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 اختالف الفقهاء
 وأثره يف اختالف العاملني لإلسالم

 د. عبد هللا الفقيه
 رئيس جلنة الفتوى ابلشبكة اإلسالمية

 قطر ــوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 وصلى هللا على نبيه الكرمي

فهـي يف تعرفـا اخلـالف وفـروف سيكون الكالم حتت هذا العنوان يف مقدمة وفصـلني وخامتـةأ أمـا املقدمـة 
نشـــ،تهأ وأمـــا الفصـــالن فـــاألور منهمـــا يف لفـــر أســـبا  خـــالف الفقهـــاءأ والثـــا  يف لفـــر أســـبا  خـــالف 

 أ وأما اخلامتة فتوصيات.اآلن العاملني لإلسالم
 

 املقدمة
االخـتالف لةــة مصـدر اختلــاأ واالخـتالف نقــي  االتفـاقأ وفســتعمل عنـد الفقهــاء كعنـاه اللف ــيأ وفــذا 

 خلالف. ا
 :الفرق بني اخلالف واالختالف

للعلمـاء طرفقتــان يف اســتعمار هــذا االصــطالمأ فمــنهم مــن فــرى أامــا لف ــان مرتادفــان فســتعمل فــل واحــد 
نشـ، للـع عـن دليـل أم نشـ، عـن لـ  دليـلأ ومـنهم مـن خـ  أمنهما يف الداللة على نقـي  االتفـاق سـواء 

 . (1)عن ل  دليل ئا  ظ "اخلالف" كا فان انشليلأ ولف عن دئا  لفظ "االختالف" كا فان انش
 ما فشهد هلذا املنحى قطعا . ه وال شع أن هذا يف جمرد االصطالمأ أما أصل اللةة فال فوجد في

 
 فروف نش،ة اخلالف:

                                                

 املوسوعة الكوفتية )خالف(. (1)



 املؤمتر العلمي: العمل اإلسالمي بني االتفاق واالفرتاق
 م12/7/2004ــ10 هـ1425مجادى األوىل  25ــ  23 جامعة اخلرطوم ــ قسم الثقافة اإلسالمية

 2 ره يف اختالف العاملني لإلسالماختالف الفقهاء وأث

قبــل الشــروذ يف لفـــر أســبا  اخلـــالف ال بــد أن نطـــل ظطــالال  ســرفعا  علـــى فــروف ومالبســـات نشــ،ة هـــذا 
اإلطالر على لفر بع  أسـبابه فـ ن للـع  ـرد التمثيـل لـيس ظالأ ألننـا سـنتناور  اخلالفأ وظن اشتمل هذا

 هذه األسبا  مرتبةأ وللع حبسب ما فسمح به الوقت وفتناسب مع املقام. 
ات فثــ ةأ لكنــه ظن مــن ن ــر ظىل فــروف نشــ،ة هــذا اخلــالف يف مســائل الفقــه وجــد أنــه فــان  صــل يف مــر 

 أن قولـه هـو القـور ا ـذأ وللـع ظمـا رافـه ظىل رأ  الطـرف اآلخـر لتبـنُي سرعان مـا فـان فـ ور وفرجـع أحـد أط
ومـن ومل فطلـع عليـهأ  لكونه عارفا  هبذا الدليل ولكنه فان لائبـا  عـن لهنـهأ وظمـا لكونـه لـ  عـارف بـه أصـال  

نـ  صـلى عـدد لفـره مـيال  ظىل أن ال عـنأمثلة األور ما وقع لعمرأ فقد اى على املنـ  أال تـ اد مهـور النسـاء 
َوِظْن رت عمـر بقـور تعـاىل: )هللا عليه وسلم مل ف د عليه يف مهور نسائه فقامت امرأة من جانب املسجد ولف  

ونَــ ـــذموا ِمْنــهم َشـــْيئا  أََهْخمذم ـــتمْم ِظْحــَداهمن  ِقْنطَـــارا  فَــال َهْخم َْتـــاان  َوِظْ ــا  أََرْدُتمم اْســِتْبَداَر َزْو م َمَكــاَن َزْو م َويتـَيـْ  ممِبينـــا ( هم هبم
أ فـــرتم عمــر قولـــه: وقــار فـــل أحــد أعلـــم منــع حـــ: النســاءأ ويف روافـــة أخــرى: امـــرأة [20النســاء:]ســورة 

 أصابت ورجل أخط،. 
  .وقد فان فعلم اآلفة ولكنه نسيها

 وقد فذفر العامل ا تهد اآلفة أو السنةأ ولكنه فت،ور فيهما هوفال  من ختصي  أو نسخ أو معىن ما. 
مـن سـنن النـ  صـلى  ـــ وهم أئمة الـدفن وأعـالم اهلـدىــ فنقور: فم فات فبار الصحابة ار الثا  أما عن ا 

هللا عليــه وســـلمأ ومـــن أســـبا  للـــع أن الصـــحابة روــي هللا عـــنهم فـــانوا لو  معـــاف  فطلبواـــاأ وفـــانوا يف 
جيهـ  بـه نفسـه  ونع من القوت شدفدأ فمن اتجر فةـاد  األسـواق وساسـيها طلبـا  لقوتـه وقـوت عيالـه ومـا

للةـ وات الكثــ ةأ ومـن منهمــع يف ظصـالم الــهأ وفـانوا مــع فـل مــا هـم فيــه مـن شــدة ووـيذ حرفصــني فــل 
ا رص على أال فضيع أحد منهم فرصة يف اجللوس عند الن  صلى هللا عليه وسلم واالستفادة منهأ ظلا وجد 

 أدىن فراغ مما هو فيه.
بع أ وللع لقلـة مشـالله لكونـه ال زوجـة لـه وال أوالد فكـان  وفان بعضهم أوفر ح ا  يف هذا اجللوس من

أفثـر أبـو هرفـرة  :أفثر مساعا  من الن  صلى هللا عليه وسلمأ ومن هؤالء أبو هرفرة فقد قار ظن الناس فقولون
ْلبَـيِ نَـاِت َواهْلـمَدى ِمـْن ِظن  ال ـِذفَن َفْكتمممـوَن َمـا أَنْـ َْلنَـا ِمـَن ا) :تـا  هللا مـا حـدثت حـدفثا  ل فتلـوولوال يفتان مـن ف

 ال ِذفَن اَتبموا َوَأْصـَلحموا َوبـَيـ نمـوا َف،مولَئِـَع ِظال   ِعنمونَ ال  هممم اَّلل م َوفـَْلَعنـمهممم البـَْعِد َما بـَيـ ن اهم لِلن اِس يف اْلِكَتاِ  أمولَِئَع فـَْلَعنـم 
 ذأ ظن ظخوا  من املهاجرفن فان فشةلهم الصفْ [160ــ159البقرة:]سورة أَتمو م َعَلْيِهْم َوأاََن التـ و ا م الر ِحيمم( 

ابألسواقأ وظن ظخوا  من األنصار فان فشةلهم العمل يف أمواهلمأ وظن أاب هرفرة فـان فلـ م رسـور هللا صـلى 
 .(1)هللا عليه وسلم على شبع بطنه و فظ ما ال  ف ون

                                                

 متفذ عليهأ وهذا لفظ البخار . (1)
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فتـواه بعـ  النـاس دون بعـ أ وفـان فقضـي  هو ضـر  :  صلى هللا عليه وسلم فان فسـتفومن املعلوم أن الن
و ضــر قضــاءه بعضــهم دون بعــ أ وفــان ركــا أمــر ممــر أو اــى عــن أمــر يف لــ  حــا  الفتــوى  والقضــاءأ 

 و ضر للع بعضهم دون بع أ فال فعقل أن  يط أحدهم بكل ما صدر منه صلى هللا عليه وسلم. 
 عدم اإلحاطة. وفانوا مدرفني هلذه ا قيقة أعين حقيقة 

وهلـذا ملــا و  أبــو بكــر اخلالفــة فــان ظلا ن لــت بــه النازلـة لــيس عنــده فيهــا نــ  مــن رســور هللا صــلى هللا عليــه 
قضى بهأ وظال اجتهد يف ا كـم فيهـاأ وقـد  ر من حضر عنده من الصحابة ف ن وجد عندهم نصا  ،وسلم س

يف انزلـة ظال رجـع بعضـهم ظىل رأ   اختالفـا  ن ال فكـادون تتلفـو  أفلوا على هذا ا ـار طيلـة خالفـة أك بكـر
 اآلخرأ فانعقد ظمجاعهم أو فادأ هذا ابستثناء الن ر اليس  من املسائل اليت فل اخلالف فيها قائما . 

 نقطة حتور ف ى: 
وهي أنه ملا مات أبو بكر وو  عمر بعده فتحت األمصار وتفرق الصحابة يف األقطارأ واستقر املقـام بكـل 

مـنهم يف مصـر مـن األمصـارأ وفانـت تنـ ر النازلـة مهـل مكـة أو أهـل املدفنـة أو أهـل الـيمن أو أهـل  جمموعة
العــراق أو أهــل الشــام أو أهــل مصــر فيفــيت فيهــا مــن ن لــت هبــم مــن الصــحابة كــا  صــل عنــدهم فيهــاأ وركــا  

نـ  تصـها لـا   فانت هذه الفتـوى مسـتندة ظىل عمـوم أو اجتهـاد سـائالأ لـوال فـون املسـ،لة قـد ورد فيهـا
عمن أف: هذه الفتوىأ فقد حضر املد  ما مل  ضر املصر  وحضر املصر  ما مل  ضر الشاميأ وقد فـل 

فـل طائفـة مـن التـابعني ففتـون كـا   تا ـار علـى هـذا بعـد انقـرا  عصـر الصـحابة فـرتة مـن الـ منأ فقـد فانـ
لــى فتـاوى مـن ابملدفنــة مـن التــابعنيأ اسـتقر عنـد مــن أدرفـوا مـن الصــحابةأ ومـن هنـا طةــت يراء ابـن عمـر ع

لبثـا  فيهـاأ وفــذا ا ـار ابلنسـبة ألهـل مكـة مـع ابــن  (املكثـرفن)ألاـا فانـت  ـل ظقامتـهأ وقـد فــان مـن أطـور 
 عباس وابلنسبة ألهل الكوفة مع ابن مسعود.. وهلم جر ا.. 

ذا عنــد فهـور مــن بعــد ن أهـل مصــر ترجــون عـن فتــوى مــن رووا عنـه ظال اندرا أ وفــل ا ــار علـى هــفلـم فكــ
ــابعني فــ،ك حنيفــة وســفيان وابــن أك ليلــى ابلكوفــة و  شــون ابملدفنــةأ ككــةأ ومالــع وابــن املاج جابــن جــرفالت

ة علـى نفـس طرفقـة مـن سـبقوهمأ ئمـهـؤالء األ ىوسوار ابلبصرةأ واألوزاعي ابلشامأ والليث كصـرأ فقـد جـر 
 واتبعي التابعني من أهل بلده.. ظخل. منهم مسلع من أخذ عنهم من التابعني فقد سلع فل واحد 

تلكـم فانــت نبـذة ســرفعة عـن فــروف نشــ،ة اخلـالف ومالبســات حصـوله أور مــا نشـ،أ وبعــدها ســننتقل ظىل 
 أسبا  حصور اخلالف. 

 

 الفصل األور
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 عند الفقهاء أسبا  حصور اخلالفيف 
 السبب األور: 

 وهو فتكلم عن أسبا  حصور اخلالف:  خرأ فقور ابن القيمالبع  على دليل مل فعثر عليه اآل ثورع
ا أن فكـون عاملــا  كوجبـهأ فــ لا مل فبلةــه أن ال فكــون ا ـدفث قــد بلةـهأ ومــن مل فبلةــه ا ـدفث مل فكل ــمنهـا "

وقــد قــار يف تلــع النازلــة كوجــب فــاهر يفــة أو حــدفث يخــرأ أو كوجــب قيــاس أو استصــحا  فقــد فوافــذ 
ذا السبب هو الةالـب علـى أفثـر مـا فوجـد مـن أقـوار السـلا  الفـا  ا دفث املرتوم اترة وتالفه أخرىأ وه

ـــثأ فـــ ن اإلحاطـــة حبـــدفث رســـور هللا صـــلى هللا عليـــه وســـلم مل تكـــن ألحـــد ـــع  ألـــبع  األحادف ـــ  لل واعت
ابخللفــاء الراشــدفن الــذفن هــم أعلــم األمــة ممــور رســور هللا صــلى هللا عليــه وســلم وســننه وأحوالــه وخصوصــا  

 .(1)"كن ففارقه...الصدفذ الذ  مل ف
 السبب الثا : 

أ هو فون ا دفث قد بلةه لكن مل فثبت عنده لضعا من رواه عنه لكونه جمهوال  أو سيء ا فـظ أو متهمـا  
 وفكون هذا ا دفث بعينه قد ثبت عند ل ه لكونه قد رواه له الثقات ابلسند املتصل. 

 السبب الثالث:
خالفـه فيـه لـ هأ فقـد فعتقـد أحـد األئمـة وـعا رجـل وفعتقـد اعتقاد أحدهم وعا ا دفث ابجتهـاد قـد  

علــى املوثــذأ وفكــون اترة مــع املوثــذ  يَ ِفــا الطالعــه علــى ســبب خَ يخــر قوتــه وفكــون ا ــذ اترة مــع املضــع ِ 
لعلمـه من للــع السـبب لــ  قــادم يف روافتـه وعدالتــهأ ظمـا ألن جــنس للــع السـبب لــ  قـادم أصــال أ وظمــا 

 هوفل فرفع عنه ا ر  بسببه. لكونه له فيه عذر أو 
وقد فكون للمحدث حاالن حار استقامة وحار اوطرا  فيحكم املوثذ من ا دفث صـحيح فنـا  منـه أنـه 

أييت مما رواه يف حار االستقامةأ و كم القـادم منـه وـعيا فنـا  منـه أنـه ممـا رواه يف حـار االوـطرا  وهنـا 
 دور أهل التحقيذ والتدقيذ.

 السبب الرابع: 
اشرتاط بعضهم يف خ  الواحد العدر شروطا  تالفـه فيهـا لـ ه فاشـرتاط بعضـهم أن فكـون الـراو  فقيهـا  ظلا 

 عه ظلا فان مما تعم به البلوى.خالا ما رواه القياسأ واشرتط يخرون انتشار ا دفث وشيو 
 السبب اخلامس: 

 .(ظنع ميت وظام ميتون)ويفة أ (م ظحداهن قنطارا  تويتي)أن فنسى ا دفث أو اآلفة فما نسي عمر: 
                                                

 فما بعدها. 2/542الصواعذ: (1)
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 السبب السادس: 
املنابـذة..  أاملالمسـة أاملخـابرة أاحملاقلـةأ نـةبامل ا :عدم معرفته كدلور بع  ألفاظ ا ـدفث لكونـه لرفبـا عنـده

وحنوهــا مــن الكلمــات الةربيــة الــيت اختلــا العلمــاء يف هوفلهــاأ ومــن هــذا القبيــل: "ال طــالق وال عتــاق يف 
وهــم أهـــل ضــبأ ومـــنهم مــن فســره ابلةأ ا جــازوهــم أهــل أ ن فســر اإللـــالق ابإلفــراهفمــنهم مــ أظلــالق"
ومــنهم مــن فســره ثمــع الــثالث يف فلمــة واحــدة ف نــه مــ،خول مــن للــذ البــا  أ  أللــذ عليــه اب  العــراقأ 

 .الطالق مجلة
 . والسكر اب  تصوره أو قصده فاجلنونفقور ابن القيم: والصوا  يف لفظ اإللالق أنه الذ  فةلذ صاحبه 

اخلــالف العــار  مــن جهــة فــون اللفــظ مشــرتفا  أو  أوهــو الســبب الســادس أوممــا فــدخل حتــت هــذا الســبب
د التقييـد )ا ـاز( فمســ،لة جممـال  أو مـرتددا  بـني محلـه علــى معنـاه عنـد اإلطـالق )ا قيقـة( أو علــى معنـاه عنـ

  .(2)األسودأ واخليط األبي  من اخليط (1)القرء
 السبب السابع: 

 حتــت اللفــظأ ظمــا لعــدم ن فكــون عارفــا  بداللــة اللفــظ ومووــوعهأ ولكــن ال فنتبــه لــدخور هــذا الفــرد املعــني  أ
ظحاطته حبقيقة للع الفرد وأنه مماثل لة ه من األفراد املشمولة ابللفظ املذفورأ وظما لعدم حضور للع الفرد 

 م. ببالهأ وظما العتقاده اختصاصه كا جيعله خارجا  من اللفظ العا
 السبب الثامن: 

 اعتقاده أنه ال داللة يف اللفظ على ا كم املتنازذ فيه. 
 السبب التاسع: 

هو أنه ملا فهرت املذاهب الفقهية املعروفة اشتةل فل أتباذ مذهب ثمع وحترفر أقوار ظمام مذهبهمأ وووع 
فــاق قليلــة جــدا أ وقــد أصــور املــذهب وتقعيــد قواعــدهأ واتســعت دائــرة اخلــالف ظىل أن أصــبحت مــواطن االت

 نش، عن االختالف يف القواعد اختالف فب  يف الفروذ. 
وما دامت فل قاعدة اختلا فيها فنش، عن للـع اخـتالف يف الفـروذ املتفرعـة عنهـا فلـع أن تتصـور حجـم 

 يف سـاملة مـن االخـتالفوالـيت فقـار ظاـا واليت عليها مبىن الفقه فلـه اخلالفأ وح: القواعد اخلمس الك ى 
 فيها مخس وهي:  اجلملة

 .اليقنيالشع ال فرفع ( 1)
                                                

 طهار ومن فسرها اب يضات.فمنهم من فسر اإلقراء يف قوله تعاىل: ثالثة قروءأ ابإل( 1)

ر ابن القيم: فهمت طائفة من اخليط األبي  واخليط األسود اخليطني املعروفنيأ وفهم ل هم بيـا  فقو ( 2)
 (.2/556الصواعذ: )النهار وسواد الليل. 
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 .الضرر فنفي( 2)
 ملشقة جتلب اليسر.( ا3)
 م حيث ال جتور.ك  العادة حتَ ( 4)
 األمور كقاصدها.( 5)

 وظىل هذا أشار من قار:
ـــى  واعلـــم من الفقـــه مبنـــاه عل
 ال فرفــع اليقــني شــع والضــرر
 حتكم العادات حيث ال جتور

 

 

 ا جتتلـىمخس قواعد ظلا مـ
 فنفى وجتلب املشقة اليسر
 وابملقاصـــــد تبـــــني األمــــــور

 األمر تعقيدا أ ودائرة اخلالف اتساعا  ف داد بل من اخلالف ح: هذه القواعد مل تسلم يف واقع ا ار  ــ نقورــ  
يف ظلا أدرم الباحث حقيقة وهي أن هذه القواعد اخلمس واليت قلنا ظن االتفـاق قـد وقـع بـني الفقهـاء عليهـا 

بــين عليهــا مــن الفــروذ عنــد  شــيء ل  ابر ممــافتفقــون علــى فكــادون ال  -ظن ســلم لنــا هــذا القــور–اجلملــة 
عنـد فما فكون وررا  عند هؤالء ال فكون وررا  عند أولئع وما فعد مقصدا  معت ا  للشارذ  جرفخالتطبيذ والت

 قوم ال فعد مقصدا  معت ا  له عند يخرفن.. وقس على للع. 
 :عاشرالسبب ال

هو املعاصـرة واالحتكـامأ وهـذا ال جتـد لـه لفـرا  عنـد مـن فتكلمـون يف أسـبا  ورود اخلـالفأ والواقـع أن مـا 
فنشــ، مــن اخلــالف بــني املتعاصــرفن أشــد عمقــا واتســاعا  ممــا فنشــ، بــني لــ همأ وقــد فطــن هلــذا البــا  أهــل 

 ا دفث فردوا قدم بع  املعاصرفن يف بع  فقور السيوطي يف ألفيته: 
 رــن عبد البــيف بعضهم عن اب اردد مقار بع  أهل العصرو 

ــا ظىل مــا لفــره ابــن عبــد الــ  يف هــذا املعــىنأ ومنــه مــا رو   ســناده ظىل ا ســن ابــن أك  والســيوطي فشــ  هن
بــن دفنــار فقــور: فؤخــذ بقــور العلمــاء والقــراء يف فــل شــيء ظال قــور بعضــهم يف  مسعــت مالكــا  "جعفــر قــار: 
ــا وهــذا مــن أشــد حت مبعــ  فــ ا اســدا  مــن التيــوس يف ال رفبــة تنصــب هلــم الشــاة الضــار  فينــب هــذا مــن هن

 .(1)"هاهنا
وقد لفر الذه  يف س  أعالم النبالء قصة أشهب مع الشافعي ولفرها ل ه أفضا أ وملخصها أن  مد بن 

فـان فـدعو عليـه يف   ظنه مسع أشهب فدعو على الشافعي ابملوتأ ويف روافة أنه :عبد هللا بن عبد ا كم قار
 لعأ وقد بلال اخل  الشافعي فقار:من أن فضيع مذهب ما شيتهالسجودأ وأن الباعث له على للع خ
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 متــــــــــىن رجــــــــــار أن أمــــــــــوت وظن أمــــــــــت
 ى خــالف الــذ  مضـــىقــفقــل للــذ  فب

 وقــــــد علمــــــوا لــــــو فنفــــــع العلــــــم عندهـــــــم
 

 

 فتلــــــع ســــــبيل لســــــت فيهــــــا موحــــــد
 جتهـــــــ  ألخـــــــرى مثلهـــــــا فكـــــــ،ن قـــــــد

ــ  (1)ي علــي كمْخلــدن مــت مــا الــداعئل
 وهلذا قار الشافعي أفضا :  

 أال قــــــــــــــــــل ملــــــــــــــــــن ابت   حاســــــــــــــــــدا
 أســـــــــــــــــــــ،ت علـــــــــــــــــــــى هللا يف ملكـــــــــــــــــــــه
 فكــــــــــــــــــــــان جــــــــــــــــــــــ ا م أن خصــــــــــــــــــــــين

 

 

ـــــــى مـــــــن أســـــــ،ت األد  ـــــــدر  عل  أت
ـــــــــــر    مــــــــــــا وهــــــــــــب  ألنـــــــــــع مل ت
ـــــــــــــــــلب ــــــــــــــــع اب  الطــ  وســــــــــــــــد علي

سـوء مـا تعـر  لـه مـن وقصة البخار  وقصة سيبوفه مشهوراتنأ وقد مات فل واحد منهما لما  وفمدا  من  
فمات البخـار  طرفـدا  مشـردا  مـن ا ـافظ الـذهليأ ومـات سـيبوفه بعـد  أمعاصرفهمن معاملة قاسية من قرن 

 أن آتمر عليه ظمام القراء وظمام النحاة وهو قرن له وهو الكسائي. 
لن بشـعورهم كـرارة وقد وجدت أثرا  هلذه ال اهرة اسرتعى انتباهي وهو أن بع  املؤلفني تتمون فتبهم كا فؤ 

 تقان أبياات  قدسة مشهورة وهي:أ فقد أنشد السيوطي يف خامتة فتابه اإلمعاصرفهمبع   بسبب ما وقع من
 

ـــــــــــى مجـــــــــــع الفضـــــــــــائل جاهـــــــــــدا    ادأ  عل
ــــــــــن  واقصـــــــــد هبـــــــــا وجـــــــــه اإللـــــــــه ونفـــــــــع مـ
 واتـــــــــــــــرم فـــــــــــــــالم ا اســـــــــــــــدفن وبةـــــــــــــــيهم

 
 

 

 وأدم هلـــــــــــــــا تعـــــــــــــــب القر ـــــــــــــــة واجلســـــــــــــــد
 فيهــــــــــــــا واجتهــــــــــــــد بلةتــــــــــــــه ممــــــــــــــن جــــــــــــــد  

 فبعـــــــــــد املـــــــــــوت فنقطـــــــــــع ا ســـــــــــد مهـــــــــــال  
 ه فقد أنشد هو اآلخر قور القائل:وفذلع فعل ابن هشام النحو  يف خواُت بع  فتب 

ــــــــــــــ   لــــــــــــــ  الئمهــــــــــــــم  ظن  ســــــــــــــدو  ف
ـــــــــــــدام   وهلـــــــــــــم مـــــــــــــا  ك ومـــــــــــــا هبـــــــــــــــم ف

 
 

 

 قبلــي مـــن النــاس أهـــل الفضــل قـــد حســـدوا
 ومــــــــــــــات أفثــــــــــــــران لمــــــــــــــا  كـــــــــــــــــا جيـــــــــــــــد

 وفقور ال  شر : 
ــــــــــبزمـــــــــان فـــــــــل خـــــــــب  ـــــــــه خـ  في

 هلـــــــــــم ســـــــــــوق بضـــــــــــاعتها نفــــــــــــاق
 
 

 

ــــــــــذاق ـــــــــو ف  وطعـــــــــم اخلـــــــــل خـــــــــل ل
ــــــــــــــاق ـــــــــــــه نفــ ـــــــــــــافذ فالنفـــــــــــــاق ل  فن

نبهـوا هلـذا األمـر فقـد تنبـه لـه بعـ  الفقهـاء أفضـا أ فقـور خليـل بـن تولـئن فـان املشـتةلون بنقـد األسـانيد قـد  
"وال عــامل علــى مثلــه"أ ظسـحاق املــالكي وهــو فعــد املــواطن الـيت ال تقبــل فيهــا الشــهادة ألجــل العـداوة فقــور: 
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فمجرد فواما عاملني متعاصرفن جيعلهما يف م نة العداوة حبيث فكون فن للع فنا  لالبا  سنع قبور شهادة 
 أحدمها على اآلخر. 

  واإلفليل عند قور خليل املتقدم: "وال عامل على مثله" قار ابن وهـب: ال جيـوز شـهادة وقار املواق يف التا 
 . (1)عين العلماء ألام أشد حتاسدا  القارئ على القارئ ف

ومــن املعلــوم أن ابــن عرفــة قــد خــالا مــا لهــب ظليــه خليــل وشــراحه يف هــذه املســ،لةأ وال فهمنــا هنــا مــا هــو 
لذ  فهمنا هو أن املعاصـرة سـبب مـن أسـبا  فهـور اخلـالف قـد ال ففطـن لـه الكثـ ونأ القور الراجح بل ا

 رى جثمانه الثرى ولسان حاله معهم فنشد قور القائل: افال فكاد الناس فعرفون لعامل قدره ظال بعد أن فو 
ـــا زودتين زاداويف حيايت م ألفينع بعد املـوت تندبـين ال  ــ
 السبب ا اد  عشر: 

نكــار القيــاس وااللتفــات ظىل العلــل واملقاصــد عنــد أهــل ال ــاهر ومــن علــى شــافلتهم فقابلــه توســع هــو أن ظ
عة بشــكل فبــ  حــ: ســجيعــل هــوة اخلــالف بينهمــا مت ممــا أظىل املقاصــد والعلــل عنــد يخــرفنشــدفد يف الن ــر 

كـن أن فعـد اإلمجـاذ اإلمجاذ حبيـث س عدم اعتبار أهل ال اهر يف ظىل ــ فالنوو ــ  بع  العلماء بوصل األمر 
 . منهم منعقدا  مع وجود املخالفني

 ومما فدخل حتت هذا السبب القور بسد الذرائع املفضية ظىل ا رام.
 السبب الثا  عشر: 

حور النسخأ وقد نشـ، عـن اخلـالف يف مسـ،لة النسـخ خـالف يف فـروذ فثـ ة ال تكـاد تـدخل حتـت حصـرأ 
 ومن أشهر مواطن هذا اخلالف هنا موطنان: 

فمذهب األحناف أاا نسخأ ومن األمثلة اليت ف هر فيها اخلـالف يف  ؟األور: هل ال ايدة على الن  نسخ
هــذه املســ،لة مســ،لة اشــرتاط أن تكــون الرقبــة يف ال هــار مؤمنــة محــال  علــى الرقبــة يف ففــارة القتــلأ فمــذهب 

حرفــر رقبــة مــن قبــل أن فتماســاأ ألن هللا قــار فت ؛األحنــاف أن اإلســان يف رقبــة ففــارة ال هــار لــيس مشــروطا  
 ومقتضى اآلفة ظج اء الرقبة املطلقة فمن قيدها ابإلسان فان زائدا  على الن أ وال ايدة على الن  نسخ. 

جـــ اء مـــع فتضـــمن اإل اخلطـــا  فقـــور ظمـــام ا ـــرمني يف ال هـــان: ووجـــه ادعـــائهم فواـــا نســـخا  أن مقتضـــى
هو متضمن اآلفة فاقتضت الـ ايدة رفـع مـا تضـمنه اإلطـالق مـن اإلطالقأ وال ائد فرفع اإلج اء يف اإلطالق و 

 . (2)من هذه اجلهة اإلج اء فكان للع نسخا  

                                                

 .التا  واإلفليل (1)
 .1/290ال هان  (2)
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 واملوطن الثا : هو أن تكون اآلفة قد نسخت يايت فث ة فآفة السيا فقد زعم مجاعة أاا نسخت مـا فربـ
وال شع أن هـذا واملوادعة معهمأ  على مائة يفةأ وفعنون بذلع يايت الدعوة للكفار وا وار معهم واملهادنة

 .بعيد عن صو  التحقيذ
 السبب الثالث عشر: 

 ظحدامها تدعو ظىل األخـذ كـا قـام عليـه الـدليل ولـو مل فكـن هـو نيهو أن يف فل مذهب من املذاهب مدرست
مشهور املذهبأ واألخـرى تـدعو ظىل األخـذ كـا تسـميه مشـهور املـذهب ولـو خـالا الـدليلأ ونـرى أن هـذا 

الف انشئ عن اخللفية العلمية لكل واحدة من املدرستنيأ فهنا من أتبـاذ املـذهب مـن اشـتةلوا اب ـدفث اخل
 والتفس  مع االشتةار بفروذ الفقهأ وهنالع من شةلهم حفظ الفروذ والتخرجيات عن االشتةار ابلدليل. 

والتوفيذ عند مواطن النـ اذأ وال شع أن الطائفة اليت تشتةل ابلدليل من أتباذ املذهب هي صاحبة التحقيذ 
ومـن هـذه الطائفـة مـن الشـافعية ابـن حجـر والنــوو  علـى سـبيل املثـار ال ا صـرأ وظلـيكم هـذا املثـار: فقــور 

ـــ النــوو  بعــد ظفــراده  ــدفث مســلم يف نقــ  الووــوء بلحــم اإلبــل: احــتج أصــحابنا  ـــ فعــين الشــافعيةـ ــاء  ـ منب
 ثني مل فصحا عند اإلمام الشافعي. ن ا دف،وعيفة يف مقابل هذفن ا دفثنيأ وف

مـا لهـب  ـــ والكالم ال فـ ار للنـوو ــ ولذا قار ظن صح ا دفث يف  وم اإلبل قلت بهأ والصحيح يف للع 
ىل أن قــار: اجلدفــد املشــهور ال فــنق  وهــو الصــحيح عنــد ظظليــه اإلمــام أمحــد وعامــة أصــحا  ا ــدفث.. 

هو القو  أو الصـحيح مـن حيـث الـدليل صحا أ لكنه األصحا  والقدمي أنه فنق  وهو وعيا عند األ
 . (1)وهو الذ  أعتقد رجحانهأ وقد أشار البيهقي ظىل ترجيحه واختياره والذ  عنه

مــن أئمــة ا ــدفث يف  او ــل الشــاهد عنــد  مــن هــذا أن البيهقــي والنــوو  مــن ع مــاء أئمــة الشــافعيةأ ومهــ
 نفس الوقت. 

أقــور فهــر بينهمــا  أمدرســة الــدليل ومدرســة التقليــد أني املدرســتنيوقــد فهــر اخلــالف يف املــذهب املــالكي بــ
مـا جـرى مـن للـع بـني هـاتني املدرسـتني  أشد من فهوره بني ل هم من أهـل بقيـة املـذاهبأ ومل تـلم  فهورا  

 من نتا وطرائا. 
قار  ن سعيد البلوطي من علماء األندلس وبني معاصرفه من األندلسيني فقدب ومن للع ما جرى بني منذر

  اطبا  هلم:

                                                

 .2/70ا موذ  (1)
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 عــــــــــــذفر  مــــــــــــن قــــــــــــوم فقولــــــــــــون فلمـــــــــــــا
ــــــــــه  وظن قلــــــــــت قــــــــــالوا قــــــــــار أشــــــــــهب قول
 وظن زدت قــــــــــالوا قــــــــــار ســــــــــحنون قــــــــــوهلم
ــــــــــار هللاأ وــــــــــجوا وأفــــــــــ    او وظن قلــــــــــت ق

ــــــــار الرســــــــورأ فقــــــــوهلم ــــــــد ق ــــــــت ق  وظن قل
 

 

ـــــــــــــــع  أردت دلـــــــــــــــيال هكـــــــــــــــذا قـــــــــــــــار مال
ــــــــــه فهــــــــــو يفــــــــــع  ومــــــــــن مل فقــــــــــل مــــــــــا قال
ــــــــــه املســــــــــالع  وقــــــــــد فــــــــــان ال ختفــــــــــى علي

ــــــــــــت قــــــــــــرن مماحــــــــــــعوقــــــــــــالوا مجيعــــــــــــ  ا أن
 أتـــــــــــت مالكــــــــــــا  يف تـــــــــــرم لام املســــــــــــالع

ومل نـرد حصـر هـذه األسـبا  وال فتسـىن  أوسنتوقا عند هذا القدر من لفر أسبا  اخلـالف بـني املتقـدمني 
 كا حنن فيه. للع يف مثل هذا املقامأ وظمنا لفران ما نرى أنه هو أشهر هذه األسبا  وأفثره التصاقا  
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 الفصل الثا 
 اآلن اختالف العاملني لإلسالم أسبا يف 

ىل األسـبا  املتقدمــةأ ومـن للـع دعـوى النسـخ يف بعـ  اآلايتأ فقــور ظمـن هـذه األسـبا  مـا فعـود ( 1)
لقــد أدى جمــرد االستشــهاد ابآلايت واألحادفــث وتن فلهــا علــى لــ   لهــا ظىل "األســتال عمــر عبيــد حســنه: 
 ؛التعامــل مــع النصــوص نســخا  وترجيحــا  ومــا ظىل للــعودعــا ظىل التعســا يف  أالكثــ  مــن التنــاق  والتضــاد

حيث لهب بع  القائلني ابلنسـخ ظىل اعتبـار يفـة السـيا انسـخة ملـا فربـو علـى مائـة يفـة مـن يايت الـدعوة 
وا وار وا ادلة ابليت هي أحسن يف حني أن املشكلة فيما نرى هي يف فقه ا الـةأ ومـا فالئمهـا مـن ا لـور 

ففــوا أفــدفكم وأقيمــوا الصــالة ويتــوا ال فــاة(أ ويف حالــة قــد )وحالــة قــد فكــون ا كــم: الشــرعيةأ ففــي مرحلــة 
كم من قاتلوا الذفن فلون)فكون: )وقاتلوا يف سبيل هللا الذفن فقاتلونكم وال تعتدوا(أ ويف حالة التعبئة العامة: 
الـذفن مل فقـاتلوفم يف الـدفن الكفار وليجدوا فـيكم لل ـة(أ ويف حالـة التعاهـد واملوادعـة: )ال فنهـافم هللا عـن 

 . (1)"ومل ترجوفم من دايرفم أن ت وهم وتقسطوا ظليهم(
وممـا فــدر علـى فســاد القـور من يفــة السـيا نســخت مــا فربـوا علــى مائـة يفــة أمـران األور: أن األصــل عــدم 

 معروفةأ وليس مع أصحا  هذا القور ما فثبت النسخ هبذه الطرق.  قر طالنسخأ وإلثبات النسخ 
كقتضـى  ألمر الثا : أن اخللفاء الراشدفن وأمراء اجلنود اإلسالمية فلوا فصا ون وفهادنون وفوادعـون عمـال  ا

 ما ساغ هلم للع. أ فلو فان حكمها منسوخا  تهذه اآلاي
 ملعاصرة وقد تقدم الكالم فيها. ( ا2)
نــام منتمــون ألهــل املــذاهب انتمــاء العــاملني ملــدارس فقهيــة  تلفــة فهنالــع منتمــون ألهــل ال ــاهرأ وه( 3)

ن فنتمـي ملدرسـة التقليـدأ وهنالـع أسـبا  أخـرى مل مـاألربعةأ ومن هؤالء مـن فنتمـي ملدرسـة الـدليلأ ومـنهم 
ت وأووـاذ فروـت نفسـها ومـن تكن معروفة حبجمها اليت هي بـه اآلن عنـد املتقـدمني أوجـدرا فـروف جـد  

 هذه األسبا : 
 وىل الرتفي  على جانب العقيدة..ن فرى أن األترتيب األولوايت فمن الناس م أوال :

 وووع اخلطة القادرة على دفعها..ومنهم من فرى الرتفي  على فضح خطط أعداء اإلسالم وتعرفتها 
 ومنهم من فرى أن األوىل مل الشمل أوال .

كـم لةـ  هللا.. فـون ا اثنيا : مووـوذ املشـارفة يف االنتخـاابتأ فمـنهم مـن فـرى أن املشـارفة فيهـا ظقـرار ملبـدأ  
 فرى أنه وسيلة إلحقاق ما سكن ظحقاقه من ا ذ.  هم منومن

                                                

 .53ــ  52  ص: ن رات يف فقه اخلطا (1)
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والذ  نـراه هنـا أن مووـوذ املشـارفة مـن املواوـيع اخلاوـعة ملراعـاة املصـلحة الـيت فنبةـي أن فـرتم ا كـم فيهـا 
هـل الـذفر وهم من مجعوا بني علم السياسـة وعلـم الشـرذأ فهـم أ أألهل ا ل والعقد من البالد اليت هي فيها

 .(س،لوا أهل الذفر ظن فنتم ال تعلموناف)هنا وهللا جل وعال فقور: 
 

 اخلامتة
 نرى أنه مما فعني على جتاوز هذه احملنة أمور: 

األور: ظعداد ميثـاق للعمـل فشـارم فيـه مجيـع العـاملني لإلسـالم مـن أهـل القبلـة وفـن  يف هـذا امليثـاق علـى 
 أمور: 

عان يف هذا ابلكتا  والثابت من السنةأ وبقواعد الفقه ف ن فيها ما ففيد يف األور: ترتيب األولوايتأ وفست
حت ورف  على ما فالمس الواقـع منهـا دون لـ هأ ومـن هـذه القواعـد علـى ق ِ بت هذه القواعد ونـم ذ ِ هذا ظلا هم 

 درأ املفاسد مقدم على جلب املصاحل.  :سبيل املثار ال ا صر
فسـ،لونع عـن )خلمـر وامليسـر مـع التصـرفح من فيهمـا منـافع قـار تعـاىل: ومن مستندات هذه القاعدة حتـرمي ا

 [. 219البقرة:سورة ] (اخلمر وامليسر قل فيهما ظل فب  ومنافع للناس
رتكم بشــــيء فــــ،توا منــــه مـــــا فـــــ لا ايــــتكم عــــن شــــيء فــــاجتنبوهأ وظلا أمـــــ))وقولــــه صــــلى هللا عليــــه وســــلم: 

 . (1)((استطعتم
َّ فقد قـي    ّ  ّ ملـ،مور بـه ابالسـتطاعة وأطلـذ يف جانـب املنهـي عنـهأ ومل فقيـد مـع أن املـرء ليـر د اإلتيـان يف اّ 

 اتمكلـا ابجتنـا  مـا ال قــدرة لـه علـى اجتنابــه يف اجلملـةأ فلـم فبـذ للتقييــد ابالسـتطاعة يف جانـب املــ،مور 
م نهيـات أع ـمل فبذ هلـذا فائـدة لـ  بيـان أن جانـب امل ــ نقورــ واإلطالق عن التقييد هبا يف جانب املنهيات 

 من جانب امل،مورات ظلا تعاروا. 
وفستشـهد هلـا بواقـع حـار النـ  صـلى هللا  ـــ وهـي حتتـا  ظىل رـذفب وتنقـيحـــ ومنها قاعدة التـدر  يف األمـور 

ــادة.. وفــل  عليــه وســلمأ فقــد مكــث زمــاان  فــدعوا ظىل التوحيــدأ ل انضــاف ظىل التوحيــد الصــالة وبعــ  العب
بل ظن فل أمـر جـاء الشـرذ بتحرسـه  أوصل األمر اب تمع ظىل القمة يف االلت ام ابلدفن أنالتةي  يف تدر  ظىل 

وفان أهل اجلاهلية شدفد  التمسع بـه مل  ـرم ظال ابلتـدرفجأ وللـع فـاخلمر والـرابأ تقـور عائشـة روـي هللا 
ـــ ظمنــا نــ ر أور مــا نــ ر منــه ))عنهــا يف حــدفث البخــار :  ـــ فعــين القــرينـ ل فيهــا لفــر اجلنــة ســورة مــن املفصــ ـ

اخلمــر  دذنــولــو نــ ر أور شـيء: ال تشــربوا اخلمــر لقـالوا ال  أحــ: ظلا اث  النـاس نــ ر ا ــالر وا ـرام أوالنـار

                                                

 .متفذ عليه (1)
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ــوا لقــالوا ال نــدذأبــدا   ــو نــ ر ال ت ن ــة ألعــب: بــل الســاعة  أ ول ــ ان أبــدا أ لقــد نــ ر علــى  مــد ككــة وظ  جلارف ال
 ((.البقرة والنساء ظال وأان عنده ورةموعدهم والساعة أدهى وأمرأ وما ن لت س

أملَْ تـََر ِظىَل ال ِذفَن ِقيَل هَلمْم فمُفوا أَْفِدَفكمْم َوأَِقيمموا الص الَة َويتموا ال  َفاَة فَـَلم ا قور هللا جل وعال: )أفضا  فبني للع و 
همْم َتَْشــْوَن الن ــاَس َفخَ  ــارم ِظَلا َفرِفــُذ ِمــنـْ ــَب َعلَــْيِهمم اْلِقَت نَــا فمِت ــا ملَ َفتَـْبــَت َعَليـْ ْشــَيِة اَّلل ِ َأْو َأَشــد  َخْشــَية  َوقَــالموا رَبـ َن

ْرتـَنَـا ِظىَل َأَجـلم َقرِفـبم قـمْل َمتَـاذم الــُدنْـَيا َقِليـُل َواآلِخـرَةم َخـْ ُ ِلَمـِن اتـ َقـى َوال تم  ]ســورة ْ َلممـوَن فَتِـيال ( اْلِقتَـاَر لَـْوال َأخ 
 ؛مرحلة من املراحل األوىل للدعوة ففوا أفدفكم عن القتار ولو فان  رد الدفع يفهلم أ أ  قيل [77النساء:

ا فـؤلن جنـدة ومس لكـن ملـ  وأ ومـات ايسـر حتتـهأ ويف املسـلمني رجـار أشـداء لو فماتت مسية حتت التعذفب
 هلم ابلدفاذ يف للع الوقت.

ما  أهل فتا  ف لا جئتهم فـادعهم ظىل ظنع ست،يت قو ))نا أفضا  حبدفث معال يف بعثه ظىل اليمن: وفستشهد ه
 ا دفث املتفذ عليه.(( أن فشهدوا أن ال ظله ظال هللا ف ن هم أطاعوا بذلع ف،خ هم..

ووجه الشاهد منه واوـح وهـو التـدر  يف خطـا  املـدعوفن واالنتقـار هبـم بيسـر وهـدوء مـن حـار ظىل ا ـار 
 ن للع سببا  يف صدهم. اليت فوقهاأ فلو أام أخذوا ابألمر فله مرة واحدة فا

 ومنها قاعدة عدم االفتيات يف أمور فدفع اجلميع  نها ولسان حاهلم قور القائل: 
 اجلرائرالعنود  د تلحذ املوىلـوق اهلوادة منهـم جررت على را 

لـــ   ســـوبة فمـــا حصـــل فـــوم  رثوافـــوجيـــب التنبـــه ظىل أن اخلـــالف علـــى ترتيـــب األولـــوايت قـــد فـــؤد  ظىل  
الفـ  ب الهلـا وقـد فلـت األمـة ألقـت فيهـا بع للـع فـوم صـفنيأ ومـا نشـ، عـن للـع مـن أمـور اجلملأ وما ت

نشــ، عنــهأ ووالفــة مــا تــدفع  نهــا ظىل اليــوم ف هــور فكــر اخلــوار  حينئــذأ ومــن تلــع املآســي قتــل ا ســني و 
ر فـان خالفـا  هـذا األمـا جا  وما نشـ، عنهـاأ وهـذا فلـه  ـرد التمثيـل وظال فالوقـائع الع ـام هنـا ال حتصـىأ 

على ترتيب األولوايتأ فقد فانت عائشة وال ب  وطلحة روي هللا عنهم فرون أن أور ما جيـب فعلـه هـو أن 
فـال  أفقت  من قتلـة عثمـان فيمـا فـان علـي فـرى أن أور مـا جيـب فعلـه ظمخـاد الفتنـة ل بعـد للـع القصـاص

 أرفااا تتهاوى. معىن إلقامة حد والناس يف هر  ومر  والدولة يف تفرق وتشرلم و 
 :ومما فعني على للع أفضا  

 االعتصــامتعوفــد النــاس خصوصــا  املهتمــني مــنهم ابلــدعوة علــى أن فكــون املرجــع عنــد االخــتالف هــو ( 1)
 ابلكتا  والسنةأ وأال فرتم ما ثبت من الدليل لقور أحد فائن من فانأ ولكن للع فتم حبكمة وترفث. 

 أالتــ ام كــا صــح :أ فــاملطلو  أمــران(اعتصــموا حببــل هللا مجيعـا  وال تفرقــواو )البعـد عــن االفــرتاق املــذموم: ( 2)
فــال فكفــي جمـــرد  أوبعــد عــن التفــرقأ وال فكــون للــع ظال بووــع منــاهج تــؤد  يف النهافــة ظىل هــذا الةــر 

 التلقني. 
 بدء التعاون فيما ُت االتفاق عليهأ وظرجاء ما بقي معلقا  ظىل مؤمترات أخرى. ( 3)
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 م التجرفح واإلطنا  يف اإلنكار.ي على عدالتواص (4)
ىل أن فكــون مــا فقومــون بــه مــن ظعــداد الرســائل ظتوجيــه البــاحثني مــن طــال  الدراســات العليــا ولــ هم ( 5)

 والبحوث العلمية صااب  يف هذه القناة. 
االســتفادة مــن جهــود وخــ ات فــل مــن تــدرجوا يف حــل اخلالفــات الــيت فانــت توجــد بيــنهم مــن لـــ  ( 6)
قــد قــار صــلى هللا عليــه وســلم: و ســلمني فمــا فــان بيــنهم مــن اخلالفــات أفــ  بكثــ  ممــا هــو حاصــل بيننــاأ امل
  .(1)((ا كمة والة املؤمن فحيث وجدها فهو أحذ هبا))

لقد مهمت أن أاى عن الةيلة ح: لفرت أن الروم وفارس فصنعون للـع ))وقد قار صلى هللا عليه وسلم: 
من روافة جدامة بنت وهب األسدفة روـي هللا عنهـاأ و ـل دفث يف صحيح مسلم وا  ((فال فضر أوالدهم

الشاهد منه هنا أن الن  صلى هللا عليه وسلمأ وهو الذ  عرفنا منه أنه فان  ب  الفة الكفـار وفـدعو ظىل 
 م. منا يف هذا املوطن أنه عدر عن النهي مستفيدا  مما علمه من حاهلللع مل جيد أ  حر  يف أن فعل ِ 

 وابجلملة ف ن عند املسلمني من عوامل االجتماذ ما ليس عند ل هم والشاعر فقور: 
 فنق  القادرفن على التمام ومل أر يف عيو  الناس عيبا  

 وتتكتل ال جيمعها دفن وال عرق..وظننا نرى األمم اآلن تتجمع 
 ال حتصى وحنن لثاء فةثاء السيل. وثرواتنا  أوحنن ن داد تشرلما  ومت قا  ودفننا واحد ووطننا واحد ممتد

َـ ب وليسـت أزمـة شـعو أ فالشـعو  أثبتـت وهنا نقطة ال بد من تسجيلها وهي أن أزمة األمة اليـوم أزمـة ام
هـا ظليـهأ وهـذه حقيقـة جيـب أن قـادرون علـى جر ِ هـم يف مواطن فث ة أاا مع هذا الدفنأ ولكنها ال جتـد مـن 

تدارفـهأ وتسـخ  مجيـع الوسـائل يف ما سكن تالفيه وتدارم ما سكن ف هبا وأن فبذر الوسع يف سبيل تالرت فع
 يف سبيل للع. 

                                                

 من حدفث أك هرفرة. ةرواه الرتمذ  وابن ماج (1)


