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 المقدمة

، ضلمده ونستعينو، ونستغفره، ونستهديو، ونعوذ باللَّػو من شرور أنفسنا ومن احلمد للَّػوإف 
 سيئات أعمالنا، من يهده اللَّػو فبل مضل لو، ومن يضلل فبل ىادي لو.

د أف زلمًدا عبده ورسولو صلى اللَّػو عليو، وعلى آلو وصحبو وأشهد أف ال إلو إال اللَّػو، وأشه
 وسلم تسليًما كثَتًا.

 أما بعد ...
فقد انتشر االختبلؼ يف األمة، يف كل الفئات، وعلى كل ادلستويات. تعددت أسبابو، 
وتنوعت ألوانو، واستعلمت فيو كل ألفاظ اجلرح من تكفَت وتفسيق وتبديع وتشويو وتسفيو، وما 

ن مصدر على وزف تفعيل. واستعمل فيو اخلصـو كل ما يستطيعوف من أدوات الدفاع شئت م
، وضاقت بالعدؿ فيو األرض ٔتا رحبت، وأعجز داء األمة الدواء، فحضر الشهود إال  واذلجـو

 شاىد العقل، واستحضر كل فريق حججو إال حجة العدؿ واإلنصاؼ.
وإف كاف يروؽ يل أف أمسيو فقو  -تبلؼ فكاف ىذا ىو الدافع الرئيس للكتابة يف فقو االخ

؛ لتكوف مسامهة مٍتّْ يف رأب الصدع، وسد الشق، وإزالة األحقاد، وجذب األمة من - االئتبلؼ
 للمرض واألسباب والعبلج. -إف شاء اللَّػو  -ىوة الفرقة إىل ربوة االئتبلؼ، وذلك ببياف شاؼ 

يـو القيامة سبب اخلبلص، إنو خَت مسئوؿ  واللَّػَو أسأؿ أف يرزقٍت اإلخبلَص، وأف جيعلو يل
 وأكـر مأموؿ.

* * * 
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 تعريف االختالف

 االختالف لغة: 
 َمْصَدُر اْختَػَلَف. َواالْخِتبلُؼ نَِقيُض االتػَّْفاِؽ. 

 (1)ْختَػَلَف.َجاَء يف اللَّْساِف َما ُمَفاُدُه : اْختَػَلَف اأَلْمرَاِف َلَْ يَػتَِّفَقا. وَُكلُّ َما ََلْ يَػَتَساَو فَػَقِد ا
واالختبلؼ وادلخالفة: أف يأخذ كل واحد »ويقوؿ الفَتوز أبادي يف تعريف االختبلؼ: 

 .(2)«طريًقا غَت طريق اآلخر يف حالو أو فعلو

 االختالف اصطالًحا:
 ُيْستَػْعَمُل االْخِتبلُؼ ِعْنَد اْلُفَقَهاِء بِنفس ادلعٌت اللَُّغِويّْ السابق، وََكَذِلَك اخلِْبلُؼ.

 رَّق بين االختالف والخالف:الف
نُِقَل عن بعض العلماء التفريق بُت )االْخِتبلِؼ( )َواخلِْبلِؼ( بَِأفَّ اأَلوََّؿ ُيْستَػْعَمُل يف قَػْوٍؿ ُبٍِتَ 

ُمَقابَػَلِة الرَّاِجِح يُػَقاُؿ َعَلى َدلِيٍل، َوالثَّاِن ِفيَما ال َدلِيَل َعَلْيِو. َوأَيََّدُه التػََّهانُِويُّ بَِأفَّ اْلَقْوَؿ اْلَمْرُجوَح يف 
َلُو ِخبلٌؼ، ال اْخِتبلٌؼ. قَاَؿ : َواحْلَاِصُل ِمْنُو ثُػُبوُت الضَّْعِف يف َجاِنِب اْلُمَخاِلِف يف )اخلِْبلِؼ(،  

 .(3)َكُمَخاَلَفِة اإِلْْجَاِع، َوَعَدـِ َضْعِف َجانِِبِو يف )االْخِتبلؼ(

ـُ اْعِتَباِر َىَذا اْلَفْرِؽ، َبْل َيْستَػْعِمُلوَف َأْحَيانًا َوَقْد َوَقَع يف َكبلـِ بَػْعِض األُ  ُصولِيَُّْت َواْلُفَقَهاِء َعَد
 .(4)اللَّْفَظُْتِ ٔتَْعًٌت َواِحدٍ 

 ـــــــــــــــــــ

بَتوت، الطبعة  –دار صادر  -لساف العرب؛ حملمد بن مكـر بن منظور األفريقي ادلصري ( 9/82لساف العرب )( 1)
 األوىل.

 (. 2/562( بصائر ذوي التمييز )2)
 (، ط أوىل.4/331(، ط بوالؽ، وحاشية ابن عابدين )6/394فتح القدير )( 3)
« مراعاة اخلبلؼ»ما بعدىا ط ادلكتبة التجارية، حيث يقوؿ: ( و 4/161انظر مثبل كبلـ الشاطيب يف ادلوافقات ) (4)

إف اختلف ادلتقدموف »(، حيث يقوؿ : 3/312ويقصد بو ما فيو أدلة سلتلف فيها. وانظر أيضا الفتاوى اذلندية )
، فما عرب عنو «على قولُت، مث أْجع من بعدىم على أحد ىذين القولُت فهذا اإلْجاع ىل يرفع اخلبلؼ ادلتقدـ

= 
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 أقسام االختالف

 أواًل: اختالف التنوع، وىو ينقسم إلى ثالثة أنواع:
 اختالف التنوع في العبارة: -1

 
ُ
رَاِد ِبِعَبارٍَة َغَْتِ ِعَبارَِة َصاِحِبِو. وىو َأْف يُػَعبػَّْر ُكلّّ ِمَن ادل

ُ
 ْخَتِلِفَُت َعِن ادل
ْسَتِقيِم. 

ُ
 ِمثَاُؿ َذِلَك: تَػْفِسَُت الصّْرَاِط ادل

قَاَؿ بَػْعُضُهْم : ُىَو اْلُقْرآُف، َوقَاَؿ بَػْعُضُهْم : ُىَو اإِلْسبلـُ. فَػَهَذاِف اْلَقْوالِف ُمتَِّفَقاِف، أَلفَّ ِديَن 
 (1)ُىَو اتػَّْباُع اْلُقْرآِف اْلَكرمِِي. وََكَذِلَك قَػْوُؿ َمْن قَاَؿ : ُىَو السُّنَُّة َواجلََْماَعُة.اإِلْسبلـِ 

 اختالف التنوع في المعنى المستفاد من النص: -2
ْـّ َعَلى َسِبيلِ  ْخَتِلِفَُت أحد ادلعاِن اليت استفادىا ِمَن االْسِم اْلَعا

ُ
 وىو َأْف َيْذُكَر ُكلّّ ِمَن ادل

ْسَتِمِع، ال َعَلى َسِبيِل حصر ْجيع ادلعاِن ادلقصودة. 
ُ
 التَّْمِثيِل َوتَػْنِبيِو ادل

ُهْم ظَاِلٌم : ِمثَاُؿ ذَِلَك تَػْفِسَُت قَػْولو تَػَعاىَل  َنا ِمْن ِعَباِدنَا َفِمن ْ }ثُمَّ َأْورَثْ َنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفي ْ
هُ  ُهم مُّْقَتِصٌد َوِمن ْ َراِت بِِإْذِن اللَِّو َذِلَك ُىَو اْلَفْضُل اْلَكِبير{لِّنَ ْفِسِو َوِمن ْ  .(2) ْم َساِبٌق بِاْلَخي ْ

ْقَتِصُد يف أَثْػَنائِِو، َوالظَّاَِلُ لِنَػْفِسِو الَّ 
ُ
ِذي قَاَؿ بَػْعُضُهْم : السَّاِبُق الَِّذي ُيَصلّْي أَوََّؿ اْلَوْقِت، َوادل

ْقَتِصُد بِاْلبَػْيِع، َوالظَّاَِلُ بَِأْكِل الرّْبَا يُػَؤخُّْر اْلَعْصَر ِإىَل االْصِفرَاِر. َوقِ 
ُ
ْحِسُن بِالصََّدَقِة، َوادل

ُ
يَل : السَّاِبُق ادل

(3)  . 

ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقِّا مشروًعا في ذاتو وقد دل عليو  -3
 النص:

 ـــــــــــــــــــ

= 
 ال باالختبلؼ عرب عنو ثانيا باخلبلؼ. فهما شيء واحد.أو 

 (.4/214، وادلوافقات للشاطيب )13/337مقدمة يف أصوؿ التفسَت البن تيمية يف رلموع فتاوى ابن تيمية  (1)
 .32فاطر:  (2)
 (.4/214، وادلوافقات للشاطيب )13/337مقدمة يف أصوؿ التفسَت البن تيمية يف رلموع فتاوى ابن تيمية  (3)
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 ػ لَّٰى اللَّػُو َعَلْيِو َوَسلَّمَ صَ  ػمثاؿ ذلك: القراءات اليت اختلف فيها الصحابة يف عهد رسوؿ اللَّػو 
، وكاالختبلؼ يف وجوه األذاف واإلقامة (1)«كبلكما زلسن»حىت قاؿ ذلم بعدما احتكما إليو: 

 للصبلة.

 ثانًيا: اختالف التضاد: 

وتكوف األقواؿ فيو متنافية، إما يف األصوؿ وإما يف الفروع عند اجلمهور الذين يقولوف: 
قاؿ كل رلتهد مصيب فعنده ىو من باب اختبلؼ التنوع أيًضا، ال من  ادلصيب واحد، وإال فمن

 .(2)باب اختبلؼ التضاد

وبعد ىذا التقسيم يتبُت لنا أف القسم الذي أمسيناه اختبلؼ التنوع كل واحد من ادلختلفُت 
فيو مصيب ببل تردد، ولكن الذـ الواقع على من بغى على اآلخر فيو، وقد دؿ القرآف على محد 

}َما َقَطْعُتم مِّن لِّيَنٍة َأْو تَ رَْكُتُموَىا قَاِئَمًة َعَلى ُأُصوِلَها ئفتُت إذا َل حيصل بغي، فقاؿ تعاىل: الطا
، وكانوا قد اختلفوا يف قطع األشجار فقطع قـو وترؾ (3) فَِبِإْذِن اللَِّو َولُِيْخِزَي اْلَفاِسِقين{

 .(4)آخروف

* * * 

 ـــــــــــــــــــ

 ( مع فتح الباري.2412أخرجو البخاري برقم ) (1)
 (.151-1/149اقتضاء الصراط ادلستقيم ) (2)
 .5احلشر:  (3)
 (.1/152انظر اقتضاء الصراط ادلستقيم ) (4)
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 حكم االختالف

 يِفيُّ ِلالْخِتالِف يختلف ِبَحَسِب أَنْ َواِعو:الُحْكُم التَّْكلِ 
ْوُع اأَلوَُّل: - يِن الَّيِت تَػْثُبُت بِاأَلِدلَِّة اْلَقاِطَعِة، َكُوُجوِد اللَّػو تَػَعاىَل  الن َّ االختبلؼ يف ُأُصوُؿ الدّْ

ْوِت َوضَلِْو َذِلَك.  ػ ُو َعَلْيِو َوَسلَّمَ َصلَّٰى اللَّػ ػَوَوْحَدانِيَِّتِو، َوَمبلِئَكِتِو وَُكتُِبِو َورَِساَلِة زُلَمٍَّد 
َ
َواْلبَػْعِث بَػْعَد ادل

 .فَػَهِذِه أُُموٌر ال رَلَاَؿ ِفيَها ِلبلْخِتبلِؼ، َمْن َأَصاَب احلَْقَّ ِفيَها فَػُهَو ُمِصيٌب، َوَمْن َأْخطَأَُه فَػُهَو َكاِفرٌ 

ْوُع الثَّاِني: - الدّْيِن اليت َل تثبت بصورة قطعية، ِمْثُل  االختبلؼ يف بَػْعُض َمَساِئِل ُأُصوؿِ  الن َّ
َك، َفِقيَل َمْسأََلِة ُرْؤيَِة اللَّػِو يف اآلِخرَِة، َوَخْلِق اْلُقْرآِف، َوُخُروِج اْلُمَوحِّْديَن ِمَن النَّاِر، َوَما ُيَشابُِو َذلِ 

، َفِمْن أَ  َخاِلُف، َوِمَن اْلَقائِِلَُت ِبَذِلَك الشَّاِفِعيُّ
ُ
ُهْم َمْن َيْكُفُر ادل ْصَحابِِو َمْن مَحََلُو َعَلى ظَاِىرِِه، َوِمنػْ

 .(1)مَحََلُو َعَلى ُكْفرَاِف النػَّْعمِ 
ًقا ٔتَا َجاَء ِبِو الرَُّسوُؿ  َخاِلُف ُمَصدّْ

ُ
َصلَّٰى اللَّػُو َعَلْيِو  ػَوَشْرُط َعَدـِ التَّْكِفَِت َأْف َيُكوَف ادل

َكفّْرُ ػ َوَسلَّمَ 
ُ
َويَػْزُعَم  ػ َصلَّٰى اللَّػُو َعَلْيِو َوَسلَّمَ  ػَأْف يَػْنِفَي ُوُجوَد َما َأْخبَػَر ِبِو الرَُّسوُؿ  . َوالتَّْكِذيُب ادل

 َأفَّ َما َقاَلُو َكِذٌب زَلٌْض َأَراَد ِبِو َصْرَؼ النَّاِس َعْن َشْيٍء يُرِيُدُه.
َتىا يف باب وعامة ما تنازعت فيو فرقة ادلؤمنُت من مسائل األصوؿ وغ»قاؿ ابن تيمية: 

الصفات والقدر واإلمامة وغَت ذلك ىو من ىذا الباب فيو آّتهد ادلصيب، وفيو آّتهد 
ادلخطئ، ويكوف ادلخطئ باغًيا، وفيو الباغي من غَت اجتهاد، وفيو ادلقصر فيما أمر بو من 

 . (2)«الصرب

ْوُع الثَّاِلُث: - يِن بِال الن َّ ضَُّرورَِة َكَفْرِضيَِّة الصََّلَواِت اخلَْْمِس، َوُحْرَمِة اْلُفُروُع اْلَمْعُلوَمُة ِمَن الدّْ
 .(3)الزّْنَا، فَػَهَذا لَْيَس َمْوِضًعا لِْلِخبلِؼ. َوَمْن َخاَلَف ِفيِو فَػَقْد َكَفرَ 

ْوُع الرَّاِبُع: - َها َواِقٌع يف األُمَِّة. اْلُفُروُع االْجِتَهاِديَُّة الَّيِت َقْد َٗتَْفى أَِدلَّتُػَها. فَػَهِذِه اخلِْبلُؼ ِفي الن َّ

 ـــــــــــــــــــ

  ط مصطفى احلليب. 262إرشاد الفحوؿ ص (1)
 (.1/73االستقامة ) (2)
  ، ط. مصطفى احلليب.261إرشاد الفحوؿ ص  (3)
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َخاِلُف ِفيَها ؛ خِلََفاِء اأَلِدلَِّة أَْو تَػَعاُرِضَها، أَِو االْخِتبلِؼ يف ثُػُبوِِتَا. َوَىَذا النػَّْوُع ىُ 
ُ
رَاُد يف  َويُػْعَذُر ادل

ُ
َو ادل

ْسأََلِة ِخبلٌؼ. َوُىَو َمْوُضوُع َىَذا الْ 
َ
ْعَتدُّ بِِو َكبلـِ اْلُفَقَهاِء ِإَذا قَالُوا : يف ادل

ُ
َبْحِث َعَلى أَنَُّو اخلِْبلُؼ ادل

 يف األُُموِر اْلِفْقِهيَِّة. 
ْجَتِهُد َفَخاَلَفُو، َفِإنَُّو َمعْ 

ُ
ْسَأَلِة َدلِيٌل َصِحيٌح َصرِيٌح َلَْ َيطَِّلْع َعَلْيِو ادل

َ
ُذوٌر َفَأمَّا ِإْف َكاَف يف ادل

 . (1)بَػْعَد َبْذِؿ اجلَْْهدِ 
* * * 

 ـــــــــــــــــــ

، 19/232مطبوعة مع رلموع فتاوى ابن تيمية )« رفع ادلبلـ عن األئمة األعبلـ»ة من رسالة ابن تيمية خبلص (1)
252- 257 .) 
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 في الرأي أمر حتمياالختالف 

، فبل ديكن أف يتساوى عقبلف أو يتطابق رأياف ٘تاـ  لقد فاوت اللَّػُو بُت العقوِؿ واألفهاـِ
ادلطابقة إالَّ يف نزر يسَت من ادلسائل اليت أْجعت عليها األمة تعرؼ بادلسائل اإلْجاعية، قاؿ ابن 

وت أغراضهم وأفهامهم وقوى وقوع ااِلختبلؼ بُت الناس أمر ضروري ال بد منو لتفا»القيم: 
 . (1)انتهى« إدراكهم، ولكن ادلذمـو بغي بعضهم على بعض وعدوانو

 والذي جيعل اخلبلؼ أمرًا حتمًيا أمور، منها ما يلي:

( تفاوت الناس يف أفهامهم وقدراِتم على ٖتصيل العلم؛ فالناس ْتكم اخللقة خيتلفوف 1)
وْجع أطرافها، وىذا يؤدي بالضرورة إىل وقوع اخلبلؼ ويتفاوتوف يف االستيعاب والنظر يف ادلسائل 

}أَنَزَل ِمَن ْتسب ىذا التفاوت؛ وقد ضرب اللَّػُو مثبًل  ذلذا النوع من التفاوت، فقاؿ تعاىل: 
ا يُوِقُدوَن َعَلْيوِ  ْيُل زََبًدا رَّابًِيا َوِممَّ َماء َماء َفَساَلْت َأْوِديٌَة ِبَقَدرَِىا فَاْحَتَمَل السَّ ِفي النَّاِر  السَّ

ُجَفاء َوَأمَّا  ابِْتغَاء ِحْلَيٍة َأْو َمَتاٍع زََبٌد مِّثْ ُلُو َكَذِلَك َيْضِرُب الّلُو اْلَحقَّ َواْلَباِطَل فََأمَّا الزََّبُد فَ َيْذَىبُ 
َرمِحَُو اللَّػُو: ، قاؿ ابن كثَت (2) َما يَنَفُع النَّاَس فَ َيْمُكُث ِفي اأَلْرِض َكَذِلَك َيْضِرُب الّلُو اأَلْمثَال{

َماء َماء: » أي أخذ كل واد ْتسبو، فهذا كبٌَت  َفَساَلْت َأْوِديٌَة بَِقَدرَِىا:أي مطرًا،  أَنَزَل ِمَن السَّ
َوِسَع كثَتًا ِمَن ادلاِء، وىذا صغٌَت َوِسَع ِبَقْدرِِه، وىو إشارة إىل القلوب وتفاوِتا، فمنها ما يسع 

 .(3)«الكثَت من العلـو بل يضيق عنها علًما كثَتًا، ومنها ما ال يسع

مثل ما بعثٍت اللَّػُو بو »مثبل لذلك فقاؿ:  ػ َصلَّٰى اللَّػُو َعَلْيِو َوَسلَّمَ  ػوكذلك ضرب رسوؿ اللَّػو 
من اذلَُدى والِعْلِم كمثل غيث أصاب أرًضا: فكاف منها طائفة قبلت ادلاء؛ فأنبتت الكؤل والعشب 

أمسكت ادلاء؛ فنفع اللَّػُو بو الناس فشربوا ورعوا وسقوا وزرعوا، الكثَت، وكانت منها أجادب 

 ـــــــــــــــــــ

بن  علي ، ٖتقيق : د.1998 – 1418الطبعة الثالثة،  -الرياض  -(، دار العاصمة 2/519الصواعق ادلرسلة ) (1)
 زلمد الدخيل اللَّػو.

 .17الرعد:  (2)
 (.4/81َت )تفسَت ابن كث (3)
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وأصاب طائفة أخرى إمنا ىي قيعاف، ال ٘تسك ماًء وال تنبت كؤًل. فذلك مثل من فقو يف دين 
اللَّػو، ونفعو اللَّػو ٔتا بعثٍت بو، فعِلَم وَعِمَل، ومثل من َل يرفع بذلك رأًسا، وَل يقبل ىدى اللَّػو 

 . «لت بوالذي أرس

دلا جاء بو  ػ َصلَّٰى اللَّػُو َعَلْيِو َوَسلَّمَ  ػقاؿ القرطيب وغَته: ضرب النيب »قاؿ احلافظ ابن حجر: 
من الدين مثبًل بالغيث العاـ الذي يأيت الناس يف حاؿ حاجتهم إليو، وكذا كاف حاؿ الناس قبل 

يث، فمنهم العاَل العامل ادلعلم، مبعثو، وشبَّو السامعُت لو باألرض ادلختلفة اليت ينزؿ ّٔا الغ
 .(1)«ومنهم اجلامع للعلم غَت أنو َل يعمل وَل يتفقو، ومنهم من يسمع وال حيفظ  وال يعمل بو

}َوَداُووَد والتفاوت يف الفهم حصل حىت بُت األنبياء كما قاؿ تعاىل عن داود وسليماف: 
ْت ِفيِو َغَنُم اْلَقْوِم وَُكنَّا ِلُحْكِمِهْم َشاِىِدين * َوُسَلْيَماَن ِإْذ َيْحُكَماِن ِفي اْلَحْرِث ِإْذ نَ َفشَ 

رَ  ْرنَا َمَع َداُووَد اْلِجَباَل ُيَسبِّْحَن َوالطَّي ْ َنا ُحْكًما َوِعْلًما َوَسخَّ ْمَناَىا ُسَلْيَماَن وَُكالِّ آتَ ي ْ وَُكنَّا  فَ َفهَّ
لفهم والنظر؛ لذلك وقع بينهم ، والصحابة كذلك كانوا يتفاوتوف يف احلفظ ودقة ا(2) فَاِعِلين{
  اخلبلؼ.

 ومن أمثلة ذلك:

َنا اإِلنَساَن ِبَواِلَدْيِو ِإْحَسانًا بُت اآليتُت: ػ  َرِضَي اللَّػُو َعْنوُ  ػ ما جاء يف ْجع علي }َوَوصَّي ْ
َنا ، وقولو تعاىل: (3) َحَمَلْتُو أُمُُّو ُكْرًىا َوَوَضَعْتُو ُكْرًىا َوَحْمُلُو َوِفَصالُُو َثالَثُوَن َشْهًرا ...{ }َوَوصَّي ْ

َليَّ اإِلنَساَن ِبَواِلَدْيِو َحَمَلْتُو أُمُُّو َوْىًنا َعَلى َوْىٍن َوِفَصالُُو ِفي َعاَمْيِن َأِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك إِ 
 . ػ َرِضَي اللَّػُو َعْنوُ  ػ ، أف أقل مدة للحمل ستة أشهر، وقد خفي ىذا على عثماف(4) اْلَمِصير{

من بُت الصحابة أف ػ  َرِضَي اللَّػُو َعْنوُ  ػ والتفاوت يف الفهم ىو الذي جعل عدي بن حامت
َلَة الصَِّياِم الرََّفُث ِإَلى ِنَسآِئُكْم ُىنَّ لَِباٌس لَُّكْم َوأَنُتْم لَِباٌس يقوؿ عند نزوؿ آية:  }ُأِحلَّ َلُكْم لَي ْ

 ـــــــــــــــــــ

 (.1/17( فتح الباري )2( مع الفتح )79برقم ) 1/175أخرجو البخاري  (1)
 .79-78األنبياء:  (2)
 .15األحقاؼ:  (3)
 .14لقماف:  (4)



-  11  - 

تانُوَن أَنُفَسُكْم فَ َتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعنُكْم فَاآلَن بَاِشُروُىنَّ َوابْ تَ ُغوْا لَُّهنَّ َعِلَم الّلُو أَنَُّكْم ُكنُتْم َتخْ 
 َما َكَتَب الّلُو َلُكْم وَُكُلوْا َواْشَربُوْا َحتَّى يَ َتبَ يََّن َلُكُم اْلَخْيُط األَبْ َيُض ِمَن اْلَخْيِط اأَلْسَوِد ِمنَ 

وْا الصَِّياَم إِ  َلى الَّلْيِل َواَل تُ َباِشُروُىنَّ َوأَنُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد تِْلَك ُحُدوُد الّلِو اْلَفْجِر ثُمَّ أَِتمُّ
ُقون{ إِن ألضع ٖتت وساديت عقالُت : »(1) َفاَل تَ ْقَربُوَىا َكَذِلَك يُ بَ يُِّن الّلُو آيَاتِِو ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم يَ ت َّ

إف »: ػ َصلَّٰى اللَّػُو َعَلْيِو َوَسلَّمَ  ػ، فقاؿ «أتبينهما أحدمها أسود واآلخر أبيض فبل أزاؿ آكل حىت
 . (2)«وسادؾ لعريض، إمنا ىو بياض النهار وسواد الليل

وأما معٌت احلديث فللعلماء فيو شروح: أحسنها كبلـ القاضي »قاؿ النووي يف شرح مسلم : 
، قاؿ: إمنا أخذ العقالُت وجعله ما ٖتت رأسو وتأوؿ اآلية بو لكونو سبق عياض َرمِحَُو اللَّػُو تَػَعاىَلٰ

 ِمَن اْلَفْجِر "" إىل فهمو أف ادلراد ّٔا ىذا، وكذا وقع لغَته شلن فعل فعلو، حىت نزؿ قولو تعاىل: 
 .(3)انتهى« فعلموا أف ادلراد بو بياض النهار وسواد الليل

حابة غَته، ىذا فهم عدي بن حامت لآلية مع أف ىذا الفهم َل يتبادر لذىن أحٍد من الص
 وىذا دليل على بعده لعدـ تواطؤ الصحابة أو بعضهم عليو.

( التفاوت يف احلصيلة العلمية، وىذا أمر طبيعي؛ ألف الناس منهم الذي يفرغ جهده 4)
للعلم، ومنهم من يعطيو فضل وقتو، وكل يناؿ ْتسب جهده، وقد قالوا: العلم إف أعطيتو كلك 

 أعطاؾ بعضو. 

إف إخواننا من ادلهاجرين كاف يشغلهم الصْفق باألسواؽ، : »ػ ِضَي اللَّػُو َعْنوُ رَ  ػوقاؿ أبو ىريرة 
َصلَّٰى  ػوإف إخواننا من األنصار كاف يشغلهم العمل يف أمواذلم، وإف أبا ىريرة كاف يلـز رسوؿ اللَّػِو 

 .(4)«بشبع بطنو، وحيضر ما ال حيضروف، وحيفظ ما ال حيفظوف ػ اللَّػُو َعَلْيِو َوَسلَّمَ 

 ـــــــــــــــــــ

 . 187( البقرة: 1)
 (.1292رواه مسلم برقم )( 2)
(3) (2/766.) 
 (.42/111صحيح البخاري، كتاب الصياـ، ) (4)
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ذلذين السببُت ديكن أف نقوؿ بأف اخلبلؼ ال يُنكر وجوده وال ينعدـ حدوثو، زِْد على ذلك أف 
}َوَلْو َشاء رَبَُّك َلَجَعَل : اخلبلؼ من طبيعة البشر، وال ديكن التخلص منو يف العادة، قاؿ تعاىل

ْت َكِلَمُة رَبَِّك  النَّاَس أُمًَّة َواِحَدًة َواَل يَ َزاُلوَن ُمْخَتِلِفين * ِإالَّ َمن رَِّحَم رَبَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم َوَتمَّ
 . (1) أَلْمؤلنَّ َجَهنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس َأْجَمِعين{

 .(2)«فتأملوا رمحكم اللَّػُو كيف صار االتفاؽ زُلااًل يف العادة»قاؿ الشاطيب: 

* * * 

 ـــــــــــــــــــ

 .119-118ىود: ( 1)
 (.3/764فقات يف أصوؿ الشريعة )ادلوا (2)
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 قواعد مهمة في ضبط االختالف

ى في سبيلو بالفروع:الجماعة واألل -  فة أصل من أصول الدين ُيَضحَّ
دلَّْتنا نصوُص الكتاِب والسنة على أف اجلماعة واأللفة مقصد عاـ من مقاصد دين اإلسبلـ، 

 وأهنا تقدـ عند التعارض على غَتىا من مهاـ األمور، ومن ذلك:

َوالرَُّسوِل فَات َُّقوْا الّلَو َوَأْصِلُحوْا َذاَت }َيْسأَُلوَنَك َعِن األَنَفاِل ُقِل األَنَفاُل ِلّلِو : قولو تعاىل
}َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِو َجِميًعا َوالَ ، وقولو: (1) بِْيِنُكْم َوَأِطيُعوْا الّلَو َوَرُسوَلُو ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنين{

لََّف بَ ْيَن قُ ُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِو ِإْخَوانًا تَ َفرَُّقوْا َواذُْكُروْا نِْعَمَة الّلِو َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء فَأَ 
َها َكَذِلَك يُ بَ يُِّن الّلُو َلُكْم آيَاتِِو َلَعلَُّكْم ت َ   ْهَتُدون{وَُكنُتْم َعَلَى َشَفا ُحْفَرٍة مَِّن النَّاِر فَأَنَقذَُكم مِّن ْ

(2). 

ال : »ػ َصلَّٰى اللَّػُو َعَلْيِو َوَسلَّمَ  ػرسوؿ اللَّػو قاؿ: قاؿ ػ  َرِضَي اللَّػُو َعْنوُ  ػ وعن أنس بن مالك
 .(3)« تباغضوا وال ٖتاسدوا وال تدابروا وكونوا عباد اللَّػو إخوانا

االعتصاـ باجلماعة واأللفة أصل من أصوؿ الدين، والفرع ادلتنازع »قاؿ ابن تيمية َرمِحَُو اللَّػُو:  
 .(4)«ْتفظ الفرعمن الفروع اخلفية، فكيف يقدح يف األصل 

وأمرنا بالعدؿ والقسط فبل جيوز لنا إذا قاؿ »ويقوؿ ابن تيمية يف منهاج السنة النبوية : 
يهودي أو نصراِن فضبل عن الرافضي قوال فيو حق أف نًتكو أو نرده كلو بل ال نرد إال ما فيو من 

 . (5)«الباطل دوف ما فيو من احلق

 ـــــــــــــــــــ

 .1( األنفاؿ: 1)
 .123( آؿ عمراف: 2)
 (.6695(، ومسلم برقم )6265رواه البخاري برقم )( 3)
 (.254/ 22رلموع الفتاوى )( 4)
 ت/ د. زلمد رشاد ساَل. -( مؤسسة قرطبة، الطبعة األوىل 2/199) (5)
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 الجدال والمناقشة بالتي ىي أحسن:  -
}َواَل ُتَجاِدُلوا َأْىَل اْلِكَتاِب ِإالَّ بِالَِّتي ِىَي َأْحَسُن : قاؿ اللَّػو تعاىل يف جداؿ أىل الكتاب

َنا َوأُنِزَل ِإلَْيُكْم َوِإَلُهَنا َوِإَلُهُكمْ  ُهْم َوُقولُوا آَمنَّا بِالَِّذي أُنِزَل ِإلَي ْ  َواِحٌد َوَنْحُن ِإالَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمن ْ
: }َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَق بَِني ِإْسَرائِيَل الَ ، وقاؿ يف حق الناس ْجيعا حاؿ سلاطبتهم(1) ْسِلُمون{َلُو مُ 

ْسناً تَ ْعُبُدوَن ِإالَّ الّلَو َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َوُقوُلوْا ِللنَّاِس حُ 
 . (2) َة َوآتُوْا الزََّكاَة ثُمَّ تَ َولَّْيُتْم ِإالَّ َقِلياًل مِّنُكْم َوأَنُتم مِّْعِرُضون{َوَأِقيُموْا الصَّالَ 

وىذا كلو حض على مكاـر األخبلؽ، فينبغي لئلنساف أف يكوف قولو للناس »قاؿ القرطيب: 
أف يتكلم  ليًنا، ووجهو منبسطًا طلًقا مع الرب والفاجر والسٍت وادلبتدع من غَت مداىنة، ومن غَت

معو بكبلـ يظن أنو يرضي مذىبو. مث قاؿ: فيدخل يف ىذه اآلية اليهود والنصارى فكيف 
 . (3)«باحلنيفي

 الوالء والبراء بالضوابط الشرعية: -

ادلواالة َل تُعد يف اللَّػو وإمنا صارت ادلواالة لؤلشخاص واألفكار واألحزاب، وأصبح 
دلفهـو ىو الذي جعل الشقاؽ بُت األمة مسة ظاىرة، ادلسلم يوايل ْجلة ويعادي ْجلة، وىذا ا

 وعبلمة واضحة.

إف ادلسلمُت اليـو يف أمسّْ احلاجة إىل من يعيدىم إىل العمل بروح األمة، والوالء لئلسبلـ 
ْجلة، والبعد عن العصبيات واألطراؼ احلزبية، واليت ىي يف حقيقة أمرىا مقابر تدفن فيها طاقات 

 الفرقة ومزقتها وجعلتها رلرد أشبلء ال ٘تلك لنفسها ضرِّا وال نفًعا.األمة بعد أف قتلتها 

وادلفهـو الشرعي الصحيح للوالء: أف ادلسلم يواىَل بقدر ما فيو من الطاعة، ويعاَدى بقدر ما 
 فيو من ادلعصية ال يواىَل ْجلة وال يُعاَدى ْجلة.

 ـــــــــــــــــــ

 .46( العنكبوت: 1)
 .83( البقرة: 2)
 (.2/16ـ القرآف )اجلامع ألحكا (3)
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وطاعة، ومعصية وسنة  إذا اجتمع يف الرجل الواحد خَت وشر وفجور»قاؿ ابن تيمية: 
وبدعة، استحق من ادلواالة والثواب بقدر ما فيو من اخلَت، واستحق من ادلعاداة والعقاب 
ْتسب ما فيو من الشر، فتجتمع يف الشخص الواحد موجبات اإلكراـ واإلىانة، رلتمع لو من 

وادلعتزلة  ىذا وىذا، وىذا ىو األصل الذي اتفق عليو أىل السنة واجلماعة وخالفهم اخلوارج
 .(1)«ومن وافقهم عليو فلم جيعلوا الناس ال مستحقا للثواب فقط وال مستحقا للعقاب

وكاف علماء األمة يف سابق عهدىا على ىذا ادلنهج، وال أدؿ على ذلك شلا قالو الذىيب يف 
شيعي جلد، ولكنو صدوؽ، فلنا صدقو وعليو »ادليزاف عندما ترجم ألباف بن تغلب الكويف: 

 ، ولذلك روى لو البخاري يف صحيحو.(2)«تشيعو

 اختالف العوام مع أىل العلم أو مع العوام أمثالهم ال يلتفت إليو: -
ومن اخلبلؼ الذي ال يسوغ وال يؤثر خبلؼ اجلاىل للعاَل أو اجلاىل دلثلو، وبعبارة أخرى 

دلعترب اجتهاد من خبلؼ من ال ديلك أىلية االجتهاد والنظر يف األدلة الشرعية، فليس من اخلبلؼ ا
أصابتو جنابة يف  ػ َصلَّٰى اللَّػُو َعَلْيِو َوَسلَّمَ  ػليس لو بأىل. ومثاؿ ذلك: أف رجبل من أصحاب النيب 
قَػتَػُلوُه قَػتَػَلُهُم »: ػ َصلَّٰى اللَّػُو َعَلْيِو َوَسلَّمَ  ػسفر وقد ُشجَّ، فأمره بعضهم باالغتساؿ، فمات، فقاؿ 

َا ِشَفاءُ اْلِعيّْ السَُّؤاؿاللَّػُو، َىبلَّ َسأَلُو   . (3)«ا ِإذا ََلْ يَػْعَلُموا، ِإمنَّ
 . (4)« أخطئوا بغَت اجتهاد، إذ َل يكونوا من أىل العلم»قاؿ ابن تيمية: 

القضاة ثبلثة: قاضياف يف النار، »: ػ َصلَّٰى اللَّػُو َعَلْيِو َوَسلَّمَ  ػويف االجتهاد من غَت أىلية يقوؿ 
أما الذي يف اجلنة فرجل علم فقضى بو، وأما اللذاف يف النار فرجل قضى للناس وقاٍض يف اجلنة، ف

 .  (5)«على جهل، ورجل علم احلق وقضى ٓتبلفو

 ـــــــــــــــــــ

 (.27/229رلموع الفتاوى ) (1)
 (.1/5ميزاف االعتداؿ ) (2)
 .326رواه أبو داود ح (3)
 .48( رفع ادلبلـ، ص4)
 (.1322(، والًتمذي برقم )2351(، وابن ماجو برقم )3573أبو داود برقم ) (5)
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 االْخِتالُف ِفيَما ال فَائَِدَة ِفيِو مذموم: -
َضَرَب بِِو ُموَسى ِمثَاُؿ َما ال فَائَِدَة ِفيِو: اْخِتبلفُػُهْم يف َأْصَحاِب اْلَكْهِف، َويف اْلبَػْعِض الَِّذي 

 ِمَن اْلبَػَقرَِة، َوحجم َسِفيَنِة نُوٍح، َوضَلِْو َذِلَك. 

فَػَهِذِه األُُموُر َطرِيُق اْلِعْلِم َِّٔا النػَّْقُل. َفَما َكاَف ِمْن َىَذا َمنػُْقوال نَػْقبل َصِحيًحا، َكاْسِم َصاِحِب 
َقُل َعْن أَْىِل اْلِكَتاِب َكَكْعب ُموَسى أَنَُّو اخلَِْضُر، فَػَهَذا َمْعُلوـٌ، َوَما َلَْ يَ  ُكْن َكَذِلَك َبْل َكاَف شلَّا يُػنػْ

 .(1)بن منبو، فَػَهَذا ال جَيُوُز َتْصِديُقُو َوال َتْكِذيُبُو ِإال ِْتُجَّةٍ  األحبار َوَوْىب

 االختالف رحمة أم عذاب؟: -

 . (2)ادلشهور أف اختبلؼ رلتهدي األمة يف الفروع رمحة ذلا وسعة

مهما أوتيتم من كتاب اللَّػو فالعمل »صرحوا بذلك احتجوا ٔتا رواه ابن عباس مرفوعا  والذين
بو ال عذر ألحد يف تركو. فإف َل يكن يف كتاب اللَّػو فسنة مٍت ماضية. فإف َل تكن سنة مٍت فما 
قاؿ أصحايب. إف أصحايب ٔتنزلة النجـو يف السماء، فأديا أخذمت بو اىتديتم، واختبلؼ أصحايب 

. (4)«وجعل اختبلؼ أميت رمحة وكاف فيمن كاف قبلنا عذابا». ويف احلديث أيضا (3)«لكم رمحة
واستأنسوا لذلك ٔتا روي عن بعض التابعُت من مثل قوؿ القاسم بن زلمد : لقد نفع اللَّػُو 

لعامل بعمل رجل يف أعماذلم، ال يعمل ا ػ َصلَّٰى اللَّػُو َعَلْيِو َوَسلَّمَ  ػباختبلؼ أصحاب رسوؿ اللَّػو 
 منهم إال رأى أنو يف سعة، ورأى أف خَتًا منو قد عملو. 

وعن عمر بن عبد العزيز : ما أحب أف أصحاب رسوؿ اللَّػو َل خيتلفوا؛ ألنو لو كاف قواًل 
واحًدا كاف الناس يف ضيق، وأهنم أئمة يُػْقَتَدى ّٔم، فلو أخذ أحد بقوؿ رجل منهم كاف يف 

 ـــــــــــــــــــ

  وما بعدىا، ط. مطبعة التػََّرِقي بدمشق. 13مقدمة يف أصوؿ التفسَت ص (1)
 (.4/125ادلوافقات ) (2)
رواه البيهقي وغَته من حديث جويرب عن الضحاؾ عن ابن عباس مرفوعا. قاؿ السخاوي : وجويرب ضعيف جدِّا،  (3)

 (.26والضحاؾ عن ابن عباس منقطع )ادلقاصد احلسنة ص
يف كتاب احلجة. أخرجو نصر ادلقدسي « : اختبلؼ أميت رمحة«، قاؿ السيوطي عن 7ذكره يف ادليزاف الكربى ص (4)

  (.1/211وَل يذكر السيوطي ٗترجيا للجملة التالية بعد أف عنوف بذلك كلو )اخلصائص الكربى 
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 . (1)َسَعةٍ 

بن سعيد أنو قاؿ : اختبلؼ أىل العلم توسعة، وما برح ادلفتوف خيتلفوف، فيحلل وعن حيِت 

 .(2)ىذا وحيـر ىذا، فبل يعيب ىذا على ىذا، وال ىذا على ىذا 

من  -ال مطلق االختبلؼ  -وقاؿ ابن عابدين : االختبلؼ بُت آّتهدين يف الفروع 

كاف االختبلؼ أكثر كانت الرمحة آثار الرمحة فإف اختبلفهم توسعة للناس. قاؿ : فمهما  

 .(3)أوفر

وذىب البعض إىل خبلؼ ذلك، ألف احلق عندىم واحد ال يتعدد، فبل يكوف اخلبلؼ 

رمحة؛ ألف ما سوى احلق يكوف باطبل، روى ابن وىب عن مالك أنو قاؿ: ليس يف اختبلؼ 

 احلق يف واحد.  سعة، وإمنا ػ َصلَّٰى اللَّػُو َعَلْيِو َوَسلَّمَ  ػأصحاب رسوؿ اللَّػو 

َّ اللَّػُو االختبلَؼ، وأمر بالرجوع عنده إىل الكتاب  وقاؿ ادلزِن صاحب الشافعي: َذ

 والسنة.

النزاع يف »وذىب ابن تيمية إىل أف االختبلؼ قد يكوف رمحة، وقد يكوف عذابًا، قاؿ : 

فس األمر األحكاـ قد يكوف رمحة إذا َل يُػْفِض إىل شر عظيم من خفاء احلكم. واحلق يف ن

من رمحة اللَّػو بو،  -دلا يف ظهوره من الشدة عليو  -واحد، وقد يكوف خفاؤه على ادلكلف 

}يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل َتْسأَُلوْا َعْن َأْشَياء ِإن تُ ْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم َوِإن َتْسأَُلوْا فيكوف من باب 
َها ِحيَن يُ نَ زَُّل اْلُقْرآُن تُ ْبَد  َها َوالّلُو َغُفوٌر َحِليم{َعن ْ ، إىل أف قاؿ: فخفاء (4) َلُكْم َعَفا الّلُو َعن ْ

 ـــــــــــــــــــ

 (.4/125( ادلوافقات )1)
 (.4/125، وادلوافقات )65كشف اخلفاء ص   (2)
 (.1/46حاشية ابن عابدين ) (3)
 .121( ادلائدة: 4)
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« العلم ٔتا يوجب الشدة قد يكوف رمحة، كما أف خفاء العلم ٔتا يوجب الرخصة قد يكوف عقوبة

  (1)انتهى.

 فهم خالف العلماء في كون الحق واحدا أم متعددا: -

يف كتاب القضاء: ذىب األكثروف إىل أف احلق يف قاؿ ادلاوردي والروياِن »قاؿ الزركشي: 
ْجيعها، وأف كل رلتهد مصيب فيما عند اللَّػو، ومصيب يف احلكم، ألف جواز اجلميع دليل على 
صحة اجلميع، قاؿ ادلاوردي وىو قوؿ أيب احلسن األشعري وادلعتزلة. وقالت األشعرية ٓتراساف: ال 

شهور عنو عند أىل العراؽ ما ذكرناه، وأف من أدى يصح ىذا ادلذىب عن أيب احلسن، قاؿ: وادل
َرمِحَُو  اجتهاده إىل حكم يلزمو العمل بو وال ٖتل لو سلالفتو. فدؿ على أنو احلق  وذىب الشافعي ػ

ػ وأبو حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء رمحهم اللَّػو إىل أف احلق يف أحدمها، وإف َل يتعُت لنا فهو  اللَّػوُ 
، الستحالة أف يكوف الشيء الواحد يف الزماف الواحد يف الشخص الواحد حبلاًل عند اللَّػو متعُت

حراًما، وألف الصحابة تناظروا يف ادلسائل واحتج كل واحد على قولو، وخطأ بعضهم بعضا، وىذا 
  (2)انتهى.« يقتضي أف كل واحد يطلب إصابة احلق

 فهم خالف العلماء في قولهم: كل مجتهد مصيب: -

مث اختلفوا ىل كل رلتهد مصيب أـ ال ؟ فعند الشافعي أف ادلصيب منهم »شي: قاؿ الزرك
واحد وإف َل يتعُت، وأف ْجيعهم سلطئ إال ذلك الواحد، وبو قاؿ مالك وغَته. وقاؿ أبو 
يوسف وغَته : كل رلتهد مصيب وإف كاف احلق يف واحد، فمن أصابو فقد أصاب احلق، ومن 

  (3)انتهى.« أخطأه فقد أخطأه

أنت إذا نظرت يف ىاتُت ادلسألتُت وجدت أف ادلساحة ستكوف أرحب يف قبوؿ خبلؼ ف
ادلقابل وعدـ اإلنكار عليو؛ ألف األصل سلتلف فيو فبل بد أف خيتلف يف الفروع ادلًتتبة عليو، 

 ـــــــــــــــــــ

 (.14/159( رلموع الفتاوى )1)
 (.8/282)البحر احمليط  (2)
 .(8/283البحر احمليط ) (3)
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علما بأف ىذا ليس ىو آخر ادلطاؼ يف ادلسألتُت، بل الكبلـ فيهما كثَت يضيق عن ذكره ىذا 
 ادلختصر.

 م اإلمام أو من ينوب عنو يرفع الخالف: حك -

لو َل يرفع اإلماـ اخلبلؼ دلا »يف الفروؽ، وَنصُُّو:  (1)ىذه القاعدة ذكرىا القرايف َرمِحَُو اللَّػوُ 
استقرت األحكاـ، ولبقيت اخلصومات، وذلك يوجب التشاجر والتنازع وانتشار الفساد، وىذه 

 .(2)«تنايف احلكمة اليت ألجلها نصب احلكاـ

وىذه القاعدة حسمت الكثَت من ادلسائل اخلبلفية اليت خيتار فيها احلاكم أو من ينوب عنو 
 -قواًل من األقواؿ فيكوف ملزًما للجميع، فلو فهم ادلختلفوف مع أويل األمر ىذه القاعدة وطبقوىا 

 دلختلفة.؛ دلا حصل ما نراه من منازعات بُت آحاد األمة وأويل األمر يف ادلسائل ا-وىذا واجب 

قاعدة نص عليها كثَت من العلماء، وأثبتوا  قاعدة الخروج من الخالف مستحب: -
االستحباب بعمـو أدلة االحتياط واالسترباء للدين، قاؿ السيوطي نقبل عن ابن السبكي: 

أفضليتو ليست لثبوت سنة خاصة فيو، بل لعمـو االحتياط واالسترباء للدين، وىو مطلوب »
، واعتماده شرعا مطلقا، فكا ف القوؿ بأف اخلروج من اخلبلؼ أفضل، ثابتا من حيث العمـو

 .(3)انتهى« من الورع ادلطلوب شرعا

فللمرء »ومن أبرز األمثلة على ىذا، ما ذكره اإلماـ الشافعي يف كتابو األـ، حيث قاؿ : 
وال يقصر  عندي أف يقصر فيما كاف مسَتة ليلتُت قاصدتُت، وذلك ستة وأربعوف ميبًل باذلامشي،

 .(4)انتهى« فيما دوهنا وأما أنا فبل أحب أف أقصر يف أقل من ثبلث احتياطا على نفسي

ػ حيتاط لنفسو فيًتؾ القصر يف ادلسافة اليت رأى قياـ األدلة  َرمِحَُو اللَّػوُ  فهذا اإلماـ الشافعي ػ
 ـــــــــــــــــــ

 (.2/123الفروض للقرايف ) (1)
 (.2/124ادلرجع السابق ) (2)
 .136األشباه والنظائر، ص  (3)
 (.1/211األـ ) (4)
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 على صحتها، ويأخذ باألحوط، خروجا من اخلبلؼ. 
 قاؿ الزركشي يف ادلنثور: 

، مث احتاط لنفسو اختياًرا -أي من مرحلتُت  -أفىت فيما قامت الداللة عنده عليو »
 .(1)ىا «ذلا

وتفيدنا ىذه القاعدة يف عذر من يقوؿ ّٔا إذا بٌت بعض األحكاـ على االحتياط يف الدين 
 ادلدلوؿ عليو بعمـو نصوص القرآف والسنة.

كرىا عدد من العلماء ونصوا عليها، وىي قاعدة جليلة ذ  ال إنكار في مسائل االجتهاد: -
 وذلك رفًعا للخبلؼ من بُت علماء األمة.

وخبلصتها أنو ال يُنكر على آّتهد يف اجتهاده وعملو ّٔذا االجتهاد، وال دينع ىذا من إقامة 
احلجة عليو أو احملاورة معو للخروج من اخلبلؼ والوصوؿ إىل احلق، بل ىو األوىل، إذ مازاؿ 
السلف يرد بعضهم على بعض يف مسائل الفقو والفروع من ادلعتقد، وىذا من النصيحة 

.  وقد نقل عن كثَت من السلف عدـ اإلنكار يف مسائل اخلبلؼ إذا كاف لبلجتهاد للمسلمُت
إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيو وأنت ترى غَته فبل »فيها مساغ. يقوؿ سفياف: 

 . (2)«تنهو
ما اختلف فيو الفقهاء فبل أهنى أحًدا عنو من إخواِن »وروى عنو اخلطيب أيًضا أنو قاؿ:

 .(3)«بوأف يأخذ 
 .(4)انتهى« ال إنكار على من اجتهد فيما يسوغ منو خبلؼ يف الفروع»ويقوؿ ابن مفلح: 

ليس للمفيت وال للقاضي أف يعًتض على من خالفو إذا َل خيالف نصِّا أو »وقاؿ النووي: 
 .(5)« إْجاًعا أو قياًسا جليِّا

 ـــــــــــــــــــ

 (.2/129ادلنثور ) (1)
 (.2/69الفقيو وادلتفقو للخطيب )( 2)
 (.2/69الفقيو ادلتفقو للخطيب ) (3)
 (.1/186اآلداب الشرعية ) (4)
 (.2/24شرح النووي على صحيح مسلم ) (5)
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ماء َل ينكر عليو وَل مسائل االجتهاد من عمل فيها بقوؿ بعض العل»ويقوؿ ابن تيمية: 
 .(1)«يهجر، ومن عمل بأحد القولُت َل ينكر عليو

وسئل القاسم بن زلمد عن القراءة خلف اإلماـ فيما َل جيهر بو فقاؿ: إف قرأت فلك يف 
أسوة، وإذا َل تقرأ فلك يف رجاؿ  ػ َصلَّٰى اللَّػُو َعَلْيِو َوَسلَّمَ  ػرجاؿ من أصحاب زلمد رسوؿ اللَّػو 

  (2)أسوة. ػ َصلَّٰى اللَّػُو َعَلْيِو َوَسلَّمَ  ػ رسوؿ اللَّػو من أصحاب

مراعاة اخلبلؼ مستحبة، ولو َل تنتهض حجتو عند  قاعدة مراعاة الخالف مستحب: -
ادلخالف، إذ لو انتهضت دلا حصل خبلؼ أصبل، ومراعاة اخلبلؼ تقتضي عدـ ٕتهيل ادلخالف 

ؿ لو : عملك ىذا غَت راجح عندنا، ألنو خيالف الفعل أو اِتامو ببطبلف عملو يف ذاتو، ولكن يقا
ػ حيث كانوا  َرمِحَُهم اللَّػوُ  الواجب يف نظرنا، وإف كاف راجًحا عندؾ، وىذا ىو منهج األئمة ػ

يقولوف : قولنا صواب حيتمل اخلطأ، وقوؿ غَتنا خطأ حيتمل الصواب، ولذلك قل الشقاؽ بينهم، 
اجتهاده، وسنذكر مثااًل على ذلك، من خبلؿ جواب البن وعذر بعضهم بعضا فيما أداه إليو 

وشلا يصرح ».. ػ، على سؤاؿ وجو إليو، وقد جاء يف بعضو:  َرمِحَُو اللَّػوُ  ػ حجر اذليتمي الشافعي
وأصحابو خبلؼ اخلصـو يف مسائل كثَتة، فذلك ػ  َرِضَي اللَّػُو َعْنوُ  ػ بذلك أيضا، مراعاة الشافعي

ا يظنوف إصابة ما ذىب إليو إمامهم، وأهنم ال يقطعوف ٓتطإ سلالفيو، وإال تصريح منهم بأهنم إمن
َل يراعوا خبلفهم، فلما راعوه علم أهنم جيوزوف إصابتو احلق، وإف كاف األغلب على ظنهم أف 

ػ  َرِضَي اللَّػُو َعْنوُ  ػ احلق ىو ما ذىب إليو إمامهم، وما أحسن قوؿ الزركشي : قد راعى الشافعي
خبلؼ اخلصم يف مسائل كثَتة، وىذا إمنا يتمشى على القوؿ بأف مدعي اإلصابة ال  وأصحابو

يقطع ٓتطإ سلالفو؛ وذلك ألف آّتهد دلا كاف جيوز خبلؼ ما غلب على ظنو، ونظر يف متمسك 
خصمو، فرأى لو موقعا راعاه على وجو ال خيل ٔتا غلب على ظنو، وأكثر من باب االحتياط 

  (3)انتهى.« ق النظر واألخذ باحلـزوالورع، وىذا من دقي

ودلراعاة اخلبلؼ شروط، أحدىا: أال يوقع مراعاتو يف خبلؼ آخر، ومن مث  »قاؿ السيوطي: 
كاف فصل الوتر أفضل من وصلو وَل يراع خبلؼ أيب حنيفة؛ ألف من العلماء أصبًل من ال جييز 

 ـــــــــــــــــــ

 (.22/227رلموع الفتاوى )(1)
 (.11/54التمهيد، ابن عبد الرب ) (2)
 (.313/ 4الفتاوى الفقهية الكربى للَّػهيثمي ) (3)
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وى مدركو ْتيث ال يُعدُّ ىفوة، الوصل، الثاِن: أال خيالف سنة ثابتة وىو واضح، الثالث: أف يق
 .(1)«ومن مث كاف الصـو يف السفر أفضل دلن قوي عليو

لقد ضرب لنا السلف الصاحل أمثلة رائعة يف  االختالف ال يفسد الود بين المسلمين: -
شرؼ اجلداؿ وادلناظرة، وما ىذا إال لتحليو باألخبلؽ الفاضلة يف نقاشهم وجداذلم، فإف علمهم 

 رمي السجايا وزلاسن األخبلؽ.قد بٍت على ك

ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرتو يوًما يف مسألة، مث افًتقنا، ولقيٍت، فأخذ »قاؿ الصَتيف: 
 .(2)«بيدي، مث قاؿ: يا أبا موسى، َأاَل يستقيم أف نكوف إخوانًا وإف َل نتفق يف مسألة

ا اإلماـ وفقو ىذا يدؿ على كماؿ عقل ىذ»قاؿ الذىيب معلقا على كبلـ الشافعي: 
ما برح أُوُلو الفتوى خيتلفوف، فيحل ىذا وحيـر ىذا، »، وقاؿ حيِت بن سعيد  القطاف: (3)«نفسو

 .(4)«فبل يرى احملـر أف احملل ىلك لتحليلو، وال يرى احملل أف احملـر ىلك لتحرديو

دلسألة أىل العلم أىل سعة، وما برح ادلفتوف خيتلفوف، فيحل ىذا وحيـر ىذا، وأف ا»وقاؿ: 
 «.لًتد على أحدىم كاجلبل، فإذا فتح ذلا بأّا قاؿ ما أىوف ىذه

قد كاف العلماء من الصحابة والتابعُت ومن بعدىم إذا تنازعوا يف األمر »وقاؿ ابن تيمية: 
َل َوُأْوِلي اأَلْمِر }يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّلَو َوَأِطيُعوْا الرَُّسو  اتبعوا أمر اللَّػو تعاىل يف قولو:

ِر ِمنُكْم فَِإن تَ َناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فَ ُردُّوُه ِإَلى الّلِو َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم تُ ْؤِمُنوَن بِالّلِو َواْليَ ْوِم اآلخِ 
ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويال{ ، وكانوا يتناظروف يف ادلسألة العلمية والعملية مع بقاء األلفة (5) َذِلَك َخي ْ

 مة وأخوة الدين.والعص
نعم، من خالف الكتاب ادلستبُت والسنة ادلستفيضة أو ما أْجع عليو سلف األمة خبلفًا 

 ـــــــــــــــــــ

 .137األشباه و النظائر، ص  (1)
 (.17-12/16سَت أعبلـ النببلء  ) (2)
 ادلرجع السابق. (3)
 ادلرجع السابق. (4)
 .59ساء:  الن (5)
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ال يُعذر فيو فهذا يعامل ٔتا يعامل بو أىل البدع، وأما االختبلؼ يف األحكاـ فأكثر من أف 
ينضبط، ولو كاف كلما اختلف مسلماف يف شئ ِتاجرا َل يبق بُت ادلسلمُت عصمة وال 

 .(1)«خوةأ
كل مسألة حدثت يف اإلسبلـ، ما اختلف الناس »ونقل الشاطيب عن بعض ادلفسرين قولو: 

فيها، وَل يورث ذلك االختبلؼ بينهم عداوة وال بغضاء وال فرقة، علمنا أهنا من مسائل اإلسبلـ، 
الدين يف وكل مسألة طرأت فأوجبت العداوة والتنافر والتنابز والقطيعة، علمنا أهنا ليست من أمر 

 .(2)«شيء
* * * 

 ـــــــــــــــــــ

 (.73-4/72رلموع الفتاوى ) (1)
 (.4/186ادلوافقات يف أصوؿ الشريعة ) (2)
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 أسباب االختالف
ال بد من ىذا البياف ألسباب االختبلؼ، فبمعرفة السبب ديكن التوصل إىل العبلج، وذلك 

 ىو مقصودنا من سرد ىذه األسباب، وليس رلرد الذكر ذلا أو التأوه دلرارِتا.

 أواًل: اختالف يتصل بالنصوص الشرعية:
 ويمكن تلخيصو في اآلتي:

فقد يقف بعضهم على حديث ال  م وقوف بعض العلماء على بعض النصوص:( عد1)
 يصل إليو اآلخر، فيفيت برأيو، وقد يقع اجتهاده موافًقا للنص.

سئل عن امرأة مات ػ  َرِضَي اللَّػُو َعْنوُ  ػ أف ابن مسعود»مثالو: ورد يف سنن النسائي وغَته: 
يقضي يف ذلك؛  ػ َصلَّٰى اللَّػُو َعَلْيِو َوَسلَّمَ  ػػو عنها زوجها وَل يفرض ذلا، فقاؿ: َل أر رسوؿ اللَّ 

فاختلفوا عليو شهًرا، وأحلوا، فاجتهد برأيو وقضي بأف ذلا مهر نسائها اَل وَْكس َواَل َشَطط، 
قضي ٔتثل  ػ َصلَّٰى اللَّػُو َعَلْيِو َوَسلَّمَ  ػوعليها العدة وذلا ادلَتاث، فقاـ معقل بن يسار فشهد بأنو 

فرحة َل يفرح مثلها قط بعد ػ  َرِضَي اللَّػُو َعْنوُ  ػ  امرأة منهم، ففرح بذلك ابن مسعودذلك يف
 .(1)«اإلسبلـ

كاف يفيت بأف ادلتوىف عنها ػ   َرِضَي اللَّػُو َعْنوُ  ػ كعثماف  مخالفة االجتهاد للنص:( 2)
ِضَي اللَّػُو رَ  زوجها ال تعتد يف بيت ادلوت، وَل يكن لو علم ْتديث الفريعة بنت مالك ػ

َها ْيِو َوَسلَّمَ  ػػ دلا تويف زوجها قاؿ ذلا  َعنػْ امكثي يف بيتك حيت يبلغ »: ػ َصلَّٰى اللَّػُو َعَل
 .(2)«الكتاب أجلو

ُهمْ  ونظائر ىذا عند الصحابة كثَتة، وما ذاؾ إال ألف الصحابة ػ ػ َل يزعم  َرِضَي اللَّػُو َعنػْ
 كذا التابعوف.أحدىم لنفسو أنو استوعب السنة كاملة و 

ىؤالء كانوا أعلم األمة وأفقهها وأتقاىا وأفضلها، فمن بعدىم أنقص، »قاؿ شيخ اإلسبلـ: 
فخفاء بعض السنة عليهم أوىل، فمن اعتقد أف كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من األئمة، 

 ـــــــــــــــــــ

 (.2118رواه أبو داو برقم ) (1)
 (، وأىل السنن وصححو الًتمذي.6/382أخرجو أمحد يف ادلسند ) (2)
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 .(1)«أو إماًما معيًنا فهو سلطئ خطأ فاحًشا قبيًحا

ذا أمر معلوـ؛ ألف احلكم على احلديث أمر وى االختالف في ثبوت النصوص:( 3)
اجتهادي، واالجتهاد يؤدي ال زلالة إىل االختبلؼ يف احلكم، وكذا غالب األمور 

 االجتهادية قلما حيصل فيها إْجاع. 
، كأف يكوف فيو (2)«وىو أف يكوف قد بلغو احلديث، لكنو َل يثبت عنده»قاؿ ابن تيمية: 

، (3)«ال نكاح إال بويل وشاىدي عدؿ»عند غَته كحديث:  علة توجب رده، وقد يكوف مقبواًل 
 ضعفو احلنفية وعمل بو اجلمهور لصحتو عندىم.

فقد يقرأ بعض العلماء بقراءة ويقرأ آخروف بقراءة أخرى،  ( وجوه قراءة بعض اآليات:4)
 وكل قراءة تؤدي إىل حكم شرعي. 

ْمُتْم ِإَلى الصَّالِة فاْغِسُلوْا ُوُجوَىُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإَلى }يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا قُ كقولو تعاىل: 
ُروْا َوِإن ُكنُتم مَّ  ْرَضى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبيِن َوِإن ُكنُتْم ُجُنًبا فَاطَّهَّ

ُموْا َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاء َأَحٌد مَّنُكم مَِّن اْلغَا ِئِط َأْو اَلَمْسُتُم النَِّساء فَ َلْم َتِجُدوْا َماء فَ تَ َيمَّ
ن َصِعيًدا طَيًِّبا فَاْمَسُحوْا ِبُوُجوِىُكْم َوأَْيِديُكم مِّْنُو َما يُرِيُد الّلُو لَِيْجَعَل َعَلْيُكم مِّْن َحَرٍج َولَ كِ 

رَُكْم َولُِيِتمَّ نِْعَمَتُو َعَلْيُكْم لَ  قرأ )أرجلكم( بالفتح وبالكسر، فأخذت   َعلَُّكْم َتْشُكُرون{يُرِيُد لُِيَطهَّ
كل طائفة بوجو، فمن أخذ بالفتح محلها على الغسل إذا َل يكن عليها خف وما أشبهو، ومن 

 أخذ بالكسر محلها على ادلسح عند وجود اخلف وما أشبهو.

وذلك ألف النصوص تدؿ على األحكاـ  ( االختالف بسبب داللة النصوص:5)
 طريقتُت:ب

 األوؿ: ادلنطوؽ.
 الثاِن: ادلفهـو بنوعيو ادلوافقة وادلخالفة.

 ـــــــــــــــــــ

 .23رفع ادلبلـ، ص  (1)
 .25ادلرجع السابق، ص  (2)
 (.1222رواه الشافعي يف مسنده برقم ) (3)
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(: حديث:  َمْن َكاَف يُػْؤِمُن بِاللَّػِو َواْليَػْوـِ »مثاؿ ينطبق على الطريقتُت )ادلنطوؽ وادلفهـو
 . (1)«اآْلِخِر َفبَل ُيَصلَُّْتَّ اْلَعْصَر ِإالَّ يِف َبٍِت قُػَرْيَظةَ 

ـو اخلطاب فجعلوا أداء الصبلة ىناؾ واجًبا، ولو أدى ذلك إىل فبعض الصحابة ٘تسك بعم
فوات وقتها، وىذا ٘تسك بادلنطوؽ، واآلخروف كاف معهم من الدليل ما يوجب خروج ىذه 

، فإف مقصود النيب  ادلبادرة إىل الذين حاصرىم النيب  ػ َصلَّٰى اللَّػُو َعَلْيِو َوَسلَّمَ  ػالصورة عن العمـو
 .(2)يف بٍت قريظة، وىذا ٘تسك بادلفهـو ػ ػُو َعَلْيِو َوَسلَّمَ َصلَّٰى اللَّ  ػ

فادلعلـو أنو ال تعارض بُت النصوص  لظاىر:( اختالف بسبب تعارض النصوص في ا6)
يف حقيقتها، وإمنا ينشأ التعارض بنظر آّتهد يف النصوص، وقد وقع خبلؼ بُت العلماء عند 

 ورود نصوص ظاىرىا التعارض.
ر مذىب اجلمع بُت النصوص، فهو عندىم أوىل من الًتجيح، دلا فيو من فذىب اجلمهو 

العمل بالنصُت ْجيعا، وذىب بعض العلماء إىل تقدمي الًتجيح على اجلمع وىذا لو أثر كبَت يف 
 الفروع.

ُهَما مثاؿ التعارض بُت النصوص: ما ورد يف حديث ابن عمر ػ ػ يف )رفع  َرِضَي اللَّػُو َعنْػ
 ػ َصلَّٰى اللَّػُو َعَلْيِو َوَسلَّمَ  ػرأيت رسوؿ اللَّػو »بلة( ونص حديث ابن عمر قاؿ : اليدين يف الص

 ، وما عارضو عند الًتمذي بإسناد حسن أف ابن مسعود(3)«إذا قاـ يف الصبلة رفع يديو
، فأخذ احلنفية «الصبلة ال يرفع يده يف ػ َصلَّٰى اللَّػُو َعَلْيِو َوَسلَّمَ  ػكاف »قاؿ: ػ  َرِضَي اللَّػُو َعْنوُ  ػ

وادلالكية بالرواية الثانية، وقالوا بعدـ مشروعية رفع ادلصلي يديو إال يف تكبَتة اإلحراـ، أما 
احلنابلة والشافعية فأخذوا بالرواية األوىل، وقالوا: يندب رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع 

 (4)منو.

 ـــــــــــــــــــ

 رواه البخاري ومسلم. (1)
 .58رفع ادلبلـ البن تيمية بتصرؼ، ص  (2)
 ط. السلفية(. – 219/  2أخرجو البخاري )الفتح  (3)
(، كشاؼ القناع 1/164(، ومغٍت احملتاج )1/247(، وحاشية الدسوقي )1/122انظر: تبيُت احلقائق ) (4)

(1/346 ،363.) 
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وذلك ألف البشر معرضوف للسهو  ؛( قد يحفظ العالم النص ثم ينساه ويفتي بخالفو7)
 والنسياف. 

أنو سئل عن الرجل جينب يف السفر، فبل جيد ادلاء؟ ػ  َرِضَي اللَّػُو َعْنوُ  ػ مثالو: ما ورد عن عمر
ُهَما فقاؿ عمار بن ياسر ػ« ال يصلي حيت جيد ادلاء»فقاؿ:  يا أمَت ادلؤمنُت، أما »ػ:  َرِضَي اللَّػُو َعنػْ

نت يف اإلبل فأجنبنا وأما أنا فتمرغت كما ٘ترغ الدابة، وأما أنت فلم تصلّْ تذكر إذ كنت أنا وأ
فقاؿ: إمنا يكفيك ىكذا. وضرب بيديو األرض،  ػ َصلَّٰى اللَّػُو َعَلْيِو َوَسلَّمَ  ػفذكرت ذلك للنيب 

، «إف شئت َل أحدث بو»، فقاؿ: «اتق اللَّػو يا عمار»؛ فقاؿ عمر: «فمسح ّٔما وجهو وكفيو
 .(1)«بل نوليك من ذلك ما توليت: »فقاؿ

 ثانًيا: االختالف بسبب اللغة:
اللغة العربية موضوعة  للتخاطب، يعرب ّٔا اإلنساف عما يدور يف نفسو من معاف، 

اللفظ الواحد الذي حيتمل معاِن »يفهمها اآلخر ففي اللغة ىنالك األلفاظ ادلشًتكة وىي 
 «.متعددة

 ا إال بقرينة وقد خيتلف الناس يف ىذه القرينة.وادلعروؼ أنو ال حيمل على أحدمه

، فالقرء يطلق ويراد (2) }َواْلُمطَلََّقاُت يَ تَ َربَّْصَن بِأَنُفِسِهنَّ َثالَثََة قُ ُرَوٍء ...{مثالو قولو تعاىل: 
 بو الطهر، ويطلق ويراد بو احليض.

و كاف ادلراد احليض على معٍت الطهر لقرينة تأنيث العدد )ثبلثة(، فل (3)فحملو بعض العلماء
طبلؽ األمة سنتاف، وعدِتا »لذُكر مذكرًا، ومحلو بعضهم على احليض مستدلُت ْتديث: 

 ، وىذا يدؿ على أف ادلعترب يف العدد احليض ال الطهر.(4)«حيضتاف
وكذا قد يستعمل اللفظ يف غَت ما وضع لو لقرينة مانعة من إرادة ادلعٌت األصلي وىو 

 ذلك.ادلعروؼ بآّاز وغَت 
 ـــــــــــــــــــ

 لفتح.( مع ا1/455( )347أخرجو البخاري برقم ) (1)
 .228البقرة:  (2)
 (.4/145(، التاج اإلكليل )2/2577راجع ادلوطأ ) (3)
 .(1218رواه الًتمذي برقم ) (4)
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 ثالثًا: خالف بسبب القواعد األصولية:
وادلراد بالقواعد األصولية تلك القواعد اليت نصبها العلماء لضبط االستدالؿ واالستنباط، 
ولتسهيل الوصوؿ إىل األحكاـ الشرعية، وىذه القواعد وقع فيها خبلؼ بُت العلماء وقع بسببو 

 خبلؼ كثَت يف الفروع.
هية من أىم أسباب االختبلؼ، ويظهر االختبلؼ بسبب واالختبلؼ يف القواعد الفق

 القواعد يف اآليت:

فبعض العلماء يتوسع يف القاعدة بغَت ضوابط،  الخالف في ضبط بعض القواعد: -1
الدليل إذا تطرؽ إليو »فيقع بسبب ذلك خلل يف احملتوى وسلالفة لآلخرين، كاخلبلؼ يف قاعدة 

 ل احتماؿ يبطل بو الدليل بل االحتماؿ الصحيح.، فليس ك«االحتماؿ بطل بو االستدالؿ

وكالتأويل الذي ُتصرؼ بو النصوص عن ظاىرىا وليس كل تأويل، كما فعل احلنفية يف 

فقالوا ادلراد  (1)«أديا امرأة نكحت نفسها بغَت إذف وليها فنكاحها باطل»صرؼ ادلرأة يف حديث: 

وذلا ادلهر ٔتا استحل »يف آخر احلديث:  ػ ػُو َعَلْيِو َوَسلَّمَ َصلَّٰى اللَّ  ػّٔا األمة، ودلا ردوا عليهم بقولو 

 ، أف ادلهر ال يكوف لؤلمة عندىم عدلوا إىل ادلكاتِبة.(2)«من فرجها

األمر بعد »وقع الخالف بسبب اختالف العلماء في بعض القواعد كقاعدة  -2

ْهَر اْلَحَراَم َوالَ  }يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا الَ ومثاذلا قولو تعاىل :  :«الحظر ُتِحلُّوْا َشَعآئَِر الّلِو َواَل الشَّ

ُتْم اْلَهْدَي َواَل اْلَقآلِئَد َوال آمِّيَن اْلبَ ْيَت اْلَحَراَم يَ ْبتَ ُغوَن َفْضاًل مِّن رَّبِِّهْم َوِرْضَوانًا َوِإَذا َحَللْ 

وكُ  ْم َعِن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َأن تَ ْعَتُدوْا َوتَ َعاَونُوْا َعَلى فَاْصطَاُدوْا َواَل َيْجرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم َأن َصدُّ

ْقَوى َواَل تَ َعاَونُوْا َعَلى اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن َوات َُّقوْا الّلَو ِإنَّ الّلَو َشِديُد اْلِعَقاب{ ، فهذا (3) اْلبرِّ َوالت َّ

 ـــــــــــــــــــ

 ( وحسنو.1125( والًتمذي )2285( وأبو داود )25124أخرجو أمحد ) (1)
 (.1125رواه الًتمذي )( 2)
 .2( ادلائدة: 3)
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}ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد : ػو عنو يف قولو أمر باالصطياد بعد التحلل من اإلحراـ، وذلك بعد أف هنى اللَّ 

يَّارَِة َوُحرَِّم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلبَ رِّ َما ُدْمُتْم ُحُرًما َوات َُّقواْ  الّلَو الَِّذَي  اْلَبْحِر َوَطَعاُمُو َمَتاًعا لَُّكْم َوِللسَّ

 .(1) ِإلَْيِو ُتْحَشُرون{

ق يرى أنو يرجع باحلكم إىل ما كاف عليو ففريق يرى أف األمر بعد احلظر يفيد اإلباحة، وفري

 قبل احلظر، مع أف ظاىر األمر الوجوب.

 ثالثا: االختالف في حجية بعض المصادر التي ُتْستَ َقى منها األحكام الشرعية:

كاالحتجاج بالقياس بُت اجلمهور والظاىرية، وادلصاحل ادلرسلة، وشرع من قبلنا، 

ا يؤدي إىل اختبلؼ يف الفروع. ىذه ْجلة من األسباب واالستحساف وسد الذرائع، وغَت ذلك شل

 . (2)اليت أدت إىل وقوع اخلبلؼ بُت الفقهاء فيما سبق

 تبين أدبهم وتظهر وقار اختالفهم صور من اختالف السلف

ال يصلُت أحد العصر إال »ألصحابو يـو بٌت قريظة:  ػ َصلَّٰى اللَّػُو َعَلْيِو َوَسلَّمَ  ػقاؿ النيب  -
فأدركتهم العصر ىف الطريق، فقاؿ قـو ال نصلى إال ىف بٌت قريظة، وفاتتهم العصر.  « قريظةىف بٍت

، أخرجاه «فلم يعب واحًدا من الطائفتُت»وقاؿ قـو : َل يرد منا تأخَت الصبلة فصلوا يف الطريق 
 يف الصحيحُت من حديث ابن عمر، وقد سبق بيانو.

كاـ فما َل يكن من األصوؿ ادلهمة فهو ملحق وىذا وإف كاف يف األح»قاؿ شيخ اإلسبلـ: 
 .(3)«باألحكاـ
 ـــــــــــــــــــ

 .96( ادلائدة: 1)
، وما بعدىا، وفقو 4، ما بعدىا اإلنصاؼ يف بياف أسباب اخلبلؼ ص 9ص  انظر ىذه  األسباب، رفع ادلبلـ (2)

 وما بعدىا. 12، أدب االختبلؼ يف اإلسبلـ ص 33االختبلؼ ص 
 (.24/172رلموع الفتاوى ) (3)
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ُهَما ابن مسعود وعمر بن اخلطاب ػ - ػ على كثرة التشابو بُت منهجهما  َرِضَي اللَّػُو َعنػْ
الفقهي أوصل ابن القيم ادلسائل اليت اختلفوا فيها إىل مائة مسألة منها: ابن مسعود كاف ينهى 

الركوع ويأمر باإلطباؽ وعكسو عمر. اختلفا يف الرجل يزِن عن وضع اليدين على الركب يف 
َرِضَي اللَّػُو  بادلرأة مث يتزوجها فَتى ابن مسعود أهنما زانياف وأوجب الفرقة بينهما وخالفو عمر ػ

ُهَما   (1)ػ. َعنػْ

كنيف ملئ فقًها أو »ومع ذلك فقد أثٌت بعضهما على بعض. قاؿ عمر عن ابن مسعود: 
كاف لئلسبلـ حصًنا حصيًنا ». وقاؿ ابن مسعود عن عمر: (2)«ىل القادسيةعلًما آثرت بو أ

 .(3)«يدخل الناس فيو وال خيرجوف، فلما أصيب عمر انثلم احلصن

واختلف الصحابة يف توريث اإلخوة مع وجود اجلد، فكاف زيد وعلي وابن مسعود ال  -
د جيعل ابن االبن ابًنا، وال جيعل أب أال يتقي اللَّػو زي»يرونو، وأما ابن عباس فيخالفهم ويقوؿ: 

لوددت أِن وىؤالء الذين خيالفونٍت يف الفريضة صلتمع فنضع أيدينا على الركن »وقاؿ:  «األب أبًا
. ومع ىذا فقد رأى زيًدا على دابتو فأخذ ٓتطامها (4)«مث نبتهل فنجعل لعنة اللَّػو على الكاذبُت
ئنا، فقاؿ زيد: أرِن يدؾ، فأخرج ابن عباس يده فقبلها وقاؿ: ىكذا أمرنا أف نفعل بعلمائنا وكربا

 (5).ػ َصلَّٰى اللَّػُو َعَلْيِو َوَسلَّمَ  ػزيد وقاؿ: ىكذا أمرنا أف نفعل بأىل بيت نبينا 

 .(6)«ىكذا ذىاب العلم، لقد دفن اليـو علم كثَت»ودلا دفن زيد قاؿ ابن عباس: 

وقتااًل، لكنو خصاـ شريف حيدوه وقد حصل بُت الصحابة خبلؼ أوقع بينهم قتبًل  -
 الصدؽ واإلخبلص، وىذا ما أنتج صورًا رائعًة تضرب مثبل للمتخاصمُت ادلتهاجرين، ومن ذلك:

 ـــــــــــــــــــ

 (.2/237إعبلـ ادلوقعُت ) (1)
 (.1/491سَت أعبلـ النببلء ) (2)
 (.4522ادلستدرؾ برقم ) (3)
 (.19224م )مصنف عبد الرزاؽ برق (4)
 .95تقبيل اليد، أبو بكر ادلقري ص (5)
 (.5812(، احلاكم برقم )6/211البيهقي يف السنن ) (6)
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ما رأيت أحًدا أكـر غلبة من علي، ما ىو إال أف َولَّينا يـو »قوؿ مرواف بن احلكم:  -1
 .(1)«اجلمل ونادى مناٍد: وال يُذفف )جيهز( على جريح

خَتي رجبًل وجده مع زوجتو، رفع األمر إىل معاوية فأشكل ذلك عليو فكتب  قتل ابن -2
 (2)إىل أيب موسى أف يسأؿ لو علًيا فكتب إليو علي باجلواب.

َها ناؿ أحد الناس من عائشة ػ -3 اسكت »ػ يـو اجلمل ومسعو عمار فقاؿ:  َرِضَي اللَّػُو َعنػْ
، أشهد أهنا زوجة رسوؿ اللَّػو  ػ َصلَّٰى اللَّػُو َعَلْيِو َوَسلَّمَ  ػمقبوًحا منبوًحا، أتؤذي زلبوبة رسوؿ اللَّػو 

 .(3)«يف اجلنة ػ َصلَّٰى اللَّػُو َعَلْيِو َوَسلَّمَ  ػ
ودلا وصف ضرار بن محزة الكناِن عليِّا بُت يدي معاوية: بكى معاوية وجعل  -4

وُ  ػينشف دموعو بكمو، ويقوؿ دلادح علي  ْن ذا كاف أبو احلسن َرمِحَُو : كػ َرِضَي اللَّػُو َع
  (4)اللَّػُو.

 .(5)«الناس يف الفقو عياؿ على أيب حنيفة»وقاؿ الشافعي:  -
وكذا قيل ألمحد: إف كاف اإلماـ خرج منو الدـ وَل يتوضأ ىل يصلي خلفو؟ قاؿ: كيف ال  -

  (6)أصلي خلف اإلماـ مالك وسعيد بن ادلسيب.
فلم يقنت وَل جيهر ببسم اللَّػو تأدبًا مع أيب  صلى الشافعي الصبح يف مسجد أيب حنيفة -

 . (7)حنيفة رمحهما اللَّػو
كاف أبو حنيفة وأصحابو والشافعي وغَتىم يصلوف خلف أئمة أىل »وقاؿ القرطيب:  -

 ـــــــــــــــــــ

 (.16523رواه البيهقي يف السنن برقم ) (1)
 (.1447ادلوطأ برقم ) (2)
 (.3888الًتمذي برقم ) (3)
 (.4/1697االستيعاب )( 4)

 .(6/423سَت أعبلـ النببلء )( 5)
 (.22/364الفتاوى ) (6)
 (.1/433طبقات احلنفية )( 7)
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ادلدينة من ادلالكية وإف كانوا ال يقرءوف البسملة ال سرًا وال جهرًا وصلى أبو يوسف خلف الرشيد 
 . (1)«لك بأنو ال يتوضأ فصلى خلفو أبو يوسف وَل يُِعدْ وقد احتجم وأفتاه ما

فلُيعذر من تأوؿ بعض »ويتحدث الذىيب عن ابن خزدية وتأولو حديث الصورة فيقوؿ:  -
الصفات، وأما السلف فما خاضوا يف التأويل بل آمنوا وكفوا وفوضوا علم ذلك إىل اللَّػو ورسولو، 

ديانو وتوخيو التباع احلق أىدرناه وبدعناه لقل من ولو أف كل من أخطأ يف اجتهاده مع صحة إ
 .(2)«يسلم من األئمة معنا

وكاف يرى القدر نسأؿ اللَّػو العفو ومع ىذا فما توقف »يقوؿ الذىيب يف ترْجة قتادة :  -
أحد يف صدقو وعدالتو وحفظو، ولعل اللَّػو يعذر أمثالو شلن تلبس ببدعة يريد ّٔا تعظيم الباري 

ؿ وسعو، واللَّػو حكم عدؿ لطيف بعباده وال ُيسأؿ عما يفعل، مث إف الكبَت من وتنزيهو وبذ
أئمة العلم إذا كثر صوابو وعلم ٖتريو للحق واتسع علمو وظهر ذكاؤه وعرؼ صبلحو وورعو 
واتباعو يغفر لو َزللَّػو وال نضللَّػو ونطرحو وننسى زلاسنو، نعم وال نقتدي بو يف بدعتو وخطئو، 

 .(3)« توبة من ذلكونرجو لو ال

َل يعرب اجلسر إىل خراساف مثل إسحاؽ وإف كاف خيالفنا »يقوؿ اإلماـ أمحد بن حنبل:  -
 .(4)«يف أشياء، فإف الناس َل يزؿ خيالف بعضهم بعًضا

ولو أنا كلما أخطأ إماـ يف اجتهاده يف آحاد ادلسائل خطأ مغفورًا لو »وقاؿ أمحد أيضا:  -
ه دلا سلم معنا ال ابن نصر وال ابن مندة وال من ىو أكرب منهما، واللَّػو قمنا عليو وبدعناه وىجرنا

 .(5)«ىو ىادي اخللق إىل احلق وىو أرحم الرامحُت فنعوذ باللَّػو من اذلوى والفظاظة

مازاؿ »وقاؿ الذىيب يف تعليقو على اختبلؼ الناس يف أيب حامد الغزايل بُت مادح وذاـ:  -
 ـــــــــــــــــــ

 (.23/375اجلامع ألحكاـ القرآف، القرطيب ) (1)
 (.14/374سَت أعبلـ النببلء )( 2)
 (.5/271سَت أعبلـ النببلء ) (3)
 (.11/371سَت أعبلـ النببلء ) (4)
 (.14/42سَت أعبلـ النببلء )( 5)
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لعاَل يف العاَل باجتهاده، وكل منهم معذور مأجور، ومن عاند أو خرؽ العلماء خيتلفوف ويتكلم ا
 .(1)«اإلْجاع فهو مأزور، وإىل اللَّػو ترجع األمور

احلكم على الشيء ٔتا عرؼ من عادتو وإف جاز أف »وقاؿ ابن حجر يف فتح الباري :  -
ا ويرد على من نسبو يطرأ عليو غَته، فإذا وقع من شخص ىفوة ال يعهد منو مثلها ال ينسب إليه

  (2)انتهى.« إليها، ومعذرة من نسبو إليها شلن ال يعرؼ صورة حالو
قاؿ الليث بن سعد لقيت مالًكا يف ادلدينة، فقلت لو: »ذكر القاضي عياضي يف ادلدارؾ:  -

إِن أراؾ ٘تسح العرؽ عن جبينك قاؿ: عرقت مع أيب حنيفة، إنو لفقيو يا مصري، قاؿ الليث: مث 
ا حنيفة فقلت لو: ما أحسن قوؿ ىذا الرجل فيك يشَت إىل مالك، فقاؿ أبو حنيفة: ما لقيت أب

 . وأمثلة ىذا كثَت ونظائره جليلة.(3)«رأيت أسرع منو ّتواب صادؽ وزىد تاـ
 َوَصلَّى اللَّػُو َوَسلََّم َوبَاَرَؾ َعَلى َسيِّْدنَا زُلَمٍَّد َوَعَلى آلِِو َوَصْحِبِو َوَسلََّم.

* * * 

 ـــــــــــــــــــ

 (.19/322سَت أعبلـ ) (1)
 (.5/335فتح الباري ) (2)
 للقاضي عياض. ترتيب ادلدارؾ وتقريب ادلسالك (3)
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