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  سالمية ووحدتهاإلامة األ سباب اختالفأ 
The causes of differences among 

Muslims and its Remedy 
0F

 معراج االسالم ضياء  ∗
 1F

 بيمنى الح اسرار∗∗
Abstract 

Difference of opinion is not something new but is an integral part 
of human nature. The Qur’┐n is replete with verses describing 
variances among humanity and declares that this phenomenon will 
continue till the end. The Prophet (PBUH) taught Muslims how to 
live with valid religious differences, respecting each other. The 
early scholars when refuting another would not take the way of 
insult but intellectual criticism as has been established by Islamic 
logic and thought. This article is intended to provide definition and 
types of ikhtil┐f, the causes of disputes and disagreements among 
Muslims and suggests some remedies of the problem.    

 مواضع منها،ة عد يف ن الکرميآالقر  يفقد جاء ذکر ذلک و  ةبشرية طبعيو  ةکونية  اخلالف سن
2F"ةَواِحدَ ة ُه جلَََعَلُكْم أُمَّ َوَلْو َشاء اللَّ " قول اهللا عزوجل

3F."َوَال يـَزَاُلوَن ُخمَْتِلِفنيَ "وقوله  1

ول أ ولعل 2
قتل هابيل   ىلإدى ذلک الذي أدم عليه السالم آ ابينبني قابيل وهابيل   الذي وقع هو خالف

4F.ة املائدة سور  يفن الکرمي آکما ذکر القر 

3 
فروع  االجتهاد ىفو  الفهم ببه االختالف يفيکون س ماملقبول مذموم، فا أوما مقبول إاخلالف و 

5Fةرمح ميتأاختالف ى اهللا عليه وسلم بقوله: الرسول صل رب عنهع يالذ هو و ،الدين

 ۔4
الجتهاد ايف الفهم و  من بعدهم،و  أصحابهصلى اهللا عليه وسلم و  يام النيبأ يفة کثري ة  مثلأو له 

أداها بعضهم مث توجهوا  إىل  يلذاة ظقري بين يف كصالهتم ،صلى اهللا عليه وسلم مر النيبأ يف
6F)لى اهللا عليه وسلم(ص النيب ة وترك بعضهم الصالة عمال بأمربين قريظ

5.   
 ىف طعناً ما ال يؤثر اخلالف ن أ ىلإ دلناي ماعتنيعليه وسلم على اجل کاره صلى اهللاإنعدم ف

ن أسباب م دناالوحدة أكثر عن فال بأس به ألن مقومات قتضاهن مُ مِ  خروجاً ال و  انمياإل
 :ة تياملوضوعات اآل نبحث عنهما يفة والوحدة سباب الفرقأهناک مث  ,والفرقةت التشت

 جامعة بشاور.، واللغة العربية سالميةإلا تالدراسا معهد رئيس ∗
 جامعة بشاور.واللغة العربية،  سالميةإلا تالدراسا عهدمب رحلة الدكتوراهيف مالباحث  ∗∗
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 سباب االختالف:أ
فضل بعضهم على أي مل خيلق اهللا تعاىل البشرية على مستوى واحد بل لعامل الطبعي: : اأوال

حديث:  يفإليه شري أکما ذلك. وغري االطالعة الفهم والعلم واحلفظ وسعيف اجلهد, و بعض 
َنضََّر "يقول:  سلمْ وَ  ليهِ عَ  َصلى اهللاُ  رسوَل اهللاِ  عن عبداهللا بن مسعود رضى اهللا عنه قال:مسعتُ 

َع ِمنَّا َشْيًئا فـَبَـلََّغُه َكَما مسََِع، فـَُربَّ ُمبَـلٍِّغ َأْوَعى ِمْن َساِمعٍ  7F"اللَُّه اْمرَأً مسَِ

6       
 الکرمي  وعده النىب,ة ممر األأفرق  يجوهر اخلالف الذ ي: وهة قليميإلواة اللسانية صبي: العَ ثانيا
 رُسوُل اهللاِ  الَ : قَ الَ قَ  َرِضَي اُهللا  َعنُه  ُهريرةَ  ىبأ َعنْ  : يکما رو ة  من اجلاهلي مْ لَ سَ ه وَ يْ لَ عَ  ى اهللاُ لَ صَ 
ته قتلَ فَ ة لعصبيغضب و يَ أة صبيىل عَ إدعو يَ  ،ةميعَ  ةراي ن قاتل حتتَ مَ :" مْ لَ سَ ه وَ يْ لَ عَ  ى اهللاُ لَ صَ (

8F"ةجاهلي

7  
هل الديانات األخرى أ: کان لدخول ة هل الديانات القدميأ: اختالط املسلمني بکثري من الثاث

ىل جمتمع املسلمني، هو وراء نقل بعض املسائل إمعتقداهتم و  فکارهمأنقلهم لبعض و  االسالم يف
9Fصفات اهللا تعاىلو  ار،االختيو  اجلرب،يف مثل ما وراء الکالم  يسالماإلللفکر ة اجلديد

8. 
 و ةجمادالت املعتزل ظهر ىفو  ثر على علم الکالمأوهو ما ":اليونان والرومانة فلسفة : ترمجرابعا

و الدراسات  ،ةالتعديالت الفلسفيو  ،ةاملنطقية قيسمن األة اعتمدت جمموع يتوال ،ةهل السنأ
10F"ةاجملردة العقلي

9  
و أدليال  هاعد اختلف الفقهاء يفة شرعية دلأاک : هنة الشرعية األدل االختالف يف,,: خامسا
لکن و  على مصدريتهماة سالمياإلة متفق األإفقد ة النبوية السنو  ما الکتابأشرعيا،  مصدراً 

 مور:أن مِ  حاصلٌ ة النبوية السن يفاخلالف 
 . يالرأ صاحب الرأي املخالفإىل  )صلى اهللا عليه وسلمحديثه( وصولحدها: عدم أ

 و خمالفا له.أن اجتهاد اجملتهد موافقا للحديث ثانيها: قد يکو 
و أراويه يف سبب ضعف لبطريق مل تثبت عنده  إىل املخالف يکون احلديث قد بلغ أنثالثها: 

11F. ةخرى صحيحأطريق  يکون و قد, غري ذلكو أو شذوذ أ سنده نقطاع يفإ

10 
بكر وعمر وعثمان يب اع أمجإ قالوا حبجيةبعضهم و حجيته مجاع فقد اتفق اجلمهور على ما اإلأ

مجاع إة الشيع وة هل املدينأمجاع إمام مالک عد اإلو  ،فقط مجاع الشيخنيبإبعضهم و  ،وعلي 
  هل البيت.أ

يف  کما هو مذکور   ،ةمياإلمااة الشيعو  حزمابن عند اجلمهور ما عدا ة ما القياس فهو حجأو 
و القواعد أخرى األة دلما األأ ،ةاملذکور ة ربعالشرع املتفق عليه األة دلأصار و  صول الفقه،أکتب 

صل األو  االستقراء،و  ستصحاب،اإلو  ستحسان،کاإلة  حکام الشرعيعليها األ تبين اليتة صولياأل
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 اجملتهدون ىفو  ةئماألسد الذرائع فقد اختلف و  (املرسل املناسب)ة املرسلة املصلحو  ،شياءاأل يف
 .صول الفقهأکتب  يفمذکور خر، کما هو آببعضهم و  ستدل بواحدإعدمه فبعضهم و  قبوله

 : وهي وجهأة ذلك عشر ل يبام الشاطاإلمقد مجع او  توهم اخلالف فيما ال خالف فيه: سادسا:
بعض ماحيتويه  أحد من أصحابه أو غريهم أوصلى اهللا عليه وسلم  النيب فسرأن ي’’: -1

أشياء أخر ب تهداً أوجم بعدذلك عاملا يذكر ، مث مما يشمله اللفظ لو ك املنقذلبعض يدل ، و اللفظ
 أنه خالف، كما نقلوا يف القائل املفسرون على نصهما، فيظن صرح، فيمما يشمله اللفظ أيضاً 

املن أنه خبز رقاق، وقيل: زجنبيل، وقيل: الرتجنبني وقيل: شراب مزجوه باملاء، فهذا كله يشمله 
 اللفظ.

 منقل انالوهم فيتحد، إىل معىن وايرجع املعىن حبيث   اللفظ دونيفمايكون اخلالف  :-2
وقيل: طري أمحر  السلوى إنه طري يشبه السماىن اختالف اللفظ أنه خالف حمقق، كما قالوا يف
  .صفته كذا، وقيل: طري باهلند أكرب من العصفور

حيث اللغة والثاين من حيث املعىن الذي من  إحدامها ،معنيني واحدللفظ  أن يذكر: -3
12Fُمقِوينلِل ومتاعاً ه تعاىل: قول يفقالوا  كما، يستعمل فيه

لنازلني ا: أي: املسافرين، وقيل 11
 القفر. يباألرض القواء وه

فقال ، املفهوم عمومية ىف األصوليني اخلالف على حمل واحد، كاختالف طرق: أن ال يت-4
فيما سوى  إال إذا كان ذلك بعضهم نفواو  به بعضهم بعموميته إذا كان فيما سوى املنطوق

 .األصل خالف بل نقل األقوال فيه سبب توهم  لكالم واحد وليس يفاملنطوق به فا
 األقوال منه ألجل تغري اإلجتهاد بتعدد الف من شخص واحداخل حيانا يصدر" أ :-5
اإلمام عن  أنه خالف واحلال أنه ليس خبالف ألنه رجوع اجملتهد أو نأفىت به فيظ رجوع عماوال

الغسل من ة مسأل يف كرجوع األنصار إىل املهاجرين ة كثرية  وله أمثلإىل القول الثاين  األولقوله 
 ‘‘وهذا مما ال يعد خالفا.التقاء اخلتانني،

 يقولواإ�م مل وجوه القراءات، ف يفاحلكم، كاختالف القراء  دونالعمل  يف الفأن يقع اخل: -6
 .باختالفة احلقيقيف ليس هذا االختيارات، و  يفبينهم  بعدم صحته بل وقع اخلالف

اخلالف  غري ذكر ديث منح أو آيةتفسري  يف خمتلفة وجوها حديذكر املفسر الواأن  :-7
يف مثل هذا  حيصلأن  يفال ينبغ .ةخاص عاين على توسيع املبل يذكر مايدل ، والرتجيح  فيه

 مسائل اخلالف.
 املطلوب أمرمع أن  ،اجملاز مثًال كلمة من حيث احلقيقة و عىن ال م: أن يقع اخلالف يف-8

ِمَن اْلَميِِّت َوُخيْرُِج اْلَميَِّت  يُخيْرُِج احلَْ تعاىل: "– قوله يفكما يقع ألرباب التفسري كثريًا   هوواحد، 
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13F"ِمَن احلَْي

فمنهم من حيمل احليات واملوت على حقائقهما، ومنهم من حيملهما على اجملاز،  12
 بينهما.مع أنه ال فرق 

الظاهر عن مقتضاه إىل ما دل عليه الدليل وصرف   تعني املراد: أن يقع اخلالف يف-9
 كاخلالف يف حديث ذلك سواء،   ومجيع التأويالت يف فالخالف يف املعىن املراداخلارجي، 

 فيه، وأشباه ذلك. اإلمام مالك يخيار اجمللس بناء على رأ
هل اخلرب:  يفكما اختلفوا  جمرد التعبري عن املعىن املقصود وهو متحد يف اخلالفمايكون : 10

وكذلك   قسم ثالث ليس بصدق وال كذب؟أم مث ،ةهو منقسم إىل صدق وكذب خاص
 بناء على مرادهم فيهما.ة الفرض والواجب يتعلق النظر فيهما مع احلنفياخلالف يف 

ليقيس عليها ما سواها، فال  اجملتهد على جيبو ، فيه العتداد باخلالف أسبابة عشر  فذلك
14Fمجاعذلك إىل خمالف اإلى يتساهل فيؤد

13.  
مناهج االستدالل فبعضهم  يفة ئم: اختلف األمناهج االستداللاالختالف فى : سابعا

اهلجري العقل، لکن اليوم منذ القرن الرابع و  احلديثة بعضهم بفقاهو  بظواهر النصوص استدلوا
من تلک و  والبدع... ،والعصبيات ،اتباع اهلوى احنطاط لوقوعهم يف يفة االسالمية مجاولت األ

 فيما بينهمة هل السنأکما تقاتل ة  والشيعة هل السنأبواب نفذ االختالف بسببه تقاتل األ
خرون مع من آتقاتل و  ،ةمث تقاتل البعض مع املتصوف ،ةاحلنابلو ، يةفاحلنو ، ةبني الشافعية خاصو 

ة مر و  بالتفسيقة تبادل االهتامات، مر و  توالت حلقات النزاعو  متت تسميتهم بالسلفيني،
بتنا نشاهد املسلم يضيق متاما و  ن،نشاهده اآلو  باالبتداع... وهو ما نلمسهة ومر بالتکفري، 

عمى، تقليده األو  ،ذلک التباع اهلوىو  الواجب قتاله،ى يعترب العدو احلقيقو  بلى خر االسالمآل
و أة فراديزدياد قوته األإلى و غري رمسأى من مرجع رمسة محايو  و عن مجاعته،أمامه إعن 

15Fةالفکري

14.   
هل احلديث أفغانستان کثريا، فأو  باکستان يف واألحناف احلديث هلأة لکن اليوم نرى حماجا و

واألحناف يتهمون أهل  ،أييعملون بالر و  �م يرتکون احلديثأئمتهم بأو  حنافيتهمون األ
ذهان العوام لتائيد مذهبهم أخيدشون بذلک الفريقان و  ،احلديث بأ�م اليعلمون بفقه احلديث

بالنسبة إىل أصول األدلة ة الشرعية دلأ"ف ذلک، کما قال االمام شاطيب: ر خالمألن اأمع 
فكل واحد من الضربني مفتقر إىل اآلخر  الإو  .ضحملا ما يرجع إىل الرأىو ،النقل احملض نوعان:

ال يعترب شرعا إال إذا استند إىل  يألن االستدالل باملنقوالت ال بد فيه من النظر كما أن الرأ
16F" النقل

15. 
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ة دلأنوع من ة من الکتاب والسن ملستنبطا أين الر أرمحه اهللا على  اإلمام الشاطيبة عبار  تدل
رمحه اهللا  ةحممود، کما قال الشيخ ابن تيميو  مذموم أيمذموم، بل من الر  أيليس کل ر و  الشرع

ثر األو  احلديث يف(ضمن الفتاوى الکربى): فما ورد  التحليل بطالإالدليل على ة قامإکتابه:   يف
ال له نظري من و  ةثر عن الصحابأفيه  حمض ليس يأ�ا ر إمنا يتناول احليل فإهله،فأو  يأمن ذم الر 

17Fالله نظري کان رأيا حمضا باطالو  صلأثبت بأذا إاحلکم و  صل فيقاس عليه مبثلهأاحليل ثبت ب

16.  
ج الصواب الستخرا ة العاقب مل يفأاملطلوب کما عرفه حممد عمر بازمول: هو النظر والت أيفالر 
18Fالظنة الراجح حبسب غلبة مارات ملعرفمر املتجاذب األاأل يف

17. 
 يبأکثريا منهم يطلق على أن  منها: و  نوي:هکلالة ليس سببا للجرح کما صرح به العالم أيفالر 

مر باطل أهو و  ىل رواياهتم،إال يلتفتون و  )أيصحاب الر أ(ة هل الکوفأغريه من و  رمحه اهللاة حنيف
19Fةره کثري نظائو  عند غريهم

18.  
ة الدرجو  العلياة هلم الرتبو  الفقه يأهذا الباب  يفصحابنا هم السابقون أ و’’ وزاد البزدوي:

صحاب أهم و  ةالقدو ة مالزمو  ةالسنو  علم الکتاب وهم الربانيون يفة علم الشريع القصوى يف
سم ا يوالرأ يصحاب الرأأفقد سلم هلم العلماء حىت مسوهم  ما املعاينأ ايناملعو  احلديث

ة السنة منزلة لقو ة �م جوزوا نسخ الکتاب بالسنأأال ترى  يضاً أوىل باحلديث أللفقه... وهم 
ومن  ،يأوىل من الر أرسال اإلاحلديث ورأوالعمل به مع و  ةعملوا باملراسيل متسکا بالسنو  عندهم

هول على اجملة قدموا روايو  صل،عمل بالفرع بتعطيل األو  ةمن السن رد املراسيل فقد رد کثرياً 
دب أکتاب  يفحممد رمحه اهللا مام إلاقال و  على القياس، يبقوال الصحاأقدموا و  القياس،

20F"ال باحلديثإ يالرأ، وال يستقيم يلرأال باإي: اليستقيم احلديث ضالقا

19. 
عمش: حديث يتداوله الفقهاء خري من حديث : وقال األ يللسيوط يتدريب الراو  و يف

21Fيتداوله الشيوخ

20.  
 بن املديين: يوقال عل "من حفظه يلإحب أ ،احلديث والفقه فيهة معرف"د بن حنبل: محأقال 

22F"ةحوال الرواأة معرفو  حاديثمتون األ فقه يفأشرف العلم، أ"

21.  
جمموع الفتاوى  بن تيميه رمحه اهللا يفاسم للفقه هکذا صرح به الشيخ ا يکما قال البزدو  يأوالر 

جل الکتب حىت قال أغري ذلک، وهو من و  ثاراآلو  حاديثطا مالک فيه األؤ مو " نصه:
ما صنف  ،بذلک ينمالک يع طاؤ صح من مأاهللا  دمي السماء بعد کتابأليس حتت  يفعالشا

مل و  التابعنيو  ةوالصحاب ثور عن النيبأالباب بني امل املتقدمني کانوا جيمعون يف نإعلى طريقته ف
23F"کتب الفقهى  تسم اليت يتکن وضعت کتب الرأ

22.     
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يف ل احملتم والقو ‘‘التعديل: و  اجلرح يف تعليقه على الرفع والتکميل يفرمحه اهللا : ة بوغدأالشيخ  قال
 عيننباملعىن الذى سبق، إستنبطوا أحكام الشرع  هلم باخلريية يف القرون املشهودفقهاء الن إذلک: 

وصف  املذكور ىنملعاب ينکارها... فالرأإىل إال سبيل  ماا من النص، وهذة استنباط حکم النازل
کتاب   يذکر يفة لذلك جند ابن قتيبو  الفهم وکمال الغوص،ة مادح يوصف به کل فقيه، ينبئ عن دق

 أنسومالک بن  ،يسفيان الثور و  ،يوزاعيعد فيهم األو  يأصحاب الرألفقهاء بعنوان ا(املعارف) 
ة کتاب(قضايف  صحاب مالک أيذکر  ينافظ حممد بن احلارث اخلشکذلک جند احلو  اهللا عنهم، يرض
(تاريخ علماء  کتاب  ى يفبو الوليد الفوضأاحلافظ  :يضاً أهکذا يفعل و  يأصحاب الرأسم ا) بةقرطب
احلافظ ابن عبدالرب و ، )طاؤ (املى(املنتقي) شرحه عل يف يليد الباجبو الو أکذلک احلافظ و  ندلس)األ
مصار فيما تضمنه ألء اطا مساه ( االستذکار ملذاهب علماؤ نه حينما شرح کتاب املإيضا، حىت أ
   ثار...آلوا يالرأ من معاين طاؤ امل
فالفقه حيثما   ،االستنباط يفة البالغة ال مبعىن الرباعإسم فال يصح الا هبذاة ما ختصيص احلنفيأو "

24F"العراق و يفأة املدين سواء کان يف يأکان يصحبه الر 

23.  
 : خر المسلمينأعوامل ت 
 كالتايل: يخراملسلمني فهأماعوامل تأب االختالف و سباأذكرنا من قبل فذاك  اليت ماأ 
عن ة بتناقلها خليفة قائمة اخلالفو  النبوية ةالرسال فجر : منذ برع ةسالمياإلة سقوط اخلالف: ١

مري أما دام هلا ة منه لن متوت هذه األأدرک العدو أو  ،ةمأعن ة مأو  جيل عن جيل،و  ،ةخليف
سقطوا هذه أوا املؤمترات تلو املؤمترات حىت حاکو  م،سلحتهأشرعوا و  سهامهمأاملؤمنني فسلطوا 

ن بعض املسلمني أسف لکن مع األو  عدائناأى يدأبمل لو کان الداء سقط خيف األو  ،ةاخلالف
 .ة على سقوط اخلالفعدءناأهم الذين ساعدوا 

 تأخر املسلمني.و  سباب ختلفأب انيرئيسسببان  اومه ،ة: فصل الدين عن الدول٢
  .ة العلوم املاديو  ةسالميالعلوم اإل املسلمني يف ختلفو  : اجلهل٣
ه زار أنن بعض املسلمني يفتخرون أحىت  ،ةالصاحلة اعتباره القدو و  عجاب بالغربإل: ا٤
اعجاب و  ،ةقاتلة نفسي ةٌ و الغرب! ملا يفتخر؟! هذه هزميأو زار الشرق أو زار اوربا، أ مريکا،أ

 هذا اجملال. ىفة الصاحلة کذلک يعتربه هو القدو و  مبا عندهو  بالغرب
 -تعاىلو  سبحانه-وهذا ما حيکيه ة مذلک تضليل لألو  التطور:و  صالحاإل سمابفساد : اإل٥
25Fِإمنا َحنُن ُمصِلُحون" قيَل َهلُم َال تُفِسُدوا ِيف اَالرِض قَاُلوا: "َوإذا يقول ثيحن املنافقني ع

24 
  تعاىل.و  اهللا سبحانهة تنتهک حرما ذه األمساءهبو 
  لکن جيتمعون عليناو تشتتهم، و  تفرقهم رغم ى األمة اإلسالميةعداء علاأل بتکال: ٦
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 االختالف؟و  التأخرو  الخروج من هذا التخلفو  فما هو العالج
 ي: هجياز باإل مههاأولكن ة كثري التخلص من هذا التخلف واالختالف   سبابأأن  ناويظهرل

تشييد الصرح  يف ينهج الدستور �ما ميثالن املألنبيه، ة سنو  وال: التمسک بکتاب اهللاأ
  ...ة والسعاد،الرخاءو  العدل،و  من،األو  ينعم بالسالمى الذى احلضار 

  .شکاهلاأة بکافة عن العصبي بتعادثانيا: اال
ن يکون أو ،وا کجسد واحدري صيحىت  نهميبة احملب بث روحو  بني املسلمنية الوحدة قامإثالثا: 

 خيه املؤمن .أة آاملؤمن مر 
 ديتوح تمي حىت ،نياملسلم کل بالد يف فروع هلا نشاءإو ى للفتو ة موحدة يمرجع داجيإ:رابعا
 وهذا ،ىمرکزا للفتو ة يوکل مجعة کل مدرس ن يفأى نر  نناألها يف لتعددن اول دو حيو ى الفتو 

 .ة ماأل ه اختالفيسر ولکن نشاهد فيه ين کان فإو  مرألا
 من کل بالد ه عضويکون فية املکرم ةمک  يفنياملسلم ع بالديجلم يجممع علم نشاءإخامسا:
 حل منازعاهتم. تفکروا يفيو ة ديمسائل جد يف بحثواي لنياملسلم

 ىف خذمنهج واحد مع األ ميجمال التعل  يفنيکون لکل بالداملسلمي نأب جيسادسا:و 
 هم .خيوتار اإلسالمي شعوب بلدان العامل ة االعتبارثقاف

  ىفنيا لغناء املسلميکون مرکزاعاملي حىت )Isesco( سسکوآية دار إاء يحإ نيلزم حکام املسلميف
 .ةيتقنوالالعلوم 
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