوة اإلنسانية بدال من إهمالها ،فقد نص القرآن الكريم بإطالق ،ومن غير تقييد وال تخصيص(،يقصد :الحجرات اآلية:
 )13أن من مقاصد التنوع بين البشر التعارف والتعاون .6"..
ثالثا :االبتالء واالختبار:
َ
ْ
ً
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ َ
ض ِفتنة أتص ِب ُرون﴾(الفرقان )20:يقول
قال تعالى في مقصد ابتالء الجنس اإلنساني بعضه ببعض الختالفهم﴿ :وجعلنا بعضكم ِلبع ل
يل إ َّما َش ِاك ًرا َوإ َّما َك ُف ً
اإلمام الرازي في قوله تعالىَ َّ ُ َ ْ َ َ َّ :
ورا﴾(اإلنسان )3:حكاية ألحد األقوال في اآلية" :معناه إنا هديناه السبيل،
ِ
﴿إنا هديناه الس ِب ِ
ِ
ليكون إما شاكرا وإما كفورا أي ليتميز شكره من كفره وطاعته من معصيته ".7
ُ ُ َ ُ َ
َ َ
ً
َ َ َ ْ َ َ َّ َّ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ َّ ُ َّ َ َ ُ
ص َدقوا َول َي ْعل َم َّن
وقوله تعالىِ ﴿ :ل َي ْبل َوك ْم أ ُّيك ْم أ ْح َس ُن َع َمال﴾(امللك﴿ ،)2:ولقد فتنا ال ِذين ِمن قب ِل ِهم فليعلمن اَّلل ال ِذين
َ ْ ُ ْ َ َّ َ ُ َ ْ ُ
َ َ ُْ
َ ُ ُ
َْ
ين َو َن ْبل َو أخ َب َارك ْم﴾(محمد )31:فإن إرادة هللا ابتالء الخير بالشر،
الك ِاذ ِب َين﴾(العنكبوتَ ﴿ ،)3:ول َن ْبل َو َّنك ْم َح َّتى ن ْعل َم امل َج ِاه ِدين ِمنكم والص ِاب ِر
ين َآم ُنوا َو َي ْم َح َق ْال َكافر َ
اَّلل َّالذ َ
ص َّ ُ
واملهتدين بالضالين َ ..
﴿وِل ُي َم ِ ّح َ
ين﴾(آل عمران.)141:
ِ
ِِ
ْ ُ َْ ُ ُ ْ َْ
ض َع ُد ٌّو﴾(األعراف )24:يقول أبو زهرة" :ليست الجنة دار
فإن األرض هي دار االبتالء اإلنساني قال تعالى﴿ :اه ِبطوا بعضكم ِلبع ل
ابتالء ،إنما األرض هي دار االبتالء التي يتنازع فيها الخير والشر ،والحق والباطل ،والبر الفاجر ،وهي دار االبتالء فيها تتجلى عداوة إبليس ومن

 -1الحق اإلسالمي في االختالف الفكري ،طه عبد الرحمن ،ص.174 :
2
 وكالم عبد هللا السعدي هنا ينضاف إلى ما نقلناه عن السيوطي قبل ،في معنى تأسيس التعاون على التعارف.3
 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم املنان ،السعدي.802/1 ، -4االجتهاد بين أسر املاض ي وآفاق املستقبل ،محمد حسين فضل هللا ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط2009( ،1/م) ،ص.19:
5
 في ظالل القرآن ،سيد قطب(ت1387:ه) ،دار الشروق ،القاهرة ،مصر ،ط1423( ،32/ه2003/م).3348/26 ،6
 النظر الشرعي في بناء االئتالف وتدبير االختالف :دراسة تأصيلية تحليلية ،محماد رفيع ،دار السالم ،القاهرة ،ط1433( ،1/ه2012/م) ،ص.47:7
 مفاتيح الغيب ،للفخر الرازي.238/30 ،51
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معه البن آدم وذريته  ،1"..فإن األسباب واملسببات موضوعة في هذه الدار البتالء الخلق وامتحانهم كيف يعملون ،سواء كان ذلك ابتالء
للعقول ،أو لنفوس ،واآليات الدالة على أن األسباب إنما هي لالبتالء كثيرة.2
ً
ً
ََُْ ُ
ْ َ
وك ْم ب َّ
الش ّ ِر َوالخ ْي ِر ِف ْت َنة﴾(األنبياء )35:يقول املاورديِ ﴿" :ف ْت َنة﴾ فيه وجهان:
وقال تعالى في ابتالء االنسان بالشر والخير ﴿ونبل
ِ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
َ
أحدهما :اختبارا .الثاني :ابتالء" ،3ويقول في سياق تفسير قوله تعالى﴿ :وفي ذ ِلك ْم َبال ٌء ِمن َرّبك ْم ع ِظ ٌ
يم﴾(البقرة" :)49:وأصل البالء االختبار
ِ
ِ
في الخير والشر" ،4"..ألن االختبار قد يكون بالخير كما يكون بالشر ،غير أن األكثر في الشر" ،5وقال تعالىَ :
﴿ب ْل َأ ْن ُت ْم َق ْومٌ
َ
ُت ْف َت ُنون﴾(النمل.)47:
فإن هللا تعالى خلق األزواج ،واألضداد للداللة على الحقائق ،فإنه ال يعرف الزوج والضد إال بزوجه وضده ،بالظلمة يعرف النور،
وبالشر يعرف الخير ،فما بينه هللا تعالى وفصله ارتفعت شبهته ،وما امتحن فيه الخلق بقيت شبهته قائمة يقول ابن حزم" :فما فصله هللا
تعالى بأمره ولم يكن إلى املخلوق لعله قامت حقيقته ،وارتفعت الشبهة عنه ،كانفصال األرض من السماء ،واملاء من الثرى ،والنار من
الرطوبة ،واألجسام بعضها من بعض ،وما مرجه وامتحن املخلوق بفصله جعل بين حديه البينين ،وهما معظم الشيئين ،شبهة مشبهة
بالشك واليقين ،فالشبهة واقعة بين الحق والباطل .6"..
"فاألزواج واألضداد الجارية في كل موضوع ومخلوق من أمور الدنيا والدين ،هي علة االختالف الكبرى التي من جهتها وجب النظر،
ووقعت كلفة التدبر والتثبت واالشتباه .وكل خطأ وقع في بني آدم فمن هذه الجهة يقع ،ومن هذا األصل ينبعث".7
ولم يكن االختالف في الشرائع واملناهج كذلك عار عن املقصد والغاية ،والتي هي االبتالء واالمتحان واالختبار ،ليعلم املطيع من
اجا َو َل ْو َش َاء َّ ُ
اَّلل َل َج َع َل ُك ْم ُأ َّم ًة َواح َد ًة َو َلك ْن ل َي ْب ُل َو ُك ْم في َما َآ َت ُاك ْم َف ْ َ ُ ْ َ ْ
العاص ي تأمل قوله تعالى ..﴿ :ل ُك ّل َج َع ْل َنا م ْن ُك ْم ش ْر َع ًة َوم ْن َه ً
ات
است ِبقوا الخي َر ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ل
(﴾..املائدة ،)48:بناء على املسؤولية اإلنسانية في االختيار ،والجزاء األخروي ﴿ َو ُك َّل إ ْن َسان َأ ْل َز ْم َن ُاه َطا ِئ َر ُه في ُع ُن ِق ِه َو ُن ْخر ُج َل ُه َي ْو َم ْال ِق َي َام ِة ِك َتاباً
ِ
ِ ل
ِ
َْ َ ُ َ ْ ُ ً ْ ْ
َ َ
ْ
َ
ََ ْ َ َ
َ
َ
ٌ ْ
ض َّل ف ِإ َّن َما َي ِض ُّل َعل ْي َها َوال َت ِز ُر َو ِاز َرة ِوز َر
ورا اق َرأ ِك َت َاب َك ك َفى ِب َن ْف ِس َك ال َي ْو َم َعل ْي َك َح ِس ًيبا َم ِن ْاه َت َدى ف ِإ َّن َما َي ْه َت ِدي ِل َن ْف ِس ِه ومن
يلقاه منش
ُ ْ َ َ َ ُ َّ ُ َ ّ َ َ َّ َ ْ َ َ َ ُ ً
أخرى وما كنا مع ِذ ِبين حتى نبعث رسوال﴾(اإلسراء.)15-13:
فإن األمة التي تختار سبيل الهداية هي أمة مهتدية ،واألمة التي تسلك وتختار طريق الضالل هي أمة ضالة ،يقول سيد قطب في سياق
تفسير قوله تعالى﴿ :ل ُك ّل ُأ َّمة َج َع ْلنا َم ْن َس ًكا ُه ْم ناس ُك ُ
وه﴾(الحج .." )67 :فاألمة التي تفتح قلوبها لدواعي الهدى ودالئله في الكون والنفس هي
ِ ِ ل
ِ
ّ
أمة مهتدية إلى اَّلل باالهتداء إلى نواميسه املؤدية إلى معرفته وطاعته .واألمة التي تغلق قلوبها دون تلك الدواعي والدالئل أمة ضالة تزداد
ّ
ضالال كلما زادت إعراضا عن الهدى ودواعيه  ..وهكذا جعل اَّلل لكل أمة منسكا هم ناسكوه ،ومنهجا هم سالكوه .8"..
َ ُ َ ْ
يقول أبو زهرة في سياق تفسير قوله تعالى ﴿ َوال َي َزالون ُمخ َت ِل ِف َين﴾(هود ) 118:إن استمرار االختالف وبقائه بين النوع اإلنساني" :ابتالء
واختبار ،ليبلو الناس ،فمن أراد الخير انتزعه من وسط الشر انتزاعا فيكون به الثواب الجزيل ،ومن أراد الشر سار فيه ،وأعالم الخير
واضحة معلمة ،تدعوه إلى سلوكه ،فإن ضل فعن بينة ،وهللا من ورائه محيط ،ويكون الجزاء ملن ضل عن سبيله جزاء وفاقا ملا جنى على
نفسه ،وعلى الحق".9
َ
ََ َ َ ٌ
﴿ول ْوال ك ِل َمة َس َب َق ْت ِم ْن َ ِرّب َك ل ُق ِض َي َب ْي َن ُه ْم﴾(هود" :)110:ولوال أن هللا تعالى يمهل الظاملين إلى يوم
ويقول كذلك رحمه هللا في قوله تعالى:
يبعثون ،ويتركهم يتجادلون ،ليزيد ابتالؤهم لقض ي بينهم في هذا االختالف وبين الحق الذي ال يحتار فيه أحد ،ولكنه تركهم يتعرفونه ،ألنه
خلقهم ذوى مدارك ،ومع كل نفس فجورها وتقواها".10
وما يؤكد أن من مقاصد االختالف اإلنساني :ابتالء اإلنسان واختباره معلمين كبيرين وهما:
 -1زهرة التفاسير ،أبو زهرة ،ص.2801 :
 -2املوافقات في أصول الشريعة ،الشاطبي.149/1 ،
 -3النكت والعيون( ،تفسير املاوردي) ،أبي الحسن علي بن محمد املاوردي البصري(ت450:ه) ،تحقيق :السيد بن عبد املقصود بن عبد الرحيم ،دار الكتب
العلمية ،مؤسسة الكتب الثقافية ،بيروت ،لبنان ،بدون طبعة ،بدون تاريخ447/3 ،
 -4نفسه .118/1 ،املحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،ابن عطية.141/1 ،
5
 النكت والعيون( ،تفسير املاوردي) ،املاوردي.119-118/1 ،6
 رسائل ابن حزم األندلس ي ،تحقيق :إحسان عباس ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،لبنان ،ط1983( ،1/م).396/4 ، -7نفسه.397/4 ،
8
 في ظالل القرآن ،الشهيد سيد قطب.2442/4 ،9
 زهرة التفاسير ،أبي زهرة ،ص.3775-3774:10
 نفسه ،ص.3759 :52
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 .1اآليات الدالة على التدافع اإلنساني لتمحيص الحق من الباطل:
 .2اآليات الدالة على أن الحكم في االختالف أمره إلى هللا:
رابعا :اهتداء اإلنسان إلى اإليمان الحق:
وعد هللا تعالى البشرية بكشف أسرار الكون ،وأسرار أنفسهم ،حتى يظهر لهم اإليمان الحق ،من خالل التفكر والتدبر في الظواهر
َ
َ َّ َ َ َّ َ َ َ َّ ُ ْ َ ُّ َ َ َ َ ْ
َُ
َ ُ َ
ََْ َ َْ ُ
ََ َ
1
ف ِب َ ِرّب َك أ َّن ُه َعلى ك ِ ّل ش ْي لء
الكونية املختلفة قال تعالى﴿:سن ِر ِيه ْم آيا ِتنا ِفي اآلف ِاق و ِفي أنف ِس ِه ْم حتى يت َبين ل ُه ْم أنه الحق أول ْم يك ِ
َشه ٌ
يد﴾(فصلت.. )53:
ِ
واألفاق :أقطار السماوات واألرض بمختلف مكوناتها ،يقول الشوكاني في ما يرويه عن عطاء" :قال عطاء في اآلفاق يعنى أقطار
السموات واألرض من الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والرياح واألمطار والرعد والبرق والصواعق والنبات واألشجار والجبال والبحار
وغير ذلك".2
عوالم مختلفة تقر االختالف وتعترف به ظاهرة طبيعية ،وتهدي اإلنسان إلى مقصد من مقاصد هذا االختالف ،وهو حصول اإليمان
الحق ،وكماله بالنظر والتدبر في هذه العوالم املختلفة ،ألن هللا تعالى نصبها أدلة وعالمات على أنه هو هللا الواحد املدبر لهذا الكون ،ألن
اختالف املحقق للكمال والجمال ،ال يمكن أن يكون قد وجد صدفة بدون موجد ال مبدع.
فمقصد اإليمان الحق ال يظهر إال من خالل النظر في اآليات ا لكونية املختلفة ،والتي بثها الحق سبحانه في اآلفاق ،من اآليات الفلكية
والكوكبية ،من شمس وقمر ونجوم ،وآيات الليل والنهار  ،..وما أودعه فيها سبحانه من تباين واختالف ،للداللة على الحق الذي أقام عليه
َ
﴿أ َو َل ْم َي ْكف ب َرّب َك َأ َّن ُه َع َلى ُك ّل َش ْيء َشه ٌ
يد﴾(فصلت )53:يقول الفخر الرازي" :واملعنى ألم تكفهم هذه الدالئل الكثيرة التي أوضحها
الدالئل
ِ
ل ِ
ِ ِ ِ
3
هللا تعالى وقررها في هذه السورة وفي كل سور القرآن الدالة على التوحيد والتنزيه والعدل والنبوة" .
َ َ
َّ ْ ُ َ َّ َ ُ َ َّ ْ ُ َ ْ
َ
َ
ُ
﴿و ِم ْن آ َيا ِت ِه الليل والنهار والشمس والقمر﴾(فصلت،)37:
فاآليات والظواهر الكونية املختلفة ،دليل وحدانية هللا وربوبيته سبحانه
فجعل القرآن الكريم من مقاصد االختالف في الظواهر الكونية ،وما بينها من التباين في األشكال والوظائف ،دليال وعالمة على أعظم
حقيقة في الوجود ،وهي وحدانيته سبحانه وقدرته.4
ويذكر القرآن الكريم تجليات هذه القدرة اإللهية في خلق هللا للكون بعوامله املختلفة ،في سياق إقامة الدليل الحس ي املشاهد على
َْ
ََ ْ
َ
الس َم َاو َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ
األ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
يد ب ُك ْم َو َب َّث ِفي َها م ْن ُك ّل َد َّاب لة َو َأ ْن َزْل َنا م َن َّ
﴿خ َل َق َّ
الس َم ِاء َم ًاء فأ ْن َبت َنا ِف َيها
املعترضين
ِ
ِ
ِ ِ
ض رو ِاس ي أن ت ِم ِ
ات ِبغي ِر َعم لد ترونها وألقى ِفي ر ِ
ََ
َ َ َ َ َ َّ
َ َ َ ْ ُ َّ َ
ْ ُ ّ َْ َ
َّ ُ نَ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
اَّلل فأر ِوني ماذا خلق ال ِذين ِمن دو ِن ِه ب ِل الظ ِاملو ِفي ضال لل م ِب لين﴾(لقمان )11-10:فهذا استئناف لالستدالل
ِمن ك ِل زو لج ك ِر ليم هذا خلق ِ
على من يرى هذه الظواهر الك ونية واختالفها ثم يعترض على أن هللا تعالى هو الخالق لها" ،ولذا فإن موقع هذه اآليات موقع دليل الدليل،
وهو املقام املعبر عنه في علم االستدالل بالتدقيق ،وهو ذكر الش يء بدليله ودليل دليله .5"..
ومن مقاصد هذا االختالف أنه أحد الدالئل على اإليمان بصحة البعث يقول البطليوس ي أن هللا تعالى" :نبهنا ألطف تنبيه على ما في
هذا الخالف املوجود في البشر املركوز في الفطر من الحكمة البالغة وأنه جعله إحدى الدالئل على صحة البعث الذي أنكره من ألحد في
أسمائه وكفر بسوابغ نعمائه".6
خامسا :اهتداء اإلنسان إلى حقيقة االختالف:
فاهلل سبحانه وتعالى وإن تفرد باألحادية ،التي ينتفي معها كل تعدد أو اختالف ،أو تنوع ،فإن مشيئته اقتضت أن تكون الظواهر الكونية
قائمة على التنوع والتباين واالختالف ،املؤسس على النفع البشري الذي تتكامل فيه عوالم الكون وظواهره ،فيكون تأسيس القرآن الكريم
الختالف على أصل اختالف الظواهر الكونية ،تأسيسا الختالف مثمر ونافع للبشرية.

1

 نحيل القارئ على األصل األول لشرعية االختالف" :اختالف الظواهر الكونية" في املحور األول من هذه الدراسة. - 2فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ،الشوكاني(ت ،) 1250:دار ابن كثير ،دار الكلم الطيب ،دمشق ،بيروت ،ط1414( ،1/هـ)،
 .599/4تفسير الجاللين جالل الدين محمد بن أحمد املحلي(ت864:هـ) ،وجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي(ت911:هـ) دار الحديث ،القاهرة،
ط ،1/ص. 637:
3
 مفاتيح الغيب ،للفخر الرازي.141/27 ،4
 الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي.363/15 ، -5التحرير والتنوير ،ابن عاشور.146-145/21،

 -6اإلنصاف يف التنبيه على املعاين واألسباب اليت أوجبت االختالف بني املسلمني يف آرائهم ،ابن السيد البطليوسي ،ص.26 :
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وهذا االختالف في الشكل والوظيفة للظواهر الكونية ،اختالف ثراء ونماء ،وليس عبثا أو اختالف من أجل االختالف فقط ،وفي هذا معنى
قرآني توجيهي لالختالف البشري ،نحو فهم حقيقة االختالف ،وتوجهه بالضرورة نحو القضايا املثمرة للعلم والعمل.
فإن اختالف الثمار وتغايرها في الشكل والطعم ،اختالف تكامل وتوازن ،وليس اختالف تضاد وتنافر ،فكذلك ينبغي أن يكون االختالف
اإلنساني ،فالثمار رغم اختالفها تسقى بماء واحد ،كاختالف بني اإلنسان في طباعهم ،وعقولهم ،ومنازعهم  ..وأصلهم واحد ،يقول العز بن عبد
ََُ ّ ُ َ ْ َ َ
َ ٌ ُ َ َ َر ٌ َ َ َّ ٌ ْ َ ْ َ َ َز ْ ٌ َ َ ٌ ْ َ ٌ َ
َ ْ َْ
ض َها َعلى
ان َوغ ْي ُر ِص ْن َو لان ُي ْس َقى ِب َم لاء َو ِاح لد ونف ِضل بع
اب و رع ون ِخيل ِصنو
ض ِقطع متج ِاو ات وجنات ِمن أعن ل
السالم في ُقوله تعالى﴿ :و ِفي األر ِ
ْ ُ َّ َ َ َ َ
ُ َ
َْ
ات ِل َق ْو لم َي ْع ِقلون﴾(الرعد ) 4:هذا مثال ضربه هللا تعالى" :لبني آدم أصلهم واحد واختلفوا في الخير والشر واإليمان
ض ِفي األك ِل ِإن ِفي ذ ِلك آل َي ل
بع ل
والكفر كالثمار املسقية بماء واحد".1
فاختالف الظواهر الكونية ،مثال ضربه هللا تعالى لبني اإلنسان لالهتداء إلى حقيقة اختالف التنوع ،اختالف التكامل والتوازن ،فالحق
سبحانه خلق االختالف وخلق جوامع لهذا االختالف ،فرغم اختالفهم في الخير والشر ،واإليمان والكفر ،فأصلهم واحد يروي القرطبي عن
الحسن في اآلية السابقة" :املراد بهذه اآلية املثل ،ضربه هللا تعالى لبني آدم ،أصلهم واحد ،وهم مختلفون في الخير والشر ،واإليمان والكفر،
كاختالف الثمار التي تسقى بماء واحد" ،2فإذ تذكر اإلنسان هذه الحقيقة اهتدى إلى سنة هللا تعالى في اختالف الخلق.3
ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ
ْ
َ
﴿وم ْن َآ َيا ِت ِه َخ ْل ُق َّ
الس َم َاو ِ َ ْ َ ْ
ات ِلل َع ِ ِامل َين﴾(الروم )22:فهذه اآلية تؤسس
ض َواخ ِتالف أل ِسن ِتك ْم َوأل َوا ِنك ْم ِإن ِفي ذ ِلك آل َي ل
قال تعالىِ :
ات واألر ِ
لشرعية االختالف املتصل بالوجود اإلنساني في الطبيعة.
واختالف ألسنة البشر ولغاتهم آية عظيمة ،فهم مع اتحادهم في النوع ،واتحادهم في األصل ،كان اختالف لغاتهم آية دالة على ما جعله
هللا في غريزة البشر ،من اختالف في التفكير املفض ي إلى االختالف الثقافي والحضاري والديني  ،..وأما اختالف ألوان البشر فهو أية من آيات هللا
في خلقه ،ألن البشر منحدر من أصل واحد وهو آدم ،وإن تعددت واختلفت ألوان بشرتهم ،وهذا االختالف في األلوان من علله :اختالف املواطن
بالحرارة والبرودة ،ومنها التوالد من أبوين مختلفين  ،..ومنها اختالف األغذية من منطقة إلى أخرى  ،..وعليه فإن اختالف اللغات واأللوان ،ال
يدل على اختالف النوع الواحد ،واألصل الواحد  ،..وهذه إشارة قرآنية ملعرفة حقيقة االختالف.
الخاتمة:
يقترح القرآن الكريم هذا الجواب الحضاري على املجتمع اإلنساني ،بكل عقائده وأفكاره وطوائفه وأجناسه وقومياته  ،..من أجل اإليمان
بشرعية االختالف ،واإلقرار به حقيقة تكونية ،بمقتض ى الجعل اإللهي ،واملشيئة اإللهية ،وحقيقة تشريعية توجه املجتمع البشري إلى مقاصد
االختالف ،لنفي التعصب والعنف ،ليتحول االختالف إلى أمر محمود وطبيعي ،تتكامل وتتعاون فيه األفكار املختلفة ،إلنتاج املعرفة الحقيقية،
والعمل النافع للبشرية ،والعيش املشترك في وفاق وسالم ،وهذا شرط ضروري ،ال تستقيم عالقاتنا اإلنسانية وما ينتج عنها من اختالفات بدون
تحققه.
وبهذا األصول التكوينية ،واملقاصد التشريعية :أصول تكوينية خلق هللا تعالى عليها الوجود واإلنسان ،ومقاصد تشريعية تسدد الفهم،
وتهدي السلوك ،وبهذا املنهاج ،وبهذه الرؤية ،يكون الخطاب القرآني قد أصل ملشروعية االختالف ،وأعطى الجواب الحضاري ،لحل مشكلة
االختالف والنزاع والصراع  ..في املجتمع اإلنساني.

املراجع:

.1
.2
.3
.4

القرآن الكريم.
إحياء علوم الدين ،ومعه املغني عن حمل األسفار في األسفار ،الغزالي(ت505:ه) ،دار ابن حزم ،بيروت ،لبنان ،ط1426( ،1/ه2005/م).
أخبار العلماء بأخيار الحكماء ،جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي(ت646:هـ) ،تحقيق :إبراهيم شمس الدين ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1426( ،1/هـ2005/م).
أدب الدنيا والدين ،املاوردي(ت450:هـ) ،شرح وتعليق :محمد كريم راجح ،ط1405( ،4/ه1985/م).
إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد واملعاد والنبوات ،محمد بن علي الشوكاني(1250ه) ،صححه وضبطه :مجموعة من
العلماء ،بإشراف الناشر ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1404( ،1/ه1984/م).
 -1تفسير القرآن(اختصار النكت والعيون للماوردي) ،العز ابن عبد بن عبد السالم(ت660:هـ) ،تحقيق الدكتور عبد هللا بن إبراهيم الوهبي ،دار ابن حزم،
بيروت1416( ،هـ1996/م).144/2 ،
2
 الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي.283/9 ،3
 السنن اإللهية في األمم والجماعات واألفراد في الشريعة اإلسالمية ،عبد الكريم زيدان ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط1413( ،1/ه1993/م) ،ص.135:54
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 .5أزمة العقل املسلم ،عبد الحميد أحمد أبو سليمان ،املعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،سلسلة إسالمية املعرفة( ،)9هيرندن ،فيرجينيا،
الواليات املتحدة االمريكية ،ط1412( 1،/ه1991/م).
 .6أصول النظام االجتماعي في اإلسالم ،ابن عاشور ،الشركة التونسية ،تونس ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر ،ط1985( ،2/م).
 .7أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،محمد األمين الشنقيطي(ت1393:هـ) ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان1415( ،هـ1995/م).
 .8اإلبانة عن أصول الديانة ،أبي الحسن األشعري(ت330:ه) ،دار ابن زيدون ،بيروت ،لبنان ،ط ،1/بدون طبعة ،بدون تاريخ.
 .9االجتهاد بين أسر املاض ي وآفاق املستقبل ،محمد حسين فضل هللا ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط2009( ،1/م).
 .10االعتصام ،الشاطبي ،ضبطه وصححه :أحمد عبد الشافي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1408( ،1/ه1988/م).
 .11اإلنصاف في التنبيه على املعاني واألسباب التي أوجبت االختالف بين املسلمين في آرائهم ،ابن السيد البطليوس ي(ت521:هـ) ،تحقيق :محمد
رضوان الداية ،دار الفكر ،دمشق ،سورية ،ط1407( ،3/ه.)1987/
 .12اإلنصاف فيما يجب اعتقاده وال يجوز الجهل به ،القاض ي الباقالني(ت403:ه) ،تحقيق :محمد زاهد بن الحسن الكوثري ،املكتبة األزهرية
للتراث ،ط1421( ،2/ه2000/م).
 .13البحر املحيط في أصول الفقه ،الزركش ي الشافعي(ت794:ه) ،حرره :عبد القادر عبد هللا العاني ،راجعه :عمر سليمان األشقر ،وزارة
األوقاف والشئون اإلسالمية ،الكويت ،ط1413( ،2/ه1992/م).
 .14البرهان في أصول الفقه ،الجويني(ت478:هـ) ،تحقيق :عبد العظيم الديب ،دولة قطر ،ط1399( ،/ه).
 .15التحرير والتنوير ،الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ،الدار التونسية ،بدون طبعة1984( ،م).
 .16التعدد التنظيمي للحركة اإلسالمية ما له وما عليه ،أحمد الريسوني ،دار الكلمة ،مصر ،القاهرة ،ط1434( ،1/ه2013/م).
 .17الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي (ت671:هـ) ،تحقيق :هشام سمير البخاري ،دار عالم الكتب ،الرياض ،اململكة العربية السعودية،
(1423هـ2003/م).
 .18الحق اإلسالمي في االختالف الفكري ،طه عبد الرحمان ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،املغرب ،ط2005( ،1/م).
 .19الرسالة ،الشافعي(ت204:ه) ،تحقيق :أحمد محمد شاكر ،مكتبة الحلبي ،مصر ،ط ،1/بدون طبعة ،بدون تاريخ1358( ،ه1940/م) .
 .20السنن اإللهية في األمم والجماعات واألفراد في الشريعة اإلسالمية ،عبد الكريم زيدان ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط،1/
(1413ه1993/م).
 .21العدالة االجتماعية في اإلسالم ،سيد قطب ،دار الشروق ،القاهرة ،ط1413( ،13/ه1993/م).
 .22العقل وفهم القرآن ،الحارث املحاسبي(ت243:ه) ،تحقيق :حسين القوتلي ،دار الفكر ،ط1391( ،1/ه1971/م).
 .23الفصل في امللل واألهواء والنحل ،ابن حزم الظاهري(ت456:هـ) ،تحقيق :الدكتور محمد ابراهيم نصر ،عبد الرحمان عميرة ،دار الجيل،
بيروت.
 .24الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،الزمخشري ،اعتنى به وخرج أحاديثه وعلق عليه :خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بيروت ،لبنان،
ط1430( ،3/ه2009/م).
 .25املجتمع اإلنساني في ظل اإلسالم ،محمد أبو زهرة ،الدار السعودية ،جدة ،ط1401( ،2/ه1981/م).
 .26املحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،ابن عطية(ت ،) 546:تحقيق :عبد السالم عبد الشافي محمد ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان،
ط1422( ،1/ه2001/م).
 .27املزهر في علوم اللغة وأنواعها ،عبد الرحمن السيوطي ،شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعلق حواشيه :محمد أحمد جاد
املولى بك ،محمد أبو الفضل إبراهيم ،علي محمد البجاوي ،مكتبة دار التراث ،القاهرة ،ط.3/
 .28املستصفى من علم األصول ،الغزالي(ت ،)505:دراسة وتحقيق :محمد سليمان األشقر ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان ،ط،1/
(1417ه1997/م).
 .29املسودة في أصول الفقه ،آل تيمية ،الجد :مجد الدين عبد السالم بن تيمية(ت652:هـ) ،األب :عبد الحليم بن تيمية(ت682:هـ) ،االبن
الحفيد :أحمد بن تيمية(ت728:هـ) ،تحقيق :أحمد بن إبراهيم عباس الذروي ،دار الفضيلة ،الرياض ،ط1422( ،1/ه2001/م).
 .30املعتمد في أصول الدين ،القاض ي أبي يعلى الحنبلي ،تحقيق :وديع زيدان حداد ،دار املشرق ،بيروت ،ط1986( ،1/ه).
 .31املفردات في غريب القرآن ،الراغب األصفهانى(ت 502:هـ) ،تحقيق :صفوان عدنان الداودي ،دار القلم ،الدار الشامية ،دمشق ،بيروت،
ط1412( ،1/هـ).
55

املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة ـ ـ ـ ـ املجلد ،1العدد2018 - 1

شرعية االختالف اإلنساني :األصول التكوينية واملقاصد التشريعية

حممد الصادقي العماري

 .32املنخول من تعليقات األصول ،،الغزالي(ت505:ه) ،تحقيق :الدكتور محمد حسن هيتو ،دار الفكر ،دمشق ،ط1400( ،2/ه1980/م).
 .33املوافقات في أصول الشريعة ،الشاطبي(ت790:هـ) ،شرحه وخرج أحاديثه ووضع تراجمه :عبد هللا دراز ،خرج آياته وفهرس موضوعاته:
عبد السالم عبد الشافي محمد ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1411( ،1/ه1991/م).
 .34النظر الشرعي في بناء االئتالف وتدبير االختالف :دراسة تأصيلية تحليلية ،محماد رفيع ،دار السالم ،القاهرة ،ط1433( ،1/ه2012/م).
 .35النكت والعيون( ،تفسير املاوردي) ،أبي الحسن علي بن محمد املاوردي البصري(ت450:ه) ،تحقيق :السيد بن عبد املقصود بن عبد
الرحيم ،دار الكتب العلمية ،مؤسسة الكتب الثقافية ،بيروت ،لبنان ،بدون طبعة ،بدون تاريخ.
 .36الوحي املحمدي ،ثبوت النبوة بالقرآن ودعوة شعوب املدينة إلى اإلسالم دين األخوة اإلنسانية والسالم ،محمد رشيد رضا ،مؤسسة عز
الدين للطباعة والنشر ،ط1406( ،3/ه).
 .37أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،القاض ي البيضاوي(ت 791:ه) ،حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وضبط نصه :محمد صبحي بن حسن
حالق ومحمود أحمد األطرش ،دار الرشيد ،دمشق ،بيروت ،مؤسسة اإليمان ،بيروت ،لبنان ،ط1421( ،1/ه2000/م).
 .38تفسير الجاللين جالل الدين محمد بن أحمد املحلي(ت864:هـ) ،وجالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي(ت911:هـ) دار
الحديث ،القاهرة ،ط.1/
 .39تفسير القرآن الحكيم (تفسير املنار) ،محمد رشيد رضا(ت1354:هـ) ،الهيئة املصرية العامة للكتاب1990( ،م).
 .40تفسير القرآن لإلمام عبد الرزاق بن الهمام الصنعاني(،ت211:ه) ،تحقيق :مصطفى مسلم محمد ،مكتبة الرشد ،اململكة العربية
السعودية ،الرياض ،ط1410( ،1/ه1989/م).
 .41تفسير القرآن(اختصار النكت والعيون للماوردي) ،العز ابن عبد بن عبد السالم(ت660:هـ) ،تحقيق الدكتور عبد هللا بن إبراهيم
الوهبي ،دار ابن حزم ،بيروت1416( ،هـ1996/م).
 .42تفسير مقاتل بن سليمان ،أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخي(ت150:ه) ،تحقيق :أحمد فريد ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،بيروت،
ط1424( ،1/ه2003/م).
 .43تهافت الفالسفة ،ابن رشد ،تحقيق :سليمان دنيا ،دار املعارف ،مصر ،ط1964( ،1/م).
 .44تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم املنان ،السعدي(ت1376:هـ) ،تحقيق :عبد الرحمن بن معال اللويحق ،مؤسسة الرسالة ،ط،1/
(1420هـ2000/م).
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Abstract:
The difference between the issues that are misunderstood and assimilated, but if we
learn the discourse of Shari'a, and make the effort, but will be emptied the situation, to
trace the resources of this issue in the texts of revelation, and the jurisprudence of
fundamentalist industry, at the level of theorization and sanctification, and on the level of
activation and practice, The right to difference and legitimacy, and the legitimacy of
difference - and legitimate consideration - based on the assets of composition, and
legislative purposes.
God's will to form people is one nation .. (Hood: 118), and this difference has no
income in them Ibn Ashour says: "The difference is permanent among them, because it is
necessary for what the minds have set on him." And God has decreed them in eternity.
Based on the above, human differences have composition, Legislative, on which the
legitimacy of difference is based, and the right to it, God Almighty wanted to difference
Kuna, h Or the colors, the tongues, and the tribes ... All this is a universal divine will, but
the human face has to touch the purposes of this legislative difference, including:
acquaintance and cooperation. The context of the creation alert that the difference of
peoples and tribes destination acquaintance, and the context of the difference of cosmic
phenomena, the purpose of integration, beauty, and human orientation to faith in the
unity of God and his presence.
Keywords: human difference, formative origins, legitimate purpose.
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