
  واالختالف الخالف قضیة

  المغربي الحص/  دكتور

   إیمانیا. اوال

  تعالي یقول

 ١٩ َیْخَتِلُفوَن ِفیِھ ِفیَما َبْیَنُھْم َلُقِضَي رَّبَِّك ِمن َسَبَقْت َكِلَمٌة َوَلْوَلا َفاْخَتَلُفوا َواِحَدًة ُأمًَّة ِإلَّا النَّاُس َكاَن َوَما( 

  ) یونس

  تعالي ویقول

  ) ھود ١٠٩ ُمْخَتِلِفیَن َیَزاُلوَن َوَلا َواِحَدًة ُأمًَّة النَّاَس َلَجَعَل َربَُّك َشاَء َوَلْو( 

  علیھا الخلق جبر كونیة سنة الخالف اذن

   واقعًیا. ثانیا

   الھ وجود علي الخلق اختلف

  تبلع وقبور تدفع فروح اال ھي ما وقال كفر من ومنھم بالھ آمن من فمنھم

  . اهللا علي الخلق اختلف. ١

  البشر عبد من ومنھم الحجر عبد من فمنھم

  القمر عبد من ومنھم الشمس عبد من ومنھم

  البقر عبد من ومنھم النار عبد من ومنھم

   الكذب او بالكفر فرموھم واألنبیاء الرسل علي اختلفوا. ٢

   شاعر او كاھن او ساحر قال من فمنھم وسلم علیھ اهللا صلي اهللا رسول علي الناس اختلف. ٣

 كل فتمني أرزاقھم علي الخلق الخالق أطلع((  ویقال. وخبرتھ وفكره عقلھ برجاحة إنسان كل یعتقد. ٤

 الخلق الخالق وأطلع)  عیال او زوجة او سكن او حال او جاه او مال او صحة. ( اآلخر رزق منھم

  . بعقلھ منھم كل فاقتنع عقولھم علي

 الخالف كان ھنا ومن والفھم الصواب وعقلھ بفكره یعتقد ألنھ الخالف وینشأ. بعقولھا الناس اقتناع. ٥

  واالختالف



 تمایز - ٣ . العقول تباین - ٢ . الفھم الختالف - ١ : تبعًا طبیعیة نتیجة الرأي  في  الخالف. ٦

  التفكیر مستویات

  : الرأي في خالفنا یكون أن الطبیعي غیر األمر

  . للخصومات بوابًة -  ١

  . للعداوات مفتاحًا -  ٢

  . القطیعة ناَر توقد شرارًة -  ٣

  ]  القلب[  لحدود خالفھم آثار تصل أن دون ،]  العقل[  حدود في ویتحاورون یختلفون زالوا ما العقالء

  - : أنھ یقین بكل ویؤمنون . یختلفوا أن البد الناس أن ، اإلدراك تمام یدركون فھم

  ﴾ُمْخَتِلِفین َیَزاُلوَن َوال َواِحَدًة ُأمًَّة النَّاَس َلَجَعل َربَُّك َشاَء َوَلْو﴿

  . اللھ رحمھ الشافعي اإلمام یقول كما ؟نتفق لم لو حتى ؛]  إخوانًا[  نكون أن ُنحسن أال

  . رأیك أزدري أو ، عقلك أحتقر أو ، أكرھك أنني یعني ال ، أخي یا معك اختالفي إن

  ... معك واختالفي . الرأي في]  مختلفین[  كلھ الدھر بقینا ولو ، أخي یا أحبك

  ] . قطیعتي[  یجیز وال - ٣،]  غیبتي[  یحل وال - ٢،]  عرضي[  یبیح ال -  ١

  : أصناف ثالثة الخالف عند فالناس

  ) العقالء منطق وھذا(  ،ضدي أنك یعني فال ، معي تكن لم إن.  ١

  ) . الحمقى نھج وھذا( ،ضدي فأنت ، معي تكن لم إن.  ٢

  ) . المتطرفین سبیل وھذا(  !!! اللھ ضد فأنت ، معي تكن لم إن.  ٣

  : أخي یا اآلراء

  ،)  للفرض(  لیست)  للعرض( 

  ،)  لإللزام(  لیست)  لإلعالم(  و

  ) . للتخاصم(  لیست)  للتكامل(  و
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