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املقدم��ة خصصتُه��ا لبي��ان أهمية البحث وس��بب
وخصص��ت لكل من
اختي��اري له وخط��ة البحث.
ُ

مفهوم��ي االختالف والعداوة مبحث��اً بينته فيه معنى

الحم��د لل��ه رب العاملني ،والصالة والس�لام عىل كل منهام يف اللغة ويف القرآن الكريم وكيفية وروده

وبينت يف املبحث الثالث العالقة بني مفهومي
أرشف األنبياء واملرس��لني؛ سيدنا محمد وعىل آله فيه،
ُ
وصحبه أجمعني.

عرضت أهم ما
االختالف والع��داوة ،ويف الخامتة
ُ

توصلت إليه من النتائج.
ُ
وبع��د؛ ف��إن البح��ث يف املفاهيم القرآني��ة تأصيالً

وتطبيق��اً وبي��ان العالقة بينها بحث ل��ه أهمية كبرية؛ واقتض��ت طبيع��ة البح��ث أن أعتمد ع�لى مصادرة
ذل��ك ألن وضوح املفاهي��م بش��كلها الصحيح له متنوعة توزعت عىل كت��ب املعاجم اللغوية وكتب

أث��ر عىل التعام��ل النصوص الرشعي��ة بالتايل عىل التفس�ير وألف��اظ الق��رآن وكت��ب النح��و والرصف
والبالغة.
السلوك.
م��ن هنا ب��دأت رغبت��ي يف ه��ذا االتج��اه البحثي وختام��اً ،أس��أل الله تع��اىل أن يجعلن��ي موفقاً يف
ورأي��ت أن م��ن املفاهي��م الت��ي ينبغي أن عميل هذا وأن يتقبله ،وأن يغفر يل زلتي فيه ،إنه هو
امله��م،
ُ

نركز عليه��ا مفهو َمي االختالف والع��داوة والعالقة الغفور الرحيم.
بينهام ،والس��يام يف ظل الظروف التي تعيشها أمتنا

ٍ
وجامعات و ِف َرقٍ
مذاهب
اإلس�لامية من التفرق إىل
َ
يخطِّئ بعضُ ها بعض��اً ،ويب ِّدع بعضُ ها بعضاً ،ووصل
الحال ببعض هذه ال ِف َرق إىل تكفري اآلخرين.

لذلك البد من رس��م صورة قرآنية واضحة ملفهو َمي
االخت�لاف والعداوة والعالقة بينهام ،ليفتح املجال

للبح��ث يف االختالف وآداب��ه وكيفي��ة التعامل مع
املخالف.

فجاء اختياري لهذا املوضوع ((االختالف والعداوة
يف الق��رآن الكري��م ،مفهومه�ما والعالق��ة بينهام))

ليك��ون عنواناً لبحثي هذا ،وقد قس��متُ ُه عىل مقدمة
وثالثة مباحث وخامتة ،وكاآليت:

❊

❊

❊
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نحاه))(((.

المبحث األول

خلْفي وهذا
الثاين :عكس قدام((( ،كام يق��ال :هذا َ

االختالف في القرآن الكريم،
مفهومه ووروده

الثال��ث :التغري ،ومن معاين التغري الفس��اد ،كام يف

•املطلب األول :االختالف يف اللغة:

ق َّدامي.

ح ُه،
قولهم (( َ
خل ََف الل نَ ُ
َّب و َغيرْ ُهُ )) إذا تغيرَّ َ طَ ْع ُم ُه وري ُ

خلُوفاً)) أي :تغيرَّ َ((( ،كام جاء
خل ُُف ُ
خل ََف فوه يَ ْ
و(( َ
خل ُ
أطيب عند الله
َ��م الصائم
ُوف ف ِ
يف الحديث ((لَ ُ
ُ

من ري��ح املِ ْس��ك))  ،ومنه الخ�لاف يف الوعد،
ذكر ابن فارس أن مادة (خلف) تأيت لتدل عىل ثالثة
خلُق أبيه :تغيرَّ َ.
خل ََف الرجل عن ُ
و َ
معانٍ (((:
ويبدو يل أن االختالف يتصل أيضاً باملعنى الثالث
األول :أن يج��يء يشء بع��د يشء يقوم مقامه ،مثل
التغي ،ففي االختالف
الذي ذكره ابن فارس ،وه��و
رُّ
خل َُف ِ
ص ْدقٍ من
خلَف وهو الذي جاء بَ ْع ُد؛ يقالَ :
ال َ
معنى التن��وع والتغري ،ومنه قوله تع��اىل﴿ :مختلفاً
خل َُف سو ٍء من أبيه ،فإذا مل يذكروا صدقاً وال
أبيه ،و َ
ألوان��ه﴾ أي :متن ِّوعاً ألوان��ه ،فاختالف الناس يعني
خلَف ،ولل��رديءَ :
س��وءا ً قالوا للجيدَ :
خلْف؛ قال تن�� ُّوع آرائه��م وعقائدهم مثالً ،وهذا ق��د يؤدي إىل
خل ٌْف﴾.
خل ََف ِم ْن بَ ْع ِد ِه ْم َ
تعاىل﴿ :فَ َ
فسا ِد ِ
ذات بي ِنهم كام سيأيت تفصيله ،وهذا أقرب مام
(((

وم��ن هذا املعنى [أعني املعن��ى األول ملادة خ ل ذكره ابن فارس من ارتباط معنى االختالف باملعنى
ف] :الخالف��ة؛ ألن الث��اين يجيء بع��د األول قامئاً األول الذي ذكره ،فيام أراه ،والله تعاىل أعلم.

خلَف ،ويؤي��د ال��ذي قلتُ�� ُه ما ذك��ره الراغ��ب؛ إذ ب�َّي�نَّ َ أن
خل ََف آخ َر فس�� َّد َم َس��دَّهُ َ :
مقام��ه ،يقال ملن َ
ِ
والخلْف��ة يق��ال يف أن يخلف كل واح��د اآلخ َر((( .االختالف واملخالفة أن يسلك كل واحد طريقاً غري
وجعل ابن ف��ارس االختالف من هذا املعنى فقال :الطريق الذي سلكه آخ ُر اعتقادا ً أو قوالً أو عمالً(((.
((وأما قولهم :اختلف الناس يف كذا ،والناس ِ
خلْفة ((( معجم مقاييس اللغة .213 /2

أي :مختلف��ون ،فمن الب��اب األول؛ ألن كل واحد ((( ينظر :لسان العرب البن منظور .1234/14
((( ينظر :املصدر نفسه .1241/14

ح��ي قول صاحبه ويقيم نفس��ه مقامه الذي
منهم يُ َن ِّ

((( صحيح البخاري :كتاب الصوم ـ باب فضل الصوم /3

((( ينظر :معجم مقاييس اللغة البن فارس  ،24 .213 -210 /2وصحيح مس��لم :كتاب الصيام ـ باب فضل الصيام /2
((( ينظر :املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين 807 :برقم (.)1151
.156

(((ينظر :املفردات يف غريب القرآن.156 :
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وللتدقيق بش��كل أعم��ق يف بيان معن��ى االختالف العب��ارة أن املخالفة ظهرت عمدا ً من جهة زيد ،أما
البد م��ن بيان أن االختالف مصدر للفعل (اختلف) َع ْم��رو فقد ال يك��ون قاصدا ً ملخالفة زي��د ،ف َع ْمرو

��ل) ،ولهذه اعتق��د رأياً اقتنع به يف مس��ألة م��ا [بغض النظر عن
وهو فع��ل ثاليث مزيد ع�لى وزن (افْتَ َع َ
ري ُمطَّلِع عىل رأيه أصالً]
الصيغة معانٍ كث�يرة ،منها التش��ارك((( ،وهذا معنى زيد ورأيه فيها فقد يكون غ َ
ق��ول ابن الحاجب يف بيان معاين هذا الوزن ...(( :فخالفه زي ٌد لسبب ما فذهب إىل رأي مغاير .فسمي

وللتَّفا ُع��ل))((( ،مث��ل(( :اختصم زي��د وعمرو)) إذا ذلك اختالف��اً نظرا ً لصورة الطرف�ين؛ لكونهام َوقَفا
تش��اركا يف الخصوم��ة ،ومعن��ى التش��ارك صدور موقفاً متغايرا ً يف املسألة.
زيد و َع ْمرٍو يف املثال الس��ابق .وقد يكون معن��ى افتعل يف هذه الص��ورة االتخاذ،
كل من ٍ
الفعل م��ن ٍّ
وه��ذا املعنى هو معن��ى االخت�لاف ،وهو صدور وه��ذا من معاين ه��ذه الصيغة ،يق��ال :اختتم زيد،

كل من الطرف�ين ،فعندما نقول مثالً :إذا اتخ��ذ خامت��اً((( .ففي جملة ((اختل��ف زي ٌد مع
املخالف��ة من ٍّ
((اختلف زي ٌد و َع ْم ٌرو يف ك��ذا)) فإننا نعني أن زيدا ً َع ْم��رو)) يكون معن��ى اختل��ف :اتَّخذ زي��د موقفاً

ال مخالفاً ملوقف َع ْمرو.
خال��ف َع ْمرا ً ،وأن َع ْمرا ً
خالف زيدا ً ،مبعنى أن ك ً
َ
َ
منه�ما وقف يف جانب مغاي��ر للجانب الذي وقف إذن االخت�لاف قد يكون ع�لى وزن االفتعال الذي
فيه صاحبه ،وذلك ألن ح��رف العطف (الواو) يدل فيه معنى التشارك ،وقد يكون من االفتعال الذي فيه
عىل الجمع واالش�تراك((( ،أي :اش�تراك املعطوف معن��ى االتِّخاذ ،وذلك بناء ع�لى صيغة الجملة كام

للمعطوف علي��ه يف العامل ،ففي الجملة الس��ابقة سبق بيانه.
دل حرف العطف مام س��بق يظه��ر أن االخت�لاف يف اللغ��ة هو عدم
أُس��ند الفعل (اختلف) لزيد ،ث��م َّ
(الواو) عىل إس��ناد الفعل أيض��اً ل َع ْمرو ،مبعنى أن

الفعل صدر عنهام كليهام.

ولكن يف قولنا(( :اختلف زيد مع َع ْمرو)) قد يكون
مفهوم املش��اركة غري ظاه��ر؛ إذ إن الظاهر من هذه

((( ينظر :شذا العرف يف فن الرصف للحمالوي.80 :

((( الش��افية الب��ن الحاجب مع رشحها لإلس�تراباذي/1 :
.108

اجتامع الن��اس يف الرأي أو االعتق��اد أو الحكم أو
املوق��ف ...إل��خ  ،وهذا بغض النظ��ر عن ظهور
(((

قصد املخالفة أو عدم ظهوره.

•املطلب الثاين :االختالف يف القرآن

قد ال يختل��ف معنى االختالف يف القرآن عن معناه
يف اللغة ،والبد أن ننظر إىل وروده يف القرآن لرنسم

((( ينظر :املصدر نفسه.

((( ينظر :مغني اللبيب عن كتب األعاريب البن هش��ام ((( /4ينظر :املعجم االشتقاقي أللفاظ القرآن الكريم للدكتور
.351

محمد حسن حسن جبل.600 :
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صورة دقيقة ملعنى االختالف فيه.

لالخت�لاف ،فاالختالف هنا معن��اه التنوع والتغاير،

أن هناك نوعني من االختالف ،وكاآليت:

اقتضته حكمته الباهرة.

إن الناظر يف ورود االختالف يف القرآن الكريم يجد وهو اختالف ليس مذموماً؛ لكونه من الله س��بحانه

النوع األول :االختالف غري املذموم :وهو االختالف ومن االختالف غري املذموم ما جاء يف قوله تعاىل:
خلْق��ي الفط��ري ،كاختالف أل��وان النبات وطعم ﴿ ...واخت�لاف اللي��ل والنه��ار﴾ [البق��رة]164 :
ال َ

ب اآلخر،
الفواك��ه ،وكاختالف الناس يف أش��كالهم وألوانهم ومعنى االختالف هنا أن يأيت أحدهام َع ِق َ
اب فهو من املعنى األول من املعاين التي س��بق ِذكْ ُرها
وألس��نتهم .قال تعاىل﴿ :يَ ْ
خ ُر ُج ِم�� ْن بُطُونِها شرَ َ ٌ
��ف أَلْوانُ ُه فيه ِش��فَا ٌء لل َّن��اس﴾ [النحل ]69 :ع��ن ابن فارس؛ ذكر الط�بري أن االختالف يف هذا
ختَلِ ٌ
ُم ْ

ختَلِ ٌف ألوانُ ُه املوضع عىل وزن (االفتعال) ،من خلوف كل واحد
ْعام ُم ْ
اب واألن ِ
وقالَ ﴿:و ِم َن ال َّناس وال َّد َو ِّ
خل ُْق م��ن الليل والنهار اآلخر ،مبعن��ى أن يأيت كل واحد
كذلك﴾ [فاطر .]28 :قال تعاىل﴿ :و ِم ْن آياتِ ِه َ
واختالف ِ
الس�� َم َو ِ
ِ
ُ
��ب اآلخر ،ف��إذا ذهب الليل ج��اء النهار
واألرض
ات
َّ
ألس َن ِت ُك ْم وألوانِ ُك ْم﴾ منه�ما َع ِق َ

[ال��روم ]22 :فمعنى اختالف ألس��نتكم تن ُّوع َم ْن ِطقِ بعده وبالعكس((( ،وقال ابن عاشور(( :واالختالف:
ألس��نتكم ولغاتها ،ومعنى اخت�لاف ألوانكم :تن ُّوع افتعال ،من الخلف ،وهو أن يجيء يشء ِع َوضاً عن
ٌ
ُ
اختالف يشء آخ��ر يخلفه يف مكانه))((( .وق��د يكون معنى
االخت�لاف
ألوان أجس��ام الب�شر((( ،فهذا

تغي وتن ُّوع حالة األرض من
ِجبِليِّ فطري من َ
خلْق الله تعاىل وال دخل لإلنس��ان اخت�لاف الليل والنهار رُّ
في��ه ،فقد اقتض��ت حكمة الل��ه س��بحانه أن يجعل الضياء والظلمة بس��بب الليل والنهار((( ،وعىل هذا
البرش متنوعني يف لغاتهم وألوان أجسامهم ،وذلك يك��ون االختالف هنا راجعاً إىل املعنى الذي ذكرت ُ ُه

ِّ
تبعاً
ملح��ال اس��تقرارهم والجهات التي س��كنوها قبل قليل (التغري).

م��ن األرض ،ويف ذلك داللة ظاه��رة وبرهان قاطع ويدخل يف هذا النوع :االختالف يف الرأي الذي ال

خل ََق األشياء املتحدة يف ميكن دفعه ،كام سيأيت بيانه.
عىل قدرة الله س��بحانه ،ف َ
املاهية مختلف ًة متنوعة يف الشكل(((.

الن��وع الثاين :االختالف املذم��وم :وهذا هو األكرث

وه��ذا االختالف راجع إىل معن��ى التغري من معاين يف اس��تعامل القرآن له��ذه اللفظة وما اش��تق منها،
مادة (خ ل ف) التي س��بق ذكرها يف املعنى اللغوي وأوض��ح مثال عىل ذلك قوله تع��اىل﴿ :وال يَ َزالو َن

(((ينظ��ر :جام��ع البيان عن تأويل آي الق��رآن للطربي ((( /18ينظر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن .10 /3
.479

(((ينظر :التحرير والتنوير البن عاشور .73 /21

(((التحرير والتنوير .78 /2
((( ينظر :املصدر نفسه.
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خلَ َق ُه ْم﴾ [هود :الكالم عىل معنى االخت�لاف ،وهنا جاء االختالف
ني إال َم ْن َر ِح َم َربُّ َك ولذلك َ
ُم ْ
ختَلِف َ

 ،]118فاستثنت اآلية من املختلفني ( َمنرْ َ ِح َم َربُّ َك) ،مبعنى عدم اجتامع الناس عىل عقيدة واحدة ورأي

ويف هذا إش��ارة واضح��ة إىل أن االخت�لاف ينايف واحد فيام يتدينون به.

الرحمة ،لذا فهو مذموم؛ عن الحسن البرصي رحمه وهنا الب��د من التنبيه ع�لى أمر مهم ج��دا ً ،وهو أن
الل��ه تعاىل أنه قال يف هذه اآلية(( :الناس مختلفون املختلفني قد ال يكونون مذمومني ،فمجرد اختالف

عىل أديان ش��تى إال من رح��م ربك ،فمن رحم غري اآلراء واملواقف ليس مذموماً بح ِّد ذاته؛ ألنه خارج
مختلفني))((( ،قال الطربي يف تفس�ير هذه اآلية بعد ع��ن قدرة الب�شر ،وهذا أمر فط��ري ال ميكن دفعه،

أن نقل االختالف يف تفسريها(( :وأوىل األقوال يف فالل��ه تعاىل خلق البرش مختلف��ي القدرات الذهنية

تأوي��ل ذلك بالصواب :قول من ق��ال :معنى ذلك :والعقلية ،لذلك فم��ن الطبيعي أن تختلف أفهامهم
وال يزال الناس مختلفني يف أديانهم وأهوائهم عىل وتتباي��ن آراؤه��م ،ولعل هذا هو املأخ��ذ الذي من

أديان وملل وأهواء ش��تى (إال من رحم ربك) فآمن أجل��ه ذ َّم الل��ه س��بحانه يف الق��رآن ((االختالف))

بالله وص َّدق رس��له ،فإنه��م ال يختلفون يف توحيد بصيغة االفتعال التي من معانيها االتخاذ كام س��بق،

الله وتصديق رسله وما جاءهم من عند الله))(((.

وهذا املعنى فيه معنى التعمد.

أما قول��ه تعاىل ﴿ولذل��ك خلقهم﴾ ف��إن معناه أنه وم��ن معاين ه��ذه الصيغة أيض��اً املبالغة يف معنى
خلقهم عىل صنفني مختلفني؛ صنف سعيد وصنف الفعل مثل اقتدر ،أي :بالغ يف القدرة((( ،فاالختالف

ش��قي ،فقد اقتضت مش��يئة الله تعاىل وحكمته أن في��ه معنى املبالغة يف مخالفة اآلخر ،وتتمثل صورة
جعل الناس عىل هذين الصنفني ،وهذا ما أش��ارت املبالغ��ة يف مخالفة اآلخر ببغضه والتعصب للرأي

اآلية إلي��ه ،إذ قال الل��ه يف أولهاَ ﴿ :ولَ ْو ش��ا َء َربُّ َك واالنتقاص من آراء اآلخرين ،ويف ذلك يقول النبي
ج َع َ
��اس أُ َّم ًة واح��د ًة وال يَ َزال��و َن ُم ْ
ختَلِف َ
ني * ﷺ(( :ال ِكبرْ  :بَطَ�� ُر الحق و َغ ْم ُ
ط الناس))((( ،ويؤيد
لَ َ
��ل ال َّن َ
خلَ َق ُه ْم وتمَ ْ ِ
إال َم�� ْن َر ِح َم َر َ
بُّ��ك ولذل��ك َ
َّ��ت كَل َم ُة ((( ذكر اب��ن الحاجب أن صيغة افتع��ل قد تأيت للترصف،
ج َّن ِة وال َّن ِ
َربِّ َ
ج َه َّن َم ِم َن ال ِ
��ك لأَ َ ْم أَ
ج َمع َ
ني﴾ قال اإلسرتاباذي يف رشحه(( :أي :االجتهاد واالضطراب يف
��اس أ ْ
�َل�َ َّن َ

ب أصاب ،ومعنى اكتسب
ولس��ت هنا بصدد شرَ ْ ح هذا تحصيل أصل الفعل ،فمعنى ك ََس َ
[هود،]119- 118 :
ُ
اجته��د يف تحصي��ل اإلصابة بأن زاول أس��بابها( ...وعليها
ِ

املوض��وع وبيانِ حكْمة الله تع��اىل يف ذلك ،فهذا

م��ا اكتس��بت) أي :ال تؤاخذ إال مبا اجته��دت يف تحصيله

خ��ارج عن إط��ار بحثي ،إمنا ال��ذي يه ُّمني هنا هو

وبالغت فيه من املعايص)) .رشح ش��افية ابن الحاجب /1

((( املصدر نفسه .637 – 636 /12

((( صحيح مسلم  93 /1برقم ( .)91ومعنى غمط الناس:

(((رواه الطربي يف جامع البيان .633 /12

.110
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هذا املعنى قوله تعاىل﴿ :وآتَيْنا ُه ْم بَيِّ َن ٍ
ات ِم َن األَ ْم ِر مخالفاً للمخرب عنه ،وبعضه داالً عىل معنى صحيح
فَماَ ا ْ
ختَلَفُوا إال ِم ْن بَ ْع ِد م��ا جا َء ُه ْم ال ِعلْ ُم بَغْياً بَيْ َن ُه ْم عند علامء املعاين وبعضه داالً عىل معنى فاسد غري
��ك يَق يِ
إ َّن َربَّ َ
ْ�ِض� بَ ْي َن ُه ْم يَ�� ْو َم ال ِق َيام ِة في�ما كانُوا في ِه ملتئ��م))((( ونالحظ هن��ا أن كالم الزمخرشي يوحي

يَ ْ
ختَلِفُ��ونَ﴾ [الجاثية ،]17 :فاالختالف املذموم ال بأن معنى االختالف هن��ا هو التفاوت؛ التفاوت يف
يك��ون إال بعد مجيء العلم والربه��ان بدافع البغي درج��ة البالغة ،والتفاوت يف درجة الصدق ،والذي

َ
والحس��د ،وهذا يعني أن
االختالف ال��وار َد ذ ُّم ُه يف يظهر أن��ه هنا مبعنى التناق��ض واختالف بعضه مع
ُ
القرآن الكريم هو
االختالف يف الرأي واملواقف بعد بعض واضطراب��ه((( ،وهذا ق��ول أغلب املفرسين،

تبينُّ الحق وظهو ِر ِهبس��بب البغي والحسد .وهذا ما فاملراد أن القرآن كتاب كبري وقد استغرق نزوله مدة
يشري إليه كالم الراغب األصفهاين الذي ذكر فيه أنه طويلة وهو مشتمل عىل أنواع كثرية من املعلومات،
((ملا كان االختالف بني الناس يف القول قد يقتيض فلو كانت تلك املعلومات من عند غري الله لحصل
(((
التنازع اس��تعري ذل��ك للمنازع��ة واملجادل��ة))  ،فيه الكثري م��ن التناقض؛ فالكتاب املطول ال ينفك
ورضب ع�لى ذلك أمثلة م��ن آيات الق��رآن الكريم عن ذل��ك ،وحيث مل يوجد ذلك ُعلم أن القرآن من
ومنه��ا قوله تع��اىلَ ﴿ :ولاَ تَكُونُ��وا كالذي�� َن ت َ َف َّرقُوا
عند الله سبحانه(((.
ختَلَفُ��وا ِم ْن بَ ْع ِد ما جا َءتْ ُه ْم البَيِّناتُ ﴾ [آل عمران:
وا ْ
وال تناقض بني ما ذكره الزمخرشي وما ذكرت ُه بعده،
ِي عنه هو
 ،]105فف��ي هذه اآلية ترصيح ب��أن امل َ ْنه َّ
فاآلية محتملة ،فهي نف��ت كل أنواع االختالف عن
ُ
واالختالف بعد ظه��ور البرُ ْهان عىل الحق
التف�� ُّرق
القرآن الكري��م ،فالقرآن ال يختلف بعضه عن بعض
واتضاحه.
بأي وج��ه من الوجوه ،س��واء كان ه��ذا االختالف
وقد جاء االختالف مبعنى التناقض؛ قال تعاىل﴿ :
تفاوتاً أم تناقضاً ،وقدقال الراغب(( :والخالف أع ُّم
ولو كان من عند غري الله لوجدوا فيه اختالفاً كثريا ً﴾
كل
كل ضدي��ن مختلف��ان ،وليس ُّ
من الض��د؛ ألن َّ
[النس��اء]82 :قال الزمخ�شري يف معنى ﴿لوجدوا
مختلفني ِ
ض َّديْن))(((.
فيه اختالفاً﴾(( :لكان الكث�ير منه مختلفاً متناقضاً؛
وكال املعني�ين  -التف��اوت والتناقض  -يرجعان إىل
قد تفاوت نظمه وبالغت��ه ومعانيه ،فكان بعضه حد
اإلعجاز وبعضه قارصا ً عنه ميكن معارضته ،وبعضه

إخب��ارا ً بغيب ق��د وافق املخرب عنه وبعض��ه إخبارا ً

((( الكش��اف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل
يف وجوه التأويل للزمخرشي .115 /2

((( ينظر :التحرير والتنوير .138 /5

استحقارهم .ينظر :القاموس املحيط للفريوزآباداي ((( .680 :ينظر :التفسري الكبري للرازي .202/10

((( املفردات يف غريب القرآن.156 :

((( املفردات يف غريب القرآن.156 :
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معنى التغري والفساد ،وهو املعنى الثالث من معاين جا َءتْهُماُ لبَيِّ َناتُ بَغْياً بَيْ َن ُه ْم﴾ [البقرة ،]213 :وقوله:
مادة (خ ل ف) التي سبق ذكرها.

��ل للذين كَ َف ُروا
األحزاب ِم ْن بَيْ ِن ِه ْم فَ َويْ ٌ
َ��ف
ختَل َ
﴿فا ْ
ُ

املطلب الثالث :ورود االختالف يف القرآن الكريم

يم﴾ [مريم ،]37 :وقوله﴿ :وإ َّن
ِم ْن َمشْ �� َه ِد يَ ْو ٍم َع ِظ ٍ

يف القرآن نالحظ اآليت:

ختَلَفُوا في ِه لَ ِفي شَ ٍّ
��ك
 ،]176وقول��ه﴿ :وإ َّن الذين ا ْ

اب لَ ِفي ِش��قَاقٍ ٍ
بعيد﴾ [البقرة:
ختَلَفُوا يف ال ِكتَ ِ
لدى متابعة ورود صيغة االفتعال من مادة (خ ل ف) الذي َنا ْ

ت
الس�� ْب ُ
ج ِع َل َّ
أوالً :وردت بصيغة املصدر (اختالف) س��ت مرات ِم ْن ُه﴾[النس��اء ،]157 :وقوله﴿ :إنمَّ َا ُ

ختَلَفُوا فيه﴾[النحل.]124 :
خلْقي والفطريَ ،علىَ الذي َن ا ْ
يف سياق بيان االختالف والتنوع ال َ

ختَل ََف) مرتني يف س��ياق
كاختالف الليل والنهار واختالف ألسنة البرش وألوان ب.ورد الفع��ل املايض (ا ْ

أجس��امهم ،ومرة واحدة يف س��ياق نف��ي التناقض يحتمل الذ َّم و َع َد َم ُه ،وذل��ك يف قوله تعاىلَ ﴿ :ولَ ْو
ختَلَ ْفتُ�� ْم يف املِيع��ا ِد﴾ [األنفال]42 :
والتفاوت عن القرآن الكريم كام سبق بيانه.
ت َ َوا َع ْدت ُ�� ْم ال ْ
ح ْك ُم ُه إىل
ثاني��اً :وردت بصيغ��ة اس��م الفاع��ل املجم��وع وقوله﴿ :وم��ا ا ْ
ختَلَ ْفتُ�� ْم فيه ِم�� ْن شيَ ْ ٍء فَ ُ
(مختلف��ون ،مختلفني)مرت�ين يف س��ياق الذم يف الله﴾ [الشورى.]10 :
قوله تعاىلَ ﴿ :ع َّم يَتَس��ا َءلو َن َعنِ ال َّنبَأِ
العظيم الذي وفي�ما يأيت بي��ان االخت�لاف يف اآليت�ين :يف قوله
ِ
ختَلَ ْفتُ ْم يف املِيعا ِد﴾أي:
ختَلِف��و َن﴾ [النب��أ ]3-1 :وقوله﴿ :وال تعاىلَ ﴿ :ولَ ْو تَ َوا َع ْدتُ�� ْم ال ْ
ُه�� ْم في�� ِه ُم ْ

�ين إال َم ْن َر ِح َم َربُّ َك﴾ [هود 118 :لو تواعدت��م ملا اجتمعتم عىل املجيء يف املوعد
يَ َزالو َن ُم ْ
ختَلِف َ
خ َتلِف) نفس��ه ،فقد يتقدم بعضكم ويتأخ��ر بعضكم اآلخر،
–  ،]119وبصيغة اس��م الفاعل املف��رد ( ُم ْ
خلْقي وملا التقيتم يف املكان نفسه يف الوقت ذاته ،وهذا
سبع مرات يف س��ياق بيان التباين والتنوع ال َ

اب يدخل ضمن املعنى الثال��ث من معاين مادة (خ ل
ك�ما يف قوله تع��اىل﴿ :يَ ْ
خ ُر ُج ِم�� ْن بُطُونِها شرَ َ ٌ
التغي؛ أل َّن
��ف ألوانُ�� ُه﴾ [النح��ل ،]69 :وبصيغة اس��م ف) التي سبق نقلها عن ابن فارس ،وهو
ختَلِ ٌ
ُم ْ
رُّ
خ َتلِف) يف س��ياق الذم يف قوله يف ذل��ك االختالف تغيريا ً للموعد مكان��اً أو زماناً،
الفاع��ل املفرد ( ُم ْ

ح ُب ِ
﴿والس�َم�اَ ِء ِ
ك * إنَّكُ�� ْم لَ ِفي قَ ْو ٍل ولتوضي��ح الكالم أكرث أذكر نص اآلي��ة؛ إذ قال الله
تعاىل:
َّ
ذات ال ُ
ختَلِ ٍ
تعاىل يف س��ياق الحدي��ث عن يوم ب��در﴿ :إ ْذ أَنْتُ ْم
��ف﴾[الذاري��ات.]8:
ُم ْ
أسفل
َ
ْب
ثالث��اً :وردت بصيغة الفعل املايض املبني للمعلوم بِال ُع ْد َو ِة ال ُّدنْ َيا َو ُه ْم بِال ُع ْد َو ِة الق ْ
ُص َوى وال َّرك ُ

ختَلَ ْفتُ�� ْم يف املِيعا ِد ولك ْن
َف)سبع عرشة مرة عىل النحو اآليت:
(ا ْ
ِم ْنكُ�� ْم َولَ�� ْو تَ َوا َع ْدتُ�� ْم ال ْ
خ َتل َ
ْ�ِض� الل ُه أَ ْمرا ً كا َن َم ْف ُع��والً لِيَ ْهل ََك َم ْن َهل ََك َع ْن
أ.خم��س عرشة مرة يف س��ياق الذم ،ك�ما يف قوله لِيَق يِ َ
ح َّي َع ْن بَيِّن ٍة وإ َّن الل َه ل ََس ِمي ُع علي ٌم﴾
تع��اىل﴿ :وما ا ْ
حيَى َم ْن َ
ختَل ََف في ِه إال الذين أُوتُو ُه ِم ْن بَ ْع ِد ما بَيِّن ٍة ويَ ْ
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[األنفال ]42 :اآلية تصف موقف الجيش�ين؛ جيش بعضه��م لبع��ض يف الخروج وعدم��ه ونتيجته عدم
املسلمني بقيادة النبي محمد ﷺ وجيش املرشكني ،الخ��روج أو عىل األق��ل بث الخ��وف أو الرتدد يف

وقد وقع اتفاق مجيء الجيش�ين إىل مكان املعركة قلوب بعضهم.

يف الوقت نفسه ،وبني الله تعاىل أنه مل يقع االتفاق وق��د يقال :إن اآلية تحتمل تفس�يرا ً آخر غري ما ذكره

بني مجيئي الجيش�ين إال بتقدير الله ﴿ليقيض الله الزمخ�شري ،وه��و أن االختالف هنا غ�ير مذموم؛
أم��را ً كان مفع��والً﴾ من ن�صر املس��لمني وإظهار ألن ضم�ير الفاعل يف الفع��ل (اختلفتم) يعود إىل
دينه��م ،وال�لام يف (ليق�ضي) متعلق��ة مبحذوف ،جمع املسلمني واملرشكني ،وأن االختالف هنا غري
وتقدير الكالم :جمع الله الجيشني ليقيض الله أمرا ً متعم��د ،أي :ل��و اتفقتم عىل املج��يء إىل املكان

كان مفعوالً(((.

نفس��ه الذي التقيتم فيه ويف الوقت ذاته ملا متكنتم

وق��د بني الزمخرشي أن الفائدة من وصف املوقف لصعوب��ة التوافق يف ذلك الزم��ن ،فاالختالف غري

بالش��كل املذك��ور يف اآلي��ة ه��و بيان ق��وة جيش متع َّم��د وال ميكن دفعه فهو غري داخل يف ال ُو ْس��ع؛
املرشك�ين وتكامل عدت��ه وتهيؤ أس��باب النرص له ألن اآلية يف بيان حتمية االختالف الفطري ،وبالتايل

وضعف املس��لمني وأن انتصاره��م يف هذه الحالة فهو غري مذموم ،ولكن ملا كانت صورة الفريقني يف

غ�ير ممك��ن لوال فض��ل الل��ه ومتكينه ف�ما النرص عدم اتفاقهام عىل املجيء إىل املكان نفس��ه ويف
كل
إال م��ن عنده ،وبينَّ أيض��اً أن معنى ﴿ل��و تواعدتم الوق��ت ذاته كصورة املختلف�ين  -الذين يتع َّمد ُّ
الختلفتم يف امليعاد﴾ :لو اتفقتم عىل وضع موعد طرف منهم مخالفة اآلخر وعدم التوافق معه  -أُسند
بينكم أيها املس��لمون وبني م�شريك مكة((لخالف إليهم الفعل (اختلفتم) ،والله أعلم.

ح ْك ُم ُه
بعضهم بعضاً فثبطكم قلَّــتُـكم وكرثتُهم عن الوفاء أما قوله تعاىل﴿ :وما ا ْ
ختَلَ ْفتُ ْم في ِه ِم ْن شيَ ْ ٍء فَ ُ
يب﴾
ب َعلَ ْي ِه تَ َوكَّل ُ
باملوع��د ،وثبطهم ما يف قلوبهم من ته ُّيب رس��ول إىل الل�� ِه ذلِ ُك ُم الله َر يِّ
ْ��ت وإلَ ْي ِه أُنِ ُ
الله ﷺ واملس��لمني ،فلم يتفق لكم من التالقي يف [الشورى ،]10 :يف هذه اآلية توجيه رباين بوجوب
ما وفقه الله وس َّبب له))(((.

الرج��وع إىل الل��ه تعاىل  -أي :إىل كتابه وس��نة نبيه

ويف كالم الزمخرشي بيان أن االختالف هنا قد يكون ﷺ  -يف ح��ال حصول اخت�لاف يف وجهات النظر

مذموماً من حيث س��ببه ونتيجته ،فسبب االختالف أو يف الرأي أو يف املوقف ،فاالختالف من صفات
ـــ لو كان حصل ــــ هو خوف مخالفة املسلمني البرش الالزمة ،فقد يحصل اختالف بني الناس وهذا

(((ينظر :الجامع ألحكام القرآن للقرطبي .36 /10
(((الكشاف .585 /2

أم��ر البد م��ن حصوله ،ولكن عليهم أن يس��عوا يف
دفعه وحل��ه وذلك بالرج��وع إىل رشع الله ملعرفة
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حكُ�� ُم بَيْ َنكُ�� ْم يَ�� ْو َم ال ِقيَام�� ِة فيام كُ ْنتُ�� ْم في ِه
الح��ق بدليل��ه واالجت�ماع عليه ،وعىل ه��ذا يكون ﴿الل�� ُه يَ ْ
ختَلِفُونَ﴾[الحج ،]69 :وتارة ترد بأس��لوب الغيبة
االختالف هنا غري مذم��وم؛ لكونه قبل ظهور الحق تَ ْ

ووضوح برهانه.
ح ُك ُم
(يف عرشة مواضع) كام يف قوله تعاىل﴿ :فالل ُه يَ ْ
ختَلِفُونَ﴾[البقرة:
ويحتم��ل أن يكون معنى هذه اآلية ما ذكره الش��يخ بَيْ َن ُه ْم يَ ْو َم ال ِقيَام ِة فيام كانُ��وا في ِه يَ ْ
املراغ��ي من أنه بعد أن َم َن َع الل ُه رس��ولَ ُه ﷺ من أن  ]113وقولهَ ﴿ :ولَ ْوال كَلِم ٌة َس َبق ْ
َت ِم ْن َربِّ َك لَ ُقضيِ َ

ختَلِفُونَ﴾[يونس ]19 :وقوله:
يجرب الكفار عىل اإلميان َم َن َع املؤمنني أن يتنازعوا بَ ْي َن ُه ْم فيام كانُوا في ِه يَ ْ
ختَلَ ْفتُ ْم في ِه
مع الكفار يف أمور الدي��ن فقال﴿ :وما ا ْ
إرسائيل أَكْثرَ َ الذي
َ
ُص َعلىَ بَ ِني
﴿إ َّن هذا القُ�� ْرآ َن يَق ُّ
ح ْك ُم�� ُه إىل الله﴾ أي(( :وما اختلف فيه
ِم ْن شيَ ْ ٍء فَ ُ
ختَ ِلفُونَ﴾[النمل.]76 :
ُه ْم في ِه يَ ْ
العباد من أمر الدين فحكمه ومرجعه إىل الله يحكم
إذن الفع��ل املضارع (يختلف��ون) و(تختلفون) ورد
في��ه يوم القيامة بحكمه ويفص��ل بني املختصمني،
يف س��ياق بي��ان قضاء الل��ه وفصله ي��وم القيامة يف
وحينئ��ذ يظهر املحق من املبطل ويتميز أهل الجنة
اخت�لاف الناس (يف أمر الدين) الذي كان منهم يف
وأه��ل الن��ار))((( .وعىل هذا يك��ون االختالف من
الدنيا لتمييز الحق وأهله والباطل وأهله ،إال يف قوله
جان��ب الكف��ار مذموماً؛ ألنه��م تركوا الح��ق عنادا ً
َ
ِ
ْثرَ
ك
أ
إرسائيل
َ
ي
ن
ب
لىَ
ع
ُص
ق
ي
ن
آ
ر
ق
ال
هذا
ن
﴿إ
تعاىل:
ُ
َ
َّ
ْ َ ُّ َ َ
َ
وتكربا ً بعد ظهور برهانه وسطوع حجته.
ِ
ختَلفونَ﴾[النمل ]76 :ومعنى اآلية:
ال��ذي ُه ْم فيه يَ ْ
رابع��اً :وردت بصيغ��ة الفع��ل امل��ايض املبن��ي
إن ه��ذا القرآن يبني لبني إرسائي��ل أكرث األمور التي
ف) مرتني يف س��ياق الذم ،يف قوله
للمجهول (ا ْ
خ ُتلِ َ
اختلفوا فيها ،وذلك كاختالفهم يف أمر عيىس عليه
ختُ ِل َف فيه﴾
��اب فا ْ
تع��اىلَ ﴿ :ولَ َق ْد آتَ ْينا ُم ىَ
وس ال ِكتَ َ
(((
السالم ،فبني الله لهم الحق يف ذلك  ،فقد اشتمل
[هود ]110 :و[فصلت.]45 :
خامس��اً :وردت بصيغة الفعل املضارع (تختلفون) القرآن عىل تحقيق الكثري من أمور الرشائع املاضية
و(يختلفون) ست عرشة مرة يف سياق الذم ،ويالحظ واألمم الغابرة مام تخبطت به اليهود بسبب ما حصل
أن هذه الصيغة وردت يف القرآن الكريم يف س��ياق يف كتبهم من التحريف واالندثار ،كام تضمن القرآن
بيان حكم الله وفصله يف الذي يختلف فيه الناس ،الكريم األصول الرصيحة فيام يتعلق باإللهيات مام
فتارة ترد بأس��لوب الخطاب (يف ستة مواضع) كام يبني س��وء تأوي�لات بني إرسائيل لكل�مات كتابهم

ح ُك ُم بَيْ َن ُك ْم حتى اعتقدوا تجس��يم ال��رب س��بحانه ،وإمنا ذكر
يف قوله تع��اىل﴿ :ث ُ َّم إليِ َّ َم ْر ِج ُعكُ�� ْم فأَ ْ
ختَلِفُ��ونَ﴾ [آل عمران ]55 :وقوله :الق��رآن الكريم ﴿أكرث الذي ه��م فيه يختلفون﴾ألنه
في�ما كُ ْنتُ ْم في ِه تَ ْ
(((تفسري املراغي .21-20 /25

(((ينظر :جامع البيان .117-116 /18
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إمنا اقترص عىل بيان ما فيه نفع للمسلمني(((.

وال��ذي يظهر يل أن العداوة ش��عور بالبغض والكره

وورودها

الدكتور أحمد مختار عمر أن العداوة مصدر للفعل

املبحث الثاين :العداوة يف القرآن الكريم ،مفهومها يستلزم مخاصمة ومنازعة املبغوض ومبا َعدته ،ذكر
•املطلب األول :العداوة يف اللغة:

ع��ا َدى يُعادي ،عىل وزن فَ َعال��ة ،ومعناها مخاصمة

ت��دور م��ادة (ع د و) حول معن��ى التجاوز يف يشء وتباعد القلوب ،والعداوة املخاصمة ،والعدو ضد
وتق ُّد ٍم ملا ينبغي أن يُ ْقتَصرَ َ عليه((( ،من ذلك التعدي الصديق(((.

وهو التجاوز عىل ما ينبغي أن يُ ْقتَصرَ عليه ،والعادي وبن��اء عىل ما س��بق البد م��ن التفريق ب�ين العداوة
الذي يعدو ــــ أي :يتجاوز ـــــ عىل الناس ظلامً والعدوان ،فالعداوة هي ش��عور قلب��ي ،أما العدوان

وعدوان��اً ،والع��دوان الظل��م ال�صراح ،واالعت��داء فهو نتيجة العداوة ،فالعدوان هو االعتداء والتجاوز
مشتق منه(((.

عىل اآلخرين وظلمهم ألس��باب منها بغضهم بغضاً

ق��ال الراغب(( :ال َع�� ْدو :التجاوز ومناف��اة االلتئام ،شديدا ً(((.

فتارة يعت�بر بالقلب فيق��ال له :الع��داوة واملعاداة ،ولتحقي��ق معنى الع��داوة البد من بي��ان الفرق بينها
وت��ارة بامل�شي فيقال ل��ه :ال َع ْدو ،وت��ارة باإلخالل وبني ما قد يختلط بها ،فقد يظن البعض أن العداوة

بالعدالة يف املعاملة فيق��ال له :العدوان وال َع ْدو ...والبغضاء مرتادفان ،والصحيح أن بينهام فرقاً دقيقاً،

فم��ن املع��اداة يقال :رج��ل عد ٌّو وقوم ع��د ٌّو ،وقد قال الكفوي(( :والعداوة أخ��ص من البغضاء؛ ألن
يجمع عىل ِع ًدى وأعداء.((())...

كل ع�� ُد ٍّو ُم ْبغَض ،وقد يُ ْبغَض م��ن ليس بعد ٍّو))(((،

وال َع�� َداوة :امل ُبا َع��دة والخصوم��ة ،وال َع�� ُد ُّو ض��د وإليضاح كالم الكفوي أقول :ذكر ابن فارس أن مادة

وسميت املباعد ُة والخصوم ُة عداوةً؛ ألن (ب غ ض) ت��دل عىل خالف الحب((( ،وقريب من
الصديقُ ،
كالً من الطرفني املتخاصمني يتجاوز الطرف اآلخر ذلك ما ذكره الدكتور محمد حس��ن حسن جبل من
ويرتكه(((.

أنها تدل عىل احتواء القلب عىل مشاعر غليظة(.((1

((( ينظر :التحرير والتنوير .30/20

((( ينظ��ر :املعج��م املوس��وعي أللف��اظ الق��رآن الكريم

((( ينظر :معجم مقاييس اللغة .249 /4

وقراءاته ،إعداد الدكتور أحمد مختار عمر.311 – 310 :

((( ينظر :املصدر نفسه .250 – 249 /4

((( ينظر :املصدر نفسه.

يف الكليات.643 :

((( ينظر :معجم مقاييس اللغة .273 /1

(((املف��ردات ،325 :وقد نقل الكف��وي أول كالم الراغب ((( الكليات.644 :
((( ينظر :املعجم االشتقاقي.1418 – 1417 :

( ((1ينظر :املعجم االشتقاقي.152 :
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م�ما س��بق يظه��ر أن كالً م��ن الع��داوة والبغض��اء النفس(((.

يشرتكان يف كونهام شعورا ً يف القلب ،ويف كونهام والذي يظهر يل أن الع��داوة والبغضاء بينهام عموم
يتضمنان معنى الكره الش��ديد ،إال أن البغضاء عامة وخص��وص ك�ما س��بق بيان��ه يف كالم أيب البق��اء
تطلق عىل كل ش��عور بالكره الش��ديد يشتمل عليه الكف��وي ،ولك��ن إذا اجتمع��ا تخص��ص كل منهام

القل��ب ضد أي ش��خص ،قال الراغ��ب(( :البغض مبعنى ،فالع��داوة تتعلق بالظاه��ر والبغضاء تتعلق
نِفار النفس ع��ن اليشء الذي ترغب عنه ،وهو ضد بالشعور الباطن.

الحب فإن الحب انجذاب النفس إىل اليشء الذي فتب�ين لن��ا أن البغضاء ه��ي الكره الش��ديد املؤدي
إىل النفور من ش��خص ما ،أما العداوة فهي بغضاء
ترغ��ب فيه))((( ،إال أن الفرق بينهام أن البغضاء أعم
تس��تلزم إيقاع الرضر باملبغوض فيام لو ت َّم التمكُّن
م��ن العداوة ،ف��كل عداوة بغض ولي��س كل بغض

عداوة ،مبعن��ى أن البغضاء تف��ار ُِق العداوة يف أنها
ال تس��تلزم االعتداء عىل املبغوض ،وأنها قد تصدر

ضد غري الع��دو ،بخالف العداوة فإنها ال تصدر إال

منه ،فهذه هي العداوة يف اللغة.

•املطلب الثاين :معنى العداوة يف القرآن الكريم:

ال يختل��ف معنى العداوة يف الق��رآن عنه يف اللغة،
وم��ن اآليات التي ذكرت العداوة قوله تعاىل﴿ :فإذا

ض��د العد ِّو ،بحي��ث لو متكن من��ه املعادي ألوقع
ح ِمي ٌم﴾ [فصلت:
الذي بَيْ َن َك وبَيْ َن ُه َع َداو ٌة كأنَّ ُه َوليِ ٌّ َ
به ال�ضرر .والع��داوة هي بغضاء متج��ذرة يصعب
ج َد َّن أَشَ َّد ال َّن ِ
 ]34وقوله﴿ :لَتَ ِ
اس َع َداو ًة للذي َن آ َم ُنوا
السيطرة عليها ،وهذا يُلمح من وزنها الرصيف ،فهي
ال َي ُهو َد﴾ [املائدة.]82 :
عىل وزن (فَ َعالة) وهذا الوزن يكون غالباً يف مصدر
هاتان اآليتان تُ َع ِّرفان مبعنى العداوة بش��كل واضح
الفعل الث�لايث الذي عىل وزن (فَ ُع��ل) بضم العني وعميل ،فأما اآلية األوىل فتش�ير إىل أن العدو ضد
الدال عىل اللزوم(((.

الويل الحميم ،والضد يُعرف عن طريق معرفة ضده،

وقد بحث ابن عاشور الفرق بني العداوة والبغضاء ،ف��ـ ((ب ِ
ني األش��يا ُء)) كام ق��ال املتنبي(((،
ِض ِّدها تتب ُ
وتوصل إىل رفض فكرة أن بينهام عموماً وخصوصاً ،لذلك البد من معرفة معنى ال َوليِ ِّ ومعنى الحميم.
وذهب إىل أن بينه�ما تبايناً ،فالعداوة كراهية ت ْ
َص ُد ُر ال��ويل من م��ادة (و ل ي) ،وهي ت��دل عىل القرب،

ع��ن صاحبهامعامل�� ٌة بجف��اء أو قطعي��ة أو إرضار ،م��ن ذلك ال�� َوليْ ُ مبعنى الق��رب ،يق��ال :تبا َع َد بعد
وأم��ا البغضاء فهي ش��دة البغض وه��ي مضمرة يف َوليْ ٍ ،أي :بع��د قُ ْرب ،ويقال :جلس مام يليني ،أي:

((( املفردات.55 :

((( ينظر :رشح شافية ابن الحاجب .156 /1

((( ينظر :التحرير والتنوير .148 /6
((( ديوانه.127 :
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يل هو القريب والحليف والنارص((( .العداوة مبعنى البغض الش��ديد الذي يس��تلزم البعد
يقاربني .وال��و ُّ
وذك��ر الراغب أن الوالء والتوايل يدالن عىل القرب عن املبغوض وإيقاع الرضر عليه عند التمكن منه.
ج َد َّن أَشَ �� َّد ال َّن ِ
من حيث املكان ومن حيث النسبة ومن حيث ال ِّدين وقوله تع��اىل ﴿لَتَ ِ
اس َع�� َداو ًة للذين
ومن حيث الصداقة والنرصة ،والوالية :النرصة((( .آ َم ُنوا اليَ ُه��و َد والذين أشرْ َكُوا َولَتَجِ�� َد َّن أَقْ َربَ ُه ْم َم َو َّد ًة
َصا َرى ﴾...فيه إش��ارة
وأم��ا الحميم فه��و من م��ادة (ح م م) ،وهذه املادة للذي��ن آ َم ُنوا الذين قالوا إنَّا ن َ
ت��دل عىل مع��انٍ منها الق��رب والحض��ور((( ،وذكر إىل أن الع��داوة ض��د امل��و َّدة ،وهذا يوج��ب علينا

الدكت��ور محم��د حس��ن حس��ن جب��ل أن املعنى أيض��اً أن نعرف معنى املو َّدة وحقيقتها لنتعرف عىل
املحوري له��ذه املادة هو حرارة أو حدة ترسي يف ض ِّدها (العداوة).
أثناء اليشء البارد حتى تعمه كام يف تسخني املاء ،امل��و َّدة من مادة (و د د) ،واملعنى الذي تدور حوله
َّ
ومن��ه الحميم وهو القريب ال��ذي تهتم ألمره ،وهذا هذه املادة هو التالزم والتامس��ك املمتد  -مع رفق
املعن��ى يرتبط باملعنى املح��وري الذي ذكره؛ ألنه
من رسي��ان الحرارة وعمومها أثناء اليشء ف ُعرب بهذا

الرتكيب (حميم املأخوذ من مادة ح م م) عام تأخذ
اإلنس��ا َن فيه حرارة؛ ((يقال :ح َّمه األمر وأح َّمه وأمر

ُم ِ
ح�� ٌّم :إذا أخذه منه َز َمع واهتامم))(((،وقال الراغب
يف معن��ى الحمي��م ...(( :فه��و القريب املش��فق،
فكأن��ه الذي يحت�� ُّد حامي�� ًة لذويه ،وقي��ل لخاصة
الرج��ل :حا َّمته))((( .من هنا يظه��ر أن معنى الويل

الحميم هو املحب القريب املشفق النارص ،وعليه
يكون العدو مش��تمالً عىل ضد ه��ذه املعاين ،فهو

املبغ��ض املبتعد املعتدي عىل املبغوض ،فتكون
((( ينظر :معجم مقاييس اللغة .141 /6
((( ينظر :املفردات.533 :

((( ينظر :معجم مقاييس اللغة .23 /2
((( املعجم االشتقاقي.488 :
((( املفردات.130 :

أو لني  -لالحتواء ،ومنه الو ُّد وهو الحب ،ومنه اسمه
محب لعباده يَ ِ
صلُهم ويمُ ِ ُّدهم
س��بحانه الودود؛ ألنه
ٌّ

برحمته ونعمته  .فاملو َّدة فيها معنى الصلة واملحبة
(((

الش��ديدة ،لذلك العداوة فيها معنى االنقطاع والكره

الش��ديد ،وكام أن املو َّدة تس��تلزم وص��ل املودود،
فالعداوة تس��تلزم مقاطعة العدو ومفارقته ،واملح َّبة

تس��تلزم اإلحس��ان إىل املحبوب والعداوة تستلزم
اإلساءة إىل العدو.

تأص َل العداوة وش�� َّدتِها يف قلوب
وهذه اآلي��ة تفيد ُّ
اليه��ود واملرشكني تج��اه املؤمنني ،ول��و تابعنا ما
حكاه الله تعاىل عن كيفية تعامل اليهود واملرشكني

مع املسلمني لرأيناها تتلخص فيام يأيت:

 .1إنهم يُ ِكــنُّــون سو َء الطَّ ِويَّ ِةوالبغض الشديد يف

قلوبهمللمؤمنني.

((( ينظر :املعجم االشتقاقي.618- 617 :
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 .2إنهم يَ ْس َع ْون جاهدين يف إيقاع الضرَّ َ ر باملؤمنني .ال َع َداو َة والبَغْضَ ا َء إىل يَ ْو ِم ال ِقيَام ِة﴾ [املائدة،]14 :
واملتتبع لعالقة اليهود باملسلمني يجد أنهم ناصبوا وقول��ه تع��اىلَ ﴿ :وأَلْ َقيْنا بَيْ َن ُه�� ُم ال َع�� َداو َة والبَغْضا َء
اإلس�لام الع��داء من��ذ أول ظه��وره وأول م��ا قامت إىل يَ�� ْو ِم ال ِق َيام ِة﴾[املائ��دة ،]64 :وقول��ه تع��اىل:
الدولة اإلسالمية يف املدينة املنورة ودبروا املكائد ﴿إنمَّ��ا يُرِي�� ُد الشَّ �� ْيطا َن أَ ْن يُو ِق�� َع بَ ْي َنكُ�� ُم ال َع�� َداو َة
باإلس�لام وأهله ،وقد تض َّم��ن القرآن رشح وتفصيل وال َبغْضا َء[ ﴾...املائدة.]91 :

هذا العداء وه��ذه املكائد يف مواضع كثرية ،واليوم و نالح��ظ أن جمي��ع ه��ذه املواض��ع ج��اءت يف
نج��د أنهم مل يزال��وا عىل هذا النه��ج العدايئ ضد سورة واحدة ،ويف س��ياق الذم ،فاآلية األوىل أخرب
املس��لمني ،فال تس��نح له��م فرصة لالعت��داء عىل الل��ه فيها أنه أوق��ع الفرقة والكراهية ب�ين النصارى

املس��لمني وإيق��اع ال�ضرر به��م وب��ث الفتنة يف بس��بب إعراضهم عن رشع الل��ه ﴿ َو ِم َن الذي َن قالوا
(((
حظًّا ِمماَّ ُذكِّروا ِب ِه
َصا َرى أَ َ
مجتمعاتهم إال انتهزوها وفعلوا أشنع ال ِفعال  .أما إنَّا ن َ
خذْنا ِميثاقَ ُه ْم فَ َن ُس��وا َ
املرشك��ون فيكفي أن نقرأ ش��يئاً من الس�يرة النبوية فأ ْغ َريْنا بَيْ َن ُه ُم ال َع�� َداو َة والبَغْضا َء إىل يَ ْو ِم ال ِقيَام ِة﴾،
الرشيفة والس��يام يف بداية الدعوة اإلس�لامية لرنى ف�لا تزال طوائف النصارى ع�لى اختالف مذاهبهم

كيف حاربوا اإلس�لام وعذبوا أهله ومارسوا ضدهم متباغض�ين متعادين؛ يكفِّر بعضه��م بعضاً ،ويلعن
أبش��ع أنواع التعذيب حتى فتح الله لعباده .وقد بني بعضهم بعضاً(((.

الل��ه تعاىل ع��داوة اليهود واملرشك�ين ورشحها يف ويف اآلية الثانية أخرب الله تعاىل عن اليهود انتقاصهم
قوله﴿ :لَتُ ْبلَ ُو َّن يف أَ ْموالِ ُك ْم وأنْف ُِس ُك ْم ولَتَ ْس َم ُع َّن ِم َن من جناب الرب س��بحانه وإعراضهم عام أنزل عىل
الذي��ن أُوتُوا ال ِكتَ َ
اب ِم ْن قَ ْبلِكُ�� ْم َو ِم َن الذين أَشرْ َكُوا النبي محمد ﷺ وأنه س��بحانه ألق��ى بينهم العداوة
أذًى كثريا ً﴾[آل عمران.]186 :
والبغض��اء إىل ي��وم القيام��ة ،فال تجتم��ع قلوبهم،

مام س��بق نرى أن العداوة يف القرآن تأيت َّ
لتدل عىل ب��ل العداوة واقع��ة بني ِف َر ِقهم؛ ألنه��م ال يجتمعون
البغض الش��ديد املستلزم إليقاع الرضر باملبغوض عىل حق(((.
بحسب اإلمكان.

•املطلب الثالث :ورود العداوة يف القرآن

ويف اآلية الثالثة بـ َّيـن الله تعاىل غاية الش��يطان من
تزيينه للخمر وامليرس ،فخاطب سبحانه املسلمني

وردت لفظة العداوة يف القرآن الكريم س��ت مرات ،وبـيَّـ��ن أن الش��يطان يري��د أن يوقع بينه��م العداوة
منها أربع م��رات مقرونة بالبغض��اء؛ ثالث منها يف والبغضاء بس��بب رشبه��م الخم��ر ولعبهم امليرس
س��ورة املائ��دة يف قول��ه تع��اىل﴿ :فأَ ْغ َريْن��ا بَيْ َن ُه ُم
((( ينظر :يف ظالل القرآن .961 – 960 /7

((( ينظر :تفسري القرآن العظيم البن كثري .135 /5
((( ينظر :تفسري القرآن العظيم البن كثري 281 /5
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ح��دَهُ  ،﴾...فالعالقة ب�ين املؤمنني والكفار
ليع��ادي بعضه��م بعضاً ويبغ��ض بعضه��م بعضاً ،بالل ِه َو ْ
فيشتت أمرهم بعد تأليف الله بينهم باإلميان وجمعه املحاربني هي البغضاء والعداوة .فس��يدنا إبراهيم
بينهم بأخ َّوة اإلسالم(((.

علي��ه الس�لام واملؤمنون معه خاطب��وا قومهم بهذا

مام س��بق يتبني لن��ا أن اآليات الث�لاث بينت أنه ال الخطاب؛ ألن قومه��م (الكافرين) ناصبوهم العداء

يوجد مجتمع (وإن كان أبناؤه من الديانات الرئيسة وفعل��وا ما فعلوه بإبراهيم عليه الس�لام ووصل بهم

الثالث)
محصن من العداوة والبغضاء إال بتحصني األم��ر إىل أن رموه يف النار ،فالتعامل مع هكذا قوم
َّ
الله ل��ه ،وال يكون ذلك إال بالس��عي ملعرفة الحق ال يك��ون إال بإع�لان العداوة والبغض��اء لهم حتى
واتباعه واالجتامع عىل ذلك.

يتوبوا ويعلنوا اإلميان بالله وحده.

وهنا لطيفة ،وهي أن هذه املواضع جاءت يف سورة وهن��ا قد يتس��اءل البعض :ما س��بب ذك��ر العداوة
املائدة ،وهذه السورة ابتدأت باألمر بالوفاء بالعقود ،والبغضاء كليه�ما؟ وهال اقترص ع�لى اللفظ العام

وهي هنا عامة تشمل العهد الذين بني العباد وربهم (البغضاء) مثالً؟
بطاعت��ه وفعل ما أم��ر والكف واالنته��اء عام نهى ،والجواب :إن الفرق بني العداوة والبغضاء كام سبق
كام تشمل العهود بني العباد أنفسهم ،وعدم اإليفاء بيان��ه هو أن البغضاء أعم م��ن العداوة ،وأن العداوة
بالعهود يس��بب الع��داوة والبغض��اء والفرقة ،وحرم أشد من البغضاء ،فهي تعني البغضاء الشديدة التي

االعتداء عىل قوم بس��بب بغضهم ،فالسورة اعتنت تس��تلزم إيقاع الرضر باملبغوض بس��حب اإلمكان،
عناية بالغة بنفي كل ما من ش��أنه أن يس��بب العداوة فكأن��ه قيل :هي العداوة ف��إن مل تكن العداوة فعىل

والبغضاء بني أبناء املجتمع الواحد.

األق��ل البغضاء .وميك��ن أن يق��ال :إن العداوة هنا

أما املوضع الراب��ع الذي وردت فيه العداوة مقرون ًة دلت ع�لى الظاه��ر ،والبغضاء دلت ع�لى الباطن،
بالبغضاءفه��و يف قول��ه تعاىلَ ﴿ :وبَ َدا بَ ْي َنن��ا َوبَ ْي َن ُك ُم فالعداوة تدل عىل إيقاع الرضر باملقابل ،والبغضاء
ال َع�� َداو ُة وال َبغْض��ا ُء أَبَدا ً حتَّى تُ ْؤ ِمن��وا بالل ِه َو ْ
حدَهُ ﴾ هو الشعور الباطن تجاه املقابل.

[املمتحنة ،]4 :فجاءت الع��داوة مقرونة بالبغضاء وهنا تس��اؤل آخر ،وهو :مل��اذا قُــــ ِّدمت العداوة
يف س��ياق الثناء ،قال تعاىل﴿ :قَ ْد كان ْ
َت لَ ُك ْم أُ ْسو ٌة عىل البغض��اء يف جمي��ع املواضع الت��ي اجتمعتا
َ
ح َس��ن ٌة يف إبْ َراهي َم والذي َن َم َع ُه إ ْذ قال��وا لِ َق ْو ِم ِه ْم إنَّا فيه��ا؟ والجواب ه��و :إن ذلك من ذك��ر العا ِّم بعد
الخاص ،أو من عط��ف العا ِّم عىل
بُ�� َرآ ُء ِم ْنكُ�� ْم و ِمماَّ تَ ْعبُ��دو َن ِم ْن ُدونِ الل�� ِه كَ َف ْرنا ِب ُك ْم ذكر
الخاص(((،
ِّ
ِّ
َوبَ�� َدا بَيْ َننا وبَيْ َن ُك ُم ال َع َداو ُة والبَغْضا ُءأَبَدا ً حتَّى تُ ْؤ ِمنوا

((( ينظر :جامع البيان .607 – 656 /8

((( أش��ار السيوطي إىل أن فائدة عطف العام عىل الخاص

هي تعمي��م الحكم ،وأفرد الخ��اص بالذكر اهتامماً بش��أنه
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وذلك ألنه عندما تُذكر العداوة قد يظن أنها وحدها العداوة يف اآلية الثانية فهي عداوة من شأنها أن ت ُ َز َال
التي ألقيت عىل بني إرسائيل ـــ مثالً ـــ ،والعداوة م��ن خالل الدف��ع بالتي هي أحس��ن ،ومعنى اآلية:

هي أع�لى درجات البغضاء ،ف ُنف��ي هذا الظن بذكر ((ادفع ـــــ يا محمد ـــــ ِ
جه َِل
بحلمك َ
جهل من َ
البغض��اء العامة ،فكأنه قي��ل :وألقينا بينهم العداوة ،عليك ،وبعفوك عمن أس��اء إليك إس��اء َة امليسء،

وليس العداوة فحسب بل فوق العداوة جميع أنواع وبص�برك عليهم مك��رو َه ما تجد منه��م ويلقاك من
البغضاء ،فاملراد هو استيعاب جميع أنواع البغضاء ِقبَلهم))(((.

بعد ذكر فرد منها وهو العداوة اهتامماً بشأنها وتنويهاً

بخطره��ا ،كام نق��ول :جاء زي��د والط�لاب (وزيد

واح��د منه��م) ،فذُكر زي�� ٌد مرتني :مرة منف��ردا ً ومرة

مندرجاً تحت عموم الطالب اهتامماً بش��أنه لسبب

❊

❊

ما ،فألهمية العداوة أفردت بالذكر أوالً؛ فهي أش��د
البغض��اء .ويحتمل أن يقال :إن الس��بب هو النص

عىل بيان العالقة يف الظاهر والباطن ،كام سبق بيانه
يف الفرق بني العداوة والبغضاء.

ك�ما وردت العداوة منف��ردة بدون اق�تران البغضاء

معه��ا يف موضع�ين؛ يف قول��ه تع��اىل﴿ :لَتَجِ�� َد َّن
أَشَ �� َّد ال َّن ِ
��اس َع�� َداو ًة للذين آ َم ُن��وا اليَ ُه��و َد والذين
أَشرْ َكُ��وا[ ﴾...املائدة ،]82 :وقول��ه تعاىل﴿ :ا ْدفَ ْع
ح َس�� ُن فإذا الذي بَ ْي َن َك وبَ ْي َن ُه َع َداو ٌة كأنَّ ُه
بالتي ِه َي أَ ْ

ح ِمي�� ٌم﴾ [فصل��ت ،]34 :ونالح��ظ أن كال
َوليِ ٌّ َ
املوضعني ج��اءت الع��داوة مذموم��ة ،وإن كانت

العداوة يف اآلية األوىل أش��د ذم��اً وأقبح جرماً ،أما
(ينظر :اإلتقان يف عل��وم القرآن .)1670/5 :وذكر الدكتور

عبدالعزي��ز العتيق أن الغرض م��ن ذلك هو إفادة العموم مع

العناية بش��أن الخاص لذكره مرتني :م��رة وحده ومرة أخرى
مندرجاً تحت العام( .ينظر :علم املعاين.)191 :

((( جامع البيان .432 /20

❊

1040

«اإلختالف والعداوة في القرآن الكريم مفهومهما والعالقة بينهما»

أ .م .د .يارس إحسان رشيد النعيمي

هذا االختالف وجب عىل األمة قصمه وبذل الوسع

المبحث الثالث

يف إزالت��ه من بينهم بكل وس��يلة من وس��ائل الحق

االختالف والعداوة
بين التباين والتالزم

يف أصول الدين هو كونه يستلزم سلوكاً سلبياً ،وهو

والع��دل .((())...ويبدو يل أن س��بب ذم االختالف
ب��ث الفرقة والع��داوة بني أفراد املجتمع املس��لم،

وبالتايل يفكك رابطة املجتمع .من هنا يأيت الربط

تعرفنا فيام سبق عىل مفهومي االختالف والعداوة ،بني االختالف والعداوة.
وآن األون لنتع��رف ع�لى العالقة ب�ين املفهومني .إال أن ح�صر االخت�لاف املذم��وم باالختالف يف
وواض��ح م�ما تق��دم يف املبحثني الس��ابقني تباين أص��ول الدين يحتاج إىل إع��ادة نظر؛ إذ حيثام أدى
مفهومي االخت�لاف والع��داوة ،فحقيقة االختالف االختالف إىل العداوة بني املسلمني بسبب تعصب

تبايُ�� ٌن يف ال��رأي وع��دم االجت�ماع يف املوق��ف كل ط��رف لرأيه ص��ار االختالف مذموم��اً ،وكذلك
أو االعتق��اد ،وأم��ا الع��داوة فه��ي ش��عور يس��تلزم حيثام أصرَ َّت جميع األط��راف عىل االختالف بعد
سلوكاً معيناً.
تب�ُّي�نُّ ِ الحق وظهور برهان��ه كان االختالف مذموماً.
واالخت�لاف لي��س مذموماً عىل اإلط�لاق ،فهو أمر
ولذلك غالباً ما يصاحب االختالف التنازع وبالتايل
فط��ري قد ال ميكن للناس دفع��ه ،فالله تعاىل خلق
ي��ؤدي إىل الع��داوة ،وإىل هذا يش�ير كالم الراغب
الن��اس متباين�ين يف اإلدراك متاميزي��ن يف الفهم،
األصفه��اين؛ إذ ذك��ر أن االخت�لاف ب�ين الن��اس
ومن هنا يطرأ االختالف ويحصل ،فأصل االختالف
يف االعتق��اد ق��د ي��ؤدي إىل التن��ازع((( ،لذلك ُعرب
لي��س مذموماً ،وهذا ما يرم��ي إليه بعض املفرسين
باالخت�لاف عن املنازع��ة واملجادلة ،كام يف قوله
اس
يف تفسري قوله تعاىلَ ﴿ :ولَ ْو شا َء َربُّ َك لَ َ
ج َع َل ال َّن َ
��زاب ِم�� ْن بَ ْي ِن ِه ْم﴾ و﴿وال
ح
األ
َف
ل
ت
خ
﴿فا
تع��اىل:
َ
ْ
َ
ْ
ُ
ح َم َربُّ َك
أُ َّم�� ًة واحد ًة وال يَ َزالو َن ُم ْ
ختَ ِلف َ
ني * إال َم ْن َر ْ
ِ
�ين﴾و﴿وال تَكُونُوا كالذي��ن ت َ َف َّرقُوا
ف
ل
ت
خ
م
ن
ال��و
ز
ي
َ
ْ
َ
ُ َ
ََ
خلَ َق ُه ْم[ ﴾...هود ]119-118 :إذ حرصوا
ولِ َذلِ َك َ
(((
ِ
ِ
ختَلَفُ��وا م�� ْن بَ ْعد م��ا جا َء ُه ُم البَيِّن��اتُ ﴾  ،وكأن
وا ْ
االخت�لاف املذموم باالخت�لاف يف أصول الدين،
ق��ال ابن عاش��ور(( :وفُه��م من ه��ذا أن االختالف
املذم��وم املح��ذَّر منه ه��و االخت�لاف يف أصول

((( التحرير والتنوير .189 /12

((( التن��ازع ه��ي املجاذب��ة ،يف املخاصم��ة واملجادلة،

وكأن كل ط��رف يريد أن يقتلع أمرا ً م��ن يد صاحبه[ .ينظر:

الدي��ن الذي يرتت��ب عليه اعتب��ار املخالف خارجا ً املفردات ،488 :واملعجم االشتقاقي.]2178 :

ع��ن الدي��ن وإن كان يزعم أنه من متبعي��ه ،فإذا طرأ ((( ينظر :املفردات.156 :
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الراغ��ب يفرس االخت�لاف املذموم بالتن��ازع الذي ويف ه��ذا الس��ياق البد م��ن أن ال يغيب ع��ن البال
يعني الخصومة الش��ديدة املبنية عىل التعصب من أن النص��وص الرشعية ــــ والس��يام القرآن الكريم

ِق َبل كل طرف لرأيه املؤدية إىل الفرقة والعداوة .وقد ــــ حاملة لوج��وه ،قال اإلمام الغزايل(( :واألخبار
أكد هذا املعنى ابن عاشور عندما ذكر أن ((أسباب واآلثار تدل عىل أن يف معاين القرآن متسعاً ألرباب
العداوة والبغضاء شدة االختالف))(((.

األفهام))((( ،وقال ابن عاشور(( :فالقرآن من جانب

وبذل��ك يظه��ر أن��ه إذا اجتمع االختالف ب�ين أبناء إعجازه يك��ون أكرث معانٍ من املعاين املعتادة التي
املجتمع املس��لم م��ع العداوة كان ذل��ك مذموماً ،يودعها البلغاء يف كالمهم ،وهو لكونه كتاب ترشيع

وقد رشع الله س��بحانه للمس��لمني إزالة االختالف وتأديب وتعليم كان حقيقاً بأن يُو َد َع فيه من املعاين
يف ح��ال حصول��ه ،فحصول��ه أمر محت��م مقدور ،واملقاصد أكرث ما تحتمله األلفاظ يف أقل ما ميكن

لكننا مأمورون بإزالته بالوس��ائل الرشعية عن طريق من املقدار بحسب ما تسمح به اللغة الوارد هو بها
التحاك��م إىل كت��اب الله وس��نة نبي��ه ﷺ ،كام هو التي هي أس��مح اللغات به��ذه االعتبارات ليحصل

معلوم وال حاجة إىل ذكر أدلته.

مت��ام املقصود من اإلرش��اد الذي ج��اء ألجله يف

وإن مام ي��دل عىل حتمية االخت�لاف وأنه ال حرج جميع نواحي الهدى.((())...
يف حصول��ه بني املس��لمني :االخت�لاف الحاصل وعندم��ا س��اد الجه��ل يف املجتم��ع املس��لم يف

بني أمئة املسلمني يف الكثري من املسائل الفقهية ،العص��ور املتأخ��رة حص��ل االخت�لاف املذم��وم
ومل يؤ ِّد ذل��ك إىل حصول العداوة بني املختلفني ،ال��ذي اجتمعت معه الع��داوة ،وحصلت الكثري من
وكانوا يس��عون إىل إزالة ه��ذا االختالف من خالل

املناظ��رات الت��ي كان��ت تحصل بينه��م يف أجواء
يس��ودها اله��دوء واملوضوعي��ة ،وجمي��ع أطراف
االخت�لاف يف هذه الحالة مع��ذورون ،ولذلك قال

املش��اكل يف املجتمع املس��لم ،م��ن ذلك ما كان
يحصل بني الشافعية والحنابلة يف بغداد(((.

إذن مام س��بق يظهر لن��ا أن االختالف قد يؤدي إىل
الع��داوة وقد ال يؤدي إليها ،فالع��داوة أحياناً تكون

ج َر
جتَ َه َدثمَُّأَ َ
صابَ َفلَ ُهأَ ْ
حاكِ ُمفَا ْ
ح َكماَ ل َ
النبي ﷺ(( :إِذَا َ
ج ٌر))(((.
جتَ َه َدثمَُّأَ ْ
خطَأَفَلَ ُهأَ ْ
ح َك َمفَا ْ
انِ َ ،وإِذَا َ

خطَأَ  1342/3برقم (.)1716
صابَأَ ْوأَ ْ
فَأَ َ

((( التحرير والتنوير .149 /6

((( التحرير والتنوير .98 – 93 /1

((( إحياء علوم الدين .327 /1

((( صحيح البخاري :كتاب االعتصام بالكتاب والسنة -بَا ((( كال��ذي حصل س��نة (469هـ) من ح��دوث صدامات
حاكِ إِ ِ
خطَأَ  108 /9برقم ( ،)7352بني الش��افعية والحنابلة[ .ينظر :البداي��ة والنهاية البن كثري
صابَأَ ْوأَ ْ
جتَ َه َدفَأَ َ
مذَاا ْ
جرِال َ
بُأَ ْ
حاكِ إِ ِ
جتَ َه َد .]59 /16
مذَاا ْ
جرِالْ َ
وصحيح مسلم :كتاب األقضية  -بَابُبَيَانِأَ ْ
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نتيجة لالختالف.

وأحيان��اً ق��د يكون االخت�لاف ناتجاً ع��ن العداوة،

الخاتمة

أي :إن الع��داوة ه��ي الت��ي ت��ؤدي إىل االختالف،

يل بإمتام هذا البحث أذكر
فقد يعادي
ش��خص ش��خصاً آخر وتحمله العداوة بعد أن م َّن الله سبحانه ع َّ
ٌ
توصلت إليه م��ن النتائج فأقول
ع�لى مخالفت��ه يف الرأي ،فيك��ون االختالف نتيجة يف خامتت��ه أه َّم ما
ُ
للعداوة ،والعداوة حينئذ يكون لها أسباب كالحسد وبالله التوفيق:
مثالً ،كام حصل لليهود الذين خالفوا النبي محمدا ً  .1إن بي��ان املفاهي��م هو أس��اس مه ٌّم من أس��س

ﷺ فلم يتبعوه حس��دا ً من عند أنفس��هم من بعد ما اعت��دال الس��لوك وفهم النص��وص الرشعي��ة فهامً
تب�ين لهم الحق ،فحصل رشط االختالف املذموم ،صحيحاً سديدا ً.
تبق لهم  .2الب��د يف بي��ان املفاهيم من دراس��ة معانيها يف
وهو ظهور حجة الحق ووضوح برهانه فلم َ
حجة يف ترك اتباع النبي ﷺ ،وقد أش��ار القرآن إىل اللغة ،ذلك أن القرآن نزل بلغة العرب فالبد يف فهمه

أن ش��عور الكره تجاه اآلخرين قد يؤدي إىل مخالفة من مراعاة اللس��ان الع��ريب ،وتكون ه��ذه املراعاة
بدراس��ة معنى ج��ذر الكلامت وكيفي��ة ورودها يف
الح��ق ،وبالت��ايل ظه��ور االخت�لاف ،ق��ال تعاىل:
اللغة واشتقاقها ووزنها وغري ذلك.
ج ِر َم َّن ُك ْم شَ �� َنآ ُن قَ ْو ٍم ع�لى أ ْن ال تَ ْع ِدلُوا﴾...
﴿وال يَ ْ
 .3ع�لى الباحث أن ي��درس ورود اللفظة يف القرآن
[املائ��دة ]8 :أي :ال يحمل َّنك��م بغض قوم عىل أن
والس��ياق الذي وردت فيه إذا ما أراد دراس��ة معناها
ال تعدلوا((( ،فأش��ارت اآلي��ة إىل أن بغض اآلخرين
فيه للوصول إىل مفهومها القرآين الدقيق.
ج ْور
ق��د يحم��ل املُبْ ِغض [بك�سر الغني] ع�لى ال َ
 .4االخت�لاف والع��داوة من املفاهي��م التي اعتنى
وعدم اتباع الحق ،وهذا هو س��بب االختالف ،وهو
القرآن بعرضها ،وقد أخذا منه حيزا ً ليس بالقليل.
اخت�لاف مذموم؛ ألنه وقع بتعم��د ،إذ إن املخالف
.5االخت�لاف يعن��ي ع��دم االجتامع يف ال��رأي أو
تع َّم�� َد مخالف َة الح��ق اتباعاً لص��وت العاطفة التي
املوقف ،والعداوة هي بغض ش��ديد يستلزم سلوكاً
سادها داعي البغض.
يتثمل بالبعد من املبغوض وإيقاع الرضر به بحسب

❊

❊

❊

((( ينظر :التفسري الكبري للرازي .184 /11

القدرة عند التمكن منه.

 .6االختالف سلوك ،والعداوة شعور يستلزم سلوكاً،

وبينهام عالقة التأث��ر والتأثري ،فقد يؤدي االختالف
إىل العداوة ،كام قد تؤدي العداوة إىل االختالف.
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خرجت بها بعد
وبعد ..فهذه ه��ي أبرز النتائج التي
ُ
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المصادر والمراجع

رحلت��ي املاتعة يف القرآن الكري��م ،وأنا أقطف من
طيب مث��اره وأقتبس من جميل ألوانه لرس��م صورة

قرآني��ة واضح��ة ملفهوم��ي االخت�لاف والع��داوة .1 ،اإلتق��ان يف عل��وم الق��رآن :أليب الفضل جالل

وأس��أل الله س��بحانه أن يجعلني موفق��اً يف بحثي الدي��ن عبدالرحم��ن ب��ن أيب بك��ر الس��يوطي (ت
هذا ،وأرجو أن يس��هم يف فتح بع��ض آفاق البحث 911هـ) ،تحقيق مركز الدراس��ات القرآنية ،مجمع
العلمي للباحثني يف هذين املوضوعني وما يتصل امللك فه��د لطباعة املصحف الرشي��ف ،املدينة

بهام .والحمد لله أوالً وآخرا ً.

❊

❊

املنورة1426 ،هـ.

 .2إحياء علوم الدين :أليب حامد محمد بن محمد

❊

الغزايل (ت 505هـ) ،مكتبة ومطبعة كرباطة فوترا،
اندونيسيا.

 .3البداي��ة والنهاي��ة :ل

إسامعيل بن كثري الدمش��قي (ت 774هـ) ،تحقيق

عبدالله بن عبداملحس��ن الرتيك ،دار هجر للطباعة

والنرش ،ط.1997 ،1:

 .4التحري��ر والتنوير :ملحمد الطاهر ابن عاش��ور،
الدار التونسية للنرش1984 ،م.

 .5التفس�ير الكب�ير :لفخ��ر الدين محم��د بن عمر
ال��رازي (ت 604هـ) ،دار الفك��ر ،بريوت ،ط،1 :

1981م.

 .6تفسري املراغي :للشيخ أحمد مصطفى املراغي،
رشك��ة مصطفى البايب الحلبي وأوالده ،القاهرة ،ط:

1946 ،1م.

 .7جام��ع البيان عن تأوي��ل آي القرآن :أليب جعفر

محم��د ب��ن جري��ر الط�بري (310ه��ـ) ،تحقي��ق
د .عبدالله بن عبداملحس��ن الرتيك ،هجر للطباعة
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والنرش ،ط2001 ،1:م.

 .16القام��وس املحي��ط :ملجد الدي��ن محمد بن

 .8الجام��ع ألحكام القرآن :أليب عبدالله محمد بن يعقوب الفريوزآب��ادي (ت 817هـ) ،تحقيق محمد

أحمد القرطبي (ت 671هـ) ،تحقيق د .عبدالله بن نعيم العرقسويس ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط،8 :
عبداملحسن الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط2005 :م.

2006 ،1م.

 .17الكشاف عن غوامض التنزيل وعيون األقاويل

 .9ديوان املتنبي :أليب الطيب أحمد بن الحس�ين يف وجوه التأويل :لجار الله أيب القاسم محمود بن
املتنب��ي (ت 354هـ) ،دار بريوت للطباعة والنرش ،عمر الزمخرشي (ت538هـ) ،تحقيق الشيخ عادل
بريوت1983 ،م.

أحمد عبداملوجود والش��يخ ع�لي محمد معوض،

 .10ش��ذا العرف يف فن الرصف :للشيخ أحمد بن مكتبة العبيكان ،الرياض ،ط1998 ،1 :م.

محمد بن أحم��د الحم�لاوي (ت 1315هـ) ،دار  .18الكليات :أليب البقاء أيوب بن موىس الكفوي

الكيان ،الرياض.

(ت 1094هـ) ،تحقي��ق د .عدنان درويش ومحمد

 .11رشح شافية ابن الحاجب :لريض الدين محمد املرصي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1998 ،2 :م.

ب��ن الحس��ن اإلس�تراباذي (ت 686ه��ـ) ،تحقيق  .19لس��ان الع��رب :البن منظور ج�مال الدين أيب

محمد تور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محمد الفضل محمد بن مكرم (ت711هـ) ،دار املعارف،

محي��ي الدي��ن عبدالحمي��د ،دار الكت��ب العلمية ،القاهرة.
بريوت1982 ،م.

 .20املعج��م االش��تقاقي أللفاظ الق��رآن الكريم:

 .12الصحيح :أليب الحس��ن مس��لم ب��ن الحجاج لألس��تاذ الدكتور محمد حسن حس��ن جبل ،مكتبة
القش�يري (ت 261ه��ـ)  ،تحقي��ق محم��د ف��ؤاد اآلداب ،القاهرة ،ط2010 ،1 :م.
عبدالباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

 .21املعج��م املوس��وعي أللفاظ الق��رآن الكريم

 .13الصحي��ح :أليب عبدالله محمد بن إس�ماعيل وقراءاته :للدكتور أحمد مختار عمر ،مؤسسة سطور
البخاري (ت) ،تحقيق محمد زهري بن نارص النارص ،املعرفة ،ط2002 ،1 :م.

دار طوق النجاة ،الطبعة األوىل1422 ،هـ.

 .22معجم مقاييس اللغة :أليب الحس�ين أحمد بن

النهضة العربية ،بريوت ،ط2009 ،1 :م.

محمد هارون ،دار الفكر1979 ،م.

القاهرة ،ط2003 ،32 :م.

الدي��ن عبدالل��ه بن يوس��ف ابن هش��ام األنصاري

 .14علم املعاين :للدكت��ور عبدالعزيز العتيق ،دار فارس ب��ن زكريا (ت 395هـ) ،تحقيق عبدالس�لام
 .15يف ظالل القرآن :لس��يد قط��ب ،دار الرشوق .23 ،مغن��ي اللبيب ع��ن كتب األعاري��ب :لجامل
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(ت 761هـ) ،تحقي��ق الدكتور عبد اللطيف محمد
الخطيب ،الرتاث العريب ،ط2000 ،1 :م.

 .24املف��ردات يف غري��ب الق��رآن :أليب القاس��م
الحس�ين ب��ن محم��د الراغ��ب األصفه��اين (ت

502ه��ـ) ،تحقي��ق محم��د س��يد كي�لاين ،دار
املعرفة ،بريوت.

❊

❊

❊

.
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