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  أمهيتهو حقيقته  : اخلالف الفقهي : احملاضرة األوىل
  

  :واخلالف والعالقة بينهمامعىن االختالف : أوال
، وختالف األمران واختلف هوخالفا أي جاء مبا يضاده ويغاير  اخلالف املضادة، وخالفه خيالفه خمالفة :معىن اخلالف  

  .الشيئان مل يتفقا ومل يتساويا
أعم من الضد؛ ألن كل : اخلالف: "ضد االتفاق، وهو أعم من الضد، قال الراغب األصفهاين: يف اللغة اخلالف: إذاً  

السواد والبياض ضدان وخمتلفان، أما احلمرة واخلضرة فمختلفان وليسا : فمثالً .  "ضدين خمتلفان، وليس كل خمتلفني ضدين
 .واخلالف أعم من الضدية؛ ألنه حيمل معىن الضدية، ومعىن املغايرة مع عدم الضديةضدين، 

عرفه و ، )أن يذهب كل واحد إىل خالف ما ذهب إليه اآلخر": هويف االصطالح  االختالف :املعىن االصطالحي  
  ."منازعة بني املتعارضني لتحقيق حق أو إلبطال باطل"اجلرجاين بأنه 

هو تغاير األحكام يف مسائل الفروع سواء كان ذلك على وجه ": بقوله الفقهي فقد عرفه أمحد البوشيخيأما االختالف   
ما باجلواز ويقول البعض اآلخر فيها باملنع، أو كان على وجه دون ذلك، كأن  مسألةالتقابل، كما يقول بعضهم يف حكم 

  ."أو اإلباحةيقول أحدهم حكم هذه املسألة الوجوب ويقول غريه حكمها الندب 
علم يعرف به كيفية إيراد احلجج الشرعية ودفع الشبه ": ود به كما جاء يف أجبد العلوم املقص : اخلالف علم تعريف  

 ".نطق إال أنه خص باملقاصد الدينيةوقوادح األدلة اخلالفية بإيراد الرباهني القطعية وهو اجلدل الذي هو قسم من امل
هو علم ميكن من حفظ األشياء اليت استنبطها إمام من األئمة، وهدم ما خالفها دون ": وجاء يف تعريفه عند العلواين

االستناد إىل دليل خمصوص، إذ لو استند إىل الدليل، واستدل به ألصبح جمتهدا وأصوليا، واملفروض يف اخلاليف أال يكون 
ون متمسكا بقول إمامه لوجود مقتضيات احلكم إمجاال عند إمامه كما يظن باحثا عن أحوال أدلة الفقه، بل حسبه أن يك

  ."هو، وهذا يكفي عنده إلثبات احلكم، كما يكون قول إمامه حجة لديه لنفي احلكم املخالف ملا توصل إليه إمامه كذلك
  
، فجعلوا االختالف يف "اختالف"و " خالف"حاول بعض العلماء التمييز بني كلميت :االختالف واخلالفالعالقة بني  

ويؤيده ما يف غاية ":  )كشاف اصطالحات الفنون(قال صاحب . القول الذي بين على دليل، واخلالف فيما ال دليل عليه
  ."التحقيق منه أن القول املرجوح يف مقابلة الراجح يقال له خالف ال اختالف

 :، وهي أنأن بعض العلماء فرققوا بني اخلالف وبني االختالف من أربعة وجوه كلياتهأبو البقاء الكفوي يف   ذكرو 
 .خيتلف فيه القصد مع الطريق املوصل إليه: ما احتد فيه القصد، واختلف يف الوصول إليه، واخلالف: االختالف -1
 .ال يستند إىل دليل: ما يستند إىل دليل، بينما اخلالف: االختالف -2
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 .من آثار البدعة: ثار الرمحة، بينما اخلالفمن آ: االختالف -3
  .جيوز فسخه: لو حكم به القاضي ال جيوز فسخه من غريه، بينما اخلالف :االختالف -4
 .إنه إذا جرى اخلالف فيما يسوغ مسي اختالفاً، وإن جرى فيما ال يسوغ مسي خالفاً : وخالصة قوله 
فاخلالف واالختالف يف اللغة  .دليل لغوي، وال إىل اصطالح فقهي ال تستند إىل التفرقة بني اخلالف واالختالفهذه و  

 .ضد االتفاق، فهما مبعىن واحد
  ـ عند االستخدام اللفظني علماء وفقهاء املسلمني ال يفرقون بنيال كما أن عامة 

  :ُحتقِّق دراسة علم اخلالف الفوائد التالية :أمهية علم اخلالف :ثانيا
من مل يعرف ": إن معرفة االختالف الفقهي من شروط االجتهاد، واإلفتاء، ويف ذلك يقول هشام بن عبد هللا الرازي - 

ا باختالف الناس، فإنه إن مل يكن كذلك ": ويقول عطاء ."االختالف فليس بفقيه
ً
ال ينبغي ألحد أن يفيت حىت يكون عامل

  ."من مل يعرف االختالف مل يشم أنفه الفقه": ، ويقول قتادة"رد من العلم ما هو أوثق من الذي يف يديه
 - Xتهد األناة يف استنباط األحكاماالطالع على اخلالف يورث ا.  
 .بيان قيمة الفقه اإلسالمي، ومدى ارتباطه باملصادر املتولَّد عنها -
وى بصريته ويرتشح لرتبة ه وتقييتسع علم الفقإنه بإمعان النظر يف اختالف العلماء واستدالال±م ومناقشا±م وترجيحا±م  - 

  .، ويظهر له الراجح من املرجوح، والصحيح من الضعيفاالجتهاد
 .اإلمجاع ةالفخممن الزلل أو  االطالع على اخلالف حيفظ اXتهد - 
يتهمون الشريعة الذين  غرضني واحلاقدينغلق األبواب على املو  علم اخلالف طريق لتقدير املذاهب الفقهية حق قدرها - 

والرأي  ل مبدأ احرتامتؤصّ و تثري الفقه اإلسالمي،  االختالفات الفقهيةألنَّ ذلك ؛ ئهان بإلغاو طالباإلسالمية بالقصور وي
وتتمكن الشريعة اإلسالمية من استيعاب املستجدات واحلوادث مهما تعددت فظ الرتاث اإلسالمي، حياآلخر، و²ذا 

  .وتنوعت
_____________________________________________________________  

  حكم االختالف :ةيانثاحملاضرة ال
   
ه، وبني إرادته له يف تقديره وتكوين للخالف بني إرادة هللا: جيب أوال التفرقة بني حكم هللا الشرعي وبني حكمه القدري، أي 

  .يف دينه وشرعه
لقد قدر هللا سبحانه االختالف على بين آدم، وجعل ذلك من لوازم خلقتهم، يقول  :اخلالف أراده هللا قدراً : أوالً  

، 118: هود]﴾  َوِلَذِلَك َخَلَقُهمْ ِإالَّ َمْن َرِحَم َربَُّك  * َوَلْو َشاَء َربَُّك جلَََعَل النَّاَس أُمًَّة َواِحَدًة َوَال يـَزَاُلوَن ُخمَْتِلِفنيَ  ﴿ :سبحانه
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وأوىل األقوال يف تأويل ذلك ": وقد اختلف السلف يف تفسري هذه اآلية على أقوال عدة، قال ابن جرير رمحه هللا .119
ِإالَّ َمْن  معىن ذلك وال يزال الناس خمتلفني يف أديا[م وأهوائهم، على أديان وملل وأهواء شىت، ﴿: بالصواب قول من قال

   ."فآمن با« وصدق رسله؛ فإ[م ال خيتلفون يف توحيد هللا، وتصديق رسله، وما جاءهم من عند هللا ﴾ َرِحَم َربُّكَ 
  

من حيث القبول والرد، وهو ²ذا االعتبار  هإال بالتعرض ألقسام ال ميكن تقريرهوهذا ما  :للخالف الشرعي كماحل: ثانيا
  :قسمان
 :يدخل حتت هذا النوع صور، منها :املذموم اخلالف ــ :األول القسم

  .خالف الكفار  -1
  .خالف أهل األهواء والبدع  -2
  .اخلالف الواقع يف املسائل اليت ال مسرح لالجتهاد فيها  -3

 .اخلالف يف املسائل اليت فيها جمال لالجتهاد ولكن صاَحَب ذلك اخلالف بغي أو هوى أو عصبية  -4 
وهو اختالف اXتهدين يف املسائل اليت ليس فيها دليل قطعي، وهي ما يسميها العلماء  :السائغ اخلالف :الثاين القسم 

فاخلالف السَّائغ يقع يف مسائل مل يرد ببيان حكمها دليل صريح من القرآن والسّنة، أو ورد حبكمها  .باملسائل االجتهادية
 .األدلة التبعية استند حكمها إىل بعضدليل من السنة ولكن خمتلف يف صحته، أو 

 :من ضوابطله هذا االختالف ال بد  :ضوابط االختالف السائغ
 .كون الناظر يف تلك املسألة جمتهًدا: الضابط األول
  .أن يبذل اXتهد وسعه حني النظر يف املسألة: الضابط الثاين

 .لالجتهاد اتباع احلق وحتري الصواب دافعالأن يكون : الضابط الثالث
كون املسألة املختلف فيها من املسائل اليت لالجتهاد فيها جمال؛ كأن تكون من النوازل اليت عدم فيها النص : لرابعالضابط ا

على ما هو األدلة يف تلك املسألة  تاخلاص ²ا، أو وجد الدليل لتلك املسألة لكن غمض وجه الداللة ودّق، أو تعارض
 .معروف يف باب التعارض والرتجيح

 .سبًبا للعداوة والبغضاء بني املختلفني جتهادال يكون اأالّ : الضابط اخلامس
وله مخس حاالت؛ ثالثة منها . االختالف مذموما إذا ختلف أحد ضوابط اخلالف السائغ يكون :املذموم اخلالف ضوابط 

 .تتعلق بالناظر، واثنتان تتعلق باملسألة
 :اخلالفية، فهيفأما احلاالت اليت تتعلق بالناظر واملستدل على املسألة 

 .أن يكون الناظر يف املسألة املختلف فيها ليس أهًال لالجتهاد املطلق أو اجلزئي: احلالة األوىل
 .أن يكون الناظر جمتهًدا، لكنه قصَّر يف اجتهاده يف تلك املسألة املختلف فيها: احلالة الثانية
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 .أن يكون دافعه اهلوى والعصبية للرأي: احلالة الثالثة
 :الت اخلالف املذموم اليت تتعلق باملسألة، فهيوأما حا

 .قطعي الثبوت والداللةأن يكون يف املسألة دليل   ــــ 1
  .أن يرتتب على املسألة املختلف فيها فرقة وتنازع وبغي وبغضاء بني املسلمني -2
  
  :االجتهادية الفروع يف االختالف جواز أدلة :ثالثا 
اآلخر، ما فعل يدل على إقراره لكال الفريقني مع أن كل فريق فعل غري ملسو هيلع هللا ىلص  فعدم تعنيف النيب: ة ظقصة الصالة يف بين قري ــــــ

 وكان ذلك بسبب احتمالية النص ، وهل جيب الوقوف عند ظاهره أم تعترب مقاصده؟ 
ومل يعد اآلخر، فقال للذي مل  مث وجدا املاء فأعاد أحدمها الوضوء والصالة وصليا تيمما من علىملسو هيلع هللا ىلص  النيب إنكار عدم ــــ

فقد اختلف الصحابيان . أخرجه احلاكم وقال صحيح على شرط الشيخني ))لك األجر مرتني: ، وقال للذي أعادأصبت السنة((: يعد
أجر على اجتهاده يف إعادة : أجر على إصابة السنة، والثاين: األول: يف إعادة الصالة بعد وجود املاء، وكل أخذ من األجر

  .بصحة صنيع كل صحايب مع أ[ما اختلفاملسو هيلع هللا ىلص إقرار منه : ة، ويف هذا احلديثالصال
 .بدر أسرى يف فعله ينبغي فيماملسو هيلع هللا ىلص  حبضرته اخلالف وقوع ـــ
ومل يكن  ،يف مسائل ال حتصى وقد كانوا قرييب عهد بالنبوة التابعني بني وكذا عنهم هللا رضي الصحابة بني اخلالف وقوع ـــــ

 . ذلك منكرا
؛ إذ مقتضى مشروعية االجتهاد تعدد اإلسالم يف االجتهاد ومشروعية يتناىف واحد قول إىل ورده اخلالف حبسم القول إن ـــــ

 .الرؤى والنظر تبعا الختالف العقول يف االستنباط
والداللة، وظنية  ثبوتال وظنية، ةداللوال ثبوتالأدلة األحكام الشرعية تتنوع إىل قطعية ف:الشريعة أحكام وأدلة الدين طبيعة ـــــ

وقد  .السنة، وقد يكون غري منصوص عليه وأالكتاب  من نصاوقد يكون الدليل  ،ومنها املفصل ومنها اXمل أحدمها،
اعلم أن هللا تعاىل ": لى أدلة ظنية فروعا، قال الزركشياصطلح على تسمية األحكام املبنية على أدلة قطعية أصوال، وما بين ع

لئال ينحصروا يف مذهب  ،بل جعلها ظنية قصدا للتوسيع على املكلفني ،ع األحكام الشرعية أدلة قاطعةمل ينصب على مجي
 ".واحد لقيام الدليل عليه

إن هللا تعاىل حكم حبكمته أن تكون فروع هذه امللة قابلة لألنظار وجماال للظنون وقد ثبت عند النظار أن ": وقال الشاطيب
ويف اجلزئيات  ،ولصفالظنيات عريقة يف إمكان االختالف لكن يف الفروع دون األ ،فيها عادةالنظريات ال ميكن االتفاق 

 ".دون الكليات فلذلك ال يضر هذا االختالف
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 االختالف" عبار±م شاعت فقد ،املشروع االختالف وجود من معتربة وفوائد مصاحل من واملسلمني األمة على يعود ما ــــ
   ".رمحة
فإن هللا تعاىل برمحته وطوله وقوته وحوله ضمن ): "املغىن(قال ابن قدامى يف مقدمة كتابه  :السائغ رمحةاالختالف : رابعا

وحصل يف سلف هذه ... بقاء طائفة من هذه األمة على احلق ال يغريهم من خذهلم حىت يأيت أمر هللا و هم على ذلك
الت األحكام، اتفاقهم حجة قاطعة واختالفهم رمحة األمة أئمة من األعالم مهد ²م قواعد اإلسالم وأوضح ²م مشك

  ."واسعة
إن االختالف السائغ أو االختالف الذي حيدث بعد استفراغ الوسع وبذل اجلهد من أجل بلوغ احلق إن كان من أهل   

ذلك جند االجتهاد، قد يكون سببا لليسر والتسهيل، والتيسري مقصد من مقصد الشريعة اإلسالمية بنص الكتاب والسنة، ل
يف املذاهب كلها العدول عن القول الراجح إىل قول مرجوح ألجل جلب مصلحة ترجحت أو درء مفسدة، ومن املقرر عند 

  .أكثر العلماء أن أحكام الشريعة اإلسالمية معللة مبصاحل العباد
 :وهذا نظري قوله تعاىل وقد يكون اخلالف رمحة إذا كان خفاء احلكم الذي هو سبب اخلالف أكثر رمحة لألمة من ظهوره  
إن هللا فرض فرائض فال : ((ملسو هيلع هللا ىلص، وقوله 101:املائدة﴾ ...يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم﴿

. حديث حسن رواه الدارقطين وغريه))اء رمحة لكم ليست بنسيان فال تبحثوا عنهاتضيعوها وحد حدودا فال تعتدوها و[ى عن أشي
  .  وهلذا صنف رجل كتاب االختالف فقال له اإلمام أمحد مسّه كتاب السعة

كما أن اختالف الفقهاء رمحة ألنه يدل على مرونة الشريعة اإلسالمية ومشوليتها وسعتها وعامليتها وصالحيتها لكل زمان    
  .ومكان

والصحابة باختالفهم أتاحوا لنا فرصة لالختيار من أقواهلم واجتهادهم ما مل يرتجح أحدها كما أ[م سّنوا لنا سنة  
مل خيتلفوا، ملسو هيلع هللا ىلص أن أصحاب حممد - أو ما يسرين - ما أحب ": قال عمر بن عبد العزيز. االختالف يف القضايا االحتمالية

[م إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضاال، وإ[م أئمة يقتدى ²م ألن لو كان قوال واحدا لكان الناس يف ضيق أل
  ."فلو أخذ رجل بقول أحدهم لكان يف سعة

أدى إىل ثراء الفقه ومنوه و كما أن اختالف اآلراء االجتهادية ابتداء من عهد الصحابة أمثر ظهور مدارس ومذاهب فقهية   
  .و²ذا التنوع والتعدد تتسع الثروة الفقهية التشريعيةألن كل رأي يستند إىل أدلة واعتبارات شرعية 

إذا ((: ومن مظاهر الرمحة يف االختالف عدم املؤاخذة، فاXتهد املخطئ معذور بل مأجور أجرا واحدا كما يف الصحيحني  
  .))اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر

ما برح املستفتون ": ، قال حيي بن سعيدالعاملحق العامي الذي جيوز له تقليد  واالختالف يف األحكام رمحة وال سيما يف
 . "يستفتون فيحل هذا وحيرم هذا فال يرى احملرم أن احمللل هلك لتحليله وال يرى احمللل أن احملرم هلك لتحرميه
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 أنواع اخلالف الفقهي :احملاضرة الثالثة
  
 :االعتبارات من عدد إىل بالنظر األقسام من جمموعة إىل الفقهي اخلالف تقسيم ميكن  
 .بيا[ما سبق وقد السائغ، واخلالف ،املذموم اخلالف :إىل ينقسم :باعتبار القبول والرد االختالف أقسام: أوال 
 :، واخلالف اللفظي)املعنوي(اخلالف احلقيقي وينقسم إىل  :الف باعتبار أثرهتخأقسام اال: ثانيا 

 ،ن املراد بعبارة غري عبارة صاحبهوهو أن يعرب كل من املختلفني ع :أو االختالف يف العبارة: اخلالف اللفظي: القسم األول
وقد ختتلف األعراف يف وذلك كتسمية مجهور الفقهاء الفرض واجًبا، ما يرجع فيه اخلالف إىل التسمية واالصطالح  أو

 . ، فينقل األمر على أنه اختالفند آخرين باسم آخرقوم باسم، وع عندتسمى ف ؛تسمية األشياء
 .، فقد يكون اخلالف لفظيا وليس حقيقيامن حترير املصطلحات وضبطهاعند التنازع أو املناظرة البد ولذلك 
أن يكون كل من القولني أو األقوال الواردة يف املسألة حقا مشروعا ، وليس كل قول  وهو :التنوع اختالف :الثاين القسم

 . يف النصوص كثريا وميكن أن تتباين فيه األفهام هذا النوع ميثل حقا يف مواجهة باطل ، ويأيت
د السهو، والتشهد، اختالف القراءات، واختالف األنواع يف صفة األذان واإلقامة، واالستفتاح، وحمل سجو : ومن أمثلتها

  ـ وتره وقيامه وصالته ملسو هيلع هللا ىلصنه ومنه أيضا ما ورد ع .، وحنو ذلك مما قد ُشرَِع مجيعهعيدوصالة اخلوف، وتكبريات ال
أال يتوارد اخلالف على حمل واحد بل ميكن محل كل قول على حمل غري : اختالف التنوع إضافة إىل ما تقدمومن صور   

اختالف األقوال عند إمام بناء على تغري اجتهاده والرجوع عن قوله األول كالقدمي : احملل الذي يرد عليه القول الثاين، ومنها
  .واجلديد عند الشافعية فال يعد هذا اختالفا 

وال تأيت به  ،، وهو ما يقع يف األفهامأن يتناىف القوالن من كل وجهواملراد به  :املعنوياخلالف احلقيقي أو  :القسم الثالث
ويرتتب عليه آثار شرعية خمتلفة، وأحكام متباينة، أو هو ما يتعدى اخلالف فيه من األلفاظ إىل املعاين بشكل النصوص، 

  .لثالث جمتمعةيؤثر على اختالف النتائج واألحكام، وذلك كمسألة ما يقع بالطالق با
وهذا النوع من االختالف ينقسم إىل قسمني من حيث قبوله أو مشروعيته، فمنه السائغ املقبول أو املشروع، ومنه غري  

  و املردود على ما تبني سابقا ـأالسائغ 
  

  : أقسام االختالف باعتبار جدواه ومثرته: ثالثا
 يبصاغ الشاط االختالف يف املسائل اليت ال يرتتب عليها عمل، وقدوهو  :مثرة وال فائدة له ليس اختالف :األول القسم 

كل مسألة ال ينبىن عليها عمل فاخلوض فيها خوض فيما مل يدل على استحسانه دليل شرعى، وأعىن "يف ذلك قاعدة وهي 
 ". بالعمل عمل القلب وعمل اجلوارح من حيث هو مطلوب شرعا
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 بعض الذي ضرب به موسى عليه السالم البقرةاختالفهم يف أصحاب الكهف، وال: ومثاله 
وهو خالف النوع السابق، فقد تكون مثرته أنه يرتتب على كل قول من األقوال الواردة   :عمال املثمر اخلالف :الثاين القسم 

  .يف املسألة حكم جديد
 
  .عال ونازل: وينقسم إىل :أقسام االختالف باعتبار املذاهب املقارن بينها: رابعا 
وهو اختالف أهل العلم واألئمة اXتهدين من املذاهب الفقهية األربعة وغريها، أي االختالف  ):الكبري(اخلالف العايل  

   .خارج املذهب، كاالختالف بني مالك والشافعي، وبني أيب حنيفة وأمحد وبني األوزاعي وسفيان الثوري
  الكي أو احلنفي أو الشافعي، ـ ـ د كاالختالف داخل املذهب املوهو اخلالف داخل املذهب الواح): الصغري(اخلالف النازل  

_____________________________________________________________  
 نشأة اخلالف الفقهي وتطوره عرب العصور :احملاضرة الرابعة

  
 :ملسو هيلع هللا ىلصهد الرسول عاختالف الصحابة يف  :أوال  
اختلفوا يف حكم  ذا خيتلفوا كثرياً يف استنباط األحكام الشرعية؛ وإملبني أصحابه رضوان هللا عليهم ملسو هيلع هللا ىلص ملا كان رسول هللا    

  .؛ لكونه مصدر بيان األحكام الشرعية يف كل شأن من شؤو[مملسو هيلع هللا ىلصمسألة رجعوا يف ذلك إىل رسول هللا 
يهم؛ و²ذا ينحسم اخلالف بينهم يقر املصيب منهم، أو يبني هلم وجه الصواب إن كان قد خفي عل ملسو هيلع هللا ىلصوكان رسول هللا 

  :مثال ذلك. ملسو هيلع هللا ىلصوجيتمعون على قوله 
فأدرك بعضهم العصر يف  ،لني أحد العصر إالّ يف بين قريظةال يص((: قال يوم األحزابملسو هيلع هللا ىلص ـــ ما رواه ابن عمر أن النيب 

فذكر للنيب . بل نصلي، مل يرد منا ذلك: وقال بعضهم .ديار بين قريظة: ال نصلي حىت نأتيها، أي: الطريق، فقال بعضهم
  البخاري ومسلم أخرجه .))، فلم يعنف واحداً منهمملسو هيلع هللا ىلص

احتلمت يف ليلة باردة يف غزوة ذات السالسل؛ فأشفقت إن اغتسلت أن ((: ـــ ما رواه عمرو بن العاص رضي هللا عنه قال
يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب،    :فقالملسو هيلع هللا ىلص أهلك، فتيممت مث صليت بأصحايب الصبح، فذكروا ذلك للنيب 

، 29:النساء ﴾اَن ِبُكْم َرِحيماً َوال تـَْقتـُُلوا أَنُفَسُكْم ِإنَّ هللا كَ ﴿ :إين مسعت هللا يقول: فأخربته بالذي منعين من االغتسال، وقلت
  .أبو داود أخرجه ).)ومل يقل شيئاً ملسو هيلع هللا ىلص فضحك رسول هللا 

خرج رجالن يف سفر فحضرت الصالة وليس معهما ماء فتيمما صعيداً (: (ـــ ما رواه أبو سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال
فذكرا ذلك له، فقال  ملسو هيلع هللا ىلصطيباً فصليا مث وجدا املاء يف الوقت فأعاد أحدمها الصالة والوضوء ومل يعد اآلخر، مث أتيا رسول هللا 

وهكذا  .واه أبو داود والنسائير  ))لك األجر مرتني: أصبت السنة وأجزأتك صالتك، وقال للذي توضأ وأعاد   :للذي مل يعد
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يرجعون إليه يف كل ما ينزل ²م من نوازل، أو يستجد فيهم من  ملسو هيلع هللا ىلصيف حياة رسول هللا  رضي هللا عنهممضى الصحابة 
   ـ مسائل فيبينها هلم، وبذلك يرتفع خالفهم ويصبح إقراره أو بيانه بعد ذلك سنة وشريعة فيهم

  
  :النيب صلى هللا عليه وسلماختالف الصحابة بعد وفاة : ثانيا  
اليت وعوها وحفظوها عنه،  ملسو هيلع هللا ىلصللتشريع إال كتاب هللا وسنة رسول هللا  طع الوحي ومل يبق للصحابة مصدرانق ملسو هيلع هللا ىلصبوفاته  

؛ فإن وجدوا فيهما حكماً قضوا هذين املصدرينفكانوا يعرضون ما نزلت ²م من حوادث وما اختلفوا فيه من مسائل على 
يف استنباط حكمها، يلحقون النظري بنظريه، ويردون الشبيه إىل شبيهه، جيتهدون يف ذلك وال يألون جهداً به، وإالّ اجتهدوا 

  :يف موافقة الشرع، وكان من املسائل اليت وقع فيها االختالف بينهم
احلجة عليهم يف يف أول األمر حىت أقام أبو بكر رضي هللا عنه  ملسو هيلع هللا ىلصاختالفهم يف قتال من ارتد من العرب بعد رسول هللا ـــ 

  .ذلك فأمجعوا على رأيه
  .  تالفهم يف توريث اجلد مع األخوةـــ اخ

  .هل تعتد بوضع احلمل أم بأبعد األجلني: ـــ اختالفهم يف عدة احلامل املتوىف عنها زوجها
  
مع تفرق الصحابة يف األمصار اليت فتحوها، وما كان مع   :اخلالف يف عصر التابعني وأتباعهم واألئمة اjتهدين: اثالث  

مما ليس مع اآلخر، اتسعت دائرة اخلالف يف آرائهم واجتهادا±م، وقد أخذ ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصكل واحد منهم من سنة رسول هللا 
دد احلوادث عنهم التابعون كل يف مكانه، وهكذا امتد االختالف فيما يستجد من أحكام إىل التابعني واتسع نطاقه تبعاً لتج

، فاختلفت اجتهادا±م وآراؤهم يف تلك احلوادث الختالف علومهم وتفاوت مداركهم ولعدم بلوغ سنة رسول هللا واملسائل
  .بأكملها إىل كل واحد منهم ملسو هيلع هللا ىلص

فقهاء األمصار كأيب حنيفة وسفيان وابن أيب ليلى بالكوفة، وابن  ، ومنهمنو واألئمة اXتهد تابعوهم مث أتى بعد التابعني
جريج مبكة ومالك وابن املاجشون باملدينة وعثمان البيت وسوار بالبصرة، واألوزاعي بالشام والليث مبصر فجروا على تلك 

جيدوا عندهم وهو موجود الطريقة من أخذ كل واحد منهم عن التابعني من أهل بلده فيما كان عندهم واجتهادهم فيما مل 
، ...حديثان ظاهرمها التعارض، فيميل إىل أحدمها دون الثاين بضرب من الرتجيحات  منهموقد يبلغ الرجل  ،عند غريهم

  ...ومييل غريه إىل احلديث الذي ترك هذا بضرب من تلك الرتجيحات 
جلمعها  ملسو هيلع هللا ىلصرحلة يف طلب سنة رسول هللا ويف آخر عهدهم كثرت ال ،ويف عهد هؤالء األئمة بدأ تدوين العلوم ومجعها

  .يتميز ²ا صحيحها من سقيمها ووضعت لذلك أصول
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مل  أصبح لكل إمام تالميذ وأتباع وإنيف دواوينها املشهورة إال واملذاهب الفقهية قد متايزت، و  ملسو هيلع هللا ىلصوما مجعت سنة رسول هللا 
كانوا يبحثون عن األقوال وأدلتها ويأخذون بقول إمامهم يكونوا وقتها مقلدين ألئمتهم كما هو التقليد عند املتأخرين بل  

  ـ  لقوة دليله عندهم وظهور حجته لديهم ال ألجل التقليد
، ونودي بغلق باب االجتهاد، وأصبح جل علماء املذاهب الفقهية ال جهد هلم إال تطاول العهد بالناس فشا التقليدومع 

فعظم التعصب بني أتباع  .، وشرح كتب مذاهبهم واختصارها وحفظهاالتخريج واالستنباط على قواعد أئمتهم وأقواهلم
  ـاملذاهب، واتسعت دائرة اخلالف فيما بينهم 

من نبذ العصبية املذهبية، وإىل تقدمي ما تؤيده احلجة الشرعية ويف كل عصر ومصر برز من علماء كل مذهب ومع كل ذلك 
   ـ على آراء الرجال

_____________________________________________________________  
   كتب اخلالف عند الفقهاءمناهج   :والسادسة احملاضرة اخلامسة

  
للفتوى من معرفة اختالف  واملتصدر البد للناظر يف األدلة واملستنبط لألحكام، :بداية التصنيف يف علم اخلالف :أوال

،  ...ومصنف عبد الرزاق، وموطأ مالك وغريها املصنفات العلمية الكربى كمصنف ابن أيب شيبة العلماء، وهلذا ملئت به
  .كتب الفقه العام قدميها وحديثها ، فضال عنملهتمة باألحكامايف التفاسري  ال سيما، واملفسرون شراح احلديث عين بهو 
اليت ميكن و  ،خاصة ؤلفاتالعلماء مب املختلفة، فقد أفردهدة، والفنون يف الكتب املتعد وانتشاره علم اخلالف ومع شيوع 

   :أصناف تصنيفها إىل
منها ما يذكر فيه ،  وصنف يعرضها من غري أدلتها، فيعرضها معززة بأدلتها املتعددة يف املسألة الواحدة، صنف جيمع األقوال

بذكر سبب  منها ما يعىنتدل ويرجح وآخر يستدل دون ترجيح، صنف يسدليل املخالف، ومنها ما ال يعرج فيه على ذلك، 
يقوي ما قواه الدليل  ح الصواب مع غريه، ومنها ما ينصر احلق وإن التصر ملذهبه و منها ما يناخلالف ومنها ما ال يذكره، 

  .وإن كان مع غري مذهبه دون تعصب لرأي معني
" اختالف الصحابة" على ما يبدو  ما صنف فيهمن أوائل و إىل عصور االجتهاد األوىل، الفيات التصنيف يف اخل يرجعو   
 قبله ـ ضمنه خالف العلماء منلإلمام مالك حيث " املوطأ "و،  أيب حنيفةإلمام ل

اإلمام أبو  ، وألف يف الرد عليهباً رد فيه على اإلمام أيب حنيفةكتا )ه157ت( ولقد ألف اإلمام األوزاعي
كتابه   )ه189ت( الشيباينصنف اإلمام حممد بن احلسن  كما ـ" الرد على سري األوزاعي" كتابه )ه182ت(يوسف

  ."على حممد بن حسن الشيباين الرد"مث ألف الشافعي كتابه  ،"احلجة على أهل املدينة"
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اعتىن و ، "املبسوط"  مساعيل  املالكي كتابكما ألف إ  ،لشافعي فصوًال من اختالف الفقهاءا وتضمن كتاب األم لإلمام  
مث توالت مع قول املالكية، مع العناية باالستدالل والتأصيل ـ خرى أقوال املذاهب الفقهية األاء املالكية جبمع غريه من علم

  .التآليف يف هذا الفن واختلفت مناهج أصحا²ا عل النحو املذكور سابقا
  

  :أبرز املصنفات يف علم اخلالف ومناهجها: ثانيا
مجع فيه أكثر املسائل املختلف فيها مع ذكر  ):هـ 294ت  (أبو عبد هللا حممد بن نصر املروزي ،كتاب اختالف الفقهاءـــ   
  .ألدلة والرتجيح بدون التعصب ألحدا

ذكر فيه اختالف أيب حنيفة ، مالك ، الشافعي ، ): هـ 310ت  (أبو جعفر حممد بن جرير الطربي  ،ف الفقهاءاختالـــ 
  .األوزاعي ، أيب ثور 

وأدلتهم وخيتار  يعرض آراء العلماء.:) هـ318ت ( أبو بكر حممد بن ابراهيم بن املنذر ،ـ اإلشراف على مذاهب العلماءــ
  .األوسط يف السنن واإلمجاع : له كتاب آخر يف اخلالف هو .، وال يتعصب ملذهب معنياألدلةما تقويه 

وفيه حترير املسائل اليت  :)ه422ت(، للقاضي عبد الوهاب املالكي البغـدادي اإلشراف على نكت مسائل اخلالف ـــ
  .سائر الفقهاءذلك بآراء من خالف املالكية من  معقبا، ذكر الرأي املعتمد عند املالكية جيري فيها اخلالف بني املذاهب، مع

ورد على أقوال ، انتصر فيه لرأي أيب حنيفة ):ه428ت(أبو احلسني أمحد بن حممد القدوري، ـــ التجريد يف اخلالف
   .الشافعي

   :قّسم كتابه مثانية أقسام ) هـ430ت (أبو زيد عبيد هلال بن عمر الدبوسي احلنفي  ،تأسيس النظر ــــ
  .خالف أيب حنيفة مع صاحبيه أيب يوسف وحممد بن احلسن- 1 
  .خالف أيب حنيفة وأيب يوسف مع حممد بن احلسن- 2 
  .خالف أيب حنيفة وحممد مع أيب يوسف- 3
  .خالف أيب يوسف مع حممد- 4
  .خالف حممد بن احلسن واحلسن بن زياد مع زفر- 5
  .خالف احلنفية مع اإلمام مالك- 6
  .سن بن زياد وزفر مع ابن أيب ليلىخالف حممد واحل- 7
   .خالف احلنفية مع اإلمام الشافعي- 8

  .حاول يف هذه األقسام أن يضع أصول االختالف بني الفقهاء وذلك برد املسائل اخلالفية إىل أصوهلا
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املزين، مجع فيه أقوال ملختصر  شرح والكتاب: ) هـ450ت(بن حممد بن حبيب املاوردي أبو احلسن علي  ،احلاوي الكبريـــ ــ
  .دلة وناقشها بتوسعألقهاء يف املذاهب الفقهية وذكر االف
، هاء وأدلتها وناقشها مناقشة جادةمجع فيه آراء الفق :)هـ456ت( أبو حممد علي بن امحد بن حزم الظاهري ،ــ احمللىـــ

  ـ يراه راجحاورجح ما 
استعرض فيه بعض املسائل اخلالفية وأدلتها  :)هـ476ت (أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي  ،ـ املعونة يف اجلدلــــ

  .على دحض اآلراء املخالفة ملذهبه وحرص
باملستظهري ألنه ألف الكتاب يعرف : )هـ507ت(أبو بكر حممد بن امحد بن احلسني الشاشي القفال  ،حلية العلماء ـــــ

   .فيه آراء الفقهاء يف مسائل اخلالف مجع للخليفة املستظهر با«،
، ويسمى اخلالف الكبري متييزا له عن االختالف الصغري) 510ت(أبو اخلطاب الكلوذاين  ،ـــ االنتصار يف املسائل الكبار

  ذكر أشهر مسائل اخلالف ـ
يذكر حكم املسألة عند  :)هـ 552ت  (حممد بن عبد احلميد األمسندي  ، الفقه بني األئمة األسالفــ طريقة اخلالف يف

  .عليها والردبأدلة املخالف مبتدئا ، األدلةب ويأيت بعدها،  رأي املخالفاحلنفية مث
أصل الكتاب : ) هـ560ت (الوزير عون الدين أبو املظفر حيىي بن حممد بن هبرية احلنبلي  ،ح عن معاين الصحاحــ اإلفصا 

أطال شرح هذا " من يرد هللا به خريا يفقهه يف الدين :" حديث شرح ألحاديث صحيحي البخاري ومسلم ، وملا وصل إىل 
   .وذكر املسائل املتفق عليها واملختلف فيها بني األئمة األربعة ،احلديث

  .للسمرقندي" حتفة الفقهاء" وهو شرح لكتاب ) 587ت(، عالء الدين الكاساين ـــ  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع
ه األحكام املتفق عليها واملختلف مجع في :)هـ595ت  (محد بن رشدأأبو الوليد حممد بن  ،املقتصدبداية اjتهد وyاية  ــ

  .عند كل مسالة سبب االختالف فيها مث بّني ، أسباب االختالف على يف بداية الكتابنبه و  -فيها بأدلتها 
 ،نلتابعني وعلماء األمصار املشهوريالصحابة وا مجع فيه أقوال :)هـ 620ت ( أبو حممد عبد هللا بن امحد بن قدامة ،ــ املغين

  .لفنييتكلف الطعن يف أدلة املخا ملو ذكر أدلتهم وناقش ورجح ما تقويه األدلة، 
يعترب من أكرب املراجع الفقهية مجع فيه النووي  ):هـ676ت( أبو زكريا حميي الدين بن شرف النووي ،شرح املهذب ــ اjموع

وهو شرح لكتاب املهذب للشريازي، لكنه مل  اخلالفية ، واستقصى اآلراء واألدلة وناقش ورجح،آراء الفقهاء يف املسائل 
يكمله، شرح أوله يف تسعة جملدات مث تويف، و جاء بعده تقي الدين السبكي وشرح بعضه يف جملدين، مث جاء بعد ذلك يف 

  .هذا العصر حممد جنيب املطيعي وأكمله يف تسعة جملدات
 :الرمحن الدمشقي الشافعي من علماء القرن الثامن اهلجري أبو عبد هللا حممد بن عبد ،األمة يف اختالف األئمةرمحة  ـــــ

  .مناقشة ئل املتفق عليها دون ذكر أدلة أووبدأ كل باب من أبواب الفقه باملسا ،مجع فيه املسائل اخلالفية
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اشتمل  :)هـ840ت (لدين هللا أمحد بن حيىي املرتضى الزيدي املهدي  ، خار اجلامع ملذاهب علماء األمصارالبحر الز  ــــ
الكتاب على أقوال الفرق واملذاهب اإلسالمية يف العقيدة والفقه، حبيث يذكر آراءهم وأدلتهم ويناقشها ويرجح ما تقويه 

وعلماء الشيعة الزيدية استقصى املؤلف أقوال فقهاء الصحابة والتابعني واألئمة األربعة من أهل السنة  .األدلة بإجياز
  .واإلمامية

مسائل االتفاق بني األئمة بّني فيه ): هـ973ت(حممَّد عبد الوهاب بن أمحد بن علي الشعراين  ، أبوامليزان الكربى ـــ
 تشديد ألهل العزائم، وختفيف ألهل األعذار، وذلك يف كّل مسألة: أمرينالف بينهم، ورّدها إىل اخل مسائل األربعة، مث

ة وجواز العمل ²ا ماد األقوال على املصادر واألدلقدمة عن اختالف الفقهاء، واعتمب وصّدرهفقهية، ورتبه على أبواب الفقه، 
  .ونبذ العصبيةإىل اعتماد مجيع املذاهب،  داعيا

  
، )الفقه املقارن( وهي متعددة ومتنوعة، منها كتب اخلالف العايل  :احلاضر اخلالف والفقه املقارن يف العصر كتب:ثالثا

ومنها كتب علم اخلالف اليت تناولت هذا العلم من حيث التعريف والنشأة واألقسام واحلكم واألسباب والضوابط والقواعد 
ختالفهم يف منهج التأليف بني مفصل وجممل، وبني متوسع يف تناول جوانب املوضوع وعناصره ا وغريها، مع... واآلداب

وفيما يلي مناذج هلذه املؤلفات نبدأها . دها، كأسباب االختالف أو آداب االختالف مثالوبني مقتصر على بعضها أو أح
 :بكتب الفقه املقارن ونتبعها بالنوع الثاين

 .للشيخ حممَّد علي السايس، والشيخ حممود شلتوت: مقارنة املذاهب .1
   .   لعبد الرمحن اجلزيري: الفقه على املذاهب األربعة .2
 .لألستاذ الدكتور وهبة الزحيلي: هالفقه اإلسالمي وأدلت .3
 .ولألستاذ الدكتور ماجد أبو رخية لألستاذ الدكتور حممود أبو الليل،: حبوث يف الفقه املقارن .4
  .لألستاذ الدكتور حممَّد سعيد رمضان البوطي: حماضرات يف الفقه املقارن .5
 .بالكويتاملوسوعة الفقهية اليت تصدرها وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  .6
 .للدكتور حممَّد مسارة: دراسات يف الفقه املقارن .7
  .لألستاذ الدكتور حممَّد فتحي الدريين: حبوث مقارنة يف الفقه اإلسالمي وأصوله .8
 شيخ اإلسالم ابن تيمية: رفع املالم عن األئمة األعالم .9
  ويل هللا الدهلوي: اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف .10
  أبو حممد البطليوسي: املعاين و األسباب اليت أوجبت االختالف بني املسلمني يف آراءهماإلنصاف يف التنبيه على  .11
  علي اخلفيف: أسباب اختالف الفقهاء .12
 سامل بن علي بن حممد الثقفي: أسباب اختالف الفقهاء .13
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  عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي: أسباب اختالف الفقهاء .14
 أمحد البوشيخي: واآلدابدراسة يف املفهوم واألسباب : اخلالف الفقهي .15
  حممد عمر بن عمر بازمول: االختالف وما إليه .16
  عبد الكرمي زيدان :اخلالف يف الشريعة اإلسالمية .17
 محد بن محدي الصاعدي: أسباب اختالف الفقهاء يف الفروع الفقهية .18
 وجيه حممود: أسبابه و موقفنا منه ،اختالف الفقهاء  .19
  حممد شريف مصطفى: معناه ، نشأته ، أنواعه ، أسبابه ، ضوابطه ،االختالف الفقهي  .20
  إمساعيل ولد القريشي بن الشريف: أسبابه و آدابه ،االختالف .21
  مصطفى الزملي: أسباب اختالف الفقهاء يف األحكام الشرعية .22
  أمحد الصمدي: أسباب اخلالف بني األئمة األربعة .23
 أبو سريع حممد عبد اهلادي: سالميأسبابه و آثاره يف الفقه اإل ،اختالف الصحابة .24
 صاحل السدالن: االئتالف واإلختالف أسبابه وضوابطه .25
  حممد أبو الفتح البيانوين: دراسات يف االختالفات الفقهية .26
  خالد بن سعد بن فهد اخلشالن: حقيقته و مناهج العلماء فيه ،اختالف التنوع .27
  مصطفى سعيد اخلن: أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء .28
 حممد الروكي: نظرية التقعيد الفقهي و أثرها يف اختالف الفقهاء .29
 حممد سعيد رمضان البوطي :حماضرات يف الفقه املقارن مع مقدمة يف بيان أسباب اختالف الفقهاء .30
  طه جابر العلواين :أدب االختالف يف اإلسالم .31
 أبو عمرو جمدي قاس: فقه االختالف .32
 ياسر حسني برهامي: ملسلمنيفقه اخلالف بني ا  .33
  عطية حممد سامل: موقف األمة من اختالف األئمة  .34
 عبد هللا شعبان: ضوابط االختالف يف ميزان السنة .35
   حممد عوامة :أدب االختالف يف العلم و الدين  .36
  يوسف القرضاوي: الصحوة اإلسالمية بني االختالف املشروع و التفرق املذموم .37
 حسن بن حامد بن مقبول العصيمي: و كيفية التعامل معهأنواعه و ضوابطه : اخلالف  .38
 حممود حممد اخلزندار: قواعد التعامل مع املخالفني باإلنصاف: فقه االئتالف    .39
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تعود يف حقيقة األمر  األسباب مجيعهاهذه  مل فيها، ومفصل هلا، لكنبيان أسباب االختالف إىل جم اختلف العلماء يف   

  :هي ربعةوهذه األ األخرى، أسباب إمجالية، تتفرع عنها األسباب التفصيلية أربعةإىل 
 .االختالف يف ثبوت الدليل النقلي وعدم ثبوته -1
 .االختالف يف داللة الدليل النقلي -2
 .االختالف يف وجود املعارض وطرق اجلمع والرتجيح بني النصوص املتعارضة -3
  .األصولية وبعض مصادر االستنباط االختالف يف القواعد-4

   :وعدم ثبوته االختالف يف ثبوت الدليل النقلي: السبب األول
الشرعية، فإذا صح ثبوته، وصرحت داللته،  النص الشرعي هو املرجع األول للمجتهدين مجيعاً، وعليه مدار استنباط األحكام

إذا صح : وهذا هو معناه قول األئمة اXتهدين. احلكم، ال خيالف يف هذا أحد وسلم من املعارض كان عليه االعتماد يف
وترجحت لديهم على  ولكل ِإمام من األئمة قواعده وضوابطه وأصوله اليت يعتمد عليها يف االستنباط، ؛احلديث فهو مذهيب

أم خالفهم فيها، فليس قول جمتهد أو جمتهدين حبجة  سواء أوافق يف هذه القواعد والضوابط غريه من اXتهدينا سواها، م
والقواعد املؤثرة يف ثبوت احلديث عند  ومن أمثلة اختالفهم يف تلك الضوابط؛ الفروع على قول خمالف له يف األصول أو يف

  :بعضهم دون بعض
   :ومن أمثلته: بسبب تصحيح احلديث وتضعيفه االختالفاــــــ  1

مذهب مالك أنه ليس واجبا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وأوجبه ابن عبد ف: اختالفهم يف مسألة ختليل اللحية يف الوضوء
ل وسبب اختالفهم يف ذلك اختالفهم يف صحة اآلثار اليت ورد فيها األمر بتخلي: "احلكم من أصحاب مالك؛ قال ابن رشد

اللحية واألكثر على أ[ا غري صحيحة مع أن اآلثار الصحاح اليت ورد فيها صفة وضوئه عليه الصالة والسالم ليس يف شيء 
   . "منها التخليل

 . احلديث عند بعضهم دون بعض تالف بسبب ثبوتاالخ  - 2
ومل حيتج  الشافعي إىل عدم ثبوته،وصالحيته لالحتجاج فذهب اإلمام  ومن أمثلته اختالف العلماء يف ثبوت حديث العينة،

مجهور العلماء، واعتربوا أحاديث العينة مع  به وضعف مجيع طرقه، وبىن على ذلك قوله جبواز بيع العينة، وخالفه يف ذلك
  .يف حترميها ضعفها يشد بعضه بعضاً، وتصلح أن تكون حجة

وهو معزو للحنفية وكثري من احملققني  ،مطلقا املستور عدًال  فمن العلماء من يعترب: يف حكم خرب املستور ختالفاال - 3
ومنهم من يعتربه   وهو قول بعض احلنفية، ،فيقبل روايته ــــــ إذا كان يف القرون الثالثة األوىلــــــــ  ومنهم من يعتربه عدال

مد بن احلسن الشيباين يف كتاب ونص عليه حم ،وهو قول الشافعي األخبار كالفاسق، وال حيتج بروايته احتياطاً يف ثبوت
 ."االستحسان"

  أسباب اختالف الفقهاء :احملاضرة السابعة والثامنة
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حديث على االحتجاج به عند اإلمام أيب حنيفة، ولو كان يف سنده  فمن هذه القاعدة يتبني لنا أنه من املمكن أن يقوى 
املستور،  الوقت الذي يضعف فيه احلديث عن االحتجاج به عند غريه من العلماء، بسبب هذا الراوي راٍو مستور احلال، يف

 .وال خيفى ما يرتتب على ذلك من خالف يف احلكم واالستنباط
الصحايب  وهو عندهم يشمل إرسال. إىل أن املرسل حجة واملالكية احلنفية ذهب :يف حجية احلديث املرسل ختالفالا - 4

فقد قسم  الشافعي أما، وإرسال التابعي وإرسال تابع التابعي وال يقبل إرسال من بعدهم ملسو هيلع هللا ىلصالذي مل يسمع من النيب 
 : احلديث املرسل إىل قسمني

وهذا . من غري أن يسمعه منه ملسو هيلع هللا ىلصمرسل الصحايب وهو احلديث الذي يرويه الصحايب الصغري ويرفعه إىل رسول هللا : األول
 . الشافعي النوع من املرسل مقبول عند

العمل به  إذا تأيد بآية أو سنة مشهورة، أو اشتهرال يكون حجة إال  الشافعي عند ، وهذا النوعمرسل غري الصحايب: الثاين
  .من السلف، أو اتصل من وجه آخر

: بالضحك يف الصالة االختالف يف انتقاض الوضوء :ومن أمثلة الفروع املختلف فيها بناء على االختالف يف العمل باملرسل
أن قوما ضحكوا يف الصالة  العالية، وهوأيب  ملرسل الوضوء من الضحك يف الصالة فأوجب أبو حنيفة شذ" :قال ابن رشد
، وهو أن يكون شيء يث لكونه مرسال وملخالفته لألصولورد اجلمهور هذا احلد ،بإعادة الوضوء والصالة ملسو هيلع هللا ىلصفأمرهم النيب 

 ."، وهو مرسل صحيحيف غري الصالة ما ينقض الطهارة يف الصالة وال ينقضها
العلماء فيما إذا روى الراوي حديثاً مث أنكره ومل يذكره،  اختلف :رواهالذي  يف أثر إنكار الراوي للحديث ختالفالا -5

  :وقال الشافعي وحممد يعمل به، ومثال ذلك. ال يعمل به: أبو حنيفة وأبو يوسف فقال
إن ربيعة يروي عنك  :مث قيل لسهيل)) القضاء بالشاهد واليمني: ((رواه ربيعة عن سهيل بن أيب صاحل من حديث ما  - 

وقد عمل الشافعي باحلديث مع إنكار الراوي، ومل  .ثقة حدثين ربيعة عين وهو: احلديث فلم يذكره، وجعل يروي ويقولهذا 
  ـ احلنفية يعمل به

أميا امرأة نكحت بغري إذن : ((قال ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  ذكر سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي هللا عنها - 
 .أخرجه األربعة إال النسائي، ))ديثاحل...باطل وليها فنكاحها

الراوي، ومل يعمل به  أن ابن جريح سأل الزهري عن هذا احلديث فلم يعرفه، مث عمل به حممد والشافعي مع إنكار مث روي 
   .أبو حنيفة وأبو يوسف إلنكار الراوي إياه

دون عمله، وذهب احلنفية إىل اعتبار  اجلمهور إىل اعتبار روايته فذهب :ف ما رواهيف عمل الراوي خبال ختالفالا  - 6
ونشأ عن هذا  .وأنزلوا عمله منزلة الناسخ، واعتربوا عمله طعناً يف احلديث الذي رواه وعمل خبالفه عمله دون روايته،

 : هااالختالف يف هذه القاعدة اختالف يف بعض الفروع، من
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فقد قال اجلمهور برفع اليدين يف ذلك، ملا روي من  :لصالةاختالف العلماء يف رفع اليدين عند الركوع والرفع منه يف اـــ 
منكبيه، مث يكرب،  إذا قام إىل الصالة رفع يديه حىت يكونا حذو ملسو هيلع هللا ىلصكان النيب : أنه قال حديث ابن عمر رضي هللا عنهما

رواه )) ذلك، وال يفعله حني يرفع رأسه من السجود فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل

 .الستة
  .هللا عنهما كان يعمل خبالفه رضي - ابن عمر- وخالف يف ذلك احلنفية ألدلٍة معارضة أخرى من جهة، وألن الراوي 

يغسل سبع ذهب مجهور العلماء إىل أن اإلناء الذي ولغ فيه الكلب  :الكلب ـــ  اختالفهم يف غسل اإلناء الذي ولغ فيه
شرب الكلب يف إناء أحدكم، فيغسله سبع  إذا: قالملسو هيلع هللا ىلص أن رسول هللا : ((أخذاً من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه مرات

يعمل احلنفية  روي هذا احلديث يف الصحيحني وغريمها بألفاظ خمتلفة ، ومل ولقد)) أوالهن بالرتاب: - وزاد أبو داود–مرات 
هريرة رضي هللا عنه كان يغسل اإلناء من ولوغ  أن أبا:" فقد روى الطحاوي والدارقطين²ذا احلديث ملخالفة راويه له، 

  ."الكلب ثالث مرات
 
  :اختالف العلماء يف فهم النصوص الشرعية: السبب الثاين  

يعود إىل اXتهد يف فهم ذلك  جانب يعود إىل النص نفسه، وجانب: تناول هذا السبب من جانبني أساسيني ميكن   
 .النص

وأخرى حمتملة يف ذلك،  صرحية يف داللتها، للغة العربية ألفاظافي فنفسه،  وهو الذي يعود إىل النص: اجلانب األول -
املراد من  االختالف يف تعيني وقعفإذا اشتمل النص الشرعي على كلمة مشرتكة، ـ  فهناك األلفاظ املشرتكة واXملة وغريها

﴾  َواْلُمطَلََّقاُت يـَتَـَربَّْصَن بِأَنـُْفِسِهنَّ َثالثََة قـُُروءٍ  ﴿ :الواردة يف قوله تعاىل )قروء(هذه الكلمة، وأوضح مثال على ذلك لفظة 
قول  هي احليض، وهو: العلماء يف األقراء، فقال أهل الكوفة اختلف" :قال اإلمام القرطيب يف تفسريه هلذه اآلية .228: البقرة

. األطهار هي: وقال أهل احلجاز، وأيب موسى، وجماهد، وقتادة، والضحاك، وعكرمة، والسدي عمر، وعلي، وابن مسعود،
 ."...والشافعي وهو قول عائشة، وابن عمر، وزيد بن ثابت، والزهري، وأبان بن عثمان،

رواه )) ال ميس القرآن إال طاهر: ((قالملسو هيلع هللا ىلص عبد هللا بن عمر أن رسول هللا  الواردة يف حديث" طاهر"ومن ذلك كلمة 
الطاهر من احلدث األكرب، كما يطلق : مشرتكة بني معاٍن عديدة، فيطلق ويراد به الطرباين يف الكبري والصغري فلفظة طاهر

  .على بدنه جناسة به الطاهر من احلدث األصغر، كما يطلق ويراد به املؤمن، وكما يطلق ويراد به من ليس ويراد
  .))ذكاة اجلنني ذكاة أمه: ((أنه قال رواه أبو سعيد اخلدري رضي هللا عنه يف حديث ملسو هيلع هللا ىلصقول النيب : أيضا ومن ذلك

" ذكاة اجلنني"للمبتدأ الذي هو  تروى بالرفع والنصب، فمن أخذ برواية الرفع جعلها خرباً  يف احلديث الثانية )ذكاة(كلمة و  
األوىل  )للذكاتني(ومن اختار رواية النصب ـ  اجلنني إىل ذبح مستأنف حيتاجفتكون ذكاة األم عنده هي ذكاة اجلنني، وال 

  املسألة ـ ذكوا اجلنني ذكاة أمه، فيوافق أصحاب القول الثاين يف: كان املعىن عنده والثانية،
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الفهم واإلدراك،  فالناس متفاوتون يف وهو الذي يعود فيه االختالف إىل اXتهد نفسه، وإىل طبيعة فهمه،: الثاين اجلانب -
  .متباينون يف القدرات العقلية ما ينتج عنه االختالف يف الفهم والتقدير واالستنباط

رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما عن  بين قريظة، مماقصة يف  ملسو هيلع هللا ىلصاألمثلة على ذلك ما جرى يف زمن النيب  ومن أوضح 
 األحزاب نزل عليه جربيل واستعجله بالذهاب إىل بين قريظة،ملا رجع من غزوة  ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  (( ابن عمر رضي هللا عنهما من

فأدركتهم صالة ، يف بين قريظة ال يصلني أحد العصر إال: فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألصحابه مستعجًال هلم
فلما ذكروا  بل نصلي مل يرد رسول هللا ذلك منا،: نأتيها، وقال بعضهم ال نصلي حىت: العصر يف الطريق، فقال بعضهم

خالفهم يف فهم النص  ملسو هيلع هللا ىلصفلقد أقر رسول هللا ـ  ))أقرهم مجيعاً على هذا االختالف، ومل يعنف أحداً منهم ملسو هيلع هللا ىلصذلك للنيب 
  .الذي مسعه اجلميع منه الواحد

ومع ذلك جند اخلالف واسعاً يف  ،بأخذ املناسك عنهالصحابة وأمر ، ملسو هيلع هللا ىلصأحكام احلج؛ فلقد حج النيب: ومن األمثلة أيضا 
األفهام هلذه  واختالف ،بني الصحابة والتابعني واألئمة اXتهدين نظراً الختالف الروايات من جهة بعض هذه األحكام

  .البساتهلا على الَنْدب حبسب القرائن وامل ومن حامل ،فمن حامل هلذه املناسك على الوجوب :األعمال من جهة أخرى
  

 .االختالف يف وجود املعارض وطرق اجلمع والرتجيح بني النصوص املتعارضة :السبب الثالث
أو يف ترجيح  ،بني معانيها فيختلف العلماء يف اجلمع بني ظواهرها والتوفيق ،تتعارض ظواهر بعض النصوص الشرعية قد   

الشرعية اليت  بني النصوص الظاهري ومن أمثلة التعارض ،الشرعية مما ينتج عنه اختالف يف األحكام ،بعضها على بعض
  :استتبعت اختالف العلماء يف األحكام

  :الكسوف اختالف العلماء يف صفة صالة-1
  .إىل أن صالة الكسوف ركعتان، يف كل ركعٍة ركوعان فقد ذهب اإلمام مالك والشافعي ومجهور أهل احلجاز وأمحد

  .الكسوف ركعتان على هيئة صالة العيد واجلمعةإىل أن صالة : والكوفيون وذهب اإلمام أبو حنيفة
صالها ركعتني يف كل  ملسو هيلع هللا ىلصأنه ورد يف كيفية صالة الكسوف أحاديث كثرية خمتلفة، منها ما يدل على أن النيب  :وسبب ذلك

فصلى بالناس فقام  ،ملسو هيلع هللا ىلصخسفت الشمس على عهد رسول هللا (( :قالت ركعة ركوعان، كحديث عائشة رضي هللا عنها أ[ا
فأطال الركوع وهو دون الركوع  القيام، مث ركع فأطال الركوع، مث قام فأطال القيام وهو دون القيام األول، مث ركع وأطال
 ودليل اإلمام أيب حنيفة والكوفيني ما ورد يف أحاديث .رضي هللا عنه أيضاً  ويؤيد هذه الصفة حديث ابن عباس. ))...األول

بكرة وعدد من الصحابة رضوان هللا عليهم أن  كغريها من الصلوات، كحديث أيبصالها   ملسو هيلع هللا ىلصصحيحة أخرى أن رسول هللا 
 .الكسوف ركعتني كصالة العيد صلى يف ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا

اآلثار لكثر±ا  بقيةمن رجح ، و صالة الكسوف ركعتان يف ركعة: ، قالغريمها ورجحهما على األولني حلديثنيافمن أخذ ب
  .ركعتان الكسوف صالة :لسائر الصلوات، قالوموافقتها 
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  .ن اجلمع أوىل من الرتجيحأل األمر على التخيري، أن جيمع بني هذه النصوص املتعارضة، فجعل وحاول بعض العلماء
  :لى ثالثة أقواليف ذلك ع وافقد اختلف :اختالف العلماء يف قراءة املأموم الفاحتة خلف اإلمام-2

  ـاب سواًء كانت الصالة سرية أو جهرية، وهو قول الشافعي الكت أن املأموم يقرأ مع اإلمام فاحتة: أحدمها
 ـحنيفة  وهو قول أيب جهرية، مع اإلمام مطلقاً، سواء كانت الصالة سرية أو ال يقرأ املأموم أن: وثانيها
 .، وهو قول مالك وأمحداجلهرية أنه يقرأ يف السرية وال يقرأ يف: وثالثها

ح نصاً على نص، فقال بالقراءة مطلقاً، ومنهم من وتعارضها، فمنهم من رجّ  اختالف النصوص: والسبب يف اختالفهم
القراءة على  ي عنهمع بني النصوص، فحمل أحاديث النجلأ إىل اجلل بعدم القراءة، ومنهم من اآلخر فقا ح النصرجّ 

  .الصالة اجلهرية، ومحل األحاديث األخرى على الصالة السرية
  :استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء احلاجةالعلماء يف حكم  ختالفا - 3

  :أقوال عديدة، أوصلها الشوكاين إىل مثانية أقوال، وخالصتها كما ذكرها ابن رشد ثالثة فلقد رويت يف ذلك
  .ال جيوز أن تستقبل القبلة، وال تستدبر ببول وال غائط مطلقاً : فقال مجاعة

والسبب يف اختالفهم  .جيوز يف الصحراء ىل أنه جيوز يف املباين واملدن، والوقال مجاعة جبواز ذلك مطلقاً، وذهب آخرون إ
أتيتم  إذا: ((قالملسو هيلع هللا ىلص منها حديث أيب أيوب األنصاري رضي هللا عنه أن النيب  عدة أحاديث متعارضة يف الظاهر،: هذا

 . البخاري ومسلم رواه)) الغائط فال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها، ولكن شرقوا وغربوا
قاعداً ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا  رقيت على بيت أخيت حفصة فرأيت: (( حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أنه قال ومنها

 .أخرجه البخاري ومسلم))القبلة حلاجته على لبنتني مستقبل الشام مستدبر
مذهب : ع، والثاينمذهب اجلم: مذاهب، أحدمها فذهب الناس يف هذين احلديثني ثالثة": يقول ابن رشد يف بيان ذلك

  .إذا وقع التعارض - أي عدم احلكم–الرباءة األصلية  مذهب الرجوع إىل: الرتجيح، والثالث
أيب أيوب األنصاري على الصحاري وحيث ال سرتة، ومحل حديث ابن عمر على  فمن ذهب مذهب اجلمع محل حديث

إحدى الروايتني  مر والشعيب وإسحاق، وأمحد يفمذهب مالك والشافعي، ومروي عن العباس وعبد هللا بن ع السرتة، وهو
إذا تعارض حديثان أحدمها فيه شرع موضوع واآلخر  ومن ذهب مذهب الرتجيح رجح حديث أيب أيوب، ألنه. عنه وغريهم

 يعلم املتقدم منهما من املتأخر، وجب أن يصار إىل احلديث املثبت للشرع وهو موافق لألصل الذي هو عدم احلكم، ومل
الرجوع إىل األصل عند التعارض،  وأما من ذهب مذهب. أيب أيوب، وعمر، وجماهد، والنخعي، والثوري، وغريهممذهب 

  ."وهو مذهب داود الظاهري" الحكم"كـ فهو مبين على أن الشك يسقط احلكم ويرفعه، وأنه
  
  :الستنباطاالقواعد األصولية وبعض مصادر  االختالف يف :السبب الرابع  
كاعتماد اإلمام مالك رمحه هللا تعاىل على حجية ،  املصادر واألصول االجتهادية ن يف حجية بعضو العلماء اXتهد اختلف  
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به، وخمالفة احلنفية يف إمكان  املدينة دون غريه من األئمة، وكرتك احلنفية العمل مبفهوم املخالفة، وعمل اجلمهور عمل أهل
 توضح أثر هذا مثلةأ ويف ما يلي ،إىل غري ذلك ....األحوال ملقيد يف بعضمحل العام على اخلاص، ومحل املطلق على ا

 :السبب يف اختالف العلماء
يستدل به  فإن اإلمام مالكاً يرى إمجاع عمل أهل املدينة على أمٍر ما حجة قوية :اختالفهم يف حجية عمل أهل املدينة -1

 دون التخصيص ببلدة معينة، ومل يعتربوا اإلمجاع حجة إال إذا كان من اجلميع ور العلماءمجه وخالفه على األحكام الشرعية،
  :لالختالف يف هذا األصل، نشأ اختالف بني العلماء يف األحكام الفرعية، من ذلك وتبعاً 

، توريثهموغريهم لعمل أهل املدينة على عدم  بعدم توريث ذوي األرحام كاألخوال واألعمام: قول اإلمام مالك رمحه هللا - 
 ـوغريهم فقالوا بتوريثهم على تفصيل بينهم يف طريقة ذلك التوريث  خالف يف ذلك احلنفية واحلنابلةو 
، ع، مع تكبرية اإلحرامالعيدين يف الركعة األوىل سب بأن تكبريات صالة: ومن ذلك قول اإلمام مالك بناء على هذا األصل ـــــ

األضحى والفطر  شهدت": جود مستدالً على ذلك مبا رواه عن ابن عمر أنه قالتكبرية القيام من الس ويف الثانية ست مع
، وألن العمل عنده باملدينة كان على "مخساً قبل القراءة مع أيب هريرة فكرب يف األوىل سبع تكبريات قبل القراءة، ويف اآلخرة

  .هذا
بشروط معينة، وذهب احلنفية وبعض  املخالفة فهوماجلمهور باالحتجاج مب قال :اختالفهم يف حجية مفهوم املخالفة -2

من  ؛يف الفروع ونشأ عن اخلالف يف هذا األصل خالف واسع ، صالحيته لالحتجاج به يف كالم الشارع العلماء إىل عدم
 :ذلك

أنه  ملسو هيلع هللا ىلصفقد ورد يف ذلك حديث ابن عمر رضي هللا عنهما عن النيب   يف حكم الثمرة إذا بيع النخل قبل تأبريه هماختالف - 
  .همتفق علي)) املبتاع من ابتاع خنالً بعد أن تؤبر فثمر±ا للبائع إال أن يشرتط: ((قال

قبل  التأبري للبائع، إال إذا اشرتطها املشرتي لنفسه أخذاً من منطوق هذا احلديث، وأما الثمرة بعد: فقال مجهور العلماء 
بناًء على أصلهم بعدم العمل مبفهوم – يف هذا احلنفية وخالف، فالثمرة للمشرتي أخذاً من مفهومه املخالف: التأبري

  .التأبري وبعده إال أن يشرتطها املشرتي إن الثمرة للبائع قبل: فقالوا -املخالفة
الزواج من  إن: ة الزواج من احلرة، فقال اجلمهوراألمة الكتابية، واألمة املسلمة مع استطاع اختالفهم يف حكم الزواج من - 

َوَمْن َملْ َيْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْوًال َأْن ﴿  :قوله تعاىل بعدم استطاعة الزواج من احلرة أخذاً من املفهوم املخالف مناألمة مشروط 
بناء على  ةوخالف يف ذلك احلنفي  .25 :النساء﴾ فـَتَـَياِتُكُم اْلُمْؤِمَناتِ  اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت َفِمْن َما َمَلَكْت أَْميَانُُكْم ِمنْ  يـَْنِكحَ 

  .مة مع استطاعة الزواج من احلرةجبواز الزواج من األ: أصلهم فقالوا
يف جواز محل النص العام على النص  اختلف العلماء: اختالفهم يف محل النص العام على النص اخلاص عند التعارض -3

 إن داللته: داللة العام ظنية، وقال احلنفيةإن : حيث قال اجلمهور، العام اخلاص عند التعارض، بناء على اختالفهم يف داللة
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: أما احلنفية، بالعام فيما وراء ذلك وهلذا حيمل اجلمهور العام على اخلاص، فيعملون باخلاص فيما دل عليه، ويعملون. قطعية
بينهما كدليلني ومل يعلم تقدم أحدمها على اآلخر، وإمنا يعمدون إىل الرتجيح  فال حيملون العام على اخلاص إذا تعارضا

  :همن ؛اختالف واسع يف الفروع وترتب على هذا اخلالف يف األصل. متعارضني
فذهب اجلمهور إىل أن النصاب يف زكاة ما خيرج من األرض مخسة أوسق  :اختالفهم يف نصاب زكاة ما خيرج من األرض ــــــ

متفق  ))مخسة أوسق صدقة ليس فيما دون(( :قال ملسو هيلع هللا ىلصنيبأن ال واحتجوا ملا ذهبوا إليه حبديث أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه
فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح : ((ملسو هيلع هللا ىلصوجعلوا هذا احلديث خمصصاً لعموم قوله   .عليه

  .ما ينبت مباء املطر دون سقي: ، والعثريرواه البخاري وغريه ))العشر نصف
فيما ((واحتج لذلك بعموم احلديث السابق  إىل أن الزكاة واجبة فيما خيرج من األرض قليله وكثريه، اإلمام أبو حنيفة وذهب

، وإمنا تأول هذا احلديث اخلاص، ))ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة(( ومل خيصصه حبديث...)) سقت السماء والعيون
  .زكاة أموال التجارة فجعله خاصاً يف

الكافر الذمي حمتجني بأدلة املسلم ال يقتل ب ذهب اجلمهور إىل أنحيث : اختالفهم يف حكم قتل املسلم بالكافر الذمي -
املؤمنون (( :قال ملسو هيلع هللا ىلصوما روي عن علي رضي هللا عنه أن النيب ، رواه البخاري، ))وأن ال يقتل مسلم بكافر ـ ـ ـ  (( حديث:منها

رواه  ))مؤمن بكافر، وال ذو عهد يف عهده ، ويسعى بذمتهم أدناهم، أال ال يقتلتتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم

 وذهب اإلمام أبو حنيفة إىل أن، هذه األحاديث خمصصة للعمومات الواردة يف القرآن فجعل اجلمهور  .أمحد والنسائي وأبو داود
محل لفظة الكافر الواردة يف احلديث على  بل ها باألحاديث السابقة،صومل خيص قتل بالذمي، واحتج بعموم اآلياتاملسلم ي

  ....))يقتل مؤمن بكافر، وال ذو عهد يف عهده ال: ملسو هيلع هللا ىلصاحلريب بدليل قوله 
العلماء يف محل النص املطلق على املقيد اختالفاً يشبه إىل حد بعيد  اختلف :اختالفهم يف محل املطلق على املقيدـــ 4

، لكتب األصو  فذهب اجلمهور إىل محل املطلق على املقيد بشروط تعرف يف ،خلاصاالنص العام على  اختالفهم يف محل
  :نهمو ف اختالف كبري يف الفروع، االختال وترتب على هذا، ال حيمل املطلق على املقيد :وخالف يف ذلك احلنفية فقالوا

سورة  ن فيها، محًال إلطالق اآلية يففذهب اجلمهور إىل اشرتاط اإلميا: اشرتاط اإلميان يف رقبة كفارة الظهار يف اختالفهم - 
على التقييد يف آية ، 3: اXادلة﴾ ِلَما قَاُلوا فـََتْحرِيُر َرقـََبٍة ِمْن قـَْبِل َأْن يـََتَماسَّا َوالَِّذيَن يُظَاِهُروَن ِمْن ِنَسائِِهْم ُمثَّ يـَُعوُدونَ ﴿ :اXادلة
حنيفة إىل عدم اشرتاط اإلميان فيها،  وذهب أبو ،92 :النساء﴾ُمْؤِمناً فـََتْحرِيُر َرقـََبٍة ُمْؤِمَنة  َخطَأً َوَمْن قـََتَل ﴿ :لنساءسورة ا

  .املقيد عمًال باملطلق يف حمله، واملقيد يف حمله، بناًء على أصله يف عدم محل املطلق على واشرتط اإلميان يف كفارة القتل اخلطأ
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يقول اإلمام  ؛اختالف تنوع االختالف لفظيا أو فقد يكون  ،قوال اخلالفيةألال يصح نقل اخلالف إذا أمكن اجتماع  ـــ1

، فال يصح نقل اخلالف فيها عنه واألقوال إذا أمكن اجتماعها والقول جبميعها من غري إخالل مبقصد القائل" :الشاطيب
فإن نقل  ؛جيب حتقيقه، وهذا املوضع مما وكذلك يف فتاوى األئمة وكالمهم يف مسائل العلم السنةح وهكذا يتفق يف شر 

  ."كما أن نقل الوفاق يف موضع اخلالف ال يصح،ألة ال خالف فيها يف احلقيقة خطأاخلالف يف مس
  .اجلزم والقطع يف مسائل االجتهاد وعليه مينع ،افيه ة االختالفاألصل يف الظنيات غلب ـــ 2
أن ال يُنكر على اXتهد يف اجتهاده وعمله ²ذا االجتهاد، وال مينع هذا من إقامة احلجة عليه أو احملاورة معه للخروج من  ـــ 3

 .من النصيحة للمسلمني ألنهاخلالف والوصول إىل احلق، بل هو األوىل، 
فتخطئة فال يتوىل الرد من ليس له علم يف املسألة ودليل يستند إليه يف ما رّده على املخالف، الرد على املخالف بعلم،  ـــ 4

، ويلحق بذلك العلم بوجود املخالفة، والتحقق من نسبة القول إىل صاحبه، العلماء أو تصويبهم ليس أمرا متاحا ألي أحد
  .وعدم االكتفاء بالظنون والنقول غري املوثوقة

ر املسألة يصو ّمت تحترير حمل اخلالف يف املسألة وضبط األلفاظ واملصطلحات، فكثري من االختالفات تؤول إىل وفاق إذا  ـــ 5
  وحّرر حمل النزاع فيها ـ اتصويرا دقيق

وليس أحد القولني أوىل من اآلخر إال  ،ألن ليس فيها حجة ملزمة مسائل االجتهاد ال يقطع فيها ببطالن قول املخالف ـــ 6
، وإمنا احلجة ، فال يكون أحد املختلفني حجة على غريهمثل هذه املسائلحيتج بقول أحد يف ليس ألحد أن و .مبرجح معترب

  يف الكتاب والسنة واألدلة املعتربة شرعا ـ
؛ ثالثة منها تتعلق بالناظر يف ضوابط وشروطوهلذا االختالف : وليس أي خالف اخلالف املعترب السائع يراعى يف ـــ 7

فما يتعلق بالناظر يف املسألة أن يكون من أهل االجتهاد املطلق أو اجلزئي،  :املسألة، واثنان يتعلقان باملسألة املخلتف فيها
  .وأن يبذل وسعه يف املسألة املختلف فيها، وأن يكون قصده الوصول إىل احلق ال اتباع اهلوى

أن يعدم الدليل اخلاص الصريح يف املسألة، أو يوجد دليل لكن داللته :اليت تتعلق باملسألة املختلف فيها فهي وأما الضوابط
  .غري قطعية، وأال يرتتب على اخلالف يف املسألة بغي وفرقة وتنازع

عند تعدد التخيري يف املسائل اخلالفية على سبيل التشهي واتباعا للهوى، كما ال جيوز للمفيت  عدم تتبع الرخص أو  ــــ 8
، لرتخص على من يروم نفعه أو التغليظ على من يريد ضرهوا ،ظورةتتبع احليل احملبأن يتساهل يف الفتوى، األقوال يف املسألة 

ال ينبغي للمفيت إذا كان يف املسألة قوالن أحدمها فيه تشدد : "قرايف، قال اإلمام ال.فهذا مما عده العلماء من اخليانة للدين
واآلخر فيه ختفيف أن يفيت العامة بالتشديد واخلواص من والة األمور بالتخفيف، وذلك قريب من الفسوق واخليانة يف الدين 

  التعامل مع اخلالفضوابط  :احملاضرة التاسعة
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ارته باللعب وحب الرياسة والتقرب والتالعب باملسلمني، وذلك دليل فراغ القلب من تعظيم هللا تعاىل وإجالله وتقواه وعم
     ". إىل اخللق دون اخلالق

  
  
  

  :االختالف أدب :أوال
 :وتقديره لآلخروحسن استماع كل طرف  ،سىنباحل احلوارو  التعامل يف الرفق من اإلسالمية باألخالق التأدب ـــ 1

 ﴾قل لعبادي يقولوا اليت هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم  ﴿ :كما يف قوله تعاىلوكلها أخالق دعا إليها القرآن الكرمي،  
َك ُهَو أَْعَلُم ِمبَن ادُْع ِإِىل َسِبيِل َربَِّك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احلََْسَنِة َوَجاِدْهلُم بِالَِّيت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربَّ ﴿: وقوله تعاىل. 53 :اإلسراء

 .125: النحل ﴾َضلَّ َعن َسِبيِلِه َوُهَو أَْعَلُم بِاْلُمْهَتِدينَ 
 – يف القرون الفاضلةوقد كان السلف  :راءامل عن تنزهوال والصواب للحق الوصول على احلرصو  التقوىو  اإلخالص ـــ 2

  .ولو من املخالف يف املسائل إىل جتلية احلق ونهدفي -وحىت يف مناظرا±م اليت يرغبون من خالهلا االنتصار للرأي 
  "املراء يف العلم يقسي القلوب، ويورث الضغائن": قال الشافعي

وما كلمت أحدا قط إال  ،ويكون عليه رعاية من هللا وحفظ ،ما كلَّمت أحدا قط إال أحببت أن يوفق ويسدد ويعان" :وقال
 " هومل أبال بّني هللا احلق على لساين أو لسان

على ما يصدر منه  ملأن حيسن املسلم الظن بأخيه وأن حياألصل  :له العذر التماسو  املخالفب الظن إحسان ـــ 3
فأوىل  نياملسلمعامة مع واجبا خلقا  هذا، وإذا كان ، تغليبا جلانب اخلري على جانب الشرسواء كان قوال أو فعال الصالح

َن الظَّنِّ ِإنَّ بـَْعَض الظَّنِّ ِإْمثٌ َوَال َجتَسَُّسوا َوَال ﴿: هللا تعاىلقال  .مع العامل واجبا أن يكون يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثريًا مِّ
َ ِإنَّ  َّÝتَـ يـَْغَتب بـَّْعُضُكم بـَْعًضا َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم َأن يَْأُكَل حلََْم َأِخيِه َمْيًتا َفَكرِْهُتُموُه َواتـَُّقوا ا َ َّÝ12: احلجرات ﴾وَّاٌب رَِّحيمٌ ا  

  .هل لوالتأوّ  الرأي يف املخالف عذر الظن بإحسان ويلحق
ال ينبغي أن ينسب صاحبها إىل الّتقصري وال أن يشنع عليه ²ا، وال ينتقص من : "لعاملقال الشاطيب عند حديثه عن زلة ا

  ".ما تقتضي رتبته يف الدين أجلها، أو يعتقد فيه اإلقدام على املخالفة حبتا؛ فإّن هذا كّله خالف
الرجل اجلليل الذي له يف اإلسالم قدم صاحل وآثار حسنة، وهو  أن ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا: "وقال ابن القيم

من اإلسالم وأهله مبكان، قد تكون منه اهلفوة والزّلة هو فيها معذور بل مأجور الجتهاده؛ فال جيوز أن يتبع فيها، وال جيوز 
  ".أن ±در مكانته وإمامته ومنزلته يف قلوب املسلمني

أدب االختالف  :احملاضرة العاشرة واحلادية عشرة



26 

 

 املخالف تبديع جيوز ال ،مساغ فيها لالجتهاد اليت اخلالفية فاملسائل :فسق أو ببدعة يوصف وال املخالف ؤمثّ ي أال ـــ 4
سري (قال اإلمام الذهيب يف  .، لكن مل يعب بعضهم على بعضبني الصحابة ختالفما كان يقع االفكثريا  تفسيقه، أو فيها

يف اجتهاده يف آحاد املسائل خطأ مغفورا له قمنا  ملا أخطأ إمامولو أنا ": عند ترمجته حملمد بن نصر املروزي)  أعالم النبالء
، دي اخللق إىل احلقمن هو أكرب منهما، وهللا هو ها منده، وال وال ابن عليه وبّدعناه وهجرناه، ملا سلم معنا ال ابن نصر

  ".وهو أرحم الرامحني، فنعوذ با« من اهلوى والفظاظة
من خصال والتمسك باحلق  والرجوع عنهباخلطأ االعرتاف ف :املخالف من ولو ظهر إذا والصواب للحق الرجوع ـــ 5

رأيه  إذا راجعه أحد وظهر له احلق يف قوله رجع عن هموفضل همعلم سعةمع من األئمة والعلماء ثري قد كان كو ، املسلم
ه، ومن جاءنا علمنا هذا رأي وهذا ما قدرنا علي": بقولهحنيفة  أبو وهو ما عّرب عنه، ومتسك باحلق الذي ظهر له من غريه

 ."بأحسن منه قبلناه
يتعمد  وهو من األمانة العلمية واملوضوعية يف حبث املسائل اخلالفية، فال :اخلالف مسائل عرض يف اإلنصافو  العدل ـــ 6

الذي مييل ، أو املبالغة يف عرض القول بعض أصحا²ا أو انتقاص، سألة حبجب بعض أدلتهاامل خبس أحد األقوال الواردة يف
 .واإلسهاب يف االستدالل له ليظهر رجحانه على غريهإليه 

 :ذلك صور منو  ،ومراعاته وتقديره، املخالف رأي احرتام ـــ 7
ومنهم من ، قرؤهايال  لبسملة، ومنهم منمن يقرأُ ا كان يف الصحابة والتابعني :بعضهم خلف املذاهب يف املختلفني صالة  
 ، ومنهم من يتوضأ من احلجامةهفي ر ومنهم من ال يقنتيف الفج نهم َمن يقنت، وكان مار ²هر ²ا ومنهم من ال جيهجي

ر ومنهم من ال يتوضأ من ذلك، ومنهم من النا يتوضأ مما مسته نومنهم من ال يتوضأ من ذلك، ومنهم م والرعاف والقيء
ما كان أحد منهم ميتنع أن يصلي خلف  ومع هذا التباينـ ـ ـ  ك مْن ذل ل، ومنهم من ال يتوضأاإلب يتوضأ من أكِل حلم

  . اآلخر
 يقرؤون بالبسملةوقد كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغريهم يصلون خلف أئمة أهل املدينة من املالكية وإن كانوا ال   

، إلمام قد خرج منه الدم ومل يتوضأفإن كان ا: ، فقيل لهوء من احلجامة والرعافكان أمحد يرى الوضو  ال سرا وال جهرا،
مالك من رغبة املنصور وهارون وموقف اإلمام ؟ كيف ال أصلي خلف سعيد بن املسيب ومالك: تصلي خلفه ؟ فقال

  . ى احرتام اآلراء املخالفة وتقديرهامحل الناس على موطئه خري دليل عل  يف
 بني اجلمع وحماولة  والقواعد، واآلداب الضوابط روعيت إذا ممكن وهو :نأمك ما اخلالف مساحة تضييق على لالعمـــ  8

ه إمنا نظروا فيه بالنسبة إىل كل موضع ال ميكن في: " يقول الشاطيب خالل حديثه عن التعارض والرتجيح أمكن، ما األدلة
  "، وأشباه ذلكتعارض، كالعام مع اخلاص، واملطلق مع املقيد ، فإنه إن أمكن اجلمع فالاجلمع بني الدليلني ، وهو صواب

، أو وليس بني حرام وحالل حسن وأحسن، بني فاضل ومفضول، أو من  املسائل يقع اخلالف فيهاكثريا  وأن خاصة
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على ما  كانمواخلروج منه قدر اإل اخلالف تضييقالعمل على البد من وتكريسا للوحدة وجتنبا للفرقة ، صحيح وفاسد
  .القواعد الالحقة خالل سيتضح من

 األخوة حقوق ختدش أن ينبغي فال :بني املختلفنيوالتباغض والتقاطع فتنة ال احلفاظ على األخوة الدينية واجتناب ـــ9
يتناظرون يف املسائل العلمية والعملية مع بقاء األلفة والعصمة وأخوة كانوا ":ويف ذلك يقول ابن تيمية اخلالف بسبب واحملبة

  ."الدين، ولو كان كلما اختلف مسلمان يف شيء ±اجرا مل يبق بني املسلمني عصمة وال أخوة
  

إمامني من أقرب النماذج وأفضلها يف أدب االختالف بني العلماء ما جنده يف رسالتني بني  :منوذج ألدب االختالف: ثانيا
صري، جتسد فيهما األدب اجلم واخللق الرفيع واالحرتام اإلمام مالك بن أنس واإلمام الليث بن سعد امل :جليلني مها

  .للمخالف والتقدير لرأيه
  :سالة مالك إىل الليث بن سعدر 
بعد عصمنا هللا وإياك أما .سالم عليكم، فإين أمحد هللا إليك الذي ال إله إال هو .من مالك بن أنس إىل الليث بن سعد"

اعلم رمحك هللا أنه بلغين أنك تفيت الناس بأشياء خمالفة ملا عليه  .بطاعته يف السر والعالنية وعافانا وإياك من كل مكروه
 .مجاعة الناس عندنا وببلدنا الذي حنن فيه

اعتمادهم على ما جاءهم منك، حقيق بأن وأنت يف إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك وحاجة من قبلك إليك و  
َوالسَّابُِقوَن اْألَوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن    "": ختاف على نفسك وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه، فإن هللا تعاىل يقول يف كتابه

ُهْم َوَرُضوا  ُ َعنـْ َّÝَعْنُه َوَأَعدَّ َهلُْم َجنَّاٍت َجتْرِي َحتْتَـَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبَداً َذِلَك َواْألَْنَصاِر َوالَِّذيَن اتـَّبَـُعوُهْم بِِإْحَساٍن َرِضَي ا
ْر ِعَبادِ   ": وقال تعاىل.(.100:التوبة" اْلَفْوُز اْلَعِظيُم  ُ ٱلَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن ٱْلَقْوَل فـََيتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه أُْولَـِٰئَك ٱلَِّذيَن َهَداهُ  فـََبشِّ َّÝُم ٱ

 . 18- 17: الزمر "بَوأُْولَـِٰئَك ُهْم أُْوُلواْ ٱألَْلَبا
فإمنا الناس تبع ألهل املدينة، إليها كانت اهلجرة و²ا نزل القرآن وأحل احلالل وحرم احلرام إذ رسول هللا بني أظهرهم 

واختار له ما عنده صلوات هللا عليه ورمحته حيضرون الوحي والتنزيل ويأمرهم فيطيعونه ويسن هلم فيتبعونه، حىت توفاه هللا 
 .وبركاته

مث قام من بعده أتبع الناس له من أمته ممن ويل األمر من بعده فما نزل ²م مما علموا أنفذوه، وما مل يكن عندهم فيه علم 
امرؤ غريه أقوى سألوا عنه، مث أخذوا بأقوى ما وجدوا يف ذلك يف اجتهادهم وحداثة عهدهم، وإن خالفهم خمالف أو قال 

 منه وأوىل ترك قوله وعمل بغريه، مث كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبيل ويتبعون تلك السنن،
فإذا كان األمر باملدينة ظاهراً معموًال به مل أر ألحد خالفه للذي يف أيديهم من تلك الوراثة اليت ال جيوز ألحد انتحاهلا وال 

يقولون هذا العمل ببلدنا وهذا الذي مضى عليه من مضى منا، مل يكونوا من ذلك على  ادعاؤها، ولو ذهب أهل األمصار
فانظر رمحك هللا فيما كتبت إليك فيه لنفسك واعلم أين أرجو أن ال يكون .ثقة، ومل يكن هلم من ذلك الذي جاز هلم
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انزل كتايب منك منزلته، فإنك إن فعلت دعائي إىل ما كتبت به إليك إال النصيحة « تعاىل وحده، والنظر لك والظن بك، ف
والسالم عليك ورمحة هللا، وكتب .وفقنا هللا وإياك لطاعته وطاعة رسوله يف كل أمر وعلى كل حال.تعلم أين مل آلك نصحاً 

   " يوم األحد لتسع مضني من صفر

فإين أمحد إليك هللا الذي ال إله إال هو أما بعد عافانا هللا وإياك  ،سالم عليك"  :مالكإىل  سالة الليث بن سعدر    
قد بلغين كتابك تذكر فيه من صالح حالكم الذي يسرين فأدام هللا ذلك لكم وأمته  .وأحسن لنا العاقبة يف الدنيا واآلخرة

وذكرت نظرك يف الكتب اليت بعثت ²ا إليك وإقامتك وإياها وختمك عليها  ،بالعون على شكره والزيادة من إحسانه
فأحببت أن أبلغ حقيقتها بنظرك فيها  ؛فإ[ا كتب انتهت إلينا عنك ،وقد أتتنا فجزاك هللا عما قدمت منها خريا ،خبامتك

ورجوت أن يكون هلا عندي  ،وذكرت أنه قد أنشطك ما كتبت إليك فيه من تقومي ما أتاين عنك إىل ابتدائي بالنصيحة
وأنه بلغك أين أفىت  ،ين مل أذاكرك مثل هذاموضع وأنه مل مينعك من ذلك فيما خال إال أن يكون رأيك فينا مجيال إال أل

وأن  ،وأين حيق على اخلوف على نفسي العتماد من قبلي على ما أفتيتهم به ،بأشياء خمالفة ملا عليه مجاعة الناس عندكم
 ،كتبت به من ذلك إن شاء هللا تعاىل  يوقد أصبت بالذ ،و²ا نزل القرآن ،ل املدينة اليت إليها كانت اهلجرةالناس تبع أله

وال أشد تفضيال لعلماء أهل املدينة الذين  ،وما أجد أحدا ينسب إليه العلم أكره لشواذ الفتيا ،باملوقع الذي حتب ووقع مين
وأما ما ذكرت من مقام رسول  ، واحلمد « رب العاملني ال شريك لهوال آخذ لفتياهم فيما اتفقوا عليه مين ،مضوا

وأن الناس صاروا به تبعا هلم فيه فكما  ،باملدينة ونزول القرآن ²ا عليه بني ظهري أصحابه وما علمهم هللا منه  هللا
  ..."،ذكرت

ل أهل املدينة، موردا  عددا من  األمثلة يذكر أوجه االختالف بينه وبني اإلمام مالك رمحهما هللا تعاىل حول حجية عم مث
 : للقضايا اخلالفية  بينه وبني اإلمام مالك ليقول يف [اية الرسالة

وقد تركت أشياء كثرية من أشباه هذا وأنا أحب توفيق هللا إياك وطول بقائك ملا أرجو للناس يف ذلك من املنفعة وما  "
وال ترتك  ،أخاف من الضيعة إذا ذهب مثلك مع استئناسي مبكانك وإن نأت الدار فهذه منزلتك عندي ورأي فيك فاستيقنه

ن كانت لك أو ألحد يوصل بك فإين اسر بذلك كتبت إليك وحنن إجة الكتاب إيل خبربك وحالك وحال ولدك واهلك وحا
  ."نعم به علينا والسالم عليك ورمحة هللاأن يرزقنا وإياكم شكر ما أوالنا ومتام ما أصاحلون معافون واحلمد « نسأل هللا 
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  :، نذكر منهاأطرا وضوابط للتعامل مع االختالفهناك قواعد تعد   

  :ـ ال إنكار يف مسائل االختالف1
ال ينكر ": وقال اإلمام السيوطي . "العلماء إمنا ينكرون ما أمجع عليه وأما املختلف فيه فال إنكار فيه": قال اإلمام النووي

أصل عظيم يسد باب الفتنة والفرقة بني املسلمني، فما  كان من مسائل  وهذه القاعدة. "املختلف فيه وإمنا ينكر اXمع عليه
  .النظر واالجتهاد ال نكار فيه مادام االجتهاد صادرا من أهله

ومقصدهم يف ذلك اإلنكار  .غوقد نُقل عن كثري من السلف عدم اإلنكار يف مسائل اخلالف إذا كان لالجتهاد فيها مسا 
التنبيه وإقامة الدليل على صحة ما يعتقده اإلنسان، وإال انسد كثري من أبواب األمر باملعروف املؤدي إىل الفرقة، ال جمرد 

كنا نسافر، فمنا الصائم ومنا املفطر، ملسو هيلع هللا ىلص إنا معشر أصحاب رسول هللا ((: عن أنس رضي هللا عنه قال .والنهي عن املنكر
ر على الصائم، وال املقصر على املتم، وال املتم على ومنا املتم ومنا املقصر، فلم يعب الصائم على املفطر، وال املفط

 .رواه البيهقي يف السنن. ))املقصر
 . "نههتإذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيه وأنت ترى غريه فال ": يقول سفيان

 . "ما اختلف فيه الفقهاء فال أ[ى أحداً عنه من إخواين أن يأخذ به": وروى عنه اخلطيب أيضاً أنه قال
 ."ال ينبغي للفقيه أن حيمل الناس على مذهب وال يشدد عليه": ويقول أمحد فيما يرويه عنه ابن مفلح

  . "ال إنكار على من اجتهد فيما يسوغ منه خالف يف الفروع": ويقول ابن مفلح
عليه إال أن يكون مأخذ احمللل من أتى شيئاً خمتلفاً يف حترميه إن اعتقد حتليله مل جيز اإلنكار : "ويقول العز بن عبد السالم

 "ضعيفا
 . "ليس للمفيت وال للقاضي أن يعرتض على من خالفه إذا مل خيالف نصاً أو إمجاعاً أو قياساً جلياً ": النووي ويقول

مل ينكر عليه ومل يهجر، ومن عمل بأحد القولني مل  اد من عمل فيها بقول بعض العلماءمسائل االجته": ويقول ابن تيمية
 . "عليه ينكر

إن قرأت فلك يف رجال من أصحاب حممد رسول ": مل جيهر به فقال لف اإلمام فيماوُسئل القاسم بن حممد عن القراءة خ
  ."أسوةملسو هيلع هللا ىلص مل تقرأ فلك يف رجال من أصحاب رسول هللا  أسوة، وإذاملسو هيلع هللا ىلص هللا 

اإلنكار املؤدي إىل الفرقة، ال جمرد التنبيه وإقامة الدليل على صحة ما يعتقده اإلنسان، وإال انسد   من القاعدةومقصدهم 
  .كثري من أبواب األمر باملعروف والنهي عن املنكر

  

 فالخلل القواعد املوجهة :اضرة الثانية عشرة والثالثة عشرةاحمل
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إذا اجتهد جمتهد يف مسألة من املسائل الشرعية االجتهادية وعمل : معىن القاعدة :ـ االجتهاد ال ينقض باالجتهاد 2

ده، مث بان له رأي آخر فعدل عن األول يف مسألة أخرى، فال ينقض اجتهاده الثاين حكمه الناشئ عن اجتهاده باجتها
  ".تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي": هي هللا عنودليل ذلك قول عمر رض .األول

وملا توىل مل ينقض حكم أيب حيث إن أبا بكر رضي هللا عنه قد حكم يف مسائل خالفه ²ا عمر رضي هللا عنه، : واإلمجاع
  بكر

اد أن االجتهاد الثاين ليس بأقوى من األول، والنقض يؤدي إىل عدم استقرار األحكام، فلو نقض اجتهذلك العلة يف و  
  .ويف ذلك حرج شديد ومشقة بالغة، كما قد يؤدي إىل ضعف الثقة باXتهدين بآخر لنقض النقض أيضا، وهكذا،

على إطالقها، إذ  جيوز نقض االجتهاد إذا تبني اخلطأ بيقني، كما لو وجدت مصلحة عامة وهذه القاعدة أيضا ليست 
قضى احلاكم أو القاضي حبكم خمالف للنص أو لإلمجاع أو  وكذلك لو تقتضي نقض اجتهاد ما جيوز نقضه باجتهاد الحق،
  .خالف قياساً جلياً، فينتقض احلكم هنا لتبني بطالنه

  
احلاكم إذا  ة السابقة  وأخص منها، وتفيد أنّ وهي متفرعة عن القاعد: مسائل االجتهاد ال ينقضـ حكم احلاكم يف  3

أو  النصاحلاكم على خالف حكم  ينقض األول، واستثىن العلماء من ذلك كون مليف مسألة بشيء مث تغري اجتهاده  حكم
   .اإلمجاع أو القياس اجللي

اعلم أن حكم احلاكم يف مسائل االجتهاد يرفع اخلالف، ويرجع املخالف عن ": القرايفقال  :ـ حكم احلاكم يرفع اخلالف4
  ."هب العلماءاعلى القول الصحيح من مذ ،فتياه بعد احلكم عّما كانت عليه مذهبه ملذهب احلاكم، وتتغري

وجيب على اجلميع االمتثال  العلماء من الناحية العملية، بني يفصل النزاعاملسائل االجتهادية  يفاكم حكم احلي أن أ
  .للحكم سواء من وافق رأيه حكم احلاكم أو من خالفه

وذلك ألن القصد بوضع احلاكم للحكم رفع التشاجر والتنازع، ووقف انتشار الفساد، ففي القول ببقاء اخلالف بعد حكم  
  .احلاكم منافاة للحكمة اليت ألجلها نّصب احلكام

واألمة إذا تنازعت يف : "ابن تيمية، يقول ف ال يرفع بل يبقى قائما ويسوغ االجتهاد يف املسألةأما من الناحية العلمية فاخلال 
مبجرد حكم حاكم، فإنه إمنا  الّيب مل يكن صحة أحد القولني وفساد اآلخر ثابتأو ط معىن آية أو حديث أو حكم خربيّ 

    ."عّينة دون العامةينفذ حكمه يف األمور امل
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على جواز األخذ بأي قول  أن جيعل اخلالف حجة :باخلالف بالتعليل رادملا :اخلالف ال يصلح علة لألحكام: ـ قاعدة 5
أي اعتبار اخلالف الفقهي يف املسألة من حجج اإلباحة، ، شاء يف املسألة أياً كان مأخذه ودليله دون ترجيح أو تقليد

   .العلماءواالعتماد يف جواز الفعل على كونه خمتلفاً فيه بني 
  :نص األصوليون على حترمي االحتجاج باخلالف، ونقل بعضهم اإلمجاع على ذلك، ومن أقواهلم يف ذلك

علمته من فقهاء األمة إال من ال بصر له وال معرفة عنده وال حجة  أن االختالف ليس حجة عند أحد ": الرب يقول ابن عبد
  .واحلكم بالتشهي ، وقد نُِقَل اإلمجاع على منع تتبع الرخص"يف قوله

وليس للعامي أن ينتقي من املذاهب يف كل مسألة أطيبها عنده فيتوسع، بل هذا الرتجيح عنده كرتجيح ": الغزايل يقول
  ."الدليلني املتعارضني عند املفيت فإنه يتبع ظنه يف الرتجيح فكذلك هاهنا

ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان االعتماُد يف جواز صار اخلالف يف املسائل معدوداً يف حجج اإلباحة، ": الشاطيب يقول
مل متنع واملسألة خمتلف فيها، فيجعل : ، فرمبا وقع اإلفتاء يف املسألة باملنع فُيقال...الفعل على كونه خمتلفاً فيه بني أهل العلم

لتقليد من هو أوىل بالتقليد من  اخلالف حجة يف اجلواز Xرد كو[ا خمتلفاً فيها ال لدليل يدل على صحة مذهب اجلواز، وال
   ".القائل باملنع، وهو عني اخلطأ يف الشريعة حيث جعل ما ليس مبعتمد معتمداً، وما ليس حبجة حجة

  ".علم أن عني اخلالف ال ينتصب شبهًة وال يُراعى، بل النظر إىل املأخذ وقوتها": الزركشي يقولو 
  
إعمال دليل يف الزم مدلوله الذي أُعمل يف نقيضه دليل ": ة اخلالف بأنهعرف ابن عرفة مراعا :ـ قاعدة مراعاة اخلالف 6

  ."آخر
  ."ما يقتـضيه اآلخر أو بعض ما يقتضيه -أي دليلي القولني-إعطاء كّل واحد منهما ": وعرفه الّشاطيب بأنّه 

مجعا بني األقوال وتقليال من دائرة وتعد هذه القاعدة من القواعد اليت اشتهر ²ا املالكية وأعملوها يف كثري من املسائل 
  .اخلالف وتقديرا لرأي املخالف ودليله واحتياطا للدين

  :شروط مراعاة اخلالف
مراعاة : (عن مراعاة القول الّضعيف أو الرواية الضعيفة، فأجابالشاطيب  سئل : ـــ  أن يكون املراعي للخالف جمتهدا

ألّن هذا من دأب اXتهدين الّناظرين : (قال صاحب شرح الّتحفة و ).الفقهاء األقوال الّضعيفة أو غريها شأن اXتهدين من 
  .)يف األدّلة، فحيث يرتّجح عندهم دليل الغري أعملوه، وحيث ال أمهلوه

أي يشرتط يف اخلالف املراعى أن يكون مستنده قويّا، ودليله الذي اعتمده له حّظ من . ـــ أن يكون اخلالف قوّي املدرك
  .فإذا كان مستنده ضعيفا ال تقوم به احلّجة فال يعتّد خبالفه. واالعتبارالّنظر 

وهذه احلالة تسّمى باسم . ـــ اشرتط بعضهم أالّ يؤّدي مراعاة اخلالف إىل صورة مل يقل ²ا أحد من األئّمة املقتدى ²م
لّتصّرف الذي روعي فيه اخلالف قد صار أي أنّه ال يراعى اخلالف بصورة تؤّدي إىل خرق اإلمجاع، بأن يكون ا". الّتلفيق"
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كمن تزّوج بغري وّيل وال شهود بأقّل من ربع درهم، مقّلدا أبا حنيفة يف . على صورة ال جتوز عند أّي أحد ِممّن يعتّد بقوهلم
أبو حنيفة وال  فالّنكاح ²ذه الّصورة ال جييزه. عدم اشرتاط الوّيل، ومالكا يف عدم الّشهود، والّشافعي يف أقّل من ربع درهم

  .مالك وال الّشافعي، بل هو باطل عند اجلميع
وذلك ألّن اXتهد إذا ترك قوله ودليله مجلة، وأخذ باجتهاد غريه فإنّه يتحّول بذلك . ـــ  أن ال يرتك املراعى له مذهبه بالكّلّية 

  .عند أكثر الفقهاءمن مراعاة اخلالف إىل تقليد اXتهد اآلخر بعد االجتهاد والّنظر، وهذا ممنوع 
  
  :ـ قاعدة اخلروج من اخلالف 7

  تهادية مبا يغلب على الظن السالمة به من اخلطأ واخلروج عن العهدة ـجأن يأخذ ُجمتهد يف مسألٍة ا: معىن القاعدة
  .وقد ذهبت طائفٌة من أهل العلم إىل أن اخلروج من اخلالف مستحبٌ 

فإن العلماء متفقون على احلث على اخلروج من اخلالف، إذا مل يلزم منه إخالل بسنة، أو أوقع يف ":  قال اإلماُم النووي 
وهي . "اخلروج من اخلالف مستحب": وقال السيوطي. "اخلروج من اخلالف أفضل ": وقال ابن السبكي، "خالف آخر 

لدين وحتقيق احملبة واأللفة بني املسلمني على من القواعد اهلامة اليت ينبغي التمسك ²ا ألن مقصدها ومآهلا االحتياط ل
اختالف مذاهبهم، وقد عمل ²ا األئمة وطبقوها عمليا منذ عصر الصحابة إىل عصر األئمة اXتهدين ومن بعدهم، ومن 

  :أمثلتها
  .استحباب اإلتيان باملضمضة واالستنشاق يف غسل اجلنابة رعاية ملن أوجبهما فيه - 
  .لوضوء والغسل ملن مل يوجبهما رعاية ملن قال بوجو²مااستحباب التدليك يف ا - 
  .مسح مجيع الرأس ملن يرى أن مسح نصف الرأس هو الواجب رعاية ملن قال بوجوب مسح مجيعه - 

   .قاعدة االحتياط وقاعدة الورع: عالقة بقاعدتني شرعيتني" اخلروج من اخلالف "ولقاعدة  
وهو مندوب  :عتان بني قاعدة الزهد وقاعدة الور ائسون واملمالفرق السادس واخل": عفاإلمام القرايف ذكرها حتت قاعدة الور  

الرتك أو هو  ع فعل هل هو مباح أو حرام فالور يففإن اختلف العلماء  ،روج عن خالف العلماء حبسب اإلمكاننه اخلوم إليه
 ون اختلفوا فيه هل هو مندوب أإالفعل مع اعتقاد الوجوب حىت جيزئ عن الواجب على املذهب، و  عمباح أو واجب فالور 

اختلفوا  ره، وإنضروه ال يكاجب، وفعل املو الفعل حذرا من العقاب يف ترك ال عأو مكروه أو واجب فالور  ،كرت ال عر و لاحرام فَ 
م على النايف  دع عليه النايف، واملثبت مقلطي مل بت ألمرالقائل باملشروعية مث نالفعل؛ أل عهل هو مشروع أم ال فالور 

  ."ناتيالب كتعارض
   .أما تاج الدين السبكي فقد ذكرها حتت قاعدة االحتياط

أن اخلروج من اخلالف ليس يف كل مسائل اخلالف وإمنا يف املسائل : وابط مهمة يف هذا الباب من أمههاوللعلماء ض  
  .خالف يقارب أدلته ومأخذه وإمنا الورع من ج من كلِّ خالف؛ومأخذها وليس الورُع اخلرو  االجتهادية اليت تقاربت أدلتها


