
Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 2, NO: 3, 2016 

 

 
SIATS Journals 

Journal of Islamic Studies and Thought for 
Specialized Researches 

  

 (JISTSR) 

 Journal home page: http://www.siats.co.uk  

 

 

 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

الدراسات اإلسالمية والفكر للبحوث لة جم 
 التخصصية

م.6201 يوليو، متوز ، 3عدد ال، 2اجمللد   
 

 

 االختالف الفقهي بني املدح والذم 

 دراسة تقومييَّة يف ضوء الكتاب والسنة

 إمساعيل مصطفى أردوان              داغي القره عارف علي عارف 

 أربيل -الدين صالح جامعة              ماليزاي العاملية اإلسالمية اجلامعة          

arif_uia2@yahoo.com 

 م2016 - هـ 1437
 

 

 

e-ISSN: 2289-9065 

 
         DEVELOPMENTS OF E-GOVERNMENT ON SMART GOVERNMENT
 AND THE RISKS AND WARNINGS ABOUT THE APPLICATIONS AND PROGRAMS



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 2, NO: 3, 2016           

 
 40 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

A R T I C L E  I N F O  
Article history: 
Received  2/3/2016 

Received in revised form 30/4/2016 

Accepted 5/6/2016 
Available online 15/7/2016 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
This research attempts to reveal the differences between the agreement and 

disagreement of the discrepancy in Fiqh. It is an evaluation study in the light of 

Quran and Sunnah.The study consists of an introduction, two chapters and a 

conclusion. The first chapter discusses the concept of differentiation in Fiqh. 

Secondly, it shows the dissimilarity between the two words (Ikhtilaf-difference) 

and (khelaf-dispute). Then, it demonstrates the historical overview of the 

variance Fiqh phases. The second chapter, involves the stand of the jurists about 

this issue and as a result the jurists are divided into two groups, praises the 

differences in Fiqh due to requirements of the Sharia texts. On the other hand, 

the second group disagrees with the issue. At the end, the results have been 

declared significantly.  
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 امللخص

 

سعى البحث إىل استجالء قضية االختالف الفقهي بني املدح والذم، وذلك يف دراسة تقوميية يف ضوء الكتاب 
مقدمة، ومبحثني، وخامتة. تناول البحث يف املبحث األول مفهوم االختالف الفقهي،  وينقسم البحث إىلوالسنة. 

ل ما يبىن على دليٍل، والثاين ما أسس على غري وأوضح أن مثَّة فرقا بني كلمَتي )االختالف( و)اخلالف(، فاألوَّ 
دليل. كما استعرض حملة اترخيية عن أطوار االختالف الفقهي. وقد جلَّى البحث يف املبحث الثاين انقسام الفقهاء 

 الذي التيسري ملبدأ تطبيق أنه ويرى ميدحه اجتاهإىل اجتاهني إزاء قضية االختالف الفقهي، وأابن أدلة االجتاهني، 
 االختالف، ذم    إىل آخرون ذهب حني يف. االختالف هذا تقتضي الشرعية النصوص طبيعة وأن اإلسالم، به جاء

 النزاع؛ مرتع عن مبنأىً   الفقهي االختالف أنَّ  تبدَّى وتقوميها االجتاهني أدلة عرض وبعد املسلمني، على ضررًا وعد  ه
 ما االختالف من املذموم أن بيدي  ،فطري أمر وأنه واقٌع، الفرعية الفقهية املسائل يف االختالف أبن مقر الكل إذ

 اخلالف من النوع هذا ذم يف خيالف ومل الصحيح، الدليل يسعفه ومل التفرق، إىل أفضى أو اهلوى، على مبنًيا كان
 .واخللف السلف علماء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 2, NO: 3, 2016           

 
 42 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           
 .103:عمران آل 1

 مقدمة
الكرمي، والصالة والسالم على نبينا حممد الذي قعَّد األصول احلمدهلل الذي أمر ابالعتصام بكتابه العزيز، وسنة نبيه 

العامة، والقواعد الكلية لتسري عليها أمة اإلسالم، وعلى آله وأصحابه الذين قدَّموا لنا أمنوذًجا حمكًما يف االحتكام 
 إىل الكتاب والسنة عند النزاع.

 أما بعد.
ق، وحذرت من الفرقة واخلالف؛ إذ يف األوَّليني متاسك وتقدم، فلقد دعت  الشريعُة اإلسالمية إىل اجلماعة والو فا

يًعا َواَل تـََفرَُّقوْا َواذُْكُروْا نِْعَمَة اّللِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم ويف األخرييني متزق وأتخر، قال تعاىل: } َواْعَتِصُموْا ِبَْبِل اّللِه َجَِ
 . 1{ُتم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانً َأْعَداء فَأَلََّف بـَنْيَ قـُُلوِبُكْم َفَأْصَبحْ 

غري أن اإلسالم دين واقعي ينظر إىل الفطرة اإلنسانية الَت فطر هللا تعاىل الناس عليها، والَت من طبيعتها االختالف 
يف التفكر، والتباين يف التأمل، فلم حير  م كل اختالٍف ينتجه العقل البشري بعد التحري واالجتهاد املبنيني على دليٍل 

 سليم، وإمنا حرَّم االختالف املبتناة على هوًى، وماال يسعفه الدليل.
ومما يزيد األمر جالًء، أنَّ نصوص الشرع ليست كلها قطعية الداللة، بل فيها جمٌّ غفرٌي من ظين الداللة، وهذا 

منها، أض ف يفضي إىل تفاوت العقول، واختالف األفهام، يف فهم تلك النصوص، وحتليلها، واستنباط األحكام 
إىل ذلك، أن النصوص متناهيٌة، وأن وقائع الناس، وحوادث احلياة غري متناهيٌة، فسنَّ الشرع اإلسالمي أحكاًما 

 كلية، وقواعد عامة، يسري عليها أهل العلم؛ مواكبًة ملستجدات احلياة.
اليسر والسَّعة، وقدَّم قانوًًن وابحتواء اإلسالم هلذا االختالف الفقهي، وضبطه، أنقذ أتباعه من الُعسر، ومنحهم 

، وتشريعا مثيًنا، لشؤون احلياة املختلفة، الدينية، واالجتماعية، واالقتصادية، والسياسية وغريها.  ثرًّيا
 واقتضت طبيعة البحث تقسيمه إىل مقدمة ومبحثني وخامتة.

 .وهللاي ندعو أن جيعله لوجهه الكرمي خالصا، وأن ينفع به؛ إنه على كل شيء قدير
 املبحث األول: مفهوم االختالف الفقهي.

يتناول هذا املبحث تعريف االختالف الفقهي من الناحية اللغوية واالصطالحية، مث يعكف على تقدمي حملة اترخيية 
 عن نشأة االختالف الفقهي.
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 .210، ص2معجم مقاييس اللغة،ابن فارس،  ج 2
 .213،ص2املصدر نفسه،  ج 3
 .251،ص1املؤلفني، جينظر: املعجم الوسيط، جمموعة من  4
 .442، ص4معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ج 5
 .213،ص1خمتار الصحاح، أبوبكر الرازي، ج 6

 
 املطلب األول: تعريف االختالف الفقهي لغة ومصطلًحا.

 الفرع األول: االختالف الفقهي يف اللغة:
دٍة، مث تعريف املصطلح كمركب  لقد درج أهل العلم يف تعاريف املصطلحات املركَّبة على تعريف كل كلمة على ح 

 إضايف؛ لذا، حنذو حذوهم، ونقول:
  االختالف لغًة:

خيتلف، تعدُّ كلمة )االختالف( يف اللغة العربية مصدرًا  للفعل الثالثي املزيد فيه حبرفني، ومها اهلمزة والتاء: اختلف 
على وزن افتعل يفتعل، وأصله: خلف خيلف، و" اخلاء والالم والفاء أصول ثالثة، أحدها: أن جييء شيء بعد 

. ويقال: اختلف الناس يف كذا، والناس خلفٌة، أي: 2شيء يقوم مقامه، والثاين: خالف قدام، والثالث: التغري"
 .3يقيم نفسه مقام ما أزالهخمتلفون؛ ويعلل ذلك أبن كل واحد منهم يزيل قول صاحبه، و 

اختلف الشيئان، أي: مل يتفقا ومل يتساوًّي. واختلف إىل املكان: تردد، واختلف الشيء: جعله خلفه،  -أيًضا-ويقال
 .4وأخذه من خلفه

  الفقه لغًة:
راك، واإلحاطة. يعود أصل كلمة )الفقه( إىل الفعل الثالثي اجملرَّد )فقه يفقه(، وتدلُّ مادَّة الفقه على الفهم، واإلد

و" الفاء والقاف واهلاء أصل واحد صحيح يدل على إدراك الشيء، والعلم به. تقول: فقهت احلديث أفقهه، وكل 
علم بشىء فهو فقه، يقولون ال يفقه وال ينقه، مث اختص بذلك علم الشريعة، فقيل لكل عامل ابحلالل واحلرام فقيٌه، 

 .6قهه هللا تفقيًها وتفقهه: إذا تعاطى ذلك، وفاقهه: ابحثه يف العلم". "وقد ف5وأفقهتك الشيء: إذا بينته لك"
 
 
 
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 2, NO: 3, 2016           

 
 44 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           
 .156،ص1ينظر: املفردات يف غريب القرآن، الراغب األصفهاين، ج 7
 .61،ص1الكليات، الكفومي، ج 8
 .227،ص1كشاف اصطالحات الفنون، التهانوي، جينظر:   9

 التَّفرِقة بني كلمََت االختالف واخلالف:
كلمة  مثَّة تبايٌن بني كلمَت ) االختالف( و)اخلالف( من الناحية اللغوية، فذهب الراغب األصفهاين إىل أن

اآلخر يف حاله، أو قوله،  بينما تعدُّ لفظة )اخلالف( أعم من )االختالف( تتضمَّن أخذ كل واحد طريًقا غري طريق 
 .7الضد؛ إذ كل ضدين خمتلفان، يف حني أنَّ كل خمتلفيني ليسا ضدَّين

ورغم استخدام الفقهاء واألصوليني لكلمَت )االختالف( و)اخلالف( مبفهوٍم واحد، إال أنَّ الكفومي يف كتابه 
ختالف هو أن يكون الطريق خمتلًفا، واملقصود واحًدا. واخلالف هو أن يكون )الكليات( ميَّز بينهما، فقال:" واال

 .8كالمها خمتلًفا. واالختالف: ما يستند إىل دليل. واخلالف: ما ال يستند إىل دليل. واالختالف من آاثر الرمحة"
أن كلمة )اخلالف(  وتبعه التَّهانُويُّ، فذكر أنَّ لفظة )االختالف( يستعمل يف قول أسس على دليل، يف حني

 .9يستخدم فيما ال دليل عليه
ومع صعوبة التمييز بني الكلمتني، إال أن استخدام كلمة )االختالف( ملا وقع بني الفقهاء واألصوليني من تبايٌن يف 
اآلراء واالستنباطات أوىل؛ ألن كل واحد من املختل فني من أهل العلم استند إىل دليٍل فيما ذهب إليه، فأمسى 

تالفهم علمياا، ومل يت  بعوا أهواءهم فيما قالوه، حىت يكون قواًل بغري علم، ورغم اختالف الطرق الَت يسلكوهنا، اخ
 فإن غرضهم واحد، وهو الوصول إىل احلكم الشرعي. 

وأتسيًسا على ماسبق، فإنَّ البحث يقصد ابالختالف الفقهي: تلك املسائل الفقهية الفرعية الظنية الَت اختلفت 
فيها أنظار اجملتهدين؛ إما خلفاء الدليل، أو وجود تعارض ظاهري بني األدلة، أو طريقة ثبوت الدليل، واستند إىل 

 دليٍل.
 املطلب الثاين: حملٌة اترخييٌة عن االختالف الفقهي.

األوضاع املرتد  ية لقد سطعْت مشس اإلسالم يف اجلزيرة العربية؛ لتخرج الناس من ظلمات اجلهل إىل نور العلم، ولُتغري   
من النواحي الدينية، واالجتماعية واالقتصادية، ومجيع شؤون احلياة، فمنها بدأ الوحي ينزل على النيب عليه الصالة 

والسالم، وبدأ الصحابة يتلقَّون هذا الدين العظيم من الرسول عليه الصالة والسالم، إما ابجللوس يف جملس النيب  
 معني وسائلني، وإما على شكل أحاديث يسمعوهنا، أو مواقف يشاهدوهنا من النيب عليه الصالة والسالم كمست
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ب:أخرجه مسلم يف  10 (، رقم  صحيحه، )كتاب اجلهاد والسري، ابي جيوياز  ق تيال  من ن يقيضي اْلعيْهدي ويجيوياز  إ نْ زيال  أيْهل  احلْ ْصن  على ُحْكم  حياك ٍم عيْدٍل أيْهٍل ل ْلُحْكم 

 .1388، ص3( ج1768احلديث)
 .427، ص2حاشية العطار على مجع اجلوامع، حسن العطار، ج 11
ي(، رقم احلديث)أخرجه الرتمذي يف سن 12 ي كيْيفي ي يْقض  ب: ما جاء يف اْلقياض   .616،ص3(، ج1327نه، )كتاب األحكام، ابي
 .33، خالصة اتريخ التشريع اإلسالمي، عبدالوهاب خالف، ص189ينظر: اتريخ التشريع اإلسالمي، مناع القطان، ص 13

عليه الصالة والسالم فتسجلها ذاكرهتم، أو تسطرها أيديهم، وعند حدوث حادثة، أو وقوع ًنزلة، كانوا يهرعون 
 إىل النيب عليه الصالة والسالم فيسألونه، وهو جييبهم. 

جتهاد يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم، واستدل على الوقوع مبا جاء يف واألصح عند األصوليني جواز اال
صلى هللا  صحيح مسلم أن أيابي سيع يٍد اخْلُْدر يَّ، قال: ن يزيلي أيْهُل قُ ريْيظيةي على ُحْكم  سيْعد  بن ُمعياٍذ، فيأيْرسيلي رسول اَّللَّ  

ياٍر، فلما دي  هُ على مح  د ، قال رسول اَّللَّ   صلى هللا عليه وسلم  ل ْْليْنصيار : عليه وسلم  إىل سيْعٍد، فيأياتي ًني قير يًبا من اْلميْسج 
". قال: "ت يْقُتُل ُمقيات ليت يُهْم، وتسىب ُذر  ي َّت يُهْم. ِإنَّ َهُؤاَلِء نـََزُلوا على ُحْكِمكَ ". مُثَّ قال:" ُقوُموا إىل َسيِهدُِكْم أو َخْْيُِكمْ "

ٌ يف أنَّ حكمه كان عن اجتهاد10"َقَضْيَت ِبُْكِم اّللَِّ وسلم:"فقال النيب  صلى هللا عليه   .11. واحلديث بني  
" فقال: َكْيَف تـَْقِضي؟ومما يؤاز ر هذه املسألة، أينَّ ريُسولي اَّللَّ   صلى هللا عليه وسلم  ب يعيثي ُمعياًذا إىل اْلييمين ، فقال: "

ي مب يا يف ك تياب  اَّللَّ . قال: " ". قال: فيب ُسنَّة  رسول اَّللَّ   صلى هللا عليه وسلم.  قال: مل َيُكْن يف ِكَتاِب اّللَِّ فَِإْن أيْقض 
اْْلَْمُد ّلِلَِّ الذي َوفََّق َرُسوَل ".  قال: أيْجتيه ُد ريأْي ي. قال: "مل َيُكْن يف ُسنَِّة رسول اّللَِّ  صلى هللا عليه وسلم فَِإنْ "

 .  12"رسول اّللَِّ  صلى هللا عليه وسلم
يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم، فكان  -رضي هللا عنهم–وهكذا حدثت اجتهادات جزئية من الصحابة 

 النيب يطلع عليها، فيقرهم عليه إن كان صوااًب، وينب  ههم عليه إن كان خطًأ.
األصول الدينية، والفروع  وهبات ه  الصورة الرائعة، انقضى العهد النبوي الذهيب، ومل يعرف املسلمون اختالفًا يذكر يف

عهم فيما يواجهونه من حوادث تقع، أو نوازل تنزل.  الفقهية؛ ألن النيب عليه الصالة والسالم كان مرج 
بدأت رُقعة  -رضوان هللا عليهم -ه، وبداية عهد اخللفاء الراشدين11وبعد وفاة الرسول عليه الصالة والسالم سنة 

ل جديدة كانت حباجة إىل معرفة حكمها الشرعي، وكان الصحابة يسريون يف الدولة اإلسالمية تتسع، ووقعت نواز 
ضوء الكتاب والسنة، فإن نزلت هبم ًنزلٌة، حبثوا يف الكتاب والسنة، فإن وجدوا حكمها فيهما، أو يف أحدمها، 

سبب لتباين  ، وإال اجتهدوا، ونتيجًة هلذا االجتهاد، فإن اختالفاٍت وقعت بني الصحابة و"إن أهم13فبها ونعمت
 الرأي يف املسائل الفقهية بني الصحابة يعود إىل درجة اطالع كل واحد منهم على السنة، فمنهم املكثر يف الرواية 
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 .23االختالف يف املذهب املالكي، عبدالعزيز بن صاحل اخلليفي، ص 14
 .30ينظر: خالصة اتريخ التشريع االسالمي، عبدالوهاب خالف، ص 15
ب: اأْليْمر  ب ق تيال  الناس حىت ي يُقوُلوا الي إ ليهي إال هللا حُميمٌَّد رسول اَّللَّ   16 اةي(، رقم أخرجه مسلم يف صحيحه، )كتاب اإلميان، ابي ةي وييُ ْؤُتوا الزَّكي وييُق يُموا الصَّالي

 .51،ص1(، ج20احلديث)

، بيدي أهنا بقيت اختالفات يف نطاق الفروع الفقهية الظنية الَت حتتمل االجتهاد، ومل متسَّ أصول 14ومنهم املقل"
 العقائد، وجوهر الدين.

 الصحابة عصري التفسري التشريعي، واستنباط األحكام للوقائع املستجدة الَت ال نص فيها، وقد صدرت ويعدُّ عصرُ 
ع تشريعي  من كبار الصحابة آراء عديدة لتفسري نصوص األحكام يف الكتاب والسنة، وتعترب تلك اآلراء مبثابة مرج 

ة فيما ال نص فيه، مما تعدُّ أصال لالجتهاد لتفسري تلك النصوص وحتليلها، كما قام الصحابة إبصدار فتاوى كثري 
 .15واالستنباط

 ونستعرض جانًبا من املسائل الفقهية الَت تباينت حوهلا وجهات نظر الصحابة يف النقاط اآلتية:
 أواًل/ قضية مانعي الزكاة: 

ي رسول اَّللَّ   صلى -رضي هللا عنه–ثبت يف صحيح مسلم أن أاب هريرة  هللا عليه وسلم،  وياْسُتْخل في  قال: "ليمَّا تُ ُويف  
يِب  بيْكٍر: كيْيفي تُ قيات ُل الناس وقد قا ُر بن اخلْيطَّاب  أل  ، قال ُعمي ُه، ويكيفيري من كيفيري من اْلعيريب  ل رسول اَّللَّ   أبو بيْكٍر ب يْعدي

، َفَمْن قال اَل ِإَلَه إال هللا فـََقْد َعَصَم مىن أُِمْرُت َأْن أُقَاِتَل الناس حَت يـَُقوُلوا اَل ِإَلَه إال هللاصلى هللا عليه وسلم:" 
وهللا أَلُقَاتَِلنَّ من فـَرََّق بني الصَّاَلِة َوالزََّكاِة، فإن الزََّكاَة ". فقال أبو بيْكٍر: " َماَلهُ َونـَْفَسهُ إال ِبَقِهِه َوِحَسابُهُ على اّللَِّ 
ُهْم على َمْنِعهِ َحقُّ اْلَماِل. وهللا لو َمنَـُعوين ِعَقااًل َكانُ  ". وا يـَُؤدُّونَُه إىل رسول اّللَِّ  صلى هللا عليه وسلم  َلَقاتـَْلتـُ

، ف يعيريْفتُ  : ف يوياَّللَّ  ما هو إال أيْن رأيت اَّللَّي عز وجل قد شيريحي صيْدري أِب بيْكٍر ل ْلق تيال  ُر بن اخلْيطَّاب  "فقال ُعمي  .16 أينَّهُ احلْيقُّ
)رأيت(،أي: علمت وأيقنت، ومعىن )شرح(، أي: فتح   -رضي هللا عنه-ول عمروقد ذكر النووي أن معىن ق

جازم ابلقتال ملا ألقى هللا سبحانه وتعاىل ىف قلبه من الطمأنينة  -رضي هللا عنه-ووسع، ويفيد أنه علم أن أاببكرٍ 
 الدليل وأقامه من )عرفت أنه احلق(، أى: مبا أظهر من  -رضي هللا عنه–لذلك واستصوابه ذلك، ومعىن قول عمر 

 
 
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 2, NO: 3, 2016           

 
 47 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           
 .210،ص1شرح النووي على صحيح مسلم، أِب زكرًّي حيىي بن شرف النووي، ج 17
 .105،ص7، نيل األوطار شرح منتقى األخبار، حممد بن علي الشوكاين، ج95،ص10املصدر نفسه، ج 18
 .1الطالق،  19
 .6الطالق، 20
اًث الي ن يفيقيةي  21 ب: اْلُمطيلَّقية  ثيالي  .1114،ص2(، ج1480هلا(، رقم احلديث) أخرجه مسلم يف صحيحه، )كتاب الطالق، ابي

احلجة فعرف بذلك أن ما ذهب إليه أبوبكر هو احلق، ال أن عمر قلَّد أاب بكر رضى هللا عنهما، إذ اليقل  د اجملتهد 
 .17جمتهًدا آخر

 اثنًيا/ نفقة املطلَّقة ثالاًث: 
ثالاثً، وهي املبتوتة، فأصبحوا نفقة املطلقة  -رضوان هللا عليهم-من املسائل الفقهية الَت تباينت فيها أنظار الصحابة 

 :18اجتاهني
إىل وجوب النفقة والسكىن هلا، حمتًجا بقول هللا تعاىل:  -رضي هللا عنه-ذهب عمر بن اخلطاب  االجتاه األول:

 . 19{اَل ُُتْرُِجوُهنَّ ِمن بـُُيوِِتِنَّ َواَل خَيُْرْجَن ِإالَّ َأن َيَِْتنَي بَِفاِحَشٍة مُّبَـيِهَنةٍ }
:  وجه الدليل: ، ويمما يُ ؤيي  ُدُه ق يْوله ت يعياىلي ه نَّ يف آخر اآلية دليل على ُوُجوب  الن َّفيقية  ويالسُّْكىني أن النَّهى عن إْخرياج 

 ، وهذا أمر ابلسكىن.20{ َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنُتم مِهن ُوْجدُِكمْ }
كىن للمطلقة ثالاثً، واحتج لقوله حبديث فاطمة أنه ال نفقة وال س -رضي هللا عنه-ذهب ابن عباس  االجتاه الثاين:

ا زيْوُجهيا يف عيْهد  النيب  صلى هللا عليه وسلم،  وكان أينْ فيقي عليها ن يفيقيةي ُدوٍن،  -رضي هللا عنها-بنت قيس أينَُّه طيلَّقيهي
ُْعل مينَّ ريُسولي اَّللَّ   صلى هللا عليه وسلم  فيإ نْ  كان يل ن يفيقيٌة أيخيْذُت الذي يصلحىن،   فلما ريأيْت ذلك، قالت: وهللا ألي

اَل نـََفَقَة َلِك ويإ ْن مل تيُكْن يل ن يفيقيٌة مل آُخْذ منه شيئا. قالت: فيذيكيْرُت ذلك ل ريُسول  اَّللَّ   صلى هللا عليه وسلم  فقال:" 
 .21"وال ُسْكىَن 

 اثلثًا/عدة اْلامل املتوىف عنها زوجها: 
يف حكم عدة احلامل املتوىف عنها زوجها، هل تعتد أببعد األجلني من وضع  -رضي هللا عنهم–اختلف الصحابة 

 احلمل أو عدة الوفاة، أو تكون عدهتا بوضع احلمل فقط.
ي   أيْرب يعية  أيْشُهٍر ويعيشٍر  -رضي هللا عنه-فذهب على  لينْي ، أي: أهنا إن ويضيعيت قبل مض  ر  اأْليجي خ  إىل أهنا ت يْعتيدُّ ِب 

.ت يريبَّصيت إىلي    انتهاء العدة، وإن انتهت العدة قبل الويضع  انتظرت إىلي الويضع 
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 .432البقرة:  22
 .4الطالق: 23
 .88، ص7ينظر: نيل األوطار، املصدر السابق، ج 24
 .4الطالق: 25
 .109،ص 10، صحيح مسلم بشرح النووي، ج89،ص7ينظر: نيل األوطار، ج 26
ة   27 ب: اْنق ضياء  ع دَّ (، رقم احلديث)أخرجه مسلم يف صحيحه، )كتاب الطالق، ابي ا ب ويْضع  احلْيْمل   .1122،ص2(، ج1485اْلُمت يويىفَّ عنها زيْوُجهيا ويغيرْي هي

 
( آلي يتيني ، أي: ق يْوله ت يعياىلي َواَلَِّذيَن يـُتَـَوفَـّْوَن ِمْنُكْم َويََذُروَن َأْزَواًجا يـَتَـَربَّْصَن ِِبَنـُْفِسِهنَّ وحجته: احلرُص على العيميل  اب 

امٌّ يف كل من مياتي عنها زيوُجهيا، سيوياٌء كانت حيام اًل، أو غري حيام ٍل. وق يْوله ت يعياىلي . فهي عي 22(َأْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشًرا
ييْشميلُ املطلقة واملتوىف عنها، فيجيميُعوا بني اْلُعُموميني   -أيضا–عيامٌّ  23{وأوالُت األمحال أجُلُهن أن يضعن محلهن} 

ُلوا ب قيصر  اآلية الثَّان يية  على املطلقة، ب قير ي ليهيا، ومل يهملوا عموم اآلية، ف يعيم  اآْلي سية  ويالصَّغ ريية  ق يب ْ د  اْلُمطيلَّقيات  كي نية  ذ كر  عيدي
 هبا وابلَت قيبليهيا يف حيق   اْلُمت يويىفَّ عنها.

، وذلك 24يف حني ذهب الصحاِب عبدهللا بن مسعود ومجهور العلماء من السلف إىل أن عدهتا بوضع احلمل 
. وأن عموم آية البقرة خمصوص 25} َوُأْواَلُت اأْلَمْحَاِل َأَجُلُهنَّ َأن َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ {إعمااًل بعموم قول هللا تعاىل: 

ةي  26حبديث سبيعة يَّةي نُف سيْت ب يْعدي ويفياة   -رضي هللا عنها-يف صحيح مسلم أن أُمَّ سيليمي قالت: إ نَّ ُسب يي ْعيةي اأْليْسليم 
ا أيْن ت يت يزيوَّجي زي  ا ذيكيريْت ذلك ل ريُسول  اَّللَّ   صلى هللا عليه وسلم  فيأيميريهي هيا ب لييياٍل، ويإ ن َّهي  .27ْوج 

 املبحث الثاين: االختالف الفقهي بني املدح والذم) دراسة تقوميية يف ضوء الكتاب والسنة(
ومؤيد ومعارض، ونورد االجتاهني يف املطلبني اآلتيني، تباينْت نظرات العلماء إىل االختالف الفقهي بني مادٍح وذاٍم، 

 مث نستعرض القول الراجح. 
 املطلب األول: أدلة املادحني لالختالف الفقهي.

ذهب مجٌع من العلماء إىل أن االختالف الفقهي سائٌغ شرًعا، وواقٌع فعاًل، تقتضيه الفطرة اإلنسانية، وتتطلبه 
منها: دالالهتا الظنية، وغري ذلك، وقد استدل هذا االجتاه أبدلة عديدة، جنمل النصوص الشرعية ملالبساٍت عديدة، 

 أمهها يف األدلة اآلتية:
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 .185البقرة: 28
 .78احلج، 29
 .48ينظر: أسباب اختالف الفقهاء، عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي، ص  30
 .170،ص2االعتصام، الشاطيب، ج 31
 .123،ص4ينظر: املوافقات، الشاطيب، ج 32
 ه.نفساملصدر  33

 
مثَّة نصوص شرعيَّة تدل على أن اإلسالم يسٌر، وجاء لرفع احلرج، وإزالة  الدليل األول: ُيسر الشريعة اإلسالمية:

َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يف ، وقوله تعاىل: } 28{اْلُيْسَر َواَل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ يُرِيُد اّللهُ ِبُكُم املشقة، منها قوله تعاىل } 
يِن ِمْن َحَرجٍ   .30، ومحُل الناس على رأي واحد فيه مشقة وعسر29{ الدِه

 ، ومنها: 31ويستأنس لذلك مبا جاء عن بعض التابعني
أصحاب رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  يف العمل، ما روى عن القاسم بن حممد أنه قال: "لقد نفع هللا ابختالف 

 ال يعمل العامل بعلم رجل منهم، إال رأى أنه يف سعة". 
 -قال  -وعن ضمرة بن رجاء أنه قال: "اجتمع عمر بن عبد العزيز، والقاسم بن حممد، فجعال يتذاكران احلديث 

يشق ذلك عليه حىت بني فيه، فقال له عمر: وجعل القاسم  -قال  -فجعل عمر جيىء ابلشىء خيالف فيه القاسم 
 ال تفعل فما يسرىن ابختالفهم محر النعم". 

قال:"لقد أعجبىن قول عمر بن عبد العزيز: ما أحب أن أصحاب حممد   -أيضا –وروى ابن وهب عن القاسم 
ئمة يقتدى هبم، فلو أخذ صلى هللا عليه وسلم  ال خيتلفون، ألنه لو كان قوالً واحًدا، لكان الناس يف ضيق، وإهنم أ

 رجل بقول أحدهم كان سنة".
إنَّ وجود املتشاهبات يف الشريعة اإلسالمية يفسح اجملال لوقوع االختالف؛ إذ  إنزال املتشاهبات. الدليل الثاين:

ع األنظار واختالف اآلراء واملدارك متباينٌة،  ومع أنَّ التوقف فيها هو احملمود، فقد وقع االختالف فيها، ووض
 . 32الشارع هلا مقصوٌد له، وإذا كان مقصوًدا له وهو عامل ابملآالت، فقد جعل طريًقا إىل االختالف

مثَّة مسائل اجتهادية، جعل الشارع فيها جماال لالختالف؛ حيث تتوارد على املسألة الواحدة يف  الدليل الثالث:
 .33لتعارضكثري من األحيان أدلة قياسية، وغري قياسية، حبيث يظهر بينها ا

 
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 2, NO: 3, 2016           

 
 50 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           
 .124،ص4املوافقات، جينظر:  34
ب: أيْجر  احلْياك م  إذا اْجت يهيدي فيأيصيابي أو أيْخطيأي(، رقم احلد 35  .2676،ص6(، ج6919يث)أخرجه البخاري يف صحيحه، )كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة، ابي
 .124،ص4ينظر: املوافقات، ج 36
ح(، وقال احلافظ العراقي ) سنده ضعيف(، ينظر: كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال، عالء حديث ضعيف، قال املناوي )مل أقف له على سند صحي 37

وينبغي أن نقول: أن معىن احلديث صحيح؛ إذ الغرض من هذا االختالف الذي ميسي رمحًة هو  .59،ص10الدين علي املتقي بن حسام الدين اهلندي ، ج
 بنًيا على هوًى، أو يفضي إىل التفرق، فال ارتياب أبنه مفسدٌة ونقمٌة.ماكان مبنيا على دليل وبرهان. أما ما كان م

ه  إىل بيين  قُ رييْ  38 ع  النيب  صلى هللا عليه وسلم  من اأْليْحزياب  ويخميْريج  ب: ميْرج  ُهْم(، رقم أخرجه البخاري يف صحيحه، )كتاب املغازي، ابي ظيةي ويحُمياصيريت ه  إ ًّيَّ
 .1510،ص4(، ج3893احلديث)

 .59النساء: 39

 
جمال االجتهاد ملا قصده الشارع ىف وضع الشريعة حني شرع القياس، ووضع الظواهر الىت خيتلف ىف  الدليل الرابع:

إذا َحَكَم ، وقد أابن هذا املقصد قول الرسول عليه الصالة والسالم: "34أمثاهلا النظار؛ ليجتهدوا فيثابوا على ذلك
َلُه َأْجَراِن، وإذا َحَكَم فَاْجتَـَهَد، ُثَّ َأْخطََأ فـََلُه َأْجرٌ اْْلَاِكُم فَاْجتَـَهَد، ُثَّ   . 35" َأَصاَب فـَ

وقوع االختالف من األئمة الراسخني، واختالفهم يف مسألة: هل كل جمتهد مصيب؟ أم املصيب  الدليل اخلامس:
 .36لى اجلملةواحد؟ وقد أجاز الكلُّ هذا االختالف، وهو حجٌة على أن له مساًغا ىف الشريعة ع

 .37"اختالف أميت رمحةقوله عليه السالم:"  الدليل السادس:
وقوع االختالف بني الصَّحيابية  يف  غيْزوية  بيين  قُ ريْيظيةي: ثبت يف صحيح اْلُبخيار يُّ عين  اْبن  ُعميري أنه قال:  الدَّليل السابع:

: "ليمَّا ريجيعي من اأْلي  -لنا-قال النيب  صلى هللا عليه وسلم   ". فيأيْدريكي اَل ُيَصلِهنَيَّ َأَحٌد اْلَعْصَر إالَّ يف َبِِن قـَُرْيَظةَ ْحزياب 
ْت ي يهيا. وقال ب يْعُضُهْم: بيْل ُنصيل  ي مل يُ ريْد م   ، فقال ب يْعُضُهْم: الي ُنصيل  ي حىت َني نَّا ذلك. فيذُك ري ب يْعضيُهْم اْلعيْصُر يف الطَّر يق 

ًدا منهم ل لنَّيب     صلى هللا عليه   .38وسلم،  فلم يُ عين  ْف وياح 
 املطلب الثاين: أدلة الذَّامني لالختالف الفقهي.

 ذهب ثلٌَّة من أهل العلم إىل أنَّ االختالف مذموٌم، وفيه مضرة للمسلمني، واحتجوا ابحلجج اآلتية:
ورد يف القرآن الكرمي آًّيٌت عديدات تدلُّ على ذم   االختالف، والتحريض على اجلماعة، ووجوب  اْلجة األوىل:

َ َوَأِطيُعواْ الرَُّسوَل َوُأْوِل الرجوع إىل الكتاب والسنة عند اخلالف، منها قوله تعاىل:} اَي َأيُـَّها الَِّذيَن آَمُنواْ َأِطيُعواْ اّلله
 .39{ْعُتْم يف َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإىَل اّللِه َوالرَُّسوِل ِإن ُكنُتْم تـُْؤِمُنوَن ِِبّللِه َواْليَـْوِم اآلِخِر اأَلْمِر ِمنُكْم فَِإن تـََنازَ 
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 .119،ص4املوافقات، الشاطيب، ج 40
 .105آل عمران: 41
ب: تيْسو يية  الصُُّفوف  ويإ قياميت هيا ويفيْضل  اأْليوَّل  فياأْليوَّل  منها(،رقم احلدي 42  .323، ص1(، ج432ث)أخرجه مسلم يف صحيحه، )كتاب الصالة،ابي
(، 6858والسنة،ابب: االقتداء بسنن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(، رقم احلديث)أخرجه البخاري يف صحيحه،)كتاب االعتصام ابلكتاب  43
 .2658،ص6ج
 .152،ص8(، ج7659أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري، رقم احلديث) 44
 .122، 121، ص4ينظر: املوافقات، الشاطيب، ج 45
ب: اقرؤوا اْلُقْرآ 46  .1929( ج،ص4773ني ما ائْ ت يليفيْت عليه قُ ُلوُبُكْم(، رقم احلديث)أخرجه البخاري يف صحيحه، )كتاب فضائل القرآن،ابي

وجه الدليل من اآلية أهنا: "صرحية يف رفع التنازع واالختالف، فإنه رد املتنازعني إىل الشريعة، وليس ذلك إال لريتفع 
إال ابلرجوع إال شيء واحد؛ إذ لو كان فيه ما يقتضي االختالف مل يكن يف االختالف، وال يرتفع االختالف 

َواَل َتُكونُوْا َكالَِّذيَن تـََفرَُّقوْا َواْختَـَلُفوْا ِمن بـَْعِد َما . ومنها قوله عزوجلَّ: }40الرجوع إليه رفع تنازع وهذا ابطل"
 .41{َجاءُهُم اْلبَـيِهَناُت َوُأْولَِئَك ََلُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 

ما جاء يف األحاديث النبوية من التنفري من االختالف واجتناب سبله، منها قوله عليه السالم :"  اْلجة الثانية:
َدُعوين ما تـَرَْكُتُكْم، إمنا أهلك . ومنها، قوله صلى هللا عليه وسلم  :" 42" اْستَـُووا، وال َُتَْتِلُفوا فـََتْخَتِلَف قـُُلوبُُكمْ 

َلُكْم سؤاَل ُتُكْم عن َشْيٍء فَاْجَتِنُبوُه، وإذا َأَمْرُتُكْم ِبَِْمٍر فَْأتُوا منه من كان قـَبـْ م َواْخِتاَلِفِهْم على َأنِْبَيائِِهْم. فإذا نـََهيـْ
 .43"ما اْسَتَطْعُتمْ 

نيا رسول  ْردياء  وأيبُو أُمياميةي ووياث ليُة بن األيْسقيع  وأينيُس بن ميال ٍك قالوا: خيريجي عيليي ْ اَّللَّ  صلى اَّللَُّ عليه ويسيلَّْم وعن أِب الدَّ
، فق َمْهال اي ُأمََّة ال: "ي يْوًما، ويحنيُْن ن يتيمياريى يف شيْيٍء من أيْمر  الد  ين ، ف يغيض بي غيضيًبا شيد يًدا مل ي يْغضيْب مثله، مُثَّ انْ ت يهيريًني

َلُكْم هبذا  .44"ُُمَمٍَّد! إمنا َهَلَك من كان قـَبـْ
جبواز االختالف يف الشريعة يفضي إىل التكليف مبا ال يطاق؛ إذ االختالف معناه وجود إن القول  اْلجة الثالثة:

 . 45أدلة متعارضة، افعل وال تفعل، وهذا ال ميكن؛ ألنَّ مقصود الشارع ال يتحصَّل بذلك

تَـَلَفْت قـُُلوبُُكْم،  عن جندب بن عبد هللا عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: " اْلجة الرابعة: اقرؤوا اْلُقْرآَن ما ائـْ
 . 46"فإذا اْختَـَلْفُتْم فـَُقوُموا عنه 
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 .27،28اإلسالمية بني االختالف املشروع والتفرق املذموم، يوسف القرضاوي، ص الصحوة  47
 .122،ص4املوافقات، الشاطيب، ج 48
 .120،121،ص4،جاملصدر نفسه 49
 .118هود: 50
 .294، 293، ص2ينظر: املوسوعة الفقهية الكويتية، ج 51

وجهة االستدالل: أن قراءة القرآن عبادٌة عظيمة، إال أن النيب عليه الصالة والسالم مل يرخص بقراءته إذا أفضت 
 .47أم يف فهم معانيهإىل النزاع واخلالف، سواء أكان االختالف يف القراءة وكيفية األداء، 

اتفاق األصوليني على إثبات الرتجيح بني األدلة املتعارضة، إذا مل ميكن اجلمع، والقول بوجود  اْلجة اخلامسة:
 .48االختالف ىف الشريعة يرفع ابب الرتجيح مجلة؛ حيث ال فائدة فيه وال حاجة إليه

ثبوت الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي، ولوكان يف الدين اختالف ملا كان للنسخ فائدٌة؛ إذ  اْلجة السادسة:
 .49النسخ يرفع التعارض، وذلك برتك العمل أبحد الدليلني

 املطلب الثَّالث: نظرٌة تقومييٌة لالختالف الفقهي بني املدح والذمِه.
مي تضمَّن آًّيٍت عديدة تقر  ر أن االختالف أمٌر واقٌع، وأن إن القرآن الكرمي بوصفه املصدر األول للتشريع اإلسال

َوَلْو َشاء رَبَُّك الطبيعة البشرية متباينٌة يف الفهم والتحليل واالستنباط، ومن اآلًّيت الَت تؤكد هذا قوله تعاىل: }
 .50{  رَبَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهمْ ِإالَّ َمن رَِّحمَ ، جَلََعَل النَّاَس ُأمًَّة َواِحَدًة َوالَ يـََزاُلوَن ُُمَْتِلِفنيَ 

ومما جيب أن يعلم أن أصول الدين ال مسرح لالختالف فيها؛ كوجود هللا تعاىل، ووحدانيته، ومالئكته وكتبه ورسله 
الفروع املعلومة من الدين يف  -أيًضا–والبعث بعد املوت وغري ذلك مما ثبتت ابألدلة القطعية، وال جمال للختالف 

كفرضية الصلوات اخلمس، وحرمة الزًن. أما  الفروع االجتهادية الَت قد ختفى أدلتها، فقد وقع االختالف ابلضرورة  
 .  51فيها بني علماء املسلمني

ونتيجةً ملا سبق، فإنه أمٌر فطري أن ختتلف أفهام علماء اإلسالم من السلف واخللف يف فهم نصوص الشرع، ونوعي  ة 
إذا علم أن هنالك أسباٌب مجة اقتضت هذا االختالف، ودعت إىل هذا التباين يف  داللتها على األحكام، السيما

 االستنتاج، والوصول إىل األحكام.
ويوضح حممد أبوزهرة مثار االختالف الفقهي بني املذاهب االجتهادية، فيقول:"وإذا كان االفرتاق حول العقائد يف 

 ي يف غري ما جاء به نص من الكتاب والسنة مل يكن شراا، بل مجلته شراا، فإنه جيب أن نقرر أن االختالف الفقه
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 .11،12اتريخ املذاهب اإلسالمية، حممد أبوزهرة، ص 52
 . 42ينظر: الصحوة اإلسالمية بني االختالف املشروع ، يوسف القرضاوي، ص 53
 .220اتريخ التشريع اإلسالمي، مناع القطان، ص 54
 .64، املصدر السابق، صينظر: الصحوة اإلسالمية بني االختالف املشروع والتفرق املذموم 55

كان دراسة عميقة ملعاين الكتاب والسنة وما يستنبط منها من أقيسة، ومل يكن افرتاقًا بل كان خالفًا يف النظر، 
 . 52"وكان يستعني كل فقيه أبحسن ما وصل إليه الفقيه اآلخر، ويوافقه أو خيالفه

مجع الناس على رأي واحد يف حقل العبادات، واملعامالت املالية وغريها من املسائل الفقهية ويذكر القرضاوي أنَّ 
الفرعية أمٌر مستحيلٌ وقوعه، ودليلٌ على سذاجة بينة؛ إذ االختالف يف فهم األحكام الشرعية غري األساسية ضرورة 

 .53بيعة البشر، وطبيعة الكون واحلياةال منجى منها، وقد أوجبت هذه الضرورة طبيعُة الدين، وطبيعة اللغة، وط
ويؤك  د ما سبق مناع القطان، فيقول:"واحلق أن االختالف يف الفروع ال مندوحة منه، وأن مثل هذا االختالف ال 
يكون مذموًما مادام مستنًدا إىل وجه من وجوه االستدالل، وليس هناك دليل أرجح، إمنا يذم االختالف الذي 

لتعصب، فيعمي أصحابه عن الدليل، وحيول بينهم وبني الرضوخ للحق عند تعارض األدلة يذكيه اهلوى، ويؤججه ا
 .54ومعرفة الراجح منها، وإذا مت االتفاق فإنه يكون نعمة ورمحة"

وإمنا يضحى االختالف مذموًما إذا  كان ًنجًتا عن البغي واتباع اهلوى، وهو الذي ذم هللا به اليهود والنصارى من 
أو أفضى إىل تفرق الكلمة وتعادي األمة، وتنازع الطوائف، ويلبسها شيًعا، ويذيق بعضها  .ريهمأهل الكتاب وغ

 . 55أبس بعض

وقمنٌي ابلبحث أن ينقل ذلك القرار احملكم الصادر من اجملمع الفقهي برابطة العامل اإلسالمي يف دورته العاشرة 
املذاهب والتعصب املذهيب من بعض أتباعها؛  ه  بشأن موضوع االختالف الفقهي بني 1408املنعقدة يف سنة 

 وهذا نصه:

"احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده سيدًن ونبينا حممد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 
 24أما بعد: فإن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي يف دورته العاشرة املنعقدة مبكة املكرمة يف الفرتة من يوم السبت 

م 1987أكتوبر  21ه  املوافق 1408صفر  28ربعاء م إىل يوم األ1987أكتوبر  17ه  املوافق 1408صفر 
 قد نظر يف موضوع اخلالف الفقهي بني املذاهب املتبعة، ويف التعصب املمقوت من بعض أتباع املذاهب ملذهبهم 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 2, NO: 3, 2016           

 
 54 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

تعصًبا خيرج عن حدود االعتدال، ويصل أبصحابه إىل الطعن يف املذاهب األخرى وعلمائها، واستعرض اجمللس 
قع يف عقول الناشئة العصرية وتصوراهتم حول اختالف املذاهب الذي ال يعرفون مبناه ومعناه، املشكالت الَت ت

فيوحي إليهم املضللون أبنه مادام الشرع اإلسالمي واحًدا وأصوله من القرآن العظيم والسنة النبوية الثابتة متحدة 
مذهب واحد، وفهم واحد ألحكام أيضا، فلماذا اختالف املذاهب؟ ومل ال توحد حىت يصبح املسلمون أمام 

الشريعة؟ كما استعرض اجمللس أيضا أمر العصبية املذهبية واملشكالت الَت تنشأ عنها، وال سيما بني أتباع بعض 
االجتاهات احلديثة اليوم يف عصرًن هذا، حيث يدعو أصحاهبا إىل خط اجتهادي جديد، ويطعنون يف املذاهب 

ول من أقدم العصور اإلسالمية، ويطعنون يف أئمتها أو بعضهم ضالال، ويوقعون الفتنة القائمة الَت تلقتها األمة ابلقب
 بني الناس.

وبعد املداولة يف هذا املوضوع ووقائعه ومالبساته ونتائجه يف التضليل والفتنة قرر اجملمع الفقهي توجيه البيان التايل 
 إىل كال الفريقني املضللني واملتعصبني تنبيها وتبصريا:

 ال: حول اختالف املذاهب: إن اختالف املذاهب الفكرية القائم يف البالد اإلسالمية نوعان:أو 

 أ. اختالف يف املذاهب االعتقادية.

 ب. واختالف يف املذاهب الفقهية.

فأما األول: وهو االختالف االعتقادي، فهو يف الواقع مصيبة جرت إىل كوارث يف البالد اإلسالمية، وشقت 
، وفرقت كلمتهم، وهي مما يؤسف له وجيب أالَّ يكون، وأن جتتمع األمة على مذهب أهل السنة صفوف املسلمني

واجلماعة الذي ميثل الفكر اإلسالمي السليم يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وعهد اخلالفة الراشدة الَت 
شدين من بعدي، متسكوا هبا وعضوا عليها أعلن الرسول أهنا امتداد لسنته بقوله: "عليكم بسنَت وسنة اخللفاء الرا

 ابلنواجذ".

وأما الثاين: وهو اختالف املذاهب الفقهية يف بعض املسائل فله أسباب علمية اقتضته وهلل سبحانه يف ذلك حكمة 
ابلغة، ومنها: الرمحة بعباده، وتوسيع جمال استنباط األحكام من النصوص، مث هي بعد ذلك نعمة وثروة فقهية 

جتعل األمة اإلسالمية يف سعة من أمر دينها وشريعتها، فال تنحصر يف تطبيق شرعي واحد حصرا ال مناص  تشريعية
 هلا منه إىل غريه، بل إذا ضاق ابألمة مذهب أحد األئمة الفقهاء يف وقت ما، أو يف أمر ما، وجدت يف املذهب 
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 .205-203جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي، العدد الثالث، السنة الثانية، ص 56

ملعامالت وشؤون األسرة والقضاء واجلناًّيت اآلخر سعة ورفقا ويسرا، سواء أكان ذلك يف شؤون العبادة أم يف ا
 على ضوء األدلة الشرعية.

فهذا النوع الثاين من اختالف املذاهب، وهو االختالف الفقهي، ليس نقيصة وال تناقًصا يف ديننا، وال ميكن أن ال 
 جتهادي.يكون، فال يوجد أمة فيها نظام تشريعي كامل بفقهه واجتهاده ليس فيها هذا االختالف الفقهي اال

فالواقع أن هذا االختالف ال ميكن أن ال يكون، ألن النصوص األصلية كثريا ما حتتمل أكثر من معىن واحد، كما 
أن النص ال ميكن أن يستوعب مجيع الوقائع احملتملة ألن النصوص حمدودة والوقائع غري حمدودة كما قال مجاعة من 

إىل القياس والنظر إىل علل األحكام وغرض الشارع واملقاصد العامة العلماء رمحهم هللا تعاىل، فال بد من اللجوء 
للشريعة، وحتكيمها يف الواقع والنوازل املستجدة، ويف هذا ختتلف فهوم العلماء وترجيحاهتم بني االحتماالت، 

ه فتختلف أحكامهم يف املوضوع الواحد وكل منهم يقصد احلق ويبحث عنه، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فل
 أجر واحد ومن هنا تنشأ السعة ويزول احلرج.

فأين النقيصة يف وجود هذا االختالف املذهيب الذي أوضحنا ما فيه من اخلري والرمحة وأنه يف الواقع نعمة ورمحة من 
 هللا بعباده املؤمنني، وهو يف الوقت ذاته ثروة تشريعية عظمى ومزية جديرة أبن تتباهى هبا األمة اإلسالمية، ولكن

املضللني من األجانب الذين يستغلون ضعف الثقافة اإلسالمية لدى بعض الشباب املسلم وال سيما الذين يدرسون 
لديهم يف اخلارج فيصورون هلم اختالف املذاهب الفقهية هذا كما لو كان اختالفا اعتقادًّي ليوحوا إليهم ظلما وزورا 

 فرق بني النوعني، وشتان ما بينهما.أبنه يدل على تناقض الشريعة دون أن ينتبهوا إىل ال

اثنيا: وأما تلك الفئة األخرى الَت تدعو إىل نبذ املذاهب: وتريد أن حتمل الناس على خط اجتهادي جديد هلا 
وتطعن يف املذاهب الفقهية القائمة ويف أئمتها أو بعضهم، ففي بياننا اآلنف عن املذاهب الفقهية ومزاًّي وجودها 

يهم أن يكفوا عن هذا األسلوب البغيض الذي ينتهجونه، ويضللون به الناس ويشقون صفوفهم، وأئمتها ما يوجب عل
ويفرقون كلمتهم، يف وقت حنن أحوج ما نكون إىل مجع الكلمة يف مواجهة التحدًّيت اخلطرية من أعداء اإلسالم، 

لى آله وسلم تسليما كثريا واحلمد بدال من هذه الدعوة املفرقة الَت ال حاجة إليها. وصلى هللا على سيدًن حممد وع
 .56هلل رب العاملني"
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ومما جيدر ابإلملاع هنا، أن هذا القرار قد أصاب كبد احلقيقة؛ ذلك أنه دعوةٌ إىل نبذ االختالف يف احلقل االعتقادي، 
الظنية أمٌر طبيعي وانتهاج منهج أهل السنة واجلماعة، وأن اختالف املذاهب الفقهية يف اجلزئيات والفروع واملسائل 

تقتضيه طبيعة نصوص الوحيني من الكتاب والسنة، وأن هذا االختالف نعمة من هللا تعاىل بعباده، وثروة تشريعية 
مثينةٌ يستفاد منها يف إجياد احللول للقضاًّي املعاصرة، ومواكبة الفقه اإلسالمي ملستجدات احلياة، وصالحيته للتطبيق 

 يف كل صقٍع وزمان.
 خامتة

 توصَّل البحث يف اخلتام إىل النتائج اآلتية:
مثَّة فرٌق بني كلمَتي )االختالف( و)اخلالف(، فاألوَّل ما يبىن على دليٍل، والثاين ما أسس على غري دليل؛ لذا، .1

من املستحسن استخدام لفظة) االختالف( على ما جرى بني الفقهاء فيما يتعلَّق ابملسائل الفقهية الفرعية الظنية 
لَت تتباين األنظار حوهلا؛ ألنَّ كل واحد استند إىل دليل، فأضحى اختالفهم علمًيا، ولئن كانت الطرق خمتلفًة، ا

 فإنَّ الغرض واحد وهو الوصول إىل احلكم الشرعي.
رغم وجود حاالٍت من االجتهاد الفقهي من الصحابة يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم، إال أهنا كانت .2

 ا، وكان النيب يقرها إن كانت صوااب، أو ينبه عليها إن كانت خطًأ. فلم يالحظ اختالٌف يذكر.قليلة جدً 
اجتهاداٍت عديدة ذات عالقة ابملسائل الفقهية الَت ختتلف فيها  -رضوان هللا عليهم -شهد عصر الصحابة.3

لسكىن للمطلقة ثالاًث وغريها، وكان األفهام؛ كمسألة مانعي الزكاة، وعدة املطلقة املتوىف عنها زوجها، والنفقة وا
سبب اختالفهم توسُّع الدَّولة اإلسالمية، وحدوث وقائع جديدة النصَّ فيها، ومذ ذلك الوقت نشأ االختالف 

 الفقهي.
اهني، اجتاه ميدحه ويرى أنه تطبيق ملبدأ التيسري الذي جاء به اإلسالم، .4 ه العلماء بشأن االختالف الفقهي اجت   اجتَّ

 بيعة النصوص الشرعية تقتضي هذا االختالف، وأنه رمحة ابملسلمني. وأن ط
ها تبدَّى يف حني ذهب آخرون إىل ذم   االختالف، وعد  ه ضرًرا على املسلمني، وبعد عرض أدلة االجتاهني وتقومي

فرعية واقٌع، وأنه مبنأًى عن مرتع النزاع؛ إذ الكل مقر أبن االختالف يف املسائل الفقهية الأنَّ االختالف الفقهي 
 أمر فطري، وذلك ألسباب عديدة، من أبرزها: أن نصوص الشرع بعضها قطعي الثبوت والداللة، وجزء منها ظين 
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الثبوت والداللة، إال أن املذموم من االختالف ما كان مبنًيا على اهلوى، أو أفضى إىل التفرق، ومل يسعفه الدليل 
 من اخلالف علماء السلف واخللف. الصحيح، ومل خيالف يف ذم هذا النوع

 قائمة املصادر واملراجع
 1االختالف الفقهي يف املذهب املالكي)مصطلحاته وأسبابه(، عبدالعزيز بن صاحل اخلليفي، ط

 م(.1993ه/1414)
 م(.2010ه/ 1431)بريوت:مؤسسة الرسالة،  3أسباب اختالف العلماء، عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي، ط

 إسحاق الشاطيب، )مصر: املكتبة التجارية الكربى(. االعتصام: أبو
)الرًّيض:مكتبة املعارف للنشر 2اتريخ التشريع اإلسالمي)التشريع والفقه(، مناع القطان، ط

 م(.1996ه/1417والتوزيع،
 اتريخ املذاهب اإلسالمية، حممدأبو زهرة، )القاهرة: دار الفكر العرِب(.

، حتقيق: د. مصطفى ديب البغا  3اعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي،طاجلامع الصحيح املختصر: حممد بن إمس
 م. 1987ه/  1407)بريوت: دار ابن كثري( , 

 م.1999ه  /1420)بريوت: دار الكتب العلمية(، 1حاشية العطار على مجع اجلوامع: حسن العطار، ط
 خالصة اتريخ التشريع اإلسالمي، عبدالوهاب خالف، )الكويت: دار القلم(.

سنن الرتمذي: حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي، حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرون )بريوت: دار إحياء 
 الرتاث العرِب(. 

)القاهرة: دار الشروق،  1الصحوة اإلسالمية بني اخلتالف املشروع والتفرق املذموم، يوسف القرضاوي، ط
 م(.2001ه/1421

)بريوت: دار إحياء الرتاث العرِب(  2حيىي بن شرف بن مري النووي،ط صحيح مسلم بشرح النووي: أبو زكرًّي
 ه.1392

صحيح مسلم: مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي )بريوت: دار 
 إحياء الرتاث العرِب(. 

 .م1996 (،لبنان ًنشرونمكتبة )بريوت: ، حممد على التهانوى، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم
 
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 2, NO: 3, 2016           

 
 58 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
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