يظن كثير من غير المختصين يف العلوم الشرعية أن الخالف بين الفقهاء هو خالف ناتج عن تصرف تلقائي،
وأحيانا يكون لدوافع ذاتية مثل حب الظهور والمماحكة والخالف ،وهذا إن وجد من بعض المشتغلين بالفقه؛ فإنه
ليس سببا رئيسيا فيما يقع من الخالف بل سرعان ما ينكشف ،ويتم اطراح قول صاحبه وعدم اعتباره؛ ألنه لم يسلك
سنن أهل العلم يف تقرير المسائل ،وأخذ األدلة كما هو حال كثير من أهل البدع الذين أطلق عليهم السلف مصطلح
أهل األهواء ،وهذا الوصف من السلف عميق ،فإنه يفسر طريقة التعامل مع النصوص عند هذه الفرق ،كما يرشد إلى
"أن الفتيا ال تصح من مخالف لمقتضى العلم" .
()1

أما أهل العلم الراسخون فإهنم كانوا على قدر من الدين والورع يمتنع معه أن تكون مقاصدهم غير حسنة فيما
يقع بينهم من خالف ،وواقعهم العملي خير شاهد على هذا؛ فكان من سجاياهم حفظ الحقوق وإقرار باألسبقية
العلمية لبعض من اختلفوا معهم ،كما شهد لذلك رجوعهم عن بعض أقوالهم إلى أقوال المختلفين معهم؛ ألن
السبب راجع إلى طبيعة التعامل وكيفية معالجة اإلشكالية التي يثيرها إما بتناوله لها ،أو إهمالها ،فيختلف الفقيهان بناء
على نوع اآلليات التي يستعلموهنا يف فهم النص ومجال إعمالها ،ثم إن التداول الواعي للنصوص والذي تميز به أئمة
السلف ومن تبعهم من أهل المذاهب؛ جعل كثيرا من األئمة يقرون بقوة دليل المخالف ،وأن درجة الرتجيح عليه ال
تصل إلى حد الحسم أو الظن الغالب ،مما يوجب التوقف لدى الفقيه حتى يف قوله لقوة الدليل المعارض ،فيضطر
الفقيه لالستثناء يف قوله وقاعدته مراعاة للخالف؛ كما هو الحال يف كثير من مسائل البيوع واألنكحة التي يفتي فيها
أهل المذاهب بخالف قواعدهم؛ مراعاة ألقوال خارج مذاهبهم ،والمحاذرة يف تخطي الخالف أمر مطروق عند أهل
العلم ،بل ال يكون العالم مؤهال مالم يطلع على الخالف ،ونحن يف هذه الورقة العلمية نحاول تسليط الضوء على
جزء من أسباب الخالف بين األئمة مع التنبيه على أهمية معرفة الخالف ،وموارده والمعترب منه وغير المعترب ،وقصدنا
من ذلك تنبيه المشتغلين بالعلوم الشرعية على أهمية هذا الباب ومعرفته والتعامل معه تعامال يليق بالمستوى العلمي
والشرعي لعلماء األمة الذين يحملون هم اإلصالح والتجديد ،وال بأس أن نبدأ هذه الورقة بأهمية معرفة الخالف:
أهمية معرفة الخالف :لم يخل كتاب من كتب أهل العلم المهتمة بذكر المسائل العلمية والعملية من التنبيه على أهمية
معرفة الخالف؛ وأنه جزء كبير من العلم ،وقصدهم من ذلك أال يقطع اإلنسان فيما محله الظن ،أو يؤثم فيما محله
األجر والعذر ،وقد وردت عبارات عن األئمة تؤكد هذا المعنى ،ومنه ما روي عن عب ِد اهَّللِ ب ِن مسع ٍ
ود  -ر ِضي اهَّلل عنْه
ْ ْ
ْ ْ
 قال :دخ ْلت على النبِي صلى اهَّلل علي ِه وآلة وسلم فقال :يا ابن مسع ٍاإليم ِ
ود أ ُّي عرى ْ ِ
ان أ ْوثق؟ ق ْلت :اهَّلل ورسوله
ْ
ْ ْ
اإلسال ِم :ا ْل ِوالية فِي اهَّللِ ،وا ْلحب فِي اهَّللِ ،وا ْلب ْغض فِي اهَّللِ " ،ثم قال :يا ابن مسع ٍ
ود ق ْلت :لب ْيك
ُّ
ْ ْ
أ ْعلم قال " :أ ْوثق عرى ْ ِ ْ
اس أ ْفضل؟ ق ْلت :اهَّلل ورسوله أ ْعلم قال :فإِن أ ْفضل الن ِ
يا رسول اهَّللِ قال :أتدْ ِري أ ُّي الن ِ
اس أ ْفضله ْم عمال إِذا ف ِقهوا فِي
ِدين ِ ِهم ،ثم قال :يا ابن مسع ٍ
ود ق ْلت :لب ْيك يا رسول اهَّللِ ،قال :أتدْ ِري أ ُّي الن ِ
اس أ ْعلم؟ ق ْلت :اهَّلل ورسوله أ ْعلم ،قال" :
ْ ْ
ْ

إِن أ ْعلم الن ِ
اس أ ْبصره ْم بِا ْلحق ،إِذا ْ
اختلف الناس وإِ ْن كان مقصرا فِي عملِ ِه ،وإِ ْن كان ي ْزحف على إِ ْستِ ِه ز ْحفا" .
()2

( )1املوافقات للشاطيب (.)276/4
( )2املعجم الصغري للطرباين (.)624

ولهذا جعلوا معرفة الخالف مرتبة أساسية تخول اإلنسان لمعرفة الحق ،فعن قتادة أنه قال :من لم يعرف االختالف لم
يشم رائحة الفقه بأنفه" .
()1

وقال سعيد بن أبي عروبة :من لم يسمع االختالف فال تعدوه عالما"  ،وعن أ ُّيوب الس ْختِيانِي يقول أجسر الناس على
()2

باختالف ا ْلعلماء ،وأ ْمسك الناس عن ا ْلفتيا أعلمهم ْ
ا ْلفتيا أقلهم علما ْ
باختالف ا ْلعلماء" .
()3

وكل هذا لكي يتأهل الباحث يف األحكام الشرعية لمعرفة كيفية تناولها ،وأوجه الخالف بين العلماء فيها ،وجواهبم
عن األدلة المعارضة ألقوالهم ،وكيف يصيرون إلى الراجح من بين األقوال المختلفة ،أما من لم يتأهل لذلك فمن
السهل عليه أن يدعي اإلجماع يف غير مظانه ،ويقطع فيما سبيله الظن ويزري بكبار األئمة يف أعين ضعاف العقول،
دون أن يعرف مستند أقوالهم ومبناه ،وقد أكد الغزالي  -رحمه اهَّلل -على خطورة هذا المسلك يف التعامل مع
النصوص فقال" :أكثر الجهالة إنما رسخت يف قلوب العوام بتعصب جماعة من جهال أهل الحق أظهروا الحق ،يف
معرض التحدي واإلدالء ،ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير واالزدراء؛ فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة
والمخالفة ،ورسخت يف قلوهبم االعتقادات الباطلة ،وتعذر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادها ،حتى
انتهى التعصب بطائفة إلى أن اعتقدوا أن الحروف التي نطقوا هبا يف الحال بعد السكوت عنها طول العمر قديمة،
ولوال استيالء الشيطان بواسطة العناد والتعصب لألهواء؛ لما وجد مثل هذا االعتقاد مستقرا يف قلب مجنون فضال عن
قلب عاقل" .
()4

فمعرفة الخالف المعترب واألقوال الضعيفة المثبتة يف كتب أهل العلم مهم؛ ألن معرفة الخالف وإثباته وحفظ
المدارك ،وكوهنا قد يلجأ إليها عند الضرورة؛ قال يف المراقي:
وذكر ما ضعف ليس للعمل
بل للرتقي لمدارج السنا
ِ
ولمراعاة الخالف المشتهر
وكونِه يلجي إليه الضرر
وثبت العزو وقد تحققا

إذ ذاك عن ِوفاقِهم قد انحظل
ويحفظ المدرك من له ا ْعتِنا
أو المراعاة لكل ما سطر
إن كان لم يشتد فيه الخور
ض ًّرا من الضر به تعلقا

()5

ونظرا لتشعب أسباب الخالف فإنه يصعب تتبع جزئياته؛ ألن ذلك قد يؤدي إلى التطويل الذي يخرجنا عن
موضوع البحث ،فنكتفي بذكر أصول الخالف مع التمثيل لكل أصل يف أكثر من باب.
أسباب الخالف بين الفقهاء :ال يختلف المسلمون يف داللة الوحي على األحكام الشرعية بقسميها التكليفي
والوضعي ،ولكن يقع الخالف يف مجال الدليل من حيث داللته على مراد اهَّلل طلبا أو تخييرا أو وضعا ،ولذا وقع
الخالف بين العلماء يف تفسير النص وبيانه وتنزيله ،وقد أقر النبي  -صلى اهَّلل عليه وسلم  -ما كان من الخالف ال
( )1جامع بيان العلم وفضله (.)814/2
( )2املصدر السابق (.)815/2
( )3جامع بيان العلم وفضله ،البن عبد الرب (.)969
( )4نقله الشاطيب عنه يف املوافقات (.)290/4
( )5مراقي السعود (ص.)39

يتناقض مع معطيات النص من حيث مدلوله بشقيه الراجح والمرجوح ،ما دام اجتهادا يف االمتثال ال يف الرد ،وذلك
تبيينا منه على سماحة الشريعة ورفقها بالمكلفين؛ ألن اهَّلل لو أراد أن يجعل وحيه نصا على وتيرة واحدة يفهم معناه
بمجرد سماعه لفعل ،وهو القادر على كل شيء؛ لكن لحكمة منه جعل الشريعة عامة ،فلزم يف عمومها استيعاب
أحكامها لكل المكلفين على تفاوت مراتبهم العقلية واإلدراكية ،ففيهم الذكي والغبي والبليد واألعمى والبصير ،وكل
من هؤالء تخاطبه الشريعة بحسب حاله وما يمكن أن يصل إليه بجهده؛ ألن اهَّلل ال يكلف نفسا إال ما آتاها ،ففتحت
الشريعة للعلماء باب االحتمال والظنون المعتربة ليتفاعل العلماء مع النصوص ويطبقوها على الوقائع المستجدة بما
يوافق مراد اهَّلل وشرعه ،ويشهد لهذا وقائع وقعت يف زمن النبي  -صلى اهَّلل عليه وسلم  -فأقر كل مجتهد على
اجتهاده ،مع أن كال من ا ْلم ْجتهد ْين يختلف مع صاحبه؛ وذلك تشريع منه  -عليه الصالة والسالم  -لالجتهاد
المنضبط يف التعامل مع النصوص ،ومن ذلك ما روى عطاء بن يسار ،عن أبي سعيد الخدري قال :خرج رجالن يف
سفر ،فحضرت الصالة وليس معهما ماء ،فتيمما صعيدا طيبا فصليا ،ثم وجدا الماء يف الوقت ،فأعاد أحدهما الصالة
والوضوء ولم يعد اآلخر ،ثم أتيا رسول اهَّلل  -صلى اهَّلل عليه وسلم  -فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد" :أصبت السنة،
وأجزأتك صالتك" .وقال للذي توضأ وأعاد" :لك األجر مرتين" .
()1

فقد أقر النبي  -صلى اهَّلل عليه وسلم  -كال الرجلين على اجتهاده وجعل له نصيبا من األجر ،وكذلك قوله  -عليه
الصالة والسالم " :-إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ،وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"  .قال
()2

اد ا ْلعلم ِ
النووي ":وهذا دلِيل على أنه وكل بعض ْاألحكا ِم إِلى اجتِه ِ
اء وجعل لهم ْاأل ْجر على االجتهاد" وهذا يعني
ْ
ْ
ْ
()3

أن اإلنسان مكلف بطلب الحق ال بإصابته؛ ألن تكليفه باإلصابة يف أعيان المسائل يقتضي مطالبته بالعصمة ،وذلك
م ٍ
نتف يف حق غير األنبياء فلم يبق إال االجتهاد يف إصابة الحق وطلبه وإرجاع العلم إلى اهَّلل  -عز وجل  -فيما خفي
على اإلنسان ،ولو كان اهَّلل مريدا ألن يصيب المكلف الحق يف كل شيء؛ ألمر النبي بذلك ،فقد رفعت إليه مسائل
اختلف فيها ،وأقر كال على اجتهاده ،ومن المعلوم أن الرد إلى النبي  -صلى اهَّلل عليه وسلم  -كاف يف تعيين المراد من
النص لكن إقرار النبي على أكثر من اجتهاد دليل على جواز ذلك النوع الذي أقر ،دليل ذلك ما روى مسلم ع ْن نافِعٍ،
ع ْن ع ْب ِد اهَّللِ ،قال :نادى فِينا رسول اهَّللِ صلى اهَّلل عل ْي ِه وسلم ي ْوم انْصرف ع ِن ْاأل ْحز ِ
اب :أ ْن ال يصلين أحد ال ُّظ ْهر إِال فِي
بنِي قريظة ،فتخوف ناس فوت ا ْلو ْق ِ
ت ،فصل ْوا دون بنِي قر ْيظة ،وقال آخرون :ال نصلي إِال ح ْيث أمرنا رسول اهَّللِ صلى
ْ
ْ
اهَّلل علي ِه وسلم ،وإِ ْن فاتنا ا ْلو ْقت ،قال :فما عنف و ِ
احدا مِن ا ْلف ِريق ْي ِن"  .وعدم تعيين المخطئ دليل على أن الكل
ْ
()4

مصيب لألجر ومطيع هَّلل باجتهاده ،وليس معناه أنه يمكن أن يتعدد الحق بين المتناقضات.
فيصير الشيء حالال وحراما يف نفس الوقت وملكا للشخص وليس ملكا له وواجبا ومندوبا .
()5

( )1سنن أيب داود (.)338
( )2صحيح البخاري ح()6919
( )3شرح النووي على صحيح مسلم (.)91/11
( )4البخاري ( )946مسلم (.)1770
( )5ينظر تفسري القرطيب (.)311/11

وإنما المقصود أن التناول الواعي للنصوص مقبول يف هذه الدائرة ولو أدى إلى نوع من االختالف ،وقد مضى
المسلمون على هذا فأداروا خالفاهتم الفقهية عرب آلية االستدالل المتعارف عليها عند أهل العلم بأصول الفقه لضبط
التنازع التأويلي الذي يمكن أن يقع يف فهم النصوص الشرعية أثناء ممارسة العملية االجتهادية ،وقصدنا من هذه
المقدمة أن يعلم أن الخالف الفقهي ليس من إنتاج المذاهب ،بل هو سابق لها ،ويؤكد ذلك أيضا اختالف أهل
المذهب الواحد يف تناول الدليل ومورده وتوجيه كالم اإلمام واعتبار التخريج عليه قوال له أم ال؟
ويمكن حصر أسباب الخالف يف أصول معينة يرجع الخالف الفقهي المنضبط إليها ،وهي محصورة يف أمرين:
األول :يتعلق بالدليل.
الثاين :داللة الدليل.
السبب األول :الخالف يف الدليل :وهذا الخالف يرجع إلى قضيتين:
القضية األولى :اعتبار الدليل :فيختلف العلماء يف المسألة بناء على دليل معين ،منهم من يراه دليال ومنهم من ال يراه
دليال ،كما هو الشأن بين الظاهرية والجمهور يف القياس ،وما يبنى عليه من األحكام عند القائلين به ،فيحتج الظاهري
المنكر للقياس لقوله ،بقول اهَّلل سبحانه وتعالى{ :ق ْل إِ ْن ضل ْلت فإِنما أ ِض ُّل على ن ْف ِسي وإِ ِن ْاهتديت فبِما ي ِ
وحي إِلي
ْ
ربي} [سبأ ،]50 :فلو كان القياس هدى لم ينحصر الهدى يف الوحي ،وقال{ :فال وربك ال ي ْؤمِنون حتى يحكموك
فِيما شجر ب ْينهم ثم ال ي ِ
جدوا فِي أنْف ِس ِه ْم حرجا مِما قض ْيت ويسلموا ت ْسلِيما} [النساء ،]65 :فنفى اإليمان حتى يوجد
ْ
تحكيمه وحده ،وهو تحكيمه يف حال حياته ،وتحكيم سنته فقط بعد وفاته ،وقال تعالى{ :ياأ ُّيها ال ِذين آمنوا ال تقدموا
ب ْين يد ِي اهَّللِ ورسول ِ ِه} [الحجرات ]1 :أي :ال تقولوا حتى يقول ،واإلخبار عنه بأنه حرم ما سكت عنه أو أوجبه قياسا
على ما تكلم بتحريمه أو إيجابه تقدُّ م بين يديه؛ فإنه إذا قال" :حر ْمت عليكم الربا يف الرب" فقلنا :ونحن نقيس على
قولك البلوط ،فهذا م ْحض التقدُّ م.
قالوا :وقد حرم سبحانه أن نقول عليه ما ال نعلم ،فإذا فعلنا ذلك فقد واقعنا هذا المحرم يقينا ،فإنا غير عالمين بأنه أراد
من تحريم الربا يف الذهب والفضة ،تحريمه يف الق ِديد من اللحوم ،وهذا ق ْفو منا ما ليس لنا به علم ،وتعدٍّ لما حد لنا،
{وم ْن يتعد حدود اهَّللِ فقدْ ظلم ن ْفسه} [الطالق ،]1 :والواجب أن نقف عند حدوده ،وال نتجاوزها وال نقصر هبا" .
()1

فيجيب الجمهور بأن الدليل أعم من الدعوى ،وأن ما ورد من ذم القياس محمول على الفاسد منه:
وما ر ِ
وي من ذمه فقد عني

به الذي على الفساد قد بني

()2

وقد بوب البخاري يف كتابه االعتصام بعد ذكره لذم الرأي وما يكره من التك ُّلف يف القياس ،فقال( :باب م ْن شبه أ ْصال
م ْعلوما بِأ ْص ٍل مبي ٍن قدْ بين اهَّلل حكمها لِي ْف ِهم السائِل) .وترجم بعد هذا (باب األحكام التي تعرف بالدالئل وكيف معنى
الداللة وتفسيرها).
وقال الطربي" :االجتهاد واالستنباط من كتاب اهَّلل وسنة نبيه  -صلى اهَّلل عليه وسلم  -وإجماع األمة هو الحق
الواجب ،والفرض الالزم ألهل العلم ،وبذلك جاءت األخبار عن النبي  -صلى اهَّلل عليه وسلم  ،-وعن جماعة

( )1إعالم املوقعني عن رب العاملني (.)401/2
( )2مراقي السعود (ص.)45

الصحابة والتابعين ،وقال أبو تمام المالكي :أجمعت األمة على القياس ،فمن ذلك أهنم أجمعوا على قياس الذهب
والورق يف الزكاة .وقال أبو بكر :أقيلوين بيعتي .فقال علي :واهَّلل ال نقيلك وال نستقيلك ،رضيك رسول اهَّلل  -صلى اهَّلل
عليه وسلم  -لديننا أفال نرضاك لدنيانا؟ فقاس اإلمامة على الصالة ،وقاس الصديق – رضي اهَّلل عنه  -الزكاة على
الصالة وقال :واهَّلل ال أفرق بين ما جمع اهَّلل ،وصرح علي – رضي اهَّلل عنه  -بالقياس يف شارب الخمر بمحضر من
الصحابة ،وقال" :إنه إذا سكر هذى ،وإذا هذى افرتى"؛ فحده حد القاذف ،وكتب عمر إلى أبي موسى األشعري كتابا
فيه" :الفهم فيما يختلج يف صدرك مما لم يبلغك يف الكتاب والسنة ،اعرف األمثال واألشباه ،ثم قس األمور عند ذلك،
فاعمد إلى أحبها إلى اهَّلل تعالى وأشبهها بالحق فيما ترى" .
()1

فما يقع من الخالف بين الظاهرية والجمهور ال يمكن فهمه إال يف مجال إعمال الدليل وإهماله ،فالجمهور حين أفتوا
بالقياس وحللوا وحرموا به؛ كان مستندهم يف ذلك أنه دليل شرعي ،وليسوا مشرعين من دون اهَّلل وال قائلين عليه بغير
علم ،والظاهرية حين ردوا األحكام التي أثبتت بالقياس الجلي فإهنم لم يكونوا مكذبين هَّلل ورسوله ،وإنما عرضت
لهم شبهة أوجبت عليهم رد هذه األحكام بناء على أهنا أقوال واجتهادات صادمت النص ال غير.
كما يقع الخالف بين المعتربين للدليل نفسه يف مجال إعماله ،فمن يقول به قد يخرج منه بعض المجاالت كما فعل
المالكية يف الرخصة؛ فهم يرون عدم جريان القياس فيها ،ويف األسباب ففي األسباب خالفوا الحنفية ،ويف الرخصة
خالفوا الشافعة ،قال ابن عاصم:
وال يرى القياس للجمهور يدخل يف األسباب لألمور
ثم على الرخصة ال يقاس والشافعي شأنه القياس .
()2

وقد يختلفون يف محل الدليل المتفق عليه ،مثل :اختالفهم يف فساد نكاح الشغار ،مع اتفاقهم على عدم جوازه؛ لورود
الحديث يف ذلك عن ابن عمر  -رضي اهَّلل عنهما  :-أن رسول اهَّلل  -صلى اهَّلل عليه وسلم  -هنى عن الشغار ،والشغار:
أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه اآلخر ابنته ،ليس بينهما صداق .
()3

فقد اتفقوا على عدم جواز هذا النوع من النكاح لورود النهي عنه ،ثم اختلفوا هل يصحح بمهر المثل أم ال؟
فمالك قال :ال يصح ويفسخ أبدا قبل الدخول وبعده ،وبه قال الشافعي على تفصيل عنده ،وقال أبو حنيفة وجماعة
نكاح الشغار يصح بفرض صداق المثل ،وسبب خالفهم هل النهي المعلق بذلك معلل بعدم العوض أو غير معلل؟
فإن قلنا غير معلل؛ لزم الفسخ على اإلطالق ،وإن قلنا العلة عدم الصداق؛ صح بفرض صداق المثل .
()4

فأنت تراهم اتفقوا على الدليل وعلى مدلوله؛ وهو النهي الذي يفيد الحرمة ،ثم اختلفوا يف مقتضاه هل هو الفساد أم
ال؟
وهل هو معلل أم غير معلل؟

( )1تفسري القرطيب ( )172/7وينظر :إعالم املوقعني عن رب العاملني (.)175/1
( )2مرتقى الوصول لإلمام بن عاصم (ص.)44
( )3البخاري ( )1512ومسلم (.)1415
( )4ينظر :بداية اجملتهد (.)96/2

ومثله خالفهم يف الشك يف الحد هل ينقض الوضوء أم ال؟ مع اتفاقهم على العمل بقاعدة :اليقين ال يزول بالشك،
فالجمهور :يرون أن من تيقن الطهارة وشك يف الحدث فإن طهارته باقية على حالها .
()1

أما المالكية فخالفوا الجمهور فرأوا أن الشاك يف الحدث ناقض؛ ألن محل اليقين عندهم هو طلب العبادة والبقاء على
الطهارة مشكوك فيه ،فجعلوا اليقين هو طلب الطهارة ال البقاء عليها ،كما فرق نظارهم بين الشك يف األسباب
واألسباب يف الشك ،فوافقوا الجمهور يف أن الشاك يف الوجوب أو التحريم ال يجب عليه شيء؛ ألنه شك يف سبب،
كما هو الحال يف من شك يف الطالق بخالف من شك يف محل جعلت فيه الشريعة الشك سببا فإنه يكلف بمقتضى
الشك كمن شك يف شاة هل هي مذكاة أم ميتة فإهنا تحرم عليه والسبب هو الشك ،وكذلك الحال فيمن شك يف امرأة
هل هي أجنبية عليه أم ال؟ حرم عليه نكاحها؛ والسبب هو الشك ،ومن شك يف صالة أو يف شيء منها وجب عليه؛ ألن
الشك هو الموجب وللمسألة نظائر كثيرة .
()2

ومثله :اختالفهم يف العمل بالحديث الضعيف ومجاله وباآلحاد فيما تعم به البلوى.
القضية الثانية :العوارض التي تعرض للدليل :والعلل التي يرد هبا الدليل وتكون سببا يف الخالف ،وهي ثمانية:
اإل ْسناد :ومن أمثلتهِ ْ :
أوالها :فساد ْ ِ
اإل ْرسال وعدم االتصال.

ومنها :أن يكون بعض رواته صاحب بِدعة ،أو متهما بكذب وقلة ثِقة أو م ْشهورا ببله وغفلة ،أو يكون متعصبا لبعض
الصحابة منحرفا عن بعضهم ،فإِن من كان م ْشهورا بالتعصب ثم روى ح ِديثا فِي ت ْف ِضيل من يتعصب له ولم يرد من غير
ط ِريقه لزم أن يسرتاب بِ ِه ،وذلِك أن إفراط عصبية اإلنسان لمن يتعصب له ،وشدة محبته يحمله على افتعال الح ِديث،
وإن لم يفتعله بدله وغير بعض حروفه كنحو ما فعلت الشيعة ،فإِنهم رووا أح ِ
اديث كثِيرة فِي ت ْف ِضيل علي  -ر ِضي اهَّلل
عنه  -ووجوب ا ْلخالفة له ينكرها أهل السنة.
والثانية :من ِجهة نقل الح ِديث على م ْعناه دون ل ْفظه وهذا كثيرا ما يقع للمحدثين فيروون الحديث بالمعنى ،وهذا
المعنى قد ال يكون مؤديا للمعنى المراد للشارع فيقصر عنه أو يزيد ،فيقع اإلشكال واالختالف بسبب ذلك؛ ألن
اللفظة قد تقع على الشيء وضده بسبب االشرتاك ،وال يتعين معناها إال بالسياق فإذا رويت بالمعنى كانت عرضة
يحتمل أن ي ِريد وفروا
للتأويل من جهة الراوي ،كما يف حديث" :قصوا الشو ِارب وأعفوا اللحى" فقوله" :أعفوا" ْ
يحتمل أن ي ِريد بِ ِه :قللوا وخففوا ،فال يفهم مراده من ذلِك إال بِدلِيل من لفظ آخر ،والمعنيان ج ِميعا
وكثروا ،و ْ
موجودان فِي كالم ا ْلعرب ،يقال :عفا وبر الناقة إذا كثر وكذلِك :عفا لحمها ،قال اهَّلل عز وجل{ :حتى عفوا} أي:
كثروا.
والثالثة :من ِجهة ا ْلج ْهل باإلعراب ،فالجاهل باإلعراب ووجوهه يقع يف أفحش الغلط ،مما قد يؤدي إلى الكفر ،أال
ترى قوله تعالى{ :هو األول و ِ
اآلخر والظ ِ
اهر وا ْلباطِن وهو بِكل ش ْي ٍء علِيم} [سورة الحديد.]3:
فلو فتحت الخاء من قوله :واألخر؛ لكان معنى مغايرا للمعنى األول.

( )1ينظر :األشباه والنظائر للسيوطي (ص )51مسائل االمام أمحد رمحه رواية ابنه عبد هللا (.)78/23
( )2ينظر :الفروق للقرايف (ص.)238

والرابعة :من ِجهة التص ِ
حيف ،وهذا كثير الوقوع يف القراءة والحديث وللدارقطني كتاب نفيس سماه :تصحيف
ْ
الحفاظ.
والخامسة :من ِجهة إسقاط ش ْيء من الح ِديث ال يتم ا ْلم ْعنى إال بِ ِه.
والسادسة :أن ينْقل ا ْلمحدث الح ِديث ويغفل نقل السبب ا ْلموجب له ،أو بِساط ْاألمر ال ِذي جر ذكره ،ومن أمثلته ذكر
قصة العرنيين دون ذكر سببها.
والسابعة :أن يسمع ا ْلمحدث بعض الح ِديث ويفوته سماع بعضه.
ِ
ِ
الصحف دون لِقاء ُّ
الشيوخ .
والثامنة :نقل الحديث من ُّ
()1

وقد فصل اإلمام ابن السيد المالكي هذه المسائل بأمثلتها يف كتابه الماتع اإلنصاف يف التنبيه على األسباب التي
أوجبت الخالف بين المسلمين وهو كتاب نفيس جليل يف بابه على أن فيه مسحة من التأويل مغمورة يف بحر ما فيه من
الفوائد.
السبب الثاين داللة الدليل :فمن أسباب الخالف الواقعة بين الفقهاء الخالف يف داللة الدليل ،وحمله على وجه من
أوجه االحتمال التي تعرض له وإلى ذلك أشار يف المرتقى بقوله:
والحمل للمحتمل اللفظ على بعض الذي من المعاين احتمال
كمثل االشرتاك والعموم

والحذف والمجاز والمفهوم

واألمر هل محمله الوجوب والنهي هل تحريمه المطلوب
وهل على إباحة للواقع أو غيرها يحمل فعل الشارع .
()2

فهذه جملة من األسباب التي تؤدي إلى االختالف بسبب الداللة ،ومنها االشرتاك؛ وهو يعرض للفظة من وجوه منها:
الوضع اللغوي للكلمة فتكون مشرتكة بين معان مختلفة ،مثل القرء فهو مشرتك بين الحيض والطهر ،وقد اختلف
الفقهاء يف المراد بالقرء يف قوله تعالى {وا ْلمطلقات يترب ْصن بِأنف ِس ِهن ثالثة قرو ٍء} [سورة البقرة .]228:فذهب مالك
والشافعي وأهل الظاهر إلى أنه الطهر ،وذهب أبو حنيفة وهو رواية عن اإلمام أحمد إلى أنه الحيض ،وسبب الخالف
هو اشرتاك اللفظ بين المعنيين .
()3

الثاين :االشرتاك بسبب األحوال التي تعرض للكلمة يف اإلعراب ،كما هو الحال يف قوله تعالى {إِنما جزاء ال ِذين
يهم وأرجلهم من ِخ ٍ
ِ
يح ِ
اربون الله ورسوله وي ْسع ْون فِي األ ْر ِ
الف أ ْو ينف ْو ْا مِن
ْ
ض فسادا أن يقتلو ْا أ ْو يصلبو ْا أ ْو تقطع أ ْيد ِ ْ ْ
ض ذلِك لهم ِخ ْزي فِي الدُّ نْيا ولهم فِي ِ
األ ْر ِ
اآلخر ِة عذاب عظِيم} [سورة المائدة.]33:
ْ
ْ

( )1اإلنصاف يف التنبيه على املسائل اليت أوجبت اخلالف بني املسلمني (ص.)157
( )2املرتقى البن عاصم (ص .)61
( )3ينظر :أحكام القرآن البن العريب املالكي (.)251/1

فلفظة أو محتملة للتخيير ،ويكون األمر موكوال إلى اإلمام كما هو مذهب مالك ،ومحتملة كذلك للتفصيل
والتبعيض ،فمن حارب وقتل وأخذ المال صلب ،ومن قتل ولم ي ْأخذ المال قتل ،ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده
ورجله من خالف ،كما هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة .
()1

ومن أسباب الخالف العموم ،ويقع الخالف فيه من ناحيتين :الناحية األولى داللته؛ هل هي قطعية أو ظنية؟ والثانية
بقاؤه؛ قال يف المراقي:
وفهم الستغراق ليس جزما

وهو على فرد يدل حتما

بل هو عند الجل بالرجحان
والقطع فيه مذهب النعمان
فأبو حنيفة حين رأى قطعية داللة العام لم يقبل تخصيصه بالظني فتمسك بعموم قوله تعالى{ :ياأ ُّيها ال ِذين آمنو ْا أ ِنفقو ْا
ض} [سورة البقرة .]267:وقوله تعالى{ :وهو ال ِذي أنشأ جن ٍ
مِن طيب ِ
ات ما كس ْبت ْم ومِما أ ْخر ْجنا لكم من األ ْر ِ
ات
ٍ
ٍ
ِ
الرمان متشابِها وغ ْير متشابِ ٍه كلو ْا مِن ثم ِر ِه إِذا أ ْثمر
م ْعروشات وغ ْير م ْعروشات والن ْخل والز ْرع م ْختلفا أكله والز ْيتون و ُّ
وآتو ْا حقه يوم حص ِ
اد ِه} [سورة األنعام .]141:ولم يقبل تخصيصه بحديث معاذ أنه ((كتب إلى النبي صلى اهَّلل عليه
ْ
()2

وسلم يسأله عن الخضروات ،وهي البقول ،فقال :ليس فيها شيء)) .
اب وا ْلخب ِر ا ْلم ْشه ِ
قال يف بدائع الصنائع" :وأما ا ْلح ِديث فغ ِريب فال يجوز ت ْخ ِصيص ا ْلكِت ِ
ور بِ ِم ْثلِ ِه ،أ ْو ي ْحمل على
اة ،أو يحمل قوله " ليس فِي ا ْلخ ْضراو ِ
ِ
ات صدقة" على أنه ل ْيس فِيها صدقة ت ْؤخذ ب ْل أ ْربابها ه ْم ال ِذين يؤ ُّدونها
ْ
ْ
الزك ْ ْ
()3

بِأنْف ِس ِه ْم فكان هذا ن ْفي ِوالي ِة ْاأل ْخ ِذ ل ِ ْْلِما ِم وبِ ِه نقول ،واهَّلل أ ْعلم" .
()4

ومنه كذلك تقدير الحذف من عدمه ،فمن قدر محذوفا فإنه يعترب معناه بناء عليه فيقع الخالف كما يف قوله تعالى:
{وأحل الله ا ْلب ْيع وحرم الربا} [سورة البقرة.]275:
فمن قدر محذوف؛ وهو أخذ الربا صح عنده البيع إذا أسقطت الزيادة كبيع درهم بدرهمين؛ ألنه إذا رد الدرهم الثاين
صح بيعه ،وعند الجمهور أنه يفسد مطلقا؛ ألن اللفظ محمول على المجاز ،وهو الزيادة المخصوصة فيبطل البيع
هبا .
()5

وكذلك القول بالمفهوم من عدمه من أسباب الخالف ،كما يف قوله تعالى{ :وربائِبكم الالتِي فِي حج ِ
وركم من
نسائِكم الالتِي دخ ْلتم بِ ِهن فإِن ل ْم تكونو ْا دخ ْلتم بِ ِهن فال جناح عل ْيكم} [سورة النساء .]23:فالجمهور يرى أن اآلية
ال مفهوم لها؛ ألهنا خرجت مخرج الغالب ،وهو ما يسمونه بدليل الخطاب ،فيقول الظاهري :بل القيد يف اآلية معترب،
وهو كون الربيبة يف الحجر ،فال تحرم من ليست يف الحجر .
()6

ومن أسبابه اختالفهم أيضا الختالف يف داللة األمر ،هل هي على الوجوب أو الندب؟ ومن هذا النوع اختالفهم يف
حكم األضحية ،فبعضهم قال بوجوهبا وهم الحنفية ،ومتمسكهم يف ذلك األمر باإلعادة على من ذبح قبل الصالة،

( )1ينظر :تفسري القرطيب (.)450/7
( )2مراقي السعود (ص)30
( )3سنن الرتمذي ح( )638قال الشيخ األلباين :صحيح.
( )4بدائع الصنائع (.)59/2
( )5نيل السول على مرتقى الوصول (ص )225وفتح الودود على مراقي السعود (.)110
( )6ينظر :تفسري القرطيب (.)120/6

وكذلك هني من كان له سعة ولم يذبح أال يقرب المصلى ،واستدل الجمهور على عدم الوجوب بما يفهم من صيغة
التخيير الواردة يف األحاديث الصحيحة ،وهي قوله" :إِذا دخل ِ
ت ا ْلع ْشر وأراد أحدك ْم أ ْن يضحي فال يم ُّس مِ ْن ش ْع ِر ِه
وبش ِر ِه ش ْيئا" .
()1

وكذلك الخالف يف داللة النهي ،هل هي على الحرمة أو الكراهة؟ مثل قوله" :ال تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ،ولكن
شرقوا أو غربوا" فذهبت جماعة إلى المنع مطلقا ،ومنهم اإلمام أحمد تمسكا بعموم الحديث ،وآخرون إلى
()2

.

الكراهة .
()3

ومن أوجه الخالف بينهم كذلك داللة الفعل الصادر عن النبي  -صلى اهَّلل عليه وسلم  -هل هو على الوجوب أم ال؟
فاستدل القائلون للوجوب بأدلة منها:
أوال :أن أفعاله  -عليه الصالة والسالم  -قائمة مقام أقواله يف بيان المجمل وتخصيص العموم وتقييد المطلق من
الكتاب والسنة ،فكان فعله محموال على الوجوب كالقول.
ثانيا :أن ما فعله النبي  -عليه الصالة والسالم  -يجب أن يكون حقا وصوابا ،وترك الحق والصواب يكون خطأ
وباطال ،وهو ممتنع.
ثالثا :أن فعله احتمل أن يكون واجبا واحتمل أن ال يكون واجبا ،واحتمال كونه واجبا أظهر من احتمال كونه ليس
بواجب؛ ألن الظاهر من النبي  -عليه الصالة والسالم  -أنه ال يختار لنفسه سوى األكمل واألفضل ،والواجب أكمل
مما ليس بواجب ،وإذا كان واجبا فيجب اعتقاد مشاركة األمة له فيه.
واستدل المانعون لداللته على الوجوب بأدلة نقلية وعقلية ،فمن النقلية قوله تعالى{ :لقد كان لكم يف رسول اهَّلل أسوة
حسنة} جعل التأسي به حسنة ،وأدنى درجات الحسنة المندوب فكان محموال عليه ،وما زاد فهو مشكوك فيه.
ومن العقلية :أن الظاهر من فعله أنه ال يكون إال حسنة ،والحسنة ال تخرج عن الواجب والمندوب ،وحمله على فعل
المندوب أولى لوجهين.
األول :أن غالب أفعال النبي  -عليه الصالة والسالم  -كانت هي المندوبات.
الثاين :أن كل واجب مندوب وزيادة ،وليس كل مندوب واجبا.
فكان فعل المندوب لعمومه أغلب ،ويلزم من ذلك مشاركة أمته له فيه .
()4

ويضاف إلى ذلك ما يقع من الخالف يف الداللة وطرق حملها عند التعارض ،مثل :اختالف العام والخاص والمطلق
والمقيد والحقيقة والمجاز ،وقد صدر للمركز مقال بعنوان :تعارض األلفاظ وطرق دفعه عند األصوليين؛ ناقش هذه
القضية فنكتفي باإلحالة إليه ،وغرضنا من هذه الورقة؛ إطالع القارئ الكريم على مستوى الوعي العلمي لدى الفقهاء
يف تناول القضايا العلمية ،ثم إرشاده عمليا إلى إنصافهم ،فما من عالم من علماء المسلمين اشتهر بعلم ،وكان محل
( )1مسلم (.)1977
( )2البخاري (.)394
( )3االستذكار (.)443/2
( )4اإلحكام يف أصول األحكام اآلمدي (.)178/1

اقتداء لألمة ،أجاز لنفسه مخالفة الدليل بدون ٍ
عذر ،كما نسجل مالحظة مهمة للمتعصبين؛ الذين يتخذون من كالم
األئمة سورا يطلعون منه إلى الباطل؛ ليخالفوا الشرع ومقاصد العلماء ،فالعلماء اختلفوا بسبب حرصهم على اتباع
الدليل وفهم مراد اهَّلل عز وجل ،أما بعض المتعصبين وأهل األهواء فضلوا؛ ألن مقصدهم هو مخالفة الدليل والتذرع
بأقوال أهل العلم لرده ،وهنا يجدر بالقارئ النبيه أن يفرق بين عذر اإلمام وإصابته للحق ،فمعرفة عذره سبب يف
إنصافه وحفظ مكانته وداللة على فضله؛ لكنها ليست موجبة التباعه فيما خالف فيه مخالفة تظهر للناظر يف الدليل،
واهَّلل الموفق.

