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 :الخالف واالختالف في اللغة

 واالختالف مصدر اختلف. ، فهو مخالفمصدر خالف يخالف خالفا ومخالفة: الخالف

 .يختلف اختالف، فهو مختلف

 .والخالف واالختالف في اللغة؛ مطلق المغايرة في القول والرأي والموقف والحالة

أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق اآلخر في : االختالف والمخالفة: "يقول الفيروزابادي

 [.519/ 9: بصائر ذوي التمييز" ]حاله أو فعله

وخالفا، وتخالف القوم واختلفوا؛ إذا ذهب كل واحد إلى خالفته مخالفة : "ويقول الفيومي

 [.791: المصباح المنير" ]خالف ما ذهب إليه اآلخر

َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلُف أَْلِسنَتُِكْم ): هذا المعنى جاء في قوله تعالى

ِلَك آَليَاٍت ل ِلْ  : ، وقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص في األمر بتسوية الصفوف[99: الروم( ]عَاِلِمينَ َوأَْلَوانُِكْم ۚ إِنَّ فِي ذََٰ

 [.رواه مسلم]« استووا وال تختلفوا فتختلف قلوبكم»

فالخالف واالختالف مطلق المغايرة التي يدخل في دائرتها التضاد وما فوقه وما دونه من 

 .صور التباين والتفاوت

خالف أعم من الضد؛ ألن كل ضدين مختلفان، وليس كل وال: "قال الراغب األصفهاني

 [.051: مفردات غيرب ألفاظ القرآن" ]مختلفين ضدين

التسوية بين الخالف واالختالف في المعنى، إال أن  ، وهوما عليه جمهور اللغويينهذا 

ا ، فجعلوا االختالف أعم من الخالف، حيث اعتبروهمابعض علماء اللغة ذهبوا إلى التفريق بين

 .االختالف مجرد التفاوت وعدم التساوي واالتفاق، واعتبروا الخالف بمعنى المضادة

 :الخالف واالختالف في االصطالح

تغاير أحكام الفقهاء في "الخالف واالختالف في االصطالح بمعنى واحد كذلك، وهو 

بالجواز، ويقول مسائل الفروع، سواء كان ذلك على وجه التقابل؛ كأن يقول بعضهم في حكم مسألة 

حكم هذه المسألة : البعض اآلخر فيها بالمنع، أو كان على وجه دون ذلك؛ كأن يقول أحدهم

 ".حكمها الندب: الوجوب، ويقول غيره
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إال أن المالحظ في استعماالت الفقهاء؛ أنهم ميزوا بين لفظي الخالف واالختالف من جهة 

خالف أبو : واحد سمي ذلك خالفا، كأن نقول اعتبار معين؛ وهو أنه إذا كان  المغايرة من طرف

اختلف الفقهاء : أما إذا كان التغاير من الجميع فيسمى ذلك اختالفا، كأن نقول. حنيفة الفقهاء في كذا

 .في حكم كذا

وهذا التمييز في االستعمال يرجع إلى أصل اللغة، وقد ورد في القرآن الكريم، من ذلك قول 

؛ أي لم أكن [11: هود( ]َوَما أُِريدُ أَْن أَُخاِلفَُكْم إِلَىَٰ َما أَْنَهاُكْم َعْنهُ ): هللا تعالى على لسان شعيب

فلما كان السياق مرتبطا بطرف واحد من أطراف الخالف عبر بكلمة . ألنهاكم عن أمر ثم آتيه

 ، لكن حينما يكون السياق مرتبطا بكافة أطراف الخالف يعبر حينئذ بكلمة اختلف، كما في"أخالف"

 [.37: مريم( ]فَاْختَلََف اأْلَْحَزاُب ِمن بَْينِِهمْ : )قوله تعالى

هذا وقد ذهب بعض المتأخرين والمعاصرين إلى التفرقة بين الخالف واالختالف في 

االختالف هو أن يكون الطريق : "حكاية عن بعض العلماء –قال أبو البقاء الكفوي  .االصطالح

واالختالف ما يستند إلى دليل، . ن يكون كالهما مختلفامختلفا والمقصود واحدا، والخالف أ

 [.19: الكليات" ]والخالف ما ال يستند إلى دليل

وجاء في موسوعة الفقه اإلسالمي الصادرة عن المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية 

تردد لفظ الخالف واالختالف على لسان الفقهاء واألصوليين بمعنى واحد، : "بالقاهرة، ما نصه

متابعة الهوى، : أن بعضهم حاول أن يوِجدَ فرقا بين الخالف واالختالف، مريدا بالخالف غير

ما يقع من آراء المجتهدين في المسائل الدائرة بين طرفين واضحين يتعارضان في : وباالختالف

 [.23-29/ 4" ]أنظارهم أو إلى خفاء بعض األدلة أو عدم االطالع عليها

، وال مشاحة في االصطالح، ألن الفقهاء يف اصطالحاختالمجرد والحقيقة أن هذا 

متفقون على أن أقوال أهل األهواء غير معتد بها في الخالف المقرر في الشرع، كما قال اإلمام 

 [.571/ 4]الشاطبي رحمه هللا في الموافقات 

والخالف قد يقع بين أصحاب المذهب الواحد، ويسمى الخالف المذهبي أو الخالف 

د يكون بين أكثر من مذهب، ويسمى الخالف العالي أو الكبير، أو الفقه المقارن على وق. الصغير

 .طريقة المعاصرين

 :تعريف الخالف الفقهي

تعدد أقوال المجتهدين في : "الخالف الفقهي بأنه خالد بن سعد الخشالنعرف الدكتور 

حقيقته ومناهج : التنوع اختالف] "المسائل العملية الفرعية التي لم يدل دليل قاطع على حكمها

 .[02: العلماء فيه
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 :وقد بنى هذا التعريف على عدة اعتبارات، هي

حقيقته إال مع تعدد األقوال والمذاهب في المسألة، وأقل ما  أن الخالف ال يمكن تصورُ ( 0

 .يمكن من ذلك وجود قولين في المسألة

تعدد على سبيل التضاد، وما أن لفظ التعدد في التعريف عام يندرج تحته ما كان من ال( 9

 .كان على سبيل التنوع من األقوال والمذاهب

أن التعدد المعتبر الموصوف باالختالف هو ما كان صادرا عن أهله من ذوي االجتهاد ( 3

وأما من سواهم من المثقفين والمفكرين من غير علماء الشريعة، فخالفهم . في العلم الشرعي

وال اعتبار، فضال عن غيرهم من اإلعالميين ونحوهم ممن يتكلمون  ال وزن له -إن وجد  -الفقهي 

 .في الشريعة تحليال وتحريما وهم ال يعرفون منها شيئا

أن دائرة الخالف الفقهي منحصرة في المسائل العملية التي تتعلق بحياة المسلم، في ( 4

 .عباداته، ومعامالته، وأما المسائل العقدية فالخالف فيها له مجال آخر

أن المسائل العملية التي يجري فيها الخالف إنما هي المسائل الفرعية الدقيقة، أما ( 5

مسائل األصول كوجوب الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج، وإيجاب الطهارة للصالة، 

وتحريم الربا والخمر والزنا، ونحو ذلك من المسائل الجلية الظاهرة مما هو معلوم من اإلسالم 

 .فال خالف فيها بين عامة المسلمين بالضرورة

أن المسائل العملية، وإن كان  فرعية، إنما يجري الخالف فيها إذا خل  من نص قاطع ( 1

فهي تلك المسائل التي خفي  دالئلها، إما لعدم وجود النص الصحيح، أو لعدم . في داللته أو إجماع

 [.99-02: اختالف التنوع] .ظهور داللته على المسألة

 :يف علم الخالفتعر

التعريف السابق هو للخالف الفقهي، أما علم الخالف كلقب على العلم الذي يتناول مسائل 

 .الخالف الفقهي بالدراسة، فقد ذكر له العلماء عدة تعريفات

علم "منها تعريف ابن خلدون الذي يُستفاد مما ذكره في مقدمته، وهو أن علم الخالف 

م، ومثارات اختالفهم، ومواقع اجتهادهم، لحفظ المسائل المستنبطة من يُعرف به مآخذ األئمة وأدلته

 [.432-431: المقدمة" ]أن يهدمها المخالف بأدلته

علم الخالف هو علم باحث عن وجوه االستنباطات المختلفة : "وتعريف طاش كبرى زاده

مفتاح السعادة ومصباح ]" من األدلة اإلجمالية والتفصيلية، الذاهب إلى كل منها طائفة من العلماء

 [.311/ 0: السيادة في موضوعات العلوم
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معرفة كيفية إيراد الحجج الشرعية، "وعرفه األستاذ الدكتور أحمد بن دمحم البوشيخي بأنه 

ودفع الشبه وقوادح األدلة بالبراهين القوية، لحفظ أحكام مسائل الخالف الواقع بين األئمة أو 

في نصرة مذهب مالك، ألبي الحجاج الفندالوي تهذيب المسالك : ابمن مقدمته لتحقيق كت" ]هدمها

 [.014/ 0المغربي، 

 :عالقة علم الخالف ببقية علوم الفقه اإلسالمي

علم الخالف له وشائج قربى بكل من علم الفقه، وعلم األصول، وعلم الجدل، وعلم المقارنة 

 .و أكثرأها تباين من وجه الفقهية، وعلم آداب البحث والمناظرة، وإن كان بينه وبين

األحكام الشرعية الثابتة : ؛ من حيث إن الفقه موضوعهفعلم الخالف يباين علم الفقه( 0

آراء : علم الخالف موضوعهبينما  .نفسها أو معرفتها من أدلتها التفصيلية ألفعال المكلفين

 .المجتهدين في تعرف هذه األحكام

لفقه من جهة أن الفقيه غير ملزم بعرض اآلراء الخالف وعلم ا علمكما يظهر الفرق بين 

صة عند استنباط األحكام إلنزالها على الوقائع ااألخرى ومناقشتها، وإنما يكتفي بعرض أدلته الخ

 .أما الخالفي فهو ملزم بعرض مختلف اآلراء، ثم االنتصار لها أو عليها. المعروضة

بأدلة األحكام ووجوه داللتها من  ؛ من حيث إنه يهتموعلم الخالف يباين علم األصول( 9

كداللة األمر على الوجوب إذا  حيث التفصيل، بينما يهتم علم األصول باألدلة من حيث الجملة؛

 .تجرد من القرائن الصارفة

، وإن كان هو األشبه بها من حيث إن كليهما يهتم وعلم الخالف يباين الدراسة المقارنة( 3

ض الخالفي من عرض اآلراء المخالفة في الغالب هو هدمها بعرض آراء المجتهدين، إال أن غر

ن فإن غرضه من عرض اآلراء هو الموازنة بينها ما المقارِ أ. ونصرة أقوال المذهب المقلد

 .للوصول إلى الرأي الراجح

؛ وإن كان يشترك معه في المنهج، إال أنه يختلف عنه وعلم الخالف يباين علم الجدل( 4

 .خالف يختص بمسائل الفقه، بينما علم الجدل يختص بمسائل األصولفي الموضوع، فعلم ال

الغاية من هذا األخير  ؛ من حيث إنوعلم الخالف يباين علم آداب البحث والمناظرة( 5

بينما الغاية من علم الخالف الفقهي هي معرفة ، في أي علم كان قواعد النقض واإلبرام معرفة

علم  حيث المنهج من فعلم الخالف أخص من. هو الفقه كيفية النقض واإلبرام في علم مخصوص

 .آداب البحث والمناظرة
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 :فوائد دراسة علم الخالف

وقواعدها، وأنواع األدلة ومراتبها وحجية كل منها، المذاهب  أصولعلى  االطالع( 0

 .والخبرة بمسالك التعليل ودروبها، ووجوه االعتراضات وكيفية إيرادها ونقضها

ن ما هو محكم من المسائل ويجب االتفاق عليه وال يقبل الخالف فيه، وبين ما التمييز بي( 9

هو محل للخالف ويتسع لتعدد وجهات النظر فيه، حتى ال يتصور أحد أن المسائل الفقهية كلها 

وكذلك معرفة حدود االختالف في هذه المسائل وهي ما . محل اتفاق، أو أنها كلها محل خالف

ث ال يكون هناك خروج على ما تحتمله هذه األدلة من االختالف، وال إضافة تسمح به األدلة، بحي

 .إلى غير ما تقبله من األفهام واآلراء

اكتساب الملكة الفقهية، وذلك من خالل معرفة آراء الفقهاء واإلحاطة بأدلتهم، واالطالع ( 3

 .على كيفية استنباطهم لألحكام، وطرقهم في تفسير النصوص، ونحو ذلك

تقدير جميع األئمة واحترامهم، سواء منهم من خالف مذهب الدارس أو وافقه، ألن ( 4

االنحصار في مذهب واحد من شأنه أن يكسب صاحبه نفورا وإنكارا لكل مذهب سواه، ويورثه 

 .سوء نظر إلى األئمة األعالم الذين أجمع الناس على فضلهم وتقديرهم

تعامل بأدب الخالف، فعلى الرغم من االختالفات اكتشاف ما كان بين األئمة الفقهاء من ( 5

الكثيرة التي جرت بينهم في المسائل الفقهية الجزئية، إال أن ذلك لم يكن مانعا لهم من أن يتبادلوا 

فيما بينهم التوقير واالحترام واإلنصاف، وقد ضربوا في ذلك أروع األمثلة، وتركوا لنا نماذج 

 .تُقتدى وسننا تُتبع

الخالف بين األئمة والعلماء ليس من نوع الخالف المذموم شرعا، وإنما هو  معرفة أن (1

من نوع الخالف المحمود؛ فهو اختالف اجتهاد واستنباط واستدالل واحتجاج، كما أنه اختالف 

 .بقصد إحقاق الحق، وليس دافعه الهوى والتعصب

إدراك أسباب االختالف في المسائل التي كان  محل تباين في وجهات نظر الفقهاء،  (7

ومعرفة أن ما اختلفوا فيه من المسائل، ال يمكن االتفاق على حكم واحد فيه، لوجود أسباب علمية 

 .ومنطقية كان  وراء ذلك الخالف

 :نشأة وتطور التأليف في علم الخالف

علمية التي تفرع  إليها العلوم العربية واإلسالمية، وهو من علم الخالف هو أحد الفروع ال 

العلوم التي نشأت مبكرا، فلم يتخلف عن عصر التدوين كثيرا، إذ بدأ التأليف فيه منذ القرن الثاني 

 .الهجري، أي بالتوازي مع التأليف في الفروع الفقهية نفسها، لكن ذلك كان في حدود ضيقة
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، يذكر أقوال الفقهاء (م725-700/ هـ072-23)ك رحمه هللا لإلمام مال( الموطأ)فكتاب 

الذي جمع فيه البويطي ( األم)كما أن كتاب . السابقين من صحابة وتابعين في مختلف أبوابه

-717/ هـ914-051)والربيع بن سليمان المرادي أقوال اإلمام دمحم بن إدريس الشافعي رحمه هللا 

اختالف أبي حنيفة "، و"ف أبي حنيفة وابن أبي ليلىاختال"، تضمن فصوال عديدة في (م191

 ".اختالف الشافعي مع مالك"، و"اختالف الشافعي مع دمحم بن الحسن"، و"واألوزاعي

، كتابا رد فيه على سير (م774-717 /هـ057 -11)كما صنف اإلمام األوزاعي رحمه هللا 

، ورد عليه "الرد على سير األوزاعي"اإلمام أبي حنيفة رحمه هللا، فرد عليه أبو يوسف في كتابه 

، كما ألف الشيباني كتاب "السير الكبير"بكتاب  (هـ012-030)أيضا اإلمام دمحم بن الحسن الشيباني 

الذي بين فيه الخالف بين فقهاء العراق وفقهاء " الحجة على اهل المدينة"أو " الحجج المبينة"

 .المدينة

كتاب  (هـ301 - 994)جعفر دمحم بن جرير الطبري  وإلمام العالمة المجتهد أبوصنف ا

 ."اختالف الفقهاء"

وبعد تدوين المذاهب الفقهية اتسع نطاق التأليف على يد مقلدي هذه المذاهب، كل يدافع عن 

مذهبه ويحاول إبراز تفوقه وجدارته باالتباع دون غيره من المذاهب، فكثرت بذلك المؤلفات في 

 .هذا العلم وتنوع 

 .ازع أصحاب المذاهب في شرف األولية في التأليف في هذا العلموقد تن

فالحنفية يرون أن علماءهم هم أول من ألف فيه، ثم يختلفون فيما بينهم متى كان  هذه 

واعلم أن أول من أخرج علم الخالف في الدنيا أبو زيد الدبوسي : "فطاش كبرى زاده يقول. األولية

 ".هـ431بن عيسى، المتوفى الحنفي، وهو عبيد هللا بن عمر 

إن أقدم من صنف في االختالف؛ اإلمام األعظم أبو : "بينما نجد أبا الوفا األفغاني يقول

ثم صنف تلميذه الكبير أبو يوسف ". اختالف الصحابة"هـ، فإنه ألف كتاب 051حنيفة، المتوفى 

 ".اختالف أبي حنيفة وابن أبي ليلى"القاضي كتاب 

إن أول من صنف الجدل هو دمحم : عده السبكي الشافعي أيضا، يقوالنوالنووي الشافعي، وب

 .هـ311هـ وقيل 315بن علي بن إسماعيل الشاشي أبو بكر القفال الكبير المتوفى سنة 

هـ 351إن أبا علي الطبري الحسين بن القاسم المتوفى سنة : كما نجد السبكي أيضا يقول

 ".المحرر في الخالف"كتاب  هو اول من صنف في الخالف المجرد، وذكر له
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وربما كان لكل واحد من هؤالء الذين يتنازعون األولية في التأليف وجه يتجه إليه وزاوية 

ينظر منها، من حيث طريقة التأليف، والتبويب، والتنسيق، وتجريد القصد من التأليف إلى الخالف 

 .وحده، وحصر المسائل أو المواضع محل النزاع وتناولها دون غيرها

وأيا ما كان األمر فإحصاء أهم ما وصل من كتب في الخالف وترتيبها، قد يكون هاديا في 

 .ترتيب األسبقية واألولية، ومبينا منزلة كل منها وقربها أو بعدها من خصائص هذا الفن

 :تعداد ألهم كتب علم الخالف

 : مما ألفه علماء الحنفية -أ 

ألبي يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري تلميذ  ،"اختالف أبي حنيفة وابن أبي ليلى" - 0

 (.هـ019 - 003)أبي حنيفة 

الحجة على أهل "، وهو مطبوع بعنوان "الحجة في اختالف أهل مكة وأهل المدينة" - 9

  (.هـ012 - 030)، لمحمد بن الحسن الشيباني "المدينة

 (. هـ390ت )لطحاوي ألبي جعفر أحمد بن دمحم بن سالمة األزدي ا، "اختالف الفقهاء" - 3

 (.هـ373ت )، ألبي الليث نصر بن دمحم بن أحمد الحنفي "مسائل الخالف" - 4

 - 319)، ألبي الحسين أحمد بن دمحم بن جعفر البغدادي القدوري الحنفي "التجريد"ـ  5

 (.هـ491

، ألبي زيد عبدهللا بن عمر بن عيسى الدبوسي "مسائل الخالف"و" تأسيس النظر" - 1

  (.هـ431 - 317)البخاري 

، ألبي حفص نجم الدين عمر بن دمحم بن أحمد بن إسماعيل النسفي الحنفي "الخالفيات" - 7

  (.م0049ـ 0111/ هـ537ـ  410)

، ومن شروح المنظومة (هـ537ت )، ألبي حفص عمر النسفي "منظومة في الخالفيات"ـ  1

 (.هـ701ت )حمد النسفي ألبي البركات حافظ الدين عبد هللا بن أ" المصفى"

 (.هـ544ت )، لرضي الدين السرخسي الحنفي "الطريقة الرضوية"ـ  2

، لعالء الدين دمحم بن عبد الحميد "طريقة الخالف في الفقه بين األئمة األسالف" - 01

 (.هـ559-411)األسمندي 
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 العميدي ، ألبي حامد ركن الدين دمحم بن دمحم"الطريقة العميدية في الخالف والجدل" - 00

 (. هـ105ت )السمرقندي الحنفي 

، لسراج الدين أبي حفص عمر بن "زبدة األحكام في مذاهب األئمة األربعة األعالم" - 09

 (.هـ773 - 714)إسحق بن أحمد الهندي الغزنوي الحنفي 

حمد بن دمحم الحسيني ، أل"معين األمة على معرفة الوفاق والخالف بين األئمة" - 03

 .السمرقندي

  :مما ألفه علماء المالكية –ب 

أو  392ت )، ألبي بكر دمحم بن أحمد بن دمحم الجهم الوراق المروزي "مسائل الخالف" - 0

  (.هـ333

 (.م244-114/ هـ333-951)، ألبي بكر دمحم بن اللباد القيرواني "الرد على الشافعي" - 9

، ألبي "اختلفا فيها من مسائل المدونةالتوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي " - 3

 (.هـ371ت )عبيد القاسم بن خلف الُجبَْيِري الطُّْرُطوِشي 

، ألبي الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي "عيون األدلة في مسائل الخالف"ـ  4

 (.هـ321ت )المعروف بابن القصار المالكي 

افعي، وما غلط فيه من المسائل، تناقض مذهب الش: االنتصار ألهل المدينة، وله فيه" - 5

 (.هـ402ت )، ألبي عبد هللا دمحم بن عمر ابن الفخار القرطبي "وفيه مسائل أبي حنيفة

، ألبي دمحم عبد الوهاب بن نصر "عيون المسائل"، و"اإلشراف على مسائل الخالف"ـ  1

  (.هـ499ت )البغدادي المالكي 

كار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار وعلماء االستذ"و ،"اختالف أقوال مالك وأصحابه" - 7

، "ختصاراألقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي واآلثار وشرح ذلك كله باإليجاز واال

 (.هـ413 - 311) القرطبي ألبي عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد البر كالهما

 - 450)، ألبي بكر دمحم بن الوليد بن خلف الطرطوشي المالكي "التعليقة في الخالفيات" - 1

  (.هـ591

، ألبي بكر دمحم بن عبدهللا بن دمحم بن المعافري اإلشبيلي "اإلنصاف في مسائل الخالف" - 2

 (.هـ543 – 411)المالكي 
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نصاف في شرح مسائل تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك على منهج العدل واإل" – 01

  (.هـ543ت )، ألبي الحجاج يوسف بن دوناس بن عيسى الفندالوي المغربي "الخالف

، ألبي الوليد دمحم بن أحمد بن دمحم بن أحمد بن رشد "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" – 00

 (. هـ525 - 591)القرطبي، المعروف بابن رشد الحفيد 

تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية القوانين الفقهية في " – 09

  (.هـ740 - 123)، ألبي القاسم دمحم بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناظي المالكي "والحنبلية

، ألبي عبد هللا شمس الدين الراعي "انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب اإلمام مالك" - 03

 (.هـ153 - 719)األندلسي 

  :ألفه علماء الشافعيةمما  –ج 

، ألبي عبد هللا "ما خالف فيه أبو حنيفة عليا وعبدهللا رضي هللا عنهما: اختالف الفقهاء" - 0

  (.هـ924 – 919)دمحم بن نصر المروزي الشافعي 

، ألبي يحيى زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن البصري الساجي "اختالف الفقهاء" - 9

 (. هـ317ت )الشافعي 

، "اإلشراف على مذاهب أهل العلم"، و"وسط في السنن واإلجماع واختالف العلماءاأل"ـ  3

  (.هـ302ت )وهما ألبي بكر دمحم بن إبراهيم بن المنذر الشافعي 

، ألبي العباس أحمد بن أبي أحمد المعروف بـابن القاص "نصرة القولين لإلمام الشافعي" - 4

 (. هـ335ت )الشافعي 

/ هـ351ت )، ألبي علي الحسين بن القاسم الطبري الشافعي "في النظر المحرر" - 5

 (.م210

، ألبي الحسن أحمد بن دمحم بن أحمد الضبي المعروف بابن "مصنف في الخالف" -1

  (.هـ405 – 311)المحاملي الشافعي 

 (. هـ 451 - 314)، ألبي بكر أحمد بن الحسين بن علي  البيهقي  الشافعي "الخالفيات"ـ  7

، ألبي علي الحسن بن دمحم بن أحمد المروزي "طريقة الخالف بين الشافعية والحنفية" - 1

 (.هـ419ت )الشافعي 
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، كالهما ألبي إسحاق إبراهيم بن علي بن "تذكرة الخالف"، و"النك  في الخالف"ـ  2

 (. هـ471 - 323)يوسف الفيروزأبادي الشيرازي الشافعي 

، ألبي نصر عبد السيد بن دمحم، الشهير بابن "ية والحنفيةالكامل في الخالف بين الشافع" - 01

 (. هـ477ت )الصباغ الشافعي 

، ألبي الخير سالمة بن إسماعيل المعروف بابن جماعة "الوسائل في فروق المسائل" -00

 (. هـ 411ت )المقدسي الشافعي 

لمسترشدين في غنية ا"، و"الدرة المضية فيما وقع من خالف بين الشافعية والحنفية"ـ  09

، كلها إلمام الحرمين "مغيث الخلق في اختيار األحق"، و"األساليب في الخالفيات"، و"الخالف

 (.هـ417ت )الجويني 

، "االصطالم في الخالف بين اإلمامين الشافعي وأبي حنيفة"و" البرهان في الخالف"ـ  03

 - 491)سمعاني التميمي ألبي المظفر منصور بن دمحم بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى ال

 . ، كان حنفيا، وبقي ثالثين سنة، وكان مفتيا في خراسان، ثم صار شافعيا(هـ412

، ألبي الحسن الكيا الهراسي علي بن دمحم "شفاء المسترشدين في مباحث المجتهدين"ـ  04

 (. هـ514ت )الشافعي 

إلمام حجة اإلسالم أبي ، كلها ل"المبادئ والغايات"و" لباب النظر"و" مآخذ الخالف"ـ  05

 (.هـ515 - 451)حامد الغزالي 

، ألبي بكر الشاشي القفال، دمحم بن أحمد الشافعي "حلية العلماء في اختالف الفقهاء"ـ  01

وهو كالشرح على " المعتمد"، ثم صنف "بالمستظهري"، ويعرف كتابه (هـ517 - 429)

 ".المستظهري"

، ألبي شجاع فخر الدين دمحم "ذائعة ونبذ مذهبية نافعةتقويم النظر في مسائل خالفية " - 07

  (.هـ529ت )بن علي بن شعيب بن الدهان الشافعي 

مختصر خالفيات البيهقي، ألبي العباس شهاب الدين أحمد بن فرح اللخمي اإلشبيلي  - 01

  (.هـ122 – 195)الشافعي 

عبد الرحمن الدمشقي الشافعي  ، ألبي عبد هللا دمحم بن"رحمة األمة في اختالف األئمة" - 02

  (.هـ111و 711، توفي ما بين 707ولد )



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيق جمع وإعداد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   05ـــــ  ــجامعية في علم الخالف ـــــــــــــــــــــــــــــ دروس

 

، لمحمد بن بن دمحم بن خضر األسدي "تهذيب األخالق بذكر مسائل الخالف واالتفاق" - 91

 (. هـ111 – 794)الزبيري العيزري المقدسي الدمشقي الشافعي 

ل الدين دمحم بن عبد هللا بن أبي ، لجما"المعاني البديعة في معرفة اختالف أهل الشريعة" - 90

 (. هـ729 - 701)بكر الصردفي الريمي الشافعي 

نور الدين بن ناصر ، ل"تجريد المسائل اللطاف فى معرفة االئتالف واالختالف" - 99

 (.هـ205ت )ي الشافعى الحجاز

، ألبي المواهب عبد الوه اب بن أحمد بن علي األنصاري المشهور "الميزان الكبرى" - 93

 (.هـ273-121)بـالشعراني 

  :مما ألفه علماء الحنابلة –د 

لمحمد بن الحسين بن دمحم بن  ،"التعليقة الكبيرة في مسائل الخالف"أو  "الخالف الكبير" -0

  (.هـ451 - 311) الفراء شيخ الحنابلة في عصره ، الشهير بأبي يعلىخلف بن أحمد بن الفراء

، ألبي منصور أحمد بن دمحم، ابن الصباغ "اإلشعار بمعرفة اختالف علماء األمصار" - 9

 (.هـ424ت )البغدادي 

، ألبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن "الخالف الصغير"ويسمى " رؤوس المسائل" - 3

 (.هـ501 – 439)الحسن الكلوذاني 

، "اإليضاح والتبيين في اختالف األئمة المجتهدين"و" اإلشراف على مذاهب األشراف"  ـ 4

 (.هـ511 - 422)للوزير أبي المظفر عون الدين يحيى بن دمحم بن هبيرة الشيباني الحنبلي 

، لجمال الدين أبي "التحقيق في مسائل الخالف"، أو "التحقيق في أحاديث الخالف" - 5

 (.هـ527-501)علي بن دمحم الجوزي الحنبلي  الفرج عبد الرحمن بن

، لشمس الدين أبي المظفر يوسف بن قزاوغلي بن "إيثار اإلنصاف في آثار الخالف" - 1

 (.هـ154ت )عبد هللا الشهير بسبط ابن الجوزي 

الحسن علي بن سليمان  يعالء الدين أب، ل"اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف" - 7

 .(هـ115 ت)لصالحي الحنبلي المرداوي الدمشقي ا
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 :مناهج العلماء في هذه المؤلفات

، سواء تلك المتعلقة بالخالف داخل في هذه الكتب لقد تنوع  طرائق التأليف وأساليبه 

، أو تلك التي تناول  الخالف بين وهو ما يسمى بالخالف النازل أو الصغير المذهب الواحد

 .وهو ما يسمى بالخالف العالي أو الكبير المذاهب

«علم االختالف»لُكتب المؤلَّفة في وقد تتبع األستاذ الدكتور صالح أبو الحاج ا 
)*(
 ووجد 

مناهج ُمتَّبعة في التَّأليف في هذا العلم، وفي ما يلي عرض لهذه المناهج والُكتب التي سارت  سبعة

 :عليها

ل  :ألدلَّة مع النُّصرة والتَّرجيح للمذهبذكر االختالف وا: المنهُج األَوَّ

د على المخالفين ونقض أقوالهم،  يَعتمد ذكر أقوال األئمة مع االستدالل لكل قول، ثُمَّ الرَّ

 :ومن الكتب التي سار مؤل فوها على هذا المنهج .والنُّصرة والتَّرجيح لمذهب المؤلف

ل يعقوب بن إبراهيم األنصاري  ألبي يوسف: اختالف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: األَوَّ

، ذََكَر الخالف بين أبي حنيفة وابن أبي ليلى، وأشار ألدلتهما، وانتصر لشيخه أبي (هـ019ت)

ح قوله  .حنيفة، ورجَّ

د على األوزاعي: الثَّاني ، ذَكر (هـ019ت)ألبي يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري  : الرَّ

 .وردَّ أدلة األوزاعي، وانتصر لشيخه أبي حنيفةفيه الخالف بين أبي حنيفة واألوزاعي، 

، ذكر فيه الخالف (هـ012ت)لمحمد بن الحسن الشيباني : الُحجة على أهل المدينة: الثَّالث

 .بين أبي حنيفة ومالك وأهل المدينة، وأفاض في األدلة، وانتصر لقول شيخه أبي حنيفة

ابع ألبي الحسن علي بن عمر بن : األمصارعيون األدلة في مسائل الخالف بين فقهاء : الرَّ

رت ب أبوابه على الترتيب الفقهي . (هـ327ت) (ابن القص ار)أحمد البغدادي المالكي المعروف بـ

، ويذكرها من غير «مسألة»: المعروف، مصد را لذلك بمقد مة أصولية، ويبتدئ كل  مسألة بقوله

اه فصال، وي ع عليها فرعاً سم  ال بسياق المسألة على مذهب مالك، ويذكر عنوان غالباً، وإذا فر  بدأ أو 

الخالف داخل المذهب إذا ُوِجدَ، ثم يذكر أقوال غيره من األئمة، ويسوق في كثير من المسائل 

أقوال عدد من أئمة التابعين وتابعيهم، وبعد أن يُنهي المؤل ف ذكر الخالف في المسألة يَشرُع في 

، ونحو ذلك، وهو في «والدليل لقولنا»، أو «يل لصحة قولناوالدل»: االستدالل لمذهب مالك بقوله

وقد يذُكر رحمه هللا . كل  ذلك يحرص على بيان وجه االستدالل من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة

                                                           
(*)
 :، منشور على الرابط"فقه االختالف"مناهج العلماء في التأليف في : من بحث له بعنوان ـ

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/192237 
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دليال لمالك وال يرتضيه لعدم توافقه مع أصول المالكية أو مع أصول المخالف، فيذكر وجه 

 .ُمخالف من وجه آخرمخالفته، ثم يذكر كيفية إلزام ال

ألبي الحسين أحمد بن دمحم بن جعفر القُدُوري  البغدادي الحنفي : التَّجريد: الخامس

اهتمَّ فيه بذكر قول الحنفية في مقابل قول الشَّافعي عموماً، َوذََكر أدلَّة الحنفية َوردَّ أدلَّة (. هـ491ت)

ح غير مذهبه الحنفي الشَّافعية، وأفاض في رد ِ ما يرده من وجوه على أدلَّة  .الحنفية، ولذلك لم يَُرج ِ

لعالء الدين دمحم بن عبد الحميد األسمندي : طريقة الخالف بين األسالف: السَّادس

، «عندنا»، بيَّن فيه خالف الشَّافعية لمذهبه الحنفي، فكان يذكر مذهبه بكلمة (هـ559ت)السَّمرقندي 

ً له»أو « وله»أو « وعنده»ويذكر الشَّافعية بكلمة  ، وقد يذكر خالف أئمة المذهب الحنفي «خالفا

كأبي يوسف ودمحم وزفر، ثُمَّ يسوق األدلة على تقرير مذهبه، معتمداً على األدلَّة النَّقلية من الكتاب 

ً مخرجها، ثُمَّ يعقبها  والسُّنة، ثُمَّ يعقبها باألدلَّة العقلية، وعندما يسوق األحاديث الشَّريفة يُبَي ِن غالبا

 .بالتَّفسير، ثُمَّ يورد اعتراضات من جهة الخصم ويسل ِم لهم بذلك ثُمَّ يجيب عن تلك االعتراضات

سبط ابن )ليوسف بن فرغلي الحنفي المشهور بـ: إيثار اإلنصاف في آثار االختالف: السَّابع

حجته،  ، اعتنى باالستدالل ألُمهات مسائل الحنفية مع ذكر قول المخالف ورد  (هـ154ت) (الجوزي

 .وال يخرج عن تقرير قول الحنفية

واية: الثَّامن ، برواية (هـ375ت)ألبي الليث نصر بن دمحم السَّمرقندي الحنفي  : مختلف الر ِ

 (.هـ599ت)وترتيب العالء العالم دمحم بن عبد الحميد بن الحسن السَّمرقندي األسمندي الحنفي 

: كتاب مرتَّبة على حسب أقوال األئمة على النَّحو اآلتيقَسَّمه إلى كتب ثُمَّ أبواب، واألبواب في كل 

باب قول أبي حنيفة على خالف قول صاحبيه، باب قول أبي يوسف على خالف قول صاحبيه، 

باب قول دمحم على خالف قول صاحبيه، باب قول أبي حنيفة على خالف قول أبي يوسف وال قول 

 وال قول ألبي يوسف فيه، باب قول أبي لمحمد فيه، باب قول أبي حنيفة على خالف قول دمحم

يوسف على خالف قول دمحم وال قول ألبي حنيفة فيه، باب ما تفرد كل واحد من الثَّالثة به بقول 

ً للمذهب الحنفي، باب قول مالك  ً للثالثة، باب قول الشَّافعي خالفا على حدة، باب قول زفر خالفا

ً للمذهب الحنفي أنَّه يذكر قول صاحب الباب، ثُمَّ قول : الفوطريقته في عرض الخ .خالفا

على حدة، مع مالحظة أنَّ حجة اإلمام أبي حنيفة أو الطَّرف الذي  المخالفين له، ثُمَّ حجة كل منهما

 .هو فيه عادة ما تكون األخيرة، مبيناً وجه قول كل فريق واستدالله على حدة، ثُمَّ انتصاره للمذهب

 :الف مع األدلَّة وسبب االختالف دون ترجيحذكر االخت: المنهُج الثَّاني

يَعتمد َجْمَع أقوال األئمة بذكر االختالف بينهم، مع االستدالل لهم وييان سبب اختالفهم في 

 .المسألة، بدون ترجيح بين أقوالهم
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لمحمد بن أحمد ابن رشد القرطبي : بداية المجتهد ونهاية المقتصد :ويمثل هذا المنهج كتاب

يعرض المسائل المشهورة في األبواب، ويذكر اختالف المذاهب المشهورة فالمؤلف  (.هـ525ت)

 .فيها، ويشير إلى أدلَّتهم، ويذكر سبب اختالفهم، بدون عناية بالتَّرجيح بينهم

 :ذكر االختالف مع االستدالل بالمعقول دون ترجيح: المنهُج الثَّالث

االتفاق ثم يذكر االختالف بينهم دون ترجيح بذكر مواضع  أيَعتمد َجْمَع أقوال األئمة فيبد

 .بين األقوال ودون استدالل لها بالمنقول، مع اإلشارة أحياناً إلى علَّة الخالف وهي الدَّليل العقلي

 (.هـ301ت)ألبي جعفر دمحم بن جرير الط بري : اختالف الفقهاء :ويمثل هذا المنهج كتاب

يوسف ودمحم بن الحسن  يحنيفة وأب يافعي  وأبمالك والشَّ : اعتنى فيه بذكر أقوال الفقهاء

ثور واألوزاعي وسعيد بن الُمَسي ب والثوري، ويذكر طريق روايته عن كل ِ واحد منهم، وال  يوأب

ح بين أقوالهم ً إلى عل ة الخالف بينهم، وال يُرج ِ وفي بداية  .يستدل لألقوال بالمنقول، ويشير أحيانا

فقهاء قبل أن يبدأ بعرض المسائل المختلف فيها، ولم يذكر مذهب كل كتاب يذكر ما اتفق عليه ال

ً : أحمد بن حنبل في كتابه، وقال ثا  .لم يكن أحمد فقيهاً إنَّما كان ُمَحد ِ

ابع  :ذكر االختالف دون استدالل وترجيح، مع البدء بما هو ُمعتمد في الَمْذهب: المنهُج الرَّ

ف بينهم، دون استدالل لهم وال ترجيح بين أقوالهم، يَعتمد َجْمَع أقوال األئمة بذكر االختال

 :ويبدأ بذكر القول الُمْعتَمد في مذهب الُمَؤل ِف، ومن الُكتب التي سار ُمَؤل ِفوها على هذا المنهج

ل ألبي بكر دمحم بن أحمد الشَّاشي المستظهري : حلية العلماء في اختالف الفقهاء: األَوَّ

بذكر مذهبه ثُمَّ يذكر االختالف في المسألة دون سألة يبحثها كل م، يبدأ (هـ517ت)الشَّافعي 

 .استدالل وترجيح بين األقوال

ين)لمحمد بن دمحم بن أحمد الكاكي الحنفي المعروف بـ: عيون المذاهب :الثَّاني  (قوام الد ِ

حرص ، هو كتاب مختصر في الفقه، مشى فيه على طريقة الحنفية في التَّفريع، إال أنَّه ي(هـ742ت)

 .على اإلشارة للمخالف في المسألة من األئمة، بدون ذكر دليل، وال ترجيح بين األقوال

 :ذكر االختالف دون استدالل وترجيح، مع البدء بمواضع االتفاق: المنهُج الخامس

بذكر مواضع االتفاق ثُمَّ يَْذُكر موضع االختالف دون ترجيح  أيَعتمد َجْمَع أقوال األئمة فيبد

وال ودون استدالل لها ال بالمنقول وال بالمعقول، ومن الُكتب التي سار ُمَؤل ِفوها على هذا بين األق

 :المنهج



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيق جمع وإعداد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   09ـــــ  ــجامعية في علم الخالف ـــــــــــــــــــــــــــــ دروس

 

ل يبدأ حيث ، (هـ511)ألبي المظفر يحيى بن دمحم بن هبيرة الوزير : اختالف الفقهاء: األَوَّ

ول أبي يوسف ودمحم بذكر ما اتفق عليه األئمة األربعة ثم يذكر ما اختلفوا فيه، ويشير أحياناً إلى ق

ح بين األقوال  .بن الحسن من غير ذكر األدلَّة، وال يَُرج ِ

ين عمر بن إسحاق بن : زبدة األحكام في مذاهب األئمة األَربعة األَعالم: الثَّاني لسراج الد ِ

هات المسائل المتفقة (هـ773ت)أحمد الش لبي الهندي الغزنوي  ، وهو كتاب مختصر جداً في أُمَّ

ة بين المذاهب، فيبدأ بذكر ما اتفقوا عليه، ثم يُبي ُِن ما اختلفوا فيه، وال يهتمُّ بالتَّفريع، وال والمختلف

ح بين األقوال  .يذكر أدلة أحد األقوال ال النَّقلية وال العقلية، وال يَُرج ِ

ة في اختالف األئمة: الثَّالث الشافعي لمحمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني : رحمة األُمَّ

هذا مختصر إن شاء هللا نافع، لكثير من مسائل »: ، فقالفي مقدمتهبَيَّن منهجه  .(هـ171ت)

دة عن الدَّليل والتَّعليل؛ ليسهل حفظه على أهل  الخالف والوفاق جامع، أذكرها إن شاء هللا مجرَّ

 .«التحصيل، ممن يقصد حفظ المذاهب فقط، ورتبته على أقرب طريق وأحسن نمط

ألبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي األنصاري الشافعي : الميزان الكبرى: ابعالرَّ 

يهتمُّ بذكر مسائل االتفاق في كل باب، ثُمَّ يبدأ ببيان . (هـ273ت) (الشَّعراني)المصري المعروف بـ

خصة والعزيمة، وال يذكر أدلة ألحد  مسائل االختالف، وحمله الخالف فيها على مرتبتين الرُّ

ح بينهاا  .ألقوال، وال يَُرج ِ

 :ذكر االختالف دون أدلَّة أو ترجيح: السادسالمنهُج 

يَْعتمد َجْمَع أقوال األئمة بذكر االختالف بينهم دون استدالل لهم وال ترجيح بين أقوالهم، 

 :ومن الُكتب التي سار ُمَؤل ِفوها على هذا المنهج

، اهتمَّ بجمع (هـ924ت)دمحم بن نصر المروزي لإلمام أبي عبد هللا : اختالف العلماء: األول

أقوال سفيان الثوري الفقهية مع ذكر اختالف األقوال فيها إلسحاق بن راهويه وأبي ثور والشَّافعي  

أي)وأحمد ومالك واألوزاعي وأهل الكوفة  ، فعادة يبتدئ بقول سفيان، وممكن أن يؤخره، (أهل الرَّ

 .ال التفات له للتَّرجيح بين األقوالوال يعتني كثيراً بذكر األدلَّة، و

 (.هـ371ت)ألبي بكر أحمد بن علي الجصاص الحنفي : مختصر اختالف العلماء: الثَّاني

، «قال أصحابنا»: ألبي جعفر الطَّحاوي، وذكر قول الحنفية بقوله« اختالف العلماء»اختصر فيه 

والشافعي، واألوزاعي، وابن أبي ليلى، كمالك، : ويضيف له أقوال غيره من الموافق والمخالف

والليث بن سعد، وابن شبرمة، والحسن بن حي، والزهري، وأبو يوسف، ودمحم، وإبراهيم النَّخعي، 

 .والثوري، وزفر، ولم يذكر أدلة األقوال، ولم يرجح بينها
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 :بيان االختالف مع التَّرجيح بالحديث: السابعالمنهُج  

ح بين أقوالهم بما صحَّ عنده من األحاديثيَعتمد بيان اختالف العلما  .ء ثُمَّ يَُرج ِ

األوسط في السُّنن واإلجماع  :، كتابومن الُكتب التي سار ُمَؤل ِفوها على هذا المنهج

، يظهر منهجه (هـ302ت)ألبي بكر دمحم بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الشَّافعي : واالختالف

كأحمد وإسحاق ودمحم بن : في كل ِ باب، وبيان اختالف العلماء فيهامن اسمه باعتنائه بذكر السُّنن 

إسحاق ومالك والثوري والشَّافعي وأصحاب الرأي والحسن البصري وأبو ثور واألوزاعي 

ح بما يثب  عنده من طريق الحديث، ويستفيض في  وغيرهم من الصَّحابة والتَّابعين واألئمة، ويرج ِ

 .االستدالل لما رجحه

يتبَيَّن « علم االختالف»التَّوضيح والعرض الُمفَصَّل للمناهج الُمتَّبعة في التَّأليف في  بعد هذا

لنا بكل وضوح أنَّ غالبية الكتب التي أُل ِف  في هذا العلم كان ُمَؤل ِفوها متمذهبين ملتزمين بمذهب؛ 

حوا غير مذهبهم عند ذكر االختالف في المسائل، بل كان غرضهم ه و النُّصرة والتَّرجيح إذ لم يَُرج ِ

بل اقتصر على ذكر االختالف حتى يسهل  ،لالمذهبهم، ومنهم من لم يرجح أصالً ولم يستدل لألقو

 .على الطَّلبة معرفة االختالف وحفظ المسائل
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(*)
نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختالف الفقهاء، لدكتور دمحم الروقي، منشورات جامعة دمحم الخامس، : من كتاب ـ

 .901-023: ، الصفحات0224، 0الرباط، المغرب، ط
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، ألبي الحجاج الفندالوي "تهذيب المسالك في نُصرة مذهب مالك"من مقدمة تحقيق الدكتور أحمد دمحم البوشيخي لكتاب  ـ

، 22-21: م، الجزء األول، الصفحات9112هـ، 0431، 0، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط(هـ543ت )

م، 9109هـ، 0433، العدد الثاني، 51والموضوع منشور كمقال مستقل في مجلة هدي اإلسالم، المغرب، المجلد 

 .21-12: الصفحات

 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيق جمع وإعداد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   41ـــــ  ــجامعية في علم الخالف ـــــــــــــــــــــــــــــ دروس

 

 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيق جمع وإعداد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   40ـــــ  ــجامعية في علم الخالف ـــــــــــــــــــــــــــــ دروس

 

 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيق جمع وإعداد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   42ـــــ  ــجامعية في علم الخالف ـــــــــــــــــــــــــــــ دروس

 

 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيق جمع وإعداد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   43ـــــ  ــجامعية في علم الخالف ـــــــــــــــــــــــــــــ دروس

 

 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيق جمع وإعداد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   44ـــــ  ــجامعية في علم الخالف ـــــــــــــــــــــــــــــ دروس

 

 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيق جمع وإعداد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   45ـــــ  ــجامعية في علم الخالف ـــــــــــــــــــــــــــــ دروس

 

 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيق جمع وإعداد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   46ـــــ  ــجامعية في علم الخالف ـــــــــــــــــــــــــــــ دروس

 

 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيق جمع وإعداد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   47ـــــ  ــجامعية في علم الخالف ـــــــــــــــــــــــــــــ دروس

 

 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيق جمع وإعداد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   48ـــــ  ــجامعية في علم الخالف ـــــــــــــــــــــــــــــ دروس

 

 

 

 

 

  



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيق جمع وإعداد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   49ـــــ  ــجامعية في علم الخالف ـــــــــــــــــــــــــــــ دروس

 

 

 

 

 

)*( 

 

 

 

 

                                                           
(*)
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 .تنوع  أنظار المؤلفين والباحثين في دراسة وتقسيم أسباب اختالف الفقهاء

أسباب إجمالية : والتتبع، أن أقسمها إلى نوعين من األسبابويبدو لي من خالل الدراسة 

 .كلية، وأسباب تفصيلية جزئية

 

 األسباب اإلجمالية الكلية: القسم األول

 :وتتمثل فيما يلي

 تفاوت العلماء في مداركهم واستعداداتهم وقدرتهم على فقه المسائل: أوال

ا في مواهبهم واستعداداتهم، البشر متفاوتون في صورهم وأشكالهم، وهم أشد اختالف 

وميولهم واتجاهاتهم، وعقولهم وذكائهم ومداركهم، وقد كان لهذا التفاوت تأثير كبير في اختالف 

 .الفقهاء

فبعض الفقهاء كان ذا قدرة عظيمة على الحفظ والفهم، وآخرون كان حفظهم أجود من 

 .فقههم، وآخرون فقههم أجود من حفظهم

 في كتابه لهذا النوع من التفاوت في العقل والحفظ، قال وقد ضرب هللا عز وجل مثال

، قال ابن كثير رحمه هللا في [07: الرعد( ]أَنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََسالَْ  أَْوِديَةٌ بِقَدَِرَها: )تعالى

أي أخذ كل واحد بَحَسبِه، ( فسال  أودية بقدرها)أي مطرا، ( أنزل من السماء ماء: ")تفسير اآلية

                                                           
(*)
 :مستفاد من المراجع التالية ـ

هـ، 0430، 3الدكتور عبدهللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: أسباب اختالف الفقهاء، تأليف -0

 .م9101

 .م0221الشيخ علي الخفيف، دار الفكر العربي، القاهرة، : اختالف الفقهاء، تأليف أسباب -9

سالم بن علي بن دمحم الثقفي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، : أسباب اختالف الفقهاء، رسالة ماجستير قدمها -3

 .م0279-0270/ هـ0320-0329

دكتور حمد بن حمدي الصاعدي، عمادة البحث العلمي في ال: أسباب اختالف الفقهاء في الفروع الفقهية، تأليف -4

 .م9100هـ، 0439، 0الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، ط

 .ومراجع أخرى غيرها
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هذا كبيٌر َوِسَع كثيرا من الماء، وهذا صغيٌر َوسَع بقدره، وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها، فمنها ما ف

 [.10/ 4تفسير ابن كثير، " ]يسع علما كثيرا، ومنها ما ال يتسع لكثير من العلوم، بل يضيق عنها

ن هو أفقه منه، وُربَّ حامل ُربَّ حامل فقه إلى م: )وقد ثب  في الحديث قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

 [.أبو داود والترمذي والنسائي( ]فقه ليس بفقيه

 .فقد يفقه صغار الفقهاء ما ال يفقهه كبارهم

وقد تأتي سعة العلم وكثرة الفقه من التفرغ لطلب العلم وتحصيله، والنظر في كتب العلماء 

 (.علم بالتعلم، والفقه بالتفقهإنما ال: )وأهل الفقه، ومصاحبة العلماء ومخالطتهم، ففي الحديث

ونتيجة للقدرات المتفاوتة في العقل والفهم يقع االختالف في توجيه األدلة وتعليلها واستنباط 

األحكام منها، فمن الفقهاء من يستنبط من اآلية الحكم والحكمين، ومنهم من يستنبط العشرة 

ُسوِل : )والعشرين، قال تعالى ( َوإِلَىَٰ أُوِلي اأْلَْمِر ِمْنُهْم لَعَِلَمهُ الَِّذيَن يَْستَنبُِطونَهُ ِمْنُهمْ ولَْو َردُّوهُ إِلَى الرَّ

 [.13: النساء]

 تفاوتهم في الحصيلة العلمية من الكتاب والسنة: ثانيا

من أعظم أسباب اختالف الفقهاء؛ تفاضلهم في العلم، أي علم الكتاب والسنة، فالفقيه كلما  

 .كان أكثر قدرة على استنباط األحكام وكان اجتهاده أقرب إلى الصوابكان أعلم بالكتاب والسنة 

وإذا كان  آيات الكتاب معدودة محصورة يمكن اإلحاطة بها، فإن أحاديث الرسول صلى  

هللا عليه وسلم كثيرة يصعب اإلحاطة بها وإحصاؤها، فقد كان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يقول القول أو يفعل 

لثالثة واألربعة من أصحابه أو أكثر أو أقل، ولم يكن يسمع كلُّ أصحابه أو يرون الفعل فيحضره ا

كل ما يفعل أو يقول، فلما توفي الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كان  سنته محفوظة عند مجموع أصحابه، ولم يجمع 

 .فرد من الصحابة جميع السنة في صدره أو في كتاب

فمنهم الذي يحفظ الحديث والحديثين، ومنهم الذي  وكان الصحابة يتفاوتون في حفظ السنة،

وقد تفرق الصحابة في األمصار، وبث كل صحابي محفوظه من . يحفظ عدة ألوف، ومنهم بين ذلك

السنة بين القوم الذين حل فيهم، فأصبح علم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص متفرقا في األمصار، فعند أهل كل مصر 

كل مصر يُفتون بما عندهم من األحاديث، ويجتهدون في أمور أخرى جملة من السنة، فكان علماء 

لم تبلغهم فيها أحاديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وقد يوافقون الحديث في اجتهادهم وقد يخطئون، ثم قد يبلغهم 

 .الحديث بعد ذلك وقد ال يبلغهم

عالية والنية الخالصة، ثم هيأ هللا لهذه األمة رجاال من أصحاب العزائم القوية والهمم ال

بين، وجمعوا سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ودونوها في الصحاح  قين وُمغر ِ فساروا في العالم اإلسالمي ُمشر ِ



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيق جمع وإعداد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   63ـــــ  ــجامعية في علم الخالف ـــــــــــــــــــــــــــــ دروس

 

والمسانيد والمعاجم، وبعض هذه المدونات مشهور معروف، وبعضها مغمور غير مشهور، وبذلك 

 .كبيراتيسر االطالع على السنة النبوية الشريفة تيسيرا 

ولكن بقي  اإلحاطة بالسنة عسيرة، بل مستحيلة، فالمدونات كثيرة، ولو استطاع الفقيه 

جمعها فلن يستطيع االطالع عليها، وإن استطاع االطالع عليها فلن يكون على ِذكٍر لكل حديث 

 .فيها

أضف إلى هذا أن وجهات النظر تختلف في الحكم على بعض األحاديث، فيصحح فريق 

اء أحاديث، بينما يذهب آخرون إلى القول بضعفها، وهذا باب واسع أدى إلى اختالف من العلم

 .العلماء كما هو معروف عند أهل العلم

ومن التفاوت في العلم؛ التفاوت في الضبط وتحقيق المسائل، فقد يقع االختالف بسبب 

ر على غير ما هو االختالف في تصور المسائل والتباين في ضبط حدودها، وبسبب ظن المرء األم

 .عليه، وقد يكون ذلك بسبب الخطأ والنسيان، وكل ذلك راجع إلى التفاوت في العلم

 تفاوتهم في اإلحاطة بعلوم اللغة العربية: ثالثا

ِلَك أَنَزْلنَاهُ قُْرآنًا َعَربِيًّا: )أنزل هللا القرآن الكريم باللغة العربية  ، واختار [003: طه( ]َوَكذََٰ

ولذلك ال يمكن للعلماء أن يفقهوا القرآن . َم ملسو هيلع هللا ىلص من العرب، بل هو أفصح العربالرسوَل الخات

الكريم وأقوال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ما لم يتعلموا لغة العرب ويبرعوا فيها، وهي لغة ثرية وحافلة في 

 .ألفاظها وأساليبها، ومتميزة في خصائصها وبالغتها

ي الوقوف على األحكام الشرعية تفاوتا بينا، بسبب تفاوتهم في معرفة ويتفاوت العلماء ف 

 .لسان العرب، وبسبب تفاوتهم في إدراك أسرار اللغة العربية

 .ومن هنا يحصل االختالف بين العلماء في المسائل الفقهية بسبب هذا التفاوت

 :طبيعة منهج القرآن في تشريع األحكام: رابعا

ية العملية التي اختلف  فيها اجتهادات الفقهاء، إنما كان ذلك أثرا كثير من األحكام الفرع 

لمنهج القرآن الكريم في تقريره لألحكام، إذ من المعلوم أنه جاء على نحو كلي غالبا، ال جزئي وال 

واألصول الكلية في معظم أحكامه، وال يتناول التفصيالت " القواعد العامة"تفصيلي،، أي أنه يقرر 

 .تى تستوعب تلك القواعد العامة ما قد يطرأ من مسائل جديدة في كل زمان ومكانالجزئية، ح

فمن الثاب  أن الحكم الفرعي العملي المتعلق بالمعامالت، والمبني على مصلحة متغيرة، 

إن كان صالحا في زمن أو ظرف معين، قد ال يكون وافيا بحاجة الناس إذا تغير الظرف لتطور 

. بالنظر إلى اختالف ظروفهم ومعايشهم -نتيجة لذلك  -د مطالبهم وحاجاتهم الحياة بالناس، فتتجد
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بل قد يغدو ذلك الحكم الفرعي المجتََهد فيه منافيا لما تقتضيه مصلحة الناس في عصر أو بيئة 

 .معينة

يتبين من ذلك سر الحكمة اإللهية في صياغة هذا التشريع اإللهي العظيم في صورة قواعد 

مة، ليتمكن المجتهدون من استمداد ما يناسب عصورهم وبيئاتهم من نظم واحكام، كلية وأصول عا

 .من تلك القواعد بمفاهيمها العامة

والمالحظ أن السنة النبوية الشريفة لم تبين كثيرا من مضمون القرآن الكريم توقيفا، وذلك 

سببا هاما من أسباب ليتناوله المجتهدون باجتهادهم، فكان هذا  –كما يقول اإلمام الشاطبي  –

اختالف الفقهاء، قصدا من المشرع الحكيم سبحانه وتعالى، إذ لم يكلف الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ببيانها، ولو 

 .كلفه لصدع بأمر ربه

فثب  أن اختالف وجهات نظر الفقهاء، فيما فيه مجال لالجتهاد، وفيما لم تبينه السنة، أمر 

على الناس في تدبير أصول معايشهم، على وجه يمكن أن يفي مقصود من المشرع نفسه، تيسيرا 

 .بمصالح األمة في كل زمان ومكان

وقد وردت في القرآن الكريم أحكام تفصيلية قطعية محدودة، استبعادا لها عن أن تكون 

وهذه عند إمعان النظر في متعلقاتها . مجاال لالجتهاد بالرأي واختالف النظر الفقهي فيها

وما ترمي إليه من مصالح، يتبين أنها تتعلق بمصالح إنسانية ثاب  ال تتغير أبد وموضوعاتها 

وهذه األحكام تتعلق بنظام األسرة، وقواعد اإلرث، والعقوبات النصية على الجرائم الكبرى . الدهر

 .في المجتمع اإلنساني، كما تتعلق بأمهات الفضائل وأصول األخالق

 نصوص الشرعية المتعلقة باألحكام العمليةغلبة الطابع الظني على ال: خامسا

فأغلب األحكام الشرعية العملية في الكتاب والسنة وردت بأدلة ظنية، إما من جهة الداللة  

 .أو من جهة الثبوت

فاألدلة الظنية من جهة الداللة؛ هي تلك التي تحتمل أكثر من معنى واحد دون أن يكون ثمة 

وربما تفاوت  درجة الظن في أكثر األدلة . ني األخرىما يقطع بصحة معنى منها دون المعا

واختلف  قوة االحتمال فيها، فيكون االختالف في الوصول إلى مدلوالتها أمرا متفقا مع طبيعتها 

 .وطبيعة العقول الناظرة فيها

، ورقعة االختالف تتسع أو تضيق حسب ومن ثم وقع االختالف في هذه المسائل واألحكام

 .و ضعفه في األدلةقوة االحتمال أ
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أما األدلة الظنية من جهة الثبوت، فهي أغلب أحاديث السنة النبوية الشريفة، التي قد يكون 

بعضها قطعيا من جهة الداللة إال أن ورودها بطريق اآلحاد يجعلها تندرج ضمن دائرة األدلة 

لالختالف وتعدد فإذا انضاف إلى ذلك كون أكثرها دالالتها ظنية، كان  مجاال رحبا . الظنية

 .وجهات النظر في استنباط األحكام منها

وإذا كان  األدلة الظنية هي مستند هذه األحكام، فقد كان الخالف في الوصول إلى نتائجها 

 .أمرا طبيعيا بل أمرا حتميا

ذلك أن استفادة األحكام من هذه النصوص ال سبيل إليها إال عن طريق االجتهاد، واالجتهاد 

فقط، وال يمكن أن يرقى إلى درجة القطع، والظن متفاوت بين أصحاب األنظار من مبناه الظن 

 .المجتهدين، وهو سبب الختالف أنظارهم وأفهامهم

 

 األسباب التفصيلية الجزئية: القسم الثاني

 :يمكن حصر األسباب التفصيلية الجزئية الختالف الفقهاء فيما يلي

 :بالقرآن الكريماالختالف في بعض المسائل الخاصة : أوال

اتفق الفقهاء على أن القرآن الكريم هو المصدر األول واألساس للتشريع، إال أنهم اختلفوا 

 :في العمل بالقراءات المتواترة عند تعددها، وكذا العمل بالقراءات الشاذة

 :االختالف بسبب القراءات المتواترة( أ)

ات المتواترة، وإنما كان  هذه القراءات لم يَْجِر اختالف بين الفقهاء في االعتداد بالقراء

 .سببا الختالف الفقهاء من حيث أثرها في اختالف األحكام

جلين في الوضوء؛ هل هو الغسل أو المسح؟  من ذلك اختالفهم في حكم الر ِ

اَلةِ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا قُْمتُْم إِلَى : )والسبب هو اختالف القراءة في قوله تعالى الصَّ

 [.1: المائدة( ]فَاْغِسلُوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِديَُكْم إِلَى اْلَمَرافِِق َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم َوأَْرُجلَُكْم إِلَى اْلَكْعبَْينِ 

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الفرض في الرجلين هو الغسل، عمال بقراءة النصب 

في حين ذهب اإلمامية إلى أن الفرض هو المسح، (. وجوَهكم)ى ، باعتبارها معطوفة عل(َوأَْرُجلَُكمْ )

وذهب الحسن البصري وابن (. برؤوسكم)باعتبارها معطوفة على ( وأرجِلكم)عمال بقراءة الجر 

ل الواجب،  جرير الطبري إلى أن الواجب هو الغسل أو المسح على سبيل التخيير، فأحدهما يَُحص ِ
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الظاهرية إلى أن الواجب هو الغسل والمسح معا في آن واحد، وذهب بعض . عمال بالقراءتين معا

 .عمال بالقراءتين كذلك

 :االختالف في العمل بالقراءات الشاذة( ب)

اختلفوا في العمل بالقراءة الشاذة، وهي التي نُقل  بخبر اآلحاد ال بالتواتر؛ فرأى الحنفية 

ولكل فريق . لظاهرية عدم العمل بهاوالحنابلة وجوب العمل بها، ورأى المالكية والشافعية وا

 .مبرراته في ذلك

وبناء على هذا االختالف في العمل بالقراءة الشاذة؛ اختلفوا في حكم بعض المسائل الفقهية، 

 :ومن ذلك

 اختالفهم في حكم التتابع في صيام كفارة اليمين، هل هو واجب أم غير واجب؟

فََمن لَّْم يَِجْد فَِصيَاُم ثاََلثَِة أَيَّاٍم : )ودفذهب الحنفية إلى وجوبه، عمال بقراءة ابن مسع

 [.12: المائدة[( ]متتابعات]

وذهب الجمهور إلى عدم وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين، عمال باإلطالق الوارد في 

 .القراءة المتواترة، ولم يعملوا بقراءة ابن مسعود التي تفيد التقييد بالتتابع

 :ائل خاصة برواية السنة النبوية الشريفةاالختالف في مس: ثانيا

لم يختلف الفقهاء في العمل بالسنة الشريفة، فهي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن 

 :الكريم، إال أنهم اختلفوا في بعض المسائل المتعلقة بالعمل بأحاديث اآلحاد

 :الزيادة على الكتاب بخبر الواحد( أ)

الواحد المتضمن زيادة حكم على ما في القرآن الكريم،  ذهب الحنفية إلى عدم العمل بخبر

 .في حين ذهب الجمهور إلى وجوب العمل به متى ثبت  صحته

َواْستَْشِهدُوا : )من ذلك مثال؛ ما جاء في القرآن الكريم في شأن الشهادة، وهو قوله تعالى

َجاِلُكْمۖ  فَإِن لَّْم يَُكونَا َرُجلَْيِن فَرَ  ن تَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهدَاِء أَن تَِضلَّ َشِهيدَْيِن ِمن ر ِ ُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّ

َر إِْحدَاُهَما اأْلُْخَرىَٰ  ، حيث اعتبرت اآلية شهادة رجلين، أو شهادة [919: البقرة( ]إِْحدَاُهَما فَتُذَك ِ

 .رجل وامرأتين فقط

اب القضاء كتاب األقضية، ب]لكن جاء في السنة النبوية فيما رواه مسلم في صحيحه 

 .، عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قضى بشاهد ويمين[0709واليمين، رقم 
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ولذلك قال الجمهور من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب الفقهية بجواز القضاء باليمين 

والشاهد، واالكتفاء لكن األحناف وبعض الفقهاء ذهبوا إلى عدم جواز القضاء باليمين . والشاهد

 .بالقضاء بشهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتين

 :عمل الصحابة بخالف الحديث( ب)

اختلف العلماء في حكم العمل بحديث اآلحاد إذا لم يعمل به أصحاب رسول هللا صلى هللا 

 .عليه وسلم

 فذهب البعض إلى عدم جواز العمل به، وذهب آخرون إلى العمل به إذا ثبت  صحته،

 :وذهب فريق ثالث إلى التفصيل

فإذا كان الحديث قد ورد بما يندر وقوعه ويحتمل أن يخفى فإنه يُعمل به وإن لم يعمل به 

 .أحد من الصحابة

 .وإن كان ال يحتمل الخفاء لم يُعمل به إذا لم يعمل به أحد من الصحابة

 عيله وسلم كان يصلي، ؛ ما رواه أبو العالية أن رسول هللا صلى هللامثال ما يحتمل الخفاء

فجاء ضرير فتردى في بئر، فضحك طوائف، فأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء 

 .فهذا الحديث روي أن أبا موسى األشعري لم يعمل به. والصالة

وقد اختلف الفقهاء في العمل به، فقال الحنفية العمل به واجب، الحتمال خفائه على أبي 

ال يُعمل بالحديث، ألن الحديث مرسل، وألن القهقهة ال يبطل بها : بينما قال الجمهور. وسىم

 .الوضوء خارج الصالة فال يبطل بها داخله

؛ حديث عبادة بن الصام  رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى ومثال ما ال يحتمل الخفاء

 (.جلد مائة ثم نفي سنةالثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة، والبكر : )هللا عليه وسلم

فقد ذهب الحنفية إلى عدم وجوب التغريب، ولم يعملوا بهذا الحديث، لترك عمر وعلي 

 .في حين ذهب الجمهور إلى وجوب التغريب عمال بالحديث. رضي هللا عنهما العمل به

 .ومن ذلك أيضا؛ الخالف في وجوب التسمية جهرا مع قراءة الفاتحة في الصالة

والحنابلة إلى وجوبها بدليل ما روي عن أبي هريرة رضي هللا عنه أنه كان  فذهب الشافعية

وذهب الحنفية إلى قراءة اإلمام التسمية مع اإلسرار بها، لعدم اشتهار . يجهر بالتسمية في الصالة

هذا الخبر مع كونه في مسألة تعم بها البلوى، وكذا لعمل الخلفاء الراشدين والصحابة الذين كانوا 

 .ون القراءة مباشرة بالحمد هلل رب العالمينيفتتح
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أما اإلمام مالك فقد رأى أن البسملة ليس  آية من الفاتحة وال من غيرها من سور القرآن، 

 ..ولذلك فليس من المشروع قراءتها مع الفاتحة أو مع غيرها، ال سرا وال جهرا

 :االختالف في قبول الحديث( ج)

 :ولذلك أسباب، منها

أن راوي الحديث ثقة، ويراه فقيه آخر غير ثقة الطالعه على سبب جارح  أن يرى فقيه

 .فيه

أو أن يرى فقيه أن راوي الحديث سمعه ممن حدث عنه، ويرى فقيه آخر أنه لم يسمعه عنه 

 .مباشرة

. حال استقامة، وحال اضطراب كاختالط عقله أو حرق كتبه: أو أن يكون للراوي حاالن

وفي ذلك . ة ُعدَّ صحيحا، وما حدث به حال االضطراب ُعدَّ ضعيفافما حدث به حال االستقام

 .تختلف األنظار بين الفقهاء

والفقهاء . أو أن يكون الراوي نسي الحديث الذي حدََّث به فينكره على من رواه عنه

 .يختلفون في اعتبار ذلك علة قادحة أو غير قادحة

 يراها غيرهم، مثل اشتراط ويشترط بعضهم في خبر الواحد ليكون صحيحا شروطا ال

 .بعضهم أن يكون الراوي فقيها إذا خالف الحديث القواعد العامة للشريعة أو القياس

 :من أمثلة االختالف في الحكم على الحديث

إن أبي : "جاءت فتاة إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال : حديث عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال -0

قد أجزت ما فعل : "، فجعل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص األمر إليها، فقال "ليرفع بي خسيستهزوجني ابن أخيه 

وفي رواية النسائي [. ابن ماجه" ]أبي، ولكني أردت أن أعلم النساء أن ليس لآلباء من األمر شيء

َجنِي اْبَن أَِخيِه ِليَْرفََع بِي  إِنَّ : أَنَّ فَتَاةً دََخلَْ  َعلَْيَها، فَقَالَ ْ "َعْن َعائَِشةَ رضي هللا عنها،  أَبِي َزوَّ

ُ : َخِسيَستَهُ َوأَنَا َكاِرَهةٌ، قَالَ ْ  ِ َصلَّى َّللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فََجاَء َرُسوُل َّللاَّ اْجِلِسي َحتَّى يَأْتَِي النَّبِيُّ َصلَّى َّللاَّ

ِ قَْد أََجْزُت َما : يَها، فَدََعاهُ، فََجَعَل اأْلَْمَر إِلَْيَها، فَقَالَ ْ َعلَْيِه َوَسلََّم، فَأَْخبََرتْهُ، فَأَْرَسَل إِلَى أَبِ  يَا َرُسوَل َّللاَّ

 ".َصنََع أَبِي َولَِكْن أََرْدُت أَْن أَْعلََم أَِللن َِساِء ِمَن اأْلَْمِر َشْيٌء؟

ا ليس  فقد عمل به بعض الفقهاء وقالوا الكفاءة معتبرة، بينما ترك العمل به آخرون وقالو

 .معتبرة

 :ومنه حكم إفطار الصائم باألكل ناسيا في رمضان، فقد اختلفوا فيه على قولين -9
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حيث قال الحنفية والشافعية والحنابلة بوجوب الُمضي في الصوم وعدم وجوب القضاء، 

صحيح ( ]إذا نسي فأكل وشرب فليُتم صومه، فإنما أطعمه هللا وسقاه: )عمال بقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 [.البخاري

وقد ذكر . بطل صومه، ولزمه القضاء: بينما قال مالك وابن أبي ليلى والقاسمية من الزيدية

المالكية أنهم لم يعملوا بالحديث لمخالفته لألصل العام وهو فوات الشيء بفوات ركنه، وركن 

 . ن أو عن تذكرالصيام اإلمساك عن الطعام، وهو يفوت باألكل والشرب، سواء كان ذلك عن نسيا

 :وصول الحديث إلى بعض الفقهاء دون بعض( د)

مما هو ثاب  ومعلوم أن أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لم يكونوا على درجة واحدة من االطالع 

 .على سنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص من قول أو فعل، بل كانوا على درجات متفاوتة

؛ أنه عليه الصالة والسالم كان يحدث ويفتي أو يقضي أو يفعل وسبب ذلك أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص

وفي مجلس آخر . الشيء، فيسمعه ويراه من يكون حاضرا، ويُبلغه هؤالء لمن يتسنى لهم أن يُبلغوه

ث أو يفتي أو يفعل شيئا، فيشهده بعض من كان غائبا عن المجلس األول، ويُبلغه هؤالء لمن  قد يُحد ِ

وهكذا يكون عند هؤالء ما ليس عند أولئك من العلم، وعند أولئك ما ليس عند . وهيمكنهم أن يبلغ

 .هؤالء

وال أدل على ذلك من أن الخلفاء الراشدين، وهم أعلم الناس بأمر رسول هللا صلى هللا عليه 

 .وسلم وسننه وأحواله، وكذلك خاصة أصحابه، كان  تفوتهم بعض المسائل فال يطلعون عليها

 .ي هذا كثيرةوالوقائع ف

فهذا أبو بكر الصديق رضي هللا عنه لم يكن على علم بفرض الجدة في الميراث وهو 

 .السدس حتى أخبره به المغيرة بن شعبة ودمحم بن مسلمة رضي هللا عنهما

وعمر بن الخطاب رضي هللا عنه لم يكن يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها، حتى كتب 

 عنه يخبره أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ورث امرأة أشيم الضبابي من دية إليه الضحاك بن سفيان رضي هللا

 .زوجها

وكذلك لم يعلم سنة االستئذان حتى أخبره بها أبو موسى األشعري، واستشهد على ذلك 

ولم يعلم حكم الدخول في بلدة أصابها الطاعون حتى اعلمه بذلك عبد الرحمن . بعضا من األنصار

 .بن عوف
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عثمان بن عفان رضي هللا عنه لم يكن يعلم أن المتوفى عنها زوجها تعتد في بي   وهذا

الوفاة، حتى حدثته الفريعة بن  مالك أخ  أبي سعيد الخدري بحديثها لما توفي زوجها، فاتبعه 

 .وقضى به

وهذا علي بن أبي طالب رضي هللا عنه كان يفتي بأن المفوضة إذا مات عنها زوجها فال 

وكذلك عبد هللا بن مسعود . ولم يبلغه في ذلك سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص في بروع بن  واشقمهر لها، 

 .رضي هللا عنه لم يكن يعرف هذه السنة حتى أطلعه عليها معقل بن يسار رضي هللا عنه

وهكذا، فقد يصل الحديث إلى بعض الفقهاء فيعمل به، وال يصل إلى البعض اآلخر فيعمل 

 .قرآن أو بأدلة أخرىبعموم ال

إن : مثال ذلك ما روي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما أنه كان يقول

على المرأة إذا أرادت أن تغتسل من الجنابة أن تنقض ما كان مضفورا من شعرها، عمال بعموم 

بلغ كالمه عائشة رضي هللا عنها  ولذلك ما إن[. 1: المائدة( ]َوإِن ُكنتُْم ُجنُبًا فَاطَّهَُّروا: )قوله تعالى

حتى أنكرت عليه ذلك، فعن عائشة رضي هللا عنها أنه بلغها أن عبد هللا بن عمرو يأمر النساء إذا 

يا عجبا البن عمرو، وهو يأمر النساء إذا اغتسلن أن : "اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقال 

سل أنا ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من إناء لقد كن  أغت! ينقضن رؤوسهن، أفال أمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟

ومثله حديث أم سلمة [. صحيح مسلم" ]واحد، فما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثالث إفراغات

: يا رسول هللا إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: قل ُ : رضي هللا عنها قال 

 [.صحيح مسلم( ]ت ثم تفيضين عليك الماء فتطهرينال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثالث حثيا)

ومن ذلك ما روي عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه كان ال يحرم إال ربا النسيئة، اعتمادا 

، فكان من رأيه رضي هللا (إنما الربا في النسيئة: )على حديث أسامة بن زيد أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال

قال : ولم يبلغه حديث عبادة بن الصام  رضي هللا عنه، قال. كان يدا بيد عنه أن الربا جائز فيما

الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، : )رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ف شئتم، إذا والملح بالملح، مثاًل بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلف  هذه األصناف، فبيعوا كي

 .فلما بلغه ذلك رجع عنه(. كان يدًا بيد

ْحَمِن ْبِن اْلَحاِرِث بِن ِهَشاٍم قَالَ  َسِمْعُ  أَبَا : وفي الصحيحين ِمن طريق أَبي بَْكِر بن َعْبِد الرَّ

فَذََكْرُت ذَِلَك ِلعَْبِد . َمْن أَْدَرَكهُ اْلفَْجُر ُجنُبًا فاَلَ يَُصمْ : ُهَرْيَرةَ رضي هللا عنه يَقُصُّ يَقُوُل فِي قََصِصهِ 

ْحَمِن ْبِن اْلَحاِرِث  ْحَمِن َواْنَطلَْقُ  َمعَهُ َحتَّى دََخْلنَا َعلَى َعائَِشةَ . فَأَْنَكَر ذَِلكَ [ ألَبِيهِ ]الرَّ فَاْنَطلََق َعْبدُ الرَّ

ْحَمِن َعْن ذَِلكَ  َكاَن النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص يُْصبُِح : فَِكْلتَاُهَما قَالَ ْ  :قَالَ . َوأُم ِ َسلََمةَ رضي هللا عنهما فََسأَلَُهَما َعْبدُ الرَّ

ْحَمنِ : قَالَ . ُجنُبًا ِمْن َغْيِر ُحلٍُم ثُمَّ يَُصومُ  فَقَاَل . فَاْنَطلَْقنَا َحتَّى دََخْلنَا َعلَى َمْرَواَن، فَذََكَر ذَِلَك َلهُ َعْبدُ الرَّ

فَِجئْنَا أَبَا ُهَرْيَرةَ َوأَبُو : قَالَ . َهْبَ  إِلَى أَبِى ُهَرْيَرةَ َفَردَْدَت َعلَْيِه َما يَقُولُ َعَزْمُ  َعلَْيَك إِالَّ َما ذَ : َمْرَوانُ 
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ْحَمِن، فَقَاَل أَبُو ُهَرْيَرةَ : قَالَ . بَْكٍر َحاِضُر ذَِلَك ُكل ِهِ  : قَالَ . نَعَمْ : أَُهَما قَالَتَاهُ لََك؟ قَالَ : فَذََكَر لَهُ َعْبدُ الرَّ

َسِمْعُ  : ثُمَّ َردَّ أَبُو ُهَرْيَرةَ َما َكاَن يَقُوُل فِي ذَِلَك إَِلى اْلفَْضِل ْبِن اْلعَبَّاِس، فَقَاَل أَبُو ُهَرْيَرةَ . أَْعلَُم  ُهَما

ا َكا: قَالَ . ذَِلَك ِمَن اْلفَْضِل َولَْم أَْسَمْعهُ ِمَن النَّبِي ملسو هيلع هللا ىلص  .َن يَقُوُل ِفي ذَِلكَ فََرَجَع أَبُو ُهَرْيَرةَ َعمَّ

ولم تكن هذه الظاهرة مقصورة على الصحابة فحسب، بل كان  منتشرة في التابعين فمن 

بعدهم، سيما وقد علمنا أن الصحابة تفرقوا في اآلفاق واستوطنوها وأصبح كل يحدث بما سمعه 

 .مما قد ال يوجد عند اآلخرين

 :اآلخر بهعمل بعض الفقهاء بالحديث وعدم عمل البعض ( هـ)

قد يصل الحديث إلى جميع األئمة فيعمل به بعضهم وال يعمل به اآلخرون، فيكون حجة 

 :عند البعض دون البعض اآلخر، وذلك

إما لوجود معارض له أقوى منه عند من يقدم الترجيح على الجمع في التعارض وهم  -0

يقول بتقديم الجمع متى أمكن  الحنفية، أو عارضه ما هو أقوى منه ولم يمكن الجمع بينهما عند من

، فإنه قد (ال تزوج المرأةُ المرأةَ، وال تزوج المرأة نفسها: )وذلك مثل قوله ملسو هيلع هللا ىلص.. وهو الجمهور

ليس مع الثيب : )، وقوله عيله الصالة والسالم(الثيب أحق بنفسها من وليها: )تعارض مع قوله ملسو هيلع هللا ىلص

العمل بالحديثين األخيرين لقوة سندهما على العمل بالحديث األول، ألنه أقل  فقدم الحنفية(. أمر

 .منهما في درجة التصحيح، فهم يقدمون الترجيح على الجمع ولو أمكن

وأما الجمهور فقد جمعوا بين األحاديث؛ فحملوا حديث النهي عن تزويج المرأة نفسها على 

حاديث نفي تسلط الولي على الثيب على معنى أنه ال معنى أنها ال تتولى العقد بنفسها، وحملوا أ

جبر عليها، وأنها أحق بنفسها في الرضا بالزواج والزوج والمهر، وما يتبع ذلك، ألن القاعدة 

عندهم أن الحديث متى صلح للحجية وجب العمل به والجمع بينه وبين ما يعارضه متى أمكن، ألن 

 .إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما

ا إذا لم يمكن الجمع بين األحاديث المتعارضة ولو كان  في درجة واحدة، فإنه يُبحث عن أم

كن  نهيتكم عن : )المتقدم منها والمتأخر، فيكون المتأخر منها ناسخا للمتقدم، كما في حديثه ملسو هيلع هللا ىلص

 [.الترمذي والنسائي وابن ماجه( ]زيارة القبور فزوروها

إلى بعضهم من طريق صحيح بينما وصل إلى البعض اآلخر من أو ألنه قد وصل  -9

ومن ذلك األحاديث الدالة على توقي  المسح على الخفين، واألحاديث الدالة . طريق فيه ضعف

فقد عمل المالكية والليث بن سعد بما صح عندهم من حديث أبَي  بن . على عدم التوقي  في ذلك

يوما؟ : نعم، قال: يا رسول هللا، أمسح على الخفين؟ قال: قالعمارة، وهو ما رواه أبو داود عنه أنه 

فإن هذا الحديث (. نعم، وما شئ : )وثالثة؟ قال: ويومين، قال: ويومين؟ قال: يوما، قال: قال
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بينما يرى غيرهم من األئمة وهو جمهور الفقهاء أن  .يقضي بأنه ال توقي  في المسح على الخفين

لة، وللمسافر ثالثة أيام بلياليهن، عمال بحديث علي رضي هللا عنه فيه المقيم ال يزيد على يوم ولي

وبحديث عوف بن ". جعل ملسو هيلع هللا ىلص ثالثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم: "رواه عنه مسلم قال

ام ولياليهن للمسافر مالك الشجعي أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثالثة أي

فقد ترجح عند كل ٍ ما صح في نظره من الحديثين فعمل به ولم يعمل باآلخر  .ويوما وليلة للمقيم

 .لعدم إمكان الجمع بينهما

أو ألنه لم يستوف شروط العمل به عند البعض بينما يرى اآلخرون عدم اعتبار هذه  -3

نيفة من وجوب قضاء صوم التطوع على من ومن ذلك ما ذهب إليه األئمة مالك وأبو ح. الشروط

تعمد اإلفطار فيه، عمال بما روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة زوجي النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه، فدخل عليهما رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، 

يا رسول هللا، إني أصبح  أنا : صة، وبدرتني بالكالم وكان  بن  أبيهافقال  حف: قال  عائشة

اقضيا يوما : )وعائشة صائمتين متطوعتين، فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

فهذا الحديث استوفى شروط العمل به عند الحنفية والمالكية وإن كان مرسال، ألن (. مكانه آخر

 .سل عندهم حجة متى صح إسنادهالمر

وخالف الشافعية والحنابلة فلم يروا وجوب القضاء على من أفطر متعمدا في صوم 

التطوع، ولم يعملوا بهذا الحديث ألنه مرسل، والمرسل عند الشافعية يُشترط فيه شروط لم تُستوَف 

الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام ) :في هذا الحديث، وعملوا بما روي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال

 [.رواه أحمد والترمذي عن أم هانئ رضي هللا عنها( ]وإن شاء أفطر

 :االختالف في العمل بالحديث المرسل( هـ) 

قال : قول التابعي الذي أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم، إذا قال"الحديث المرسل هو 

 .ل األكثرين من العلماءوهو قو". رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

قال رسول هللا : قول الثقة من أئمة النقل الذي له أهلية الجرح والتعديل"وعرفه الحنفية بأنه 

 .واشترط الكثير منهم أن يكون من أهل القرون الثالثة األولى". ملسو هيلع هللا ىلص، سواء كان تابعيا أم غيره

 :على أقوالوقد اختلف العلماء في األخذ بالحديث المرسل 

 .وهو ما استقر عليه علماء الحديث، ووافقهم فيه الظاهرية. المرسل ليس بحجة: األول

وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأصحابهما، وهو محكي عن اإلمام . المرسل حجة: الثاني

 .أحمد في رواية
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نص الشافعي على أن مرسالت سعيد بن المسيب ِحَسان، ورأى أيضا أن مراسيل : الثالث

ال أعلم أحدا : كبار التابعين إذا اعتضدت بما يقويها حجة، وأما مراسيل غير كبار التابعين فقد قال

وقد اشترط اإلمام الشافعي لقبول الحديث المرسل والعمل به عدة شروط في الحديث . قبِلها

ه حديث أن يؤيد -0: فأما شروط االعتبار بالحديث المرسل التي يعتضد بها فهي. والراوي المرِسل

 -4. أن يؤيده قول بعض الصحابة -3. أن يوافقه مرسل مقبول عند أهل العلم -9. مسند في معناه

وأما بالنسبة للراوي فهو يُشترط فيه أنه إذا سمى من روى عنه، . أن يتقوى بفتوى أكثر أهل العلم

 .لم يَُسم ِ مجهوال وال مرغوبا عنه في الرواية

الفقهاء بسبب اختالفهم في االحتجاج بالحديث المرسل؛ ومن المسائل التي اختلف فيها 

 .اختالفهم فيما يصل إليه التعزير

هذا (. من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين: )فعن النعمان بن بشير عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص

ال : حنيفة وموافقوه فقالواالحديث لم يسمعه النعمان بن بشير من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ومع ذلك أخذ به أبو 

يبلغ التعزير أربعين سوطا للحر، ألنها حد العبد في الشرب والقذف، فال يزاد على تسعة وثالثين 

 .سوطا للحر

. ال يُتجاوز في التعزير عشرة أسواط: لكن فقهاء آخرين لم يأخذوا بالحديث؛ فمنهم من قال

ط أال يصل إلى الحد المقرر لجنس الجناية يجوز الزيادة على عشرة أسواط بشر: وقال فريق ثالث

وذهب فريق رابع إلى أن أكثره خمسة وسبعون سوطا، وقال فريق . التي استوجب  التعزير

وكل هؤالء لم يعملوا بالحديث، لكونه . يكون بقدر ما يراه الحاكم رادعا، بالغا ما بلغ: خامس

 .مرسال

 :االختالف في فهم النصوص وتفسيرها: ثالثا

د نص في الكتاب أو السنة، فيختلف الفقهاء في المراد منه، فيذهب كل في تفسيره قد ير

 :نحو ما يراه منسجما مع روح التشريع، ومن ذلك ما يلي

 :زكاة الخليطين -1

اختلف الفقهاء في زكاة الخليطين فيما لو كان كل واحد منهما يملك دون النصاب، ولكن إذا 

لهذه الخلطة تأثير في النصاب فتجب عليهما الزكاة في هذه الحال خلطا ماليهما بلغا النصاب، فهل 

 أو ال؟

ذهب الشافعي وأحمد رحمهما هللا إلى أن الخليطين إذا كانا من أهل الزكاة يزكيان زكاة 

الرجل الواحد إذا استجمع  الخلطة شروطها، وذلك بأن يتحد الخليطان في المشرب والمسرح 

[ حافظ النخل والشجر]والراعي في الحيوان، وفي الناطور والمراح وموضع الحلب والفحل 
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في الثمار، وفي الدكان والحارس ومكان الحفظ ونحوها [ موضع جمع الثمار وتجفيفها]والجرين 

 .في عروض التجارة

أما الحنفية فذهبوا إلى أن الخلطة ليس لها تأثير في نصاب الزكاة، فال يجب على واحد من 

 .جب عليه قبل الخلطةالخلطاء إال ما كان ي

وذهب مالك رحمه هللا إلى أن الخليطين تجب الزكاة في ماليهما معا، شريطة أن يكون كل 

 .واحد منهما يملك في أول األمر ما تجب فيه الزكاة

وسبب هذا االختالف؛ اختالفهم في تفسير ما جاء في حديث أنس رضي هللا عنه أَنَّ أَبَا بَْكٍر 

ِ ملسو هيلع هللا ىلصرضي هللا عنه َكتََب  ُق بَْيَن ُمْجتَِمعٍ  )   : لَهُ الَّتِى فََرَض َرُسوُل َّللاَّ ٍق، َوال يُفَرَّ َوال يُْجَمُع بَْيَن ُمتَفَر ِ

دَقَةِ   (. َوَما َكاَن ِمْن َخِليَطْيِن فَإِنَُّهَما يَتََراَجعَاِن بَْينَُهَما بِالسَِّويَّةِ  )،   ( َخْشيَةَ الصَّ

ُق بَْيَن ُمْجتَِمعٍ : )عي قوله عليه الصالة والسالمفقد فسر الشاف ٍق، َوال يُفَرَّ ال يُْجَمُع بَْيَن ُمتَفَر ِ

دَقَةِ  ، فسره بالخلطاء يملكون مائة وعشرين شاة، فإذا زكي  مجتمعة كان عليها واحدة، ( َخْشيَةَ الصَّ

ث شياه، فال يُفرق بين وإذا زكي  متفرقة وكانوا ثالثة يملك كل واحد أربعين، فيجب حينذاك ثال

كما فسره بالرجلين يملك أحدهما مائة شاة، واآلخر مائة وواحدة، . المجتمع، ويجب فيها شاة واحدة

فالزكاة عليهما شاتان مفترقْين وثالث مجتمعْين، فال يُجمع بينهما بل يزكي كل واحد ماله على 

تقل الصدقة، وخشية رب المال أن والمراد بالخشية الواردة في الحديث؛ خشية الوالي أن . حدة

 .تكثر عليه الصدقة

َوَما َكاَن ِمْن َخِليَطْيِن فَإِنَُّهَما يَتََراَجعَاِن بَْينَُهَما )كما فسر قوله عليه الصالة والسالم 

؛ بأن يكون للرجلين مائة شاة، وتكون غنم كل واحد منهما معروفة، فتؤخذ الشاة من غنم (بِالسَِّويَّةِ 

طالب المأخوذ منه الشاة خليَطه بنصف قيمة الشاة المأخوذة عن غنمه وغنمه، إذا كان أحدهما، في

فإذا كان  الشاة مأخوذة من غنم رجل له ثلث الغنم، ولشريكه ثلثاها، طالب . عدد غنمهما واحدا

المأخوذ منه الشاة شريَكه بثلثي قيمة الشاة المأخوذة عن غنمه وغنم شريكه، ألن ثلثيها أخذا عن 

 .نم شريكه، فغرم حصة ما أخذ عن غنمهغ

ُق بَْيَن ُمْجتَِمعٍ )أما الحنفية ففسروا قوله عليه الصالة والسالم  ٍق، َوال يُفَرَّ َوال يُْجَمُع بَْيَن ُمتَفَر ِ

دَقَةِ  ؛ بأنه ال يُجمع بين مفترق في الملك، ال في المكان، بأن يملك رجل أربعين وآخر ( َخْشيَةَ الصَّ

وبالرجل في ملكه نصاب، فال يفرق حتى ال تجب عليه . جمع بينهما ليؤخذ منهما شاةأربعين فال يُ 

َوَما )وفسروا قوله ملسو هيلع هللا ىلص . الزكاة، وبالرجل يكون في ملكه ثمانون فال تفرق حتى يجب عليه شاتان

 (.بِالسَِّويَّةِ  فَإِنَُّهَما يَتََراَجعَاِن بَْينَُهَما)، [بالشريكين( ]َكاَن ِمْن َخِليَطْينِ 
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ٍق، َوال )أما اإلمام مالك رحمه هللا ففسر قوله عليه الصالة والسالم  َوال يُْجَمُع بَْيَن ُمتَفَر ِ

دَقَةِ  ُق بَْيَن ُمْجتَِمعٍ َخْشيَةَ الصَّ ال يجمع بين )وتفسير قوله . ، بأن المعني ِين هم أصحاب المواشي( يُفَرَّ

ذين يكون لكل واحد منهم أربعون شاة، فقد وجب  على كل واحد ؛ أن يكون النفر الثالثة ال(مفترق

ق جمعوها لئال يكون عليهم فيها إال شاة واحدة، فنُُهوا عن  منهم في غنمه الصدقة، فإذا أظلهم الُمَصد ِ

؛ أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، (وال يفرق بين مجتمع)وتفسير قوله . ذلك

ق  فيكون عليهما ثالث فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد [ أي الساعي]شياه، فإذا أظلهما الُمَصد ِ

 .منهما إال شاة واحدة، فنهى عن ذلك

 :تقسيم األراضي التي فتحت عنوة بين المقاتلين -2

عندما فتح المسلمون سواد العراق
(1)
ومصر، رأى عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أن هذه  

األرض تبقى بيد أهلها، ويُوضع عليها الخراج، ليُْنفََق منه في مصالح المسلمين عامة في كل جيل 

: وحجته في ذلك ما فهمه من اآليات في سورة الحشر، حيث كان يرى أن آية األنفال. وزمان

ن َشيْ ) ُسوِل َوِلِذي اْلقُْربَىَٰ َواْليَتَاَمىَٰ َواْلَمَساِكيِن َواْبِن َواْعلَُموا أَنََّما َغنِْمتُم م ِ ِ ُخُمَسهُ َوِللرَّ ٍء فَأَنَّ ّلِِلَّ

ِ َوَما أَنَزْلنَا َعلَىَٰ َعْبِدنَا يَْوَم اْلفُْرقَاِن يَْوَم اْلتَقَى اْلَجْمعَاِن    ُ َعلَىَٰ ُكل ِ َشْيءٍ  السَّبِيِل إِن ُكنتُْم آَمنتُم بِاّلِلَّ  َوَّللاَّ

ُسوِل : )، ُمَخصََّصة بآية الحشر[40: األنفال( ]قَِديرٌ  ِ َوِللرَّ َّ ُ َعلَىَٰ َرُسوِلِه ِمْن أَْهِل اْلقَُرىَٰ لِلََفِ ا أَفَاَء َّللاَّ مَّ

ْم ۚ َوَما آتَاُكُم َوِلِذي اْلقُْربَىَٰ َواْليَتَاَمىَٰ َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّبِيِل َكْي اَل يَُكوَن دُولَةً بَْيَن اأْلَْغنِيَاِء ِمنكُ 

َ َشِديدُ اْلِعقَابِ  َ ۖ إِنَّ َّللاَّ ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََهاُكْم َعْنهُ فَانتَُهوا ۚ َواتَّقُوا َّللاَّ ، فآية األنفال [4: الحشر( ]الرَّ

 .وآية الحشر متواردة على موضوع واحد وهو الغنيمة

األراضي كما تُقسم األموال بينما كان جمهور الصحابة يذهبون آنذاك إلى وجوب تقسيم 

المنقولة، وحجتهم في ذلك آية األنفال وتقسيم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ألراضي خيبر، ويرون أن آية الحشر ال 

عالقة لها بآية األنفال فهما مختلفتا الموضوع، فآية األنفال في الغنائم وهي التي يُستولى عليها 

 .ء وهو ما يُؤخذ ويُستولى عليه من غير حرب وال قتالبالقهر والحرب، وآيات الحشر في الفي

ولم يقتصر الخالف في هذه المسألة على الصحابة، بل تجاوزهم إلى من بعدهم من الفقهاء، 

 :فكان لكل منهم وجهة في هذه القضية، وكانوا في ذلك على مذاهب

ين المقاتلين، سواء مذهب الشافعي وأحمد رحمهما هللا، وهو أن الغنائم يجب قسمتها ب: أولها

 .أكان  منقولة أم غير منقولة

                                                           
(

1
هو اسم أطلقه الفاتحون المسلمون على األراضي الزراعية التي تقع جنوب بالد النهرين، على أطراف : سواد العراق( 

 .دجلة والفرات وما بينهما
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مذهب مالك رحمه هللا، وهو أن األرض ال تقسم، بل تكون وقفا يُصرف خراجها في : ثانيها

مصالح المسلمين؛ من أرزاق الجنود، وبناء القناطر، وغير ذلك من سبل الخير، إال أن يرى اإلمام 

 .ة، فإن له أن يقسم األرضفي وق  من األوقات أن المصلحة تقتضي القسم

مذهب أبي حنيفة رحمه هللا، وهو أن اإلمام ُمخيَّر في األرض المفتوحة عنوة؛ إن : وثالثها

شاء قسمها بين المسلمين كما فعل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بخيبر، وإن شاء أقر أهلها عليها ووضع عليهم 

 .الجزية وعلى اراضيهم الخراج

 : واعد االستنباط من نصوص القرآن والسنةاالختالف في ق: رابعا

 :وهذا له عدة صور 

 :االختالف في تحديد معنى اللفظ المشترك( أ)

فقد يرد اللفظ في النص يفيد أكثر من معنى على سبيل التساوي، فيختلف الحكم المستنبَط 

ومن األمثلة . النصمن النص، تبعا لما رجحه كل فقيه أو مجتهد من المعاني التي يفيدها اللفظ في 

 .على ذلك

 [.991: البقرة] َواْلُمَطلَّقَاُت يَتََربَّْصَن بِأَنفُِسِهنَّ ثاََلثَةَ قُُروءٍ : )في قوله تعالى( القرء)لفظ  -0

فهو مشترك في اللغة بين الحيض والطهر، وقد ترتب على ذلك اختالف الصحابة والفقهاء 

وهي الفترات التي تكون بين كل حيض  –بثالثة أطهار  هل تعتد: فيما تعتد به المطلقة التي تحيض

 أم تعتد بثالث حيضات؟  –وآخر 

فذهب أبو بكر، وعمر وعثمان وعلي، وجمع من الصحابة، وأبو حنيفة، وأحمد في القول 

 .الراجح عنده إلى أن المطلقة التي تحيض إذا كان  غير حامل تعتد بثالث حيضات

ثاب  والسيدة عائشة وفقهاء المدينة السبعة ومالك وذهب عبدهللا بن عمر، وزيد بن 

 .والشافعي وأحمد في قوله اآلخر إلى أنها تعتد بثالثة أطهار

بالطهر، وذلك ألن لفظ ( القرء)بالحيض، والفريق الثاني يفسر ( القرء)فالفريق األول يفسر 

نى الذي ترجع في استعمال العرب مشترك بين الحيض والطهر، ففسره كل فريق بالمع( القرء)

 .عنده، ومن هنا حدث هذا االختالف

َواْمَسُحوا ... ): في قوله تعالى في آية الطهارة من سورة المائدة( الباء)لفظ  -9

دة زائدة وليس  للتبعيض، ويُحتمل [1: المائدة...( ]بُِرُءوِسُكمْ  ؛ فإن الباء هنا يُحتمل أن تكون مؤك ِ

واألخذ بأحد االحتمالين، اختلف الفقهاء في تحديد القدر الذي  وتبعا لتفسير الباء. أن تكون للتبعيض
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يجب مسحه من الرأس في الوضوء، فمنهم من ذهب إلى أنه كل الرأس، ومنهم من ذهب إلى أنه 

 .بعض الرأس

وممن ذهب إلى أن القدر الذي يجب مسحه هو كل الرأس وال يجزئ مسح بعضه؛ اإلمام 

وقد سئل اإلمام مالك . وامسحوا رؤوسكم: كدة زائدة، والمعنىمالك رضي هللا عنه، وأن الباء مؤ

 أرأي  إن ترك غسل بعض وجهه أكان يجزئه؟: عن الذي يترك بعض رأسه في الوضوء فقال

أبو حنيفة، : وممن ذهب إلى عدم وجوب مسح كل الرأس وإنما يجزئ مسح بعضه

يدل على أن : عض رؤوسكم، قالواوامسحوا بب: وأصحابه، والشافعي، وأن الباء للتبعيض، والمعنى

مسح  يدي بالحائط، كان معقوال مسحها ببعضه دون جميعه، : أنك إذا قل : الباء هنا للتبعيض

مسح  الحائط، كان المعقول مسح جميعه دون بعضه، فقد وضح الفرق بين إدخال الباء : ولو قل 

وامسحوا ... ): قوله تعالى وبين إسقاطها في العرف واللغة، فوجب إذا كان ذلك كذلك أن نحمل

أي  –على البعض حتى نكون قد وفينا الحرف حظه من الفائدة، وأن ال نسقطه فتكون  ...برءوسكم

 .ملغاة يستوي دخولها وعدمها –الباء 

 :تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو حمله على المجاز (ب)

. غة أو شرعا أو عرفا أو اصطالحااللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء؛ ل: المراد بالحقيقة

 .في كل مسكر( خمر)في مكان تجمع المياه الملحة، و( بحر)في الحيوان المفترس، و( أسد)كلفظ 

اللفظ المستعمل فيما وضع له ثانيا، أو لعالقة بين المعنيين مع قرينة : والمراد بالمجاز

 .مانعة من إرادة المعنى الحقيقي

لى الحقيقة أو حمله على المجاز، فيختلف الحكم المستنبط تبعا فإذا تردد اللفظ بين حمله ع

 .لذلك

اختالفهم في إيجاب الوضوء : ومن األمثلة العملية لهذا السبب من أسباب اختالف الفقهاء

 .على الرجل من لمس النساء باليد أو بغيرها من األعضاء الحساسة

الوضوء، وكذلك من قبَّلها ألن  فذهب بعضهم إلى أن من لمس امرأة بيده بدون حائل فعليه

 .وبهذا قال اإلمام الشافعي وأصحابه. القُْبلة عندهم من قبيل اللمس، سواء التذ أم لم يلتذ

وذهب بعض الفقهاء إلى إيجاب الوضوء من اللمس إذا قارنته اللذة أو قصدها، سواء وقع 

وهذا هو مذهب مالك . أو قْصدهااللمس بحائل أو بدونه، فيما عدا القبلة فلم يشترطوا فيها اللذة 

 .وجمهور أصحابه
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وهو ما ذهب إليه . وذهب فريق ثالث من الفقهاء إلى عدم إيجاب الوضوء من لمس النساء

 .أبو حنيفة

وسبب اختالفهم في هذه المسألة؛ أن اللمس يطلق حقيقة على اللمس باليد، ويطلق مجازا 

ومن غلب فيه . مس باليد، أوجب فيه الوضوءفمن غلب في اللمس الحقيقة، أي الل. على الجماع

المجاز، أي الجماع، لم يوجب الوضوء في اللمس باليد، إذ المراد عنده بقوله تعالى في سورة 

 .هو الجماع، وليس مجرد اللمس باليد ،[1: المائدة...( ]أَْو اَلَمْستُُم الن َِساءَ ... : المائدة

هل يُحمل على إطالقه، أو يقيد بالقيد الوارد في اختالفهم فيما يتعلق بالنص المطلق، ( ج)

 نص آخر؟

 قد يرد اللفظ مطلقا في نص ومقيدا في نص آخر، فهل يُحمل المطلق على المقيد؟

، مثل حمل المطلق على المقيد في حالة اتحاد كل من السبب والحكماتفق األصوليون على 

َمْ  َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةُ وَ : )قول هللا تعالى ِ بِِه َواْلُمْنَخنِقَةُ ُحر ِ ( الدَُّم َولَْحُم اْلِخنِزيِر َوَما أُِهلَّ ِلغَْيِر َّللاَّ

ًما َعلَى َطاِعٍم : )، وفي اآلية األخرى قال هللا تعالى[3:المائدة] قُْل ال أَِجدُ فِي َما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرَّ

فالدم في اآلية األولى [. 045:األنعام( ]ا أَْو لَْحَم ِخنِزيرٍ يَْطعَُمهُ إِالَّ أَْن يَُكوَن َمْيتَةً أَْو دًَما َمْسفُوحً 

ً )وفي اآلية الثانية مقيد ( الدم)مطلق  ً مسفوحا هو المهراق عن موضعه، : والدم المسفوح(. دما

فنحمل المطلق على . لو خرج الدم من العرق وانتقل إلى األرض، فهذا يسمى دماً مسفوحا: يعني

 .رم هو الدم المسفوح فقط، وهذا باتفاق الفقهاءالدم المح: المقيد ونقول

في  عدم حمل المطلق على المقيد في حالة اختالف كل من السبب والحكمكما اتفقوا على 

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا قُْمتُْم إِلَى الصَّالةِ فَاْغِسلُوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِديَُكْم إِلَى : )كقول هللا تعالى. النصين

َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرقَةُ فَاْقَطعُوا أَْيِديَُهَما َجَزاًء بَِما َكَسبَا نََكااًل : )، وقول هللا تعالى[1:المائدة( ]اْلَمَرافِقِ 

 ِ مقيد، [ 1:المائدة( ]فَاْغِسلُوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِديَُكْم إِلَى اْلَمَراِفقِ : )فقوله تعالى[. 31:المائدة( ]ِمَن َّللاَّ

فالحكم في اآلية التي . مطلق[ 31:المائدة( ]َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرقَةُ فَاْقَطعُوا أَْيِديَُهَما: )عالىوقوله ت

والحكم في اآلية التي ذكرت الوضوء هو الغسل، . ذكرت قطع اليد هو القطع، والسبب هو السرقة

المقيد باالتفاق، وال فاختلفا في السبب والحكم، فال يحمل المطلق على . والسبب هو إرادة الصالة

 .نقول بأن اليد تقطع إلى المرافق، وقد جاءت أدلة أخرى تثب  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قطع من الكف

 .اتحاد الحكم واختالف السبب، واتحاد السبب واختالف الحكم: واختلفوا في حالتي

المقيد، وكان  ، اختلفوا في حمل المطلق علىففي حالة اتحاد الحكم واختالف السبب -0

 .ذلك موجبا الختالفهم في المسائل العملية المندرجة تح  هذه المسألة األصولية
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تحرير الرقبة في كفارة الظهار وكفارة القتل الخطأ؛ فقد جاءت : ومن األمثلة على ذلك

َوالَِّذيَن يَُظاِهُروَن ِمن ن َِسائِِهْم ثُمَّ يَعُودُوَن ِلَما : الرقبة مطلقة في كفارة الظهار، حيث يقول سبحانه

ن قَْبِل أَن يَتََماسَّا وجاءت مقيدة باإليمان في كفارة القتل [. 3: المجادلة...( ]قَالُوا فَتَْحِريُر َرقَبٍَة م ِ

ْؤِمنَةٍ  َوَمن قَتََل ُمْؤِمنًا َخَطأً فَتَْحِريُر َرقَبَةٍ ... : الخطأ، حيث يقول سبحانه  [.29: النساء] ...مُّ

فقد اشترط األئمة الثالثة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل في رقبة كفارة الظهار أن تكون 

 .مؤمنة، قياسا على كفارة القتل الخطأ، حيث اشترط سبحانه في الرقبة المحررة أن تكون مؤمنة

في رقبة كفارة الظهار،  وذهب أبو حنيفة وأصحابه، والظاهرية، إلى عدم اشتراط اإليمان

إذ لو كان اإليمان شرطا فيها لبينه سبحانه كما بيَنه في كفارة القتل، ولكنه عز وجل أطلق الرقبة 

 .ولم يقيدها باإليمان، فينبغي االلتزام بما ورد عن هللا عز وجل، فنطلق ما أطلقه، ونقيد ما قيده

. ضا في حمل المطلق على المقيد، اختلفوا أيوفي حالة اتحاد السبب واختالف الحكم -9

اتُُكْم َوَخااَلتُُكْم َوبَنَاُت اأْلَخِ : )ومثال ذلك قوله تعالى َهاتُُكْم َوبَنَاتُُكْم َوأََخَواتُُكْم َوَعمَّ َمْ  َعلَْيُكْم أُمَّ ُحر ِ

ضَ  َن الرَّ تِي أَْرَضْعنَُكْم َوأََخَواتُُكم م ِ َهاتُُكُم الالَّ تِي َوبَنَاُت اأْلُْخِ  َوأُمَّ َهاُت نَِسائُِكْم َوَربَائِبُُكُم الالَّ اَعِة َوأُمَّ

تِي دََخْلتُم بِِهنَّ فَإِن لَّْم تَُكونُوا دََخْلتُم بِِهنَّ فاََل ُجنَاَح َعلَْيُكمْ  ن ن َِسائُِكُم الالَّ َوَحاَلئُِل أَْبنَائِكُُم  فِي ُحُجوِرُكم م ِ

ِحيًماالَِّذيَن ِمْن أَْصاَلبُِكْم َوأَن تَْجَمعُوا بَ  َ َكاَن َغفُوًرا رَّ : النساء( ]ْيَن اأْلُْختَْيِن إِالَّ َما قَْد َسلََف   إِنَّ َّللاَّ

93.] 

تحرم على زوج ابنتها بمجرد عقده على البن ، " أم الزوجة"فذهب جمهور الفقهاء إلى أن 

بالمرأة واحد في فالسبب وهو الزواج . سواء دخل بها أم لم يدخل، لعدم حمل المطلق على المقيد

الحالتين، والحكم مختلف، ففي الحالة األولى تحريم أم الزوجة، وفي الثانية تحريم الزواج بالربيبة 

 ".بن  الزوجة"

ال تحرم على زوج ابنتها إال بعد " أم الزوجة"وذهب ابن عباس رضي هللا عنهما إلى أن 

 .الدخول بابنتها، حمال للمطلق على المقيد

 :ي داللة األمر المطلقاختالفهم ف( د)

من ذهب إلى أنه يدل على الوجوب وال يُصرف عنه إال  –وهم الجمهور  –فمن الفقهاء 

وذهب بعضهم إلى أنه يفيد . ومنهم من ذهب إلى أنه مشترك بين الوجوب والندب واإلباحة. بقرينه

من نص مشتمل على  وتبعا لذلك يختلف الحكم المستنبط. وذهب آخرون إلى أنه يفيد اإلباحة. الندب

 .أمر مطلق

 : ونذكر فيما يلي بعض األمثلة على ذلك



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيق جمع وإعداد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   81ـــــ  ــجامعية في علم الخالف ـــــــــــــــــــــــــــــ دروس

 

فَإِذَا بَلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍف أَْو فَاِرقُوُهنَّ : قال تعالى في سورة الطالق -0

 ِ نُكْم َوأَقِيُموا الشََّهادَةَ ّلِِلَّ ، حيث ذهب بعض الفقهاء [9: الطالق] ...بَِمْعُروٍف َوأَْشِهدُوا ذََوْي َعْدٍل م ِ

نُكمْ )..  :إلى وجوب اإلشهاد على الرجعة والطالق استنادا إلى قوله تعالى ، ...َوأَْشِهدُوا ذََوْي َعْدٍل م ِ

وذهب فريق آخر إلى أن اإلشهاد على الرجعة والطالق ليس بواجب، وإنما . واألمر هنا للوجوب

واإلنكار، فاألمر بإالشهاد عند هذا الفريق للندب وليس  هو مندوب من باب التوثق مخافة الجحود

 .للوجوب

ى فَاْكتُبُوهُ : قال تعالى في آية الدَّْين -9 َسمًّ ...( يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَْيٍن إِلَىَٰ أََجٍل مُّ

كان الدَّْين ناتجا عن بيع أو ، حيث ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب كتابة الدَّْين، سواء [919: البقرة]

وقال . ، واألمر هنا للوجوب...(فاكتبوه...  : عن قرض، مخافة النسيان أو الجحود، لقوله سبحانه

إن األمر هنا ليس للوجوب وإنما هو للندب إلى حفظ األموال وإزالة الريب، وذلك : جمهور الفقهاء

فَإِْن ... : وهو قوله تعالى في اآلية التاليةلوجود القرينة الصارفة لألمر من الوجوب إلى الندب 

َ َربَّهُ  بعضكم  أي إذا ائتمن، [913: البقرة...( ]أَِمَن بَْعُضُكم بَْعًضا فَْليَُؤد ِ الَِّذي اْؤتُِمَن أََمانَتَهُ َوْليَتَِّق َّللاَّ

 .بعضا فال بأس أال تكتبوا الدين وأال تُشهدوا عليه

فذهب الظاهرية إلى وجوب الوليمة، وذهب الجمهور (. أْوِلْم ولو بشاة: )قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص -3

 .إلى أنها مندوبة

 :اختالفُهم في داللة النهي المطلق( هـ)

من يذهب إلى أن النهي المجرد عن القرائن يفيد تحريم  –وهم الجمهور  –فمن الفقهاء 

ومنهم من ذهب إلى أنه مشترك . عنه ومنهم من يذهب إلى أنه يدل على كراهة المنهي. المنهي عنه

وتبعا لذلك يختلف الحكم . بين التحريم والكراهة، وداللته على أحدهما إنما تكون بالقرينة المصاحبة

 .المستنبَط من نص مشتمل على نهي مطلق

يلبس ومما اختلفوا في حكمه بسبب النهي المطلق قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص لعبد هللا بن عمرو لما رآه 

فذهب الجمهور إلى كراهة [. صحيح مسلم( ]إن هذه من ثياب الكفار فال تلبسها: )ثوبين معصفرين

في حين ذهب بعض . لبس الثياب المعصفرة، ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن لبسها كراهة لعادات الكفار

 .العلماء إلى تحريم لبسها ألن النهي يقتضي التحريم

نهى رسول هللا صلى هللا : "ومن أمثلة ذلك أيضا؛ حديث أبي هريرة رضي هللا عنه قال

فذهب الحنفية ". عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، وال تناجشوا، وال يبع الرجل على بيع أخيه

والشافعية والمالكية، وهو المذهب عن الحنابلة، وبه قال الظاهرية وبعض الزيدية، وبعض 

وذهب كثير من . أقوال اإلباضية، إلى بطالن العقد، بحجة أن النهي يقتضي التحريم اإلمامية، وأحد
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اإلمامية والزيدية، وهو رأي عند الحنابلة وأحد أقوال اإلباضية، إلى أن العقد صحيح وتترتب عليه 

 .آثاره، بحجة أن النهي للكراهة

ل هي داللة قطعية كما اختالفهم في داللة العام على جميع أفراده إذا لم يُخصص، ه( و)

 .ذهب الحنفية، أو داللة ظنية كما ذهب جمهور الفقهاء؟

 .اختالفهم في جواز تخصيص العام بالدليل الظني: ومما ترتب على هذا االختالف

 :ومن مسائله العملية

 .حكم األكل من ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية عمدا -0

ِ : )ن قوله تعالىذهب الشافعية إلى جواز األكل منها، بحجة أف ا لَْم يُْذَكِر اْسُم َّللاَّ َواَل تَأُْكلُوا ِممَّ

، ُمخصَّص بما روي عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن النبي [090: األنعام( ]َعلَْيِه َوإِنَّهُ لَِفْسقٌ 

أخرجه ( ]ماء هللاإذا ذبح المسلم، فلم يذكر اسم هللا، فليأكل، فإن المسلم فيه اسم من أس: )ملسو هيلع هللا ىلص قال

 [.الدارقطني

في حين ذهب الحنفية إلى عدم جواز األكل منها، بحجة امتناع تخصيص اآلية بهذا 

 ِ  .الحديث، ألنه ظني واآلية قطعية، وال يَُخصَُّص القطعيُّ بالظني 

 .قتل المسلم بالذمي: ومما اختلفوا فيه كذلك -9

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكُم : )له تعالىال يُقتل المسلم بالكافر، ألن قو: فقال الجمهور

ال يُقتل مسلم : )عام يُخصص منه ما ورد بالحديث الصحيح[ 071: البقرة( ]اْلِقَصاُص فِي اْلقَتْلَى

 .، فال يُقتل المسلم إذا قتل غير المسلم[رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود والترمذي( ]بكافر

 .يُقتل المسلم بالذمي، ألن هذا خبر آحاد ال يُخصص به عموم الكتاب: أبو حنيفة بينما قال

 .اختالفهم في نصاب زكاة الحرث: ومن ذلك أيضا -3

فذهب اإلمام أبو حنيفة إلى أنه تجب الزكاة في كل ما يخرج من األرض قليله وكثيره، 

ً اْلعُْشُر، وَما ُسِقَي بالنَّْضحِ فِيَما َسقَِ  : )استنادا إلى عموم قوله ملسو هيلع هللا ىلص السََّماُء َواْلعُيُوُن أْو َكاَن َعثَِريا

 [.رواه البخاري( ]نِْصُف اْلعُُشرِ 
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وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه ال زكاة فيما تنبته األرض حتى يبلغ النصاب وهو خمسة 

أوسق
(2)
الخدري رضي هللا عنه واحتجوا في ذلك بأن الحديث السابق مخصص بحديث أبي سعيد . 

 [.رواه البخاري( ]لَْيَس فِيَما دُوَن َخْمِس أَْوُسٍق َصدَقَةٌ : )أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال

لوه بأنه وارد في زكاة أموال  ولم يخصص األحناف الحديث السابق بهذا الحديث، ألنهم أوَّ

 .التجارة

ن المسكوت عنه مخالفا للمذكور ؛ حيث يكواختالفهم في االحتجاج بمفهوم المخالفة( ز)

في الحكم إثباتا ونفيا فيثب  للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به، في النصوص الشرعية من 

 : قراَن وسنة

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن مفهوم المخالفة حجة في النصوص الشرعية، فإذا قُيد الحكم 

يكون حجة بالقيد الذي قُيد به الحكم، في النص الشرعي بوصف، أو شرط أو غاية أو عدد، فإنه 

 .وتنتفي حجيته ويثب  نقيض الحكم إذا انتفى القيد

وذهب الحنفية إلى أن مفهوم المخالفة ليس حجة في النصوص الشرعية، فإذا قيد الحكم في 

النص الشرعي بصفة أو شرط أو غاية أو عدد، فإنه ال يكون حجة إال في الواقعة التي ورد الحكم 

قيدا بهذا القيد، وأما غيرها من الوقائع التي انتفى فيها القيد فال يكون حجة فيها عن طريق فيها م

إثبات نقيض الحكم المقيد، بل يكون النص ساكتا عن بيان حكمها، وحينئذ يُبحث عن حكم لها، 

د أن األصل في األشياء اإلباحة حتى ير: وذلك بطريق النظر في األدلة الشرعية والتي من بينها

 .دليل التحريم

وقد ترتب على هذا االختالف في حجية مفهوم المخالفة، اختالف في بعض المسائل 

 :العملية، منها

عدم القدرة على زواج الحرة، : قال الجمهور بعدم جواز نكاح األمة إال بشرطين وهما -0

نُكْم َطْواًل أَن يَنِكَح اْلُمْحَصنَاِت َوَمن لَّْم يَْستَِطْع مِ : )وإيمان األمة، عمال بمفهوم الشرط في قوله تعالى

ن فَتَيَاتُِكُم اْلُمْؤِمنَاتِ  ا َملََكْ  أَْيَمانُُكم م ِ في حين ذهب الحنفية إلى [. 95: النساء( ]اْلُمْؤِمنَاِت فَِمن مَّ

جواز تزوج األَمة غير المسلمة سواء قدر على الزواج من الحرة أم ال، لعدم عملهم بمفهوم 

 .المخالفة

                                                           
(

2
ً بالصاع النبوي" َوسق"جمع : أَوسق(  صاعا، والـن َِصاب خمسة أوسق،  11وإذا كان الوسق . وهو ستون صاعا

وقد   في التمر( كيلو) 211صاع تُساوي تقريبا  311وينبغي أن يُعلَم أن الـ . صاع 311=  11×  5= فالـن َِصاب 

 .يختلف تقديره في الحبوب عن ذلك



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيق جمع وإعداد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   83ـــــ  ــجامعية في علم الخالف ـــــــــــــــــــــــــــــ دروس

 

قال بعض الفقهاء كالشافعية بعدم جواز زيادة مدة خيار الشرط على ثالثة أيام، عمال  -9

في حين ذهب أبو (. إذا بايع  فقل ال خالبة، ولي الخيار ثالثة أيام: )بمفهوم العدد في قوله ملسو هيلع هللا ىلص

يار ألي مدة يوسف ودمحم بن الحسن إلى عدم التقيد بثالثة أيام في خيار الشرط، وأجازا الخ

 .اشترط ، لعدم قولهما بمفهوم العدد

ذهب جمهور أهل العلم منهم األئمة الثالثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن الزكاة ال  -3

أي ترعى النباتات البرية، وال )إال إذا كان  سائمة ( اإلبل والبقر والغنم)تجب في بهيمة األنعام 

ما رواه : واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها.  زكاة فيها، فإن كان  تُعلف فال(يعلفها صاحبها

َههُ إِلَى اْلبَْحَرْينِ  ا َوجَّ ُ َعْنهُ َكتََب لَهُ َهذَا اْلِكتَاَب لَمَّ ِ : "البخاري عن أَنَس أَنَّ أَبَا بَْكٍر َرِضَي َّللاَّ بِْسِم َّللاَّ

دَقَِة الَّتِي ِحيِم، َهِذِه فَِريَضةُ الصَّ ْحَمِن الرَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعلَى اْلُمْسِلِميَن  الرَّ ِ َصلَّى َّللاَّ فََرَض َرُسوُل َّللاَّ

ُ بَِها َرُسولَهُ َفَمْن ُسئِلََها ِمْن اْلُمْسِلِميَن َعَلى َوْجِهَها فَْليُْعِطَها َوَمْن ُسئَِل فَوْ  ... قََها فَال يُْعطِ َوالَّتِي أََمَر َّللاَّ

فقيد الغنم بالسوم . الحديث..." ائَِمتَِها إِذَا َكانَْ  أَْربَِعيَن إِلَى ِعْشِريَن َوِمائٍَة َشاةٌ َوفِي َصدَقَِة اْلغَنَِم فِي سَ 

 .وحكم البقر حكم اإلبل والغنم. فدل على أنه ال زكاة في غير السائمة

وذهب مالك إلى وجوب الزكاة في بهيمة األنعام مطلقا سائمة وغير سائمة، واستدل على 

في بعض األحاديث لفظ اإلبل مطلقاً ولم يقيد بالسائمة، كما في كتاب أبي بكر ألنس ذلك بأنه ورد 

 ".فِي أَْربَعٍ َوِعْشِريَن ِمْن اإِلبِِل فََما دُونََها في ُكل ِ َخْمٍس َشاةٌ : "رضي هللا عنهما

 :اختالفهم في داللة النص على فحوى الخطاب أو العمل بمفهوم الموافقة( ح)

وت حكم ما نطق به لمسكوت عنه مساٍو له أو أولى منه في ثبوت فحوى الخطاب؛ ثب

 .الحكم، الشتراكهما في العلة

 ".مفهوم الموافقة"أو " داللة النص"ويطلق عليه 

اتفق األصوليون على ثبوت حكم ما نطق به للمسكوت عنه إذا كان أولى بالحكم من 

فاََل تَقُل لَُّهَما : )لهما، لقوله تعالى" فأ"المنطوق، مثل ضرب الوالدين فهو أولى بالتحريم من قول 

ٍ َواَل تَْنَهْرُهَما َوقُل لَُّهَما قَْواًل َكِريًما  [.93: اإلسراء( ]أُف 

. واختلفوا في ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه إذا كان المسكوت مساويا للمنطوق

 .لحكموهذا االختالف يرجع إلى مدى تحقق المساواة في العلة أو في مناط ا

 :وقد ترتب على هذا االختالف اختالفات في عدة مسائل فقهية جزئية، منها

اختالفهم في وجوب الكفارة لليمين الغموس، حيث ذهب الشافعي إلى وجوبها بناء على 

ِكْن يَُؤاِخذُُكمْ : )فحوى الخطاب في قوله تعالى ُ بِاللَّْغِو فِي أَْيَمانُِكْم َولََٰ بَِما َعقَّْدتُُم اأْلَْيَماَن ۖ  اَل يَُؤاِخذُُكُم َّللاَّ
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ٍة ۖ فََمْن لَْم يَِجْد فََكفَّاَرتُهُ إِْطعَاُم َعَشَرةِ َمَساِكيَن ِمْن أَْوَسِط َما تُْطِعُموَن أَْهِليُكْم أَْو ِكْسَوتُُهْم أَْو تَْحِريُر َرقَبَ 

ِلَك َكفَّاَرةُ أَْيَمانُِكْم إِذَا حَ  فاآلية تدل على وجوب الكفارة في [. 12: المائدة( ]لَْفتُمْ فَِصيَاُم ثاََلثَِة أَيَّاٍم ۚ ذََٰ

اليمين المنعقدة، وتدل بفحواها على وجوب الكفارة في اليمين الغموس، لتساويهما في اإلثم، ففي 

 .اليمين المنعقدة إثم الحنث، وفي اليمين الغموس إثم الكذب

ك لعدم تحقق المساواة في وذهب الجمهور إلى عدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس، وذل

علة الكفارة، أو في مناط الحكم، فالكذب في اليمين الغموس ال يُكفَّر بالكفارة وإنما بالتوبة 

 .واالستغفار، أما الحنث فيُكفر بالكفارة

اختالفهم في االستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة، هل يعود إلى الجميع، أو إلى ( ط)

 األخيرة؟

َوالَِّذيَن يَْرُموَن اْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم يَأْتُوا بِأَْربَعَِة ُشَهدَاَء فَاْجِلدُوُهْم : )انهكما في قوله سبح -0

ئَِك ُهُم اْلفَاِسقُونَ  ً أَبَدًا ۚ َوأُولََٰ ً َواَل تَْقبَلُوا لَُهْم َشَهادَة ِلَك َوأَْصلَُحوا . ثََمانِيَن َجْلدَة إِالَّ الَِّذيَن تَابُوا ِمن بَْعِد ذََٰ

ِحيمٌ فَ  َ َغفُوٌر رَّ  [.5-4: النور( ]إِنَّ َّللاَّ

فالجمهور يرون أن االستثناء يرجع إلى جميع الجمل الواردة قبل االستثناء؛ من الجلد وعدم 

قبول الشهادة والفسق، إال أن الجلد ال يسقط بالتوبة ألنه حد من حدود هللا تعالى، أما عدم قبول 

 .الشهادة والفسق فيسقطان بالتوبة

هب الحنفية إلى أن التوبة تُسقط الفسق فقط دون رد الشهادة، ألن االستثناء يرجع إلى وذ

ئَِك ُهُم اْلفَاِسقُونَ )الجملة األخيرة، وهي   .، فالتوبة تسقط الفسق دون غيره(َوأُولََٰ

 :اختالفهم في عموم المقتضى( ي)

: ي قوله تعالىالمقتضى هو ما اقتضى صدُق الكالم وصحتُه تقديَر وجوده فيه، كما ف

اتُُكْم َوَخااَلتُُكْم َوبَنَاُت اأْلَخِ َوبَنَاُت ا) َهاتُُكْم َوبَنَاتُُكْم َوأََخَواتُُكْم َوَعمَّ َمْ  َعلَْيُكْم أُمَّ َهاتُُكُم ُحر ِ أْلُْخِ  َوأُمَّ

َهاُت نَِسائُِكْم َوَربَ  َضاَعِة َوأُمَّ َن الرَّ تِي أَْرَضْعنَُكْم َوأََخَواتُُكم م ِ ن ن َِسائُِكُم الالَّ تِي فِي ُحُجوِرُكم م ِ ائِبُُكُم الالَّ

تِي دََخْلتُم بِِهنَّ فَإِن لَّْم تَُكونُوا دََخْلتُم بِِهنَّ فاََل ُجنَاَح َعلَْيُكْم َوَحاَلئُِل أَْبنَائُِكُم الَّذِ  يَن ِمْن أَْصاَلبُِكْم َوأَن الالَّ

ِحيًماتَْجَمعُوا بَْيَن اأْلُْختَْيِن إِالَّ َما قَْد سَ  َ َكاَن َغفُوًرا رَّ  [.93: ابلنساء( ]لََف   إِنَّ َّللاَّ

 .حرم عليكم الزواج بهؤالء النساء: فالكالم يقتضي تقدير محذوف، أي

ِ بِِه : )وكما في قوله تعالى َمْ  َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةُ َوالدَُّم َولَْحُم اْلِخنِزيِر َوَما أُِهلَّ ِلغَْيِر َّللاَّ ُحر ِ

يَةُ َوالنَِّطيَحةُ َوَما أََكَل السَّبُُع إِالَّ َما ذَكَّْيتُْم َوَما ذُبَِح َعلَى َواْلُمنْ  ُ َواْلُمتََرد ِ النُُّصِب َوأَن َخنِقَةُ َواْلَمْوقُوذَة

ِلُكْم ِفْسقٌ   [.3: المائدة( ]تَْستَْقِسُموا بِاأْلَْزاَلِم ۚ ذََٰ
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َم عليكم األكُل من ل: فالبد من تقدير محذوف، أي  .حوم هذه األصناف من األنعامُحر ِ

 هل يعم أو ال؟( المحذوف)لكن، وقع االختالف بين العلماء في المقتضى 

 .واختالفهم هذا أدى إلى اختالفهم في بعض المسائل العملية المتفرعة عنه

 .ومن ذلك؛ االختالف في بطالن الصالة بالكالم فيها خطأ أو نسيانا

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من تكلم في صالته بكالم قليل ناسيا أو مخطئا ال 

 . تبطل صالته

وذهب الحنفية إلى أن من تكلم في صالته ناسيا أو مخطئا بطل  صالته وعليه اإلعادة، وال 

 .إثم عليه

رفع عن أمتي : )ملسو هيلع هللا ىلصوسبب اختالفهم في هذه المسألة؛ اختالفُهم في عموم المقتضى في قوله 

، فالجمهور قالوا بعموم المقتضى حيث حملوا النص على رفع (الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه

بينما لم يقل الحنفية بعموم المقتضى، حيث . ، وهو عام يشمل الحكم األخروي والدنيوي"الحكم"

 .م الدنيويحملوا النص على رفع اإلثم األخروي فقط مع بقاء الحك

 :التعارض الظاهري بين بعض النصوص واختالفهم في كيفية الترجيح بينها: خامسا

 .قد تتعارض األدلة تعارضا ظاهريا، وحينئذ البد من دفع هذا التعارض

 .وقد اختلف الفقهاء واألصوليون في طرق الدفع

 :إلى أن الدفع يتم عبر المراحل التالية فذهب الجمهور

مقبول كالتخصيص، فإن أمكن وجب تقديمه؛ سواء كان الدليالن من نوع الجمع بوجه  -0

واحد كالقرآن مع القرآن أو السنة مع السنة التي في درجتها، أو كانا من نوعين مختلفين أو 

درجتين كذلك، متى صلح كل منهما للحجية بأن كان أحدهما من الكتاب واآلخر من السنة 

 .ما في درجة الصحيح واآلخر في درجة الحسنالصحيحة، أو كانا من السنة وأحده

ُكتَِب َعلَْيُكْم إِذَا َحَضَر أََحدَُكُم اْلَمْوُت إِن تََرَك َخْيًرا اْلَوِصيَّةُ ِلْلَواِلدَْيِن : )قوله تعالى: مثال ذلك

أو مخصص بقوله هو منسوخ : ، قالوا[011: البقرة( ]َواأْلَْقَربِيَن بِاْلَمْعُروِف ۖ َحقًّا َعلَى اْلُمتَِّقينَ 

 (.ال وصية لوارث: )ملسو هيلع هللا ىلص
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إال أن طرق الجمع كثيرة ما بين التخصيص والتأويل، ولذلك اختلف الجمهور فيما بينهم 

، وبين إذنه ملسو هيلع هللا ىلص للعرنيين (استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه: )في الجمع بين قوله ملسو هيلع هللا ىلص

 .أبوال اإلبلبشرب 

إن حديث االستنزاه مخصص بحديث شرب أبوال اإلبل، فيكون حديث : فقال بعضهم

االستنزاه من البول محموال على بول اآلدمي والحيوان غير مأكول اللحم فهذا هو الذي يجب التنزه 

كول منه ألنه نجس، وأما حديث شرب العرنيين أبوال اإلبل فيكون داال على طهارة بول الحيوان مأ

 .اللحم، وهذا مسلك المالكية

وسلك غيرهم من الجمهور في الجمع بين الحديثين طريق التأويل، بحمل حديث اإلذن 

بشرب األبوال على حال التداوي، أخذا من الحال التي ورد فيها الحديث، وأبقى حديث التنزه على 

 .حال االختيار

طريق السند، أو عن طريق المتن  وإن تعذر فيُصار إلى ترجيح أحد الدليلين؛ إما عن -9

 .بتقديم النص الناهي على النص اآلمر

ومن ذلك قولهم في . وإن تعذر الترجيح فيُصار إلى النسخ إذا ُعرف المتقدم والمتأخر -3

تَاًعا إِلَ : )قوله تعالى َْزَواِجِهم مَّ ( ى اْلَحْوِل َغْيَر إِْخَراجٍ َوالَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمنُكْم َويَذَُروَن أَْزَواًجا َوِصيَّةً أل ِ

َوالَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمنُكْم َويَذَُروَن أَْزَواًجا يَتََربَّْصَن بِأَنفُِسِهنَّ : )، إنه منسوخ بقوله تعالى[941: البقرة]

خرة ألنه لم يمكن الجمع بينهما، وقد ُعِلَم أن آية األشهر متأ[. 934: البقرة( ]أَْربَعَةَ أَْشُهٍر َوَعْشًرا

 .في النزول عن آية الحول

 .وإن لم يعرف، يُصار إلى إسقاط الدليلين، ويُعمل بدليل آخر أدنى مرتبة -4

 :، فمراحل دفع التعارض عندهم كما يليأما الحنفية

 .الحكم بالنسخ إذا عرف المتقدم والمتأخر -0

 .الترجيح -9

 .الجمع -3

 . إسقاط الدليلين -4

 :في كثير من المسائل الفقهية، منها وقد ترتب على ذلك االختالفُ 
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 .حكم قراءة المأموم للفاتحة خلف اإلمام -1

 :حيث اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال

وجوب قراءة المأموم الفاتحة في الصالة السرية والجهرية، وهو مذهب : القول األول

: هللا عنه أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال واستدلوا بعدة أدلة، منها حديث عبادة بن الصام  رضي. الشافعية

، وهذا عام في كل ُمَصٍل، ولم يثب  [رواه البخاري ومسلم( ]ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)

ص صريح فبقي على عمومه  .تخصيصه بغير المأموم بمخص ِ

لقديم، وجوب القراءة في السرية دون الجهرية، وهو قول الشافعي في ا: القول الثاني

( َوإِذَا قُِرَئ اْلقُْرآُن فَاْستَِمعُواْ لَهُ َوأَنِصتُواْ لَعَلَُّكْم تُْرَحُمونَ : )واستدلوا بقوله تعالى. ومذهب الحنابلة

: ، وقال أحمد"هذا عندنا في القراءة التي تُسمع خاصة: "قال الشافعي في القديم[. 914: األعراف]

 ".ةأجمع الناس على أن هذه اآلية في الصال"

أنه ال تجب قراءة الفاتحة سواء في السرية أو الجهرية، وهو مذهب األحناف : القول الثالث

واستدلوا بحديث جابر بن عبدهللا رضي هللا .. والمالكية، وهو وجه شاذ عند الشافعية حكاه الرافعي

وحديث جابر بن عبد هللا (. راءةمن صلى خلف اإلمام فإن قراءة اإلمام له ق: )عنه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال

كل صالة ال يُقرأ فيها بأم الكتاب فهي ِخداج، إال أن يكون وراء : )رضي هللا عنه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال

 (. إمام

أنه يقرأها استحباباً، وهو مذهب األوزاعي وغيره من الشاميين، وهو اختيار : القول الرابع

 .أبي البركات المجد بن تيمية

 .فكل فريق عمل بالدليل الذي ترجح لديه

 :نكاح الُمْحِرم بالحج أو العمرة -2

ذهب األئمة الثالثة مالك والشافعي وأحمد رضي هللا عنهم إلى أنه ال يصح نكاح المحرم، 

ِرُم وال ال يَْنِكُح الُمحْ : )واحتجوا على ذلك بحديث عثمان بن عفان رضي هللا عنه أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال

أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص تزوجها حالال، وبنى "، وبحديث زيد بن األعصم عن ميمونة رضي هللا عنها (يُْنِكحُ 

وذهب أبو حنيفة إلى جواز هذا النكاح، واحتج بالحديث الذي رواه ابن عباس رضي ". بها حالال

 ".ْحِرمأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص تزوج ميمونة وهو مُ "هللا عنهما 

 .فهنا تعارض بين ما استدل به الفريق األول وما استدل به الفريق الثاني

 .وقد عمد كل فريق إلى ترجيح ما رواه بما رآه مرجحا
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 :ِعدَّة الحامل الُمتوفى عنها زوجها -3

أَْزَواًجا َوالَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمنُكْم َويَذَُروَن : )ورد فيها نصان متعارضان، أولهما قوله تعالى

َوأُواَلُت اأْلَْحَماِل : )، والثاني قوله تعالى[934: البقرة( ]يَتََربَّْصَن بِأَنفُِسِهنَّ أَْربَعَةَ أَْشُهٍر َوَعْشًرا

 [.4: الطالق( ]أََجلُُهنَّ أَن يََضْعَن َحْملَُهنَّ 

 .ولذلك اختلف الفقهاء في كيفية اعتداد المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها

تعتد بأبعد األجلين، بحجة أن الجمع : علي وابن عباس والشعبي وسحنون من المالكية فقال

 .بين النصين المتعارضين أولى من الحكم بالنسخ أو التخصيص

تعتد بوضع حملها فقط، وإن ولدته : وقال عمر وابن مسعود وأبو هريرة وجمهور الفقهاء

متأخرة في النزول عن آية الوفاة، فهي إما  مباشرة بعد وفاة زوجها، وحجتهم أن آية وضع الحمل

ناسخة أو مخصصة لها، وعضدوا حجتهم هذه بحديث سبعية األسلمية التي وضع  حملها بعد وفاة 

 [.البخاري ومسلم. ]زوجها بليال وجاءت إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكح 

 :الركوع والرفع منهحكم رفع اليدين في الصالة عند  -4

اْجتََمَع أَبُو َحنِيفَةَ َواألَْوَزاِعيُّ فِي دَاِر اْلَخيَّاِطيَن بَِمكَّةَ، فَقَاَل : روى سفيان بن عيينة قال

ْفعِ : األَْوَزاِعيُّ ألَبِي َحنِيفَةَ  ُكوعِ َوِعْندَ الرَّ ِمْنهُ؟ فَقَاَل أَبُو َما بَالُُكْم ال تَْرفَعُوُن أَْيِديَُكْم فِي الصَّالةِ ِعْندَ الرُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ َكاَن يَْرفَُع يَدَْيِه إِذَا افْ : َحنِيفَةَ  ِ َصلَّى َّللاَّ تَتََح الصَّالةَ ألَْجِل أَنَّهُ لَْم يَِصحَّ َعْن َرُسوِل َّللاَّ

ْفعِ ِمْنهُ  ُكوعِ، َوِعْندَ الرَّ ثني الزهري عن سالم عن كيف لم يصح، وقد حد: فقال األوزاعي. َوِعْندَ الرُّ

أبيه عبدهللا بن عمر بن الخطاب أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان يرفع يديه حذاء منكبيه إذا افتتح الصالة 

ادٌ، َعْن إِْبَراِهيَم، َعْن َعْلقََمةَ، َواألَْسَوِد،: وعند الركوع وعند الرفع منه؟ فَقَاَل لَهُ أَبُو َحنِيفَةَ   وَحدَّثَنَا َحمَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َكاَن ال يَْرفَُع يَدَْيِه إِال ِعْندَ افْ  ِ ْبِن َمْسعُوٍد أَنَّ َرُسوَل َصلَّى َّللاَّ تِتَاحِ الصَّالةِ َوال َعْن َعْبِد َّللاَّ

ِ، َعْن َساِلٍم، َعْن أَبِ : فَقَاَل األَْوَزاِعيُّ . يَعُودُ ِلَشْيٍء ِمْن ذَِلكَ  ْهِري  ثَُك َعِن الزُّ ُ أَُحد ِ ِ َصلَّى َّللاَّ يِه، َعِن النَّبِي 

ادٌ، َعْن إِْبَراِهيَم؟ فَقَاَل لَهُ أَبُو َحنِيفَةَ : َعلَْيِه َوَسلََّم، فتَقُولُ  ِ، : َحدَّثَنِي َحمَّ ْهِري  ادٌ أَْفقَهَ ِمَن الزُّ َكاَن َحمَّ

ُعَمَر فِي اْلِفْقِه، َوإِْن َكانَْ  الْبِن ُعَمَر ُصْحبَةٌ،  َوَكاَن إِْبَراِهيُم أَْفقَهَ ِمْن َساِلٍم، َوَعْلقََمةُ لَْيَس بِدُوِن اْبنِ 

 ِ ِ ْبُن مسعود هو َعْبِد َّللاَّ  .فََسَكَ  األَْوَزاِعيُّ . فَلَهُ فَْضُل ُصْحبٍَة، واألَْسَودُ لَهُ فَْضٌل َكثِيٍر، َوَعْبدُ َّللاَّ

عند الركوع والرفع منه  ومفاد هذه الرواية أن األخبار واآلثار الواردة في مسألة رفع اليدين

ِ اإلسناد، ورجح اإلمام أبو حنيفة بفقه الرواة  .متعارضة، فرجح اإلمام األوزاعي بعُلو 

أقل ما يصلح مهرا في النكاح، اعتبار : ومن المسائل التي اختلفوا فيها كذلك لهذا السبب

وء بمس  الذكر، التيمم المماثلة في آلة القتل عند القصاص، رجوع الوالد في هبته لولده، نقض الوض
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هل هو بضربة أو بضربتين، استدامة الطيب في بَدَن الًمْحِرم، حكم استقبال القبلة أو استدبارها عند 

 .البول أو الغائط، االختالف في مقدار نصاب ما تُقطع فيه يد السارق، نجاسة المني  

 :اختالفهم بسبب عدم وجود نص في المسألة: سادسا

وهو ما .  ظهرت بعُض المسائل لم يُنص على حكمها ال في كتاب وال سنةبعد وفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 .كان سببا إلى ظهور االختالف فيما بين الصحابة وفيما بين من بعدهم في عديد من المسائل الفقهية

ثم اختلف   ومن المسائل التي عرض  للصحابة بعد وفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص واختلف  فيها أنظارهم،

 :فيها أنظار الفقهاء من بعدهم

 :ميراث الجد مع اإلخوة -1

فقد رأى كل من أبي بكر وابن عباس وابن الزبير ومعاذ بن جبل وأبو موسى األشعري 

وأبو هريرة وعائشة وجمع من الصحابة رضي هللا عنهم جميعا، ان الجد أولى من اإلخوة في 

يبقى لواحد منهم حظ في الميراث، ألن الجد أقرب إلى المي  الميراث، فإذا ُوجد معهم حجبهم فال 

منهم، فهو أب، فيحجب اإلخوة كما يحجبهم األب، وقد سماه القرآن الكريم أبا في كثير من اآليات، 

 (َواتَّبَْعُ  ِملَّةَ آبَائِي إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َويَْعقُوبَ : )ومنها قوله تعالى على لسان يوسف عليه السالم

 [.31: يوسف]

في حين رأى كل من عمر وعلي وزيد بن ثاب  وعبدهللا بن مسعود رضي هللا عنهم جميعا، 

أن اإلخوة والجد يرثون جميعا، لتساويهم في درجة القرب، إذ كل منهم يدلي إلى المي  عن طريق 

 .األب

وأحمد في وكما اختلف الصحابة في ذلك، اختلف من بعدهم، فلقد ذهب الشافعية والمالكية 

أصح الروايتين عنه، ودمحم بن الحسن، وأبو يوسف، إلى أن اإلخوة يرثون مع الجد، العتبارات 

 .ذكروها، على شيء من االختالف في كيفية اإلرث

وذهب أبو حنيفة وزفر والحسن بن زياد وأحمد في رواية عنه، إلى أن الجد يحجب اإلخوة 

 .جين أيضا بعدة اعتباراتويمنعهم من الميراث كما يمنعهم األب، محت

 :قتل الجماعة بالواحد -2

أول حادثة من هذا النوع وقع  في عهد عمر بن الخطاب رضي هللا عنه، وذلك أن امرأة 

بصنعاء غاب عنها زوجها، وترك في حجرها ابنا له من غيرها غالما، فاتخذت المرأة في غياب 

ه، فأبى، فامتنع  منه، فطاوعها، فاجتمع على إن هذا الغالم يفضحنا فاقتل: زوجها خليال فقال  له

وعاء ]قتل الغالم الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها فقتلوه، ثم قطعوه أعضاء، وجعلوه في عيبة 
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في ناحية القرية، ليس فيها ماء، ثم كشف األمر، [ بئر لم تُْطوَ ]، وطرحوه في ركية [من أدم أو جلد

شأنهم إلى [ وهو يومئذ أمير اليمن]فكتب يعلى بن أمية . فأخذ خليلها فاعترف ثم اعترف الباقون

وهللا لو أن أهل صنعاء اشتركوا : عمر بن الخطاب رضي هللا عنه، فكتب عمر بقتلهم جميعا، وقال

وممن وافق عمر في هذا الحكم؛ علي والمغيرة بن شعبة وابن عباس، وبه . في قتله لقتلتهم جميعا

ب والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وقتادة، وهو مذهب مالك قال من التابعين سعيد بن المسي

 .والثوري واألوزاعي والشافعي وإسحق بن راهويه وأبي ثور وأصحاب الرأي

وممن قال بهذا الرأي الزهري وابن سيرين . وخالف في ذلك ابن الزبير فقضى بالدية

 .وربيعة الرأي وداود الظاهري وابن المنذر، وهو رواية عن أحمد

اختالفهم في االحتجاج ببعض األدلة التبعية واالعتماد عليها في استنباط األحكام : سابعا

    :ومن ذلك. الشرعية

فقد اتفق الجمهور على أن إجماع أهل المدينة وحدهم ال يكون : إجماع أهل المدينة( أ)

والحجة في استنباط حجة على من خالفهم، وال يعتمد عليه في استنباط األحكام، وإنما المعتمد عليه 

وذهب اإلمام مالك إلى االعتماد على إجماع أهل المدينة في استنباط . األحكام هو إجماع األمة

األحكام، وأنه حجة مثل إجماع االمة، النه في نظرة عبارة عن رواية ألف عن ألف عن ألف حتى 

 . ملسو هيلع هللا ىلصتصل إلى النبي

أن القياس حجة شرعية، وأنه في المرتبة الرابعة بعد  فقد اتفق الجمهور على: القياس( ب)

وخالف في ذلك بعض الفرق اإلسالمية كالشيعة، وبعض المعتزلة، وأهل . الكتاب والسنة واإلجماع

 .الظاهر، حيث ذهبوا إلى إنكار حجية القياس

ناء إذا مات غير الفأرة في السمن أو غيره لم يتنجس، ب: من ذلك مثال؛ أن الظاهرية قالوا

على أن النص قد ورد في موت الفأرة في سمن فقط، وهو ما رواه البخاري عن ميمونة رضي هللا 

بينما قال (. ألقوها وما حولها وكلوه: )سئل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن فأرة سقط  في سمن، فقال: عنها قال 

ينجسه، قياسا على الفأرة إن كل ذي دم ذاتي إذا مات في سائل غير الماء فإنه : غيرهم من األئمة

 .إذا مات  في السمن

وقد اختلف الجمهور بعد ذلك فيما بينهم في عديد المسائل المتعلقة بالقياس، مثل اختالفهم 

في األحكام التي يجري فيها القياس، ومخالفة القياس لخبر الواحد، والتعارض بين األقيسة وكيفية 

 .الترجيح بينها، وغير ذلك

فقد اشتهر عن الحنفية، والمالكية، والحنابلة، األخذ باالستحسان كدليل : االستحسان( جـ)

من األدلة الشرعية يُستند إليه في معرفة الحكم الشرعي لبعض المسائل الجزئية، مثل استثناء 
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مسألة جزئية من حكم قاعدة عامة، وترجيح قياس خفي على قياس ظاهر جلي نظراً لقوة تأثير 

 .القياس الخفي

 –وقف األراضي الزراعية، فإنه يتبادر إلى الذهن قياسه على البيع، ألن كال منهما : هومثال

ومقتضى هذا القياس أال يدخل . يترتب عليه خروج العين عن ملك صاحبها –أي الوقف والبيع 

حق المرور، وحق الشرب، وحق المسيل في الوقف، إال بالنص على هذه الحقوق من الواقف، كما 

قياس هذا الوقف على اإلجارة، ألن كال منهما  -في نفس الوق   -ويمكن .. البيع هو الحكم في

يترتب عليه تمليك االنتفاع بالعين دون ملك العين نفسها، ومقتضى هذا القياس أن تدخل هذه 

الحقوق في الوقف تبعا دون حاجة إلى النص عليها من الواقف كما هو الحكم في اإلجارة، غير أن 

خفي ال يتجه إليه الذهن أوال ولكنه أقوى أثرا، ولذلك رجحه الفقهاء على القياس األول هذا القياس 

الجلي  وهو قياس الوقف على البيع، وذلك ألن المقصود من الوقف هو انتفاع الموقوف عليهم 

بالعين الموقوفة، وال يتحقق هذا االنتفاع بالنسبة لألراضي الزراعية إال بالمرور والشرب 

 .وقد سمى الفقهاء هذا الترجيح للقياس الخفي على القياس الجلي استحسانا .والمسيل

كما اشتهر عن اإلمام الشافعي إنكار االستحسان وعدم االعتداد به كدليل شرعي يُعتمد عليه 

؛ أي وضع شرعا جديدا، "من استحسن فقد شرع: "في استنباط بعض األحكام، وقد نقل عنه قوله

رع من هللا تعالى وحده وهو الذي يضعه ثم يبلغه لعباده عن طريق رسله وهذا غير جائز ألن الش

 .وأنبيائه عليهم الصالة والسالم

والحق أن من يتتبع كالم الشافعي عن االستحسان، يجد أن االستحسان الذي نفاه الشافعي 

اق وأنكره هو القول بالهوى والتشهي من غير سند شرعي، وهذا من غير شك استحسان باطل باتف

جميع األئمة، وهو يختلف كثيرا عن االستحسان الذي جعله غيره من األئمة دليال يعتمد عليه في 

استنباط بعض األحكام، ألن االستحسان المعتبر عند هؤالء األئمة البد أن يستند إلى دليل شرعي 

 .أقوى من األصل المعدول عنه كما سبق بيانه

والحنابلة، االخذ بمبدأ سد الذرائع، ولكن الواقع أن  فقد اشتهر عن المالكية: سد الذرائع( د)

 .معظم الفقهاء يأخذون بهذا المبدأ وإن تفاوتوا في مقدار األخذ به

حيث اختلف الفقهاء وعلماء األصول في االحتجاج بها على ثالثة : المصالح المرسلة( هـ)

 : مذاهب

 .والشافعيةوهو مذهب الحنفية، . أنها ليس  حجة مطلقا: المذهب األول

 .هو المشهور عن اإلمام مالك رضي هللا عنه. أنها حجة مطلقا: المذهب الثاني

 : أنها حجة بشروط معينة وهي: المذهب الثالث
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أن تكون المصلحة ضرورية؛ أي من إحدى الضروريات الخمس، وهي حفظ  -0

 .الدين والنفس والنسل والعقل والمال

مقطوعا به وليس  -أي المصلحة  -أي أن يكون حصولها : أن تكون قطعية  -9

 .مظنونا

أن تكون كلية؛ أي أن تكون موجبة لفائدة عامة للمسلمين، فال تخص جماعة  -3

 .معينة منهم

. فإذا تحقق  هذه الشروط الثالثة اعتبرت مصلحة وكان  حجة، وإن تخلف  لم يعمل بها

ح البعض أن يكون هو مذهب اإلمام مالك وهذا هو مذهب اإلمام الغزالي،  .ورجَّ

ما اعتاده الناس في معامالتهم وساروا عليه : ومعناه في اصطالح الفقهاء: العرف( ز)

 .واستقام  عليه أمورهم من قول أو فعل

وقد أخذ الحنفية والمالكية والشافعية بالعرف في األمور التي لم يرد بها نص من الشارع، 

في استنباط كثير من األحكام الفقهية، إذا توفرت في هذا العرف الشروط الثالثة  حيث اعتمدوا عليه

 :اآلتية

أال يخالف نصا من النصوص الشرعية المقطوع بها، أو حكما من األحكام الثابتة التي  -0

 .ال تتبدل وال تتغير وال تخضع لعادات الناس وأعرافهم

مور عليه في جميع األحوال أو أن يكون العرف مطردا أو غالبا، بمعنى جريان األ -9

معظمها، فال عبرة بالعرف الذي يجري في بعض األحوال دون البعض اآلخر وذلك 

 .لعدم اطراده أو غلبته

أن يكون العرف سابقا ال متأخرا؛ فال عبرة بالعرف الطارئ بعد المسألة، ولهذا كان   -3

وق  نشوء سببهما، الدعوى واإلقرار خاضعين للعرف السابق عليهما الذي كان سائدا 

ولذلك فإن األحكام المتعلقة بالوقف . ألنهما إخبار بما تقدم، فال يقيدهما العرف المتأخر

 .تخضع للعرف الذي كان سائدا وق  إنشاء هذا الوقف

فقد اتفق الفقهاء علي أن قول الصحابي في األمور التي ال مجال فيها : قول الصحابي( ح)

 .ملسو هيلع هللا ىلصم السنة المرفوعة إلى النبي لالجتهاد والرأي يعتبر في حك

فقد اتفق الفقهاء على أنه ال يكون حجة على غيره من : أما قوله في المسائل االجتهادية

الصحابة المجتهدين، ألن الصحابة رضي هللا عنهم أجمعوا على جواز مخالفة بعضهم في 

ين لما جاز أن يختلفوا فيما بينهم في االجتهاد، فلو كان قول الصحابي حجة على الصحابة اآلخر

المسألة الواحدة، لكن الثاب  أنهم اختلفوا في كثير من المسائل، مما يدل على أن قول كل منهم ليس 

 .بحجة على اآلخرين
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وأما بالنسبة لغير الصحابة من التابعين ومن بعدهم من األئمة والمجتهدين؛ فقد اختلف 

 :إلى المذاهب اآلتية –في المسائل االجتهادية  –عليهم  الفقهاء في كون قول الصحابي حجة

وهو مذهب مالك، وأبي بكر الرازي من الحنفية، . أن قوله حجة مطلقا: المذهب األول

 .والشافعي في أحد قوليه، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايات عنه

 .أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا: المذهب الثاني

 .أن الحجة في قول أبي بكر وعمر دون غيرهما من الصحابة: لثالثالمذهب ا

وهو مذهب األشاعرة، والمعتزلة، والشافعي في قوله . أنه ليس بحجة مطلقا: المذهب الرابع

 . اآلخر، وأحمد بن حنبل في الرواية األخرى عنه، وهو المختار عند الغزالي واالَمدي

والتي لم نُنه  ملسو هيلع هللا ىلصفي الشرائع السابقة على شريعة دمحم فقد اختلف الفقهاء : شرع من قبلنا( ط)

 عنها أو نُؤمر باتباعها، هل هي الزمة لنا وحجة علينا، أم ال؟ 

فذهب بعض الفقهاء إلى القول بلزومها لنا ما لم نُنه عنها أو يَِردَ ما يدل على نسخها في 

 .الكتاب أو السنة

إلى القول بعدم لزومها لنا وال يجوز العمل بشيء موافق  وذهب البعض اآلخر من الفقهاء

وهو المختار عند ابن حزم . للشرائع السابقة وليس اتباعاملسو هيلع هللا ىلص لبعضها، فنعمل به ائتمارا لنبينا 

 .الظاهري، والغزالي واالَمدي

 .ي ما كان منفيااستدامة إثبات ما كان ُمثبَتا أو نف: ومعناه عند األصوليين: االستصحاب( ي)

 .الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان األول: أو هو

وقد اختلف الفقهاء في األخذ باالستصحاب كدليل يُعتمد عليه في االحتجاج ببعض األحكام 

 .ولزومها

 -االستصحاب أي  -فذهب الشافعية وبعض الحنفية والحنابلة وأكثر المالكية إلى األخذ به 

كدليل يُعتمد عليه سواء في النفي أو اإلثبات، حيث يستندون إليه في بقاء الحقوق الثابتة، كما 

يعتبر حيا إلى أن  –مثال  –فالمفقود .. يستندون إليه في إثبات حقوق جديدة لم تكن موجودة من قبل

لذلك تكون له كل أحكام يقوم الدليل على موته، استصحابا للحال التي كان عليها قبل الفقد، و

األحياء، فيرث من غيره، وتثب  له الوصية، ويستحق في الوقف إن كان من المستحقين فيه، كما 

تبقى أمالكه على ذمته  فال يرثها غيره، وتبقى زوجته في عصمته فال يحل لها أن تتزوج بغيره 

 .دة معينةإلى أن يثب  موته بالبينة أو يحكم القاضي باعتباره ميتا بعد مضي م
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وذهب بعض الحنفية إلى أن االستصحاب حجة للدفع أي للنفي ال لإلثبات، ومعنى هذا أن 

بقاء ما كان على ما كان حجة لدفع ما يخالفه حتى يقوم دليل يثب  ما يخالفه، وليس حجة إلثبات 

ء ملكه لماله ويظهر ذلك بالنسبة للمفقود فإن حياته السابقة قبل الفقد تُستصحب لبقا. أمر غير ثاب 

ففي الحالة . ودفع إرث غيره له، وال تصلح ألن تُثب  له الملك ابتداء في مال مورثه إذا مات

ال يثب  االستصحاب إرثه من : دفع االستصحاب إرث الغير من المفقود، وفي الثانية: األولى

 .غيره
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)*( 

 

لقد اختلف األئمة في كثير من األمور االجتهادية، كما اختلف الصحابة والتابعون قبلهم؛ 

وهم جميعاً على الهدى ما دام االختالف لم ينجم عن هوى أو شهوة أورغبة في الشقاق، فقد كان 

إصابة الحق وإرضاء هللا جل شأنه، ولذلك  جهده وما في وسعه وال هدف له إالالواحد منهم يبذل 

إن أهل العلم في سائر األعصار كانوا يقبلون فتاوى المفتين في المسائل االجتهادية ما داموا ف

مؤهلين، فيصوبون المصيب، ويستغفرون للمخطئ، ويحسنون الظن بالجميع، ويسلمون بقضاء 

القضاة على أي مذهب كانوا، ويعمل القضاة بخالف مذاهبهم عند الحاجة من غير إحساس بالحرج 

ون راء على قول بعينه، فالكل يستقي من ذلك النبع وإن اختلف  الدالئل، وكثيراً ما يصد  أو انطو

ال " أو" نكره هذا "أو " هذا ما ينبغي "أو " أحسن "أو " هذا أحوط : "اختياراتهم بنحو قولهم

فال تضييق وال اتهام، وال حجر على رأي له من النص مستند، بل يسر وسهولة وانفتاح  ،"يعجبني

 .على الناس لتيسير أمورهم

لقد كان في الصحابة والتابعين رضوان هللا عليهم ومن بعدهم من يقرأ البسملة، ومنهم من 

ومنهم من ال يقن   في الفجر،وكان منهم من يقن   .ومنهم من يجهر بها، ومنهم من يسرال يقرأها، 

ومنهم من  .حجامة، ومنهم من ال يتوضأ من ذلكومنهم من يتوضأ من الرعاف والقيء، وال .فيها

ومنهم من يتوضأ من أكل لحم اإلبل  .ضاً للوضوء، ومنهم من ال يرى ذلكيرى في مس المرأة نق

 ً  .أو ما مسته النار مساً مباشراً، ومنهم من ال يرى في ذلك بأسا

ه لم يمنع من أن يصلي بعضهم خلف بعض، كما كان أبو حنيفة وأصحابه إن هذا كل

والشافعي وأئمة آخرون يصلون خلف أئمة المدينة من المالكية وغيرهم ولو لم يلتزموا بقراءة 

ه ولم يعد فاإلمام أبو يوسف خل فصلىد احتجم البسملة ال سراً وال جهراً، وصلى الرشيد إماماً وق

 .ة عنده تنقض الوضوءالصالة مع أن الحجام

إن كان اإلمام قد : ء من الرعاف والحجامة، فقيل لهوكان اإلمام أحمد بن حنبل يرى الوضو

مام مالك وسعيد بن كيف ال أصلي خلف اإل: "خرج منه الدم ولم يتوضأ هل يصلى خلفه؟ فقال 

ً من مقبرة أبي حنيفة رحمه . "المسيب  -هللا فلم يقن  وصلى الشافعي رحمه هللا الصبح قريبا

ً  ،"أخالفه وأنا في حضرته: "لك، فقالفقيل له في ذ -والقنوت عنده سنة مؤكدة  ربما : "وقال أيضا

 ."حدرنا إلى مذهب أهل العراقان

                                                           
(*)
، 2أدب االختالف في اإلسالم، للدكتور طه جابر فياض العلواني رحمه هللا، سلسلة كتاب األمة، قطر، ع : من كتاب ـ

 .031-007: هـ، الصفحات0415، جمادى األولى 0ط
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وكان مالك رحمه هللا أثب  األئمة في حديث المدنيين عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأوثقهم إسناداً، 

ويل عبد هللا بن عمر وعائشة وأصحابهم من الفقهاء السبعة رضوان هللا وأعلمهم بقضايا عمر وأقا

، وأل ف كتابه وى، وقد حد ث وأفتى رضي هللا عنهعليهم أجمعين، وبه وبأمثاله قام علم الرواية والفت

الذي توخى فيه إيراد القوي من حديث أهل الحجاز، كما نقل ما ثب  لديه من أقوال " الموطأ"

به على أبواب الفقه فأحسن  الصحابة وفتاوى ثمرة " الموطأ"ترتيبه وأجاد، وقد اعتبر التابعين، وبو 

هر في اإلسالم ، وقد وافقه ظوهو أول كتاب في الحديث والفقه  جهد اإلمام مالك لمدة أربعين عاماً،

ً من معاصريه من علماء الحجازعلى ما فيه سبعون عا ومع ذلك فحين أراد المنصور كتابة  .لما

ً للخالفعد كان  ،ة نسخ منه، وتوزيعها على األمصار، وحْمل الناس على الفقه الذي فيه حسما

يا أمير المؤمنين، ال تفعل هذا، فإن الناس : "اإلمام مالك أول من رفض ذلك، فقد روي عنه أنه قال

ه من قد سبق  لهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم، وأتوا ب

فقك هللا يا أبا و": فقال الخليفة… "فدع الناس وما اختار أهل كل بلد منهم ألنفسهم ،اختالف الناس

 ."عبد هللا

حمل الناس على الكتاب الذي أودع فيه أحسن ما فأي رجل هذا اإلمام الجليل الذي يأبى أن يُ 

أهل المدينة وذلك الحشد  سمع من السنة، وأقوى ما حفظ وأدرك من العلم الذي ال اختالف فيه عند

 .من علماء عصره

 :رسالة الليث بن سعد إلى اإلمام مالك

ولعل من أفضل وأحسن أمثلة أدب االختالف تلك الرسالة العلمية الرائعة التي بعث بها فقيه 

في أدب  -مصر وإمامها وعالمها الليث بن سعد إلى اإلمام مالك، يعرض عليه فيها وجهة نظره 

كثير مما كان اإلمام مالك يذهب إليه ويخالفه فيه الليث بن سعد، ونظراً لطول  حول -جم رفيع 

وكرام  الذي اختلف في ظله سلف هذه األمةالرسالة نقتطف منها ما يشير إلى ذلك األدب الرفيع 

 :علمائها، يقول الليث بن سعد

 وإي اك، وأحسن لنا عافانا هللا: أما بعد ،هو فإني أحمد هللا الذي ال إله إال سالم عليك،… "

العاقبة في الدنيا واآلخرة، قد بلغني كتابك تذكر فيه من صالح حالكم الذي يسرني، فأدام هللا ذلك 

وإنه بلغك أني أفتي الناس بأشياء ": ثم يقول… "لكم، وأتمه بالعون على شكره والزيادة من إحسانه

لي على ما أفتيهم بَ نفسي العتماد من قِ مخالفة لما عليه الناس عندكم، وأني يحق عليَّ الخوف على 

به، وأن الناس تبع ألهل المدينة التي كان  إليها الهجرة، وبها نزل القرآن، وقد أصب  بالذي كتب  

حب، وما أجد أحداً ينسب إليه العلم أكره تووقع مني بالموقع الذي  -تعالى  إن شاء هللا -به من ذلك 

مني  ،ماء أهل المدينة الذين مضوا، وال آخذ لفتياهم فيما اتفقوا عليهلشواذ الفتيا، وال أشد تفضيالً لعل

 ".لحمد هلل رب العالمين ال شريك لهوا
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ثم يمضي اإلمام الليث بن سعد في رسالته مورداً أوجه االختالف بينه وبين اإلمام مالك 

األولين الذين تخرجوا مبيناً أن كثيراً من السابقين  ،رحمهما هللا تعالى حول حجية عمل أهل المدينة

 في مدرسة النبوة حملوا إلى مشارق األرض ومغاربها، وهم يجاهدون، ما تعلموه من كتاب هللا

ربيعة بن : وكذلك من أتى بعدهم من أمثال ،، وبي ن أن التابعين قد اختلفوا في أشياءوسنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص

عند ربيعة خير  -هلل  ادً مْ حَ  –ومع ذلك : "قوله عليه، ثم يأبي عبد الرحمن حيث يذكر بعض مآخذ

قة كثير، وعقل أصيل، ولسان بليغ، وفضل مستبين، وطريقة حسنة في اإلسالم، ومودة صاد

ثم يذكر من أمثلة  ."ه بأحسن ما عملهنهللا وغفر له وزا هإلخوانه عامة، ولنا خاصة، رحم

 -والقضاء بشاهد ويمين  -ع ليلة المطر الجم: االختالف بينه وبين اإلمام مالك قضايا عديدة مثل

وقضايا … وتقديم الصالة على الخطبة في االستسقاء -ومؤخر الصداق ال يقبض إال  عند الفراق 

وقد ترك  أشياء كثيرة من أشابه هذا، وأنا أحب … " :خالفية أخرى، ثم قال في نهاية الرسالة

لك من المنفعة، وما أخاف من الضيعة إذا ذهب توفيق هللا إي اك، وطول بقائك، لما أرجو للناس في ذ

فهذه منزلتك عندي ورأيي فيك فاستيقنه، وال تترك  .ع استئناسي بمكانك وإن نأت الدارمثلك، م

فإني أسر  ،الكتاب إلي  بخبرك وحالك وحال ولدك وأهلك، وحاجة إن كان  لك، أو ألحد يوصل بك

وتمام ما  أن يرزقنا وإياكم شكر ما أوالنا أل هللابذلك، كتب  إليك ونحن معافون والحمد هلل، ونس

 ."م عليكم ورحمة هللاأنعم به علينا، والسال

تب التراجم كإن هناك كثيراً من المناظرات العلمية الدقيقة المليئة بأدب االختالف حفل  بها 

ال  بعد شيوع بين أهل العلم إ" أدب االختالف"يكاد المرء يفتقد  والتاريخ والمناظرات ونحوها، وال

نظراتهم إلى العلم نفسه، وال سيما بعد والتقليد وما رافقه من تعصب وتعثر في سلوك أهل العلم، 

بق من علماء سوكان قد : "أن خل  الساحة من أمثال العلماء الذين يقول فيهم اإلمام الغزالي

م  علماء التابعين من هو مستمر على الطراز األول، ومالزم صفو الدين، ومواظب على س

فاضطر الخلفاء إلى اإللحاح في طلبهم لتولية القضاء  ."فكانوا إذا ُطلبوا هربوا وأعرضواالسلف، 

والحكومات، وحل محل هذا الرعيل المبارك طالب الدنيا بالدين، وحل الذي هو أدنى مكان الذي 

وإقبال األئمة فرأى أهل تلك األعصار عز العلماء : "خير، وفي ذلك يقول اإلمام الغزاليهو 

أبوا بطلب العلم توصالً إلى نيل العز، ودرك الجاه من قبل الة عليهم مع إعراضهم عنهم، فاشروالو

الوالة، فأكب وا على علم الفتاوى وعرضوا أنفسهم على الوالة، وتعرفوا إليهم، وطلبوا الواليات 

فأصبح الفقهاء  ،االبتذالوالصالت منهم، فمنهم من أنجح، والمنجح لم يخل من ذل الطلب ومهانة 

بعد أن كانوا مطلوبين طالبين، وبعد أن كانوا أعزة باإلعراض عن السالطين أذلة باإلقبال عليهم 

 ."الى في كل عصر من علماء دين هللاإال  من وفقه هللا تع

ر اإلمام الغزالي رحمه هللا واقع العلماء بعد أن غدت الدنيا مطلبهم، وصار الدين  لقد صو 

ق الوحيد الموصل إلى أبواب الوالة، كما أصبح  الرغبة في كسب ود هم هي التي تدفع الطري

 .فئات ممن تزيوا بزي العلماء إلى طلب العلم
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ال : ال يؤخذ هذا العلم من أربعة، ويؤخذ ممن سواهم: "إن اإلمام مالكاً عليه رحمة هللا يقول

وال من كذ اب يكذب في أحاديث  يؤخذ من سفيه، وال يؤخذ من صاحب هوى يدعو إلى بدعته،

كان ال  ، وال من رجل له فضل وصالح وعبادة إذايث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصتهم على حدالناس وإن كان ال يُ 

َ . "يعرف ما يحمل ويحدث به إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لقد : "وقال أيضا

وأشار إلى مسجد رسول هللا صلى ) عند هذه األساطين قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أدرك  سبعين ممن يقول

من على بي  مال كان أميناً، إالَّ أنهم لم تُ ئاً، وإن أحدهم لو افما أخذت عنهم شيئ( هللا عليه وسلم

 ."نا ابن شهاب فكنا نزدحم على بابهيكونوا من أهل هذا الشأن، وقدم علي

ينهم كبير اختالف، وإن وقع فمن أجل الحق، ولن يدس ورجال تلك صفاتهم لم يكن ليقع ب

وحتى نؤصل اآلداب التي سار على نهجها كرام … الهوى أنفه في خالف ال يدعو إليه غير الحق

علمائنا، فنجعل منهم لنا القدوة الصالحة، وتكون خاللهم الكريمة تلك مثالً نحتذي به، نقدم نماذج 

 .هللا عليهم نن السلف الصالح رضوامن أدب االختالف بين كبار األئمة م

 :أبو حنيفـة ومالـك

التي يعتمدها كل  في األسسبين أبي حنيفة ومالك رحمهما هللا، وتباين  هناك اختالف كبير

منهما فيما يخص مذهبه؛ ولكن هذا لم يمنع، رغم فارق السن التي بينهما، أن يجل  الواحد منهما 

أخرج … صاحبه، وأن يكون معه على جانب كبير من األدب مع اختالف مناحيهما في الفقه

إني أراك : ل  لهلقي  مالكاً في المدينة، فق: قال الليث بن سعد: قال" كالمدار"القاضي عياض في 

ثم لقي  أبا : قال الليث. عرق  مع أبي حنيفة، إنه لفقيه يا مصري: قال. تمسح العرق عن جبينك

 ما رأي  أسرع: فقال أبو حنيفة ،(يشير إلى مالك)ول هذا الرجل فيك ما أحسن ق: حنيفة، وقل  له

 ...منه بجواب صادق، ونقد تام

 :دمحم بن الحسـن ومالـك

ن مذهبه، رحل إلى مالك الحسن من أبرز أصحاب أبي حنيفة، وهو مُ يعتبر دمحم بن  ِ دو 

ول والزمه ثالث سنين، وسمع منه الموطأ، ويتذاكر اإلمامان دمحم بن الحسن والشافعي يوماً، فيق

وما كان لصاحبنا أن يسك  وما كان  ،(كأي مال)أعلم من صاحبكم ( يريد أبا حنيفة)صاحبنا : دمحم

نشدتك هللا من كان  :فيقول اإلمام الشافعي -كأنه يستثير اإلمام الشافعي بذلك  -لصاحبكم أن يتكلم 

: يقول الشافعي. مالك، ولكن صاحبنا أقيس: مالك أو أبو حنيفة؟ فيقول دمحم ؛نة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصأعلم بس

قل  نعم، ومالك أعلم بكتاب هللا من أبي حنيفة، فمن كان أعلم بكتاب هللا وسنة رسوله كان أولى 

 .فيسك  اإلمام دمحم بن الحسنبالكالم، 
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 :الشـافعي ودمحم بن الحسـن

ن الحسن يوماً، فدار بيني وبينه كالم واختالف، حتى ذاكرت دمحم ب: يقول اإلمام الشافعي

إن كان أحد يخالفنا فيثب  : ويقول دمحم بن الحسن ...وداجه تدر، وتتقطع أزرارهجعل  أنظر إلى أ

 .…السؤال والجواب واالستماع لبيانه وتثبته في: فلم؟ قال: خالفه علينا فالشافعي، فقيل له

أن خلف األمة  ؛آداب علماء األمة، نستنبط منها نتلك هي بعض نماذج أدب االختالف، م

ستقي من أدب النبوة، ولم يكن أدب السلف الصالح يفي قرون الخير كان يسير حذو السلف، والكل 

يقتصر على تجنب التجريح والتشنيع، بل كان من اآلداب الشائعة في ذلك الجيل من العلماء التثب  

لم لهم به، والحرص على تجنب الفتيا خوفاً من الوقوع في في أخذ العلم واجتناب الخوض فيما ال ع

أدرك  في هذا المسجد : وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال صاحب القوت. الخطأ

سأل عن حديث أو مائة وعشرين من أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما منهم أحد يُ ( جد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصمس)

كان  المسألة تعرض على أحدهم فيردها إلى اآلخر، : وفي لفظ آخر.  ود  أن أخاه كفاه ذلكفتيا إال  

 .…ل عنها أول مرةئإلى الذي سويردها اآلخر حتى ترجع 

وقد ارتفع هؤالء الرجال فوق مشاعر اإلحساس بالغضاضة، فقد يتوقف أحدهم أمام مسألة، 

ذكر أن قومه أرسلوه يسأله عنها من مسيرة ستة وفمن ذلك أن رجال سأل مالك بن أنس عن مسألة، 

من : ومن يعلمها؟ قال مالك: قال الرجل. فأخبر الذي أرسلك أني ال علم لي بها: أشهر، قال مالك

 .[39: البقرة](  ِعْلَم إال  ماَ َعلَّْمتَنَاال) :عل مه هللا، قال  المالئكة

ال : "ي اثنتين وثالثين منهافقال فوروي عن مالك أيضاً أنه سئل عن ثمان وأربعين مسألة، 

 ".أدري

قدم  على مالك من العراق بأربعين مسألة فسألته عنها فما : وعن خالد بن خداش قال

 .أجابني منها إال  في خمس مسائل

 .أصيب  مقاتله( ال أدري)إذا أخطأ العالم قول : لبن عجالن يقواوكان 

الم أن يورث جلساءه قول ينبغي للع: لوروي عن مالك، عن عبد هللا بن يزيد بن هرمز قا

ال : حتى يكون ذلك في أيديهم أصالً يفزعون إليه، فإذا سئل أحد عما ال يدري قال( ال أدري)

 .أدري

ال أدري : صح عن أبي الدرداء أنه قال(: 413توفي سنة )و عمر بن عبد البر وقال أب

 .نصف العلم
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 :مـالك وابن عيينـة

ومالك وابن عيينة القرينان، : "قرين مالك ونداً له، يقول اإلمام الشافعي كان ابن عيينة

أن ابن عيينة ذكر مرة حديثاً فقيل : ومع ذلك فقد روي ،"وابن عيينة لذهب علم الحجازولوال مالك 

 :إن مالكاً يخالفك في هذا الحديث، فقال القائل، أتقرنني بمالك؟ ما أنا ومالك إال  كما قال جرير: له

 لم يستطع صولة البزل القناعيس   بن اللبون إذا ما لز  في قرناو

يوشك أن يضرب الناس أكباد اإلبل في طلب ) :ويروى لسفيان بن عيينة قول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

. إنه مالك بن أنس: من هو؟ فيقول: فيقال لسفيان ،(يوجد عالم أعلم من عالم المدينة العلم فال

بلغ من الحديث إال  صحيحاً، وال يحمل الحديث إال  عن ثقاة الناس، وما أرى ال يُ كان : "ويقول

 ." ستخرب بعد موت مالك بن أنسالمدينة إال  

 :مالـك والشـافعي

مالك بن أنس معلمي، وعنه أخذت العلم، وإذا ذكر العلماء فمالك : يقول اإلمام الشافعي

إذا جاءك الحديث من مالك فشد به : ن يقولوكا …حد آمن علي من مالك بن أنسالنجم، وما أ

 .إذا شك في الحديث طرحه كله يديك، كان مالك بن أنس

 :أحمـد بن حنبل ومالـك

 سمع  أحمد بن حنبل يُسأل عن سفيان ومالك إذا اختلفا في: عن أبي زرعة الدمشقي قال

، : اختلفا؟ فقالقل  فمالك واألوزاعي إذا : قال. يبمالك أكبر في قل: الرواية، فقال مالك أحب إلي 

فكأنه كان يرى أن إبراهيم ال ينبغي  ،(أي النخعي)وإبراهيم : مة، قيل لهوإن كان األوزاعي من األئ

وسئل عن رجل يريد أن . هذا ضعه مع أهل زمانه: قرن بمالك ألنه ليس من أهل الحديث، فقالأن يُ 

 .يحفظ حديث مالك: له؟ قال ترىحديث من : قيل له - بعينه –يحفظ حديث رجل واحد 

 :آراء بعض العلماء في أبي حنيفة

، وأبو حنيفة من أهل الرأي بالمكانة التي ج أميراً للمؤمنين في الحديثكان شعبة بن الحجا

حنيفة، تجمع بينهما مودة ومراسلة،  يا فقد كان شعبة كثير التقدير ألبعرفنا، ورغم تباين منهجيهم

لقد ذهب معه فقه الكوفة : يطلب إليه أن يحد ِث، ولما بلغه نبأ موته قالوكان يوث ِق أبا حنيفة، و

 .ضل هللا عليه وعلينا برحمتهتف

ما يتزين عند هللا بغير ما يعلمه هللا : وسأل رجل يحيى بن سعيد القطان عن أبي حنيفة فقال

 .إذا استحسنا من قوله الشيء أخذنا به -وهللا  -عز وجل ، فإنا 
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ً عند صاحبه، وهكذا لم يكن  االختالف وتباين اآلراء يمنع أحداً من األخذ بما يراه حسنا

 .وذكر فضله في هذا ونسبة قوله إليه

فقد كان يذكر عنه كل : وعن عبد هللا بن المبارك روايات كثيرة في الثناء على أبي حنيفة

جده، وحاول بعض خير، ويزكيه، ويأخذ من قوله، ويثني عليه، وال يسمح ألحد أن ينال منه في مس

 .اسك ، وهللا لو رأي  أبا حنيفة لرأي  عقالً ونبالً : جلسائه يوماً أن يغمز أبا حنيفة فقال له

ً عن عثمان ا: ونقل عن الشافعي أنه قال ِ، فقالسئل مالك يوما ً : لبتي   .كان رجالً مقاربا

ً : ي شبرمة فقالوسئل عن ابن أب أساطينكم هذه لو جاء إلى  :قال ؟فأبو حنيفة: قيل .كان رجالً مقاربا

 إشارة إلى براعته في القياس، .أنها خشب، لظننتم أنها خشب فقايسكم على( يعني سواري المسجد)

 .ي الفقه عيال على أبي حنيفةالناس ف… : أما اإلمام الشافعي فما أكثر ما روي عنه قوله

تجب ذكر فيها إال  الخير، ومن حاول تجاوز اآلداب التي ولم تكن مجالس هؤالء الرجال ليُ 

سئل الفضل  د إلى الصواب، وحيل بينه وبين مس أحد بما يكره، فقداألمة رُ مراعاتها مع أئمة هذه 

إن أبا حنيفة جاءهم بما : ما تقول في هؤالء الذين يقعون في أبي حنيفة؟ قال: بن موسى السيناني

 .ولم يترك لهم شيئاً فحسدوه العلم، يعقلونه وبما ال يعقلونه من

أئمة في الحديث كانوا مخالفين لإلمام أبي حنيفة في معظم  نهذه بعض األقوال التي نقل  ع

ه، وذكره بما هو أهل له من ما ذهب إليه، ولكن مخالفتهم له لم تمنعهم من اإلشادة به، والثناء علي

وليد الهوى، وال الرغبة في االستعالء، بل كان  ذلك لثقتهم بأن الخالف بينهم وبينه لم يك .الخير

نشدان الحق ضالة الجميع رحمهم هللا، ولوال هذه األخالق الكريمة واآلداب الفاضلة الندثر فقه 

ً لفقه هذه  الكثير من علماء سلفنا الصالح، وما كانوا يذبون عن أحد إال  لعلمهم أن في ذلك صونا

لعلمهم أن في ذلك صوناً لفقه هذه األمة التي ال تستقيم حياتها إال  في األمة التي ال تستقيم حياتها إال  

 .ظله

 :آراء بعض العلمـاء في الشافعي

إذا جاءه شيء من التفسير والفتيا التف  إلى  -وهو من هو في مكانته  -كان ابن عيينة 

وحين بلغه نبأ وفاة . ههذا أفضل فتيان زمان: وكثيراً ما كان يقول إذا رآه. سلوا هذا : الشافعي وقال

 .إن مات دمحم بن إدريس فقد مات أفضل أهل زمانه: الشافعي قال

وكان عبد هللا بن . أنا أدعو هللا للشافعي حتى في صالتي: وكان يحيى بن سعيد القطان يقول

عبد الحكم وولده على مذهب اإلمام مالك، ولكن هذا لم يمنع عبد هللا بن الحكم من أن يوصي ولده 

فما رأي  أحداً أبصر ( يعني الشافعي)الزم هذا الشيخ : هاً بلزوم اإلمام الشافعي حيث قال لدمحم

لوال : ويبدو أن الولد قد أخذ بنصيحة أبيه حيث يقول. منه -أصول الفقه : أو قال -بأصول العلم 
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هللا الشافعي ما عرف  كيف أرد على أحد، وبه عرف  ما عرف ، وهو الذي علمني القياس رحمه 

 .لسان فصيح، وعقل صحيح رصين فقد كان صاحب سنة وأثر، وفضل وخير، مع

 :بين اإلمام أحمـد والشـافعي

أي رجل كان الشافعي، فإني أسمعك تكثر : عن عبد هللا بن اإلمام أحمد قال، قل  ألبي

نظر هل لهذين فا كان الشافعي رحمه هللا كالشمس للدنيا، وكالعافية للناس،: يا بني: الدعاء له؟ فقال

أما يستحيي أبوك : لقيني يحيى بن معين فقال: وعن صالح بن اإلمام أحمد قال من خلف أو عوض؟

. رأيته مع الشافعي والشافعي راكب، وهو راجل آخذ بزمام دابته: وما يفعل؟ قال: مما يفعل؟ فقل 

فخذ بركابه من الجانب ال إذا أردت أن تتفقه فتع: يقول لك أبي: إن لقيته فقل: فقل  ألبي ذلك، فقال

 .اآلخر

كن  عند أحمد بن حنبل نتذاكر في مسألة، فقال : وعن أبي حميد بن أحمد البصري قال

إن لم يصح فيه حديث ففيه يقول الشافعي : فقال. يا أبا عبد هللا ال يصح فيه حديث: رجل ألحمد

مسألة كذا وكذا فأجاب فيها، ما تقول في : قل  للشافعي( أي أحمد: ثم قال. )أثب  شيء فيه وحجته

ً للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: من أين قل ؟ هل فيه حديث أو كتاب؟ قال: فقل   وهو حديث بلى فنزع في ذلك حديثا

 .نص

يقول : ل  فيهاقُ ل  في مسألة ال أعرف فيها خبراً إذا سئ: وكان أحمد رحمه هللا يقول

 .عي، ألنه إمام عالم من قريشالشاف

لقيني أحمد بن حنبل : سمع  إسحاق بن راهويه يقول: علي األصبهاني قالوعن داود بن 

 .فأراني الشافعي… م تر عيناك مثلهل حتى أريك رجالً لاتع: بمكة فقال

ً بأستاذه كان ذلك رأي أحمد بن حنبل في الشافعي، وال غرْ  و في أن يكون التلميذ معجبا

معترفاً له بالفضل، ولكن الشافعي نفسه لم يمنع تتلمذ أحمد عليه من أن يعترف له بالفضل والعلم 

أما أنتم : أما تتلمذ أحمد عليه من أن يعترف له بالفضل والعلم بالسنة فيقول له: بالسنة فيقول له

ً أو فأعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان ال ً أو بصريا ً فأعلموني إن يكن كوفيا حديث صحيحا

 .كان صحيحاشامياً، أذهب إليه إذا 

ً له)دث عن أحمد ال يسميه وكان الشافعي حين يح حدثنا الثقة من : "بل يقول( تعظيما

 ."نا الثقة أو أخبرنا الثقةأصحابنا أو أنبأ

من أدب جم، وخلق عال ال توضح لنا بعض ما كان عليه أسالفنا  فتلك لمحات خاطفة ؛وبعد

ينال منه االختالف، وال يؤثر فيه تباين االجتهادات، وتلك آداب الرجال الذين تخرجوا في المدرسة 

المحمدية، فما عاد للهوى عليهم من سلطان؛ وكتب التراجم والطبقات والمناقب والتاريخ حافلة بما 



 

 مسعود فلوسي. د.أ: وتنسيق جمع وإعداد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   013ـــــ  ــجامعية في علم الخالف ـــــــــــــــــــــــــــــ دروس

 

األئمة والتي كان األدب سداها،  رباال يحصى من المواقف النبيلة، والمناظرات الطريفة بين ك

والخلق اإلسالمي الرفيع لحمتها، وحري بنا ونحن نعيش الشتات في كل أمورنا أن نعود إلى فيء 

تلك الدوحة المباركة، ونلتقي على اآلداب الكريمة التي خلفها لنا سلفنا الصالح إن كن ا جادين في 

 .السعي الستئناف الحياة اإلسالمية الفاضلة

ن ال ننكر أن هناك مواقف لم تلتزم فيها هذه اآلداب، أو خل  من تلك السمات الخيرة ونح

التي ذكرناها، ولكنها كان  مواقف من أولئك المقلدين أو المتأخرين الذين أشربوا روح التعصب، 

اء، ومردوا على التقليد، ولم يدركوا حقيقة الروح العلمية العالية الكامنة وراء أسباب اختالف الفقه

موا تلك اآلداب الرفيعة التي كان  وليدة النية الصادقة في تحري الحق، وإصابة الهدف لهَ ولم يُ 

  .الذي رمى إليه الشارع الحكيم
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)*( 

 

كثر في واقع المسلمين المعاصر الخالف بين االتجاهات الفكرية والدعوية، وأخذ هذا 

حيث تداول فيه المختلفون األحكام التكليفية الخمسة  من األحيان طابعا فقهيا في الكثيرالخالف 

وقد ظهرت في هذا الخالف الكثير من السلبيات التي أفسدت العالقات األخوية بين . المعروفة

المسلمين، وحولتهم إلى فرق يطعن بعضها في بعض ويشنع بعضها على بعض، ويتهم بعضها 

وما ظهرت هذه المظاهر السبية إال . .، من ابتداع وفسوق وخروج وكفر وضاللتهمبعضا بأشنع ال

 .حين غاب أدب االختالف بين المسلمين، وانتصر كل فريق لرأيه وإن كان الحق بخالفه

ولذلك كان من الضروري التذكير باآلداب الواجب التزامها عند االختالف مع غيرنا من 

ئل التي تتباين فيها األنظار، حتى يبقى هذا االختالف في دائرة ما المسلمين في أي مسألة من المسا

 .التصرفاتالمواقف وهو مشروع، وال نقع فيما هو محظور من 

وهذه اآلداب مستفادة مما درج عليه سلفنا الصالح وعلماؤنا األفذاذ عبر القرون في 

 .هات نظرهماختالفاتهم ومناظراتهم وحواراتهم في المسائل التي تتباين فيها وج

 قواعد عامة في الخالف: أوالا 

، وما سوى األمةكتاب هللا، وسنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، وإجماع  :ما ال يتطرق إليه الخلل ثالثة - 1

 :ذلك ليس بمعصوم

يتطرق إليها الخلل والتي يجب الرجوع إليها عند كل خالف هي كتاب هللا ال األصول التي 

نبيه ملسو هيلع هللا ىلص الثابتة الصحيحة، ثم ما علم يقينًا أن أمة اإلسالم جميعها اجتمع  سبحانه وتعالى، وسنة 

 .ل الثالثة فليس بمعصوم من الخطأعليه، وما سوى هذه األصو

 :القاعدة ما يلي هذه رتب علىويت

 يقينًا ال يجوز ألحد أن يخرج عن المقطوع داللته من كتاب هللا، وسنة رسوله، وما علم -أ 

 .أن األمة قد أجمع  عليه

                                                           
(*)
القواعد الذهبية في أدب الخالف، للشيخ عبدالرحمن عبدالخالق، منشور على شبكة األنترن  في العديد من : من بحث ـ

 .مع بعض التصرف. المواقع
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إلى المحكم؛ لقوله  دُّ رَ يُ إلى المقطوع، والمتشابه  دُّ رَ ظني الداللة من الكتاب والسنة يُ  -ب 

ا }: تعالى ْحَكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكتَاِب َوأَُخُر ُمتََشابَِهاٌت فَأَمَّ  الَِّذينَ ُهَو الَِّذَي أَنَزَل َعَلْيَك اْلِكتَاَب ِمْنهُ آيَاٌت مُّ

اِسُخوَن في قُلُوبِِهْم َزْيٌغ فَيَتَّبِعُوَن َما تََشابَهَ ِمْنهُ اْبتِغَاء اْلِفتْنَِة َواْبتِغَاء تَأِْويِلِه َوَما يَْعلَُم تَأْوِ  ُ َوالرَّ يلَهُ إِالَّ َّللا 

ْن ِعنِد َرب ِنَا َوَما يَذَّكَُّر إِالَّ أُوْ   .[7: آل عمران]{ واْ األْلبَابِ لُ فِي اْلِعْلِم يَقُولُوَن آَمنَّا بِِه ُكلٌّ م ِ

صلى  ما تنازع فيه المسلمون يجب أن يردوا الخالف فيه إلى كالم هللا، وكالم رسوله -جـ 

ُسوَل َوأُْوِلي األَْمِر }: ، عمالً بقوله تعالىهللا عليه وسلم َ َوأَِطيعُواْ الرَّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ أَِطيعُواْ َّللا 

ِ َواْليَْوِم اآلِخِر ذَلِ ِمنُكْم  ُسوِل إِن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاّلِل  ِ َوالرَّ َك َخْيٌر فَإِن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَُردُّوهُ إِلَى َّللا 

 .[52: النساء]{ َسُن تَأِْويالً َوأَحْ 

 :ال يجوز الخالف فيهالمعلوم من الدين ضرورة  - 2

طوع بها في اإلسالم، والمقطوع به هو المجمع ال يجوز الخالف في حكم من األحكام المق

عليه إجماًعا ال شبهة فيه، والمعلوم من الدين بالضرورة كاإليمان باهلل ومالئكته، وكتبه، ورسله، 

واليوم اآلخر، والقدر خيره وشره من هللا تعالى، وأن القرآن الذي كتبه الصحابة ويقرؤه المسلمون 

 لم ينقص منه شيء، والصلوات الخمس، وصيام شهر رمضان، جميعًا إلى يومنا هذا هو كتاب هللا

ووجوب الزكاة والحج، وحرمة الربا والزنا، والخمر، والفواحش، ونحو ذلك من المعلوم من الدين 

 .ف بين األمةبالضرورة أنه من اإلسالم، وكل ذلك ال يجوز فيه خال

 :الخالف جائز في األمور االجتهادية - 3

بين األمة في عصور الصحابة ومن  اة الخالفية التي وقع التنازع فيهاألحكام االجتهادي

بعدهم إلى يومنا هذا يجوز فيها االختالف، وال يجوز الحكم على من اتبع قوالً منها بكفر وال فسق 

ولمن بلغ درجة النظر واالجتهاد أن يختار منها ما يراه الحق، ولمن عرف األدلة . وال بدعة

، وبالقول إن هذا راجح، وهذا ئقوال، وال بأس بالتصويب والتخطيح بين األوأصول الفقه أن يرج

مرجوح، وذلك كرؤية النبي ملسو هيلع هللا ىلص ربه ليلة المعراج، وقراءة الفاتحة وراء اإلمام في الجهرية، 

 .، وإتمام الصالة في السفر"بسم ميحرلا نمحرلا هللا"والجهر واإلسرار بـ

 :وكونه رحمة وسعة أحيانااوقوع االختالف  - 4

الخالف في األمور االجتهادية الظنية واقع من الصحابة والتابعين واألئمة وجميع علماء 

وفضالء هذه األمة، وذلك أنه من لوازم غير المعصوم، وال معصوم إال رسول هللا صلى هللا عليه 

 .ةحالوسلم، وأما من بعده فال عصمة ألحد منهم، والخطأ واقع منهم ال م

يه أنواعا من الرحمة وهذا الخالف الجائز، أو السائغ، قد نص كثير من سلف األمة أن ف

 :لهذه األمة
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، وقد [911: البقرة]{ َربَّنَا الَ تَُؤاِخْذنَا إِن نَِّسينَا أَْو أَْخَطأْنَا}: الرحمة في عدم المؤاخذة -أ 

، (قد فعل ): اآلية، وتالها الصحابةثب  في صحيح البخاري رحمه هللا أن هللا قال بعد أن أنزل هذه 

إذا حكم الحاكم ثم : "والمجتهد المخطئ معذور، بل مأجور أجًرا واحدًا كما جاء في الصحيحين

 .[متفق عليه]" فأخطأ فله أجر واحد اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد

حد من رحمة والسعة في جواز أخذ القول االجتهادي كما نص على ذلك غير واال -ب 

فإن هللا برحمته ... أما بعد": مه هللا في مقدمة كتابه المغنيقال ابن قدامة رح .األئمة المجتهدين

بهم قواعد اإلسالم وأوضح بهم مشكالت  دَ هَّ له جعل سلف هذه األمة أئمة من األعالم مَ وطوْ 

وقال اإلمام الحجة القاسم بن دمحم بن أبي . "حجة قاطعة واختالفهم رحمة واسعة اتفاقهم: األحكام

لقد نفع هللا باختالف أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص في أعمالهم، ال يعمل العامل : "بكر الصديق رضي هللا عنهم

جامع بيان العلم ". )ه في سعة، ورأى أن خيًرا منه قد عمل عملهبعمل رجل منهم إال رأى أن

عمر بن عبد العزيز "وذكر ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله أن  .(11/4وفضله 

بالشيء مخالفًا فيه القاسم، وجعل  ئكران الحديث فجعل عمر يجياعال يتذوالقاسم بن دمحم اجتمعا فج

". ال تفعل فما يسرني أن لي باختالفهم حمر النعم: ى تبين فيه فقال له عمرذلك يشق  على القاسم حت

رجالً صنف كتابًا في "وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا أن (. 11/9جامع بيان العلم وفضله )

ه كتاب االختالف، ولكن سم: االختالف فقال أحمد  (.72/31الفتاوى ) "ه كتاب السعةال تُسم ِ

 :باع ما ترجح لدينا أنه الحقيجب ات - 5 

لم بعد ذلك أن النص بخالفه فإنه يجب ما تنازع فيه الصحابة وأئمة اإلسالم بعدهم، وعُ 

كترك : وذلك ،علينا فيه اتباع ما تبين أنه موافق للدليل، وعدم اتهام السابقين بكفر أو فسق أو بدعة

ينار بالدينارين، ونكاح المتعة، ومنع ب الذي ال يجد ماء للصالة حتى يجد الماء، وصرف الدنُ الجُ 

 .ر العنب، ومثل هذه المسائل كثيرالتمتع في الحج، وجواز القدر غير المسكر من خم

 : عذر فيهاأسباب الخالف التي يُ  - 6

 ،وجهل بعضهم له كمعرفة بعضهم بالدليل: فون كثيرةأسباب الخالف التي يعذر فيها المخال

ا على المسألة أو ظاهًرا أو مؤوالً، وتفاوت  واالختالف حول صحة الدليل وضعفه، وكونه نصًّ

فهمهم للنص وتقديم بعضهم داللة من دالالت النص على أخرى، كمن يقدم الفحوى على الظاهر، 

ال يصلين أحد العصر إال في بني : "وكمن يقدم الظاهر على الفحوى، كما اختلفوا في قوله ملسو هيلع هللا ىلص

بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم ال نصلي حتى نأتيهم، وقال بعضهم بل قريظة؛ فأدرك 

 .[متفق عليه] " فلم يعنف واحدًا منهمنصلي، لم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي ملسو هيلع هللا ىلص

 .إذا اجتهد كل منهم لمعرفة الحق ومثل هذه األسباب يعذر أصحابها
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 :خالفأسباب الخالف التي ال يعذر فيها الم -7

الحسد والبغي، والمراءاة  :وأما األسباب األخرى التي ال يعذر فيها المخالف فهي

ولم يهتد إال للشقاق  حرم التوفيق واإلنصاف ومن كان  هذه دوافعه للخالف ،واالنتصار للنفس

ُ النَّبِي ِيَن }: قال تعالىوالخالف، كما  ً فَبَعََث َّللا  ةً َواِحدَة ِريَن َوُمنِذِريَن َوأَنَزَل َمعَُهُم َكاَن النَّاُس أُمَّ ُمبَش ِ

ِ ِليَْحُكَم بَْيَن النَّاِس فِيَما اْختَلَفُواْ فِيِه َوَما اْختَلََف فِيِه إِالَّ الَِّذيَن أُوتُوهُ مِ  ن بَْعِد َما َجاءتُْهُم اْلِكتَاَب بِاْلَحق 

ُ الَِّذيَن آَمنُ  ً بَْينَُهْم فََهدَى َّللا  ُ يَْهِدي َمن يَشَ اْلبَي ِنَاُت بَْغيا ِ بِإِْذنِِه َوَّللا  اُء إِلَى واْ ِلَما اْختَلَفُواْ فِيِه ِمَن اْلَحق 

ْستَِقيمٍ   .ن هداهم هللا هم الذين ال يبغونفالذي ،[903: البقرة] {ِصَراٍط مُّ

 :أو التخفيف من حدته اآلداب التي يجب اتباعها للخروج من الخالف: ثالنيا

 :لفالتثبت من قول المخا - 1

أول ما يجب على المسلم أن يتثب  في النقل، وأن يعلم حقيقة قول المخالف، وذلك بالطرق 

نقل عنه من كتبه ال مما يتناقله الناس الممكنة كالسماع من صاحب الرأي نفسه، أو قراءة ما يُ 

يمكن أن يدخل مع مالحظة أن األشرطة الصوتية  ،شفاها، أو سماع كالمه من شريط مسجل أيضا

ولو أن أهل العلم  .وحذف الكالم عن سياقه، ولذلك يجب سماع الكالم بكامله عليها القطع والوصل

نقل إليهم من أخبار لزال معظم الخالف الذي يجري بين المسلمين اليوم، وقد أمرنا يتثبتون فيما يُ 

ْم فَاِسٌق بِنَبٍَأ فَتَبَيَّنُوا أَن تُِصيبُوا يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِن َجاءكُ }: هللا بالتثب  كما قال سبحانه وتعالى

َوالَ تَْقُف َما لَْيَس لََك بِِه }: وقال تعالى [.1: الحجرات]{ قَْوماً بَِجَهالٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَى َما فَعَْلتُْم نَاِدِمينَ 

  [.31: اإلسراء]{ ُؤوالً ِعْلٌم إِنَّ السَّْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُؤادَ ُكلُّ أُولـئَِك َكاَن َعْنهُ َمسْ 

 :تحديد محل التنازع والخالف - 2

كثيرا ما يقع الخالف بين المخالفين، ويستمر النقاش والردود وهم ال يعرفون على التحديد 

ما نقاط الخالف بينهم، ولذلك يجب أوال قبل الدخول في نقاش أو جدال تحديد مواطن الخالف 

، وال يتجادالن في شيء قد يكونان هما متفقين عليه، تحديدا واضحا حتى يتبين أساس الخالف

فلو استبدل أحد  ،وكثيرا ما يكون الخالف بين المختلفين ليس في المعاني، وإنما في األلفاظ فقط

 .ولذا لزم تحديد محل الخالف تحديدا واضحا. المختلفين لفظة بلفظة أخرى لزال اإلشكال بينهما

 :النيات يجوز اتهامال  - 3

كان مخالفك مخالفا للحق في نظرك فإياك أن تتهم نيته، افترض في المسلم الذي يؤمن مهما 

صلى هللا  بالقرآن والسنة وال يخرج عن إجماع األمة، افترض فيه اإلخالص، ومحبة هللا ورسوله

ال . ، والرغبة في الوصول إلى الحق، وناظره على هذا األساس، وكن سليم الصدر نحوهعليه وسلم

وأما إذا افترض   ،بهذه الطريقة ستجتهد في أن توصله إلى الحق إن كان الحق في جانبكشك أنك 
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فيه من البداية سوء النية، وقبح المقصد فإن نقاشك معه سيأخذ منحى آخر وهو إرادة كشفه 

وإحراجه، وإخراج ما تظن أنه خبيئة عنده، وقد يبادلك مثل هذا الشعور، فينقلب النقاش عداوة، 

 .في الوصول إلى الحق رغبة في تحطيم المخالف وبيان ضالله وانحرافهوالرغبة 

 :أخلص النية هلل - 4

اجعل نيتك في المناظرة هو الوصول إلى الحق وإرضاء هللا سبحانه وتعالى، وكشف 

 .غموض عن مسألة يختلف فيها المسلمون، ورأب الصدع بينهم، وجمع الكلمة وإصالح ذات البين

فَاْعبُِد }: ك فإنك تثاب على ما تبذله من جهد في هذا الصدد؛ قال تعالىوإذا كان  هذه نيت

ينَ  َ ُمْخِلًصا لَّهُ الد ِ إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما : "وقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. [9: الزمر] {َّللاَّ

 .[متفق عليه]" نوى

 :كان مع خصمك ومناظركادخل إلى المناظرة وفي نيتك أن تتبع الحق وإن  - 5

يجب على المسلم الذي يخالف أخاه في مسألة ويناظره فيها أال يدخل نقاشا معه إال إذا نوى 

أن يتبع الحق أنى وجده، وأنه إن تبين له أن الحق مع مخالفه اتبعه، وشكر ألخيه الذي كان ظهور 

 .الحق على يده؛ ألنه ال يشكر هللا من ال يشكر الناس

 :كاتهم رأي - 6

أن يتهم رأيه، ويضع في  ،يجب على المسلم المناظر، وإن كان متأكدا من رأيه أنه صواب

 يسهل عليه تقبل الحق عندما يظهراالحتمال أن الحق يمكن أن يكون مع مخالفه، وبهذا الشعور 

 .ويلوح له

 :قبول الحق من المخالف حق وفضيلة - 7

يجب أن يذعن للحق عندما يتبينه، وال إن قبول الحق من مخالفك حق وفضيلة، فالمؤمن 

رآن فإن مراء ال تماروا في الق: "يجوز له رد الحق؛ ألن رد الحق قد يؤدي إلى الكفر كما قال ملسو هيلع هللا ىلص

 .[د وصححه األلباني في صحيح الجامعرواه أحم]..". في القرآن كفر

هذا يكون تكذيبا هلل وردًّا لحكمه،  ألن ،والمماراة هنا معناها المجادلة، ودفع داللته بالباطل

الكبر : "من العظائم، وقد فسر النبي ملسو هيلع هللا ىلص الكبر فقال ملسو هيلع هللا ىلصكبر وهو ورد الحق . وليس تكذيبا للمخالف

 .وبطر الحق رده ،[رواه مسلم] "طر الحق وغمط الناسب
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 :اسمع قبل أن تُجيب - 8

تسمع من مخالفك قبل أن ترد، وأن تحدد محل الخالف قبل  من آداب البحث والمناظرة أن

 .أن تخوض في الموضوع

 :اجعل لمخالفك فرصة مكافئة لفرصتك -9

يجب على كل مختلفين أن يعطي كل منهما لآلخر عند النقاش فرصة مكافئة لفرصته فإن 

 .هذا أولى درجات اإلنصاف

 :ال تقاطع - 11

 .مخالفك وانتظر أن ينتهي من كالمهانتظر فرصتك في النقاش، وال تقاطع 

 :اطلب اإلمهال، إذا ظهر ما يحتاج أن تراجع فيه نفسك - 11

إذا ظهر لك أن أمرا ما يجب أن تراجع فيه النفس، وتتفكر فيه لتتخذ قرارا بالعدول عن 

إذا تحقق  من الحق رأيك أو إعادة النظر فيه، فاطلب اإلمهال حتى تقل ِب وجهات النظر، وأما 

فالذي يخاصمك باآلية والحديث يطلب منك  ،فإن هذا هو الواجب عليك ،واإلذعان له ادر بإعالنهفب

وكل من ظهر له حكم هللا وحكم رسوله وجب عليه . في الحقيقة اإلذعان إلى حكم هللا وحكم رسوله

ِ َوَرُسوِلِه ِليَْحُكَم بَْينَُهْم أَن  إِنََّما َكاَن قَْوَل اْلُمْؤِمنِيَن إِذَا دُُعوا إِلَى}: كما قال تعالى ،قبوله فورا َّللاَّ

 [.50: النور]{ يَقُولُوا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا َوأُْولَئَِك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

 :ال تجادل وال تمارِ  - 12

ال يكن دخولك في نقاش مع أخيك المسلم هدفه الجدال والمماراة، بل يجب أن يكون 

الفك؛ ألن الجدال مذموم والمماراة مذمومة، والجدال مقصدك معرفة الحق، أو توضيحه لمخ

والمماراة أن يكون االنتصار لرأيك، وقطع خصمك وإثبات جهله، أو عجزه، وإثبات أنك األعلم أو 

 .أو األقدر على إثبات الحجة. األفهم

 :حدد مصطلحاتك واعرف جيدا مصطلحات مخالفك - 13

ن سبب خالفهم إال أنهم يستعملون كلمات كثيرا ما يتجادل اثنان ويختلف قوم وال يكو

 .ومصطلحات كل منهم يفهمها بمعنى يختلف عما يفهمها اآلخر

من أجل ذلك يجب عليك أن تحدد معاني كلماتك التي قد يفهمها مخالفك على صورة 

أخرى، وكذلك المصطلحات التي تستعملها، وأسأل مخالفك عن معاني كلماته، ومصطلحاته حتى 

 .ن كالمهتعرف مراده م
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المنهج، طريق : ومن المصطلحات التي يختلف في معناها الناس في الوق  الحاضر

... السلف، وسائل الدعوة، أساليب الدعوة، البدعة المكفرة، الهجر، التطرف، اإلرهاب، الخروج

إلخ، وكذلك يجب أن تعلم أن مخالفك يفهم هذه المصطلحات كما تفهمها أن ، أو كما هو معناها 

 .قيالحقي

 :إذا تيقنت أن الحق مع مخالفك فاقبله وإذا قبل منك الحق فاشكره وال تمن عليه - 14

يجب على المسلم إذا علم الحق من كالم مخالفه أن يبادر إلى قبوله فورا؛ ألن مخالفك في 

 .الدين يدعوك إلى حكم هللا حكم رسوله، وليس إلى حكم نفسه

الحق معه، وأن المصلحة الراجحة في اتباعه فاقبله وأما إذا كان رأيا مجردا، ورأي  أن 

 .أيضا ألن المسلم رجاع إلى الحق

وأما إذا وافقك مخالفك، ورجع عن قوله إلى قولك فاشكر له إنصافه، وقبوله للحق، واحمد 

 .هللا أن وفقك إلى إقالة عثرة ألخيك، وبيان حق كان غائبا عنه

 :ال تيأس من قبول مخالفك للحق - 15

كن عجوال متبرما غضوبا إلى اتهام مخالفك الذي لم يقبل ما تدلي به من حجة، وإن ال ت

كن  على يقين مما عندك، وال تيأس أن يعود مخالفك إلى الحق يوما، ولربما خالفك مخالف اآلن 

 .ثم يعود بعد مدة إلى الحق فال تعجل

إلى الشقاق أرجئ النقاش إلى وقت آخر إذا علمت أن االستمرار فيه يؤدي  - 16

 :والنفور

والنفور فاطلب رفع  ي االستمرار فيه إلى الشقاقإذا تيقن  أن النقاش والحوار سيؤد

أنا زعيم ببي  في ربض الجنة : "الجلسة، وإرجاء النقاش إلى وق  آخر، وتذكر حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 .[973األلباني في السلسلة ، وحسنه رواه أبو داود]" لمن ترك المراء وإن كان محقًّا

اإلبقاء على األخوة مع الخالف في الرأي في المسائل الخالفية أولى من دفع  - 17

 :المخالف إلى الشقاق والعداوة

إذا علم  من مخالفك أنه ال يبقى أخا إال ببقائه على ما هو عليه من أمر مرجوح ورأي 

ن دفعه إلى الشقاق والخالف؛ ألن بقاء فتركه على ما هو عليه أولى م ،مخالف للحق في نظرك

المسلمين أخوة في الدين مع اختالفهم في المسائل االجتهادية خير من تفرقهم وتمزقهم وبقائهم على 

 .خالفاتهم
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 الخالف تحقق بعد اآلداب الواجب التزامها: ثالثا

 إذا وقع الخالف بين مسلم وآخر في المسائل التي يسوغ فيها الخالف، وهي األمور

فإن الواجب الشرعي هو اتباع  ،االجتهادية، أو األمور التي اختلف الصحابة واألئمة فيها قديما

 .الخطوات السابقة في أدب الخالف والمناظرة

وال شك أنه لو اتبع  الخطوات السابقة قضي على الخالف بإذن هللا، ووصل المختلفان إلى 

 .االتفاق، ووفقا بحول هللا إلى الحق

هر لكل منهما صحة نظره وسالمة قوله، وأنه ال يستطيع أن يدين هلل إال بما وأما إذا ظ

 :يراه، فإن واجب المختلفين ما يأتي

 :إعذار المخالف وترك أمره هلل سبحانه وتعالى - 1

األدب الشرعي األول هو إعذار من يخالفك الرأي من المسلمين في األمور االجتهادية، 

 .فساد النية، وإرادة غير الحق ما دام ظاهره هو الدين والعدل وإيكال أمره هلل، وتنزيهه من

 :إبقاء األخوة - 2

ال يجوز لمسلم أن يقاطع أخاه المسلم لرأي ارتآه، أو اجتهاد اجتهد فيه ما دام يعلم أنه 

، وال شك أنه لو أن ال يجوز في مثل هذه الحالة هجرانتحرى الحق، واتبع ما يظن أنه الصواب، و

 .ن تهاجرا لم يبق مسلم مع مسلمكل مختلفي

 :ال تشنيع وال تفسيق وال تبديع للمخالف في األمور االجتهادية - 3

ال يجوز اتهام المخالف وال التشنيع عليه، وال ذكره من أجل مخالفته، وال تبديعه، وال 

 .ومن صنع شيئا من ذلك فهو المبتدع المخالف إلجماع الصحابة ،تفسيقه

وقد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على إقرار كل : "ابن تيميةقال شيخ اإلسالم 

فريق للفريق اآلخر على العمل باجتهادهم، كمسائل في العبادات، والمناكح والمواريث والعطاء، 

والسياسة، وغير ذلك، وحكم عمر أول عام في الفريضة الحمارية بعدم التشريك، وفي العام الثاني 

تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، : مثل األولى، ولما سئل عن ذلك قال بالتشريك في واقعة

وهم األئمة الذين ثَبََ  بالنصوص أنهم ال يجتمعون على باطل وال ضاللة، ودل الكتاب والسنة على 

 (.مجموع الفتاوى". )وجوب متابعتهم

كلما أخطأ إمام في  ولو أنا: "وقال اإلمام الذهبي في ترجمة اإلمام دمحم بن نصر المروزي

اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه، وهجرناه، لما سلم معنا ابن نصير، 
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هو أرحم الراحمين، ووال ابن منده ، وال من هو أكبر منهما، وهللا هو هادي الخلق إلى الحق، 

 [.41/04سير أعالم النبالء ". ]فنعوذ باهلل من الهوى والفظاظة

ال يجوز التشنيع وال التبديع وال التفسيق ألحد من سلف األمة ومجتهديها إذا خالف  - 4

 :بعض األمور القطعية اجتهادا

وال يجوز لنا التشنيع وال التبديع وال التفسيق ألحد من سلف األمة المشهود لهم بالخير، إذا علم 

 .أنه خالف في بعض األمور القطعية اجتهادا منه

وليس في ذكر كون المسألة قطعية طعن على من : "ابن تيمية رحمه هللا قال شيخ اإلسالم

خالفها من المجتهدين كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف، وقد تيقنا صحة أحد القولين مثل كون 

الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد لوضع الحمل، وأن الجماع المجرد عن اإلنزال يوجب الغسل، وأن 

 [.011/0اآلداب الشرعية ". ]م، والمتعة حرامربا الفضل حرا

 :يجوز بيان الحق وترجيح الصواب وإن خالف اجتهاد اآلخرين - 5

لكل من المختلفين أن يذكر ما يراه حقًّا، وينشر ما يراه صوابا، ويرجح ما يراه الراجح، وله 

يذكر ما يعتقد أنه  أن يبين أن قول معارضه مرجوح ألن كتمان العلم ال يجوز، وعلى كل مجتهد أن

 .الحق، وإن خالف من خالف من األئمة والعلماء واألقران

وأبا بكر  ما رضي هللا عنهما عمر بن الخطابوقد خالف ابن عمر وابن عباس وغيره

وكان كل إمام  ،الصديق في متعة الحج، وأفتيا بخالفهما، هذا مع كمال المواالة للصديق والفاروق

عليه إال  دَّ ورُ  دَّ ما منا إال رَ : "واب وإن خالف غيره، وقد قال اإلمام مالكوعالم يفتي بما يراه الص

 .يعني النبي ملسو هيلع هللا ىلص" صاحب هذا القبر

 :ال يجوز حمل الناس على الرأي االجتهادي - 6

ال يجوز لعالم مجتهد، وال إلمام عام أن يحمل الناس على رأيه واجتهاده، وهذا كما أن الحاكم 

له أن ينقض حكم غيره في مثل هذه المسائل، وال للعالم والمفتي أن يلزم الناس باتباعه في مثل ليس 

في مثل هذه المسائل منعه  هذه المسائل، ولهذا لما استشار الرشيد مالكا أن يحمل الناس على موطئه

 ".خذ كل قوم من العلم ما بلغهمإن أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تفرقوا في األمصار، وقد أ": وقال، من ذلك

ه كتاب االختالف، ولكن سمه كتاب السعة": وصنف رجل كتابا في االختالف، فقال أحمد  ."ال تسم ِ

إجماعهم حجة قاطعة، واختالفهم رحمة واسعة، وكان عمر بن : ولهذا كان بعض العلماء يقول

 لم يختلفوا؛ ألنهم إذا اجتمعوا على قول ما يسرني أن أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص": عبد العزيز يقول

 ".قول هذا كان في األمر سعةبختلفوا فأخذ رجل بقول هذا، ورجل فخالفهم رجل كان ضاال، وإذا ا

  ".ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه": وكذلك قال غير مالك من األئمة
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