
  لثمجلة العلوم الشرعية                                 العدد الثا      

  االختالؼ الفقيي رحمة لمناس                              

 
-54- 

 

 
 د. عبد المطيف عبد السالم العالم                                 

 بجامعة طرابمس ــ كمية الشريعة والقانون
 

 مقدمة:
، والخوض فيو عمى جانٍب مف الخطورة إفَّ بحر الشريعة عظيـٌ 

عظيـٌ، ويحتاج مف يسبح فيو أف يكوف سبَّاًحا ماىًرا، عنده إلماـٌ واسٌع، 
 .ؽ، ولئالَّ يغترَّ فيغرؽلئالَّ يتيو فينفوأمامو مناراٌت؛ 

ومف المنارات التي تساعد في الوصوؿ إلى برِّ األماف أف يكوف 
ضميًعا في المغة العربيَّة وفنونيا، وأف يعرؼ األصوؿ الفقييَّة والقواعد الكمِّية، 
وعموميَّات الشريعة، فضبط الفقو بقواعده يغني عف حفظ كثيٍر مف الجزئيَّات 

 .وال يستطيع االطالع عمييا جميًعاد ينفؽ فييا الباحث عمره التي ق
فَّ مف أىـ أسباب تخبَّط أبناء مجتمعنا اليوـ، وانقساميـ إلى فرٍؽ  وا 

عدـ إلماميـ بفقو الخالؼ، وأسباب  متعاديٍة ومتباغضٍة ومتنافرةٍ  وجماعاتٍ 
نكار بعضيـ لمخالؼ أصاًل، بؿ ربما ال  نشأتو، ومدى مشروعيَّتو، بؿ وا 

الفقو ، فؾ عدـ إلماميـ بمعنى الفقو أصالً أبالغ إف قمت إفَّ مف أسباب ذل
جيٌد بشرٌي يروـ معالجة الواقع لمختمؼ إحداثياتو وأبعاده المتشعبة، ال تقديـ 
قوالب نمطيٍة جاىزٍة يتـ تطبيقيا وتنزيميا في مختمؼ البيئات واألحواؿ وواقع 

 مع أو ذاؾ ػػػفي ىذا المجت بياػػػػػة عمى تركيػػػػػالمكمفيف وأحواليـ والمآالت المترتب
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 .ة والمعالجات التطبيقية الجماعيةدوف استيعاب ذلؾ بالدراسة الواقعي
كما أنَّو قد غاب عف أولئؾ البعض المشار إلييـ سمًفا ما قالو عمماء 
السَّمؼ في مدح االختالؼ وأىميتو، مف ذلؾ ما رواه ابف عبد البر في جامع 

، (1)"مف لـ يعرؼ االختالؼ لـ يشـ أنفو الفقو"أنَّو قاؿ:  تادةالبياف عف ق
مف لـ يعرؼ اختالؼ القرَّاء فميس بقارئ، "أنَّو قاؿ:  وعف ىشاـ بف عبيد ا

، عف . وعف عثماف بف عطاء(2)"ومف لـ يعرؼ اختالؼ الفقياء فميس بفقيوٍ 
ف عالػًما باختالؼ ال ينبغي ألحٍد أف يفتي النَّاس حتَّى يكو "أبيو أنَّو قاؿ: 

 . (3)"النَّاس، فإف لـ يكف كذلؾ ردَّ مف العمـ ما ىو أوثؽ مف الذي في يديو
يا إالَّ ولػمَّا كاف ليذيف المصطمحيف الخالؼ واالختالؼ معاٍف ال يدرك

َـّ بالبحث فييما ، لذلؾ سأبيِّف حقيقتيما لغًة واصطالًحا، وتاريخ نشأة مف اىت
وىؿ يقع في الفائدة المرجّوة منو، و سبابو، أالخالؼ، ومدى مشروعيتو، و 

؟ إال بيف مذىٍب وعدَّة مذاىب أخرى؟ أـ أنو ال يقع المذىب الفقيي الواحد
أف  ومتى يحكـ بمخالفة التمميذ لشيخو في مسػألٍة مَّا؟ وىؿ المخالفة تقتضي

؟ لكؿ ذلؾ فقد أردُت أف تكوف في أصوؿ مذىب ذلؾ الشيخ؟ أـ في غيرىا
 . موضوعالأبحث في ىذا 

 :المقدِّمة في خمسة مطالب وخاتمة وقد جاء البحث بعد ىذه
ؿ  .الخالؼ واالختالؼ لغًة واصطالًحا: تعريؼ المطمب األوَّ

                                                 
 . 2/40 :جامع بياف العمـ وفضمو البف عبد البر (1)
 . 2/46 السابؽ: (2)
 . 3/26 السابؽ: (3)
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 .المطمب الثاني: تاريخ نشأة الخالؼ الفقيي
 .المطمب الثالث: مشروعية الخالؼ

 .المطمب الرَّابع: أسباب الخالؼ وثمرتو
 .لتمميذ لشيخومخالفة ا : حكـالمطمب الخامس

 . ا الخاتمة ففييا أىـ نتائج البحثوأمَّ 
 

ل  :المطمب األوَّ
 تعريف الخالف واالختالف لغة  

الخالؼ: مصدر خالؼ يخالؼ مخالفًة، والجمع أخالؼ، واالختالؼ 
اختمفا: لـ يتفقا، وكؿ مصدر اختمؼ، والخالؼ: المضادة، وتخالؼ األمراف و 

لما أسمـ سعيد بف زيٍد قاؿ لو بعض : )الؼ، وفي الحديثما لـ يتساو فقد تخ
أي الكثير الخالؼ ليـ، ومنو قولو  (1)(أىمو: إني ألحسبؾ خالفة بني عدي

ـْ ِإفَّ ﴿تعالى:  ـْ َوَأْلَواِنُك َوِمْف آَياِتِو َخْمُؽ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلُؼ َأْلِسَنِتُك
ويتركيـ  أي يتقدـ عمييـ مؼ التأخُّرالتخ، و (2)﴾ِفي َذِلَؾ ََلََياٍت ِلْمَعاِلِميفَ 
، وفي (3)(وفكـ، وال تختمفوا فتختمؼ قموبكـسووا صفوراءه، ومنو الحديث: )

                                                 
، والنياية 1/299غريب الحديث . ابف الجوزي ، و 2/229لخطابي ا غريب الحديث . :انظر (1)

 .2/69في غريب األثر 
: اَلية  (2)  .21الرـو
َقاَمِتَياكتاب الصالة .  ،432. حديث رقـ صحيح مسمـ  (3) ُفوِؼ َواِ   .1/323 َباب َتْسِوَيِة الصُّ
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يريد أفَّ كاًل  ،(1)(ـ أو ليخالففَّ ا بيف وجوىكـلتسوفَّ صفوفكالحديث: )
منيـ يصرؼ وجيو عف اَلخر، ويوقع بينيـ التباغض، والخمفة: اختالؼ 

َوُىَو الَِّذي َجَعَؿ المَّْيَؿ َوالنََّياَر ِخْمَفًة ِلَمْف ﴿ي التنزيؿ العزيز: الميؿ والنيار، وف
الخمؼ: نقيض قداـ، والقرف بعد القرف، و  ،(2)﴾َأَراَد َأْف َيذَّكََّر َأْو َأَراَد ُشُكوًرا

والُخمؼ بالضـ: االسـ مف اإلخالؼ، وىو في المستقبؿ كالكذب في 
أف يأخذ كؿ واحٍد غير طريؽ اَلخر في الماضي، واالختالؼ والمخالفة: 

حالو، أو فعمو، وقاؿ صاحب المصباح المنير: خالفتو مخالفًة وخالًفا، 
الؼ ما ذىب إليو اَلخر، وتخالؼ القوـ واختمفوا: إذا ذىب كؿ واحٍد إلى خ

ـْ ِمْف َوَلْو َشػاَء المَُّو َما اْقتَػَتَؿ الَِّذيػَف ِمػْف َبْعػدِ ﴿يًضا قولو تعالى: أومف ذلؾ  ِى
ـْ َمْف َكَفَر َوَلْو  ـْ َمػْف َآَمػَف َوِمْنُي ـُ اْلَبيَِّناُت َوَلِكػِف اْخَتَمُفوا َفِمْنُي َبْعِد َما َجاَءتْػُي

 .(3)﴾َشػاَء المَُّو َما اْقَتَتُموا َوَلِكفَّ المََّو َيْفػَعُؿ َما ُيِريػدُ 
اَء َربَُّؾ َلَجَعَؿ َوَلْو شَ ﴿ لكتاب العزيز:واالختالؼ: ضدَّ االتفاؽ، وفي ا

ـْ َوَتمَّْت  ـَ َربَُّؾ َوِلَذِلَؾ َخَمَقُي النَّاَس ُأمًَّة َواِحَدًة َواَل َيَزاُلوَف ُمْخَتِمِفيَف ِإالَّ َمْف َرِح
ـَ ِمَف اْلِجنَِّة َوالنَّاِس َأْجَمِعيفَ  ، والخالؼ أعـ مف (4)﴾َكِمَمُة َربَِّؾ أَلَْمََلَفَّ َجَينَّ

                                                 
ُفوِؼ ِعْنَد َباب َتْسِوَيِة الصُّ اإلمامة . . كتاب الجماعة و  685ث رقـ . حديصحيح البخاري  (1)

َقاَمِة  ُفوِؼ . َباب َتْسِوَيِة . كتاب الصالة436، وصحيح مسمـ . حديث رقـ 1/253اإلِْ الصُّ
َقاَمِتَيا   .1/323َواِ 

 .62: اَلية الفرقاف (2)
 .251اَلية  :البقرة (3)
 .118ىود: اَلية  (4)
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ؿ مثاًل: األبيض خالؼ األحمر واألسود، وال نقوؿ ضد الضدِّ ألنَّنا نقو 
األحمر واألسود، بؿ األبيض ضد األسود، فيكوف الخالؼ قد جرى عمى 

 . جميًعا، والضدُّ عمى أحدىما فقط االثنيف
: ىو مطمؽ المغايرة في أفَّ الخالؼ واالختالؼ في المغة والخالصة

 .(1)القوؿ والرأي والموقؼ والحالة
 :ؼ واالختالؼ في اصطالح الفقياءالتعريؼ الخ

تعدَّدت تعريفات أىؿ االختصاص ليذيف المصطمحيف، واختمفْت 
أحياًنا في ألفاظيا، وأحياًنا أخرى في ألفاظيا ومعانييا، وقد اخترُت بعًضا 

لفٌظ مشترٌؾ بيف "لالختالؼ بكونو:  منيا مف ذلؾ تعريؼ أبي البقاء الكفوي
تغاير "يذيب المسالؾ لمخالؼ بكونو: ب ت، وتعريؼ صاحب كتا(2)"معافٍ 

أحكاـ الفقياء في مسائؿ الفروع، سواًء كاف ذلؾ عمى وجو التقابؿ؛ كأف 
يقوؿ بعضيـ في حكـ مسألٍة بالجواز، ويقوؿ البعض اَلخر فييا بالمنع، أو 
كاف عمى وجٍو دوف ذلؾ؛ كأف يقوؿ أحدىـ: حكـ ىذه المسألة الوجوب، 

 .(3)"ويقوؿ غيره: حكميا الندب
 فحدُّ الخالؼ الذىاب إلى ": وػػػػػػبقولمي الخالؼ ػػػػػعّرؼ ابف عقيؿ الحنبو 

                                                 
المصباح ، و 1/1042، والقاموس المحيط1/78مختار الصحاح  :، وانظر9/82 عربلساف ال (1)

 .مادة ) خ ػ ؿ ػ ؼ (  726منير ص: ال
 .60الكميات ص: (2)
. األستاذ أحمد بف محمد تيذيب المسالؾ في نصرة مذىب مالؾدراسة لكتاب : انظر (3)

 .1/104البوشيخي 
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خبٍر عمى  أحد النقيضيف مف كّؿ واحٍد مف الخصميف، وذلؾ أّف كؿّ 
َلخر ا. والخالؼ أف يذىب أحدىما إلى الموجبة، و نقيضيف، موجبة وسالبة

ا يميًنا ذىاب أحدىمإلى الّسالبة، وأصؿ ذلؾ مف الذىاب في الجيات ك
أف يذىب أحدىما إلى جية اإلثبات،  . والخالؼ في المذىب:واَلخر شماال

اَلخر إلى جػيػة الػنػفػي، كػقولػؾ: الػقػيػاس حػجػٌة، وقػوؿ اَلخر: ليس و 
 .(1)"بحجةٍ 

وبإمعاف النظر في ىذه التعاريؼ وفي غيرىا نجد أفَّ جميور الفقياء 
ّنما لـ يفّرقوا بيف لفظتي خالؼ واختالؼ؛ أل فَّ معناىما العاـ واحد، وا 

وضعت كؿ واحدٍة مف الكممتيف لمّداللة عمى ىذا المعنى العاـ مف جية 
اعتباٍر معّيٍف، فأسندوا كممة اختالؼ إلى كاّفة أطراؼ الخالؼ، أو إلى جممٍة 
منو، ومنو قوليـ: اختمؼ الفقياء في كذا، أو اختمؼ المالكية والشافعية في 

 كذا .
لؼ فُأسندْت عندىـ إلى طرٍؼ واحٍد مف أطراؼ الخالؼ أّما كممة خا

إذا  ػخالؼ الفقياُء المالكيُة في كذا فيقولوف: خالؼ مالٌؾ الفقياَء في كذا، أو:
ػ وال يصّح أف يقاؿ اختمؼ المالكية؛ ألفَّ ذلؾ  كانوا كميـ طرًفا في الخالؼ

الخالؼ دائٌر ال يدّؿ عمى أفَّ المالكية طرٌؼ في الخالؼ، بؿ يدّؿ عمى أّف 
فييـ وىـ أطرافو، وقد جاء ىذا المعنى في الكتاب العزيز ومنو قولو تعالى: 

ْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت ﴿ ـْ َعْنُو ِإْف ُأِريُد ِإالَّ اإْلِ ـْ ِإَلى َما َأْنَياُك َوَما ُأِريُد َأْف ُأَخاِلَفُك
                                                 

 .19ص:  ب اختالؼ الفقياء لسالـ الثقفيأسبا :انظر (1)
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لَ  ، فمّما كاف السياؽ مرتبًطا (1)﴾ْيِو ُأِنيبُ َوَما َتْوِفيِقي ِإالَّ ِبالمَِّو َعَمْيِو َتَوكَّْمُت َواِ 
( لكف حينما يكوف ٍد مف أطراؼ الخالؼ عّبر بكممة )أخالؼبطرٍؼ واح

( ومنو خالؼ فإّنو يعّبر حينئٍذ بكممة )اختمؼالسياؽ مرتبًطا بكافة أطراؼ ال
ـْ َفَوْيٌؿ ِلمَِّذيَف َكَفرُ ﴿قولو تعالى:  وا ِمْف َمْشَيِد َيْوـٍ َفاْخَتَمَؼ اأْلَْحَزاُب ِمْف َبْيِنِي

﴾  .(2)َعِظيـٍ
وىناؾ مف فّرؽ بيف المعنى االصطالحي لياتيف الكممتيف ومنيـ أبو 

االختالؼ: ىو أف يكوف الطريؽ مختمًفا والمقصود " حيث قاؿ: البقاء الكفوي
واحًدا، والخالؼ: ىو أف يكوف كالىما مختمًفا، واالختالؼ: ما يستند إلى 

 يستند إلى دليٍؿ .... ولو حكـ القاضي بالخالؼ ورفع دليٍؿ، والخالؼ: ما ال
لغيره يجوز فسخو، بخالؼ االختالؼ، فإف الخالؼ: ىو ما وقع في محٍؿ 

 .(3)"ال يجوز فيو االجتياد، وىو ما كاف مخالًفا لمكتاب والسنة واإلجماع
 :ي: تاريخ نشأة الخالف الفقهالمطمب الثاني

طواٍر عدٍَّة ذكرىا جـٌ غفيٌر مف لقد مرَّ الخالؼ الفقيي بمراحؿ وأ
صمَّى ا  بدايًة مف ظيوره في عيد النبي _ الفقياء والمؤلِّفيف في كتبيـ

ونيايًة بظيور الخالؼ في عصر تابع التَّابعيف ومف تبعيـ مف  عميو وسمَّـ
 أئمَّة الفقو وأعالـ األمَّة، والبأس بذكر لمحٍة موجزٍة ليذه المراحؿ فنقوؿ: 

                                                 
 .88: اَلية ىود (1)
 .36اَلية  :مريـ (2)
 .61الكميات ص: (3)
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 -صمَّى ا عميو وسمَّـ -د ظيور الخالؼ في عيد رسوؿ القد تحدَّ 
ٌؿ التي ال نصَّ فييا، أو كاف فييا نٌص محتم في فروٍع فقييٍَّة معيَّنٍة، وىي

، ومع ذلؾ فقد  -صمَّى ا عميو وسمَّـ -ألكثر مف وجٍو منذ عصر النبي
كأف اٍؿ نادرٍة، كاف ىذا الظيور بصورٍة محدودٍة، وفي حدوٍد ضيِّقٍة جًدا، وأحو 

في مسألٍة فقييٍَّة،  -صمَّى ا عميو وسمَّـ -يقع الخالؼ بيف أصحاب النبي
صمَّى  -ؿ ويذىب بمجرَّد عرضو عمى النبيثـ ما يمبث ىذا الخالؼ أف يزو 

صدار حكمو فيو، والشواىد عمى ذلؾ عديدٌة نذكر منيا  -ا عميو وسمَّـ وا 
َعَطاُء بف َيَساٍر عف أبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ما رواه 

اَلُة َوَلْيَس َمَعُيَما َماٌء، َفَتَيمََّما  قاؿ: َخَرَج َرُجاَلِف في َسَفٍر َفَحَضَرْت الصَّ
اَلَة  َـّ َوَجَدا اْلَماَء في اْلَوْقِت، َفَأَعاَد َأَحُدُىَما الصَّ َصِعيًدا َطيًِّبا، َفَصمََّيا ُث

َـّ َأتََيا َرُسوَؿ المَّوِ  ـ ُيِعد اَْلَخُر،َواْلُوُضوَء، ول َفَذَكَرا  -صمَّى ا عميو وسمَّـ -ُث
مَِّذي ( وقاؿ لِ نََّة َوَأْجَزَأْتَؾ َصاَلُتؾَ َأَصْبَت السُّ لو، فقاؿ ِلمَِّذي لـ ُيِعْد: )ذلؾ 

َأ َوَأَعاَد: )لؾ اأْلَْجُر َمرَّتَْيفِ  بد الرحمف ، ومف األمثمة أيًضا ما رواه ع(1)(َتَوضَّ
اْحَتَمْمُت في َلْيَمٍة َباِرَدٍة في "قاؿ:  بف ُجَبْيٍر اْلِمْصِريِّ عف َعْمِرو بف اْلَعاصِ 

َـّ َصمَّْيُت  َغْزَوِة َذاِت الّساَلِسِؿ، َفَأْشَفْقُت إف اْغَتَسْمُت َأْف َأْىِمَؾ، َفَتَيمَّْمُت، ُث
ْبَح، فَ  فقاؿ: يا  -مَّى ا عميو وسمَّـص -َذَكُروا ذلؾ ِلمنَِّبيِّ ِبَأْصَحاِبي الصُّ

! َفَأْخَبْرُتُو ِبالَِّذي َمَنَعِني مف ااِلْغِتَساِؿ، ِبَأْصَحاِبَؾ َوَأْنَت ُجُنبٌ  َعْمُرو َصمَّْيتَ 
                                                 

اَء َبْعَد ما يصمي في . َباب في اْلُمتََيمِّـِ َيِجُد اْلمَ 338 . حديث رقـأخرجو أبو داود في سننو (1)
حاكـ: حديث صحيح عمى شرط الشيخيف. المستدرؾ وقاؿ عنو ال، 1/93. سنف أبو داود اْلَوْقتِ 

 .1/286حيحيف عمى الص
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ـْ إِ ﴿َوُقْمُت: إني سمعت المََّو يقوؿ:  ـْ َرِحيًما﴾وال تَْقُتُموا َأْنُفَسُك  فَّ المََّو كاف ِبُك
، ومف ذلؾ ما (1)"ولـ َيُقْؿ شيئا -ى ا عميو وسمَّـصمَّ  -َفَضِحَؾ رسوؿ المَّوِ 

مَّا َرَجَع لنا لَ  -صمَّى ا عميو وسمَّـ -عف ابف ُعَمَر قاؿ: قاؿ النبي رواه َناِفعٌ 
ـْ مف اأْلَْحَزاِب: ) اَل ُيَصمَِّيفَّ َأَحٌد اْلَعْصَر إال في َبِني ُقَرْيَظَة، َفَأْدَرَؾ َبْعَضُي
: َبْؿ : اَل ُنَصمِّي حتى َنْأِتَيَياِريِؽ فقاؿ َبْعُضُيـْ اْلَعْصُر في الطَّ  ـْ ، وقاؿ َبْعُضُي

فمـ ُيَعنِّْؼ  -صمَّى ا عميو وسمَّـ -نَّا ذلؾ، َفُذِكَر ِلمنَِّبيِّ ُنَصمِّي، لـ ُيَرْد مِ 
 .(2)(َواِحًدا منيـ

الصحابة بعد وفاة رسوؿ  وقد أخذ الخالؼ في االتساع في عصر
و؛ نظًرا لتفاوت مستويات وتعدَّدْت أسباب -ا عميو وسمَّـصمَّى  -المَّوِ 

في الفقو، وحفظ السنف، وتبايف اجتياداتيـ، ما  -رضي ا عنيـ -صحابتو
أدَّى إلى بروز مناىج متعدِّدة في االجتياد واإلفتاء، ُعِرؼ بيا صحابٌة أعالـٌ 

بف مسعود، وعمي بد ا وزيد بف ثابت بالمدينة المنوَّرة، وع ،كعمر وعائشة
، وغيرىـ كثيٌر ممف اشتيروا في الواليات -رضي ا عنيـ أجمعيف -بالكوفة

ٍة بيـ  .(3)اإلسالمية األخرى، تميَّزوا بآراء واجتياداٍت خاصَّ
                                                 

َنْفِسِو اْلَمَرَض أو اْلَمْوَت، صحيح َباب إذا َخاَؼ اْلُجُنُب عمى  ،أخرجو البخاري في صحيحو (1)
َباب إذا َخاَؼ اْلُجُنُب . 334، حديث رقـ ، و أبو داود في سننو والمفظ لو1/132البخاري 

 . ـُ . مسند أحمد بف 17845رقـ ، وأحمد في مسنده حديث 1/92سنف أبي داود اْلَبْرَد َأَيتََيمَّ
 .4/203حنبؿ  

يَماءً ، َباب َصاَلِة الطَّاِلِب َواأخرجو البخاري في صحيحو، كتاب الصالة (2)  ،ْلَمْطُموِب َراِكًبا َواِ 
 .1/321، صحيح البخاري 904يث رقـ حد

 .1/74سامية في المحاكـ اإلسالمية األبحاث ال :انظر  (3)
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وامتاز الخالؼ في عصر الصحابة بكونو قمياًل نسبًيا مقارنًة بما 
بب في ذلؾ ىو قرب سيؤوؿ إليو في عصر التَّابعيف ومف بعدىـ، ولعؿَّ السَّ 
حابة عمى التثبت مف الرِّ  واية، وقمَّة الجرأة عمى عيد النُّبوَّة، وحرص الصَّ

 .الفتوى
وقد اتَّسـ أيًضا ىذا الخالؼ بكونو كثيًرا ما ينتيي إلى وفاٍؽ، إمَّا 
باالطِّالع عمى النَّص الفاصؿ في الموضوع إذا كاف سبب الخالؼ خفاء 

مَّا بالر  جوع إلى قوٍؿ واحٍد رغبًة في توحيد الكممة، نٍص عف البعض، وا 
بعد قسمة  -رضي ا عنو -ي، كرجوع الصَّحابة إلى قوؿ عمرواتِّحاد الرَّأ

، وليس (1)األراضي المفتوحة عنوًة بيف المقاتميف وجعميا خراًجا لممسمميف
حابة مصيره إلى وفاٍؽ واتَّفاٍؽ، بؿ إفَّ   معنى ذلؾ أفَّ كؿ خالٍؼ وقع بيف الصَّ
، مسائؿ عدٍَّة بقي الخالؼ فييا مستمًرا مف وقت الصحابة إلى يومنا ىذا

ومف أمثمة ذلؾ اختالؼ الصحابة في عدَّة الحامؿ المتوفى عنيا زوجيا ىؿ 
ىي وضع الحمؿ كما قاؿ عمٌر، وأبو ىريرة، وابف مسعوٍد، أو أبعد األجميف 

، ومف المسائؿ رضي ا عف الجميع وأرضاىـ وىو قوؿ عمٍي، وابف عبَّاسٍ 
التي لـ يتَّفؽ فييا الصحابة عمى حكـٍ مسألة توريث األخوة مع الجد حيث 
ذىب بعٌض منيـ إلى توريثيـ معو قياًسا عمى األب، وذىب بعٌض آخر إلى 

 .(2)عدـ توريثيـ
 ر ػػع وأكثػػػوأمَّا عف الخالؼ في زمف التَّابعيف ومف جاء بعدىـ فيو أوس

                                                 
 .1/42راج االستخراج ألحكاـ الخ :انظر (1)
 .2/260، وبداية المجتيد 1/591 الرسالة :انظر (2)
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وذلؾ لكثرة أسبابو  -رضي ا عنيـ -حابةمما كاف عميو في زمف الص
ودواعيو، ونكتفي بذكر مثاٍؿ أو مثاليف عمى وقوعو، ومنو ما حدث بيف 

ػ رحميما ا ػ وىما مف كبار التَّابعيف عيد بف المسيب، و سميماف بف يسارس
حوؿ مسألة الجموس في المسجد لمنوافؿ وانتظار الصالة أفضؿ، أو الذىاب 

لما وضع " :ازة أفضؿ، فقد أخبر المقبري عف ذلؾ فقاؿلحضور صالة الجن
عمي بف حسيف ليصمى عميو أقشع الناس إليو، وأىؿ المسجد ليشيدوه، وبقي 
سعيد بف المسيب في المسجد وحده، فقاؿ خشـر لسعيد بف المسيب: يا أبا 

؟ فقاؿ سعيٌد: أصمي ذا الرجؿ الصالح في البيت الصالحمحمد أال تشيد ى
لمسجد أحب إلي مف أف أشيد ىذا الرجؿ الصالح في البيت ركعتيف في ا

الصالح، وخالفو سميماف بف يسار فخرج إليو، وصمى عميو، وتبعو، وكاف 
، ومف األمثمة عمى الخالؼ (1)"يقوؿ: شيود جنازة أحب إلي مف صالة تطوعٍ 

عبد الوارث بف سعيد الثوري في مسألة البيع وشرط في زمف التابعيف ما رواه 
اختمؼ فييا أبو حنيفة، ووائؿ بف أبي ليمى، وابف شبرمة، وسيأتي  وكيؼ

اًل فيما بعد .  ذكر ىذه المسألة مفصَّ
  :المطمب الثالث: مشروعية الخالف

االختالؼ ظاىرة طبيعية بيف بني اإلنساف وجدت في كؿ الرساالت 
ذ مف واألدياف، وفي كؿ زماٍف ومكاٍف؛ ألفَّ كؿَّ تشريٍع يحكـ بيف البشر يتَّخ

أعماؿ الناس وعاداتيـ وأعرافيـ، وما يصمح ليـ مصدًرا لو، وسنًدا ألحكامو، 
وبالنَّظر إلى تمؾ العادات واألعراؼ نجدىا تختمؼ مف مكاٍف َلخر، ومف 

                                                 
 .5/221الطبقات الكبرى  :انظر (1)
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بيئٍة ألخرى، بؿ إفَّ آراء المجموعة الواحدة تختمؼ فيما بينيا وتتعارض، 
ما يبتغوف مف مصالح، وأنظارىـ تتفاوت، فيي مف نتاج أفكارىـ في سبيؿ 

فالخميقة مختمفوف في أحواليـ، وألسنتيـ، وأصواتيـ، وأعماليـ، وأرزاقيـ، 
: تعالى جاء في التنزيؿ في قولو ومعارفيـ، وعموميـ، وعقوليـ؛ ومف ذلؾ ما

ـْ ِإفَّ ﴿ ـْ َوَأْلَواِنُك ِفي َذِلَؾ  َوِمْف َآَياِتِو َخْمُؽ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتاَلُؼ َأْلِسَنِتُك
يعمـ أفَّ  -صمَّى ا عميو وسمَّـ -ولقد كاف رسوؿ ا، (1)﴾ََلََياٍت ِلْمَعاِلِميفَ 

االختالؼ متأصٌؿ في البشرية بيف مؤازٍر لمحؽ مناصٍر لو، وبيف مناىٍض 
يدعو ربو أف ييديو لما  ػ صمَّى ا عميو وسمَّـػ لمحؽ داحٍض لو فكاف 

حيث قاؿ:  أبو َسَمَمةَ ذلؾ في الحديث الذي رواه اختمؼ فيو مف الحؽِّ جاء 
َـّ اْلُمْؤِمِنيَف ِبَأيِّ )  -صمَّى ا عميو وسمَّـ -َشْيٍء كاف َنِبيُّ المَّوِ  َسَأْلُت َعاِئَشَة ُأ

قالت: كاف إذا قاـ مف المَّْيِؿ اْفَتَتَح َصاَلَتُو  ،َيْفتَِتُح َصاَلَتُو إذا قاـ مف المَّْيؿِ 
ـَ اْلَغْيِب الميـ َربَّ َجبْ  ْسَراِفيَؿ َفاِطَر السََّماَواِت َواأْلَْرِض َعاِل َراِئيَؿ َوِميَكاِئيَؿ َواِ 

ـُ بيف ِعَباِدَؾ ِفيَما َكاُنوا فيو َيْخَتِمُفوَف اْىِدِني ِلَما اْخُتِمَؼ فيو  َوالشََّياَدِة أنت َتْحُك
 .(2)(ُمْسَتِقيـٍ  َتَشاُء إلى ِصَراطٍ مف اْلَحؽِّ ِبِإْذِنَؾ ِإنََّؾ َتْيِدي مف 

فال أحد ينكر مشروعية الخالؼ، وال أحد ينكر أف ىناؾ اختالًفا 
َوِلمَِّو اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى ﴿: تعالىي توحيد ا؛ لقولو مذموًما كاالختالؼ ف

                                                 
: اَلية  (1)  .21الرـو
. َباب الدَُّعاِء . كتاب صالة المسافريف وقصرىا770مسمـ في صحيحو. حديث رقـ  أخرجو (2)

 .1/534ِة المَّْيِؿ َوِقَياِمِو في َصاَل 
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، (1)﴾فَ َفاْدُعوُه ِبَيا َوَذُروا الَِّذيَف ُيْمِحُدوَف ِفي َأْسَماِئِو َسُيْجَزْوَف َما َكاُنوا َيْعَمُمو 
واختالؼ أىؿ األىواء والبدع والضالالت، واالختالؼ الذي أساسو التعّصب 
ة المؤّدي إلى النزاع والشقاؽ بيف المسمميف، ومف االختالؼ المذموـ مخالف

، وأفَّ ىناؾ لثابت، وكذلؾ مخالفة اإلجماع االنَّص القطعي الثبوت والداللة
 -والنصارى، وقد أمرنا رسوؿ ا اختالًفا ممدوًحا كمخالفة المشركيف والييود

خالفوا الييود والنَّصارى فإنَّيـ ال بو في قولو: ) -صمَّى ا عميو وسمَّـ
وكاختالؼ الصحابة والعمماء والفقياء  ،(2)(يصّموف في خفافيـ وال في نعاليـ

َأنَُّو  في المسائؿ الفقيية التي ىي محؿ اجتياٍد؛ لحديث َعْمِرو بف اْلَعاصِ 
َـّ يقوؿ: ) -صمى ا عميو وسمَّـ -ُسوَؿ المَّوِ سمع رَ  ـُ َفاْجَتَيَد ُث ـَ اْلَحاِك إذا َحَك

ـَ َفاْجَتَيدَ  ذا َحَك َـّ َأْخَطَأ َفَمُو َأْجرٌ  َأَصاَب َفَمُو َأْجَراِف، وا  ، وقد ورد (3)(ُث
االختالؼ في المسائؿ االجتيادية عف الصحابة والتابعيف ومف بعدىـ مف 

عبد الوارث بف سعيد الثوري حيث ف، مف ذلؾ ما ُعِرَؼ عف األئمة المجتيدي
وائؿ بف أبي ليمى، وابف شبرمة، دمت مكة فوجدت فييا أبا حنيفة، و قاؿ: ق
؟ قاؿ: البيع اا وشرط شرطً أبا حنيفة قمت: ما تقوؿ في رجؿ باع بيعً  فسألتُ 

                                                 
 .180األعراؼ: اَلية  (1)
إذا أىؿ  . باب ذكر األمر بالصالة في الخفاؼ والنعاؿ2186صحيح ابف حباف. حديث رقـ  (2)

، وقاؿ عنو الحاكـ في مستدركو: ىذا الحديث صحيح اإلسناد. 5/561يفعمونو  الكتاب ال
 .1/391المستدرؾ عمى الصحيحيف 

َد َفَأَصاَب أو َأْخَطَأ يَ . َباب َأْجِر اْلَحاِكـِ إذا اْجتَ 6919صحيح البخاري. حديث رقـ  (3)
. َباب َبَياِف َأْجِر اْلَحاِكـِ إذا . كتاب األقضية1716سمـ. حديث رقـ صحيح م، و 6/2676

 .3/1342اْجَتَيَد َفَأَصاَب أو َأْخَطَأ 
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 ، ثـ أتيت ابف أبي ليمى فسألتو، فقاؿ: البيع جائزٌ والشرط باطؿٌ  باطؿٌ 
، والشرط جائزٌ  ، ثـ أتيت ابف شبرمة فسألتو، فقاؿ البيع جائزٌ والشرط باطؿٌ 

 ، فأتيتُ واحدةٍ  مف فقياء العراؽ اختمفوا في مسألةٍ  ! ثالثةٌ : يا سبحاف افقمتُ 
أبا حنيفة فأخبرتو، فقاؿ: ال أدري ما قاال، حدثني عمرو بف شعيب عف أبيو 

البيع  (1)(وشرطٍ  نيى عف بيعٍ  -مَّـصمى ا عميو وس -النبي أفَّ جده: ) عف
، ثـ أتيت ابف أبي ليمى فأخبرتو، فقاؿ: ال أدري ما قاال، والشرط باطؿٌ  باطؿٌ 

صمَّى  -أمرني رسوؿ ا: )حدثني ىشاـ بف عروة عف أبيو عف عائشة قالتْ 
ف اشترط أىميا الوالء فإنَّ  (2)(أف اشتري بريرة فأعتقيا -ا عميو وسمَّـ ما وا 

                                                 
حنيفة في  ، و أبو4/335، المعجـ األوسط 4361الطبراني في معجمو حديث رقـ أخرجو   (1)

و ، قاؿ ابف حجر: بيََّض ل1/160ف شعيب، مسند أبي حنيفة مسنده فيما رواه عف عمرو ب
، اْلَخطَّاِبيُّ في اْلَمَعاِلـِ ، وَ َواُه بف َحْزـٍ في اْلُمَحمَّى، وقد رَ الرَّاِفِعيُّ في التَّْذِنيِب، َواْسَتْغَرَبُو النََّوِويُّ 

ـُ في ُعُموـِ الحديث َوَنقَ الطََّبَراِنيُّ في اأْلَْوَسطِ وَ  اؿ: َؿ فيو عف ابف أبي اْلَفَواِرِس َأنَُّو ق، َواْلَحاِك
ـَ مف حديث َعْمِرو بف ُشَعْيٍب َغِريبٌ  ، َوَرَواُه َأْصَحاُب السَُّنِف إالَّ بف ماجة َواْبَف ِحبَّاَف َواْلَحاِك

 .3/12حبير ت. تمخيص الْيٌع َواَل َشْرَطاِف في َبْيعٍ عف أبيو عف َجدِِّه ِبَمْفِظ اَل َيِحؿُّ َسَمٌؼ َوبَ 
حنيفة في  أبو، و 4/335، المعجـ األوسط 4361الطبراني في معجمو حديث رقـ أخرجو   (2)

والبييقي في سننو حديث  .1/160مسنده فيما رواه عف عمرو بف شعيب، مسند أبي حنيفة 
، كما 10/337، سنف البييقي الكبرى باب المكاتب يجوز بيعو في حاليف ،21513رقـ 

: عف ِىَشاـِ بف ُعْرَوَة عف أبيو عف ائشة في شأف بريرة ولفظوؾ حديث عأخرج اإلماـ مال
َجاَءْت َبِريَرُة فقالت اني َكاتَْبُت َأْىِمي عمى ِتْسِع َأَواٍؽ في كؿ نيا قالت: )أَعاِئَشَة َزْوِج النبي 

يا َوَيُكوَف لي ف َأُعدََّىا ليـ َعْنِؾ عددتأَأَحبَّ َأْىُمِؾ ف إَيٌة فأعينيني فقالت َعاِئَشُة َعاـٍ ُأْوقِ 
َواَلُؤِؾ َفَعْمُت َفَذَىَبْت َبِريَرُة إلى َأْىِمَيا فقالت ليـ ذلؾ َفَأَبْوا عمييا َفَجاَءْت مف ِعْنِد َأْىِمَيا َوَرُسوُؿ 

ف أا عمي ِإالَّ ني قد َعَرْضُت عمييـ ذلؾ َفَأَبوْ إَجاِلٌس فقالت ِلَعاِئَشَة ػ  صمى ا عميو وسمَّـػ ا 
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ابف شبرمة فأخبرتو،  ، ثـ أتيتُ والشرط باطؿٌ  لمف أعتؽ، البيع جائزٌ  الوالء
فقاؿ: ال أدري ما قاال، حدثني ِمْسعر بف كداـ عف محارب بف دثار عف 

وشرط  ناقةً  -صمَّى ا عميو وسمَّـ -مف النبي تُ بعْ قاؿ: ) ا جابر بف عبد
 .(2)جائزٌ  والشرط البيع جائزٌ  (1)(لي حالبيا أو ظيرىا إلى المدينة

لكفَّ اختالفيـ ىذا تمّيز بأّف أساسو فيـ طبيعة االختالؼ، ورائده 
إصابة الحؽ، والنصح لمخمؽ، ومادَّتو الحّجة والبرىاف مف السنة والقرآف، 

رشاد النَّاس إلى اليسرىوطريقتو الرفؽ وال ، ونيايتو الموافقة مع حسنى، وا 
، ض والزجرعف التباغاألجر، أو عدميا مع التماس العذر، واالبتعاد 

 .(3)فاختالفيـ لـ يمنع ائتالفيـ، بؿ زاده، وشاده

                                                                                                              

ُخِذيَيا  َرْتُو َعاِئَشُة فقاؿ رسوؿ ااْلَواَلُء ليـ َفَسِمَع ذلؾ رسوؿ ا َفَسَأَلَيا َفَأْخبَ َيُكوَف = 
َـّ قاـ رسوؿ ا  ـُ اْلَواَلَء َفِإنََّما اْلَواَلُء ِلَمْف اعتؽ َفَفَعَمْت َعاِئَشُة ُث صمى ا عميو ػ َواْشَتِرِطي َلُي

َـّ قاؿ َأمَّا َبْعُد فما َباُؿ ِرَجاٍؿ َيْشَتِرُطوَف ُشُروًطا َلْيَسْت في الناس َفَحِمَد ا َوأَ ػ  وسمَّـ ْثَنى عميو ُث
في ِكَتاِب ا ما كاف مف َشْرٍط ليس في ِكَتاِب ا َفُيَو َباِطٌؿ واف كاف مائة َشْرٍط َقَضاُء ا 

نََّما اْلَواَلءُ   ، باب َمِصيرِ 1477أ مالؾ، حديث رقـ ِلَمْف اعتؽ( موط َأَحؽُّ َوَشْرُط ا َأْوَثُؽ َواِ 
 .2/780اْلَواَلِء ِلَمْف اعتؽ 

ُيْشَتَرُط فيو َشْرٌط ليس منو، شرح معاني  ، َباُب اْلَبْيعِ جو  الطحاوي في شرح معاني اَلثارأخر  (1)
 أبو، و 4/335، المعجـ األوسط 4361، والطبراني في معجمو حديث رقـ 4/41اَلثار 

، وقاؿ أبو ِعيَسى 1/160واه عف عمرو بف شعيب، مسند أبي حنيفة مسنده فيما ر حنيفة في 
 .5/691ِحيٌح َغِريٌب سنف الترمذي ىذا َحِديٌث َحَسٌف صَ 

. مجمع الزوائد، و 186/ 22 ابف عبد البر .التمييد، و 1/160مسند أبي حنيفة شرح : انظر (2)
 .4/85 الييثمي

 .8يي في القواعد المختمؼ فييا ص: ؼ الفقأثر الخال تقديـ الشيخ عمي جمعة لكتاب :انظر (3)
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وأمَّا عف مدى مشروعية الخالؼ فالضابط في ذلؾ أف ال يؤدي 
خالُفو إلى مخالفة دليٍؿ صحيٍح صريٍح بدوف وجٍو سائٍغ لذلؾ، وأْف ال يكوف 
فيما ال يجوز فيو الخالؼ كاالختالؼ في األصوؿ الثابتة المعمومة مف 
الديف بالضرورة فإنو ال يحؿ لمؤمٍف وال مؤمنٍة أف يخالفيا، ومف لواـز 

صمى ا اإليماف أْف ال يذىب المخالؼ إلى مذىٍب بعد مذىب رسوؿ ا ػ 
، وال إلى خالٍؼ بعد خالؼ أصحابو ػ وال إلى قوٍؿ بعد قولو ػ عميو وسمَّـ

وأحداٍث فمكؿ مجتيٍد  ػ، أّما ما استجّد مف بعدىـ مف نوازؿ رضواف ا عمييـ
 .ة، عمى أف يتَّقي ا فيما يقوؿأف يدلي بدلوه في تمؾ النَّازل

 المطمب الرابع: أسباب االختالف وثمرته:
، وأىَـّ ياء تصؿ إلى أكثر مف عشريف سبًباإفَّ أسباب اختالؼ الفق

حيث قطعية تمؾ األسباب ىي التي تدور حوؿ أدّلة الحكـ الشرعي مف 
، ومف حيث قطعية داللتيا أو ظنية داللتيا، ومف ية ثبوتياثبوتيا أو ظن

ه، وقد يصمو النَّص حيث بموغ ذلؾ الدليؿ لمفقيو أو المفتي وعدـ بموغو إيا
 .يصّح عنده ويخالؼ ما ىو أقوى منو، أو وال يصح عنده

فمتى ُوجد الدليؿ الشرعي في مسألٍة ّما، وُقطع بثبوتو، وكاف ال 
ا مف حيث المعنى، ولـ يوجد ناسٌخ ينسخو فعند ذلؾ يحتمؿ إال وجًيا واحدً 

ينتيي الخالؼ الشرعي في تمؾ المسألة، وال يحّؿ لمؤمٍف وال مؤمنٍة في أي 
مكاٍف وزماٍف مخالفة ذلؾ الدَّليؿ الميـ إاّل إذا ُوجد دليٌؿ آخٌر لو نفس أحواؿ 

ليؿ الثاني اتّباعو لمدّ الدليؿ األّوؿ فعندىا يجوز مخالفة الدليؿ األّوؿ بسبب 
 .لمف لـ يصمو ذلؾ الدليؿ المخالفة، وكذلؾ يحؿ ليس إالّ 
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ثـ إفَّ مف أسباب اختالؼ الصحابة والتابعيف والفقياء أف يتيّسر 
ألحدىـ سماع الحكـ في قضيٍة في الوقت الذي لـ يتيسر لغيره سماع ذلؾ 

ف بالحديث الذي بمغو عالحكـ في تمؾ القضية، فإف ُسئؿ عنيا األوؿ أجاب 
ذا سئؿ عنيا الثاني أجاب باجتياده -صمَّى ا عميو وسمَّـ -رسوؿ ا ، وا 

إلى أف يبمغو الدليؿ، وقد كاف مف أسباب اختالؼ الصحابة أف يرى بعضيـ 
عمى النَّدب، ػ عمؿ العمؿ فيحممو بعضيـ  صمى ا عميو وسمَّـرسوؿ ا ػ 

 .وبعضيـ عمى اإلباحة
يـ بسبب فيميـ لمعمَّة المؤثِّرة في وقد يكوف الخالؼ ناشًئا بين

َذا ُوِجَد لعالـٍ مف عمماء األمَّة "، قاؿ عمي بف محمد الحنفي: (1)الحكـ َواِ 
قد جاء حِديٌث صحيٌح  المشيود ليـ بالعمـ والتقوى والصالح والورع قوؿٌ 

، وجماُع األعذاِر ثالثُة أصناٍؼ: فال ُبدَّ لو ِفي تركِو مف عذرٍ  ،بخالفوِ 
: عدـ قالُو، والثَّاني -صمَّى ا عميو وسمَّـ -دـ اعتقاده أفَّ النَِّبيَّ : عأحدىا

: اعتقاده أفَّ ذلؾ الحكـ اعتقاده أنَُّو أراد تمَؾ المسألة بذلؾ القوؿ، والثَّالث
 .منسوخٌ 

صمَّى  -ميِغ ما ُأْرِسَؿ بو الرَُّسوؿُ ، وتبـ الفضؿ عمينا والمنَّة بالسَّبؽفمي
يضاح ما كاف منو يخفى عميناإلينا -ا عميو وسمَّـ ، وا 

، وقد ُجِمَعْت (2)
أوَّؿ أسباب اختالؼ الفقياء قديًما وحديثًا في كتٍب عدٍَّة، منيا ما ذكرتو في 

 : المبحث ومنيا أيًضا ما يمي
                                                 

 .وما بعدىا 13الخالؼ بيف أبي حنيفة وأصحابو. عمي العمري ص:  :انظر (1)
 .3/199شرح الطحاوية  :انظر (2)



  لثمجلة العلوم الشرعية                                 العدد الثا      

  االختالؼ الفقيي رحمة لمناس                              

 
-71- 

اء كانت ىذه النصوص قرآنا أـ اختالؼ معاني ألفاظ النصوص سو ػ  1
، فيختمؼ الحكـ ر مف معنىفي النص وىو  يفيد أكث ، فقد يرد المفظسنة

المستنبط مف النص تبًعا الختالؼ المعنى، ولما رجحو كؿ فقيو أو مجتيد 
مف القرآف  ، ومف األمثمة عمى ذلؾمعاني التي يفيدىا المفظ في النصمف ال

اَلَثَة َواْلُمَطمََّقاُت َيَتَربَّْصَف ِبَأْنُفِسِيفَّ ثَ ﴿( في قولو تعالي: الكريـ: لفظ )القرء
، مما ترتب عمى ذلؾ مشترؾ في المغة بيف الحيض والطيرفيو  (1)وٍء﴾ُقرُ 

: ىؿ تعتد لتي تحيضاختالؼ الصحابة والفقياء فيما تعتد بو المطمقة ا
أـ تػعػتػد  –رات التي تػكػوف بيف كؿ حيض وآخروىي الفت –بثالثة أطيار فقط
بَّْصَف ِبَأْنُفِسِيفَّ َواْلُمَطمََّقاُت َيَترَ ﴿؟ حيث يػقوؿ سبػحانو: (2)بثالث حيضات

 .مة في ىذا الباب أكثر مف أف تحصىواألمث ،اَلَثَة ُقُروٍء﴾ثَ 
الفقياء بعض  ى، فقد يصؿ الحديث إلاوت الفقياء في معرفتيـ بالسنَّةػ تف 2

، ويصؿ وال يصؿ إلى البعض اَلخر، ويصؿ إلى بعضيـ بطريٍؽ صحيحٍ 
ذلؾ تفاوتيـ في حفظ ، فترتب عمى لى البعض اَلخر بطريٍؽ غير صحيحٍ إ

بسبب التأخر في  -صمَّى ا عميو وسمَّـ -السنة المروية عف رسوؿ ا
، وقد رىا، وعدـ توفالرواة مف حيث توفر شروط الرواية، واختالؼ تدوينيا

تالفيـ في أدى ذلؾ إلى اختالؼ الفقياء في األحكاـ المستنبطة تبًعا الخ
، أو حادثٌة عمى فقيٍو يحفظ ض قضيةٌ معرفة السنَّة وقبوليا، فحيف كانت تعر 

ضي فييا وفًقا لمسنة كاف يقػ  صمَّى ا عميو وسمَّـػ فييا سنًة عف رسوؿ ا 
                                                 

 .226مف اَلية  :البقرة (1)
 .2/386مختصر اختالؼ العمماء  :انظر (2)
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ٍو ، وقد ُتعرض نفس القضية والحادثة عمى فقيالمعروفة لو، والمقبولة عنده
آخر لـ يحفظ فييا سنًة صحيحًة، فيحكـ فييا باالجتياد والرأي؛ فيختمؼ 

، أو الدليؿ ثة الواحدة تبًعا الختالؼ المصدر، أو الحادقضيةالحكـ في ال
المرأة التي  ذي اعتمد عميو الفقيو في اجتياده، ومف األمثمة عمى ذلؾ:ال

، حيث بيا، ولـ يكف قد فرض ليا صداًقايتوفى عنيا زوجيا قبؿ أف يدخؿ 
وف أنيا تستحؽ مير مثميا د -رضي ا عنو –رأى عبد ا بف مسعود

 ، وذلؾ استنادا إلى قضاء النبي، أو زيادٍة، وليا ميراٌث، وعمييا العدةنقصٍ 
وقاؿ عمي بف أبي طالب وبعٌض مف  ،(1)في َبرُوَع بنت واشؽ األسممية

يا، ولـ يفرض ليا صداًقا حتى الصحابة: إذا تزوج الرجؿ امرأًة، ولـ يدخؿ ب
وىو ما أخذ بو  ،(2)، وعمييا العدةوا: ليا الميراث، وال صداؽ ليا، قالمات

ؽ لكانت الحجة فيما اإلماـ الشافعي، وقاؿ: لو ثبت حديث َبرُوَع بنت واش
 .-صمَّى ا عميو وسمَّـ -روي عف النبي

 ىبيف حممو عمي الحقيقة أو حممو عمتردد المفظ الوارد في النص ػ  3
: يختمؼ الحكـ المستنبط تبًعا لذلؾ، ومف األمثمة عميوالمجاز: حيث 

يد أو بغيرىا مف لفقياء في إيجاب الوضوء ِمْف لمس النساء بالاختالؼ ا

                                                 
يا زوجيا ىالؿ بف مرة األشجعي ، مات عنؽ الرؤاسية الكالبية أو األشجعيةبروع بنت واش (1)

وى حديثيا أبو سناف ، ر بمثؿ صداؽ نسائيا ض ليا صداقا فقضى ليا رسوؿ اولـ يفر 
، 4/1795االستيعاب  :معقؿ بف سناف، وجراح األشجعياف، وناس مف أشجع. انظر

 .7/534واإلصابة في تمييز الصحابة 
 .1/263األـ  :انظر (2)
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أًة بيده بدوف حائؿ ، فذىب بعضيـ إلى أفَّ مف لمس امر األعضاء الحساسة
 قبمة عندىـ مف قبيؿ الممس، سواء، وكذلؾ مف قبَّميا ألفَّ الفعميو الوضوء
ا ذ، وذىب بعض الفقياء إلى إيجاب الوضوء مف الممس إالتذ أـ لـ يمتذ

ا القبمة فمـ وقع الممس بحائٍؿ أو بدونو فيما عد قارنتو  المذة، أو قصدىا سواء
، وذىب فريؽ ثالٌث مف الفقياء إلى عدـ يشترطوا فييا المذة، أو قصدىا

، وسبب اختالفيـ في ىذه المسألة أف لمس النساء إيجاب الوضوء مف
، فمف جماعممس يطمؽ حقيقًة عمى الممس باليد، ويطمؽ مجاًزا عمى الال

ومف غمَّب  ،غمَّب في الممس الحقيقة، أي الممس باليد: أوجب فيو الوضوء
، إذ المراد بقولو فيو المجاز أي الجماع: لـ يوجب الوضوء في الممس باليد

ـُ النَِّساءَ ﴿تعالى في سورة المائدة   الجماع وليس مجرد الممس (1)﴾َأْو اَلَمْسُت
 .باليد
الفقياء في كيفية  عض النصوص واختالؼػ التعارض الظاىري بيف ب 4

ا كٌؿ منيـ بيف : حيث اختمفت قواعد الترجيح التي سمكيالترجيح بينيا
 -أف رسوؿ اف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ما روي )، مالنصوص المتعارضة
 -أنووروي عنو أيًضا: ) (2)(نيى عف أكؿ الضب -صمَّى ا عميو وسمَّـ

                                                 
 .7مف اَلية  :المائدة (1)
لذي أخرجو البييقي في سننو ولفظو: عف عبد الرحمف بف شبؿ )أف ورد ذلؾ في الحديث ا (2)

حش ، باب ما جاء في حمار الو 9/326النبي نيى عف أكؿ الضب( سنف البييقي الكبرى 
قاؿ اإلماـ البييقي في كتابو  وقد ،19212، حديث رقـ وما أكمتو العرب في غير ضرورة

عبد ا محمد بف أدريس الشافعي( عف ىذا الحديث ما الماـ أبي معرفة السنف واَلثار عف ا)
و:  . إنما نيى عف أكؿ الضب لـ يثبت إسناده حديث عبد الرحمف بف شبؿ أف النبيو "نصُّ
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فتقدـ الرواية المحرمة عمى الرواية  (1)(أكمو أباح -صمَّى ا عميو وسمَّـ
، وذلؾ مراعاًة لمحيطة وىكذا في كؿ نصيف مف ىذا القبيؿ ،(2)المبيحة

ف بحث المجتيد ، أف تكوف رواية التحريـ ىي األصح والحذر؛ الحتماؿ وا 
 .النصيف المتعارضيف ما أمكنو ذلؾ ، حاوؿ الجمع بيفعف مرجح فمـ يجد

و ، أبالنص المطمؽ ىؿ يحمؿ عمى إطالقويما يتعمؽ ػ اختالؼ الفقياء ف 5
، ومنيـ فمف الفقياء مف حممو عمى إطالقو ؟يقيد بالقيد الوارد في نٍص آخر

، ومف األمثمة عمي ذلؾ: تحرير الرقبة ده بالقيد الوارد في النص اَلخرمف قيَّ 
، فارة الظيارفي كفارة الظيار، وكفارة القتؿ الخطأ، فقد جاءت مطمقًة في ك

َـّ َيُعوُدوَف ِلَما َقاُلوا ﴿: حيث يقوؿ سبحانو ـْ ُث َوالَِّذيَف ُيَظاِىُروَف ِمْف ِنَساِئِي
ة القتؿ وجاءت مقيدًة باإليماف في كفار  (3)﴾َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ِمْف َقْبِؿ َأْف َيَتَماسَّا

 (4)﴾َبٍة ُمْؤِمَنةٍ َوَمْف َقَتَؿ ُمْؤِمًنا َخَطًأ َفَتْحِريُر َرقَ ﴿: الخطأ، حيث يقوؿ سبحانو
رقبة كفارة في  –فقد اشترط األئمة الثالثة مالؾ والشافعي وأحمد بف حنبؿ 

                                                                                                              

. وسائر األحاديث التي وردت فيو محمولة عمى رد بو إسماعيؿ بف عياش وليس بحجةتف=
 .7/259نف واَلثار معرفة الس "،ره لو فميس في شيء منيا تحريـتقذ

ورد ذلؾ في الحديث الذي أخرجو مالٌؾ ولفظو: عف عبد ا بف ُعَمَر اف َرُجاًل َناَدى َرُسوَؿ   (1)
فقاؿ يا َرُسوَؿ ا ما َتَرى في الضَّبِّ فقاؿ رسوؿ ا صمى ا  -صمى ا عميو وسمـ -ا

ِموِ  َلْستُ ) :عميو وسمـ باب ما جاء في أكؿ الضب،  2/968لؾ وطأ ما( مِبآِكِمِو َواَل ِبُمَحرِّ
 .1739حديث رقـ 

 .3/211مختصر اختالؼ العمماء  :انظر (2)
 .3مف اَلية  :المجادلة (3)
 .91مف اَلية  :النساء (4)
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، التي اشترط ا فييا الظيار أف تكوف مؤمنة، قياسا عمى كفارة القتؿ الخطأ
، والظاىرية إلى عدـ اشتراط ف مؤمنة، وذىب أبو حنيفة وأصحابوأف تكو 

لو كاف اإليماف شرطا فييا لبينو سبحانو  اإليماف في رقبة كفارة الظيار إذ
، أطمؽ الرقبة ولـ يقيدىا باإليماف، ولكنو عز وجؿ القتؿكما بَينو في كفارة 

، ونقيد ما قيده، وفنطمؽ ما أطمق –تعالى –فينبغي االلتزاـ بما ورد عف ا
 –قوؿ اإلماـ مالٌؾ والشافعي وأحمدكما ي –فاشتراط اإليماف في كفارة الظيار

دة عمى النص، وىو نسٌخ، والقرَاف ال ينسخ إال بالقرَاف أو السنة المتواترة، زيا
 .(1)ولـ يوجد أي منيما

: فمف الفقياء االختالؼ في داللة األمر المطمؽ، أي الخالي عف القرائف ػ 6
ف مف ذىب إلى أنو يدؿ عمى الوجوب وال ُيصرؼ عنو إال بقرينٍة، ومنيـ م

، والندب واإلباحة، وذىب بعضيـ إلى أنو وجوبذىب إلى أنو مشترٌؾ بيف ال
يفيد الندب، وذىب آخروف إلى أنو يفيد اإلباحة، وتبًعا لذلؾ يختمؼ الحكـ 

ما ىو الحاؿ مثاًل في قولو المستنبط مف نٍص مشتمٍؿ عمى أمٍر مطمٍؽ ك
فَّ ِبَمْعُروٍؼ َوَأْشِيُدوا َفِإَذا َبَمْغَف َأَجَمُيفَّ َفَأْمِسُكوُىفَّ ِبَمْعُروٍؼ َأْو َفاِرُقوىُ ﴿: تعالى

حيث ذىب بعض الفقياء إلى وجوب اإلشياد عمى  (2)﴾َذَوْي َعْدٍؿ ِمْنُكـْ 
 ،﴾َوَأْشِيُدوا َذَوْي َعْدٍؿ ِمْنُكـْ ﴿ :الطالؽ استنادا إلى قولو تعالىالرجعة و 

د عمى الرجعة ، وذىب فريٌؽ آخٌر إلى أفَّ اإلشياواألمر ىنا لموجوب
                                                 

 .2/84ة المجتيد بداي :انظر (1)
 .2مف اَلية  :الطالؽ (2)
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نما ىو مندوٌب مف باب التوثؽ مخافة الجحود والطالؽ ليس بواجبٍ  ، وا 
 .(1)واإلنكار

التحريـ أـ ػ اختالفيـ في النيي المطمؽ أي الخالي عف القرائف ىؿ يفيد  7
 .ا كثيرٌة ليس ىنا مجاؿ حصرىا ؟ وأمثمتو في كتابالكراىة

، واعتداد بعضيـ بعضيـ باإلرادة الظاىرة لممتعاقدػ اختالفيـ بسبب أخذ  8
د: كما ىو الحاؿ في زواج المحمؿ، وبيع خر بالباعث الدافع إلى التعاقاَل

 .(2)، وغير ذلؾالعينة، وبيع العنب لمف يعصره خمرا
كما أسيب الفقياء تارًة في الحديث عف أسباب اختالؼ الفقياء، 
وأوجزوا تارًة أخرى، لذلؾ نكتفي بما ُذِكر ومف أراد التوسع في ىذا الباب فمو 

 .(3)مؾ الكتبأف يطالع ت
 :ثمرة الخالف

لمخالؼ الفقيي فوائد متعددٌة مف الخير والرحمة، وأّنو في الواقع 
نعمٌة، ورحمٌة مف ا لعباده المؤمنيف، وىو في الوقت ذاتو ثروٌة تشريعّيٌة 
عظمى، ومزيٌة جديرٌة بأف تتباىى بيا األمة اإلسالمية، وفي الخالؼ الفقيي 

                                                 
 .4/87الخرشي عمى مختصر سيدي خميؿ  :انظر (1)
 .29اختالؼ الفقياء. عمي الخفيؼ ص:  أسباب :انظر (2)
وما  29ص: . عمي الخفيؼ أسباب اختالؼ الفقياء :انظر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر (3)

حسـ وما بعدىا، و  13ي العمري ص: . عمالخالؼ بيف أبي حنيفة وأصحابوو بعدىا، 
. خالؼوما بعدىا، واإلنصاؼ في بياف أسباب ال 20بف مقصد ص: االختالفات الفقيية . ا
 .وما بعدىا 15ولي ا الدىموي ص 
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كاـ مف النصوص، وىذا حرٌي بأف يجعؿ األمة توسيٌع لمجاؿ استنباط األح
اإلسالمية في سعٍة مف أمر دينيا وشريعتيا؛ فال تنحصر في تطبيٍؽ شرعٍي 
واحٍد فإذا ضاؽ باألمَّة مذىب أحد األئمة الفقياء في وقٍت ّما، أو في أمٍر 
مَّا، َوجدْت في األمر اَلخر سعًة ورفًقا ويسًرا، سواًء أكاف ذلؾ في شؤوف 

نايات، ات، أـ في شؤوف المعامالت، وشؤوف األسرة، والقضاء والجالعباد
 .عمى ضوء األدّلة الشرعّية

 -رحمو ا -د العزيزوما أجمؿ أف أختـ ىذه الفقرة بقوؿ عمر بف عب
صمَّى ا عميو  -ما سرَّني أفَّ أصحاب محمدٍ "في مدحو لمخالؼ حيث قاؿ: 

 .(1)"وا لـ يكف رخصةٌ لـ يختمفوا؛ ألنَّيـ لو لـ يختمف -وسمَّـ
ويّدعي بعض الناس أفَّ الخالؼ شٌر كُمو، وأّنو ال فائدة مرجوٌة منو 
البتة، وأفَّ ادَّعاءه ىذا ىو عيف الصواب، وبو يدافع عف بيضة اإلسالـ 

لى أف عّمؽ عمى األثر ولحمة األمَّة المحمَّديَّة، بؿ قد وصؿ األمر ببعضيـ إ
بأّنو كالـٌ باطٌؿ ال أصؿ لو في الشريعة،  (2)(المشيور )اختالؼ أمتي رحمةٌ 
 .فيـ رحمًة فماذا يكوف اتِّفاقيـ!؟معّماًل ذلؾ بقولو: إذا كاف اختال

يـ فقاؿ: وقد ، وأحسف الّرّد عميقوَليـ وقد نقؿ لنا اإلماـ النووي
( رجالف أحدىما مغموٌض عميو اعترض عمى حديث: )اختالؼ أمتي رحمة

                                                 
 .2/504كشؼ الخفاء. العجموني  (1)
، حتى أف يقفوا لو عمى سنٍد فمـ يوفقواقاؿ األلباني: ال أصؿ لو، و لقد جيد المحدثوف في  (2)

عض كتب الحفاظ التي لـ تصؿ إلينا!. : و لعمَّو خرج في ب(الجامع الصغير)سيوطي في قاؿ ال
 .134/ 1فة السمسمة الضعي
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لجاحظ، واَلخر معروٌؼ بالسخؼ والخالعة في دينو، وىو عمرو بف بحر ا
وىو إسحاؽ بف إبراىيـ الموصمي فإنَّو لما وضع كتابو في األغاني، وأمكف 
د مف إثميا حتى صدَّر كتابو بذـ  في تمؾ األباطيؿ لـ يرض بما تزوَّ
أصحاب الحديث، وزعـ أنيـ يرووف ماال يدروف، وقاؿ ىو والجاحظ: لو 

تالؼ تفاؽ عذاًبا، ثـ زعـ أنَّو إنَّما كاف اخكاف االختالؼ رحمًة لكاف اال
، فإذا اختمفوا خاصةً  -صمَّى ا عميو وسمَّـ -األمة رحمًة في زمف النبي

 .سألوه فبيَّف ليـ
والجواب عف ىذا االعتراض الفاسد أنَّو ال يمـز مف كوف الشيء رحمًة 

جاىٌؿ، وقد قاؿ متأف يكوف ضده عذاًبا، وال يمتـز ىذا ويذكره إالَّ جاىٌؿ، أو 
ـُ المَّْيَؿ َوالنََّياَر ِلَتْسُكُنوا ِفيِو َوِلتَْبَتُغوا ِمْف ﴿: تعالى ا َوِمْف َرْحَمِتِو َجَعَؿ َلُك

ـْ َتْشُكُروفَ  ، فسمى الميؿ رحمًة ولـ يمـز مف ذلؾ أف يكوف (1)﴾َفْضِمِو َوَلَعمَُّك
 .ال شؾَّ فيو النيار عذاًبا، وىو ظاىرٌ 
: أحدىا: في إثبات قاؿ الخطابي: وا الختالؼ في الديف ثالثة أقساـٍ

نكارىا  نكار ذلؾ كفٌر، والثاني: في صفاتو ومشيئتو، وا  الصانع ووحدانيتو، وا 
رحمًة  المحتممة وجوًىا فيذا جعمو ا تعالىبدعٌة، والثالث: في أحكاـ الفروع 

ـ ( ىذا آخر كالد بحديث )اختالؼ أمتي رحمةوكرامًة لمعمماء، وىو المرا
 . -رحمو ا -(2)الخطابي

                                                 
 .73القصص: اَلية  (1)
 .وما بعدىا 11/91شرح صحيح مسمـ  :انظر (2)
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  :المطمب الخامس: حكم مخالفة التمميذ لشيخه
إفَّ وصؼ أيَّ متعمـٍ بكونو تمميًذا لشيٍخ ّما يقتضي ذلؾ حبَّ التمميذ 
لشيخو، وتفانيو في خدمتو، واحترامو لو، وسماع آرائو وأقوالو، واتباعيا دوف 

إلى ما ال يحمد عقباه،  إفراٍط أو تفريٍط، أو تعّصٍب بغيٍض يؤّدي بصاحبو
واألمثمة عمى ذلؾ التعّصب أكثر مف أف تحصى، وال بأس أف نذكر بعًضا 

مذىب أبي  منيا، فقد ورد عف محمد عالء الديف الحصكفي وىو أحد أنصار
النعماف مف أعظـ معجزات والحاصؿ أفَّ أبا حنيفة "حنيفة النعماف قولو: 

لقرآف، وحسبؾ مف مناقبو اشتيار بعد ا -صمَّى ا عميو وسمَّـ -المصطفى
مذىبو، ما قاؿ قواًل إاّل أخذ بو إماـٌ مف األئّمة األعالـ، وقد جعؿ ا الحكـ 

 -ألياـ، إلى أف يحكـ بمذىبو عيسىألصحابو، وأتباعو منذ زمنو إلى ىذه ا
 .(1)"ػ -عميو السالـ

ومف ذلؾ ما بّوب بو القاضي عياض وىو أحد أنصار مذىب اإلماـ 
باب ترجيح مذىب مالٍؾ، "أنس في ترتيب المدارؾ حيث قاؿ: بف  مالؾٍ 

، فقد عاب عميو (2)"والحجة في وجوب تقميده، وتقديمو عمى غيره مف األئمة
ألمة التمسؾ بنصوص البعض قوَلو وجوب تقميده، بدؿ أف يوجب عمى ا

 .الكتاب والسنة
وقد نظَّـ القاضي منذر بف سعيد القرطبي أبياتًا مف الشعر في ذلؾ 

 فقاؿ: 
                                                 

 .1/136د المحتار. ابف عابديف ر  (1)
 .1/28ترتيب المدارؾ. القاضي عياض  (2)
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 ؾػػػػػػػػاؿ مالػػذا قػػىك الً ػػػت دليػػطمب   ماػػػػمَّ ػوف كػػػػيقول وـٍ ػػف قػػري مػػػػػػعذي
ف عدتَ   وقد كاف ال تخفى عميو المسالؾ   ذا قاؿ أشيبٌ ػػقالوا ىك وا 
 ؾػػو آفػػو فيػػا قالػػؿ مػػػـ يقػػف لػػوم   مثمو قالوا قاؿ سحنوف فإف زدتَ 
 ؾػػػرف مماحػػت قػػا أنعً ػػالوا جميػػوق   قاؿ ا ضجوا وأكثروا فإف قمتَ 
ف قمتَ   (1)الؾيائت مالكا في ترؾ ذاؾ الم  قد قاؿ الرسوؿ فقوليـ  وا 

وقد بالغ إماـ الحرميف وىو أحد أنصار مذىب اإلماـ الشَّافعي في 
اؿ: يجب عمى كافَّة العاقميف، وعامَّة المسمميف شرًقا تعّصبو لممذىبو فق

، (2)وغرًبا، بعًدا وقرًبا انتحاؿ مذىب الشافعي، ويجب عمى العواـ الطغاـ
والجّياؿ األنذاؿ أيًضا انتحاؿ مذىبو، بحيث ال يبغوف عنو حواًل، وال يريدوف 

 .(3)بو بدالً 
، مجافًيا لمصواب، والشؾَّ أفَّ مثؿ ىذا التقميد يعّد تقميًدا مذموًما

وبالمقابؿ فإفَّ الدعاوى التي ينادي بيا أولئؾ الذيف نفوا أف يكوف في الشريعة 
اإلسالمية شيٌء اسمو تقميد األئمة، أو المذىبية، وقالوا بحرمة ذلؾ، وعدـ 

ا وسنة رسولو التي  جوازه البتة، وأنَّو عمى كؿ مسمـٍ أف يأخذ مف كتاب
نْت في صحيحي البخاري ومسمـ،  -يو وسمَّـصمَّى ا عم -ثبتت عنو وقد ُدوِّ

وما صحَّ مف األحاديث في كتب السُّنَّة األخرى، وأنَّو يجب عمى األمة 
اإلسالمية أف تجتمع عمى مذىٍب واحٍد ػ وما أكثر أصحاب تمؾ الفكرة في 

                                                 
 .460جامع بياف العمـ وفضمو ص:  :رمف البحر الطويؿ، انظ (1)
 .4/389واحد والجميع سواء. العيف الطغاـ أوغاد الناس ال (2)
 .1/17رشاد النقاد إلى تيسير االجتياد. محمد بف إسماعيؿ الصنعاني إ :انظر (3)
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وقتنا المعاصر ػ ضاربيف بأقواؿ األئمة والفقياء واجتياداتيـ عرض الحائط، 
أو متناسيف أف تمؾ األقواؿ واَلراء قد أسسْت عمى دليٍؿ مف الكتاب  ناسيف

 .ر ما تخدـ األمة اإلسالمية جمعاءأو السنَّة، وأنَّيا ال تخدـ أصحابيا بقد
مّثؿ  الشؾَّ أفَّ ىذا األمر ىو اَلخر متروٌؾ ومذموـٌ، ولعّؿ أبرز مفو 

في السمسمة  فقد كاف ينادي بو -رحمو ا -ىذا الرأي الشيخ األلباني
تعرؼ إسالمؾ مف كتاب  الصحيحة حيث قاؿ: فاحرص أييا المسمـ عمى أف

، وسنة نبيؾ، وال تقؿ: قاؿ فالٌف، فإف الحؽ ال يعرؼ بالرجاؿ، بؿ بؾر 
 :اعرؼ الحؽ تعرؼ الرجاؿ، ورحمة ا عمى مف قاؿ

 يومو ػػس بالتػقاؿ الصحابة لي   ػوػػػرسول اؿ ػػػق  ا  اؿػػػـ قػػػػػالعػم
 (1)بيف الرسوؿ و بيف رأي فقيو   ىةً ما العمـ نصبؾ لمخالؼ سفا

وقد أشار الدكتور مصطفى سعيد الخف في مقدمة كتابو إلى أنَّو قد 
كاف في يوـٍ مف األياـ رائًدا مف رّواد فكرة إلغاء المذاىب وداعًيا ليا حيث 

حنيفة رأيو  قاؿ: كنت أسمع في مجالس العمـ المسألة ُتعَرُض فيقاؿ فييا: أبو
فييا كذا، والشافعي مذىبو فييا كذا، ومالؾ أفتى بيا بكذا .... وكنت أردد 

عزَّ  -األمة اإلسالمية التي قاؿ فييا في أعماقي أفَّ ىذا يجب أاّل يكوف في

                                                 
ىذه األبيات مف البحر الكامؿ منسوبة لإلماـ الذىبي ، و 1/90 . األلبانيالسمسمة الصحيحة (1)

 ولفظيا كاَلتي: 
 إف صحَّ واإلجماع فاجيد فيو  و ػػػػػولػػػػرس اؿ ػػػق ا  اؿ ػػػق  ـ:ػػػعمال

 وػػػف رأي فقيػػػوؿ وبيػػػف الرسػػػػبي   وحذار مف نصب الخالؼ جيالةً 
 .1/66. الذىبي سير أعالـ النبالء :انظر  
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ـْ ُأمًَّة َواِحَدةً ﴿ :-وجؿَّ  ُتُك ـْ َفاْعُبُدوِف﴾ ِإفَّ َىِذِه ُأمَّ َوَأَنا َربُُّك
 ، وأمرىا أف يكوف(1)

: ا ومعتصميا كتابػو المجيد فقاؿمالذى مَِّو َواْعَتِصُموا ِبَحْبِؿ ال﴿ عزَّ وجؿَّ
، وكاف يقّوي في نفسي ىذا المعنى ما كنت أقرأه، (2)َجِميًعا وال َتَفرَُّقوا﴾

وأسمعو مف صيحات تتعالى مف ىنا وىناؾ، تنادي بتوحيد المذاىب .... 
ؿ عمى إخراس تمؾ األصوات التي ولكـ عقدُت العـز أنا وأتراٌب لي أف نعم

تنادي بالمذىبية أًيا كاف نوعيا معتدلًة، أو متطّرفًة كمما وجدنا إلى ذلؾ 
سبياًل، إلى أف انتسبُت إلى األزىر الشريؼ ودرسُت في كمية الشريعة مادة 

يـ في أخذىـ الفقو مف التفسير التي تشير إلى منازع الفقياء عمى اختالف
الذي أنزلو بياًنا لمناس وىدى ورحمًة، فعندىا عممُت  -عَز وجؿَّ  -كتاب ا

 .(3)فضؿ ىؤالء األئمة األعالـ
إًذا فالتقميد المحمود ىو الذي يقوـ عمى قاعدٍة صحيحٍة ترتكز عمى 
دليٍؿ شرعٍي صحيٍح، يظير مف خاللو لممقمد أو التمميذ رجحاف قوؿ شيخو 

مامو المعتمد عميو، والخالؼ بيف األئمة مسألةٌ  مناص منيا، أّما تحديد  ال وا 
دائرة الخالؼ بيف التمميذ وشيخو فمسألٌة يحكميا وجود دليٍؿ لكؿ منيما أـ 
ال، فمتى وجد الدليؿ لكٍؿ منيما، وظير لكؿ منيما رجحاف دليمو، جاز 
الخالؼ بيف التمميذ وشيخو، أو بيف إماـٍ وغيره مف األئمة اَلخريف، ومف 

عبد الوارث بف سعيد حث فيما حّدث بو ذلؾ ما سبؽ ذكره في بداية الب
                                                 

 .91األنبياء: اَلية  (1)
 .103آؿ عمراف: اَلية  (2)
 .7ألصولية في اختالؼ الفقياء ص: أثر االختالؼ في القواعد ا :انظر (3)
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الثوري لما قدـ مكة فوجد فييا أبا حنيفة، و وائؿ بف أبي ليمى، وابف شبرمة، 
فسأؿ عف مسألة البيع وشرط فأفتاه كؿ واحٍد منيـ بخالؼ ما أفتى بو 

  .(1)اَلخر
ِفي  ومف الخالؼ الجائز ما ُرِوَي عف اأْلَْوَزاِعيَّ َأنَّو َلِقَي َأَبا َحِنيَفةَ 

ـْ ِعْنَد الرُُّكوِع َوِعْنَد  اْلَمْسِجِد اْلَحَراـِ َفَقاَؿ: َما َباُؿ َأْىِؿ اْلِعَراِؽ اَل َيْرَفُعوَف َأْيِدَيُي
صمَّى ا  -ِلـٍ َعْف اْبِف ُعَمَر َأنَّوُ َرْفِع الرَّْأِس ِمْنُو َوَقْد َحدَّثَِني الزُّْىِريُّ َعْف َسا

: َحدَّثَِني َحمَّاٌد َعْف (، َفَقاَؿ َأُبو َحِنيَفةَ َيَدْيِو ِعْنَدُىَما َيْرَفعُ  َكافَ ) -عميو وسمَّـ
ـَ َعْف َعْمَقَمَة َعفْ   -َأفَّ النَِّبيَّ ) -رضي ا عنو -َعْبِد المَِّو ْبِف َمْسُعودٍ  إْبَراِىي
َـّ َكاَف َيْرَفُع َيَدْيِو ِعْنَد َتْكِبيَرِة ا -صمَّى ا عميو وسمَّـ اَل َيُعوُد( َفَقاَؿ  اِلْفِتتَاِح ُث

: َعَجًبا ِمْف َأِبي َحِنيَفَة ُأَحدُِّثُو ِبَحِديِث الزُّْىِريِّ َعْف َساِلـٍ َوُىَو ُيَحدِّثُِني اأْلَْوَزاِعيُّ 
حَ ِديِث َحمَّاٍد َعْف إْبَراِىيـَ ِبحَ  : َأمَّا َحِديَثُو ِبُعُموِّ إْسَناِدِه. َفَقاَؿ َأُبو َحِنيَفةَ  ، َفَرجَّ

ـُ َكاَف َأْفَقَو ِمْف سَ اَف َأْفَقَو ِمْف الزُّْىِريِّ َفكَ  َحمَّادٌ  ْبَراِىي ، وَ ، َواِ  َلْواَل َسْبُؽ اْبِف اِلـٍ
َح َحِديَثُو ِبِفْقِو َعْبُد المَِّو َفَعْبُد المَّوِ َأمَّا فَّ َعْمَقَمَة َأْفَقُو ِمْنُو، وَ ُعَمَر َلُقْمت ِبأَ  ، َفَرجَّ

وَ  اْلَكاَلـُ ِفي َىَذا اْلَمْوِضِع َكِثيرٌ ْسَناِد، وَ اِة اَل ِبُعُموِّ اإْلِ الرُّ
(2).  

( نًصا في كتابو )جامع مسائؿ األحكاـ -رحمو ا -وقد نقؿ البرزلي
مف الحاوي أباف فيو ضوابط التقميد والمخالفة فقاؿ: ومف الحاوي سأؿ ابُف 

لشافعي: العربي الغزالي فيمف قّمد مالًكا يقع لو في مسائؿ أنيا حراـٌ، ويقوؿ ا
؟ وما معنى تقميد ئؿإنيا حالٌؿ، ىؿ يقّمد أحد األئمة في بعض أعياف المسا

                                                 
 .4/85 مجمع الزوائد، و  7/356االستذكار ، و 1/160مسند أبي حنيفة  :انظر (1)
 .37ص، والمال القاري. شرح مسند أبي حنيفة 2/6العناية شرح اليداية. البابرتي  :انظر (2)
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العواـ ىؤالء األئمة، وعمميـ عمييـ دوف غيرىـ مف الصحابة أىو أعمـ 
منيـ؟ وكيؼ لو خالؼ الشافعُي أحَد الخمفاء، أو غيرىـ مف الصحابة ىؿ 

لخطأ؟ ولقولو عميو يجوز لمقّمد الشافعي اتباع الصحابي ألنَّو أبعد مف ا
ر، وعمر، الميـ أدر الحؽ اقتدوا بالمذيف مف بعدي أبي بكوالسالـ: )  الصالة
يف إذا كاف معو ضرٌب وىؿ يمـز العامي ترجيح أحد أقواؿ المقّمد (1)(مع عمر

ذا أجزنا تقميد المعمـ والفقيو في مف االجتياد؟ فإف لـز فمستنده ماذا ؟ وا 
؟ لحكايتو ما الفرؽ بينو وبيف مف ذّمو اٍؿ فأصوؿ الفقو مف غير معرفة دلي

في استنادىـ في التقميد َلبائيـ؛ وقولو  (2)﴾ِإنَّا َوَجْدَنا َآَباَءَنا َعَمى ُأمَّةٍ ﴿عنيـ 
ـْ َيْنُظُروا ِفي َمَمُكوِت السََّماَواِت َواأْلَرْ ﴿ وحديث عذاب القبر في  (3)ِض﴾َأَوَل

متو(، وقوؿ المؤمف )ربي ا وديني المنافؽ )سمعُت الناس يقولوف شيًئا فق
و عمى ؟ وىؿ يجوز لمعالـ تقميد مثمو أو أعمى في الحادثة مع قدرتاإلسالـ(

؟ كما ال يجوز تقميده في القبمة وطيارة الماء الوصوؿ إلى الحؽ باالجتياد
ف  ضح لنا جواب ذلؾ مفّصاًل . فأو وجد الطريؽ إلى الحقيقةونحوه، وا 

 .مأجوًرا

                                                 
ماجو ، سنف ابف 97أخرجو ابف ماجو في سننو، باب فضائؿ أصحاب رسوؿ ا، حديث رقـ  (1)

، 3799سنف الترمذي، حديث رقـ ، والترمذي في سننو وقاؿ عنو: ىذا َحِديٌث َحَسٌف. 1/36
 .5/668مَّاِر بف َياِسٍر رضي ا عنو، سنف الترمذي َباب َمَناِقِب عَ 

 .21مف اَلية  :الزخرؼ (2)
 .185مف اَلية  :األعراؼ (3)
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ز لمقمِّد العالـ اختيار أطيب المذاىب عنده وأوفقيا فأجاب: ال يجو 
غيره،  لطبعو، وعميو تقميد إمامو الذي اعتقد صّحة مذىبو وصوابو عمى

. وال يجوز عدوؿ المالكي لمذىٍب شافعٍي إالَّ أف ويتبعو في كؿ وْرد وصْدرٍ 
ف ، فحينئٍذ يجب تقميده في جميع المسائؿ، وا  ظنِّو انَّو أصوب رأًيا ىيغمب عم

. كما ال يجوز لمجتيٍد داعي لو في المخالؼ إالَّ اليوى لـ يكف ذلؾ فال
الَّ طمب المقمِّد مخالفة ما اتَّجو لو اجتياده وكذلؾ المقمِّد لمف قمَّده ال فرؽ إ

 .الرأييف ، والمجتيد أفضؿأفضؿ األئمَّة
ة قولووينبغي عمى كؿ مسمـٍ اتِّب     ، كما تحصؿاع ما يغمب عمى ظنِّو صحَّ

ف كاف جاىاًل بو، وىذا إمَّا بالسَّماع مف  معرفة أفضؿ األطبَّاء في البمد وا 
األفواٍه، أو مشاىدة فعؿ األكثريف إلى شخٍص معيٍَّف، أو سماعو مف 
شخصيف، أو شخٍص حسف ظّنو بو، أو اطمأفَّ قمبو إليو، كما يسمع مف 

. فال تجوز وي، فيصدؽ بو، ويطمئفُّ إليو قمبأبويو فْضَؿ مالٍؾ والشَّافع
مخالفتو ظنو ولو قاؿ: ظّني في ىذه النَّازلة خطأ مف قمدتو فميس ىذا مف 

. واجتياده في أعياف المسائؿ خطأ وكأنَّو في ظنِّو عرفو مف حد المقمِّديف
 .فو مقمده وىو جيؿٌ عيف ىذه المسألة ما ال يعر 

َظفَّ وأمَّا اتِّباع الشَّافعي في مسالٍة خالؼ فييا صحابًيا فيجب أف يُ 
حابي، ولو لـ ُيَظفَّ  بالشَّافعي أنَّو لـ يخالفو إالَّ لدليٍؿ أقوى مف مذىب الصَّ

. وىذا سبب ى الجيؿ بمقاـ الصحابي وىو محاؿٌ ىذا لنسب الشَّافعي إل
ريف عمى المتقدِّميف مع العمـ بفضؿ عمميـ عمييـ لكوف  ترجيح مذىب المتأخِّ

فرَّقوا في البالد، فاختمفت فتاوييـ المتقدِّميف سمعوا األحاديث آحاًدا، وت
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وأقضيتيـ في البالد، وربما بمغتيـ األحاديث، ووقفوا عمَّا أفتوا بو، أو 
حكموا، ولـ يتفرغوا في العصر األوَّؿ لجمع األحاديث الشتغاليـ بالجياد 

. فممَّا انتيى النَّاس إلى تابعي التَّابعيف وجدوا اإلسالـ مستقًرا وتمييد الديف
بالد وأقطارىا ، فصرفوا ىمَّتيـ إلى جمع األحاديث مف أقصى المميًدا

 . بالّرحمة واألسفار
فالمتأخِّروف نظروا بعد اإلحاطة بجميع موارد األحكاـ، ولـ يخالفوا ما 

يذا لـ يسَـّ في المذاىب بكرًيا، وال أفتي بو أوَّاًل، إالَّ لدليٍؿ بمغيـ أقوى منو ول
 .عمرًيا

. والكفَّار عبدوا األوثاف، واألصناـ فيو المخالؼ لمدَّليؿالتقميد  وأمَّا ذُـّ 
الٍؼ لمقتضى ، وكؿ مختعقؿ، وجحدوا األدلَّة الظَّاىرةوىي ال تسمع، وال 
ذا وقع المقمِّد عمى الحؽِّ كالدَّليؿ فيو مذموـٌ  فاه التَّقميد في الفروع . وا 

وليس لعالـٍ . فميس النَّظر في قواعد األصوؿ واجًبا عمى اَلحاد، واألصوؿ
، ولو ضاؽ وقت الصالة عمى الـٍ ال في الفتوى وال في القبمةتقميد ع

 . (1)االستدالؿ ففي جواز التقميد خالٌؼ، والبأس بالرخص فيو
وقد أجاد الشافعي فيما ُحِكَي عنو حيف بيَّف أفَّ القوؿ الفصؿ في 

ة والبرىاف والدَّليؿ فقاؿ: ما ناظرُت  مسائؿ الخالؼ مرجعو إلى قوَّة الحجَّ
أحًدا فأنكر الحجة إال سقط مف عيني، وال قبميا إال ىبتو، وال كانت الحجة 

 .(2)معو إال رجعُت إليو
                                                 

 .1/67)فتاوى البرزلي(. البرزلي  جامع مسائؿ األحكاـ (1)
 .10/33 سير أعالـ النبالء، و 9/117حمية األولياء : انظر (2)
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وقد كاف عند عمماء السَّمؼ مف الفطانة، والحدس، وسرعة انتقاؿ 
الذىف مف شيٍء إلى شيٍء ما يقدروف بو عمى تخريج جواب المسائؿ عمى 

، فميَّدوا الفقو عمى قاعدة التخريج، ا خمؽ لوصحابيـ، وكٌؿ ميسٌَّر لمأقواؿ أ
وذلؾ أف يحفظ كؿ أحد كتاب مف ىو لساف أصحابو، وأعرفيـ بأقواؿ القوـ، 
وأصحيـ نظرًا في الترجيح فيتأمؿ في كؿ مسألٍة وجو الحكـ، فكمَّما ُسِئؿ عف 
شيٍء، أو احتاج إلى شيٍء رأى فيما يحفظو مف تصريحات أصحابو فإف 

يا، و إاّل نظر إلى عموـ كالميـ فأجراه عمى ىذه الصورة، وجد الجواب في
أو إشارة ضمنية لكالـٍ فاستنبط منيا، وربما كاف لبعض الكالـ إيماٌء أو 
اقتضاٌء يفيـ المقصود، وربما كاف لممسألة المصرَّح بيا نظيٌر يحمؿ عمييا، 

ذؼ فأداروا وربما نظروا في عمَّة الحكـ المصرَّح بو بالتخريج، أو باليسر والح
كالماف لو اجتمعا عمى ىيئة  حكمو عمى غير المصرَّح بو، وربما كاف لو

القياس االقتراني أو الشرطي أنتجا جواب المسألة، وربما كاف في كالميـ ما 
ىو معموـٌ بالمثاؿ والقسمة غير معموـٍ بالحد الجامع المانع فيرجعوف إلى 

وترتيب حدٍّ جامٍع مانٍع لو، أىؿ المساف، ويتكمَّفوف في تحصيؿ ذاتياتو، 
وضبط مبيمو، وتمييز مشكمو، وربما كاف كالميـ محتماًل بوجييف فينظروف 
في ترجيح أحد المحتمميف، وربما يكوف تقريب الدالئؿ خفيًا فيبينوف ذلؾ، 
وربما استدؿ بعض المخرجيف مف فعؿ أئمتيـ وسكوتيـ ونحو ذلؾ فيذا ىو 

لفالف كذا عمى مذىب فالف، أو عمى أصؿ  التخريج، ويقاؿ لو القوؿ المخرج
 فالف،أو عمى قوؿ فالف وجواب المسألة كذا وكذا، ويقاؿ ليؤالء: المجتيدوف 
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 .(1)في المذىب
مؼ مف وممَّا تقدَّـ يتَّضح لكؿ ذي لٍب وبصيرٍة أفَّ منيج عمماء السَّ 

حابة والتَّابعيف و  رد في تابعييـ بإحساف، ىو االقتداء، واالتَّباع لما و الصَّ
الشَّرع الحكيـ، وأفَّ األحكاـ الشرعية أساسيا الدَّليؿ، وأفَّ تنوَّع األدلَّة، أو تنوَّع 
معانييا مف أسباب الخالؼ أو االختالؼ، ومتى ما ُوِجَد الدَّليؿ صحَّ الحكـ، 
ومتى انتفى الدَّليؿ وكاف الحكـ صادًرا عف اليوى صار باطاًل ال محالة،  

بَّانييف، فمحوميـ مسمومة، وعادة وعمى كؿ مسمـٍ أف يتَّ  قي ا في العمماء الرَّ
ف اختمفوا في الفروع الفقيية  ا في انتياؾ منتقصييـ معمومة، فيـ وا 

ستندىـ واحٌد، وكما ألسباٍب تقدَّـ ذكرىا، فمنيميـ واحٌد، ومصدر أحكاميـ وم
 :قاؿ الشَّاعر

 (2)ا مف الديـغرفا مف البحر أو رشف  رسوؿ ا ممتمس وكميـ مف 
 -رحمو ا -ماـ الحافظ أبي القاسـ بف عساكروأختـ قولي بوصية اإل   

ياؾ لمرضاتو، وجعمنا ممف يغشاه،  حيث يقوؿ: اعمـ يا أخي وفقنا ا وا 
ويتقيو حؽ تقاتو، أفَّ لحـو العمماء مسمومة، وعادة ا في ىتؾ أستار 

 عالى ت مماء بالثمب ابتاله افي الع منتقصييـ معمومة، وأفَّ مف أطمؽ لسانو

                                                 
 .1/343عد التحديث مف فنوف مصطمح الحديث. محمد القاسمي قوا :انظر (1)
 .1/431محمد بف عمر بحرؽ الحضرمي  ،، وسيرة النبي المختار1/240ديواف البوصيري  (2)
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تصيبيـ فتنة فميحذر الذيف يخالفوف عف أمره أف ﴿، (1)قبؿ موتو بموت القمب
 .(2)أو يصيبيـ عذاب أليـ﴾

 
 الخاتمة:

 :ف وراء ىذه الورقة البحثية اَلتيإفَّ مف أىَـّ النتائج م   
ثيٍر منيا في ارة إلى كػ الختالؼ العمماء أسباٌب كثيرٌة ومشروعة تمَِّت اإلش 1

 .ىذا البحث
إلى أف يرث ا يزاؿ قائما  ػ نشأ الخالؼ الفقيي منذ عيد النُّبّوة، وال 2

 .األرض ومف عمييا
 .يخالؼ نًصا ثابًتا صريًحا، أو إجماًعاػ الخالؼ الفقيي مشروٌع ما لـ  3
ـ لـ يكف ناشئا ومف اقتفى أثرى -رضواف ا عمييـ -اختالؼ الصحابة ػ 4

نما في نفوسيـ، أو لتحقيؽ رغباٍت شخصيٍة، أو منافع ماديةٍ عف ىوى  ، وا 
، أو بناًء عمى فيـٍ تند إليو كٌؿ منيـ فيما ذىب إليوكاف ناشئا عف دليٍؿ اس
ا الفيـ ال يتعارض مع ، واعتمد عميو ما داـ ىذنيـمعيٍف اقتنع بو كٌؿ م

اجتمعت عميو ، وما -صمَّى ا عميو وسمَّـ -وسنة نبيو -تعالى -كتاب ا
 .األمة
 .اء رحمٌة باألمَّة وتوسعٌة عميياػ اختالؼ العمم 5

                                                 
 .1/16التبياف في آداب حممة القرآف، يحيى بف شرؼ الديف النووي  (1)
 .61مف اَلية  :النور (2)
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مظير الرحمة في االختالؼ يتمثَّؿ في وجود أكثر مف رأي في ػ إفَّ  6
المسألة، وأكثر مف حٍؿ لمقضية الواحدة؛ فيتخير المسمـ، أو ولي األمر منيا 

 -تعالى -ه، وما يكوف أقرب إلى كتاب اما يحقؽ مصمحًة أكثر مف غير 
 .وما أجمعت عميو األمة  -صمَّى ا عميو وسمَّـ -ة نبيووسنَّ 
، س عيًبا إذا كاف قائما عمى دليٍؿ، وفيـ صحيحٍ ف االختالؼ في ذاتو ليإػ  7

ربيـ في كثيٍر مف اجتيادىـ مع ق -رضي ا عنيـ -فقد اختمؼ الصحابة
الذي فتح ليـ   -ـصمَّى ا عميو وسمَّ  -مف زمف نزوؿ الوحي عمى محمد

 .الباب لالختالؼ وتعدد اَلراء
لموضوع ما ىو إالَّ غيٌض مف فيٍض، وقميٌؿ مف ػ إفَّ ما كتبتو في ىذا ا 8

ر فيو فمو كثيرٍ  مراجعة الكتب المختصة بيذا الباب، وا ، ومف أراد التبحَّ
 . مف وراء القصد ، واالموفِّؽ
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 المصادر والمراجعفهرس 
 .رآف الكريـ برواية قالوف عف نافعالقػػ 

واعد األصولية في اختالؼ الفقياء، لمصطفى ػ أثر االختالؼ الفقيي في الق
 .ىػ1427سعيد الخف، مؤسسة الرسالة لمنشر ػ بيروت، ط العاشرة 

حمد بف إسماعيؿ الصنعاني ت: ، لمادػ إرشاد النقاد إلى تيسير االجتي
، تح: صالح الديف مقبوؿ 1405 -الكويت  -، الدار السمفية 1182

 .أحمد، ط: األولى
باب اختالؼ الفقياء لسالـ الثقفي، دار الكتب العممية، بيروت، ط: أسػ 

 .األولى
ط:  ة،ػ القاىر ػ أسباب اختالؼ الفقياء، لعمي خفيؼ، دار الفكر العربي

 .األولى
ف بف أحمد بف رجب الحنبمي ت: ، لعبد الرحمػ االستخراج ألحكاـ الخراج

 .: األولى، ط1405 -بيروت  -ار الكتب العممية ، د795
، ألبي عمر يوسؼ بف عبد ا كار الجامع لمذاىب فقياء األمصارػ االستذ
 -بيروت  -ممية ، دار الكتب العىػ463بد البر النمري القرطبي ت: بف ع
 .محمد عمي معوض، ط: األولى - : سالـ محمد عطاـ، تح2000

ا بف محمد بف عبد  ، ليوسؼ بف عبدصحابػ االستيعاب في معرفة األ
، تح: عمي محمد 1412 -بيروت  -ىػ، دار الجيؿ 463البر ت 

 . البجاوي، ط: األولى
 ر العسقالني ت: ػػػػػبف حج د بف عميػػػػػ، ألحمز الصحابةػػػػػة في تمييػػػػػػاإلصابػ 



  لثمجلة العلوم الشرعية                                 العدد الثا      

  االختالؼ الفقيي رحمة لمناس                              

 
-92- 

، ط: األولى، تح: عمي 1992 - 1412 -بيروت  -دار الجيؿ ، 852  
 .محمد البجاوي

الرحيـ ولي ا ، ألحمد بف عبد اإلنصاؼ في بياف أسباب االختالؼ ػ
، تح: عبد الفتاح 1404 -بيروت  -ىػ، دار النفائس 1176الدىموي ت: 

 .أبو غدة، ط: الثانية
 -بيروت  -معرفة ، دار الىػ 204محمد بف إدريس الشافعي ت: ، لػ األـ

 .: الثانية، ط1393
يحيى بف شرؼ الديف النووي ، ألبي زكريا داب حممة القرآفػ التبياف في آ

ـ، ط: 1983 -ىػ 1403 ،دمشؽ ،لمتوزيع، الوكالة العامة 676ت
 . األولى

د ، ألبي عمر يوسؼ بف عبعاني واألسانيدػ التمييد لما في الموطأ مف الم
لشؤوف ىػ، وزارة عمـو األوقاؼ وا463ا بف عبد البر النمري ت 

محمد عبد  ، تح: مصطفى بف أحمد العموي، 1387 ،لمغربا ،اإلسالمية
 .: األولىط، الكبير البكري

ار ىػ، د 256، لمحمد بف إسماعيؿ البخاري ت ػ الجامع الصحيح المختصر
، تحقيؽ: د. مصطفى 1987 - 1407 -بيروت  -ابف كثير، اليمامة 

 .ديب البغا، ط: الثالثة
، األئمة اَلخريف مف ىذا الخالؼػ الخالؼ بيف أبي حنيفة وأصحابو وموقؼ 

 .ىػ1423لعمي محمد العمري، مكتبة العبيكاف، ط: األولى 
 ، 1939 -1358ىػ، القاىرة 204: عي تػػػ، لمحمد بف إدريس الشافػ الرسالة
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 . : أحمد محمد شاكرتح  
، دار ىػ230بف سعد بف منيع البصري ت: ، لمحمد ػ الطبقات الكبرى

 .يروتب -صادر 
 .ط: األولى، ىػ786شرح اليداية، لمحمد بف محمد البابرتي ت:  ػ العناية

: د ىػ، دار ومكتبة اليالؿ، تح175خميؿ بف أحمد الفراىيدي ت: العيف لم ػ
 .، ط: األولىميدي المخزومي / د إبراىيـ السامرائي

ىػ، مؤسسة  817ت ، لمحمد بف يعقوب الفيروزآبادي ػ القاموس المحيط
 .األولى: ط ،بيروت –الرسالة 

، ألبي البقاء أيوب بف ـ في المصطمحات والفروؽ المغويةػ الكميات معج
 -بيروت  -رسالة  ىػ، مؤسسة ال 1094موسى الحسيني الكفومي ت 

 .محمد المصري، ط: األولى -ـ، تح: عدناف درويش 1998 -ىػ 1419
 الحاكـ النيسابوري ت: ، لمحمد بف عبداالمستدرؾ عمى الصحيحيف ػ

ـ، ط: 1990 -ىػ 1411 -بيروت  -لعممية ، دار الكتب اىػ405
 .: مصطفى عبد القادر عطااألولى، تح

د بف ، ألحمد بف محمر في غريب الشرح الكبير لمرافعيػ المصباح المني
  .ط: األولى، بيروت –كتبة العممية ، المىػ770عمي المقري الفيومي ت 

ات المبارؾ بف محمد ، ألبي السعادػ النياية في غريب الحديث واألثر
ـ، 1979 -ىػ 1399 -بيروت  -لعممية ىػ، المكتبة ا 606الجزري ت 

 .ط: األولى، محمود محمد الطناحي -حمد الزاوى : طاىر أتح
 ف محمد بف رشد القرطبي ، لمحمد بف أحمد بػ بداية المجتيد ونياية المقتصد
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 .بيروت -، دار الفكر ىػ 595ت:   
، ألبي الفضؿ المسالؾ لمعرفة أعالـ مذىب مالؾ ػ ترتيب المدارؾ وتقريب

دار مكتبة الحياة، ، ىػ544ف موسى اليحصبي األندلسي ت عياض ب
 .ط: األولى ،تح:  أحمد بكير محمود، بيروت

الفقيي في القواعد المختمؼ  أثر الخالؼ ػ تقديـ الشيخ عمي جمعة لكتاب
 .فييا

ار ، دىػ 463النمري ت: سؼ بف عبد البر ، ليو ػ جامع بياف العمـ وفضمو
 .، ط: األولى1398 –بيروت  -الكتب العممية 

ػ حاشية رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنوير األبصار في فقو مذىب 
دار الفكر، بيروت  ،ى1232،البف عابديف محمد أميف ،ي حنيفةاإلماـ أب
 .ـ، ط: األولى1995

، لسامر بف محمود النَّبويَّةػ حسـ االختالفات الفقيية بنص الكتاب والسنَّة 
 .ىػ2006بف مقصد، دار الحكمة اإلسالمية 
مد بف عبد ا األصبياني ، ألبي نعيـ أحػ حمية األولياء وطبقات األصفياء

 .، ط: الرابعة1405 -بيروت  -ار الكتاب العربي ، د430ت: 
ػ دراسة لكتاب تيذيب المسالؾ في نصرة مذىب مالؾ ألبي الحجاج يوسؼ 

: ط، . األستاذ أحمد بف محمد البوشيخيىػ 534دوناس الفندالوي ت بف 
  .األولى

داود السجستاني األزدي ت:  ، لسميماف بف األشعث أبوداودػ سنف أبي 
 .، تح: محمد محيي الديف عبد الحميد-ىػ، دار الفكر 275
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ف عمي بف موسى أبو بكر ، ألحمد بف الحسيف بسنف البييقي الكبرىػ 
 -ىػ 1414 –مكة المكرمة  -، مكتبة دار الباز ىػ458البييقي ت: 

 .القادر عطا: محمد عبد ـ، تح1994
أحمد بف عثماف بف قايماز الذىبي، مؤسسة  ، لمحمد بفػ سير أعالـ النبالء

األرناؤوط ػ محمد نعيـ : شعيب ، تح1413بيروت   -الرسالة 
 .ط األولى، العرقسوسي

، تح: محمد البف أبي العز الحنفي ػ شرح الطحاوية في العقيدة السمفية
وقاؼ بالممكة العربية ، وزارة الشؤوف اإلسالمية واألشاكر، ط: األولى

 .السعودية
عمي بف سمطاف محمد  ت ، ي القاري، لممال عمػ شرح مسند أبي حنيفة

 .: األولىىػ، ط 1014
، لمحمد بف حباف بف أحمد أبو حاتـ صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف ػ

 -ىػ 1414 –بيروت  -لرسالة ىػ، مؤسسة ا 354ميمي البستي ت الت
 .ـ، تحقيؽ: شعيب األرنؤوط، ط: الثانية1993

مسمـ بف الحجاج أبو الحسيف القشيري  ػ صحيح مسمـ، اسـ المؤلؼ:
بيروت، تح: محمد  -دار إحياء التراث العربي ىػ،  261النيسابوري ت 

 .فؤاد عبد الباقي، ط: األولى
ىػ،  597، ألبي الفرج عبد الرحمف بف عمي بف الجوزي ت ديثػ غريب الح
، ط: األولى، تح: عبد 1985 - 1405 –بيروت  -ب العممية دار الكت

 .المعطي أميف القمعجي
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ىػ،  388: حمد بف إبراىيـ الخطابي البستي ت، ألحمد بف مػ غريب الحديث
براىيـ ىػ، تح: عبد الكريـ إ1402 -مكة المكرمة  -ة أـ القرى جامع

 .العزباوي
، نزؿ مف القضايا بالمفتيف والحكاـػ فتاوى البرزلي جامع مسائؿ األحكاـ لما 

الحبيب ، تح: د. محمد ىػ841بف أحمد البموي البرزلي ت  ألبي القاسـ
 .ـ2002الييمة، دار الغرب اإلسالمي، ط: األولى 

 مد جماؿمح عد التحديث مف فنوف مصطمح الحديث، اسـ المؤلؼ:ػ قوا
 -ىػ 1399 -بيروت  -، دار الكتب العممية ىػ 1332الديف القاسمي ت 

 .ـ، ط: األولى1979
، تير مف األحاديث عمى ألسنة الناسػ كشؼ الخفاء ومزيؿ اإللباس عما اش

 -ػ، مؤسسة الرسالة ى 1162إلسماعيؿ بف محمد العجموني الجراحي ت 
 .، تح: أحمد القالش، ط: الرابعة1405 -بيروت 

ت، بيرو  ،ىػ، دار صادر711ـ بف منظور ت ، لمحمد بف مكر ف العربػ لسا
 .ط: األولى

ىػ، دار  807مي ت ، لعمي بف أبي بكر الييثػ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
 .ىػ 1407 –القاىرة، بيروت  -دار الكتاب العربي ػ  الرياف لمتراث
ىػ،  721، لمحمد بف أبي بكر بف عبدالقادر الرازي ت حػ مختار الصحا

: األولى، تح: ، ط1995 - 1415 -بيروت  -اف ناشروف مكتبة لبن
 .محمود خاطر
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بو عبدا أحمد بف حنبؿ أ ػ مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، اسـ المؤلؼ:
 .مصر –، مؤسسة قرطبة 241 ، تالشيباني

 
 

 

     
 


