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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 محاضرات في الفقه المقارن
 لخضر بوعلي. د

 
 

 :مقدمة
 احلمد هلل والصالة والسالم عل سيدنا رسول اهلل وعلى آله وصحبه

 :وبعد
لقد أصبحت األمة اإلسالمية  قطاعات متعددة وجزئيات متناثرة ال جتد مقومات التناسق والتكافل 

الذي يؤطر هذه القطاعات ويرسم هلا اآلفاق أحرص ما يكون على  والتكامل ببنها ، ذلك بأن الفكر
التفرد ونزّاع إىل التميز بدال من أن يسعى إىل استشراف اللحظة اليت تنصهر فيها هذه القطاعات يف 

مفهوم  األمة الواحدة الشاهدة على الناس والقائمة بفريضة القوامية  مبا متلك من هذى يفتقر إليه غريها 
هدى اهلل هو اهلدى ولئن اتبعت  أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا ملن  قل إن:" 

  1"الظاملني
إن هذا النزوع يرسخ يف األمة منطق الفرقة والتشظي ويعمق اهلّوة بني القطاعات والفئات ، ويهدر 

ها النتشال األمة الطاقات واألوقات لطائفة من األمة مصطفاة  يف غري اجملاالت اليت ينبغي أن  تسخر في
مما هي فيه ويضعها يف املوقع اليت تكون فيه قادرة على التصدي حملاوالت االستئصال واالجتثاث اليت 

 .تتواىل ضدها
إن املتأمل حلال األمة اإلسالمية  ال بد أن يلحظ اإلحلاح على إبراز مسات التميّـز واخلصوصية للمذاهب 

 .شرتكة اليت تصل  أرضية للتالقي والتعاون  واجلماعات عوض الرتكيز على القواسم امل
لقد عملت بعض القيادات الفكرية  ما بوسعها لتصور األمة  اإلسالمية على أهنا جمموعة من املتقابالت 
والثنائيات املتعددة الفقرات إذ فيها سلف يقابلهم خلف وأهل سنة ومجاعة يقابلهم أهل قبلة فقط وأهل 

شريعة يقابلهم أهل حقيقة وأهل ظاهر يقابلهم أهل باطن ومتمذهبون  رأي يقابلهم أهل حديث وأهل
يقابلهم متحللون من املذاهب إىل ما هنالك من التقابالت اليت ال يقوم وجودها إال على أساس املناقضة 

. 

                                                 
.89البقرة  
1
   



 2 

إن املشكلة ليست يف وجود االختالف بني قطاعات يف األمة اإلسالمية وإمنا يكمن يف التعصب 
كل فريق مبا أداه إليه اجتهاده أو اجتهاد مرجعياته ، ألهنم يرون أن ما عندهم وما أدى   والتشدد ومتسك

إليه اجتهادهم هو احلق الذي ال خالف فيه وأن ما عند غريهم وما أدى إليه اجتهادهم هو الباطل 
  وبذلك يرون أن من خالفهم جيب أن يكون موضوع دعوهتم وإرشادهم فيسخِّرون. الذي ال خالف فيه

 .كل طاقاهتم وأوقاهتم للعمل على زحزحته عما هو عليه 
وإن حل هذه املشكلة وضرورة جتاوزها بالتسامي على اخلالفات ال جيدي فيها جمرد نصائ  ومواعظ 
وخطب بل يتعني علينا أن ندرس اخلالف الفقهي ونستوعب األسس العلمية اليت أقامها يف موروثنا 

اريخ حبسن القصد وعمق الفهم ، بعد أن نزيل عنها األستار اليت ألقتها الثقايف علماء كبار شهد هلم الت
على ترسيخها وتعميمها يف صفوف املثقفني عليها سنون من التخلف واالحنطاط فنعيدها إىل الوعي ونعمل 

 .  والعاملني يف احلقل اإلسالمي
 الخالف فقه تعريف

 :العلوم ال خيرج عن طريقتنيفقه اخلالف مركب من كلمتني ومنهج العلماء يف تعريف 

أن يعرفوا كل جزء من أجزاء االسم  لغة واصطالحا لينتهوا بعد ذلك إىل تعريف املركب بعد ما 

وذهب بعض العلماء إىل االقتصار على التعريف اللقيب باعتبار أن املركب مل يعد دااًل  . عرّفوا أجزاءه 

فعلم أصزل الفقه مثال مل يعد داال على . هلذا العلمعلى أجزائه بل أصب  مبجموع أجزائه داال على لقب 

ومصطل  احلديث أصول وفقه بل أصب  ينصرف عند اإلطالق غلى العلم املعروف وكذلك علوم القرآن 

وال بأس أن نسلك الطريقتني مجعا للخري فنعرف الفقه لغة واصطالحا مث نعرف اخلالف لغة ...وغريها

 خلالف واصطالحا لنخلص إىل تعريف لفقه ا

 تعريف الفقه 

 :لغة

الفقه كلمة كثرية الرواج ، كثرية الدوران ، والناس يعرفون هذه الكلمة من خالل حديث عن 
علم خاص هو علم الفقه ، لكن قبل أن يكون حديث عن الفقه كان هناك حديث الفقه 

الفقه نفسه أي قبل أن نتحدث عن علم الفقه كانت كلمة الفقه رائجة ومستعملة ومتداولة و 
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إمنا أخذ هذه الكلمة من سياقها وأعطاها مدلوال ، بّينت لكم أن احلقائق االصطالحية 
.مستشفة ومقتبسة من اللغة ولكن مع تغيري يف داللتها  

 الفقه له دالالت أو إطالقات يف اللغة منها:
فإما أن يكون إطالقه األول وهو األيسر واألوسع مبعـ  الفهـم فهـذا إطـالق أي فـالن  -

الشيء مبع  فهمه، أي خوطب بشيء ففهمه وهذا أيسـر وأسـهل وأوضـ  تعـابري  فقه
يــا شــعيب مــا نفقــه  :" ويقولــون ( ص)الفقهــه، وهــؤالء الــذين كــانوا خيــاطبون األنبيــاء 

مبعــ  أننــا ال نفهــم شــيئا، هــؤالء ال يفقهــون مبعــ  ال يفهمــون  1..."كثــريا ممــا تقــول 
على الناس ، على املشركني بأن ال يفقهون والقرآن استعمل هذه الكلمة حينما عاب 

، إذاً فالفقــه هنــا  2"فمــاهلؤالء القــوم ال يكــادون يفقهــون حــديثاً :" حــديثا قــال تعــاىل 
 .مبع  الفهم املطلق

وقد يكون من معاين الفقه ، فقه األشياء الدقيقة، إذاً يكون هذا أخص من مطلق  -
ن هذا ليس فقها ألنه أمر معلوم ال يقال فقهت أن السماء فوقنا أل: الفهم، ولذلك 

مبذول ولكن األشياء اليت حتتاج إىل إعمال فكر وإىل نظر هي اليت تسمى فقها مبع  
أهنا اآلن أصبحت كلمة متخصصة ، ما كل الناس يستطيعون أن يفقهوا ، الذين 

حيملون الكالم على ظاهره ، الذي ال يرتيثون ، الذي ال يتأملون ، الذي ليس هلم 
أما ". ال نفقه كثريا مما تقول: ن علم إمنا يتحدثون ويفقهون باملع  األول حظ م

الفقه باملستوى الثاين الذي هو دقة الفهم ، أو فهم األشياء الدقيقة فذاك أمر آخر، 
وإن من شيء إال يسب  :" ...وهذا أيضاً مستعمل يف كتاب اهلل يف قوله تعاىل 

حينما ال تفقه وتسبي   3.."ان حليما غفوراحبمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم إنه ك
هذه األشياء ذلك ألن هذا التسبي  تسبي  خاص ، األشياء ال تراها أنت تسب  
بالتأكيد ألن تسبيحها تسبي  خاص وحيتاج إىل إعمال فكر وإىل ذكاء من أجل 

 .الوصول إىل عمقه وإىل حقيقته

إنك لو أخذت تفاحة :" ع  فقال الرازي أبو حامت الرازي رمحه اهلل حتدث عن هذا امل
فهي تسب  حبمد رهبا لكن كيف تسب ؟ ما هي اللغة اليت تسب  هبا؟ ما هو الكالم 
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قال إن هذه التفاحة  لو أخذهتا لوجدت أهنا مكونة من أجزاء كثرية ... الذي تقوله؟ 
اليت  هذا اجلوهر الذي ُيكوِّن هذه التفاحة أو هذه الذرات إن شئنا. 1هي اجلواهر فيها

إذاً جمموعة من ..ُتكوِّن التفاحة هلا خصائص يف طعمها يف رائحتها يف لوهنا يف طبيعتها 
اخلصائص حتتملها أو حتتفظ هبا كل جزئية وكل ذرة من هذه التفاحة فما ذا تريد ن تقول 

لك هذه الذرات هبذه اخلصائص؟ تقول لك إنه كان باإلمكان أن أكون موجودة وأال 
ن الشيء الذي يكون ممكن الوجود ال ميكن أن يوجد إال إذا ُوجد أكون موجودة أل

خمصص له ينقله من إمكان الوجود إىل الوجود الفعلي، إذاً فهي حتيلك على اهلل عز 
وجل لتقول لك إنين أدلك على خالق هو الذي أخرجين على األقل من دائرة اإلمكان 

. إىل دائرة التحقق  
ين الكبار عند الفالسفة الذين ينظرون يف األشياء التسبي  الذي جنده عند املفكر 

وكثري هي األشياء . فيستنبطون دالالهتا وينتهون إىل نتائج ال تظهر لألشخاص العاديني
اليت ميكن أن يراها الناس ميرون على األرض ويطؤوهنا ويلعبون فوقها ولكن شخصاً آخر 

:ال يرى األمر كذلك فيقول   

رويدا ال اختياال على رفات العباد          سر إن استطعت على اهلواء   
 أو دفني على بقايا دفني يف            طويل األزمان واآلماد

هو ال ينظر إىل األرض إىل أهنا جمرد تراب بل يقول إهنا هؤالء السابقون هؤالء أجدادنا 
.املدفونون واملقدسون يف هذه األرض حنن نطؤهم  

وهـو فهــم شــيء مـن شــيء وهــذا أمـر مفيــد يف معرفــة  هنـاك داللــة أخـرى للفقــه اللغــة ، -
. الشيء األول هو املدلول والشـيء الثـاين يف الكلمـة هـو الـدال :ويف استخدام الفكر 

إن اهلل نصــب هــذا العــامل ووضــع يف الكــون جمموعــة مــن الــدالالت واإلشــارات ،كيــف 
ن كـانوا غـارقني يف انتفع الناس بالتوحيد؟ التوحيد إقناع النـاس بتوحيـد اهلل تعـاىل بعـد أ

عبادة األوثان واألصنام كان دائما هبذه القضية قضية اإلشارات ألن الكون كله يشـري 
 :إىل خالقه قال الشاعر

 تأمل يف رياض األرض وانظر    إىل آثار ما خلق املليك
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 هذه عيون من جلني شاخصات    بأحداث هي الذهب السبيك
  ليس له شريكعلى كثب الزبرجد شاهدات         بأن اهلل

وهذا االستدالل هو علم بل هو من أوسع العلوم يف اللغويات املعاصرة وأن الناس 
يستدلون على احلضارة ويستدلون باإلشارات املوجودة ، بالرموز ، باأللوان ، بأشياء كثرية 

هذا علم واستدالل هل يدفع يف اجتاهه القرآن بشكل واض  جلي ، حينما تقرءون ...
كرمي جتدون كيف استدل هذا الذي أعطى رأيه يف قضية يوسف عليه السالم القرآن ال

هذه امرأة طلبت هذا الشاب هذا الفىت مث ملا تبدى هلا أهنا توشك أن تفتض  ألبسته 
 1"ما جزاء من أراد بأهلك سوًء إال أن يسجن أو عذاب أليم:" التهمة وتنصلت وقالت

هبذا؟ كان االستدالل أن ينظر إىل  وهي كانت يف احلقيقة هي الطالبة ومن شهد
قميصهوقد ُقّد وُقّطع ولكن هناك فرق بني أن يُقّد أمام أو يُقّد من خلف فأما إن ُقّد من 
أمام فمع  ذلك أنه كان مقبال وأهنا كانت تدفعه عن نفسها حىت قطعت قميصه أما إن  

ميصه هذه عملية سهلة كان مدبرا فارا مبتعدا فهي اليت جتتذبه من الوراء وتشده ومتزق ق
هذا استدالل ولكن حينما استدل به كان هو املخرج واعتمد بأن يوسف عليه السالم  

كان علماء الصحابة خصوصا يقرءون القرآن وكانوا خيرجون بفهوم كثرية من . كان بريئا
مثال حينما استنتج على بن أيب طالب .النص الذي يقرؤه الناس وميرون عليه مرورا عابرا 

أن أقل احلمل ستة أشهر هذا ليس حتديدا منصوصا عليه ولكنه أخذ اآليتني آية  (ض)
أي احلمل والرضاع ثالثون  2..."ومحله وفصاله ثالثون شهرا:" ...فيها قول اهلل تعاىل 

شهرا ، اإلرضاع منصوص عليه بأنه يف أقصى ما يكون هو حوالن يف قوله تعاىل 
تبقى عملية حسابية إسقاط احلولني  3.."كاملني والوالدات يرضعن أوالدهن حولني  :"..
أربعة وعشرون شهرا من الثالثني املتبقي هو للحمل هذه موجودة ولكن حتتاج من : 

.يستنبطها   
إذا جاء نصر اهلل :" يستفيد من ان قول اهلل تعاىل ( ض)حينما كان ابن عباس   -

ربك واستغفره إنه كان والفت  ورأيت الناس يدخلون يف دين اهلل أفواجا فسب  حبمد 
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فهم أهنا نعيه ولكن الناس كانوا يفهمون ( ص)فهم السابقون ويقال أن النيب  1"توابا
األمر الذي يعجبهم وفيه هذا اخلرب السار أن الناس يدخلون يف دين اهلل أفواجا 

قراءة أخرى رأى أن األشياء إذا ( ض)ولكنك حينما تقرأ، حني قرأها أبن عباس 
كمال وأن هنايات األعمال دائما يعقبها التسبي  ولذلك أخذ منها متت أذنت بال

 .هذا املع 
ومن معاين الفقه يف اللغة شيء آخر مجيل وهو الفطنة ، والفطنة هي نوع من الذكاء  -

هناك أناس هلم . ومن البديهة اليت تنظر إىل االشياء وتستقبلها وتصل إليها بسرعة 
األملعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد : هذه األملعية وهذا الفهم السريع 

هناك أناس هلم هذه األملعية ، الفقيه ليس إنسانا متأخر الفهم أو بطيئا الفقه  " مسع
معناه الفقه يأتيك يف :  2"الفقه ما حاضرت به وشر الرأي الدبري:" كما قالوا 

 -ون حاضرة حالة املناقشة ويف حالة مساجلة يأتيك حينما تطلبه ألن البديهة تك
وهو الرأي الذي ال يأتيك إال بعد أن متر عليك  –وهو شر الرأي  –والرأي الدبري 

هناك أفكار تأيت متأخرة . مدة طويلة مث تأخذ يف الفهم ولكن بعد أن يفوت الفوت
، فالفقيه هو الذي جييب والذي حتضره الفكرة يف اللحظة ويكون فكره وقادا ويكون 

لفقه يكون مبع   الفطنة فالفقيه هو الفطن وهذا أمر ال بد من إذاً فا. موفقا ومسددا
 . التنبه له 

حنـن نعلــم أن الفطنــة هــي صــفة مــن صــفات األنبيــاء ، األنبيــاء ال جيــوز أن يكونــوا غــري  -
... فطناء دائما مـن شـروط النبـوة الفطانـة هـي واجبـة هـي شـرط وكـذا التبليـ  واألمانـة 

الف هــذا األصــل الــذي هــو وجــوب تــوفر النــيب ولــذلك كــل كــالم ميــر بــاملؤمن علــى خــ
على صـفة الفطانـة ينبغـي أن يـرده ألنـه يُـرد لألصـل ، بعـض النـاس يتحـدث بغـري علـم 
رمبا يأخذ بكتب هي غري الكتب اإلسالمية ويقولون إن يعقـوب هـو الـذي دل أبنـاءه 

وا قــال 3"وأخــاف أن يأكلــه الــذئب وأنــتم عنــه غــافلون:" علــى مــا يقولــون ملــا قــال هلــم 
هــذا هــو الكــالم الــذي ردوه عليــه فكأنــه هــو الــذي لقــنهم هــذا الكــذب ، هــذا لــيس 
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صحيحا ألهنم يف تلك البيئة ال خُياف إال من الذئب ، لو كان جبوار هنر حلذرهم مـن 
أن يسقط ولده يف النهر ، لو كان هذا اإلنسان اآلن مقيما جبوار سـكة القطـار حلـذر 

البيئـــة الـــيت كانـــت موجـــودة ال ... دهســـه القطـــارأبنـــاءه مـــن أن يغفلـــوا عـــن أخـــيهم في
هذا الكالم وهو خبالف األصل وهو مردود علـى مـن قـال . خُياف فيها إال من الذئب

وكــذلك هــي مشــرتطة يف القضــاة وهــي . بــه ألن شــرط األنبيــاء أن يكــون هلــم الفطانــة
ن أيضـــاً مشـــرتطة يف الفقهـــاء ، و املـــؤمن عمومـــا جيـــب أن يكـــون كيِّســـا فطنـــا فيجـــب 

ألن الفطانة بعضها جبلي وبعضها يتعلم ، حينما منرنـه حينمـا . يُعلَّم اإلنسان الفطانة
نعلمه التفكري نعلمه صـنع املقـدمات حينمـا نزيـل مـن ذهنـه كـل اخلرافـات واخلـزعبالت 

مــا  ل العقــل وجتعــل اإلنســان ينصــاع لكــل، هنــاك املخــدرات الفكريــة الثقافيــة الــيت تكبــ
رسـول : ويتوهم األشياء علـى غـري مـا هـي عليـه هـذا مـرضيقال له ويأخذ بكل شيء 

كـــان رســـول اهلل يـــدعو مـــن يثـــق :" الـــذي كـــان يبـــين هـــذه االمـــة قيـــل فيـــه ( ص)اهلل 
ولــذلك كــان مــن رجــال اإلســالم األوائــل عمــر بــن اخلطــاب وكــان عقــال كبــريا ". بعقلــه

كــان وكــان مــنهم أبــو بكــر الصــديق وكــان عقــال جبــارا وكــان مــنهم عثمــان بــن عفــان و 
أيـــن تعلـــم ( ص)هــؤالء الصـــحابة ، علــي بـــن أيب طالـــب إمنــا تـــر  يف بيـــت رســول اهلل 

إن الـذين خـدموا الشـريعة اإلسـالمية  . النباهة؟ مبع  أن هذا الفطانة جيب أن يُهتم هبا
كــانوا متفــوقني ، الــذين مجعــوا احلــديث هــل تتصــورون أن كــل إنســان ميكــن أن يكــون 

لبخــاري عقليــة جبــارة كبــرية جــدا كــان ميكــن أن يضــيع مثــل اإلمــام البخــاري؟ اإلمــام ا
باإلمهــال ولكنــه حينمــا اعتُــينن  بــه كــان مــا كــان ، اإلمــام مالــك و أبــو حنيفــة والشــافعي 

م مل يكونـوا منكم أن يتقصى أخبارهم فسيجد أهنـهؤالء العلماء ،من شاء ... وأمحد 
  .عاديني ومل يكونوا أذكياء فقط بل كانوا من كبار األذكياء 

أبو بكر ... كان الناس يتحدثون عن أيب حنيفة ويقولون هو من أذكياء العامل و -
الباقالين رجل ممن تقدم يف هذا وناقش وساجل امرباطور الروم، يف احلقيقة استطاع 
يف مساجلة واحدة أن يثبت كل حقائق اإلسالم ملا دخل على امرباطور الروم وبعد 

اطور يف مناقشة أيب بكر الباقالين قدم أحد أن ساجله وناقشه بعد أن ُهزم االمرب 
القساوسة فنظر إليه الباقالين يف هدوء ويف صمت وقال هلذا القس قال كيف أنت؟ 
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قال خبري ، قال كيف األهل ؟ كيف األوالد؟  فغضب القس  قال هذا الذي يأتينا 
رتودوكس ليناظرنا أال يعلم أننا حنن ال نتزوج ؟ أال يعلم أننا ليس لنا أوالد؟ اال

القدماء الزواج عندهم دنيئة واألوالد نتيجة تلك الدنيئة املبنية على االتصال باملرأة 
فكيف يص  أن يكون لنا زوجة وأبناء؟ قال عجبت كيف ال يص  أن يكون لكم 

أبناء ومع ذلك أنتم نتسبون الزوجة واإلبن خلالقكم؟ أنتم تنسبونه هلل وتستنكفون منه 
 .دالالت الفقه هذه الفطانة إذاً فمن معين ومن. 

هذا الفقه  له طبعا تطلبات أو دالالت اذكر اآلن أنه يف الصدر األول من اإلسالم كان 
الفقه يشمل هذا كله ولذلك قال عنه . الفقه رائجا باملع  العام وهكذا كانت كل العلوم

. غري واحد إن الفقه هو معرفة النفس ما هلا ما عليها  
 الفقه يف االصطالح:

لكن كلمة الفقه تطورت يف داللتها عرب التاريخ بعد ما كانت يف أول األمر تشمل مجيع أو 
أكثر العلوم الشرعية  اليت تنظم عالقة اإلنسان خبالقه فُعرِّف الفقه بأنه معرفة النفس ما هلا 
ها وما عليها فاندرج يف هذا األمر علم العقيدة وكان علما مشموال هبذا الفقه وكان يسمى فق

واندرجت فيه العبادات و املعامالت و األخالق والرقائق وما إىل ذلك فكانت الداللة 
شاسعة هلذا ال نعجب حينما نرى أن اإلمام أبا حنيفة حينما ألف كتاب الفقه األكرب  وهو 
يقصد بالفقه األكرب علم العقيدة واآلراء واملواقف العقدية وهي موجودة يف هذا الكتاب ألن 

.مئذ كان شامالً الفقه يو   
بعد ذلك ختصص هذا العلم وأصب  الفقه داال على هذا العلم الذي هو علم التعامل  

.الشرعي، علم األحكام العملية اجلزئية املكتسب عن األدلة التفصيلية   
وفقه يف كل اجملاالت  1هذا العلم  أُطلنق عليه فقه أي هو بالذات لشرفه ألن هناك فقه اللغة

رأ الصرف وأنا أفهم وأفقه الصرف فأنا فقيه يف الصرف لكان ممكنا لكن لو قلت إين أق
أصبحت احلقيقة العرفية لو قيل إن فالنا يقرأ الفقه  ال ينصرف هذا االسم إىل أي علم آخر 

إذا، لشرف هذا العلم،  ُخّص هبذه التسمية اليت  . إال إىل علم األحكام العملية الفرعية فقط
.كانت فيما سبق شاملة  

                                                 
1 .وهناك كتب يف فقه اللغة موجودة    
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الفقه باعتباره علما يقال فيه إنه العلم باألحكام العملية الفرعية املكتسب عن أدلتها 
.التفصيلية  

الفقه إذاً علم  وهو علم باألحكام حتديدا  وكـل كلمـة حتتـل مكاهنـا يف أداء املعـ   ألن هـذه  
 مـن التعاريف و االصطالحات تعترب من أدق ما كتبه املسلمون ولذلك مل يكتـب فيهـا الكثـري

وإن  مــن أصــعب مــا ميكــن أن يتناولــه ويشــتغل بــه .  1النــاس  مــثالً ابــن عرفــة كتــب يف احلــدود
العـامل هـو وضـع احلــد  ولكـن حينمـا يوضــع احلـد جيـب احرتامـه والوقــوف عليـه وتفريعـه وحتليلــه 

نتحـدث . وخـالل التعريـف الواحـد  كـل كلمـة حتتـل مكاهنـا. من أجل  أخذ صورة عـن  العلـم
 .العلم واألحكام والعملية والفرعية واألدلة التفصيلية: على حدةعن كل كلمة 

 إذاً فال بد أن يوافق هذا الذي نعتقده دليله يف اخلارج ، ما هو الدليل؟
:الدليل خيتلف باختالف موضوع احلقيقة   
حينما نكون أمام احلقيقة الشرعية  نعتقد بأن الصالة واجبة أو ليست واجبة أو أن هذا * 

و ليس مكروها  ليس األمر لنا أن نقول ما نشاء بل ال بد أن حنيل على املرجع أي مكروه أ
الدليل ، الدليل يف هذه هو الشرع  فإذا ساند  الشرع بنصوصه ما قلته  فذلك الكالم 

.صحي  مؤيد بالوحي ، إذا مل يكن كذلك فكالمك مردود عليك وانتهى األمر  
يد أن تتحدث يف قضية فزيائية أو كيميائية إذا كنت أمام حقيقة علمية طبيعية تر * 

فاالستدالل عليها يكون بالرجوع إىل الطبيعة ال ُيسأل عنها الفقيه ُيسال عنها الطبيعي ألهنا 
.اختصاصه وجماله وميدانه وهو املرجع وفيها والطبيعة مرجعه فيها  

لعقل أيضاً له منطقه وهناك حقيقة ثالثة هي احلقيقة العقلية اليت يرجع فيها إىل العقل وا*  
هل يقول الناس أليس هذا شيء من الفلسفة الذي نقرأه ؟ رمبا يكون هذا . وله شروطه ليقبل

إذاً فنحن اآلن أمام  .بعيدا عن أحكام الشريعة اإلسالمية ؟ هبل هو من صميم علوم الشريعة
 مرجعية ،

والواقع . ل أو للموجبإذاً فاحلقيقة العلم هو التصديق اجلازم املطابق للواقع أو للدلي -
أو الدليل أو املوجب خيتلف باختالف املوضوعات على األقل هذه األشياء أي 

 .احلقول الثالثة هي جلية وواضحة

                                                 
1 .حدود ابن عرفة وهو مشروح بشرح الرصاع    
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  تعريف اخلالف -
 :لغة

واختلف   1اخلالف املضادة وقد خالفه خمالفة، إذا فارقه على أمر فصنع شيئا آخر -
 .2الشيئان إذا مل يتفقا

، كل ضدين خمتلفان وليس كل خمتلفني ضدين ، وملا كان االختالف واملخالفة  -
وخري دليل  3االختالف بني الناس يفضي أيل التنازع استعري ذلك للمنازعة واجملادلة 

 نوال يزالو :" وقوله تعاىل  4{فاختلف األحزاب من بينهم }:" على ذلك قوله تعاىل
إن ربك يقضي } عاىل وقال ت 6{أنكم لفي قول خمتلف }: وقوله تعاىل 5" خمتلفني

 .7{بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه خيتلفون 
 :االختالف يف اللغة  -أ -
 : تدور كلمة خلف يف اللغة حول ثالثة أصول :قال ابن فارس  -
 .أن جييء شيء بعد شيء يقوم مقامه : أحدمها  -
 .عكس قدام : الثاين  -
 8التغري:الثالث  -
 .9{لنهار خلفه جعل الليل وا}فمن األول قوله تعايل .  -
وقوله تبارك ,بعد النهار ويقوم مقامه والنهار جييء بعد الليل ويقوم مقامه  لفاللي,  -

 .10{هو الذي جعلكم خالئق األرض } وتعايل
 .أي امة جتيء بعد أمة وتقوم مقامها , 

                                                 
.بدون/ط,/ 8لسان العرب    1

  

.1.151المعجم الوسيط   2
  

..نير صلمصباح الم  3
  

73سورة مريم اآلية   .
4
  

.119سورة هود   
5
  

.9ريات اآلية اسورة الذ 6
  

.87يونس  
7
  

8
 .11.ضوابط االختالف في ميزان السنة لعبد هللا شعبان ص- 
9
 .21سورة الفرقان اآلية  

121سورة األنعام اآلية  10  
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أي ما قد وقع من . 1{يعلم م بني أيديهم وما خلفهم }ومن الثاين قوله تعايل  -
 2{فخلف من بعدهم خلف}وقوله تعايل ,ومجيع ما يكون أيديهم  أعماهلم وما بني

 .أي بقية : 2{خلف
خللوف فم الصائم أطيب عند اهلل من ري  "وأما الثالث فقوله عليه الصالة والسالم  -

 .أي تغريت رحيه:  3"املسك 
وختالف األمران ,خالفه خمالفة وخالفا :"وجاء يف لسان العرب البن منظور يقول  -

 .4"فقد ختالف واختلف ,وكل ما مل يتساو ,فقا يت مل,واختلفا 
تقول خالفت فالنا أخالفه خمالفة وخالفا وختالف ,اخلالف املخالفة "وجاء يف املصباح املنري  

 .5"فاخلالف ضد الوفاق , أذا ذهب كل واحد إيل خالف ما ذهب إليه األخر :القوم واختلفوا 
فرح املخلفون }وقوله تعايل ,فة اخلالف املخال" وكذلك جاء يف املختار الصحاح  -

أي خمالفة رسول اهلل عليه الصالة والسالم وقيل (1){مبقعدهم خالف رسول اهلل 
وخلفه وراءه فتخلف -املخلفة –خلف رسول اهلل وشجر اخلالف معروف وموضعه 

 (.1")عنه أي تأخر
 .اخلالف يف االصطالح  -ب -
وهو تغاير أحكام , فاالختالالفقهي يدل علي ما يدل عليه  فوهو املراد باخلال -

كان يقول بعضهم ,الفقهاء يف مسائل الفروع سواء أكان ذلك علي وجه التقابل 
أو كان على وجه دون ذلك كان يقول بعضهم ,باجلواز ويقول البعض األخر باملنع 

 (.7)بالوجوب ويقول غريه بالندب أو اإلباحة 
جتري بني املتعارضني لتحقيق حق أو  اخلالف  منازعة:"وقال اجلرجاين يف تعريف اخلالف 

 (.1")إبطال باطل 

ويستعمل اخلالف واالختالف عند الفقهاء واألصوليني مبعناه اللغوي أي مطلق " -
 (.5")املغايرة وعدم االتفاق 

                                                 

 .155سورة البقرة اآلية  - 1
2

 .59آلية وسورة مريم ا.128سورة األعراف اآلية 
.2/1251أخرجه احمد بن حنبل في كتاب الصيام  3  

1/187المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي  .
4
  

8/89لسان العرب لبن منظور  .
5
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 (.2")هو أن يكون الطريق خمتلفا واملقصود واحد "قال أبو البقاء يف تعريف اخلالف  -
املراد باخلالف الفقهي ما يدل عليه االختالف ""الصحاح "يقول الرازي يف كتابه  -

وهو تغايـر أحكام الفقهاء يف مسائل الفروع سواء كان ذلك على وجه التقابل، كأن 
يقول بعضهم باجلواز ويقول البعض األخر باملنع ، أو كان على  وجه دون ذلك كأن 

 . 1"بعضهم بالوجوب ويقول غريه بالندب واإلباحة  ليقو 
 :خلالفتعريف فقه ا -
ميكن أن نطلق فقه اخلالف على اإلحاطة اجليدة بأنواع اخلالف وأقسامه وحكم كل  -

قسم منها وأسباب اخلالف الدائر بني علماء األمة اإلسالمية وجماله ورجاله وما ينتج 
 ...عن ذلك من أقوال خمتلفة وكيف ينبغي شرعا التعامل معها 

ة السليمة للتعامل مع املخالفني من كما ميكن أن يكون مع  فقه االختالف الطريق -
ذلك بأن كثريا من . يضر بقضايا األمة اإلسالمية املسلمني وغري املسلمني مبا ال 

االهختالفات يثريها خصوم اإلسالم وأعداؤه اذين يرتبصون به وبأهله ، وملا كان من 
العلمي  معاين الفقه الفطانة فإهنا تقتضي االتعامل معها ليس مبجرد نظر األكادميي

 ...ولكن أيضا بالنظر إىل مآالهتا وما تؤدي إليه من نتائج
 الف ــــام الخــــأقس -
اقتضت مشيئة اهلل تعاىل أن خيلق الناس خمتلفني متباينني يف قدراهتم الفكرية ويف  -

 .أمزجتهم ويف أذواقهم ، فتختلف بسبب ذلك أنظارهم وفهومهم 
التجدد ويبعدها عن الرتابة والتكرار،  ويعطي هذا االختالف والتنوع للحياة مظهر -

وميكِّـن من تنويع اإلنتاج اإلنساين ومن تكثري الصور الفكرية للموضوع الواحد ، 
ويظل هذا االختالف املنتج للتنوع إجيابيا ومفيدا ما دام نابعا عن تلك الفروق 

 .الفطرية وعن التباين املوضوعي يف البحث عن احلق
ومدمرا حني يكون الباعث عليه أسبابا ذاتية ال تعود إىل  لكن االختالف يصري ضارا -

طبيعة الدالالت املرشدة إىل احلق وال إىل االعتصام بذلك احلق ، وهذا هو 
 .االختالف الذي شقيت به اإلنسانية  وأدت من أجله أمثانا باهضة

                                                 
192.مختار الصحاح للرازي ص  .

1
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 :واملسلمون هم أمة التوحيد بامتياز -
وإهلكم إله واحد ال إله إال هو الرمحن :" هم  األمة اليت توحد اإلله قال تعاىل  -

 .1"الرحيم
إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم :" واألمة الواحدة ال يفرقها الزمان وال املكان  -

 . 2"فاعبدون

ومن حيث خرجت فولِّ وجهك شطر :" والقبلة الواحدة مهما اختلفت األمكنة  -
 .3..."املسجد احلرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

 .4..."واعتصموا حببل اهلل مجيعا وال تفرقوا:" وحدة اجملتمع قال تعاىل  -

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك :" وحدة الدين قال تعاىل  -
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى  أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه كرب على 

 5..."املشركني ما تدعوهم إليه

يت شرع اهلل هلا التوحيد ونبذ الفرقة  ضرورة ، ينبغي ألبنائها أن يتقنوا فن إن األمة ال -
االتفاق وفن االختالف ، ويعرفوا اجملاالت اليت يتعني عليهم أن يكونوا فيها منطا 
واحدا ال موضع لالختالف فيه، واجملاالت اليت جيوز  هلم أن خيتلفوا فيها اختالفا 

يعطي إمكانات متعددة وحلوال شىت للمعضالت اليت يغين رصيدهم العلمي والثقايف و 
 .ميكن أن تعرتض طريقهم

ولقد كان علماء األمة اإلسالمية ، عرب التاريخ، على وعي تام وبصرية كاملة بفقه  -
االختالف فوضعوه يف ميزان املصاحل واملفاسد اليت ترتتب عليه فأْجـروا عليه األحكام 

 .دهم قد قسموا االختالف إىل ثالثة أقسامومن هنا جن. الشرعية  بناء على ذلك
 :خالف أماله الحق : القسم األول -
القسم األول حممود بل واجب ، وهو خمالفة املؤمن للمبتدعة احملدثني الذين ال ميكن  -

 .مطاوعتهم ، وهم يسعون إىل إفساد الدين وحتريفه مبا حيدثون من البدع والضالالت

                                                 
.121البقرة  
1
  

.81األنبياء  
2
  

.118البقرة  
3
  

.197آل عمران  
4
  

.11الشورى  
5
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س فيه حظ أو للهوى عليه سلطان ،  فهذا وهذا اخلالف يقع دون أن يكون للنف -
خالف أماله احلق ودفع إليه العلم واقتضاه العقل ، وفرضه اإلميان ،  فمخالفة أهل 
اإلميان ألهل الكفر والشرك والنفاق خالف واجب ال ميكن ملؤمن أن يتخلي عنه أو 

مينع من  يدعو إلزالته ألنه خالف سداه اإلميان وحلمته احلق،  ولكن هذا اخلالف ال
العمل على إزالة أسبابه بالدعوة إىل  دخول الناس يف دين اهلل أفواجا وختليهم عما 

قل يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا :" هم فيه كما جاء يف قوله تعاىل
وبينكم أال نعبد إال اهلل وال نشرك به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهلل 

"1. 
 خالف مذموم: انيالقسم الث

هذا اخلالف غري جائز ألنه يقع يف أصول الدين رغم ما هي عليه من القطعية 
 .واليقينية 

وهذا اخلالف قد يكون وليد رغبات نفسية لتحقيق أغراض ذاتية أو أمور شخصية ، 
وقد يكون الدافع إليه  الرغبة يف التظاهر بالعلم أو الفقه ، وهو نوع من اخلالف مذموم 

ق ألن صاحبه ال حيرص على حتري احلق بل على اتباع هواه، واهلوى اليأيت خبري،  فهو باتفا
ال هتوى أنفسكم استكربمت   أفكلما جاءكم رسول مبا:"مطية الشيطان إىل الكفر  قال تعاىل

 :وقال تعاىل 3{فال تتبعوا اهلوى أن تعدلوا }:" وقال تعاىل 2{ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون 
اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات واألرض  ولو}: وقال تعاىل 4{الهوى فيضلك عن سبيل اهلل  وال تتبع}

 . 5{ ومن فيهن
 .6" بأهوائهم بغير علم كثيرا ليضلون وإن: " وقال تعاىل

                                                 
.27آل عمران  
1
  

93سورة البقرة اآلية   
2
  

.175سورة النساء اآلية   3
  

12سورة ص اآلية -  4
  

سورة المؤمنون اآلية   5
  

118سورة اإلنعام اآلية   .
6
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فهذا " هوى النفس وحب الذات "وأنواع اهلوى متعددة وموارده متشعبة، وان كانت يف جمملها ترجع إيل  

ثري من األخطاء وحشد من االحنرافات ،  وميكن رد خالف أهل امللل والنحل ودعاة البدع يف دين اهلل اهلوى منبت ك

 .تعاىل إيل آفة اهلوى

أن يكشف له مدى ارتباط مذهبه وأفكاره ومعتقداته هبوى  -سبحانه –ورعايته  ومن نعم اهلل على عبده  

مشاعل اإلميان يف قلبه فتكشف زيف تلك  -سبحانه – نفسه قبل أن هتوي  به يف مزالق الضالل حيث يضئ املويل

بل هو وجود صوره اهلوى , املذاهب أو األفكار أو املعتقدات ذلك الن حسنها يف نفسه مل يكن له وجود حقيقي 

 . 1وزينه يف ذهن املبتلى به 

 خالف جائز: القسم الثالث

ن األدلة الظنية  ثبوتا وداللة مع ما متنحه من وهو الذي يقع بني اجملتهدين وهم يستنبطون األحكام الشرعية م

فهو خالف بني املسلمني وليس بني املسلم والكافر، ويف الفروع  املستنبطة من األدلة الضعيفة وليس . احتماالت كثرية

 .يف األصول والقطعيات  اليت ال يسع املسلمني إال أن يكونوا فيه على قول واحد

 . فروع الفقه وبعض مسائل العقيدة غري القطعيةويكون هذا اخلالف أوسع وأكرب يف

 بعضها على بعضها اآلخر مبرجحات،  ترجع لتعدد املشارب واملدارس يف منهج تصحي  

 وهي أمور فرعية ال متس األصول القطعية ، اليت ترتدد أحكامها بني احتماالت متعددة يرتج 

ما بني موسع ومضيق ، متشدد ومرخص ، وميال النصوص وفهمها ويف االستنباط منها ومما  ال نص فيه ،  

إىل مدرسة النص أو إىل مدرسة الرأي ، وما بني موجب لتقليد املذهب على كل الناس وحمرم له على كل الناس أيضا، 

 ...ومتوسط بينهما وبني من جييز للعامي التقليد دون التزام مبذهب معني 

 

 مشروعية هذا الخالف

 

ه الشرع هو نتيجة طبيعية ومنطقية ملشروعية االجتهاد ألنه من املستحيل القبول باالجتهاد إن االختالف الذي يسم  ب
 .دون القبول بآثاره اليت من مجلتها اختالف أنظار اجملتهدين

                                                 
1
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وهذا االختالف الذي ال تبعث عليه عصبية الباطل وال جمرد إرادة التميز والظهور تدفع غليه موجبات 
 :تعود باألساس إىل 

 ف راجع إىل أسباب ذاتية تتمثل يف تفاوت العلماء من حيث الذكاء والفطنة وما اختال
وتفاوهتم يف درجاهتم العلمية وما ..يتفرع عنها من تفاوت يف سرعة اإلدراك وعمق الفهم 

 ...    تتيحه هلم من قدرة على البحث واالجتهاد 
 ضها إىل مناهج الدراية اختالف راجع على أسباب موضوعية يعود بعضها إىل الرواية وبع .

اشرتاك األلفاظ واملعاين ، احلقيقة واجملاز، واإلفراد : وقد حصرها ابن السيد البطليوسي يف 
والرتكيب،  واخلصوص والعموم ، والرواية ولنقل، واالجتهاد فيما ال نص فيه، والناسخ 

1.واملنسوخ، واإلباحة والتوسع
 

 ختالف إىل أسباب متشاهبةوتابعه ويل اهلل الدهلوي يف ذلك ورد اال. 

واالختالفات الناشئة عن اختالف طرائق البحث والنظر مجيعها تعود إىل التوسعة على العباد 
لقد نفع اهلل باختالف :" بتعديد األقوال وهو األمر الذي جعل القاسم بن حممد يقول 

ه يف سعة وأن يف أعماهلم ، ال يعمل العامل بعمل رجل منهم إال رأى أن( ص)أصحاب النيب 
 .خريا منه قد عمله

ما يسرين أن يل :" حيث قال ( ض)وهذا الكالم قريب مما ورد عن عمر بن عبد العزيز 
مل خيتلفوا ألنه لو كان قوال ( ص)باختالفهم محر النعم ، وما أحب أن أصحاب رسول اهلل 

هم كان يف واحدا كان الناس يف ضيق، وإهنم أئمة يقتدى هبم فلو أخذ أحد بقول رجل من
 .2"سعة

ويستند القول مبشروعية اخلالف اجلائز إىل إشارات القرآن الكرمي وإحياءات السنة النبوية الشريفة 
 :وكذا يف األصول العامة للشريعة اإلسالمية

 :يف القرآن الكرمي –أ 

استدلوا علي مشروعية اخلالف الواقع بني الفقهاء يف فروع :من الكتاب  -أ            

:يعة ومن القران الكرمي بآيات كثرية نذكر منها الشر   

                                                 
اإلنصاف في التنبيه على المعاني واألسباب التي أوجبت االختالف بين المسلمين في آرائهم 
1
  

.111يز جعيط مجالس العرفان وماهب الرحمان ، محمد عبد العز 
2
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فان تنازعتم يف شيء فردوه إيل اهلل والرسول وان كنتم تومنون باهلل }: قوله سبحانه وتعايل - 1 

أي فان اختلفتم يف أمر من األمور فاحتكموا فيه إيل كتاب اهلل وسنة رسوله والتنازع يف  1{واليوم األخر 

وهي عبارة عن جماذبة كل واحد من ,ملنازعة مشتقة من النزاع الذي هو اجلذب وا, 2اللغة هو االختالف

.3أو حماولة جذب قوله ونزعه إياه عما يفسده ,اخلصمني حلجة مصححة لقوله   

واملعلوم أن الدعوة برد األمر "واآلية واضحة وصرحية يف رد األمر املختلف فيه إيل اهلل والرسول 

أما الرد إيل ,ملقصود من ذلك هو الرد إيل كتابه سبحانه وتعايل أي القران إن ا,املختلف فيه إيل اهلل 

وايل ,الرسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم فهو دعوة ايل رد املختلف فيه يف حياته صلي اهلل عليه وسلم إليه 

 .4"سنته بعد موته 

 سبحانه وتعايل ولو مل يكن كذلك ملا أمر اهلل,فاآلية صرحية يف جواز االختالف بني العلماء 

 .وإمنا هني عنه ,برده اليه وايل رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم 

كما أن سبب نزول اآلية يوض  جواز االختالف بصوره أوض  فقد نزلت اآلية يف عبد اهلل بن 

وذلك أن النيب صلي اهلل عليه وسلم بعث سرية فاستعمل عليها رجال من األنصار وأمرهم أن ,5حذافة

فامجعوا يل حطبا :قال,بلي :أليس أمركم النيب صلي اهلل عليه وسلم ؟ قالوا : فقال ,غضب ف,يعطوه 

ويقولون ,ادخلوها فهموا وجعل بعضهم ميسك بعضا :فقال ,فأوقدوها ,أوقدوا نارا :فجمعوا فقال ,

صلي اهلل  فبل  النيب,غضبه ,فمازالوا حىت مخدت النار ,فررنا إيل النيب صلي اهلل عليه وسلم من النار :

 . 6الطاعة يف املعروف,لو دخلوها ما خرجوا منها إيل يوم القيامة : عليه وسلم فقال 

                                                 
58سورة النساء اآلية   

1
  

1/112صفوة التفاسير  .
2
  

1/129المصباح المنير  .
3
  

1/128االعتصام لشاطبي  .
4
  

فهوعبد هللا بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد القرشي السحمي ،أبو حذافة وهو من السابقين األولين شهد بدرا
5
  

- 355ص1719هللا بن حذافة السمحي رقم الحديث  أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب سرية عبد .
6
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إن الشارع ملا :"وقد علق اإلمام ألشاطيب علي هذه اآلية واحتج مبا يف جواز االختالف بقوله 

تم يف شيء فان تنازع}علم أن هذا النوع من االختالف واقع أيت فيه بأصل يرجع إليه وهو قول تعايل 

 .1{فردوه إيل اهلل والرسول 

كما جند يف القرآن الكرمي أمثلة للحق الذي ميكن أن ختتلف فيه فهوم وأنظار أهل احلق   -2
الذين ال حيركهم إال الرغبة يف الوصول إليه،  من ذلك قصة احلرث الذي رتعت فيه الغنم ليال 

من الغنم بقدر ما يعوض لصاحب وعرضت القضية على داوود عليه السالم فقضى بأن يقتطع 
غري ان سليمان عليه السالم كان له . الزرع ما أصابه من ضرر، وهذا حكم بالعدل بال ريب

رأي آخر مقتضاه أن ميسك صاحُب الزرع  الغنم  ويستفيد منها إىل أن يصل  صاحب الغنم 
مي عن هذه القصة يف وحتدث القرىن الكر . الزرع  فرتد عليه أغنامه من غري أن يقتطع منها شيء 

و داوود وسليمان إذ حيكمان يف احلرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا  حلكمهم :" قوله تعاىل 
 .2..."شاهدين ففهمناها سليمان وكال آتينا حكما وعلما 

وال جيب أن ختفى هذه اإلشارة القرآنية الرائعة املتمثلة يف ضرورة جتديد وسائل تنزيل العدالة 
 .هبا الشريعة اإلسالمية ئ اليت جاءتوبقية املباد

 .هذه باإلضافة إىل أن القرآن الكرمي شهد هلما بالعلم رغم اختالفهما يف احلكم يف النازلة 

ولقد ذهب بعض العلماء ابعد من ذلك حني انتهى هبم القول إىل أن هذا االختالف العلمي 

وال :" األرض استفادة من قوله تعاىل  هو الذي من أجله كان خلق اإلنسان ليطور معارفه وليعمر هذه

 . 3" يزالون مختلفين إال من رحم ربك ولذلك خلقهم

وان , ميأيها الذين امنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبدوا لكم تسوؤك}: قوله سبحانه وتعاىل - 7

يكم فخذوه أي ما بلغه الرسول إل4{تسالوا عنها حني ينزل القران تبدلكم عفا اهلل عنها واهلل غفور رحيم

فأنكم إن ,وما مل يبلغه الرسول إليكم فال تسألوا عنه عليكم وال ختوضوا فيه ,فخذوه وكونوا منافدين له 
                                                 

4- 1/128االعتصام لشاطبي  .
1
  

.39األنبياء  
2
  

.119هود  
3
  

5- 191سورة المائدة اآلية  .
4
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 .1خضتم فيما ال  تكليف فيه عليكم جاءكم بسب ذلك اخلوض الفاسد من التكاليف ما يثقل عليكم

ووكل أمر ,لناس فاآلية صرحية على أن يف التكليف قسما عفا اهلل عنه وسكت عن بيانه رمحة با

إن اهلل فرض :"ويؤكد هذا القول النيب صلي اهلل عليه وسلم ,البت فيه إيل اجتهاد العلماء عند احلاجة 

وسكت عن أشياء رمحة ,وحرم أشياء فال تنهكوها ,وحد حدودا فال  تعتدوها ,فرائض فال تضيعوها 

 .1"لكم من غري نسيان فال تبحثوا عنها 

 التكليف اعتربه اإلمام ألشاطيب حكما مستقال عن األحكام  وهذا القسم املعفو عنه يف

 .1ومساه مرتبة العفو ,اخلمسة املعروفة 

والذي يسقط لعدم بيان اهلل سبحانه "كما أن ابن العريب فسر العفو هنا بإسقاط التكليف قال رمحه اهلل 

تلف العلماء فيه فيحرم عامل فإنه بعد موت النيب صلي اهلل عليه وسلم خي,فيه وسكوته عنه باب التكليف 

وحيلل أخر ، ويوجب جمتهد ويسقط أخر واختالف العلماء رمحة للخلق وفسحة يف احلق وطريق مهيع 

 .7"إيل الرفق 

والدليل على أن هذا االختالف رمحة أنه واقع يف القسم املسكوت عنه ، وقد صرح النيب صلي اهلل عليه 

بنا ، فإذا كان اهلل تعاىل قد جعل ما سكت عنه بيانه رمحة بنا  وسلم بأن سكوت اهلل عنه إمنا هو رمحة

 .2"وجعله رمحة  -إن وقع  –وهو يعلم أننا سنختلف فيه ، فهذا دليل على إباحته لالختالف 

 :من السنة النبوية الشريفة –ب 

تفيد  مبنطوقها القولية والفعلية والتقريرية  نصوص كثرية :  ورد يف السنة النبوية الشريفة بكل أنواعها

ومفهومها جواز االختالف يف فروع الشريعة اإلسالمية بني الصحابة وعلماء األمة  وفقهائها إىل يوم 

 :القيامة من هذه النصوص

                                                 
6- 92ص.11ج.2تفسير الرازي م .

1
  

. نظرية التقعيد الفقهي واثرها في اختالف الفقهاء لمحمد الروكي-4
2
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 1 -  جند القصة املشهورة املتعلقة بصالة العصر واليت رواها عبد اهلل ابن عمر رضي اهلل
من كان ( :" ض)يوم األحزاب للصحابة قال رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم :عنهما قال 

 . "يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يصليّـّن العصر إال يف بين قريظة

بل : مفأدركتهم  صالة العصر يف الطريق فقال بعضهم ال نصلي حىت نأتيهم ، وقال بعضه

 .1نصلي ، مل يرد منا ذلك ،فذكر ذلك للنيب صلي اهلل عليه وسلم فلم يعنف واحد منهم

صل ما وقع يف القصة أن بعض الصحابة محلوا النهي عن احلقيقة ، ومل يبالوا خبروج الوقت وحا

ترجيحا للنهي الثاين على النهي األول وهو ترك تأخري الصالة عن وقتها واستدلوا جبواز التأخري ملن 

االستعجال اشتغل بأمر احلرب ، والبعض اآلخر محلوا النهي عل غري احلقيقة ، وأنه كناية عن احلث و 

 واإلسراع إىل بين قريظة 

فقد اختلفوا يف هذا النص فصلى بعضهم يف الطريق حني أيقنوا أنه ال ميكنهم أن يدركوا العصر  
ال ميكن أن يأمرهم بأمر ينتج عنه تأخري الصالة ( ص)ببين قريظة وعللوا ذلك بقوهلم أن النيب 

ة على وقتها والنصوص الداعية إىل عن وقتها، وقد استفاضت النصوص الذاكرة  لفضل الصال
إمنا أراد بقوله الدعوة إىل اإلسراع  دون ( ص)احملافظة عليها ولذلك رجحوا أن يكون النيب 

 .ظاهر النص

  بينما الفريق الثاين التمسك بظاهر األمر النبوي وأخروا الصالة حىت وصلوا فصلوها حيث
 .أُمنروا

  كان للصورة بأكملها ويشمل( ص)إقراره اجلميع على اجتهادهم ، و ( ص)وأقر النيب: 

إقراره جملال االجتهاد ، أي أن النص النبوي بصيغته اليت جاء هبا صاحلة ألن تكون جماال  -
أفص  من نطق باللغة العربية وقد أويت جوامع الكلم وكان ( ص)وقد كان . لالجتهاد 

 .احد بإمكانه أن يوجههم بصيغة ال تقبل التأويل وال تسم  إال مبع  و 

                                                 
- 1111مرجع النبي صلي هللا عليه وسلم من األحزاب ومخرجه إلي بني قريظة الحديث  أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب .

1
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إقراره ملا توصلوا إليه من فهم النص ، فالوقوف على ظاهر الكلم وعدم جتاوزه ضرب من  -
الطاعة وحماولة تدبر القول والبحث على ما وراء األلفاظ من مقاصد فهم آخر يسم  به 

 . العقل والشرع ، والتزامه بعد الوصول إليه ضرب آخر من الطاعة

فيما توصل إليه وعدم إنكار بعضهم على بعض ، الحرتام كل فريق لآلخر ( ص)إقراره  -
 .وحمافظتهم بذلك على األخوة اإلسالمية اليت جتمعهم

ملضيهم ملا أرسلوا من أجله وهو تأديب يهود بين قريظة الذين نقضوا العهد ( ص)إقراره  -
وأن اختالفهم يف . وتعاونوا مع املشركني واملنافقني على استئصال الدولة اإلسالمية الفتية

مسائل فقهية فرعية مل حيُـل بينهم وبني اجتماعهم على القضايا الكربى لألمة واليت ال  
 .جيوز أن تكون موضوع اختالف

إن اعتبار كل من املختلفني معذورا ومثابا يف ذلك داللة عامة على تأصيل  مبدأ اخلالف يف 

ة إىل أن يرث اهلل األرض ومن مسائل الفروع وهو أصل من أصول الشريعة الكربى وأنه سيبقي سنة ماضي

 .عليها 

  إذا حكم : قال رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم :"ما روى عن عمر ابن العاص انه قال
 .1"احلاكم فاجتهد مث أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاخطأ فله أجر واحد 

عرضة يف احلديث داللة واضحة على جواز االجتهاد ألهله وهم العلماء والفقهاء وهؤالء هم 

خلطأ والصواب ، كما أن ما يتوصلون إليه من نتائج وأحكام فقهية  ال ميكن أن تكون متطابقة ، 

 .فاختالفها وارد وذلك لتفاوت مداركهم وقوة استنباطهم 

 

إمنا يؤجر املخطئ على اجتهاده عبادة ، وال يؤجر على اخلطأ، بل يوضع عليه :"ولذا قال اإلمام اخلطايب 

 .2"اإلمث فقط

                                                 
5- 3751اخرجه البخاري في كتاب االعتصام بالكتاب والسنة باب اجر الحاكم اذا اجتهد فاصاب رقم الحديث  ..

1
  

1- 17/718معالم السنن للخطابي نقال عن فتح الباري شرح صحيح البخاري  .
2
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يا عبد اهلل ابن :"ء يف حديث عبد اهلل ابن مسعود أن النيب صلي اهلل عليه وسلم قال له جا

أعلم :اهلل ورسوله أعلم قال: أتدري أي الناس أعلم ؟ قلت : لبيك يا رسول اهلل قال:قلت : مسعود 

زحفا  الناس أبصرهم باحلق إذا اختلف الناس ، وإن كان مقصراً عن عمله ، وإن كان يزحف على إستيه
1. 

على املعرفة مبواقع اخلالف ،  2فهذا تنبيه: " وعقب اإلمام الشاطيب على هذا احلديث بقوله 

 .وأحسب أن هذا كاف يف الدليل على جواز االختالف 3ولذلك جعل الناس العلم معرفة االختالف 

ا ، جاء بينما امرأتان معهما إبنامه:عن أيب هريرة أن رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم قال * 

إمنا ذهب : الذئب فذهب بابن إحدامها فقالت هذه لصاحبتها ، إمنا ذهب بابنك أنت وقالت األخرى

ائتوين :بابنك ، فتحاكما إىل داوود  فقضى به  للكربى فخرجتا على سليمان ابن داوود فأخربتاه ، فقال 

 .4قضى به للصغرىال تفعل يرمحك اهلل هو ابنها ف:بالسكني أشقه بينكما ، فقالت الصغرى 

 .واحلديث واض  صري  يف اختالف داوود وسليمان عليهما السالم يف القضاء بني امرأتني

إن االختالف املشروع الذي ينضبط بضوابط شرعية يف الدافع واجملال والوسائل : خالصة 
صة وغريها ال يثمر إال تنوعا يف اآلراء يساهم يف إكمال الفكر وتطويره، الن ق...واألهداف 

 .العلم ما هي يف حقيقتها ، إال قصة خمالفة عامل لعامل فنشأ عن ذلك اخلالف إنتاج جديد

وعندما يكون االجتهاد هبذه الضوابط ، وما ينتجه من علم باألحكام الشرعية هبذه املثابة فإنه 
ه يكون ضروريا، ألن محل الناس على الرأي الواحد وعلى الفهم الواحد وحماولة مجعهم يف اجتا

فقهي واحد هو نقيض حلقيقة االجتهاد ومؤداه ، ألن ذلك يعين أن خييّـر الناس بني أمرين إما 
 .رفض االجتهاد مطلقا مع شديد احلاجة إليه وإما التسليم حبق االختالف بني اجملتهدين

                                                 
2- 1/111صغير للطبراني المعجم ال .

1
  

الن هذه الدرجة الفضلى إنما تحققت عند وجود االختالف ومعرفة الحق فيه وال يكون أال بمعرفة مواقع االختالف فصح انه تحريض -3

.هذه المعرفة تعليق عبد هللا دراز
2
  

4- 1/112الموفقات لشاطبي  .
3
  

. رواه مسلم كتاب االقضية باب بيان اختالف المجتهدين-5
4
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وعندما يسلِّم املسلم حبق اآلخر يف اخلالف ويتغلغل ذلك يف وعيه فإن من شأن ذلك أن ينشر 
اهم بني املسلمني ما دام كل خمالف قد استعمل حقه يف االجتهاد املؤدي إىل االختالف التف

ومن مث ال يكون هلذا االختالف أي أثر سليب على العالقة اليت تربط بني املسلمني وال يفسد 
 .للود قضية

 األصول العامة للشرع  -ج

الواقع يف جماله ومن رجاله،   أن االختالف الواقع بني أهله ويف حمله،  وبتعبري آخر اخلالف

مشروع بنصوص الكتاب والسنة ،وهو مشروع أيضا باألصول العامة للشريعة ، وعلى رأس هذه األصول 

وما جعل }: أن احلرج مرفوع عن هذه األمة ، وقد تبث ذلك باستقراء الشريعة ، ومن ذلك قوله تعايل

إىل .2{يد اهلل بكم اليسر وال يريد بكم العسر ير }: وقوله سبحانه وتعاىل .1{عليكم يف الدين من حرج 

 .غري ذلك من النصوص القرآنية واحلديثية الواضحة والصرحية 

احلرج أصلني  من أصول الشريعة وقاعدتني  من قواعدها العامة ، فإن  عوإذا كان التيسر ورف

أن جيتهدوا فيما هو  ءااالختالف يف الفروع داخل يف ذلك ومشروع مبقتضاه ،ألن الشارع ملا أجاز للفقه

غري منصوص مل يلزمهم بأن ال خيتلفوا، ألنه يعلم أهنم عرضة لالختالف ولو ألزمهم بذلك لكان تكليفا 

 .3"مبا ال يطاق، ولكان موقعا هبم حرجا شديدا ، وهذا ليس من مقاصده أبدا

مبناها "يعة ويتفق  هذا الذي ذهب إليه الدكتور الروكي  مع قول اإلمام ابن القيم أن الشر 

وأسسها على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد ، وهي عدل كلها ، ورمحة كلها ومصاحل كلها ، 

فكل مسألة خرجت عن العدل ،إىل اجلور وعن الرمحة إىل ضدها ،وعن املصلحة إىل ..وحكم كلها 

 .4"يل املفسدة ،وعن احلكمة إىل العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأو 

                                                 
.99الحج  
1
  

195سورة البقرة االية -1   .
2
  

5- 191نظرية التقعيد الفقهي ص .
3
  

1- 111نقال عن مراعاة الخالف عند المالكية لمحمد احمد شقرون ص1/135إعالم الموقعين  ..
4
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 .1وبالتايل فاالختالف حق وغري منكر وال حمظور يف الشريعة

ويف نظر املروزي قد حيدث اخلالف لعدم تنصيص الشارع على حكم املسألة املتنازع فيها ، 

وقد بقي كثري من األحكام عظيم خطرها يف الشرع غري منصوص عليها ولكنه قد نص على :"قال

ولو وقع ...تنباط فيها، فيقول كل إنسان منهم بقدر ما يظهر له أصوهلا ووكل إىل علماء األمة االس

 .2"النص عليها الرتفع اخلالف وذهب احلرج

 نشأة االختالف الفقهي وتطوره
 الخالف في عصر النبوة -أ

املقصود به عند مجيع املسلمني عامتهم وعلمائهم هو أن الدين اإلسالمي من عند اهلل تبارك 

إىل نبيه صلي اهلل عليه وسلم على يد األمني جربيل عليه السالم ليدعوا الناس  وتعاىل، أوحى به سبحانه

إىل اهلل ، وليبلغهم رسالة رهبم فآمنوا به وصدقوه والتزموا بكل ما جاءهم  به ، فأصب  رسول اهلل صلى 

هلل عليه اهلل عليه وسلم مرجعا للمسلمني يف كل شأن ، فأميا  أمر وقع هلم سألوا عنه رسول اهلل صلى ا

وسلم فيخربهم حبكم اهلل تعاىل فيه فيأخذونه ، كما أهنم جيتهدون يف بعض النوازل وهم بعيدون عن 

 .الرسول صلي اهلل عليه وسلم فيقرهم على اجتهادهم إن كان حقا ،وينبههم إن كان خطأ فيرتكونه 

انت يف حدود وقد اختلف الصحابة يف عهده صلى اهلل عليه وسلم يف عدة أمور ، إال أهنا ك

ضيقة أو أحوال نادرة ،عندما يكون صحابة النيب صلي اهلل عليه وسلم بعيدين عنه ، مث ما يلبث هذا 

اخلالف أن يزول ويذهب مبجرد عرضه على النيب صلي اهلل عليه وسلم وإصدار حكمه فيه ، واألمثلة 

 :على ذلك كثرية منها

                                                 
2- 1/19الموافقات لشاطبي  ..

1
  

1/111منهج الخالف والنقد الفقهي عند االمام المازرى لدكتور الحميد عشاق -7  .
2
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: نهم يريد احلصول عليها، فنزل قوله تعاىلاختالفهم يف الغنائم يوم بدر جعل كل فريق م -* 

يسألونك عن األنفال قل األنفال هلل والرسول فاتقوا اهلل وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا اهلل والرسول إن  }

 .1{كنتم مومنني 

أنزلت فينا أصحاب بدر حينا اختلفنا وساءت أخالقنا ،فنزع اهلل األنفال ."2قال عبادة الصامت

لرسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم فقسمها علي السواء فكان يف ذلك تقوى اهلل وطاعة من أيدينا وجعلها 

 ".رسوله وإصالح ذات البني 

 نكما اختلفوا يف أسرى بدر ،فان أبا بكر ومن تابعه أشاروا بأخذ الفداء منهم وعمرو م  -* 

 .3بتفصيل الرأي الثاين تابعه أشاروا بقتلهم ،فحكم النيب صلي اهلل عليه وسلم باألول ،فنزل القرآن

وهذا الدليل على تصويب الرأيني ،وأن كال اجملتهدين مصيب ولو كان األول خطأ ملا حكم به 

لوال كتاب من اهلل }،وكيف يكون ذلك وقد أخرب اهلل أنه عني حكمه بقوله .النيب صلى اهلل عليه وسلم 

 ..5عذب املخطئ يف اجتهادهأي لو ال حكم اهلل يف األزل من اهلل سابق وهو أال ي. 4{سبق 

اختالف اثنني من الصحابة كانا يف سفر فأدركتهما الصالة فلم جيدا ماء فتيمما وصليا ، مث * 

وجدا  املاء يف الوقت فاختلفا فيما جيب عليهما فعله ، فرأى أحدمها أن الواجب إعادة الصالة بوضوء 

ىل النيب صلي اهلل عليه وسلم عرضا أمرمها عليه ففعل ، ومل ير  الثاين ذلك فلم يعدها ، وبعد أن عادا إ

 .فارتفع اخلالف بذلك   6"أصبت السنة "وقال للذي مل يعد " لك األجر مرتني : "وقال للذي أعاد 

 االختالف في عصر الصحابة رضي اهلل عنهم  -ب

                                                 
.1سورة األنفال اآلية   .

1
  

 .
2

هو الصحابي الجليل واإلمام القدوة عبادة بن الصامت بن قيس بن أحرج بن ثعلبة أبو الوليد األنصاري ،سكن بيت المقدس توفي -

  ه71

1/29التسهيل لعلوم التنزيل للشيخ محمد بن جزي الكلبي   .
3
  

.39األنفال  
4
  

،ونور اليقين في سيرة 138/1،والسيرة النبوية لبن هشام 1/197،وصفوة التفاسير 88سف موسى صتاريخ الفقه اإلسالمي لمحمد يو  

112المرسلين للخضري بك  .
5
  

وأخرجه النسائي كتاب .799أخرجه ابو داود في سننه كتاب الطهارة باب في التيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت رقم الحديث -1 

لم يجد الماء بعد الصالة الغسل والتيمم باب التيمم لمن   
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د عصر اخلالفة الراشدة عصر الفتوحات اتسعت فيها رقعة اإلسالم فتفرق الصحابة يف البال 

فكثرت عليهم فيها الوقائع اليت مل يسبق هلم العلم هبا وال التعرض هلا والتعرف على حكمها ، وعرضت 

هلم نوازل جديدة ،فكانوا يفزعون يف كل نازلة إىل كتاب اهلل ينشدون فيه حكم اهلل تعاىل فإن مل جيدوا 

تركتكم على احملجة البيضاء ليلها  "سلم فيه فزعوا إىل السنة النبوية الشريفة متمثلون لقوله صلي اهلل عليه و 

 .1... "كنهارها ال يزي  عنها إال هالك كتاب اهلل وسنيت

فكان الصحابة رضي اهلل عنهم يفتون حبسب ما حفظوه ،فإن مل جيدوا اجتهدوا برأيهم طالبني 

 .ختتلف حبسب علمهم وذكائهم وتوفيق اهلل هلم  مموافقة احلق والصواب فكانت اجتهاداهت

ل ما اختلفوا فيه بعد التحاق املصطفى صلى اهلل عليه وسلم بالرفيق األعلى  هو مكان دفنه وأو 

،فبقوا علي هذا 2عليه السالم فقال البعض ندفنه يف مسجده وقال البعض اآلخر بل ندفنه مع أصحابه 

ما قبض نيب :"االختالف إيل أن جاء الصديق رضي اهلل عنه فاخربهم أن النيب صلي اهلل عليه وسلم قال 

 .فزال هبذا النص  اخلالف  3"إال دفن حيث قبض 

، فقال األنصار منا أمري ومنكم أمري 4مث اختالف الصحابة رضي اهلل عنهم يف مسألة اإلمامة 

الناس تبع لقريش يف هذا الشأن مسلمهم :إن الرسول صلي اهلل عليه وسلم قال "فقال أبو بكر الصديق 

 .أي أن اخلالفة خمتصة بقريش ال جيوز عقدها ألحد غريهم  5"كفارهم تبع ملسلمهم وكفارهم تبع ل

فذهب أبو بكر وعبد اهلل بن عباس وعثمان ابن عفان وعبد واختلفوا كذلك يف مرياث اجلد  

اهلل بن الزبري إيل أن اجلد حيجب اإلخوة من املرياث كاألب متاما ،اإلطالق لألب عليه يف القران قال 

وذهب على بن أيب طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود إيل أن اإلخوة .6{إبراهيم ملة أبيكم }تعايل 

                                                 
995ص1أخرجه اإلمام مالك في كتاب القدر باب النهي عن القول بالقدر رقم   .

1
  

1/122وانظر نزهة المجالس ومنتخب النفائس 195ص والسيرة النبوية للحافظ الذهبي 2/95انظر السيرة النبوية لبن هشام   . 
2
  

1219ودفنه صلي هللا عليه وسلم رقم الحديث أخرجه ابن ماجة كتاب الجنائز باب ذكروا وفاته   .
3
  

189وانظر التشريع اإلسالمي ص1/122نزهة المجالس ومنتخب النفائس   .
4
  

أخرجه مسلم كتاب اإلمامة باب الناس تبع لقريش والخالفة في قريش   .
5
  

39سورة الحج اآلية   .
6
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األشقاء يقامسون اجلدة يف املرياث لالحتاد جهتهم ،إذا أن كال منهم يديل إيل امليت بواسطة األب ،وقربة 

مل وهو ،واختلفوا يف عدة احلامل املتوىف عنها زوجها ،تعتد بوضع احل1البنوة النتقص عن قرابة األبوة 

مسعود أو تعتد بأبعد األجلني من وضع احلمل أو مضي أربعة أشهر وعشر وهو قول  نقول عمر واب

 .2(ض)علي وابن عباس  

واختلفوا أيضا يف قتال مانعي الزكاة يف خالفة أيب بكر الصديق رضي اهلل عنه ، حينما منع 

كانت صالته سكنا هلم إشارة إىل قوله بعض القبائل  أداء زكاة أمواهلم حبجة أهنم كانوا يؤدوهنا ملن  

سكن هلم واهلل مسيع  كخذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا وصل عليهم ، إن صلوات}: تعاىل

 .أي وادعوا هلم باملغفرة فان دعاءك واستغفارك طمأنينة هلم.3{عليم 

عندئذ عزم أبو  أما اليوم وقد تويف الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، فال ندفعها   ألحد بعده،

وكيف تقاتل مجاعة تشهد أن ال غله إال :"فقال له عمر (  :ض)بكر على قتاهلم ، وأخرب بذلك عمر 

ال إله إال اهلل فإن قالوها :أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا :اهلل وقد قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

 4. فقد عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحساهبم على اهلل

واهلل ألقاتلّن من فرق بني الصالة والزكاة ،  فإن الزكاة حق املال، واهلل لو منعوين :فقال أبو بكر 

عقاال  كانوا يؤدونه لرسول اهلل لقاتلتهم عليه ، فشرح اهلل صدر عمر ملا رأى أبو بكر ، فعرف أنه احلق ، 

 .5ووافقه وتوحدت كلمة املسلمني على قتال مانعي الزكاة

                                                 
وتاريخ التشريع اإلسالمي لخضري بك 59اإلسالمي ص الفقه وتاريخ1/771وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 3/21انظر المغنى  

111ص . 
1
  

 
2
وتاريخ التشريع 77المالكي ص وانظر التشريع اإلسالمي وأصوله ومقاصده وانظر مراعاة الخالف في المذهب8/119المغني    

  .119لمناع القطان ص

 .197سورة التوبة اآلية   3

 

2811-2815ائض وما نسبوا إلي الردة رقم الحديث أخرجه البخاري باب قتل أبي قبول الفر   .
4
  

2/711انظر البداية والنهاية لبن كثير .131من سيرة أبي بكر الصديق لصالبي     .
5
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لفوا كذلك يف زواج املرأة يف عدهتا، إذ من املقرر شرعا أن القرآن حيرم على املرأة املطلقة أن واخت

تتزوج قبل أن تنتهي عدهتا من زوجها األول ، وذلك خوفا من اختالط األنساب  إذا قد تكون حامال 

هذا اإلمث من مطلقها وألسباب  أخرى ، ولكن حدث يف عهد عمر رضي اهلل عنه ، أن اقرتفت امرأة 

وتزوجت وهي ال تزال يف عدهتا  ، فضرهبا عمر هي وزوجها بدرته ( ص)وخالفت عن أمر اهلل ورسوله  

أميا امرأة نكحت يف عدهتا ، فإن كان ذلك زوجها الذي تزوجها مل يدخل : ضربات وفرق بينهما وقال 

طاب ، وإن كان دخل هبا ، هبا فرق بينهما مث اعتدت بقية عدهتا من زوجها األول، وكان خاطبا من اخل

فرق بينهم مث اعتد بقية عدهتا من زوجها األول ، مث اعتدت من اآلخر ، مث مل ينكحها أبدا ، إال أن 

علي بن أيب طالب ذهب إىل رأي آخر خالف فيه ما ذهب إليه عمر، من حترمي هذه املرأة حترميا مؤبدا 

التفريق بينهما ولكن هلذا الرجل أن يتزوجها إن  إنه يرى وجوب. على من يتزوجها يف عدهتا ودخل هبا 

 .شاء بعد أن تستكمل العدة األوىل وبعد أن تعتد منه عدة مستقلة

وهنا نالحظ أن ليس يف القرآن الكرمي  وال يف سنة  رسول صلى اهلل عليه وسلم ما يشهد لرأي 

ناحية غري اليت نظر منها كل منهما نظر للمسألة من   نعمر أو علي رضي اهلل عنهما أو خيالفه، لك

 .1األخر إليها

أخذ باألصول العامة اليت ليست فيها ما يوجب هذا التحرمي املؤبد ويكفي عقابا ( ض)إن عليا 

هلذا الزوج اجلريء  أنه سيغرم الصداق مبا استحل من هذه املرأة مع التفريق بينهما ، يف حني نظر 

صدا إليه ، وهو استعجال زواجهما ، وهذا يكون إىل  وجوب معاملة االثنني بنقيض ما ق( ض)رعم

، .2بتحرمي أحدمها على اآلخر حرمة مؤبدة عقابا هلما ملخالفتهما عن أمر اهلل ورسوله وسد باب الفساد

                                                 
8/119وانظر التشريع اإلسالمي للخضري بن وانظر المغني 89تاريخ التشريع اإلسالمي ليوسف موسى ص   .

1
  

81تاريخ الفقه اإلسالمي ليوسف موسى ص   .
2
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فهذا وغريه كثري من االختالف الذي وقع بني اجليل الفريد الذين شهد هلم القرآن الكرمي بالعدالة ، 

 .اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأعلمهم بشريعته وأسرارها وكانوا أقرب الناس إىل رسول

واختالف الصحابة كان أمرا طبيعيا الن رائده اإلخالص ولذا مل يكن بينهم تنازع يف الفقه وال 

تعصب بل طلب للحقيقة وحبث عن الصواب من أي ناحية ُأخذ ومن أي حجة استبان ، وأن ذلك 

لألحكام من القرآن وال ينبغي أن نرى يف اخلالف يف االختالف كان فيه شحذ لألذهان واستخراج 

الفروع  إال  مثرات ناضجة ملا بثه القرآن الكرمي والسنة النبوية يف نفوس الناس من البحث بعقوهلم وتدبري 

 .1بأحكام القرآن شؤوهنم بالشورى ومبادلة الرأي ،مستضيئني بسنة النيب صلي اهلل عليه وسلم ومستظلني

 

يف هذه القضايا على أنه اختالف تنوع ( ص)ة تنظر إىل اختالف الصحابة  وقد كانت األم

اتفاقهم حجة " وليس اختالف تضاد ، وموجب للتوسعة ال سببا  للتفرقة ، ويف ذلك ورد قول من قال 

 2" قاطعة واختالفهم رمحة واسعة

 االختالف في عصر التابعين  -ج

اهلل صلى اهلل عليه وسلم وصاروا على قد تربوا على يدي رسول ( ض)إن كان الصحابة  

منهجه الذي خطه هلم ، فإن التابعني أيضا تربوا على يدي أصحاب الرسول صلي اهلل عليه وسلم الذين 

نقلوا للتابعني هذا الدين وعرفوهم مبنهج اإلسالم يف العلم والفقه والفتوى، ففي عهد  التابعني نشطت 

نباط  لكثرة احلوادث ولعكوف طائفة من التابعني على الفتوى   عملية االجتهاد  واتسعت دائرة  االست

كسعيد ابن املسيب يف املدينة ، وإبراهيم النخعي  بالكوفة ، واحلسن البصري بالبصرة ، فعند ذلك صار 

لكل عامل من العلماء التابعني مذهب ، وكان هؤالء بني أيديهم كتاب اهلل وسنة رسول اهلل صلى اهلل 

                                                 
1/171المدخل الفقهي العام لمصطفى احمد الزرقاء    .

1
  

15مراعاة الخالف في المذهب المالكي وعالقتها ببعض المذاهب ص   .
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، وكان منهم من ينهج منهاج املصلحة إن مل يكن نص ، ومنهم ( ض)فتاوى الصحابة عليه وسلم ، و 

 :من ينهج منهاج القياس ، وبدأت  املناهج تتض  أكثر من ذي قبل فظهر منهاجان 

 .أو مدرسة الكوفة بالعراق " أهل الرأي "منهج  : احدهما

بني أهل الرأي وأهل احلديث  أو مدرسة املدينة باحلجاز وكان"أهل احلديث "منهج :  والثاني

منافسة شديدة وعاب كل فريق منهم طريقة اآلخر ، وتنحصر أكثر مسائل اخلالف يف هذا العهد بني 

 .1مدرسيت املدينة ومدرسة الكوفة الختالف وجهة نظر كل منهما يف الفقه

 االختالف في عصر إتباع التابعين وأصحاب المذاهب الفقهية  -ت

وأصحاب املذاهب الفقهية، مسات واضحة ميّـزته عن غريه من العصور اليت كان لعصر التابعني 

 . مر هبا الفقه اإلسالمي واعتربت طابعا له

، وصار األئمة أرباب 2ومن هذه السمات كثرة االجتهاد واخلالف بني الفقهاء يف مسائل كثرية 

من قبلهم باالجتهاد ، ال حيمل  املذاهب على هنج التابعني ، فكانوا يقدرون النتائج اليت توصل إليها

قد عزمت أن آمر :"أحدهم اآلخر على اتباع ما توصل إليه ، وبذلك ملا حج املنصور قال لإلمام مالك 

فتنسخ مث أبعث يف كل مصر من أمصار املسلمني منها نسخة ، ( املوطأ)بكتبك هذه اليت كتبتهـا 

يا أمري املؤمنني ال تفعل هذا، فإن : "فقال مالك  وآمرهم بأن يعملوا مبا فيها وال يتعدوه إىل غريه ، 

فدع ... الناس قد سبقت  إليهم أقاويل ومسعوا أحاديث ورووا روايات ، وقد أخذ كل قوم مبا سبق إليهم 

 .3الناس وما اختار أهل كل بلد منهم ألنفسهم

                                                 
8وانظر أصول الفقه البو زهرة ص179-115انظر تاريخ التشريع اإلسالمي للقطان ص  . 

1
  

1/119فقه السنة لسيد سابق    .
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غريه فال  إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى:"وقال سفيان الثوري 

 .1"تنهه 

ما رأيت أعقل من الشافعي ، ناظرته يوما يف مسألة مث افرتقنا ، ولقيين :"وقال يونس الصديف 

هذا يدل :"أن نكون إخوانا وأن نتفق يف مسألة ، قلت  ميا أبا موسى ، أال يستقي:"فأخذ بيدي مث قال 

 .2على كمال عقل هذا اإلمام وفقهه فمازال النظراء خيتلفون

سائل اليت وقع اخلالف فيها بني الفقهاء ال حييط هبا العد وسأكتفي باإلشارة يف هذا املوضع وامل

 ".مسألة البسملة "إىل 

وهذه املسألة كثر االختالف فيها وقد  وقع يف هذه املسألة على مستوى الثبوت وهي متثل 

  الرمحان الرحيم آية من القرآنأي هل باسم اهلل: النص الوحيد يف القرآن الكرمي الذي اختلف يف قرآنيته

 . أم ليست آية

اتفق العلماء علي أن البسملة بعض آية يف سورة النمل ، واختلفوا يف البسملة الواقعة يف أول 

 :3السور إىل ثالثة مذاهب مشهورة

أهنا آية من الفاحتة ومن كل سورة ، وعلى هذا فقراءهتا واجبة يف الفاحتة :  المذهب األول

م الفاحتة يف السر واجلهر ، وحجة هذا املذهب ما ورد يف حديث نعيم بن عبد اجملمر قال وحكمها حك

صليت خلف أيب هريرة فقرأ بسم اهلل الرمحان الرحيم قبل القرآن وقبل السورة وكرب يف اخلفض والرفع : " 

 .4أنا أشبهكم بصالة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:وقال 

ور ، وأن قراءهتا يف الفاحتة لت للتيمن والفصل بني السمستقلة أنز إهنا آية :  المذهب الثاني

 جائزة بل مستحبة ، وال يسن اجلهر هبا 
                                                 

2/729حلية األولياء للحافظ االصبحاني    ..
1
  

71أخرجه مالك في كتاب الصالة باب العمل في القراءة رقم الحديث   .
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191تاريخ الفقه اإلسالمي ليوسف موسى ص .
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سرا وجهرا يف  ةأهنا  ليست آية من الفاحتة وال من غريها وأن قراءهتا مكروه: المذهب الثالث

هلل صلى اهلل صليت خلف رسول ا:" قال( ض)الفرض دون النافلة ،، وحجة هذا املذهب حديث أنس 

عليه وسلم وخلف أيب بكر وعمر وعثمان رضي هلل عنهم فلم أمسع أحدا  منهم جيهر ببسم اهلل الرمحان 

 .1"مالرحي

 أسباب الخالف الفقهي : 

إن اخلالف الفقهي ال يرجع إىل اهلوى وما متيل إليه األنفس، فعلماء األمة أجّل وأعقل وأصدق يف 

هم يف فهمه فرطا، إمنا هو يرجع إىل النصوص واملسائل اليت  تسم  خدمة اإلسالم من أن جيعلوا أمر 

. بتعدد اآلراء واألقوال فتتعدد تبعا لذلك األحكام الناجتة عن النظر فيها واستثمار اخلطاب الشرعي هبا

 :ومن هذه األسباب

:ذكر األسباب الموجبة للخالف   

:هلل تعالىقال الشيخ عبد اهلل بن محمد بن السيد البطليوسي رحمه ا  

أقول وباهلل أعتصم وإليه أفوض يف مجيع أمري وأسلم أن اخلالف عرض ألهل ملتنا 
 وهي: من مثانية أوجه كل ضرب من اخلالف متولد منها متفرع عنها

اشرتاك األلفاظ واملعاين -1   

احلقيقة واجملاز -1   

فراد والرتكيباإل -7   

اخلصوص والعموم -1   

  5- الرواية والنقل

جتهاد فيما ال نص فيهاإل -2   

                                                 
71أخرجه مالك في كتاب الصالة باب العمل في القراءة رقم الحديث   .
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الناسخ واملنسوخ -3   

باحة والتوسعاإل -9   
اشتراك األلفاظ والمعاني -1  

ينقسم ثالثة أقسام -   : 
اشرتاك يف موضوع اللفظة املفردة -أ   

عراب وغريهإحواهلا اليت تعرض هلا من أاشرتاك يف  -ب   

اشرتاك يوجبه تركيب األلفاظ وبناء بعضها على بعض -ج   
اك في موضوع اللفظة المفردةاشتر  -أ  

:نينوعوينقسم إىل    

اشرتاك جيمع معاين خمتلفة متضادة  -  
واشرتاك جيمع معاين خمتلفة غري متضادة -   

يجمع معاني مختلفة متضادة الذي  شتراكأما اال  

:القرء : مثالهف  

قال فقهاء احلجاز هو الطهر -أ  
ت رضي اهلل عنهم أهنم قالوا األقراء ما روي عن عمر وعثمان وعائشة وزيد بن ثابوحجتهم 
 . األطهار

وقال فقهاء العراق هو احليض -ب  
".اقعدي عن الصالة أيام أقرائك :"قول النيب صلى اهلل عليه و سلم للمستحاضة تهمحجو    

 مالحظتان 
. الوقت فلذلك صل  للطهر واحليض معا يطلق علىن القرء يف كالم العرب إ -1  

:فتقول العرب     .ذا حاضتإذا طهرت وأقرأت إت املرأة أقرأ   
فأثبت اهلاء  “ثالثة قروء“:هم بقوله تبارك وتعاىل ذهبوقد احتج بعض احلجازيني مل -1

يف ثالثة فدل ذلك على أنه أراد األطهار ولو أراد احليض لقال ثالث قروء ألن احليض 
.مؤنثة  
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بلى قد جاءتك “:ال تعاىلق  :القوية ألنه قد يراد اللفظ دون املع  جةباحل وليس هذا 
بكسر الكاف والتاء وفتحهما “آيايت فكذبت هبا واستكربت   

:قع على معان مختلفة غير متضادةذي ياللفظ المشترك الوأما    

ن يقتلوا أ ورسوله ويسعون يف األرض فسادا منا جزاء الذين حياربون اهللإ :"قوله تعاىل -
.ىل آخر اآليةإ ...أو يصلبوا  

“أو“ :ع يف حرف اخلالف واق -  
السلطان خمري يف هذه العقوبات يفعل بقاطع السبيل أيها قال قوم هي للتخيري وعليه ف* 

 . شاء وهو قول احلسن البصري وعطاء وبه قال مالك رمحه اهلل
ههنا للتفصيل والتبعيض فمن حارب وقتل وأخذ املال  "أو"ن إآخرون وقال قوم * 

من أخذ املال ومل يقتل قطعت يده ورجله من صلب ومن قتل ومل يأخذ املال قتل و 
   خالف وهو قول ابن عباس وبه قال الشافعي وأبو حنيفة رمحهما اهلل تعاىل

فراد والتفصيل فيقولون اجتمع القوم فقالوا واحتجوا من اللغة بأن العرب تستعمل أو لإل
صاحلواوقال بعضهم  حاربواحاربوا أو صاحلوا أي قال بعضهم   

واملع  أن بعضهم وهم  ”وقالوا كونوا هودا أو نصارى هتتدوا “:تعاىل  ومنه قوله -
اليهود قالوا كونوا هودا وبعضهم وهم النصارى قالوا كونوا نصارى فهذا تفصيل ال شك 

بني اليهودية والنصرانية املدعوين فرقة ختري  فيهمفيه وليس      
لتسكنوا فيه ولتبتغوا من  ومن رمحته جعل لكم الليل والنهار “:ل اهلل تعاىلو قو  -

“ : فضله  

فيه من لو جاءت اآلية مفصلة لقال جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا و  -
.فضله  

:واختلفوا يف النفي من األرض ما هو -  

فقال احلجازيون ينفى من موضع اىل موضع    
 وقال العراقيون يسجن وحيبس

  والعرب تستعمل النفي مبع  السجن
:عض املسجونني قال ب  
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فلسنا من األموات فيها وال األحيا...خرجنا من الدنيا وحنن من أهلها    

عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا... ذا جاءنا السجان يوما حلاجة إ  
“...من أجل ذلك كتبنا على بين اسرائيل “:ومن هذا النوع قوله تعاىل  -  

ن أجلكقال قوم معناه من سبب ذلك كما يقال فعلت ذلك م   
  وقال قوم معناه من جناية ذلك وجريرته ويقال أجل عليهم شرا يأجله أجال

دون موضوع لفظها  وأما االشتراك العارض من قبل اختالف أحوال الكلمة -ب  

”وال شهيد  وال يضار كاتب“:قوله تعاىل  -  

 - ف قال قوم مضارة الكاتب أن يكتب ما مل ميل عليه ومضارة الشهيد أن يشهد خبال  
.الشهادة  

وقال آخرون مضارهتما أن مينعا من أشغاهلما ويكلفا الكتابة والشهادة يف وقت يشق   -
  ذلك فيه عليهم

 رْ حيتمل أن يكون تقديره وال يضار   “وال يضار“:منا أوجب هذا اخلالف أن قوله إو  -
.ابن مسعود  هبما وهكذا كان يقرأ الكاتب والشهيد مفعوالً و    

يكون الكاتب والشهيد فاعلني وهكذا كان يقرأ ابن ف ررْ ديره وال يضان قوحيتمل أن يكون ت
.عمر  

ال تضار والدة بولدها وال مولود له بولده “:ومثل هذا قوله تعاىل -  ”.  

االشتراك العارض من قبل تركيب الكالم وبناء بعض األلفاظ على بعض -ج  

منه ما يدل على معان خمتلفة متضادة  -1  

.على معان خمتلفة غري متضادةومنه ما يدل  - 1  
وما يتلى عليكم يف الكتاب يف يتامى النساء الاليت ال تؤتوهن ما كتب “:قوله تعاىل  -1

“...هلن وترغبون أن تنكحوهن  
 قال قوم معناه وترغبون يف نكاحهن ملاهلن

وقال آخرون إمنا أراد وترغبون عن نكاحهن لدمامتهن وقلة ماهلن     
:تالف أن العرب تقول وإمنا أوجب هذا االخ  

ء إذا زهدت فيه يرغبت عن الش -  
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ورغبت يف الشيء اذا حرصت عليه -  
فلما ركب الكالم تركيبا سقط منه حرف اجلر احتمل التأويلني املتضادين    
وهذا النوع من الضمائر كثري يف الكالم  -  

“ليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه“:منه قوله تعاىل  
على العمل فيكون معناه أن الكلم  ن يكون الضمري الفاعل الذي يف يرفعه عائداً جيوز أ *

.ميانإمع  الإالطيب وهو التوحيد يرفع العمل الصاحل ألنه ال يص  عمل   
على الكلم  على العمل والضمري املفعول عائداً  وجيوز أن يكون الضمري الفاعل عائداً * 

.رفع الكلم الطيبفيكون معناه أن العمل الصاحل هو الذي ي   

  .ال ببعضإوكالمها صحي  ألن اإلميان قول وعقد وعمل ال يص  بعضها 
ن اهلل تعاىل خلق آدم إ“:ومن هذا النوع من الضمائر قوله صلى اهلل عليه و سلم  -

“على صورته  

.ىل أن اهلاء عائدة على اهلل تعاىلإذهب قوم    
.سالمعليه الن اهلاء عائدة على آدم أىل إوذهب قوم    

.ن شاء اهلل تعاىلإوسنتكلم على هذا اجلواب يف موضعه    
ن إف “...حرمت عليكم أمهاتكم “:ومن هذا النوع املشرتك الرتكيب قول اهلل تعاىل -

:هذه اآلية يف بعضها خالف ويف بعضها وفاق  

حترمي مبهم  “ىل قوله وأخواتكم من الرضاعةإحرمت عليكم أمهاتكم  “:فمن قوله  
.متفق عليه  

حترمي غري  “:وربائبكم الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم هبن “:وقوله تعاىل 
 . مبهم

:متوسطا بني التحرميني”مهات نسائكم أو  “:ووقع قوله تعاىل  

فجعل قوم أمهات النساء من التحرمي املبهم   
مل حترم عليه ذا تروج املرأة ومل يدخل هبا إن من التحرمي غري املبهم وقالوا وجعله آخرو  

.أمها   

منا أوجب هذا اخلالف أنه تبارك وتعاىل أعاد يف هذه اآلية ذكر النساء مرتني مث قال إو 
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فمن جعل أمهات النساء من التحرمي املبهم ذهب  “الاليت دخلتم هبن“:ثر ذلك إعلى 
.اىل أن الاليت صفة للنساء املتصالت بالربائب خاصة دون النساء املتصالت باألمهات  

صفة للنساء  “الاليت دخلتم هبن“:ن جعلهن من التحرمي غري املبهم ذهب اىل أن وم
املذكورات يف املوضعني معا فصار خالف الفقهاء يف هذه اآلية مبنيا على خالف 

  .النحويني يف مجع الصفة وتفريق املوصوف

:وأما التركيب الدال على معان مختلفة غير متضادة  

”يقينا  وما قتلوه “:فكقوله تعاىل -  

.على املسي  صلى اهلل عليه و سلم فإن قوما يرون الضمري من قتلوه عائداً   
 “ال اتباع الظنإما هلم به من علم “:ىل العلم املذكور يف قوله إ وقوما يرونه عائداً  

.فيجعلونه من قول العرب قتلت الشيء علماً    
كم الصيام كما كتب على يا أيها الذين آمنوا كتب علي “:ومن هذا النوع قوله تعاىل -

“الذين من قبلكم لعلكم تتقون  

:فإن الناس اختلفوا يف هذا التشبيه من أين وقع    
منا وقع يف عدد األيام واحتجوا حبديث رووه أن النصارى كان إىل أن التشبيه إفذهب قوم 

فرض عليهم يف اإلجنيل صوم ثالثني يوما كاليت فرضت علينا وأن ملوكهم زادوا فيها 
.وعا حىت صريوها مخسنيتط  
منا وقع يف الفرض ال يف عدد األيام وهذا هو القول إىل أن التشبيه إوذهب قوم آخرون  

.الصحي   
كما   ذا قلت أعطيت زيداً إئزين يف كالم العرب أال ترى أنك القوالن جا ن كانإو  

ن  إاحتمل أن تريد تساوي اإلعطاءين و أعطيت عمرا احتمل أن تريد تساوي العطيتني و 
 . كنت أعطيت أحدمها خالف ما أعطيت اآلخر

في الخالف العارض من جهة الحقيقة والمجاز -  

  1مالحظة: 

بطال اجملاز إىل إذهب قوم   

ثباتهإىل إوذهب آخرون   
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 “:كالم فيه على مذهب من أثبته ألنه الصحي  الذي ال جيوز غريه لقوله تعاىلالمنا إو  
.“بلسان عريب مبني“:وقوله تعاىل  “وما أرسلنا من رسول اال بلسان قومه   

الكالم يف هو قصد المنا إو وال الدفاع على من أجازه وال نقصد الرد على من أنكره 
.أصول اخلالف   

  1مالحظة 

:ن اجملاز ثالثة أنواعإ -  

نوع يعرض يف موضوع اللفظة املفردة -أ    
عراب وغريهإونوع يعرض يف أحواهلا املختلفة عليها من   -ب   
.ونوع يعرض يف الرتكيب وبناء بعض األلفاظ على بعض -ج    
نوع يعرض في موضوع اللفظة المفردة -أ  

“فأتى اهلل بنياهنم من القواعد “:ومنه قوله تعاىل-  

حقيقة وأنه أراد الصرح الذي بناه هامان لفرعون وهو  ىل أن البنيان ههناإذهب قوم  
هامان ابن يل صرحا لعلي أبل   وقال فرعون يا“:الذي ذكره اهلل تعاىل يف قوله 

.“ األسباب  
ناه أن ما بنوه من مكرهم ىل أنه كالم خرج خمرج التمثيل والتشبيه ومعإهب آخرون وذ

صيله أبطله اهلل تعاىل وصرفه عليهم فكانوا مبنزلة من ب  بنيانا يتحصن به تأثباته و إوراموا 
.“حييق املكر السيء إال بأهله وال“:من املهالك فسقط عليه فقتله وشبهوه بقوله تعاىل    

والقوالن مجيعا جائزان على مذاهب العرب أال تراهم يقولون ب  فالن شرفا وب  جمدا 
 وليس هناك بنيان يف احلقيقة

:قال عبدة بن الطبيب   
                  ْْ ولكنه بنيان قوم هتدما... واحد  ك  ه هلْ كُ فما كان قيس هْل   

يا بين آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا  “:ومن هذا الباب قوله تعاىل
“ولباس التقوى  

منا تأويله واهلل أعلم أنه أنزل إومعلوم أن اهلل تعاىل مل ينزل من السماء مالبس تلبس و  
على أبداهنا ونبت عنه  ووبراً  وشعراً  املطر فنبت عنه النبات مث رعته البهائم فصار صوفاً 
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ذ كان سببا لذلك إذت من ذلك أصناف املالبس فسمى املطر لباسا القطن والكتان فاخت
ه ذا كان منه بسبب وهذا يسميإعلى مذهب العرب يف تسمية الشيء باسم الشيء 

  أصحاب املعاين التدريج
  وحنوه قوهلم للمطر مساء ألنه ينزل من السماء

:وقال معاوية بن مالك   
كانوا غضابان  إرعيناه و ... ذا سقط السماء بأرض قوم إ  . 

 ىل مساء الدنيا ثلثإينزل ربنا كل ليلة  “:ومن هذا الباب قوله صلى اهلل عليه و سلم
الليل األخري فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب 

“فأتوب عليه  

.جعلته اجملسمة نزوال على احلقيقة تعاىل اهلل عما يقول الظاملون علوا كبريا    

.ع العارفون باهلل عز و جل على أنه ال ينتقل ألن االنتقال من صفات احملدثاتوقد أمج   
ان شيئا من التشبيهيولهذا الحديث تأويالن صحيحان ال يقتض    

ليه مالك رمحه اهلل وقد سئل عن هذا احلديث فقال ينزل أمره كل إأحدمها أشار    -
.له اال هوإسبحانه ال ئم ال يزول وال ينتقل سحر فأما هو عز و جل فإنه دا  

ىل تصري  وخفي إاهلل ما يشاء وهذا تلوي  حيتاج  وسئل عنه األوزاعي فقال يفعل  -
.ىل تبيني عبارةإشارة حيتاج إ  

ىل من أمر به كما بنسبه إمحهما اهلل أن العرب تنسب الفعل ليه ر إوحقيقة الذي ذهبا  - 
ن كتابا وقطع األمري يد اللص لفال ىل من فعله وباشره بنفسه فيقولون كتب األمريإ

ه،وضرب السلطان فالنا ومل يباشر شيئا من ذلك بنفس  
ىل رمحة اهلل منه يف غريه إهذا أن العبد يف هذا الوقت أقرب فيكون مع  احلديث على 

قبل على عباده بالتحنن والتعطف يف هذا من األوقات وأن البارئ سبحانه وتعاىل يُ 
من التنبيه والتذكري الباعثني هلم على الطاعة واجلد يف العمل الوقت ملا يلقيه يف قلوهبم 

  .فهذا تأويل أيضا ممكن صحي 
“واألرض اهلل نور السموات “:قوله تعاىل ومن ذلك   -  
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منا إتعاىل اهلل عن قول اجلاهلني علوا كبريا و  ،غلطت فيه اجملسمة فتومهوا أن رهبم نوروقد 
.رضاملع  اهلل هادي أهل السموات واأل  

 “:ى الشبهات وأزال االلتباس وأوض  احلق نورا قال اهلل تعاىلوالعرب تسمي كل ما جلّ 
يعين القرآن وعلى هذا املع  مسى نبيه صلى اهلل عليه و سلم ” ليكم نورا مبينا إوأنزلنا 

ًْ  سراجا منريا  

:وقال العباس بن عبد املطلب ميدح النيب صلى اهلل عليه و سلم  
ض وضاءت بنورك األفق... قت األر وأنت ملا ظهرت أشر   

منا املراد بل مكرهم يف الليل إو  “بل مكر الليل والنهار “:وحنوه قوله عز و جل -
.والنهار    

المجاز والحقيقة العارضان من طريق التركيب وبناء بعض األلفاظ على بعض  -ج  

 حنو: 

.األمر يرد بصيغة اخلرب واخلرب يرد بصيغة األمر  -  
.يرد بصيغة النفي والنفي يرد بصيغة اإلجيابواإلجياب   -  
.والواجب يرد بصيغة املمكن واملمتنع واملمكن واملمتنع يردان بصيغة الواجب  -  
.واملدح يرد بصورة الذم والذم يرد بصورة املدح  -  
.والتقليل يرد بصورة التكثري والتكثري يرد بصورة التقليل  -  
ال من حتقق بعلم من اللسانإال يقف عليها ساليب الكالم اليت وحنو ذلك من أ  -   

.وكل نوع من هذه يقصد به غرض من أغراض البيان  
   من كل نوع من هذه األنواع هل نذكر امث هذاو 

أما األمر الوارد بصيغة الخبر  -أ  

منا املع  لرتضع الوالدات إو  “والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني “:قوله تعاىل -
منا أمرناإخيربنا و  أوالدهن ألنه مل  . 

.ورمحك اهلل وسالم عليك كومن هذا قوهلم يف الدعاء غفر اهلل ل -  
وحسبك من غ  شبع وري... قال امرؤ القيس    

.لتكون غنياً  شبع وري ومعناه مع  األمر ألن تقديره ليكفك  
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ما الخبر الوارد بصيغة األمرأو  -ب  

بزيد  كقوهلم يف التعجب أحسن -  

ة قولك أحسن اىل زيدفإن صيغته صيغ  
وأحدمها خرب واآلخر أمر   

منا أنت خمرب ال آمرإألن مع  أحسن بزيد ما أحسن زيدا ف   ، 
أي ما أمسعهم وأبصرهم   :“أمسع هبم وأبصر “:ومنه قوله تعاىل -   
:وأما اإليجاب الوارد بصيغة النفي -ج   

ما زال زيد عاملا :كقوهلم -  

د عاملافإن صيغته صيغة قولك ما كان زي   
فينجياب والثاين إواألول    
ال عاملا صارت إ اليت لإلجياب فقلت ما زال زيد الإاجلملة  فإذا أدخلت على هذه 

 .  صيغته صيغة املوجب ومعناه مع  املنفي
“ولو شئنا آلتينا كل نفس هداها “:ومن هذا قوله تعاىل  

ولو شاء ربك آلمن من يف األرض كلهم مجيعا “:وقوله تعاىل -  ” 
  وأما ورود الواجب بصورة الممكن -د

عسى أن “:تعاىلوقوله  “فعسى اهلل أن يأيت بالفت  أو أمر من عنده “:كقوله تعاىل -
”يبعثك ربك مقاما حممودا   

وهذا واجب ثابت وصورته صورة املمكن املشكوك فيه والعرب تفعل هذا حتريرا للمعاين 
.واحتياطا عليها   

ورة الممكنوأما ورود الممتنع بص -هـ   

:وقال النابغة يرثي النعمان  -  

.فما يف حياة بعد موتك طائل... ن متت إن حتي ال أملل حيايت و إف   
ذا أنا مت فأحرقوين مث أذروا رمادي يف اليم إق لبنيه ا الباب قول الرجل احملرّ ومن هذ

أخرج ما قد فلعلي أضل اهلل فواهلل لئن قدر اهلل علي ليعذبين عذابا شديدا أال ترى أنه 
لئن ضيق : معناهليه إنه ال يكون خمرج ما يرجى أن يكون تعلال بذلك واسرتاحة أحتقق 
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اهلل علي طرق اخلالص ليعذبين وليس يشك يف قدرة اهلل تعاىل ولو شك يف قدرة اهلل 
.لكان كافراً   

منا هوإو  - أي  “ومن قدر عليه رزقه”:وقوله  “فظن أن لن نقدر عليه“:كقوله تعاىل  
ضيق وجيوز أن يكون من القدر الذي هو القضاء فيكون معناه فواهلل لئن قدر اهلل علي 

.العذاب ليعذبين فحذف املفعول اختصارا  

وقول النيب عليه السالم  “ن شاء اهلل آمننيإلتدخلن املسجد احلرام  “:قوله تعاىلمنه  -
ذا شاء اهللإيريد  “ن شاء اهلل بكم الحقونإنا وإ “:حني وقف على القبور   . 

.“وهو على مجعهم إذا يشاء قدير“ :وقوله تعاىل  -  
وأما ورود المدح في صورة الذم  -و  

.فكقوهلم أخزاه اهلل ما أشعره ولعنه اهلل ما أفصحه  -  

 ؟يقول هذا م  ـن وذكر ابن جين أن أعرابيا رأى ثوبا فقال ما له حمقه اهلل قال فقلت له ل-
ئا دعونا عليه وأصل هذا أهنم يكرهون أن ميدحوا الشيء ا شيـذا استحسنّ إنا إفقال 

ىل ذمهإفيصيبوه بالعني فيعدلون عن مدحه   . 
وأما ورود الذم في صورة المدح -ز  

.”نك ألنت احلليم الرشيد إ “:فكقوله تعاىل -  
وأما التقليل الوارد بصورة التكثير  -ح  
يد أنه مل يقتل قط بطال فنحو قولك كم بطل قتل زيد وكم ضيف نزل عليه وأنت تر  -

وال قرى ضيفا قط ولكنك بقصد اإلستهزاء به كما تقول للبخيل يا كرمي ولألمحق يا 
 . عاقل

:وأما التكثير الوارد بصورة التقليل -ط  
فنحو قولك رب ثوب حسن قد لبست ورب رجل عامل قد لقيت  -  

 لك يف النفوس، فتقلل ما لبست من الثياب ومن لقيت من العلماء تواضعا ليكون أجلّ 
ذا حقر نفسه تواضعا مث اخترب فوجد أعظم مما وصف به نفسه عظم يف إألن الرجل 

النفوس وإذا تعاظم وأنزل نفسه فوق منزلتها مث اخترب فوجد أقل مما قال استخف به وهان 
.على من كان يعظمه  
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ا لو كانوا رمبا يود الذين كفرو “ :وقد يستعمل يف مع  املبالغة من هذا قوله تعاىل -
.“مسلمني  

:خالصة الباب  
ومالك هذا الباب معرفة احلقيقة واجملاز وهو باب يدق على من مل يتمهر يف هذه  -

: الصناعة فلذلك ينكر كثريا مما هو صحي ، وهلل در أيب الطيب املتنيب حيث يقول  

وآفته من الفهم السقيم... وكم من عائب قوالً صحيحاً   
.على قدر القرائ  والعلوم.. .ولكن تأخذ اآلذان منه   

:طرائف المجاز  
:ومن طريف اجملاز العارض من طريق الرتكيب  

.ايقاعهم أدوات املعاين على السبب ومرادهم املسبب تارة -   
وتارة  .يوقعوهنا على املسبب ومرادهم السبب   

:وإمنا يفعلون هذا لتعلق أحدمها باآلخر فمثال األول   
فأوقع النهي على املوت يف اللفظ واملوت “ ال وأنتم مسلمونفال متوتن إ“ :قوله تعاىل 

ليس بفعل هلم فيص  هنيهم عنه وإمنا هناهم عن مفارقة اإلسالم فمعناه ال تفارقوا 
اإلسالم حىت متوتوا عليه فأوقع النهي على املوت ألنه السبب الذي من أجل توقعه 

.عمله وخوفه يلزم اإلنسان أن يستعد لوروده ويتأهب له بصاحل  
ثبات إوليس املراد  “فما تنفعهم شفاعة الشافعني“ :والثاين مثل قوله تعاىل -

فما لنا  “:نه ال شفاعة هناك يف احلقيقة بدليل قوله تعاىلشفاعة غري نافعة أل
فأوقع النفي على املنفعة اليت هي املسبب  “من شافعني وال صديق محيم

ال فما تكون شفاعة فتكون ومراده تعاىل الشفاعة اليت هي السبب فكأنه ق
 . منفعة

في الخالف العارض من جهة االفراد والتركيب - 3  
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هذا باب طريف جدا وقد تولدت منه بني الناس أنواع كثرية من اخلالف وهو باب حيتاج 
،   اىل تأمل شديد وحذق بوجوه القياس ومعرفة تركيب األلفاظ وبناء بعضها على بعض

:فقد جتد    

:ة رمبا استوفت الغرض املقصود هبا من التعبد فلم حتوجك اىل غريهااآلية الواحد -  
كقوله تعاىل يا أيها الناس اتقوا ربكم و يا أيها الذين آمنوا آمنوا باهلل ورسوله وقوله تعاىل   

وأطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول فان كل واحدة من هذه اآليات قائمة بنفسها مستوفية 
د وكذلك األحاديث الواردة كقوله عليه الصالة و السالم الغرض املراد منها من التعب

.الزعيم غارم و البينة على املدعي واليمني على املدعى عليه  
ورمبا وردت اآلية غري مستوفية للغرض املراد من التعبد وورد متام الغرض- :يف آية أخرى    

حرث الدنيا  من كان يريد حرث اآلخرة نزد له يف حرثه ومن كان يريد “:كقوله تعاىل
.“نؤته منها وما له يف اآلخرة من نصيب  

فظاهر هذه اآلية أن من أراد حرث الدنيا أويت منها وحنن نشاهد كثريا من الناس حيرصون 
يضاح مث قال يف آية أخرى إفهو كالم حمتاج اىل بيان و   على الدنيا وال يؤتون منها شيئا

فإذا أضيفت هذه اآلية اىل  “  ملن نريدمن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء “:
.اآلية األوىل بان مراد اهلل تعاىل وارتفع اإلشكال   

:مثال آخر -  

      “  ذا دعانإعين فإين قريب أجيب دعوة الداعي ذا سألك عبادي إو  :"قوله تعاىل
 وحنن نرى الداعي يدعو فال يستجاب له

“               ن شاءإليه إتدعون  ياه تدعون فيكشف ماإبل  “:مث قال يف آية أخرى 
.فدل اشرتاط املشيئة يف هذه اآلية الثانية على أنه مراد يف اآلية األوىل    

ورمبا وردت األية جمملة مث يفسرها احلديث كاآليات الواردة جمملة يف الصالة والزكاة 
.ذلك  والصيام واحلج مث شرحت السنة واآلثار مجيع  

ني الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن والاليت يأت “:قوله تعاىل 
مث  “         شهدوا فأمسكوهن يف البيوت حىت يتوفاهن املوت أو جيعل اهلل هلن سبيال

خذوا عين قد جعل اهلل هلن سبيال البكر بالبكر جلد مئة “:قال صلى اهلل عليه و سلم 
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                                    “       وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم
ىل اجلمع بني اآليات املفرتقة إالفقيه مضطرا يف استعمال القياس وألجل هذا صار      

 . واألحاديث املتغايرة وبناء بعضها على بعض
:من أوجه الخالف في الباب  

فرد ووجه اخلالف العارض من هذا املوضع أنه رمبا أخذ بعض الفقهاء مبفرد اآلية ومب
احلديث وب  آخر قياسه على جهة الرتكيب الذي ذكرنا بأن يأخذ مبجموع آ يتني أو 

مبجموع حديثني أو مبجموع آيات أو مبجموع أحاديث فيفضي هبما احلال اىل 
. االختالف فيما ينتحالنه  

 صورة من بعض نتائج الخالف

ما إىل االختالف يف ورمبا أفضى هب ورمبا أفضى هبما األمر إىل اختالف العقائد فقط* 
:كاختالفهم يف سبب حترمي اخلمر األسباب فقط  

وما آتاكم الرسول فخذوه “ :فإن قوما يستدلون على وجوب حترميها مبجرد قوله تعاىل - 
.”وما هناكم عنه فانتهوا   

اخلمر  مناإيا أيها الذين آمنوا  “:وقوم يستدلون على وجوب حترميها مبجرد قوله تعاىل -
األنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون اىل قوله وامليسر و 

“فهل أنتم منتهون  

وقوم يرون ذلك بطريق الرتكيب وبناء األلفاظ بعضها على بعض وذلك أنه ملا قال   -
مث قال يف  “يسألونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما امث كبري ومنافع للناس“:تبارك وتعاىل 
... ”مث امنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإل “:آية أخرى قل  
كل إمث حرام واخلمر إمث   :موع اآليتني قياس أنتج حترمي اخلمر وهو أن يقالجمتركب من 

.فاخلمر إذن حرام  
:                                                  واإلمث من أمساء اخلمر وأنشد اللغويون 

كذاك اإلمث يذهب بالعقول... اإلمث حىت زال عقلي شربت               
 من أوجه اخلالف يف الباب: 
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  ووقع بني أصحاب القياس اخلالف حبسب تقدم القياس أو حبسب تأخره
وخالفهم قوم آخرون مل يروا القياس ورأوا األخذ بظاهر األلفاظ فنشأ من ذلك نوع آخر 

 . من اخلالف
االختالف يف النصوص*   

خذ كل واحد منهم حبديث مفرد اتصل به ومل يتصل به ألفيه أقوال الفقهاء  ومما اختلفت
سواه ما روي عن عبد الوارث بن سعيد أنه قال قدمت مكة فألفيت فيها أبا حنيفة 

. فقلت له ما تقول يف رجل باع بيعا وشرط شرطا فقال البيع باطل والشرط باطل  

.يع جائز والشرط باطلليلى فسألته عن ذلك فقال الب فأتيت ابن أيب -  
.فأتيت ابن شربمة فسألته عن ذلك فقال البيع جائز والشرط جائز  -  
.مسألة فقلت يف نفسي يا سبحان اهلل ثالثة من فقهاء العراق ال يتفقون على  -  
،فعدت اىل أيب حنيفة فأخربته مبا قال صاحباه -  

ن جده قال هنى رسول فقال ما أدري ما قاال لك حدثين عمرو بن شعيب عن أبيه ع  -
.اهلل صلى اهلل عليه و سلم عن بيع وشرط فالبيع باطل والشرط باطل  

فعدت اىل ابن أيب ليلى فأخربته مبا قال صاحباه   -  
فقال ما أدري ما قاال لك حدثين هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهلل عنها  -

بريرة فأعتقها البيع جائز والشرط قالت أمرين رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم أن أشرتي 
.باطل  

قال فعدت اىل ابن شربمة فأخربته مبا قال صاحباه  -  

فقال ما أدري ما قاال لك حدثين مسعر بن كدام عن حمارب بن دثار عن جابر قال  -
بعت النيب صلى اهلل عليه و سلم بعريا وشرط يل محالنه اىل املدينة البيع جائز والشرط 

.جائز  
:تسمية الشيء باسم الشيء اذا كان منه بسبب:بابومن األس  

أن اعبدوا اهلل واتقوه  “:قوله سبحانه وتعاىل يف سورة نوح عليه السالم -
واألجل قد  “وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم اىل أجل مسمى

ان أجل اهلل اذا  “:علمنا أنه ال تأخري فيه وقد بني ذلك بقوله يف عقب اآلية
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فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة  “:وقال يف موضع آخر “جاء ال يؤخر
  ؟ فوجب أن ينظر يف مع  هذا التأخري ما هو “وال يستقدمون

مث وجدنا هذه اآلية املبهمة اجململة قد شرحتها آية واضحة مفصلة كفتنا  -
التأويل ومل حتوجنا اىل طلب الدليل وهي قوله تعاىل يف أول سورة هود عليه 

استغفروا ربكم مث توبوا اليه ميتعكم متاعا حسنا اىل أجل  وأن“:السالم 
فدلت هذه اآلية على أنه امنا أراد بتأخري األجل التمتيع احلسن ألن  “مسمى

 . من اآلفات والعز والذكر احلسن التمتيع احلسن جيتمع فيه الغ  والسالمة

 :معاني الموت والحياة في اللسان العربي -

ليه السالم شكا اىل اهلل تعاىل بعدو له فأوحى اهلل تعاىل يف بعض احلديث أن موسى ع
اليه أين سأميته فلما كان بعد زمن رآه فقريا ينسج احلصري فقال يا رب أمل تعدين أن متيته 

  فقال أو ليس قد أفقرته
وقد تعني علينا يف هذا املوضع أن نذكر على كم مع  يتصرف احلياة واملوت يف اللسان 

ما ذكرناه بشواهده حىت ال يبقى فيه لطاعن مطعن حبول اهلل تعاىلالعريب ليتبني   . 
اعلم أن احلياة واملوت لفظتان مشرتكتان مستعملتان يف اللغة العربية على ثالثة عشر  -

:وجها  

أحدها الوجود والعدم  -  
والثاين مقارنة النفس احليوانية األجسام ومفارقتها اياها والثالث العز والذل  -  
رابع الغ  والفقروال  -  
واخلامس اهلدى والضالل  -  
والسادس اجلهل والعلم   -  
والسابع احلركة والسكون -  
والثامن اخلصب واجلدب -  

والتاسع اليقظة والنوم   -  
والعاشر اشتعال النار ومخودها  -  
واحلادي عشر احملبة والبغضاء  -  
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اليبسو والثاين عشر الرطوبة  -  
واخلوفوالثالث عشر الرجاء   -  . 

 اإلفراط والتفؤريط والوسط
من طريف هذا الباب أنه قد تتولد منه مقالتان متضادتان كالمها غلط وخطأ ويكون  -

الصواب واحلق يف مقالة ثالثة متوسطة بينهما ترتفع عن حد التقصري وتنحط عن حد 
راطفالغلو واإل   

ت رأيت أكثرها على هذا ذا تأملت املقاالت اليت شجرت بني أهل ملتنا يف االعتقاداإو 
دين اهلل بني الغايل  “:الصفة وقد نبهنا رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم على ذلك بقوله

فهذا تصري  منه هبذا الذي ذكرنا وحتذير منه وقال أيضا خري األمور   . “واملقصر
  .أوساطها

وال ذاهبا علمين دينا وسوطا ال ساقطا سقوطا “:للحسن البصري رمحه اهلل  وقال رجل -
.فقال أحسنت خري األمور أوساطها” فروطا   

.سببه إعمال نصوص وإهمال أخرى خالف في القضاء والقدر  
ما ينبغي أن و قوم ملا خطر بباهلم أمر القدر والقضاء وأحبوا الوقوف على حقيقة  - 1

يعتقد من ذلك تأملوا القرآن العزيز واحلديث املأثور فوجدوا فيهما أشياء ظاهرها 
 بار واإلكراه اإلج

 “:وقوله “ولو شاء اهلل جلمعهم على اهلدى فال تكونن من اجلاهلني “:كقوله تعاىل
بل طبع اهلل عليها  “:وقوله “ختم اهلل على قلوهبم وعلى مسعهم وعلى أبصارهم غشاوة

“بكفرهم  
.يف هذا املع  آيات كثرية غري هذه و  

السعيد من  “:ى اهلل عليه و سلمووجدوا يف احلديث املأثور أيضا حنو ذلك كقوله صل
.“سعد يف بطن أمه والشقي من شقي يف بطن أمه  

فبنوا من هذا النوع من اآليات واألحاديث مقالة أصلوها على أن العبد جمرب ليس له 
 . شيء من االستطاعة وصرحوا بأن من اعتقد غري هذا فقد كفر
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ضوه معتقدا ألنفسهم وخطر ببال آخرين مثل ذلك ورأوا مذهب هؤالء فلم يرت - 1
فتصفحوا القرآن واحلديث فوجدوا فيهما آيات أخر وأحاديث ظاهرها يوهم أن العبد 

 مستطيع مفوض اليه أمره يفعل ما يشاء
:وال يرضى لعباده الكفر :“:كقوله تعاىل    
انا هديناه السبيل “:وقوله  “وأما مثود فهديناهم فاستحبوا العمى على اهلدى“:وقوله  

.“واما كفورا اما شاكرا  
كل مولود يولد على الفطرة حىت يكون أبواه مها اللذان يهودانه أو   “:وقوله عليه السالم

“ينصرانه أو ميجسانه  

“خلقت عبادي حنفاء كلهم فأجالتهم الشياطني عن دينهم“: وقوله يقول اهلل تعاىل   
ة األوىل أصلوها فبنوا من هذا النوع من اآليات واألحاديث مقالة ثانية مناقضة للمقال 

تعاىل  ،على أن العبد خمري مفوض اليه أمره يفعل ما يشاء ويستطيع على ما ال يريد ربه
 .  اهلل عما يقوله اجلاهلون علوا كبريا

 موقف الفريقين
مث عمدت كل فرقة من هاتني الفرقتني اىل ما خالف مذهبها من اآليات واألحاديث  -

كنهم رده من األحاديث املناقضة ملذهبهم وان كان فطلبت له التأويل البعيد وردوا ما أم
 .صحيحا كمن يروم سرت ضوء النهار ويؤسس بنيانه على شفا جرف هار

 الفرقة الوسط
دا ألنفسهم ـ  وملا تأملت طائفة ثالثة مقاليت الفريقني معا مل يرتضوا بواحدة منهما معتق  

 ورأوا أهنما مجيعا خطأ 
  .اري تعاىل وإبطال للتكليفألن املقالة األوىل جتوير للب -
.وتعجيز له عن متام مشيئته فيهم هالثانية جتهيل للباري تعاىل بأمر خلق واملقالة -  
وكال الصفتني ال يليق مبن قد وصف نفسه بأنه أحكم احلاكمني وأقدر القادرين   -

ال يعلمها وال حبة يف ظلمات إوما تسقط من ورقة  “:ووصف نفسه جل جالله بقوله
ال يف كتاب مبنيإض وال رطب وال يابس األر   ”.  

 منهج الفرقة الوسط في التعامل مع النصوص



 50 

ليس بأوىل من األخذ باأليات األوائل ورأوا أن األخذ باآليات واألحاديث  -
منا هو يف واسطة تنتظم الطرفني وتسلم من إواألحاديث األخر وأن احلق 

  أص  من بصائر الفريقنيشياعة املذهبني واعتربوا القرآن واحلديث بصائر 
:أدلة هذا الفريق  

:آيات وأحاديث جتمع شتيت املقالتني وخترب بغلط الفريقني -  

“ليهم شيئا قليالإولوال أن ثبتناك لقد كدت تركن  “:كقوله تعاىل  -1  
ولقد مهت به وهم هبا لوال أن رأى برهان  “:وقوله يف سورة يوسف عليه السالم -1
.“ربه  
”ال أن يشاء اهلل إشاؤون وما ت “:وقوله -7  
.ال مبشيئة ربه عز و جلإفأثبت للعبد مشيئة ال تتم له  -1  

:أدلة هذا الفريق  
 ال باهلل العلي العظيم ويف هذاإجممعة على قوهلم ال حول وال قوة ووجدوا األمة   -5

.ياهإال مبعونة اهلل سبحانه إاثبات حول وقوة للعبد ال يتمان   

ىل اهلل يف العصمة واالستعاذة به من اخلذالن إة على الرغبة ووجدوا األمة جممع  -2
ىل الناس فنضيعإىل أنفسنا فنعجز وال إاللهم ال تكلنا  “:بقوهلم  ”.  

  ورأوا اهلل تعاىل قد أثبت لنفسه يف حمكم وحيه علم غيب وعلم شهادة -3
مه الشهادة فعلمه الغيب علمه األشياء قبل كوهنا وعل: عامل الغيب والشهادة  :"بقوله

.علمه باألشياء وقت كوهنا  
واعتربوا أحوال االنسان اليت وقع فيها التكليف وأحواله اليت مل يقع فيها تكليف   -9

منا إطالق  يبصر وال يأكل وال يشرب على اإلفوجدوا اهلل تعاىل مل يأمره بأال يسمع وال
 بعض األشياء وال أمره بأن يستعمل اآللة اليت يسمع هبا ويبصر هبا ويأكل ويشرب يف
ال أنه مكن من إيستعملها يف بعض فوجب أن يكون بني األمرين فرق وال فرق ههنا 

.آلخرالت له استطاعة علية ومل ميكن من أحد األمرين وجع  

املفلوج ختالف حركة يد الصحي  فثبت أن بينهما فرقا وال  وكذلك رأوا حركة يد  -8
.األخرى حداها دونإال وجود االستطاعة يف إفرق   



 51 

ووجدوا مع هذا أحاديث تؤيد بطالن قول الفريقني معا وتدل على أن احلق  -19
متوسط بني غلو أحد الفريقني وتقصري اآلخر كنحو ما نروي عن جعفر الصادق رضي 

؟اهلل عنه أن رجال قال له هل العباد جمربون  

.فقال اهلل أعدل من أن جيرب عبده على معصيته مث يعذبه عليها  -  
؟فقال له السائل فهل أمرهم مفوض اليهم  -  
.فقال اهلل أعز من أن جيوز يف ملكه ما ال يريد  -  
؟فقال له السائل فكيف ذلك اذاً   -  
قال أمر بني األمرين ال جرب وال تفويض  - .  

وكنحو ما روي عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه أنه ملا انصرف من صفني  -11
؟ املؤمنني أرأيت مسرينا اىل صفني أبقضاء وقدرليه شيخ فقال يا أمريإقام   

ال إواهلل ما علونا جبال وال هبطنا واديا وال خطونا خطوة  “:فقال علي رضي اهلل عنه - 
.“بقضاء وقدر  

.“ما يل من أجر اً فعند اهلل أحتسب عنائي اذ“:فقال الشيخ   -  
شيطان وخصماء الرمحن مه يا شيخ فإن هذا قول أولياء ال “:فقال له علي رمحه اهلل -

:قدرية هذه األمة  

“ومل يطع مكرها ،مل يعص مغلوباً  ،وهنى حتذيراً   ،ن اهلل أمر ختيرياً إ  -  
   فضحك الشيخ وهنض مسرورا مث قال                              :  

يوم القيامة من ذي العرش رضوانا... مام الذي نرجو بطاعته أنت اإل  
اجزاك ربك عنا فيه احسان... ملتبسا أوضحت من ديننا ما كان   
:خالصة مذهب هذا الفريق  

  فلما وجدوا مجيع هذا الذي ذكرناه مجعوا اآليات واألحاديث وبنوا بعضها على
بعض فأنتج هلم من جمموعها مقالة ثالثة سليمة من شناعة املقالتني منتظمة لكل 

القدرية فوافقت قوله واحد من الطرفني ارتفعت عن تقصري اجلربية واحنطت عن غلو 
: بنوا تفريعها على أصل “دين اهلل بني الغايل واملقصر “:صلى اهلل عليه و سلم

أن هلل تعاىل علم غيب سبق بكل ما هو كائن قبل كونه مث خلق  :اخلالصة منه
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يرشده واستطاعة يص  هبا تكليفه مث طوى علمه السابق عن  اإلنسان فجعل له عقال
وجب عليهم احلجة من جهة األمر والنهي الواقعني عليهم ال خلقه وأمرهم وهناهم وأ

من جهة علمه السابق فيهم فهم يتصرفون بني مطيع وعاص وكلهم ال يعدو علم اهلل 
 .  السابق فيه

،فمن علم اهلل تعاىل منه أنه خيتار الطاعة فال جيوز أن خيتار املعصية -  

ولو جاز ذلك مل يكن علم اهلل  ،الطاعة ومن علم أنه خيتار املعصية فال جيوز أن خيتار  -
تعاىل موصوفا بالكمال ولكان كعلم املخلوق الذي ميكن أن يقع األمر كما علم وميكن 

.أن يقع خبالف ما علم  
.جبار على ما تومهه اجملربونإوليس يف علم اهلل األمور قبل وقوعها   -  
ن يعينه اهلل تعاىل عليه أو ال بأإوال تتم ألحد استطاعة على ما يهم به من األمور   -

.ليهإيكله اىل حوله ويسلمه   
.ىل نفسه كان عدالإن وكله إن عصمه اهلل مما يهم به من املعصية كان فضال و إف  -    
ىل علم اهلل السابق فيه الذي ال يعدوه وجد إضافة ذا اعتربت حال العبد من جهة اإلإف -

.يف صورة اجملرب  

ىل االستطاعة املخلوقة له واألمر والنهي الواقعني إضافة اإلذا اعتربت حاله من جهة إو   -
.ليهإعليه وجد يف صورة املفوض   

منا هو أمر بني أمرين يدق عن أفكار إجبار مطلق وال تفويض مطلق إوليس هناك  -
  املعتربين وحيري أذهان املتأملني

العبد ال مطلق وال  نإ “:وهذا هو مع  ما أشار اليه حذاق أهل السنة رمحهم اهلل بقوهلم
.” موثق  

:تفسير مذهب الجبرية  
جبار فهو مصروف اىل أحد ثالثة اإل فما ورد من اآليات واألحاديث اليت ظاهرها -

:أشياء  

.ما اىل العلم السابق الذي ال خمرج للعبد منه وال ميكنه أن يتخري غريهإ -   
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بل طبع اهلل عليها  “:ما اىل فعل فعله اهلل تعاىل به على جهة العقاب كقولهإو  - 
.“بكفرهم  

ولو شاء اهلل جلمعهم  “:وله تعاىلــما اىل اإلخبار عن قدرته تعاىل على ما يشاء كقإو   -
.“على اهلدى   

:مذهب القدرية وغلطهم  
التفويض فهو مصروف اىل األمر والنهي  اظاهرهاليت وما ورد من اآليات واألحاديث  -

.الواقعني عليه  

رية يف هذا ألهنم ال يثبتون هلل تعاىل علما سابقا باألمور قبل وقوعها منا غلطت القدإو   -
. 
.تعاىل اهلل عما يقوله اجلاهلون علوا كبريا ،وعلم اهلل عندهم حمدث -  
فاعتربوا حال العبد من جهة األمر والنهي واإلستطاعة املركبة فيه ال من جهة العلم   -

 . السابق
:خالصة  

تربوا حال العبد من جهة علم اهلل السابق فيه ال من جهة وغلطت اجلربية ألهنم اع -
.األمر والنهي الواقعني عليه  

.وظنوا أن علم اهلل تعاىل جبميع ما يفعله العبد قبل فعله اياه اجبار منه له على الفعل  -  
وكال القولني غلط ألهنم أخذوا بالطرف الواحد وتركوا الطرف اآلخر فكان املذهب   -

ملن آثر اخلالص والسالمة أحسن املذاهب   

ورأى جلة العلماء الوقف عن الكالم يف ذلك واخلوض فيه لقوله صلى اهلل عليه و 
ومل يكن هنيه صلى اهلل عليه و سلم وهني العلماء عن  “اذا ذكر القضاء فأمسكوا “:سلم

ه منا كان من أجل دقتإاحلقيقة منه و  الكالم يف ذلك من أجل أن هذا أمر ال متكن معرفة
.صابةوخفائه وأنه أمر اخلطأ فيه أكثر من اإل  

:نصيحة   
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وأمروا به من ترك اخلوض فيه أن  ينبغي ملن طلب هذا الشأن ومل يقنعه ما رآه العلماء -
يراعي أصلني فان صحا له من معتقده فليعلم أنه قد أصاب فص احلق وان أخطأمها أو 

:واحدا منهما فليعلم أنه قد غلط فلرياجع النظر  

منا يفعل مبعونة من إن كل فاعل غريه أال اهلل تعاىل و إأحدمها أنه ال فاعل على احلقيقة  - 
.ىل نفسه ملا كان له فعل البتةإعنده ومادة ميده هبا من فيضه وحوله ولو وكله   

والثاين أن أفعال الباري عز و جل كلها حكمة حمضة ال عبث فيها وعدل حمض ال جور 
منا تعرض يف إوأن هذه األشياء  ...وخري حمض ال شر فيه فيه وحسن حمض ال قب  فيه

ما ملا ركز يف خلقتنا من القوة العقلية اليت ترينا إمر والنهي علينا و ما لوقوع األإفعالنا أ
شياء حسنا وبعضها قبيحا وكال الصفتني ال يوصف هبما الباري سبحانه وتعاىل بعض األ

.ل وموجدهمر فوقه وال ناهي وهو خالق العقآنه ال أل   

نه ال يشبه شيئا من املخلوقات يف جهة من اجلهات فاشدد يدك بعروة أومجلة ذلك  -
 هذا اإلعتقاد وال تتهم بارئك يف حكمته وال تنازعه يف قدرته واعلم بأنه غين عنك وأنت

ليه ووارد مبا تزودت من عملك عليه تبارك املنفرد بأقضيته وأحكامه الذي ال ينازع إمفتقر 
ضه وابرامه وال ميرتي العاقلون يف عدله وال ييأس املذنبون من عفوه وفضله ال رب يف نق

.سواه وال معبود حاشاه   
الخالف العارض من جهة العموم والخصوص - 4  : 
هذا الباب نوعان -  : 

أحدمها يعرض يف موضوع اللفظة املفردة -أ         

والثاين يعرض يف الرتكيب -ب       . 

ن جهة العموم واخلصوصاخلالف العارض م  

:يعرض يف موضوع اللفظة املفردة اخلالف الذي –أ   

:اإلنسان فإنه يستعمل عموما وخصوصالفظ  :مثال   

.”يا أيها اإلنسان ما غرك بربك الكرمي  “:أما العموم فكقوله تعاىل*   
“ان اإلنسان لفي خسر“:وقوله   

ال الذين آمنوا وعملوا إ “:ويدل على أنه لفظ عام ال خيص واحدا دون آخر قوله 
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 ال من مجلة وحنو هذا قول العرب أهلك الناس  إفاستث  منه وال يستث  “ ...الصاحلات 
. والدرهمُ  الدينارُ    

.واخلصوص حنو قوهلم جاءين االنسان الذي تعلم ولقيت الرجل الذي كلمك*    

خلبز وهذا كثري املاء وال أكل مجيع ا وقوله شربت املاء وأكلت اخلبز ومل يشرب مجيع 
.مشهور تغين شهرته عن اإلكثار منه   

وقد يأيت من هذا الباب يف القرآن العظيم واحلديث أشياء يتفق اجلميع على عمومها أو 
 . على خصوصها وأشياء يقع فيها اخلالف

:العموم الذي مل خيتلف فيه *   
:فمن العموم الذي مل خيتلف فيه  

“ربكم يا أيها الناس اتقوا“:قوله تعاىل    
“ن وعد اهلل حقإيا أيها الناس  “:و قوله تعاىل   
ارم والبينة على املدعي واليمني على غالزعيم  “:وقول النيب صلى اهلل عليه و سلم 

.وحنو ذلك  “املدعى عليه  
الذي مل خيتلف فيه صو صاخل*   

:ومن اخلصوص الذي مل خيتلف فيه   

  “قد مجعوا لكم فاخشوهمن الناس إالذين قال هلم الناس  “:قوله تعاىل  
منا قاله رجل واحد وهو نعيم بن مسعود وال مجع هلم إوهذا القول مل يقله مجيع الناس و   

منا مجع هلم جزء منهمإمجيع الناس و   . 
ما وقع فيه اخلالف*   

:ومما وقع فيه اخلالف فاحتاج اىل فضل نظر -  

كم به اهللن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبإ “:قوله تعاىل  -   “ 

صف   “:ن هذه اآلية نزلت عموما مث خصصت بقوله صلى اهلل عليه و سلمإقال قوم 
.“ألميت عما حدثت به نفوسها ما مل تكلم به أو تعمل  

وروي عن عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت هي خصوص يف الكافر حياسبه اهلل مبا   -
فيغفر ملن يشاء ويعذب  “:ذلك دعأسر وأعلن والقول األول أص  وأوض  لقوله تعاىل ب



 56 

وال خالف يف أن الكافر معذب “من يشاء غري مغفور له فدل على أن اخلطاب وقع  
 . عموما ال خصوصا مث خصص مبا ذكرناه

:ومن ذلك   

“كل له قانتون  “:قوله تعاىل -  
مرها أن كانت يف غالب إو  “كال”قال قوم هذا خصوص يف أهل الطاعة واحتجوا بأن  

متلكهم وأوتيت من كل  ين وجدت امرأةإ “:هنا قد تأيت للخصوص كقوله تعاىلللعموم فإ
.“شيء  

.“ري  فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر رهبا “:تعاىل وقوله   
.“ال مساكنهمإفأصبحوا ال يرى  “:مث قال    
:وقال آخرون هي عموم واختلف القائلون بالعموم -  

وم القيامة وهذا يروى عن ابن عباس رضي اهلل فقال قوم أراد أهنم مطيعون له ي  -     
.عنهما  

:وقال آخرون مطيعون يف الدنيا واختلف القائلون بالطاعة يف الدنيا  -  
وهلل  “:فقال بعضهم طاعة الكافر سجود ظله هلل عز و جل واحتجوا بقوله تعاىل  -

.“يسجد من يف السموات واألرض طوعا وكرها وظالهلم بالغدو واآلصال  
ل آخرون معناه أن كل ما خلق اهلل تعاىل ففيه أثر الصنعة قائم وميسم العبودية وقا -

شاهد أن له خالقا حكيما ألن أصل القنوت يف اللغة القيام ويدل عليه قوله صلى اهلل 
فاخللق كلهم مؤمنهم  “طول القنوت “:فقال ،وقد سئل أي الصالة أفضل،عليه و سلم 

.نة فيهمـما بأثر الصنعة البيّ إقرارا بألسنتهم و إما إوكافرهم قائمون بالعبودية    

 

:“ال اكراه يف الدين “:ومن هذا الباب قوله تعاىل -  

اجلزية وهو  قال قوم هذا خصوص يف أهل الكتاب ال يكرهون على اإلسالم اذا أدوا  -
وكان ابن عباس رضي اهلل عنهما يراه أيضا خصوصا وفسره فقال معناه أن  قول الشعيب

من األنصار كانت ال يعيش هلا ولد فتنذر على نفسها لئن عاش لتهودنه فلما أجلي  املرأة
ذا فيهم ناس من أبناء األنصار فقالت األنصار يا رسول اهلل أبناؤنا فأنزل اهلل إبنو النضري 
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.تعاىل هذه اآلية   

جاهد الكفار واملنافقني “:وقال قوم هي عموم مث نسخت بقوله عز و جل  ”.  
“علم اإلنسان ما مل يعلم “:الباب قوله تعاىل ومن هذا -  

:ىل أنه خصوص واختلفوا يف حقيقة ذلكإفذهب قوم  -  
“وعلم آدم األمساء كلها “:فقال بعضهم أراد آدم عليه السالم واحتجوا بقوله تعاىل  -  

وعلمك ما مل  “:وقال بعضهم أراد حممدا صلى اهلل عليه و سلم واحتجوا بقوله تعاىل - 
لمتكن تع  “ 

  وقال آخرون هي عموم يف مجيع الناس وهذا هو الصحي  وما تقدم ال يقوم عليه دليل
. 
واحد والكافر يأكل يف  ياملؤمن يأكل يف مع “:ومن ذلك قوله صلى اهلل عليه و سلم -

:“سبعة أمعاء  

على النيب صلى اهلل عليه و سلم يريد  قال قوم هذا خصوص يف جهجاه الغفاري ورد  -
فحلبت له سبع شياه فشرب لبنها مث أسلم فحلبت له شاة واحدة فكفته فذكر  سالماإل

 .ذلك للنيب صلى اهلل عليه و سلم فقال هذه املقالة
:قال قوم أنه عموم يف كل كافر واختلفوا يف حقيقة معناهو  -  

فقال قوم معناه أن املؤمن يسمي اهلل تعاىل على طعامه فتكون فيه الربكة والكافر  -
ذلكخبالف   . 

منا ضرب هذا مثال للزهادة يف الدنيا واحلرص عليها فجعل املؤمن إوقال آخرون  -
واحد والكافر لشدة رغبته يف الدنيا كاآلكل  يلقناعته باليسري من الدنيا كاآلكل يف مع

 . يف سبعة أمعاء

وقد يأيت من هذا الباب ما موضوعه يف اللغة على العموم مث ختصصه الشريعة -  

فإهنا عند العرب اسم لكل شيء استمتع به ال خيص به شيء ” املتعة ” من ذلك -
 : دون آخر مث نقلت عن ذلك واستعملت يف الشريعة على ضربني

سالم مث هني عنها ونسخت بالنكاح أحدمها يف املتعة اليت كانت مباحة يف أول اإل -
.والويل  
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تعوهن على املوسع قدره وعلى وم “:والثاين ما متتع به املرأة من مهرها كقوله تعاىل - 
فما استمتعتم به  “:وألجل هذا الذي ذكرناه وقع اخلالف يف قوله تعاىل. “املقرت قدره

“ منهن فآتوهن أجورهن فريضة  

ىل املتعة األوىل وذهب مجاعة الفقهاء اىل أن إفكان ابن عباس يذهب مبعناه  -
فآتوهن “:ن مع  قوله املتعة األوىل منسوخة وأن هذه اآلية كاليت من البقرة وأ

 .منا أراد املهرإ” أجورهن 
آتوهن و فانكحوهن بإذن أهلهن “:والدليل على صحة قول اجلماعة قوله   -

 .فهذا املهر بإمجاع “أجورهن

 
:في الخالف العارض من جهة الرواية - 5  

معرفة العلل اليت تعرض ، هذا الباب منة دو قصاملالفائدة مما ال بد منه حلصول 
:للحديث  

فتحيل معناه   -  
فرمبا أومهت فيه معارضة بعضه لبعض -  
ورمبا ولدت فيه اشكاال حيوج العلماء اىل طلب التأويل البعيد  -   

ا يستدل هب املثل الذي كل   رذكال بد لتوضيحها من العلل و هذه ذكر فال بد إذاً من 
ن شان اهلل تعاىلإ   . 

:العلل التي تعرض الحديث  
  ر عن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم وعن أصحابه والتابعني اعلم أن احلديث املأثو

  هلم بإحسان رضي اهلل عنهم تعرض له مثاين علل

  أوالها فساد اإلسناد -1

  والثانية من جهة نقل احلديث على معناه دون لفظة - 1

  والثالثة من جهة اجلهل باإلعراب - 7

  والرابعة من جهة التصحيف - 1

  ال بهإجهة اسقاط شيء من احلديث ال يتم املع  واخلامسة من  - 5



 59 

والسادسة أن ينقل احملدث احلديث ويغفل نقل السبب املوجب له أو بساط  - 2
 (واملراد هو سبب الورود.)  األمر الذي جر ذكره

  والسابعة أن يسمع احملدث بعض احلديث ويفوته مساع بعضه - 3

  .اء الشيوخوالثامنة نقل احلديث من الصحف دون لق - 9

 :أوالها فساد اإلسناد -1
:مقدمة  

ن كثريا منهم إسناد وهذه العلة أشهر العلل عند الناس حىت العلة األوىل وهي فساد اإل
نه قد يتفق أن يكون رواة إذا ص  اإلسناد ص  احلديث وليس كذلك فإيتوهم أنه 

هم وال احلديث مشهورين بالعدالة معروفني بصحة الدين واألمانة غري مطعون علي
مسرتاب بنقلهم وتعرض مع ذلك ألحاديثهم أعراض على وجوه شىت من غري قصد 

ن شاء اهلل سبحانه وتعاىلإىل ذلك على ما تراه يف بقية هذا الباب إمنهم   .  
:أوجه الفساد يف اإلسناد  *   

:واإلسناد يعرض له الفساد من أوجه -  

.تصالمنها اإلرسال وعدم اال -   
.بعض رواته صاحب بدعةأن يكون  ومنها -   

.أو متهما بكذب وقلة ثقة  -  
.أو مشهورا ببله وغفلة  -  
من كان مشهورا بالتعصب  أو يكون متعصبا لبعض الصحابة منحرفا عن بعضهم فإنّ   -

مث روى حديثا يف تفضيل من يتعصب له ومل يرد من غري طريقه لزم أن يسرتاب به وذلك 
ن مل إله وشدة حمبته حيمله على افتعال احلديث و  فراط عصبية االنسان ملن يتعصبإأن 

  . بعض حروفهله وغرّي يفتعله بدّ 
مثال من رواية املتعصب*   

فعلت الشيعة فإهنم رووا أحاديث كثرية يف تفضيل على رضي اهلل عنه  كنحو ما -
ووجوب اخلالفة له ينكرها أهل السنة مثل روايتهم أن جنما سقط على عهد رسول اهلل 

 عليه وسلم فقال انظروا ففي منزل من وقع فهو اخلليفة بعدي فنظروا فإذا هو صلى اهلل
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والنجم اذا هوى  “:قد سقط يف دار علي فأكثر الناس يف ذلك الكالم فأنزل اهلل تعاىل
فهذا حديث ال يشك ذو لب يف أنه مصنوع مركب على  “ ما ضل صاحبكم وما غوى

 .  اآلية
اوزوا تغيري احلديث اىل أن راموا تغيري القرآن فلم يص  هنم جتإوكالذي فعلت املعتزلة  -

هلم ذلك يف القرآن إلمجاع األمة عليه وص  يف كثري من احلديث فغريوا يف املصحف 
بالتنوين “ من شر ماخلق“:مواضع كثرية كقراءهتم   

.بسني غري معجمة وفت  اهلمزة “قال عذايب أصيب به من أساء “:وقراءهتم  -  
 ن معناه دفعناأ”ولقد ذرأنا جلهنم كثريا من اجلن واإلنس  “:قوله تعاىل وقالوا يف  -

.منا يقال يف الدفع درأت بدال غري معجمة إوليس كما زعموا   
:نقل الحديث على المعنى  -2  
:العلة الثانية وهي نقل احلديث على املع  دون لفظ احلديث بعينه -  

من أجل تكرير النيب صلى اهلل عليه يعرض  ن اختالف ألفاظ احلديث قدإ :مالحظة -
منا  إو سلم يف جمالس عدة خمتلفة وما كان من احلديث هبذه الصفة فليس كالمنا فيه و 

 .  كالمنا يف اختالف األلفاظ اليت تعرض من أجل نقل احلديث على املع 
وهذا الباب يعظم الغلط فيه جدا وقد نشأت منه بني الناس شغوب شنيعة وذاك أن   -

ىل إمنا ينقلون إاحملدثني ال يراعون ألفاظ النيب صلى اهلل عليه وسلم اليت نطق هبا و  أكثر
من بعدهم مع  ما أراده بألفاظ أخر ولذلك جتد احلديث الواحد يف املع  الواحد يرد 

.لفاظها على بعض وينقص بعضها عن بعض أبألفاظ شىت ولغات خمتلفة يزيد بعض   
اجلهة أن الناس يتفاضلون يف قرائحهم وأفهامهم كما  ووجه الغلط الواقع من هذه -

:يتفاضلون يف صورهم وألواهنم وغري ذلك من أمورهم وأحواهلم  

فرمبا اتفق أن يسمع الراوي احلديث من النيب صلى اهلل عليه و سلم أو من غريه   -
تصور فيتصور معناه يف نفسه على غري اجلهة اليت أرادها فاذا عرب عن ذلك املع  الذي 

  .ىل ذلكإيف نفسه بألفاظ أخر كان قد حدث خبالف ما مسع عن غري قصد منه 
وذلك أن الكالم الواحد قد حيتمل معنيني وثالثة وقد تكون فيه اللفظة املشرتكة اليت  -

 “ قصوا الشوارب وأعفوا اللحا“:تقع على الشيء وضده كقوله صلى اهلل عليه و سلم
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وفروا وكثروا وحيتمل أن يريد به قللوا وخففوا فال يفهم  حيتمل أن يريد “أعفوا“:فقوله 
ال بدليل من لفظ آخر واملعنيان مجيعا موجودان يف كالم العرب يقال إمراده من ذلك 

أي  ”حىت عفوا  ...“:عز و جل عفا وبر الناقة اذا كثر وكذلك عفا حلمها قال اهلل
  .ويقال عفا املنزل اذا درس ، كثروا

وز أن يذهب النيب صلى اهلل عليه و سلم اىل املع  الواحد ويذهب ففي مثل هذا جي -
ىل املع  اآلخر فإذا أدى مع  ما مسع دون لفظه بعينه كان قد روى عنه ضد إالراوي عنه 

  ما أراده غري عامد
  ولو أدى لفظه بعينه ألوشك أن يفهم منه اآلخر ما مل يفهم األول

“:ا سيعرض بعده فقال حمذرا من ذلكوقد علم صلى اهلل عليه و سلم أن هذ نضراهلل  
.”    أوعى من مبلِّ مبلَّ  بَّ امرءا مسع مقاليت فوعاها وأداها كما مسعها فرُ   

 ن مل يكن مثلهإوقد جاء يف حديث النيب صلى اهلل عليه و سلم ما ينحو حنو هذا و  -
ب كثري من من سره أن يذه “:من مجيع الوجوه وذلك ما روي عنه من قوله عليه السالم
يريد بشهر الصرب شهر رمضان  “وحر صدره فليصم شهر الصرب وثالثة أيام من كل شهر

منا معناه إوليس املراد أن شهر الصرب مباح األكل فيه ملن مل يسره ذهاب وحر صدره و 
.ىل شهر الصرب الواجب صومه على كل حال ثالثة أيام يصومها من كل شهرإفليضف   

ال لو كان معه ثوبان أحدمها فيه جناسة حترم عليه الصالة به ونظري هذا أيضا أن رج -
واآلخر طاهر جيوز له الصالة به مث أصابت الثاين جناسة فقال له قائل قد حرمت الصالة 

منا أراد أن الثوب الثاين قد صار مثل األول يف التحرمي لعدم الشرط إعليك بالثوبني 
 . املفرق بينهما

يف اشرتاك األلفاظ ما روي من أن النيب صلى اهلل عليه و ومن طريف الغلط الواقع  -
سلم وهب لعلي رضي اهلل عنه عمامة تسمى السحاب فاجتاز علي رمحه اهلل متعمما هبا 

أو حنو هذا من  “أما رأيتم عليا يف السحاب“:فقال النيب عليه السالم ملن كان معه 
ه يريد السحاب املعروف فكان اللفظ فسمعه بعض املتشيعني لعلي رضي اهلل عنه فظن أن

:ذلك سببا العتقاد الشيعة أن عليا يف السحاب ولذلك قال اسحاق بن سويد الفقيه  
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من الغزال منهم وابن باب... برئت من اخلوارج لست منهم     

يردون السالم على السحاب      ...ومن قوم اذا ذكروا عليا      

من الصواب كاوأعلم أن ذ        ... ولكين أحب بكل قليب     

به أرجو غدا حسن الثواب     ... رسول اهلل والصديق حبا    
:وهي الجهل باإلعراب ومعاني كالم العرب ومجازاتها - 3  
أن كثريا من رواة احلديث قوم جهال بلسان العرب ال يفرقون بني -  

فقط املرفوع واملنصوب واملخفوض والعرب قد تفرق بني املعنيني املتضادين باحلركات 
.واللفظ واحد أال ترى أن الفاعل واملفعول ليس بينهما أكثر من الرفع والنصب  

ففت  اخلاء لكان قد كفر وأشرك باهلل وإذا  ” هو األول واآلخر “ :فلو أن قارئا قرأ 
كسر اخلاء آمن ووحد فليس بني اإلميان والكفر غري حركة ولذلك قال صلى اهلل عليه 

“ :وقال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه“ من لسانه رحم اهلل امرأ أصل “ :و سلم
.“تعلموا الفرائض والسنة واللحن كما تتعلمون القرآن     

“هو اهلل اخلالق البارئ املصور“ :وكذلك قوله تعاىل -  

ويل يومئذ “ :ليس بني اإلميان والكفر فيه غري فت  الواو وكسرها وكذلك قوله تعاىل 
.“للمكذبني  

دما اىل حكم يدعي أحدمها على صاحبه بثوب فقرره احلكم على ولو أن رجلني تق - 
ذلك فإنه ان قال ما أخذت له ثوب فرفع أقربالثوب على نفسه ولزمه احضار ثوب وان 

.قال ما أخذت له ثوبا فنصب مل يقر بشيء ولزمته اليمني ان مل تعم عليه به بينة  
فإنه إن فت  اهلمزة طلقت وكذلك لو قال رجل المرأته أنت طالق أن دخلت الدار  - 
عليه يف ذلك الوقت دون تأخري وإن كسر اهلمزة مل تطلق عليه يف ذلك الوقت وإمنا 

  تطلق عليه فيما يستقبل إن كان منها دخول يف الدار
:ويروى أن الكسائي رمحه اهلل كتب إليه ما تقول يف رجل قال   

اخلرق أشأموإن خترقي يا هند ف... ن ترفقي يا هند فالرفق أمين إف    

.ثالث ومن خيرق أعق وأظلم... فأنت طالق والطالق عزمية    

.تطليقات فقال الكسائي رمحه اهلل إن كان رفع العزمية ونصب الثالث فهي ثالث  
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.وإن كان نصب العزمية ورفع الثالث فهي واحدة    
التصحيف - 4  : 
ني ال يضبطون وذلك أن كثريا من احملدث ،وهذا باب عظيم الفساد يف احلديث  -

ذا غفل احملدث عما  إف ،احلروف ولكنهم يرسلوهنا ارساال غري مقيدة اتكاال على احلفظ
كتب مدة من زمانه مث احتاج اىل قراءة ما كتب أو قرأءه غريه فرمبا رفع املنصوب ونصب 

.املرفوع كما قلنا فانقلبت املعاين اىل أضدادها  

بط فيه فانعكس املع  اىل نقيض املراد ورمبا تصحف له احلرف حبرف آخر لعدم الض -
قرع القاف ال شعر يف رأسه ويف احلديث  أرجل أفرع بالفاء اذا كان تام الشعر و  كقوهلم به

 .  كان رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم أفرع
تصحيف ”:وهذا النوع كثري جدا وقد وضع فيه الدارقطين رمحه اهلل كتابا مشهورا مساه  -

.” احلفاظ  
:سقاط شيء من الحديث ال يتم المعنى اال بها  -5  
ما “:كنحو ما رواه قوم عن ابن مسعود رضي اهلل عنه أنه سئل عن ليلة اجلن فقال  -

“شهدها منا أحد  

هؤالء أشبه من رأيت باجلن “:وروي عنه من طريق آخر أنه رأى قوما من الزط فقال  -
“ليلة اجلن  

ول يدل على أنه مل يشهدها فاحلديثان كما فهذا احلديث يدل على أنه شهدها واأل  -
ترى متعارضان وإمنا أوجب التعارض بينهما أن الذي روى احلديث األول أسقط منه  

.“ما شهدها منا أحد غريي“ :كلمة رواها غريه وإمنا احلديث   
أن ينقل المحدث الحديث ويغفل عن نقل السبب الموجب له   -6  

و معارضة حلديث آخرشكال يف احلديث أإفيعرض من ذلك  -   

ما رواه قوم من أن النيب صلى اهلل عليه و سلم أيت بالعرنيني الذين ارتدوا عن : مثاله
مر بقطع أيديهم وأرجلهم ومسل عيوهنم وتركوا باحلرة أاإلسالم وأغاروا على لقاح النيب ف
.يستسقون فال يسقون حىت ماتوا  
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منا عرض هذا التعارض من إن املثلة و وقد وردت عنه الروايات من طرق شىت أنه هنى ع -
منا فعل إأجل أن الذي روى احلديث األول أغفل نقل سببه الذي أوجبه ورواه غريه فقال 

.هبم ذلك ألهنم مثلوا براعيه فجزاهم مبثل فعلهم  
ومن الفقهاء من يرى أن هذا كان يف أول اإلسالم قبل أن تنزل احلدود مث نسخ  -  . 
ن اهلل خلق آدم على إ “:يف قوله صلى اهلل عليه و سلم وقد ذهب بعض العلماء -

،ىل أنه مما أغفل الناقل ذكر السبب الذي قاله من أجلهإ “ صورته ورووا أن النيب صلى   
اهلل عليه وسلم مر برجل يلطم وجه عبده وهو يقول قب  اهلل وجهك ووجه من أشبهك 

ه فليتق الوجه فإن اهلل خلق حدكم عبدأاذا ضرب “:فقال النيب صلى اهلل عليه و سلم 
،“آدم على صورته   

وهم أمنا تعود على العبد فلما روى الراوي احلديث وأغفل رواية السبب إقالوا فاهاء 
 . ظاهره أهنا تعود على اهلل سبحانه وتعاىل تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريا

:مالحظات هامة حول الحديث*   

وجاء يف حديث آخر  .“صورة الرمحنخلق آدم على  “:قد جاء يف حديث آخر -أ 
وهذا ال يسوغ معه شيء من الذي قالوه “    رأيت ريب يف أحسن صورة“:  . 

والثاين أن احلديث له تأويل صحي  خبالف ما ظنوه -ب  وقد تكلم فيه ابن فورك   
جيوز أن ” صورته  “:ن الضمري يف قوله علىإ ...“:ومما قالهفأحسن كل اإلحسان 

آدم وجيوز أن يكون عائدا على اهلل تعاىل فإذا كان عائدا على آدم  يكون عائدا على
فالغرض من احلديث الرد على الدهرية واليهود والقدرية وهذا من جوامع كلمه اليت أوتيها 

.صلى اهلل عليه و سلم   
:الرد على الدهرية  

 : فوجه الرد على الدهرية من وجهني
ال من إال أول له وأنه ال جيوز أن يتكون حيوان ن العامل إ“ :ن الدهرية قالت أأحدمها  -

اهلل عليه وسلم أن اهلل خلق آدم على صورته اليت  فأعلمنا صلى “ حيوان آخر قبله
شوهد عليها ابتداء من غري أن يتكون يف رحم كما يتكون اجلنني علقة مث مضغة حىت 

.يتم خلقه  
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فعال يف احملدثات املتكونة غري فعل  والثاين أن الدهرية تزعم أن للطبيعة والنفس الكلية - 
اهلل تعاىل عن قوهلم فأعلمنا أيضا أن اهلل تعاىل خلقه على هيئته اليت عليها وانفرد بذلك 

 . دون مشاركة من طبيعة وال نفس
:الرد منه على اليهود  

ووجه الرد منه على اليهود أهنم يزعمون أن آدم يف الدنيا كان على خالف صورته يف 
اهلل تعاىل ملا أهبطه من جنته نقص قامته وغري خلقته فأعلمنا بكذهبم فيما  اجلنة وأن

.يزعمون وأعلمنا أنه خلقه يف أول أمره على صورته اليت كان عليها عند هبوطه    
:الرد على القدرية   
ووجه الرد منه على القدرية أن القدرية زعمت أن افعال البشر خملوقة هلم ال هلل تعاىل  -

وهو حنو ما ذهبت اليه الدهرية من أن للنفس والطبيعة أفعاال غري فعل اهلل عن قوهلم 
 تعاىل فأفادنا أيضا بطالن

قوهلم وأعلمنا أن اهلل تعاىل خلقه وخلق مجيع أفعاله فهذا ما يف اهلاء من القول اذا   -
اهلل عليه وسلم كانت عائدة على آدم صلى  . 

:عائدة على اهلل تعالى الهاء ذا كانتإو   
ذا كانت عائدة على اهلل تعاىل كانت اضافة صورة آدم اليه على وجه التشريف إو  -

على مع  آخر مما يسبق اىل الوهم من معاين اإلضافة فيكون   والتنويه والتخصيص ال
وعباد “:هنا بيت اهلل وقد علمنا أن البيوت كلها هلل عز و جل وكقوله أكقوهلم يف الكعبة 

وقد علمنا أن مجيع البشر من مؤمن وكافر عباده  “ألرض هوناالرمحن الذين ميشون على ا
اهلل تعاىل دون غريه ألن اهلل تعاىل شرفه مبا مل يشرف به غريه  منا خصصه باإلضافة اىلإو 

وذلك أنه عز و جل شرف احليوان على اجلماد وشرف اإلنسان على مجيع احليوان 
وشرف آدم على مجيع بنيه بأن  نبياء عليهم السالم على مجيع نوع اإلنسانوشرف األ

خلقه دفعة من غري ذكر وال أنثى ودون أن ينتقل من النطفة اىل العلقة ومن العلقة اىل 
املضغة وسائر أحوال اإلنسان اليت يتصرف فيها اىل حني كماله ونسب خلقه اىل نفسه 

 من روحي وأسجد له مالئكته ومل دون سائر البشر فقال ملا خلقت بيدي ونفخت فيه
يأمرهم بالسجود لغريه فنبهنا عليه السالم بإضافة صورته اىل اهلل تعاىل على هذه املنزلة 
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 “ونفخت فيه من روحي“:ل قوله ياليت تفرد هبا دون غريه ويدل على صحة هذا التأو 
  .“ملا خلقت بيدي“:وقوله  “وال أعلم ما يف نفسك“:وقوله 

:اعتراض  
رأيت ريب يف  “:نه صلى اهلل عليه وسلمفإن قلت كيف تصنع باحلديث املروي ع -

وهذا ال ميكنك فيه شيء من التأويل املتقدم وال يص  لك محله عليه ”أحسن صورة 
:فاجلواب أن هذا احلديث ورد بلفظ مشرتك حيتمل معنيني  

ىل املرئي فيكون إراجعا اىل الرائي ال  “يف أحسن صورة“:أحدمها أن يكون قوله  - 
.يف أحسن صورةمعناه رأيت ريب وأنا   

وهو اهلل تعاىل فيكون  ىل املرئيإراجعا  “يف أحسن صورة “:والثاين أن يكون قوله - 
فتكون الصورة مبع  الصفة اليت ال توجب حتديدا  “حسن صفةأرأيت ريب على  “:معناه

. 
:معنى الحديث على التقدير األول  

ن اهلل تعاىل حّسن صورته فإذا كان التقدير رأيت ريب وأنا يف أحسن صورة كان معناه أ
ونقله اىل هيئة ميكنه معها رؤيته، إذ كان البشر ال متكنهم رؤية اهلل تعاىل على الصورة اليت 

هم عليها حىت ينقلوا إىل صورة أخرى غري صورهم أال ترى أن املؤمنني يرون اهلل تعاىل 
تعاىل ينقلهم عن على الصورة اليت هم عليها يف اآلخرة وال يرونه يف الدنيا ألن اهلل 

صفاهتم  إىل صفات أخرى أعلى وأشرف فعجل اهلل تعاىل لنبيه صلى اهلل عليه و سلم 
هذه الكرامة قبل يوم القيامة خصوصا دون البشر حىت رآه وشاهده واهلل يؤيت فضله من 

.“ال يسأل عما يفعل وهم يسألون“ :يشاء وخيتص بكرامته من يريد   

:انيمعنى الحديث على التقدير الث  
وإذا كان ذلك راجعا إىل اهلل تعاىل كان معناه أنه رأى ربه على أحسن ما عوده من  -

إنعامه وإحسانه وإكرامه وامتنانه كما تقول للرجل كيف كانت صورة أمرك عند لقاء 
.امللك فيقول خري صورة أعطاين وأنعم علي وأدناين من حمل كرامته وأحسن ايل    

 تأويل أخير
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حلديث أهنا كانت رؤية يف املنام فإذا كان األمر كذلك كان التأويل جاء يف بعض ا -
 . واضحا ألنه ال ينكر رؤية اهلل تعاىل يف املنام

.بكسر الباء وقالوا هو غالم كان لعثمان رآه يف النوم“ رأيت ريب“:ورواه بعضهم   

اد  والرئي ما يرتاءى لإلنسان من ملك أو شيطان أر ”رئيي “:ورواه آخرون رأيت   -
.بذلك أنه رأى جربيل عليهما السالم  

أن يسمع المحدث بعض الحديث ويفوته سماع بعضه  -7  

وهي أن يسمع احملدث بعض احلديث ويفوته مساع بعضه كنحو ما روي من أن عائشة  -
 “:رضي اهلل عنها أخربت أن أبا هريرة حدث أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قال

“الدار واملرأة والفرسن يكن الشؤم ففي ثالث إ  

ال عدوى وال هامة وال صفر وال  “:وهذا حديث معارض لقوله صلى اهلل عليه و سلم 
.“غول  
 “هنى عن التطري “:وقد رويت عنه يف أحاديث كثرية أنه صلى اهلل عليه و سلم -

واهلل ما قال هذا رسول اهلل صلى اهلل عليه و  “:فغضبت عائشة رضي اهلل عنها وقالت
ن يكن الشؤم ففي ثالث الدار واملرأة إكان أهل اجلاهلية يقولون   “:منا قالإط و سلم ق
“والفرس  

ومل يسمع أوله وهذا غري منكر أن يعرض ألن  فدخل أبو هريرة فسمع آخر احلديث 
النيب صلى اهلل عليه و سلم كان يذكر يف جمالسه األخبار حكاية ويتكلم مبا ال يريد به 

جيعله أصال يف دينه وشيئا يسنت به وذلك معلوم من فعله ومشهور هنيا وال أمرا وال أن 
  .من قوله

:نقل الحديث من الصحف - 8  
وهي نقل احلديث من الصحف دون لقاء الشيوخ والسماع من األئمة وهذا باب  -

منا إوأكثرهم  كثريا، أيضا عظيم البلية والضرر يف الدين فإن كثريا من الناس يتساحمون فيه  
جازة الشيخ له دون لقائه والضبط عليه مث يأخذ بعد ذلك علمه من إى يعول عل

الصحف املسودة والكتب اليت ال يعلم صحيحها من سقيمها ورمبا كانت خمالفة لرواية 
وقد ،ىل شيخه ظاملا له إشيخه فيصحف احلروف ويبدل األلفاظ وينسب مجيع ذلك 
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ال أمساء إيس بأيديهم من العلم صار علم أكثر الناس يف زمننا هذا على هذه الصفة ل
.الكتب   

في الخالف العارض من قبل االجتهاد والقياس - 6  : 
الفقيه عند  زعمنا يكون فيما يعدم فيه وجود نص من قرآن أو حديث فيفإهذا النوع  -

:ىل استعمال القياس والنظر كما قال الشاعر إذلك   

قياستعلق ال حمالة بال... نص  وجودُ  الفقيه   اذا أعىي  .                        
 : واخلالف العارض من هذا الباب نوعان

أحدمها اخلالف الواقع بني املنكرين لالجتهاد والقياس واملثبتني له -  . 
والنوع الثاين خالف يعرض بني أصحاب القياس يف قياسهم كاختالف املالكيني  -

ظيمة وهذا الباب أشهر من والشافعيني واحلنفيني فتعرض من ذلك أنواع من اخلالف ع
.فيه الكالم  أن نطيل  

:في الخالف العارض من قبل النسخ  - 7  
:اخلالف العارض من هذا النوع يتنوع أوال نوعني -  

أحدمها خالف عارض بني من أنكر النسخ وبني من أثبته وإثباته هو الصحي  ومجيع  - 
إىل خالفه ألنه مبنزلة دفع أهل السنه مثبتون له وإمنا خالف يف ذلك من ال يُـلتفت 

 . الضرورات وإنكار العيان
والنوع الثاين خالف عارض بني القائلني بالنسخ وهذا النوع الثاين ينقسم ثالثة أقسام  -
. 
أحدمها اختالفهم يف األخبار هل جيوز أن فيها النسخ كما جيوز باألمر والنهي أم ال؟*   

ة القرآن أم ال؟والثاين اختالفهم هل جيوز أن تنسخ السن*    
  * والثالث اختالفهم يف أشياء من القرآن واحلديث فذهب بعضهم إىل أهنا نسخت

 . وبعضهم إىل أهنا مل تنسخ
في الخالف العارض من قبل اإلباحة - 8  : 

هذا النوع من اخلالف يعرض من قبل أشياء وسع اهلل تعاىل فيها على عباده وأباحها هلم 
:ليه وسلمعلى لسان نبيه صلى اهلل ع  
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كاختالف الناس يف األذان والتكبري على اجلنائز -   
وتكبري التشريق  -   

ووجوه القراءات السبع وحنو ذلك -   

فهذه أسباب اخلالف الواقع بني األمة قد نبه عليها الكاتب رمحه اهلل تعاىل وأرشد قارئ  
.كتابه هذا إليها  

 

 

 أسباب تعود إيل القواعد األصولية  -

لفقه  هو معرفة أدلة الفقه على سبيل اإلمجال وكيفية إالستفادة  منها علم أصول ا

فهذا العلم عبارة عن جمموع القواعد والضوابط اليت وضعها اجملتهدون لضبط " دوحال املستفي

واستنباط األحكام الشرعية من األدلة التفصيلية فيجد  اجملتهدون يف  دعملية االجتها

 تستقى منها األحكام ويستدلون حلجية كل منها ويبينون مجيع مناهجهم األصولية األدلة اليت

العوارض الذاتية لتلك األدلة،  لتتض  طرائق استفادة األحكام منها ، وهذه القواعد 

،  فنجم عن االختالف فيها اختالف املذاهب اوالضوابط اختلفت  مذاهب اجملتهدين  فيه

 .الفقهية اليت يذهب كل منهم إليها 

أن بعض األئمة يذهب إىل  أن فتوى الصحايب إذا اشتهـرت ومل يكن هلا مثال ذلك 

خمالف فإهنا تكون حجة ، وبعضهم ال يرى يف مذهب الصحايب هذا الرأي ويعترب احلجة 

فيما يرويه الصحايب عن رسول اهلل صلي اهلل عليه وسالم ال فيما يراه هو، فتختلف مذاهب 

 ..1الفقهاء بناء على ذلك

                                                 
13-12-15.رفع المالم عن األئمة األعالم ص  .

1
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 باملصاحل املرسلة،  فقد اختلف أهل األصول فيها على أربعة أقوال،  وكذا القول

فذهب القاضي وطائفة من األصوليني إىل رده ، وأن املع  ال يعترب ما مل يستند إىل 

 .وذهب مالك إىل اعتبار ذلك وب  األحكام عليه على اإلطالق .أصل 

 

ال يستند إىل أصل  وذهب الشافعي ومعظم احلنفية إىل  التمسك باملع  الذي

 . 1صحي 

... واألخذ باألخف طوكذلك القول يف االستحسان وسد الذرائع واألخذ باألحو 

،  باإلضافة إىل "باألدلة املختلف فيها"وهذه األدلة اختلف الفقهاء فيها وهي ما تعرف 

بعض االختالفات املوجودة يف بعض األمور املتعلقة بدالالت النصوص وطرق تلك 

 .2ة يف كثري من الفروعوما حيتج به منها وعن كل ذلك نشأت االختالفات الفقهيالدالالت 

واخلالصة أن كل مسألة من مسائل أصول الفقه سواء تعلقت بالنص يف ثبوته أو يف 

داللته أو يف طرف استثماره إذا اتسعت داللتها لتتعدد فيها اآلراء واألقوال فإهنا تكون سببا 

 .من أسباب اخلالف الفقهي

وإن الفقه اإلسالمي هبذه املرونة اليت جتعل كل مسألة من املسائل املنتجة له قادرة 

مضى من ما على تفريع أحكامه وتنويعها  ميتلك رصيدا من الثراء والغ  ال نظري له يف 

الشرائع ولن يكون له يف غريها نظري ، وإن هذا الثراء جيعله حبق قادرا على مواكبة احلياة 

                                                 
77.ورفع المالم ص 18/اإلنكار في مسائل الخالف ص  .

1
  

1/111االعتصام -. 117-111.آداب االختالف في اإلسالم ص  .
2
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فيها من مستجدات ولن يكون الفقه يوما عاجزا على اإلجابة عما يعرتض  مهما استجدت

 . الناس يف حياهتم مما حيتاج إىل حكم يتعبدون به إىل الباري جلت عظمته

 
 
 

ي يخلفها الخالف الفقهي في األمة؟كيف يمكن أن نتجاوز اآلثار السلبية الت  

 

:ول التالية يمكن أن نتجاوز الخالف وآثاره بتعميق القناعة باألص  

:األصل األول   

. مشروعية الخالف الفقهي  

:األصل الثاني  

:نظرية التصويب االجتهادي وأثرها في إيجاد نظرية للمعرفة متسامحة  

:األصل الثالث  

.القول باألشبه وأثره في الجمع بين الحقيقة والتسامح  

:األصل الرابع  

.فنظرية تكافؤ األدلة وانتهاؤها إلى االعتذار عن الخال  

:األصل الخامس   

 أصل مراعاة الخالف

:األصل السادس  

.قاعدة الخروج من الخالف وأثرها في تطويق نزعة التشتت  

:األصل األول   

.مشروعية الخالف سبق الكالم فيه   

 

 

 األصل الثاني:

 نظرية التصويب االجتهادي وأثرها في إيجاد نظرية للمعرفة متسامحة:

 

أن يعتبر من أفضل الوسائل المعينة على تطويق  لدينا نحن المسلمين أصل يمكن

الخالف والتعصب المذهبي وعلى إشاعة روح التسامح والوفاق والتقارب والتالقي 

هو أصل التصويب االجتهادي الذي دعا إليه عدد من العلماء يقصدون به رأب ...

االنغالق التصدعات وردم الهّوة بين المسلمين والتي أحدثها في كيان األمة التحمس و

.على الرأي الواحد  

ومختصر مضمون نظرية التصويب االجتهادي أن األصوليين قد قسموا االجتهاد إلى 

:مجالين  
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مجال العقليات ويقصدون به األحكام العقدية*    

.مجال الشريعة والتي تستوعب جميع  األحكام الشرعية العملية   

جتهدين فيه مهما تعددوا فإن المصيب أما فيما يتعلق بالمجال العقدي فقد قالوا بأن الم

ذلك بأن األحكام العقدية الشأن فيها . منهم واحد وغيره مخطئ ال حظ له من الصواب

أنها تبنى على النصوص القطعية ثبوتا وداللة وبالتالي فال تسمح بتعدد الفهوم ، 

.فالحق والصواب فيها واحد   وهو التي تسمح بتفسيره تلك النصوص  

علماء بأن المصيب يتعدد في العقليات ورأى بعض ال
1

والمراد بالخالف الذي نتحدث . 

ال بينهم وبين ( أي بين أهل الملة الواحدة ) عنه هنا هو الخالف الدائر بين المسلمين 

غيرهم ، ألن ذلك يؤدي إلى القول بتصويب اليهود والنصارى وغيرهم في مللهم 

.وآرائهم وال مراء في كونهم في ضالل مبين  

وهذا القول قاومه علماء المسلمين مقاومة شديدة منهم تاج الدين بن السبكي في جمع 

"كافرآثم المصيب في العقليات واحد ، ونافي اإلسالم مخطئ :" الجوامع حيث قال
2
 .  

:قال صاحب مراقي السعود  

ووجد المصيب في العقلي                ومالك رآه في الفرعي
3
.  

رعية االجتهادية مجال األحكام  الف*    

هذا مجال اختلفوا فيه كبيرا وواسعا يعكس العمق في التناول والصدق واإلخالص في 

طلب الحق، ومن سمات هذا العمق تلك التقسيمات التي وضعوها لهذا المجال والتي 

.ترسم الخارطة التي تتوزع عليها المسائل  

ب يجوز فيه االجتهاد ضر: فقد ذكر اإلمام الشيرازي أن األحكام الشرعية ضربان

.وضرب ال يجوز فيه  

: وما يجوز فيه االجتهاد نوعان  

المعلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصالة والزكاة والصوم وحرمة : النوع األول 

وهذا الضرب ال يجوز أن يكون موضوعا لالجتهاد ألن ...الزنا والربا والسرقة 

(.ص)ذب هللا تعالى ورسوله المخالفة فيه ال تؤدي إال ألمر واحد هو أن يك  

دون األول في الرتبة والقطعية وهو لم يعلم من الدين بالضرورة ولكن : النوع الثاني

عليه دليل  قطعي هو إجماع الصحابة والتابعين ثم فقهاء األمصار ، وهذا أيضاً ال 

يحتمل اجتهادا ، ألن المخالفة فيه تؤدي حتما إلى خرق اإلجماع واتباع غير سبيل 

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير :" لمؤمنين لقوله تعالىا

..."سبيل المومنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا
4

    

فأما القطعي فال مجال للنظر فيه بعد وضوح  " :ىيقول الشاطبي في هذا المعن

م الواضحات ألنه وهو قس وليس مجاال للخالف ، الحق في النفي أو في اإلثبات،

"الحكم حقيقة والخارج عند مخطئ قطعا
5
. 

إن ما ال مجال للخالف فيه : يمكن أن نقول بعد رصدنا لمجاالت الخالف 

 :يتلخص إجماال في األمور اآلتية 
                                                 

.بن الحسن العنبري أنظر شرح اللمع ألبي إسحاف إبراهيم الشيرازي  المقصود بهم اإلمام الجاحظ وعبيد هللا  
1
   

.جمع الجوامع البن السبكي الكتاب السابع في االجتهاد ومسألة المصيب في العقليات  
2
  

.نشر البنود على مراقي السعود لعبد هللا بن ابراهيم العلوي الشنقيطي   
3
  

.115النساء  
4
  

1/87الموفقات للشاطبي - .
5
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 .أمور العقيدة الثابتة بنصوص قطعية الثبوث والداللة -

وب الصلوات الضروريات والمقصود بها األمور المعلومة من الدين كوج  -

 .إلى غير ذلك من األمور الثابتة بأدلة قطعية .....الخمس والزكاة والحج 

كالحدود الشرعية ومقادير  تحديدها ، رات التي نص الشارع علىالمقد -

تختلف باختالف  رات الشرعية التي الونحو ذلك من المقدو.....الزكاة والكفارات 

األزمنة واألمكنة واألشخاص
1
. 

 

الثاني الذي هو وعاء االجتهاد فهو يشمل غالب القضايا الفقهية التي  أما الضرب

"ليست من القبيلين السابقين
2
.  

على حكمها نص قطعي صريح ال تخلو ، من و هذه الوقائع التي ال يدل 

ما أن يدل على حكمها نص ظني و إما أال يرد فيها نص على اإلطالق ، حالتين فإ

 :في أمور ثالثة االجتهاد في النص فيكون أما ف

الحديث فيبحث المجتهد في سند في ثبوته أي إذا كان ظني الثبوت ، :أوال

وطريق وصوله إلينا ودرجة رواته ، من حيث العدالة  والضبط ، وهي مجاالت 

 .االختالف

إذا كان الماء قلتين لم يحمل :"ومن أمثلة ذلك قوله صلي هللا عليه وسلم  

"النجس 
3

به وثبت عند  اباالضطراب في السند والمتن فلم يأخذوفقد أعله الحنفية . 

به  االشافعية وآخرين فاخذو
4

      

في داللته إذا كان ظني الداللة ، فيجتهد المجتهد في المعنى المراد من : ثانيا 

الدليل ووجه الداللة على معناه ، فقد يكون عاما وقد يكون خاصا وقد يكون عاما أريد 

يد به العموم ، وقد يكون مجازا ،وقد يكون مجمال إلى به الخصوص أو خاصا أر

 .غير ذلك من الدالالت

ومن أمثلة االختالف في هذا النوع ،االختالف الواقع في عدة المطلقة ، فقد  

والمطلقات يتربصن }: في قوله تعالي" قروء "اختلفوا في مراد الشارع من لفظ 

{قروء بأنفسهن ثالثة
5

الحيض والطهر فاختلفوا في عدة ، فلفظ القرء مشترك بين 

المطلقة أتكون بالحيض أم باألطهار ؟ فذهب المالكية والشافعية إلى أن المراد منه هو 

 .الطهر ، وذهب الحنفية إلى أنه الحيض 

، قوله هومن األمثلة أيضا األلفاظ المشتركة الواقعة على الشيء الواحد وضد

{ مفأصبحت كالصر ي}تعالى 
6

لعلماء في معناها ، فقال بعضهم ، فقد اختلف ا  

المظلم سوداء الشيء  لكالنهار المضيء بيضاء ال شيء فيها ، وقال آخرون كاللي

فيها
7
. 

                                                 
.11ص  دانظر االجتهاد بين مسوغات االنقطاع وضوابط االستيرا

1
  

شرح اللمع ابي إسحاق الشيرازي 
2
  

3
 .رواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة باب ما ينجس الماء 

4
 .1ط.38 دانظر االجتهاد بين مسوغات االنقطاع وضوابط االستيرا 

.119سورة البقرة اآلية  
5
  

.19سورة القلم اآلية    
6
  

.19.التنبيه علي أسباب الخالف ص   
7
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في تحقيق مناط النص مثال ذلك العدالة فإنها مناط قبول الشهادة بنص :ثالثا 

{ اشهدوا ذوي عدل منكمو}:قوله تعالى
1

، ولكن الشخص المتصف بالعدالة هو محل 

اجتهاد فيختلف فيه المجتهدون ، والخالف بينهم ليس في شرط العدالة وال في نظر و

مدلول العدالة، ولكن فيمن يحمل صفة العدالة ، وفي هذا يقول اإلمام ألشاطبي 

االجتهاد المتعلق بتحقيق المناط الذي ال خالف فيه بين األمة في قبوله ، ومنعه أن "

النظر في تعين محله ، وذلك أن الشارع إذا  يتبين الحكم بمدركه الشرعي ولكن يبقي

وتبين عندنا معنى  العدالة شرعا،افترقنا في تعيين { واشهد ذوي عدل منكم}: قال

من حصلت فيه هذه الصفة وليس الناس في وصف العدالة على حد سواء ، بل يختلف 

"ذلك اختالفا متباينا 
2

 . 

أن يخلق تباينا في منتهيات وحينما يقع االجتهاد في هذا الضرب فإن من شأنه 

األحكام بتعا لتباين مدارك المجتهدين وتبعا ألسباب كثيرة تقصاها غير واحد من 

العلماء على نحو ما فعل ابن السيد البطليوسي في كتابه اإلنصاف وكذا اإلمام 

 .الشاطبي وغيرهم

وفي هذه الحالة يطرح األصوليون السؤال عن المحق من أولئك المجتهدين 

 .هو واحد بالذات أم إن الكل مصيب رغم تباين األحكام التي توصلوا إليها هل 

يرى أبو الحسن األشعري وأبو بكر الباقالني وأبو يوسف ومحمد بن الحسن 

الشيباني صاحبا أبي حنيفة وابن سريج وبعض المعتزلة أن كل مجتهد مصيب متى 

 .كان من أهل االجتهاد و طلب الحق ولم يأل في ذلك جهدا

وقد بنى أصحاب هذا المذهب قولهم على أن الحق في القضايا الخالفية ليس 

معينا وال محددا  وإنما هو عبارة عما غلب على ظن المجتهد ورجحه ، ألن األحكام 

 .الفقهية يكفي فيها أن تؤسس على غلبة الظن الذي ال يبلغ درجة اليقين

وأما الذين :" صوبة فقالولقد لخص إمام الحرمين في كتابه البرهان مذهب الم

ال شك أن كل مجتهد يعمل بموجب : صاروا إلى التصويب فمعتمدهم أنهم قالوا 

فإن أداه اجتهاده إلى التحليل يلزمه العمل . اجتهاده ، هذا ال خالف فيه وال امتراء 

بموجب اجتهاده، والذي أفضى اجتهاده إلى التحريم يتحتم عليه الجريان على مقتضى 

 .اجتهاده 

 .ووجوب العمل بمقتضى اإلجتهادين من أمر هللا وإيجابه

 .فالمعني بقولنا أنهما مصيبان أنهما فعال ما كان الواجب عليهما من ذلك

فقد أدى من االجتهاد ما أفاد غلبة الظن، والشرع أوجب العمل به ، :" ثم قال 

"ن عليهفيستبعد أن يوجب الشرع عليه عمال ثم يحكم أنه مخطئ فيما وجب الجريا
3
 . 

. 

وبهذا التوجيه من اإلمام الجويني يتبين أن المراد بالصواب ال يتطرق إلى 

ولو . مضمون الحكم وإنما يقصد به الصواب العملي الصالح لتأسيس التصرفات عليه

أريد بالتصويب غير هذا المعنى ألدى ذلك على تصويب الشيء ونقيضه، وفي ذلك 

                                                 

.1الطالق   1  
.1/11.17الموفقات 

2
  

1/1711.البرهان في أصول الفقه لإلمام الجويني 
3
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تغيرها تبعا آلراء المجتهدين ، والحق في الواقع ال ما فيه من القول بنسبية الحقيقة  و

 .يجوز إال أن يكون واحدا مهما تكن االعتبارات

ولقد مثل المصوبة القائلون بعدم تعين الحق في المسائل الخالفية بمثال الذين 

اشتبهت عليهم القبلة فلم يعرفوها ، فإنه يجب على كل واحد منهم االجتهاد في تعرف 

لي على الجهة التي هداه اجتهاده إلى أنها القبلة حتى لو أدى ذلك إلى أن سْمـتها ثم يص

يصلّـوا إلى جهات متقابلة ، ألن ذلك هو الذي يكفل النهوض بالفرض الذي هو إقامة 

"الصالة
1
  . 

 

 :الخاتمة

الخالف الواقع في فروع الشريعة الذي اقتضته الحكمة اإللهية في جعل الكثير 

أن كل ما ليس قطعيا من :" ظنية ، ولهذا قال بعض العلماءمن النصوص الشرعية 

األحكام هو أمر قابل االجتهاد ،وإذا كان يقبل االجتهاد ، فهو يقبل االختالف ، والذي 

ال يقبل االختالف هو القطعيات التي تجسم الوحدة الفكرية والشعورية والعملية لألمة 

يات يجادل فيها المجادلون ، ويشكك ، وهي التي ال ينبغي أن يسمح بتحويلها إلي ظن

فيها المشككون ،ومن المعروف أن هذه القطعيات تمثل مساحة قليلة جدا من األحكام 

"العملية ، وجل األحكام تقع في منطقة الظنيات القابلة االجتهاد
2
. 

وهذا النوع من الخالف فيه توسعة على المسلمين ورحمة بهم ، وهو سائغ 

ى اختالف األفهام والعقول في النصوص وتأويل اآليات ومشروع ،ألنه يرجع إل

واألحاديث
3

 . 

أن اختالف المذاهب رحمة كبيرة وفضيلة عظيمة ،وله "ويذكر بعض العلماء  

سر لطيف ذكره العالمون وعمي عنه الجاهلون ،فاختالفهم  خصيصة لهذه األمة، 

"وتوسيع في هذه الشريعة السمحة السهلة 
4

  . 

ع من الخالف ال يعلم المخطئ والمصيب إال هللا تعالي ،وقد كما أن هذا النو

رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي "روى عن اإلمام الشافعي رحمة هللا عليه انه قال 

"غيري خطأ يحتمل الصواب 
5
. 

وهذا النوع يكون في األمور التي شرعت متنوعة ، ومثله اختالف األنواع في 

إلى غير ذلك مما شرع ...تكبيرات الجنازة صفة األذان واإلقامة ، والتشهدات و

جميعه وإن اختلف العلماء في استحباب واحد منها وتقديمه على غيره بحسب الدليل، 

كالقنوت في الفجر ، والنزاع في استحبابه أو كراهيته ، ونذكر هنا قول ابن القيم في 

"    من تركه زاد المعاد في بيان االختالف المباح الذي ال يعنف فيه من فعله وال"

وهذا رد على أهل الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقا :" قال رحمه هللا 

عند النوازل وغيرها ، ويقولون هو منسوخ وفعله بدعة ، فأهل الحديث متوسطون 

                                                 
كشف األسرار عن أصول الفقه للبزدوي  

 
.1/75عبد العزيز اليمازي    

192صلقرضاوي شيخ يوسف اللالصحوة اإلسالمية بين االختالف المشروع والتفرق المذموم   .
2
  

15آداب االختالف ص  .
3
  

51الصحوة اإلسالمية بين االختالف المشروع والتفرق المذموم للقرضاوي ص  .
4
  

193الصحوة اإلسالمية ص-1  .
5
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ومع هذا فال ينكرون على من ...بين هؤالء وبين من استحبه عند النوازل وغيرها 

فعله ، وال يرونه بدعة ، وال فاعله مخالفا للسنة ، بل من داوم عليه ، وال يكرهون 

 . قنت أحسن ، ومن تركه فقد أحسن

المداومة على القنوت في الفجر ، وال  (ص)فإذا قلنا لم يكن من هديه :ثم قال 

الجهر بالبسملة لم يدل ذلك على كراهة غيره وال أنه بدعة ولكن هديه صلى هللا عليه 

لهوسلم أكمل الهدي وأفض
1
. 

فالواقع أن هذا االختالف ، وهو االختالف الفقهي ، ليس نقيصه وال تناقضا 

في ديننا ، وال يمكن إال يكون ، ألن النصوص األصلية كثيرا ما تحتمل أكثر من 

معنى واحد ، كما أن النص ال يمكن أن يستوعب جميع الوقائع ألنه محدود وهي غير 

والنظر إلى علل األحكام وغرض الشارع  محدودة ، فالبد من اللجوء إلى القياس

والمقاصد العامة للشريعة ، وتحكيمها في الوقائع والنوازل المستجدة ،وفي هذا 

تختلف فهوم العلماء وترجيحاتهم بين االجتهادات ، فتختلف أحكامهم في الموضوع 

"الواحد وكل منهم يقصد الحق ويبحث عنه ،من هنا تنشأ السعة ويزول الحرج
2
. 

وهذا مما ال خالف بين المسلمين ممن يعتد :"اإلمام  الشاطبي رحمه هللا قال 

ألحد أن يفتي في دين هللا إال بالحق الذي يعتقد  غبه في اإلجماع انه ال يجوز وال يسو

أنه حق ،رضي بذلك من رضيه ، وسخطه من سخطه ، وإنما المفتي مخبر عن هللا 

قد أنه حكم به  وأوجبه ، وهللا تعالى يقول تعالى في حكمه فكيف يخبر عنه إال بما يعت

"وأن احكم بينهم بما أنزل هللا وال تتبع أهواءهم :"لنبيه عليه الصالة والسالم 
3

  .

ا ، لصداقة أو يفتي زيدا  بما ال يفتي به عمرفكيف لهذا المفتي أن يفتي بما يشتهي ، 

لم أن هللا يأمره أن تكون بينهما أو غير ذلك من األغراض وإنما يجب للمفتي أن يع

وكيف له  حق فيجتهد في طلبه دون أن يخالفه أو ينحرف عنه،  يحكم بما أنزل هللا من

بالخالص مع كونه من أهل العلم واالجتهاد إال بتوفيق هللا وعونه وعصمته
4

  . 
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