
 مشروعية الخالف

من السنة النبوية 

 الشريفة

 من األصول العامة للشريعة

 من كتاب هللا تعالى 



 من القرآن الكريم

و داوود وسليمان إذ :" تعالى  قوله

يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم 

القوم وكنا  لحكمهم شاهدين ففهمناها 
 سليمان وكال آتينا حكما وعلما 

يأيها الذين }: قوله سبحانه وتعالى

امنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبدوا 

وان تسالوا عنها حين ,لكم تسوؤكم 

ينزل القران تبدلكم عفا هللا عنها وهللا 

{غفور حليم  

وال يزالون :" قوله تعالى 

مختلفين إال من رحم ربك 

 " .ولذلك خلقهم 

فان تنازعتم }قوله تعالي 

في شيء فردوه إلي هللا 

.{والرسول   
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 :من السنة النبوية الشريفة –ب 

عبد هللا ابن عمر رضي هللا 

قال رسول هللا :عنهما قال 

صلي هللا عليه وسلم يوم 

( :" ض)األحزاب للصحابة 

من كان يؤمن باهلل واليوم 

اآلخر فال يصلّيـّن العصر إال 

 ." في بني قريظة

عن عمر ابن العاص انه 

قال رسول هللا صلي :"قال 

إذا حكم : هللا عليه وسلم 

الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 

أجران ، وإذا حكم فاخطأ 
 فله أجر واحد 



من السنة النبوية الشريفة –ب   

عن أبي هريرة أن رسول هللا صلي هللا عليه وسلم قال 

، جاء الذئب فذهب بابن  إبناهمابينما امرأتان معهما :

إحداهما فقالت هذه لصاحبتها ، إنما ذهب بابنك أنت 

إنما ذهب بابنك ، فتحاكما إلى داوود  : وقالت األخرى

فقضى به  للكبرى فخرجتا على سليمان ابن داوود 

ائتوني بالسكين أشقه بينكما ، فقالت :فأخبرتاه ، فقال 

ال تفعل يرحمك هللا هو ابنها فقضى به :الصغرى 
 للصغرى



 خالصات

التفوق في العلم 1لخالصة  ا  

عبد هللا ابن مسعود أن النبي صلي هللا عليه وسلم قال 

لبيك يا رسول هللا :قلت : يا عبد هللا ابن مسعود :"له 

هللا ورسوله أعلم : أتدري أي الناس أعلم ؟ قلت : قال

الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس ،  أعلم:قال

وإن كان مقصراً عن عمله ، وإن كان يزحف على 
زحفا  إستيه  



 خالصات

الثمار الطيبة للخالف المشروع  2الخالصة     

إن االختالف المشروع الذي ينضبط بضوابط : 

شرعية في الدافع والمجال والوسائل واألهداف 

وغيرها ال يثمر إال تنوعا في اآلراء يساهم في ...

إكمال الفكر وتطويره، الن قصة العلم ما هي في 

حقيقتها ، إال قصة مخالفة عالم لعالم فنشأ عن ذلك 
 .الخالف إنتاج جديد



 خالصات

التفاهم بين المسلمين:    3الخالصة   

وعندما يسلِّم المسلم بحق اآلخر في الخالف ويتغلغل ذلك في 

وعيه فإن من شأن ذلك أن ينشر التفاهم بين المسلمين ما دام 

كل مخالف قد استعمل حقه في االجتهاد المؤدي إلى االختالف 

ومن ثم ال يكون لهذا االختالف أي أثر سلبي على العالقة التي 
 .تربط بين المسلمين وال يفسد للود قضية



 األصول العامة للشريعة

وما جعل }: قوله تعالي

حرجعليكم في الدين من   

يريد }: وقوله سبحانه وتعالى

هللا بكم اليسر وال يريد بكم 
 العسر 



 نشأة االختالف الفقهي وتطوره

الخالف في -أ
 عصر النبوة 

االختالف  -ج

في عصر 

 التابعين 

ت- االختالف في 

عصر إتباع التابعين 

وأصحاب المذاهب 
 الفقهية 

االختالف في  -ب

عصر الصحابة 
 رضي هللا عنهم 



 الخالف في عصر النبوة -أ

(  ص)رسول هللا 

مرجع الصحابة في 
 األحكام الشرعية

يسألونك عن األنفال }: قوله تعالى

قل األنفال هلل والرسول فاتقوا هللا 

وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا هللا 

  مومنينوالرسول إن كنتم 

اختالف اثنين من الصحابة كانا في 

سفر فأدركتهما الصالة فلم يجدا ماء 

:  وقال للذي أعاد  ...وصليا فتيمما 

وقال للذي لم " لك األجر مرتين "

  "أصبت السنة "يعد 

في أسرى بدر ،فان أبا بكر ومن 

تابعه أشاروا بأخذ الفداء منهم 

وعمرو من تابعه أشاروا بقتلهم 

،فحكم النبي صلي هللا عليه وسلم 

باألول ،فنزل القرآن بتفصيل الرأي 
 الثاني



 االختالف في عصر الصحابة رضي هللا عنهم  -ب

وأول ما اختلفوا فيه بعد التحاق 

المصطفى صلى هللا عليه وسلم بالرفيق 

 ...األعلى  هو مكان دفنه عليه السالم 

فاخبرهم أن النبي صلي هللا عليه وسلم 

ما قبض نبي إال دفن حيث قبض :"قال 
" 

ثم اختالف الصحابة رضي هللا عنهم في 

مسألة اإلمامة ، فقال األنصار منا أمير 

إن "ومنكم أمير فقال أبو بكر الصديق 

الناس :الرسول صلي هللا عليه وسلم قال 

تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع 
  لكفارهملمسلمهم وكفارهم تبع 

النفائسالمجالس ومنتخب نزهة  .  

واختلفوا أيضا في قتال مانعي الزكاة في 

 ...خالفة أبي بكر الصديق رضي هللا عنه 

خذ من أموالهم صدقة }: قوله تعالى

تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ، إن 
 صلواتك سكن لهم وهللا سميع عليم 

واختلفوا كذلك في ميراث الجد  فذهب 

أبو بكر وعبد هللا بن عباس وعثمان ابن 

على بن  ...الزبيرعفان وعبد هللا بن 

أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود 
... 



 خالصتان

رائده اإلخالص ولذا لم يكن بينهم ألن واختالف الصحابة كان أمرا طبيعيا 

تنازع في الفقه وال تعصب بل طلب للحقيقة وبحث عن الصواب من أي 

ناحية أُخذ ومن أي حجة استبان ، وأن ذلك االختالف كان فيه شحذ لألذهان 

واستخراج لألحكام من القرآن وال ينبغي أن نرى في الخالف في الفروع  

إال  ثمرات ناضجة لما بثه القرآن الكريم والسنة النبوية في نفوس الناس من 

بسنة  مستضيئينالبحث بعقولهم وتدبير شؤونهم بالشورى ومبادلة الرأي ،
 النبي صلي هللا عليه وسلم ومستظلين بأحكام القرآن

في هذه القضايا ( ص)وقد كانت األمة تنظر إلى اختالف الصحابة  

على أنه اختالف تنوع وليس اختالف تضاد ، وموجب للتوسعة ال 

اتفاقهم حجة قاطعة " سببا  للتفرقة ، وفي ذلك ورد قول من قال 
 واختالفهم رحمة واسعة



 مميزات هذه المرحلة

 تخرج التابعين على أيدي الصحابة
 وإدراكهم الجيد لمنهج اإلسالم في العلم والفتوى 

 نشطت حركة االجتهاد واتسعت دائرة االستنباط

اتساع 

بالد 

اإلسالم 

بسبب 
 الفتوحات

دخول أقوام 

جدد في 
 اإلسالم

كثرة 

الحوادث 
 المستجدة

 عكوف

 من طائفة

  العلماء

  على

 الفتوى



 التمهيد لظهور المدارس الفقهية

مكة 
 المكرمة

المدينة  الشام
 المنورة

 مصر
لكوفةا  

 البصرة
 اليمن



 علماء المدينة

 عروة بن الزبير

 أبو الزناد

 سالم بن عبد هللا 
 عبيد هللا بن عتبة

 أبو بكر بن هشام سعيد بن المسيب

 سليمان بن يسار

بن محمد  القاسم
 بن أبي بكر

نافع مولى بن 
 عمر 

ابن شهاب 
 الزهري 



 علماء مكة المكرمة

 عطاء بن رباح

 محمد بن مسلم

عكرمة مولى 
 ابن عباس



 علماء الكوفة

لشعبيا  

 علقمة  إبراهيم النخعي



 علماء البصرة

 محمد بن سيرين

 قتادة الدوسي

 الحسن البصري



 مناهج العلماء في هذه المرحلة

كتاب هللا : الجامع بينهم 
(ص)وسنة رسوله   

من يتشبث 
 بالنص

من ينهج 

منهج 
 المصلحة

من ُيعِمل 
 القياس



 ظهور المدارس الفقهية

كانت المرحلة السابقة مرحلة جنينية 
 تخلقت فيها المدارس وتميزت

مدرسة 

الحديث 
 بالحجاز

ومدرسة 

الرأي 
 بالعراق



 االختالف في عصر أتباع التابعين

كثرة االجتهاد وكثرة 
 االختالف

االحترام المتبادل بين 
 المجتهدين



 مظاهر االئتالف رغم االختالف

قد عزمت أن آمر بكتبك :"حج المنصور قال لإلمام مالك لما 

فتنسخ ثم أبعث في كل مصر من ( الموطأ)هذه التي كتبتهـا 

أمصار المسلمين منها نسخة ، وآمرهم بأن يعملوا بما فيها وال 

  يتعدوه إلى غيره

يا أمير المؤمنين ال تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت  : "فقال مالك  

إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات ، وقد أخذ كل قوم 
 .فدع الناس وما اختار أهل كل بلد منهم ألنفسهم... بما سبق إليهم 

..  



 مظاهر االئتالف رغم االختالف

إذا رأيت :"وقال سفيان الثوري 

الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف 
"فيه وأنت ترى غيره فال تنهه   

ما رأيت أعقل من :"وقال يونس الصدفي 

الشافعي ، ناظرته يوما في مسألة ثم 

يا :"افترقنا ، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال 

أبا موسى ، أال يستقيم أن نكون إخوانا 

هذا يدل :"وأن نتفق في مسألة ، قلت 

على كمال عقل هذا اإلمام وفقهه فمازال 
 النظراء يختلفون



البسملة: نموذج مسألة خالفية   

 موضع اتفاق 

اتفق العلماء علي أن البسملة بعض آية 

في سورة النمل ، واختلفوا في البسملة 

الواقعة في أول السور إلى ثالثة 
 مذاهب مشهورة



األولالمذهب   

،آية من الفاتحة ومن كل سورة أنها  -  

هذا فقراءتها واجبة في الفاتحة وحكمها حكم وعلى  - 

 الفاتحة في السر والجهر ، 

المجمر هذا المذهب ما ورد في حديث نعيم بن وحجة  -

صليت خلف أبي هريرة فقرأ بسم هللا الرحمان : " قال 

الرحيم قبل القرآن وقبل السورة وكبر في الخفض والرفع 
أنا أشبهكم بصالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:وقال   



 المذهب الثاني 

آية مستقلة إنها  -  

للتيمن والفصل بين السور ، أنزلت  -  

قراءتها في الفاتحة جائزة بل مستحبة ، وأن  -  

  يسن الجهر بهاوال  -



ثالمذهب الثال  

ليست آية من الفاتحة وال من غيرها أنها   -  

قراءتها مكروهة سرا وجهرا في الفرض دون وأن  -

،،النافلة   

صليت :" قال( ض)هذا المذهب حديث أنس وحجة  -  

خلف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وخلف أبي بكر 

وعمر وعثمان رضي هلل عنهم فلم أسمع أحدا  منهم 
"يجهر ببسم هللا الرحمان الرحيم  



والحمد هلل الذي 
 بنعمته تتم الصالحات


