صفة اختالف ٔالائمة
الندوة الفقهية الثانية عشرة ي "دار العلوم ٕالاسالمية" بمديرية "بس& "%ي الف*+ة من  ٥إ.ى ٨
ذي القعدة ١٤٢٠هـ املوافق  ١١إ.ى  ١٤ف<*اير ٢٠٠٠م.
ناقشت الندوة موضوع اختالف ٔالائمة ،وباتفاق من العلماء بعد البحث والنقاش حول
املوضوع ﱠ
قررت ما يي:
ً
إن ٔالاحكام الشرعية نوعانٔ :الاحكام املنصوصة ؤالاحكام غ *Xاملنصوصة ،واملراد باألحكام
أوال:
املنصوصةٔ :الاحكام الشرعية ال& %ورد ذكرها ي الكتاب والسنة ،واملراد باألحكام غ*X
املنصوصةٔ :الاحكام ال& %تتعلق باج^]ادات واستنباطات ٔالائمة املج^]دين وفقهاء ٔالامة.
والشك ي أن اج^]ادات ٔالائمة والفقهاء واستنباطا]iم ومجموعة آرا]gم الفقهية eي ثروة
ثمينة لألمة ٕالاسالمية ،وeي جزء من الشريعة ٕالاسالمية.
ً
ثانيا:

الاختالف بXن ٔالائمة املج^]دين ي أك *uاملسائل ليس هو اختالف حق وباطل ،بل هو
اختالف ٔالافضل وغٔ *Xالافضل ،والراجح وغ *Xالراجح ،أما الاختالف ي بقية املسائل فهو
ً
ً
من نوع اعتبار الرأي الواحد م]ما صوابا يحتمل الخطأ والرأي ٓالاخر خطأ يحتمل
الصواب.

ً
ثالثا:
ً
رابعا:

ً
ً
للعامي الذي ال يعرف الكتاب والسنة ،وال علم له بالدالئل الشرعية ،أن يسأل عاملا دينيا
ً
ً
موثوقا به عن املسائل الشرعية ،ويعمل ]ا ،و]ذا الوجه يعت<* هو متبعا للشريعة.
إن التشاتم والسباب بXن مختلف الطوائف ؤالافراد العاملXن بآراء ٔالائمة املج^]دين ،وذم
البعض م]م للبعض ٓالاخر ،وذمهم للسلف الصالح ،أو اس^]زاءهم باستنباطا]iم الفقهية
حرام قطي ،وهو سبب الحرمان والخسران ألي مسلم ي الدنيا وٓالاخرة.

ً
خامسا :كان منهج السلف ي املسائل الخالفية يقوم عى التسامح ؤالادب والاح*+ام املتبادل فيما
بي]م ،ومراعاة منـزلة ٓالاخرين ،والتقدير ملجهودا]iم العلمية ،وقد ال+موا رحمهم ﷲ تعا.ى
ً
دائما ]ذﻩ ٓالاداب ي حوارا]iم ومناقشا]iم العلمية خ *Xال+ام ،ومنهجهم قدوة لنا اليوم،
وعى ٔالامة أن تل+م بمنهجهم وتسلك الطريق الوسط ي املسائل الخالفية.
ً
سادسا :إذا واجهت املجتمع مشكلة ناجمة عن تغٔ *Xالاوضاع والظروف ،والعمل ف]ا برأي فق%
١

من آراء الفقهاء يسبب الحرج والضيق ،ي حXن العمل برأي فق %آخر يدفع الحرج ،ففي
مثل هذﻩ ٔالاحوال يجوز للعلماء والفقهاء -املتصفXن بالورع والتقوى والذين رزقهم ﷲ
العلم والفهمٕ -الافتاء بالرأي الذي يدفع الحرج ،إال أنه ينب¢ي اتخاذ املنهج الجما£ي ي
ً
مثل هذﻩ املسائل بدال من ٕالافتاء باج^]اد الفرد الواحد.
ً
سابعا :إذا رأت جماعة من العلماء والفقهاء املوثوقXن العدول عن رأي فق %إ.ى رأي فق %آخر
ً
ي املسألة املج^]د ف]ا دفعا للحرج وأفتت به ،ي حXن خالفت جماعة أخرى من العلماء
ذلك ،ولم تخـ *+ذلك الرأي الفقٓ %الاخر ،ففي مثل هذﻩ ٔالاحوال يجوز لعامة الناس أن
ً
يعملوا بالرأي الذي عدل إليه لليسر والسهولة ،كما أن للمفتXن أيضا أن يفتوا بذلك
الرأي ي مثل هذﻩ ٔالاوضاع.


٢

