االحتجاج بالخالف
حقيقته وحكمه

�إعداد:
د� .أ�سامة بن محمد ال�شيبان
الأ�ستاذ امل�شارك بق�سم �أ�صول الفقه بكلية ال�رشيعة
بجامعة الإمام محمد بن �سعود الإ�سالمية
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املقدمة

�إن احلمد هلل نحمده ون�ستعينه ،ون�ستغفره ،ونعوذ باهلل من �شرور �أنف�سنا،
و�سيئات �أعمالنا ,من يهد اهلل فال م�ضل له ،ومن ي�ضلل فال هادي له ،و�أ�شهد
�أن ال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك له ,و�أ�شهد �أن محمدً ا عبده ور�سوله �صلى
اهلل عليه وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
وبعد:
ف�إن االختالف بني النا�س �سنة ما�ضية ،وطبيعة ب�شرية كونية ،فطر اهلل
النا�س وجبلهم عليها ،كما قال تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ
ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ) [هود.]119-118:
يقول الإمام البطليو�سي“ :االختالف مركوز يف فطرنا ،مطبوع يف خلقنا،
وكان ال ميكن ارتفاعه وزواله �إال بارتفاع هذه اخللقة ،ونقلنا �إلى جبلة غري
هذه اجلبلة”(.)1
ومن ذلك االختالف الفقهي ،فاختالف الفقهاء لي�س �أم ًرا م�ستغر ًبا ،بل
هو ظاهرة طبيعية وجد من وقت ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم �إلى يومنا
هذا ،و�سيظل هذا اخلالف قائ ًما �إلى قيام ال�ساعة.
ومبا �أن اختالف الفقهاء م�شروع ،وهو �أمر فطري وحتمي ال ميكن �إلغا�ؤه
((( التنبيه على الأ�سباب التي �أوجبت اخلالف بني امل�سلمني (.)2/1
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وال جتاهله ،فال بد من �إح�سان التعامل معه ،ولذا �أر�شد ال�شارع العوام
وامل�ستفتني �إلى �س�ؤال �أهل العلم واالجتهاد والفتوى عما يجهلونه من �أحكام
دينهم ،وا�ستفتائهم فيما يحتاجون �إلى معرفة حكمه من امل�سائل واحلوادث
بقوله تعالى( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ)(.)1
كما ذكر العلماء املوقف املطلوب من املكلف العامي جتاه اختالف
العلماء ،وبينوا امل�سالك التي يلزمه اعتبارها ومراعاتها للرتجيح بني
�أقوالهم وفتاواهم ،ومع كرثة املفتني وانت�شار و�سائل الإعالم واالت�صال،
وكرثة النوازل وامل�ستجدات يف نواحي احلياة املختلفة يف هذا الع�صر �أتاح
لهم ذلك �أن ي�سمعوا فتاوى متعددة ومختلفة يف م�س�ألة واحدة.
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وقد �شاع لدى بع�ض العامة ت�صور خاطئ واعتقاد باطل جتاه امل�سائل
اخلالفية ،وهو اعتبار اخلالف يف امل�س�ألة دليلاً لهم على الأخذ ب�أي الأقوال
فيها ،ودفعهم �إلى ذلك الت�ساهل واجلهل واتباع الهوى ،ف�صاروا يعمدون
�إلى قول �ضعيف �أو �شاذ �أو بدعة ونحو ذلك من الأقوال يف م�س�ألة فقهية،
وي�أخذون به ،ويعملون مبوجبه ،ويدعون ما عليه الفتوى ،ويكون متم�سكهم يف
تلك امل�س�ألة �أنها من امل�سائل اخلالفية ،من غري نظر يف الرتجيح ،ودون نظر
يف دليل هذا القول الذي اختاروه ،ظ ًّنا منهم ب�أن كل ما وقع اخلالف فيه فال
ترثيب فيه ،و�أنه م�شروع ،لأنه م�ستند �إلى قول قيل يف تلك امل�س�ألة ،و�إن كان
�ضعي ًفا �أو �شا ًّذا� ،أو من قبيل زلة العامل ،ونحو ذلك من اخلالف غري ال�سائغ،
وجتد بع�ضهم ينادي بعدم التحجري على ر�أي واحد ،و�إن كان هذا الر�أي
قو ًّيا من حيث الدليل ،وعليه غالب �أئمة الفقهاء و�أتباعهم وجماعة امل�سلمني،
محتجني ب�أن اخلالف رحمة ،لأجل التو�سع يف الأقوال ،والرتخ�ص مب�سائل
اخلالف ورخ�ص الفقهاء و�إن كانت �ضعيفة �أو �شاذة ،بل رمبا �صرح بع�ضهم
بالت�شنيع على من الزم القول امل�شهور �أو املوافق للدليل �أو الراجح عند �أهل
((( جزء من الآية ( )7من �سورة الأنبياء ،ومن الآية ( )43من �سورة النحل.
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النظر� ،أو الذي عليه �أكرث امل�سلمني ،وقالوا له :لقد حجرت وا�س ًعا ،وملت
بالنا�س �إلى احلرج ،وما يف الدين من حرج ،والواقع �أنهم مت�سكوا ب�صورة
اخلالف واحتجوا بوجوده ،وجعلوه دليلاً لهم على الأخذ مبا تهواه �أنف�سهم
وتدفعهم �إليه �أهوا�ؤهم ،ملجرد كون امل�س�ألة مختل ًفا فيها ،ال لأجل دليل يدل
على �صحة ما ذهبوا �إليه ،حتى �صار اخلالف عندهم معدودًا يف احلجج
ال�شرعية ،مع �أن �صورة االختالف ال يناط بها مطلق االعتبار ،ف�ضلاً عن
االحتجاج ،ف�إن الأئمة مل يراعوا من اخلالف �إال ما قوي مدركه وظهر دليله.
فاالحتجاج باخلالف م�سلك خطري ،ومزلق كبري ،واعتقاد باطل وت�صور
خاطئ ،وجهل مبا و�ضعت له ال�شريعة ،ولو فتح باب االحتجاج مبجرد
اخلالف دون �ضابط من فقه ،ونظر �إلى م�أخذ اخلالف ودليله وقوته
النهدمت كثري من �أ�صول الإ�سالم وم�صادر الت�شريع ،وتقو�ضت دعائمها
و�أحكامها؛ �إذ لن يعدم ك ُّل ذي هوى متم�س ًكا يت�شبث به يف ت�سويغ انحرافه
وهواه ،و�صبغه ال�صبغة ال�شرعية ،ويف ذلك هدم لأ�صل �شرعي مقا�صدي
عظيم ،وهو �أن ال�شريعة �إمنا جاءت لكف املكلفني ومنعهم من اال�ستجابة
ل�شهواتهم ،و�إخراجهم من داعية الهوى �إلى داعية ال�شرع ،واملحتج مبجرد
اخلالف متبع ملا يهواه وي�شتهيه ،فهو قد �أخذ القول واحتج باخلالف و�سيلة
�إلى اتباع هواه ،ال و�سيلة �إلى تقواه ،فلم يكن ممتثلاً لأمر ال�شارع ،بل هو
�أقرب �إلى �أن يكون ممن اتخذ �إلهه هواه.
ومن هنا جاءت �أهمية بحث هذه امل�س�ألة (�أعني حكم االحتجاج
باخلالف) ومناق�شتها يف �ضوء منهجية علمية ،وعلى محجة وا�ضحة،
يف�صلوا القول
وبخا�صة �أن هذه امل�س�ألة مل يتكلم عنها الأ�صوليون ،ومل ّ
فيها ،بل �أ�شار بع�ضهم �إلى احلكم فيها �إ�شارة موجزة كم�س�ألة م�س ّلمة ،دون
�أن يحرروا حقيقة االحتجاج باخلالف و�صوره و�أمثلته و�أ�سبابه و�صلته مبا
ي�شبهه ،وتف�صيل القول يف حكمه و�أدلته ،و�آثار االحتجاج باخلالف على
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املكلف ،وما يف�ضي �إليه من مفا�سد عظيمة ،كما �أين مل �أعرث على �شيء من
ذلك عند املت�أخرين ،وقد حاولت جاهدً ا ت�صوير امل�س�ألة وبحثها بذكر املراد
بها و�أمثلتها و�أحوالها و�أ�سبابها وحكمها و�أدلتها ،وذكر احلاالت امل�شابهة
لها ،والتي قد ُيظن �أنها احتجاج باخلالف ،وم ّهدت للحديث عن ذلك كله
مف�صلة لتعالج تلك
ببيان حقيقة اخلالف و�أنواعه ،ولذا جعلت خطة البحث ّ
املو�ضوعات ،وجعلته بعنوان( :االحتجاج باخلالف ،حقيقته وحكمه).

�أهمية املو�ضوع و�أ�سباب اختياره:
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�1.1شيوع الت�صور اخلاطئ واالعتقاد الباطل لدى بع�ض العوام جتاه امل�سائل
اخلالفية ،حيث �سوغوا لأنف�سهم الأخذ ب�أي قول قيل يف تلك امل�سائل،
و�إن كان �ضعي ًفا �أو �شا ًّذا ،ظ ًّنا منهم �أن كل ما وقع اخلالف فيه فال
ترثيب فيه ،و�أنه م�شروع ،ومتم�سكهم يف ذلك �أنها من امل�سائل اخلالفية،
من غري نظر يف الرتجيح� ،أو يف �أدلة القول الذي اختاروه ،ودفعهم �إلى
ذلك اجلهل �أو الت�ساهل واتباع الهوى ،ف�أ�ضحى اخلالف عندهم حجة
�شرعية للعمل مبا تهواه �أنف�سهم ،مع �أن �صورة اخلالف ال يناط بها
مطلق االعتبار ،ف�ضلاً عن االحتجاج ،ف�إن الأئمة مل يراعوا من اخلالف
�إال ما قوي مدركه وظهر دليله ،ومن هنا ظهرت احلاجة �إلى درا�سة هذه
امل�س�ألة ،وبرزت �أهمية بحثها وفق منهج علمي يح ّر ُر حقيقتها و�صلتها
ويف�صل القول يف بيان حكمها ،مع اال�ستدالل لذلك.
مبا ي�شبههاّ ،
2.2خطورة االحتجاج باخلالف على املكلف ،وما يف�ضي �إليه من مفا�سد
عظيمة ،مما ا�ستدعى الك�شف عن خطورته ،ببيان ما يف�ضي �إليه
والآثار املرتتبة عليه ،ونقل ن�صو�ص العلماء يف التحذير منه ،حتى
ال يت�ساهل النا�س يف الأخذ بهذا امل�سلك ،ظ ًّنا منهم �أن ذممهم ترب�أ
بالأخذ ب�أي قول قيل يف امل�سائل اخلالفية.
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�3.3أنه مع �أهمية هذه امل�س�ألة وخطورتها مل ي�صنف فيها م�صنف م�ستقل،
يحرر حقيقة االحتجاج باخلالف و�صوره و�أمثلته و�صلته مبا ي�شبهه،
ويف�صل القول يف حكمه مع اال�ستدالل ،ويبني �آثار االحتجاج باخلالف
ّ
على املكلف ،وما يف�ضي �إليه من املفا�سد ،ويح�صر ن�صو�ص العلماء
و�أقوالهم يف التحذير منه وبيان حكمه ،فكانت احلاجة داعية �إلى
الكتابة يف هذا املو�ضوع ،و�سد النق�ص يف هذا اجلانب.

الدرا�سات ال�سابقة:
مل �أقف على من �أفرد مو�ضوع االحتجاج باخلالف بالبحث �أو ا�ستوفى
الكالم فيه ب�شكل ظاهر؛ ذلك �أن ما ُكتب فيه جمرد مقاالت ق�صرية يف
�صفحة �أو �صفحتني ،ت�ضمنت بيان حكم االحتجاج باخلالف باخت�صار،
ولي�ست �أبحا ًثا علمية ،مما يجعل البحث يف هذا املو�ضوع مظنة الإتيان
باجلديد واملفيد �إن �شاء اهلل تعالى ،ولكن قبيل فراغي من بحث هذا
املو�ضوع عقد مركز التميز البحثي يف فقه الق�ضايا املعا�صرة بجامعة الإمام
محمد بن �سعود الإ�سالمية حلقة بحث بعنوان( :االحتجاج باخلالف الفقهي
وتطبيقاته املعا�صرة) ،وقد �شارك فيها ثالثة من الباحثني ب�أوراق عمل،
ومل يتي�سر يل االطالع عليها لعدم طباعتها ون�شرها ،وقد �أكد يل بع�ض من
ح�ضر تلك احللقة -بعد �أن �أطلعتهم على خطة البحث� -أن امل�شاركات كانت
مخت�صرة ،ومل ت�ستوف بحث هذه امل�س�ألة.

خطة البحث
انتظمت خطة البحث يف مقدمة ،ومتهيد ،و�ستة مباحث ،وخامتة.
املقدمة :وتت�ضمن �أهمية املو�ضوع ،و�أ�سباب اختياره ،والدرا�سات ال�سابقة،
وخطته الإجمالية ،واملنهج املتبع يف �إعداده.
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التمهيد :حقيقة اخلالف و�أنواعه .وفيه مطلبان:
املطلب الأول :حقيقة اخلالف.
املطلب الثاين� :أنواع اخلالف.
املبحث الأول :املراد باالحتجاج باخلالف و�صوره و�أمثلته.
املبحث الثاين� :صلة االحتجاج باخلالف مبراعاة اخلالف.
املبحث الثالث� :صلة االحتجاج باخلالف بقاعدة (ال �إنكار يف م�سائل اخلالف).
املبحث الرابع� :صلة االحتجاج باخلالف بالتعليل باخلالف.
املبحث اخلام�س :حكم االحتجاج باخلالف.
املبحث ال�ساد�س� :أدلة حكم االحتجاج باخلالف.
اخلامتة :وفيها �أهم نتائج البحث.

منهج البحث:
�سلكت يف بحث هذا املو�ضوع املنهج الآتي:
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1 .1اال�ستقراء واال�ستق�صاء يف جمع املادة العلمية و�أقوال �أهل العلم
و�آرائهم يف مو�ضوع البحث من مظانه قدر الإمكان ،ومن خالل
الرجوع �إلى امل�صادر الأ�صلية يف ذلك.
2 .2التمهيد لكل م�س�ألة مبا يو�ضحها� ،إن احتاج املقام ذلك.
3 .3كتابة البحث ب�أ�سلوبي ،ما مل يكن املقام يتطلب نقل الكالم بن�صه،
مع اال�ست�شهاد بن�صو�ص العلماء و�أقوالهم.
4 .4عزو الآيات �إلى �سورها ،ف�إن كانت الآية كاملة� ،أقول :الآية رقم ()...
من �سورة ( ،)...و�إن كانت جز ًءا من �آية� ،أقول :جزء من الآية رقم
( )...من �سورة (.)...
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5 .5تخريج الأحاديث من كتب ال�سنة ،ف�إن كان احلديث يف ال�صحيحني
�أو �أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما ،و�إال خ ّرجته من امل�صادر
الأخرى املعتمدة.
6 .6عزو ن�صو�ص العلماء و�آرائهم لكتبهم مبا�شرة ،وال �أجل�أ �إلى العزو
بالوا�سطة �إال عند تعذر الأ�صل.
7 .7توثيق ن�سبة الأقوال �إلى املذاهب من الكتب املعتمدة يف كل مذهب.
8 .8توثيق املعاين اللغوية من معجمات اللغة املعتمدة ،بذكر املادة،
واجلزء ،وال�صفحة.
9 .9تكون الإحالة �إلى امل�صدر يف حالة النقل منه بالن�ص :بذكر ا�سمه
واجلزء وال�صفحة ،ويف حالة النقل باملعنى� :أذكر ذلك م�سبو ًقا
بكلمة( :انظر).
1010العناية ب�صحة املكتوب ،و�سالمته من الناحية اللغوية والإمالئية
والنحوية ،والعناية بعالمات الرتقيم ،ومراعاة ح�سن تنا�سق الكالم.
1111املعلومات التف�صيلية للم�صادر واملراجع اكتفيت بذكرها يف ثبت
امل�صادر واملراجع ،حتى ال �أثقل بها حوا�شي البحث.
هذا و�أ�س�أل اهلل تعالى التوفيق وال�سداد يف القول والعمل ،و�أن يجعل هذا
خال�صا لوجهه الكرمي ،و�أن يتجاوز عني ما فيه من نق�ص �أو خط�أ
اجلهد ً
�أو تق�صري ،و�أن ينفع به كاتبه وقارئه ،و�أن يعلمنا ما ينفعنا ،و�أن ينفعنا مبا
علمنا ،واحلمد هلل رب العاملني ،و�صلى اهلل و�سلم على نبينا محمد وعلى �آله
و�صحبه �أجمعني.
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التمهيد
حقيقة اخلالف و�أنواعه
وفيه مطلبان:
املطلب الأول
تعريف اخلالف

اخلالف يف اللغة:
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يقول ابن فار�س« :اخلاء والالم والفاء �أ�صول ثالثة� ،أحدها� :أن يجيء
�شيء بعد �شيء يقوم مقامه ،والثاين :خالف ُق ّدام ،والثالث :التغيرّ »(.)1
ينحي قول
والأ�صل الأول هو املق�صود هنا؛ لأن كل واحد من املختلفني ّ
�صاحبه ،ويقيم قوله مقامه.
وجاء يف القامو�س املحيط“ :اخلالف :امل�ضادة ..واختلف� :ضد اتفق”(.)2
ويف امل�صباح املنري“ :وخالفته مخالفة وخال ًفا ،وتخالف القوم ،واختلفوا؛
�إذا ذهب ك ُّل واحد �إلى خالف ما ذهب �إليه الآخر ،وهو �ضد االتفاق”(.)3
واالختالف :افتعال من اخلالف ،وهو م�صدر للفعل (اختلف) واالختالف
�ضد االتفاق.
فتبني مما �سبق �أن مادة (خلف) تعني امل�ضادة ،وعدم االتفاق ،وذلك
((( مادة (خلف) يف مقايي�س اللغة (.)210/2
((( ( )186/3مادة (خلف).
((( (�ص )95/مادة (خلف).
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ب�أن ي�أخذ كل واحد طري ًقا غري طريق الآخر� ،سواء �أكان ذلك يف الأقوال �أم
يف الأفعال.

واخلالف يف اال�صطالح:
هو« :منازعة جتري بني املتعار�ضني؛ لتحقيق حقٍّ �أو �إبطال باطل»(.)1
وقيل« :هو تقابل بني ر�أيني فيما ينبغي انفراد الر�أي فيه»(.)2
وقيل�« :أن ي�أخذ كل واحد طري ًقا غري طريق الآخر يف حاله �أو قوله»(.)3
وعليه ميكن �أن يقال� :إن اخلالف هو تعدد الآراء يف امل�س�ألة الواحدة.
واملت�أمل للتعريف اال�صطالحي للخالف يلحظ �أنه ال يختلف عن املدلول
اللغوي ،فلفظ اخلالف واالختالف عند الفقهاء ي�ستعمل مبعناه يف اللغة.
واخلالف واالختالف لفظان مرتادفان عند اجلمهور ،ي�ستعمالن مبعنى
واحد ،وهو الداللة على نقي�ض االتفاق(.)4
وذهب بع�ض علماء احلنفية �إلى التفريق بني اللفظني ،فخ�صوا لفظ
(االختالف) مبا كان نا�ش ًئا عن دليل ،ولفظ (اخلالف) مبا كان نا�ش ًئا من
غري دليل ،وجعلوا االختالف من �آثار الرحمة ،ولو حكم به القا�ضي ال يجوز
ف�سخه من غريه ،وهو ما فيه خالف معترب ،و�أما اخلالف فجعلوه من �آثار
البدعة ،ولو حكم به القا�ضي جاز ف�سخه من غريه ،وهو ما كان اخلالف فيه
غري معترب ،كما فرقوا بينهما ب�أن االختالف ما احتد فيه املق�صد واختلف
الطريق ،و�أما اخلالف فهو ما اختلف فيه املق�صد والطريق(.)5
(((
(((
(((
(((
(((

التعريفات للجرجاين (�ص.)135/
التوقيف على مهمات التعاريف (�ص.)42/
ب�صائر ذوي التمييز (.)562/2
انظر :اخلالف يف ال�شريعة الإ�سالمية ،للدكتور عبدالكرمي زيدان (�ص ،)275 ،274/و�ضوابط االختالف
يف ميزان ال�سنة ،للدكتور عبداهلل �شعبان (�ص ،)15/و�أدب االختالف يف الإ�سالم ،للدكتور طه العلواين
(�ص ،)12/واخلالف �أنواعه و�ضوابطه وكيفية التعامل معه ،حل�سن الع�صيمي (�ص.)53 ،52/
انظر :الهداية �شرح بداية املبتدي ،للمرغيناين ( ،)107/3والبناية �شرح الهداية ،للعيني (،)51/9
وحا�شية ابن عابدين على الدر املختار ( ،)331/4واملو�سوعة الفقهية الكويتية (.)291/2
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ولعل الراجح القول بعدم التفريق بني اخلالف واالختالف -كما هو مذهب
اجلمهور -لعدم وجود الفرق بينهما يف لغة العرب ،ولكرثة ا�ستعمال الفقهاء
لهما مبعنى واحد دون تفريق ،فالتفرقة بينهما جمرد ا�صطالح ال ت�ستند �إلى
دليل من اللغة ،وال �إلى دليل من ال�شرع �أو ا�ستعمال الفقهاء ،بل �إن القر�آن
الكرمي ورد فيه ا�ستعمال لفظ االختالف فيما ال دليل عليه ،كمخالفة �أهل
الكتاب وامل�شركني ،فقال تعالى( :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ) [�آل عمران ،]105:وقال �سبحانه( :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ) [البقرة،]253:
وقال �سبحانه( :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃﰄ) [مرمي] ،وقال تعالى( :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ) [البقرة،]213:
وقال تعالى( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ)
[�آل عمران .]19:ففي هذه الآيات ا�س ُتعمل لفظ (االختالف) فيما ال دليل عليه(،)1
فتبني �أن التفرقة بني اللفظني عرفية ا�صطالحية.
املطلب الثاين
�أنواع اخلالف
28

ق�ضت م�شيئة اهلل تعالى �أن خلق النا�س بعقول متفاوتة ،وفهوم متباينة،
ومدارك متنوعة ،وهذا يف�ضي �إلى تعدد الآراء واختالف الت�صورات.
و�إن املت�أمل يف االختالفات الفقهية يف امل�سائل ال�شرعية يلحظ �أنها لي�ست
على وزان واحد ،وال على درجة واحدة ،بل يجد بينها تفاو ًتا كب ًريا؛ فمنها
ما يكون قو ًّيا وله حظه من النظر والدليل ،فيكون معت ًربا �سائ ًغا ،ومنها ما
هو دون ذلك ،بل قد يكون خال ًفا يف غاية ال�ضعف والبعد عن ال�صواب؛ فال
ينظر �إليه ،وال يعول عليه ،وال�سيما �إذا كان مخال ًفا للن�ص والإجماع.
((( انظر :حا�شية ابن عابدين على الدر املختار (.)403/5
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وقد بينّ الإمام ال�شافعي  انق�سام اخلالف �إلى ق�سمني ،وو�ضع ٍّ
لكل
منهما ح ًّدا مييزه عن الآخر ،فذكر �أن �سائلاً �س�أله فقال�“ :إين �أجد �أهل
العلم قد ًميا وحدي ًثا مختلفني يف بع�ض �أمورهم ،فهل ي�سعهم ذلك؟ قال:
فقلت له :االختالف من وجهني:
�أحدهما :محرم ،وال �أقول ذلك يف الآخر.
قال :فما االختالف املحرم؟
من�صو�صا ب ّي ًنا
قلت :كل ما �أقام اهلل به احلجة يف كتابه �أو على ل�سان نبيه
ً
مل يحل االختالف فيه ملن علمه.
قيا�سا ،فذهب املت�أول �أو القائ�س
وما كان من ذلك يحتمل الت�أويل و ُيدرك ً
�إلى معنى يحتمله اخلرب �أو القيا�س -و�إن خالفه فيه غريه -مل �أقل �إنه ُي�ض ّيقُ
عليه ِ�ضيق اخلالف يف املن�صو�ص”(.)1
�ص على حكمها يف
فيتبني من كالم الإمام ال�شافعي �أن كل م�س�ألة ُن ّ
القر�آن �أو ال�سنة ،فاخلالف فيها محرم ،وما كان من امل�سائل يحتمل الت�أويل
�أو يدرك بالقيا�س واالجتهاد ،فاخلالف فيها وا�سع و�سائغ.
وعليه ،ف�إن اخلالف الفقهي الواقع بني العلماء ينق�سم من حيث االعتبار
وعدمه �إلى ق�سمني رئي�سني:

الق�سم الأول :اخلالف املعترب:
وهو خالف معت ٌّد به ،ال يذم املخالف فيه وال ُي�ش َّنع عليه ،ويو�صف
باخلالف ال�سائغ ،و�ضابطه� :أنه خالف �صادر من �أهل العلم يف امل�سائل التي
لي�س فيها ن�ص �صحيح �صريح ،ولي�ست محل �إجماع.
ف�إذا مل يكن يف امل�س�ألة ن�ص� ،أو لي�ست محل �إجماع� ،أو كان فيها ن�ص �صحيح
((( الر�سالة (�ص.)560/
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ولكنه غري �صريح� ،أو كان فيها ن�ص �صريح ولكنه غري �صحيح �أو متنازع يف
�صحته �أو معار�ض مبثله �أو مبا هو �أقوى منه ،فاخلالف فيها �سائغ ومعترب.
�أما �إذا وجد الن�ص ال�صحيح ال�صريح الذي ال معار�ض له فال ي�سوغ
اخلالف يف تلك احلال ،وقد قرر الفقهاء �أنه“ :ال م�ساغ لالجتهاد يف مورد
الن�ص”( ،)1وكذلك امل�سائل التي هي محل �إجماع بني �أهل العلم ال م�ساغ
لالختالف فيها(.)2
يقول ال�شاطبي�“ :إمنا يعد يف اخلالف الأقوال ال�صادرة عن �أدلة معتربة
يف ال�شريعة -كانت مما يقوى �أو ي�ضعف -و�أما �إذا �صدرت عن جمرد خفاء
الدليل �أو عدم م�صادفته ،فال ،فلذلك قيل� :إنه ال ي�صح �أن يعتد بها يف
اخلالف كما مل يعتد ال�سلف باخلالف يف م�س�ألة ربا الف�ضل واملتعة و�أ�شباهها
من امل�سائل”(.)3
ويقول العز بن عبدال�سالم“ :وال�ضابط يف هذا �أن م�أخذ املخالف �إن كان
يف غاية ال�ضعف والبعد عن ال�صواب ،فال نظر �إليه وال التفات عليه� ،إذا كان
ما اعتمد عليه ال ي�صلح ن�صبه دليلاً �شرع ًّيا ،وال�سيما �إذا كان ماخذه مما
ينق�ض احلكم مبثله”(.)4
30

وقد ذكر تاج الدين ال�سبكي -يف معر�ض حديثه عن مراعاة اخلالف-
مد َر ُك اخلالف ،ف�إن َ�ض ُع َف ون�أى عن م�أخذ ال�شرع
�أن �شرطه�“ :أن يقوى ْ
كان معدودًا من الهفوات وال�سقطات ،ال من اخلالفيات املجتهدات”(.)5
(((

(((
(((
(((
(((

انظر هذه القاعدة يف ترتيب اللآيل يف �سلك الأمايل ،ملحمد �سليمان ،ال�شهري بناظر زاده (،)988/2
وقواعد الفقه ،البن رجب ( ،)108/1و�شرح القواعد الفقهية ،لل�شيخ �أحمد الزرقا (�ص ،)147/واملدخل
الفقهي العام ،لل�شيخ م�صطفى الزرقا ( ،)1008/2والوجيز يف �إي�ضاح قواعد الفقه الكلية ،للدكتور
محمد �صدقي البورنو (�ص.)330/
انظر� :شرح اللمع ( ،)1046/2وقواطع الأدلة ( ،)62/5والبحر املحيط ( ،)240/6و�إعالم املوقعني
( ،)288/3وجامع العلوم واحلكم (�ص.)325/
املوافقات (.)139/5
قواعد الأحكام يف م�صالح الأنام (.)253/1
الأ�شباه والنظائر (.)112/1
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فاخلالف ال�سائغ يكون يف امل�سائل االجتهادية الظنية ،وهو خالف ي�ستند
�إلى �أدلة وقواعد ،وينبني على �أ�صول االجتهاد ومدارك الأحكام ،وغالب
االختالفات الفقهية هي من هذا القبيل(.)1
وهذا النوع من اخلالف ال ينبغي الإنكار فيه على املخالف ،بل ما زال
العلماء يراعون املخالف؛ تو�سعة على النا�س؛ ولأن االجتهاد واال�ستنباط مبني
على الظن ،ولذا البد �أن يقع فيه االختالف ،ولكن هذا ال مينع من محاورة
املخالف ،و�إقامة احلجة عليه ،وقد كان ال�سلف يناق�ش بع�ضهم ً
بع�ضا ،ويرد
بع�ضهم على بع�ض يف كثري من امل�سائل االجتهادية ،وقد ا�ستفا�ضت ن�صو�ص
العلماء يف بيان هذا الأمر وتقريره.
قال �سفيان الثوري�“ :إذا ر�أيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختُلف فيه
و�أنت ترى غريه فال تنهه”( .)2وروى اخلطيب البغدادي عنه �أنه قال“ :ما
اختلف فيه الفقهاء فال �أنهى �أحدً ا من �إخواين �أن ي�أخذ به”(.)3
وقال يحيى بن �سعيد“ :ما برح امل�س َت ْفتَون ُي�ستفتَون فيحل هذا ويحرم
هذا ،فال يرى املح ِّرم �أن املحلل هلك لتحليله ،وال يرى املحل �أن املحرم هلك
لتحرميه”(.)4
ونقل ابن مفلح عن ابن قدامة �أنه قال“ :ال ينبغي لأحد �أن ينكر على
غريه العمل مبذهبه؛ ف�إنه ال �إنكار يف املجتهدات”(.)5
ويقول �شيخ الإ�سالم ابن تيمية“ :م�سائل االجتهاد من عمل فيها بقول بع�ض
العلماء مل ُينكر عليه ومل ُيهجر ،ومن عمل ب�أحد القولني مل ُينكر عليه”(.)6
(((
(((
(((
(((
(((
(((

انظر :املوافقات (.)164/1
حلية الأولياء (.)368/6
الفقيه واملتفقه (.)69/2
جامع بيان العلم وف�ضله (.)903 ،902/2
الآداب ال�شرعية (.)232/1
جمموع الفتاوى (.)207/20
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ثم ذكر بع�ض امل�سائل التي وقع فيها خالف بني ال�سلف ،ثم قال�“ :إن مثل
هذه امل�سائل االجتهادية ال ُتنكر باليد ،ولي�س لأحد �أن ُيلزم النا�س باتباعه
فيها ،ولكن يتكلم فيها باحلجج العلمية ،فمن تبني له �صحة �أحد القولني
تبعه ،ومن ق ّلد �أهل القول الآخر فال �إنكار عليه”(.)1
وقال احلافظ ابن رجب“ :املنكر الذي يجب �إنكاره :ما كان جمم ًعا
عليه ،ف�أما املختلف فيه فمن �أ�صحابنا من قال :ال يجب �إنكاره على من فعله
جمتهدً ا فيه �أو مق ِّلدً ا جمتهدً ا تقليدً ا �سائ ًغا”(.)2
ويقول ال�سمعاين“ :ف�أما الذي ي�سوغ فيه اخلالف وهو فروع الديانات
�إذا ا�ستخرجت �أحكامها ب�أمارات االجتهاد ومعاين اال�ستنباط ،فاختالف
العلماء فيه م�سوغٍّ ،
ولكل منهم �أن يعمل فيه مبا ي�ؤدي �إليه اجتهاده”(.)3
كما �أن “هذا النوع من االختالف ال يوجب معاداة وال افرتاقا يف الكلمة،
وال تبديدً ا لل�شمل؛ ف�إن ال�صحابة  اختلفوا يف م�سائل كثرية من م�سائل
الفروع ،كاجلد مع الإخوة ،وعتق �أم الولد مبوت �سيدها ،ووقوع الطالق
الثالث بكلمة واحدة ..فلم ين�صب بع�ضهم لبع�ض عداوة ،وال قطع بينه
وبينه ع�صمة ...بل يدل امل�ستفتي عليه مع مخالفته له ،وي�شهد له ب�أنه خري
منه و�أعلم منه ،فهذا االختالف �أ�صحا ُبه بني الأجرين والأجر ،وك ٌّل منهم
مطيع هلل بح�سب نيته واجتهاده وحتريه للحق”(.)4

الق�سم الثاين :اخلالف غري املعترب:
وهو خالف مذموم غري معتدٍّ به ،و ُينكر فيه على املخالف و ُي َر ُّد على
�صاحبه ،ويو�صف باخلالف غري ال�سائغ ،و�ضابطه� :أن ي�صدر ممن لي�س من
�أهل االجتهاد� ،أو كان على خالف الن�ص ال�صحيح ال�صريح ،الذي ال معار�ض
(((
(((
(((
(((

امل�صدر ال�سابق (.)80/30
جامع العلوم واحلكم (�ص.)325/
قواطع الأدلة (.)326/2
ال�صواعق املر�سلة (.)519/2

االحتج���اج باخل�ل�اف  -حقيقت���ه وحكم���ه

له� ،أو الإجماع� ،أو القيا�س اجللي .فكل قول �صدر ممن لي�س من �أهل االجتهاد،
�أو �صادم الن�ص من الكتاب �أو ال�سنة ال�صحيحة� ،أو خالف الإجماع� ،أو القيا�س
اجللي ،ف�إنه ُيع ّد من اخلالف غري ال�سائغ( ،)1ولذا قرر الفقهاء �أنه“ :ال م�ساغ
لالجتهاد يف مورد الن�ص”(.)2
يقول �شيخ الإ�سالم ابن تيمية“ :من خالف الكتاب امل�ستبني ،وال�سنة
امل�ستفي�ضة �أو ما �أجمع عليه �سلف الأمة ،خال ًفا ال يعذر فيه ،فهذا ُيعامل مبا
يعامل به �أهل البدع”(.)3
فهذا اخلالف ال ميكن اعتباره ومراعاته ،بل ما زال الأئمة والعلماء
ينكرون ك ّل قول �شذ عن القواعد وحاد عن الأ�صول(.)4
ولأن مثل هذه الأقوال كما قال الإمام ال�شاطبي“ :ال ي�صح اعتمادها
خال ًفا يف امل�سائل ال�شرعية؛ لأنها مل ت�صدر يف احلقيقة عن اجتهاد ،وال هي
من م�سائل االجتهاد ،و�إن ح�صل من �صاحبها اجتهاد فهو مل ي�صادف فيها
محلاًّ  ،ف�صارت يف ن�سبتها �إلى ال�شرع ك�أقوال غري املجتهد”(.)5
ف�إذا �صدر الر�أي املن�سوب �إلى ال�شرع من �أهله املعتربين ،ولكنه مل ي�صادف
م�صادما للن�صو�ص ال�صحيحة ال�صريحة� ،أو
احلق قط ًعا ،بحيث يكون
ً
م�صادما للقواعد الكلية واملقا�صد القطعية،
الإجماع� ،أو القيا�س اجللي� ،أو
ً
�أو بحيث يكون املجتهد فيه من امل�سائل التي ال يجوز اخلالف فيها ،وال ي�سوغ
اخلو�ض فيها باالجتهاد ،كالتي علم حكمها من الدين بال�ضرورة ونحوها،
ف�إن القول ال�صادر يف تلك امل�سائل غري معترب وغري �سائغ ،و�إن قال به �إمام
من الأئمة املتبوعني ،فاحلق �أحق �أن ُيتّبع(.)6
(((
(((
(((
(((
(((
(((

انظر :القول ال�شاذ و�أثره يف الفتيا (�ص.)55/
�شرح القواعد الفقهية للزرقا (�ص.)147/
جمموع الفتاوى (.)172/24
انظر :القول ال�شاذ و�أثره يف الفتيا (�ص.)55/
املوافقات (.)139 ،138/5
انظر :م�سائل اخلالف بني الإنكار واالعتبار (�ص )87 ،85/بحث من�شور يف جملة اجلمعية الفقهية
ال�سعودية ،العدد الرابع ع�شر.
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وقد �سمى الإمام ال�شاطبي هذا النوع من املخالفة يف تلك امل�سائل بزالت
العلماء ،وقال�“ :إن زلة العامل ال ي�صح اعتمادها من جهة ،وال الأخذ بها
تقليدً ا له؛ وذلك لأنها مو�ضوعة على املخالفة لل�شرع ،ولذلك ُع ّدت زل ًة ،و�إال
فلو كانت معت ًّدا بها مل يجعل لها هذه الرتبة ،وال ُن�سب �إلى �صاحبها الزلل
فيها”(.)1
ويقول الإمام ال�شافعي“ :كل ما �أقام اهلل به احلجة يف كتابه �أو على ل�سان
من�صو�صا ب ّي ًنا مل يحل االختالف فيه ملن علمه”(.)2
نبيه
ً
ومل يع ّد الإمام ابن عبدالرب خالف ابن عبا�س  يف حترمي ربا الف�ضل
من اخلالف املعترب؛ لرجوعه �إلى قول اجلماعة ،وم�صادمته للن�ص ال�صحيح،
ويف ذلك يقول“ :ومل �أر ذكر ما روي عن ابن عبا�س ومن تابعه يف ال�صرف،
ومل �أعده خال ًفا؛ ملا روي عنه من رجوعه عن ذلك”(.)3
حكم �شرعي لي�س فيه دليل قطعي”(.)4
ويقول الغزايل“ :واملجتَه ُد فيه ك ُّل ٍ
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وجاء يف التلويح �شرح التو�ضيح“ :كل حكم �شرعي لي�س فيه دليل قطعي
هو محل االجتهاد ،فال يجوز االجتهاد فيما ثبت بدليل قطعي كوجوب
ال�صلوات اخلم�س والزكوات ،وباقي �أركان الإ�سالم ،وما اتفقت عليه الأمة
من جليات ال�شرع التي تثبت بالأدلة القطعية”(.)5
ويلحق بذلك خالف من لي�س له حظ من النظر� ،أو لي�س له دليل �أ�صلاً ،
�أو َ�ض ُعف مدركه ،وحاد عن م�سلك احلق قائله ،وق�ضت الن�صو�ص ال�صحيحة
والقواعد ال�شرعية ال�صريحة ب�ضعفه و�شذوذه و ُبعده عن احلق ،فهذا كله ال
يعترب وال يعت ُّد به يف اخلالف ،ويكون من اخلالف املذموم ،ويدخل يف ذلك
(((
(((
(((
(((
(((

املوافقات (.)136/5
الر�سالة (�ص.)56/
التمهيد (.)245/2
امل�ست�صفى (.)390/2
(.)117/2
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مخالف لعامة �أو جمهور �أهل العلم
بقول
ٍ
القول ال�شاذ ،واملق�صود به التفرد ٍ
قيا�س معترب(.)1
دون حجة �صحيحة من ٍ
نقل �أو ٍ
يقول الإمام العز بن عبدال�سالم“ :وال�ضابط يف هذا �أن م�أخذ املخالف،
�إن كان يف غاية ال�ضعف والبعد عن ال�صواب ،فال نظر �إليه ،وال التفات
عليه� ،إذا كان ما اعتمد عليه ال ي�صلح ن�صبه دليلاً �شرع ًّيا ،وال�سيما �إذا كان
م�أخذه مما ُينق�ض احلكم مبثله”(.)2
ويقرب من ذلك من خالف من املجتهدين ب�سبب تق�صريه يف االجتهاد
والنظر ،وعدم بذل و�سعه وا�ستفراغ جهده يف البحث والت�أمل؛ فخالفه هنا
مذموم وغري معترب؛ ذلك لأن من �شروط االجتهاد :بذل الو�سع ،وا�ستفراغ
اجلهد يف االجتهاد والنظر ،حتى ي�شعر املجتهد من نف�سه العجز عن مزيد
طلب ،وهنا مل يتحقق هذا ال�شرط.
وقد ع ّد الغزايل والآمدي عدم ا�ستتمام املجتهد نظره من الأمور التي
يثبت بها خط�أ االجتهاد(.)3
يقول ال�شاطبي“ :املخالف على �ضربني� :أحدهما� :أن يكون من �أهل
االجتهاد ،فال يخلو �أن يبلغ يف اجتهاده غاية الو�سع �أو ال؛ ف�إن كان كذلك،
وق�صر
فال حرج عليه ،وهو م�أجور على كل حال ،و�إن مل يعط االجتهاد ح ّقه ّ
فيه فهو �آثم ح�سبما ب ّينه �أهل الأ�صول”(.)4
ويقول ابن القيم -يف معر�ض ذكره لأنواع اخلالف يف كتاب اهلل”:-
النوع الثاين :اختالف ينق�سم �أهله �إلى محمود ومذموم ،فمن �أ�صاب احلق
(((
(((
(((
(((

انظر :الإحكام البن حزم ( ،)52/5والبحر املحيط ( ،)560/3والقول ال�شاذ و�أثره يف الفتيا (�ص-75/
 ،)77وم�سائل اخلالف بني الإنكار واالعتبار (�ص )85/بحث من�شور يف جملة اجلمعية الفقهية
ال�سعودية ،العدد الرابع ع�شر.
قواعد الأحكام (.)370/1
انظر :امل�ست�صفى ( ،)81/4والإحكام (.)228/4
املوافقات (.)286/3
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فهو محمود ،ومن �أخط�أه مع اجتهاده يف الو�صول �إليه فا�سم الذ ّم مو�ضوع
عنه ،وهو محمود يف اجتهاده ،معف ّو عن خطئه ،و�إن �أخط�أه مع تفريطه
()1
وعدوانه فهو مذموم”
وبهذا يتقرر �أن ما يقال من �أنه ال �إنكار يف م�سائل اخلالف لي�س على
�إطالقه ،كما �أن جمرد اخلالف يف امل�س�ألة لي�س دليلاً على جواز اخلالف
فيها ،و�أنه من اخلالف ال�سائغ ،ف�ضلاً عن االحتجاج بهذا اخلالف جمردًا
عن النظر يف الأدلة ،ولذا قيل:
()2
ٌ
خالف له حظ من النظر
خالف جاء معت ًربا �إال
فلي�س ك ُّل ٍ
وقد ذكر ابن عبدالرب اً
مثال للخالف غري املعترب ،فقال“ :قال بع�ض
�أ�صحاب مالك :من ترك �سنة من �سنن ال�صالة �أو الو�ضوء عامدً ا �أعاد،
وهذا عند الفقهاء قول �ضعيف ،ولي�س لقائله �سلف ،وال له حظ من النظر،
ولو كان ذلك كذلك مل ُيعرف الفر�ض الواجب من غريه”(.)3
ومن �صور اخلالف غري ال�سائغ � ً
أي�ضا :اخلالف يف قطعيات العقيدة:
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ومنه خالف اخلوارج واملعتزلة والراف�ضة ،وقد ي�صل يف بع�ض �صوره �إلى
الكفر ،يقول ال�سمعاين« :ف�أما ال�ضرب الذي ال ي�سوغ فيه االختالف :ك�أ�صول
الديانات ،من التوحيد و�صفات الباري عز ا�سمه ،وهي تكون على وجه واحد
ال يجوز فيها االختالف ،وكذلك فروع الديانات التي ُيعلم وجوبها بدليل
مقطوع به ،وكذلك املناهي الثابتة بدليل مقطوع به ،فال يجوز اختالف
القول يف �شيء من ذلك»(.)4
واملخالفون يف هذا النوع من اخلالف قد خالفوا جماهري امل�سلمني يف
(((
(((
(((
(((

ال�صواعق املر�سلة (.)515/2
منح اجلليل (.)249/9
التمهيد (.)38 ،37/4
قواطع الأدلة (.)326/2
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�أ�صول امل�سائل ال�شرعية التي يقوم عليها االعتقاد ،و�أ�صولهم فا�سدة ،ومن
ذلك ترك االحتجاج بال�سنة� ،أو القول بع�صمة الأولياء� ،أو �أئمة �أهل البيت،
�أو تقدمي العقل على النقل ،وهذا النوع من اخلالف هو امل�ؤدي �إلى فرقة
الأمة وت�شرذمها ،والذي جاءت الن�صو�ص ال�شرعية بالتحذير منه(.)1
ومن �صور اخلالف غري ال�سائغ � ً
أي�ضا :خالف من لي�س من �أهل االجتهاد:
ذلك �أن فر�ض العامي �س�ؤال �أهل العلم واالجتهاد وا�ستفتا�ؤهم ،والرجوع
�إليهم يف ما يحتاج �إلى معرفة حكمه من امل�سائل ،وما يجهله من �أحكام
الدين ،وقد �أر�شد اهلل تعالى امل�ستفتني من العوام ومن يف حكمهم �إلى ذلك
بقوله تعالى( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ)(.)2
فحني ي�صدر القول املخالف ممن لي�س ب�أهل لالجتهاد والنظر ،فهو
غري معترب ،وغري معتد به ،يقول ال�شاطبي“ :االجتهاد الواقع يف ال�شريعة
�ضربان:
�شرعا :وهو ال�صادر عن �أهله الذين ا�ضطلعوا
�أحدهما :االجتهاد املعترب ً
مبعرفة ما يفتقر �إليه االجتهاد..
والثاين :غري املعترب :وهو ال�صادر ع ّمن لي�س بعارف مبا يفتقر االجتهاد
�إليه؛ لأن حقيقته �أنه ر�أي مبجرد الت�شهي والأغرا�ض ،وخبط يف
عماية ،واتباع للهوى؛ فكل ر�أي �صدر على هذا الوجه فال مرية يف عدم
اعتباره؛ لأنه �ضد احلق الذي �أنزل اهلل ،كما قال تعالى( :ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ) [املائدة ،]48:وقال تعالى:
(ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ) [�ص.)3(”]26:

((( انظر :القول ال�شاذ و�أثره يف الفتيا (�ص.)58 ،57
((( جزء من الآية ( )7من �سورة الأنبياء ،ومن الآية ( )43من �سورة النحل.
((( املوافقات (.)131/5
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وقد ذكر الإمام ال�شافعي � أن من �أ�صاب يف م�س�ألة وهو لي�س من �أهل
االجتهاد فقد �أخط�أ وكانت �إ�صابته غري محمودة ،و�إن �أخط�أ فهو غري معذور
يف هذا اخلط�أ ،ويف ذلك يقول“ :من تكلف ما جهل وما مل تثبته معرفته
كانت موافقته لل�صواب �إن وافقه من حيث ال يعرفه غري محمودة واهلل
�أعلم ،وكان بخطئه غري معذور� ،إذا ما نطق فيما ال يحيط علمه بالفرق بني
اخلط�أ وال�صواب فيه”(.)1
كما ذكر الغزايل �أن اخلط�أ يف االجتهاد يكون يف �أربعة �أجنا�س ،وذكر
منها� :أن ي�صدر االجتهاد من غري �أهله(.)2
ويرى الآمدي �أن من احلاالت التي يجب حمل ما ورد من ذ ّم االختالف
والنهي عنه عليها� :أن يكون االجتهاد ممن لي�س له �أهلية النظر واالجتهاد(.)3
ويقول ال�شاطبي�“ :أال يكون من �أهل االجتهاد ،و�إمنا �أدخل نف�سه فيه
ً
غلطا �أو مغالطة؛ �إذ مل ي�شهد له باال�ستحقاق �أهل الرتبة ،وال ر�أوه �أهلاً
للدخول معهم ،فهذا مذموم”(.)4
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وبع�ض املتحدثني اليوم يف و�سائل الإعالم يف الق�ضايا ال�شرعية والفقهية
مما يحتاج بع�ضها �إلى اجتهاد جماعي -من هذا ال�صنف الذي يهرف مباال يعرف ،ظ ًّنا منهم �أن حمى ال�شريعة والعلم م�ستباح لكل �أحد ،و�أن الفقه
والفتوى من قبيل وجهات النظر التي ال تفتقر �إلى علم ومنهجية وت�أ�صيل،
فقادهم جهلهم بقدر ال�شريعة ومكانة الفقه ودقة مناهجه وقواعد ا�ستنباط
الأحكام� ،إ�ضافة �إلى �ضعف التدين والورع �إلى هذا االنفالت واخللط والعبث
املنهجي واجلر�أة الغريبة على الفتوى ،وظنوا �أن الأمر هينّ وهو عند اهلل
عظيم ،ولذا ف�إن قولهم يف الفقه لي�س له وزنه وقيمته يف ميزان ال�شرع والعلم،
(((
(((
(((
(((

الر�سالة (�ص.)178/
انظر :امل�ست�صفى (.)81/4
انظر :الإحكام (.)21 ،20/4
املوافقات ( ،)131/5( ،)286،287/3واالعت�صام (.)679/2
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وحديثهم لي�س حدي ًثا علم ًّيا م�ؤ�صلاً  ،فخالفهم مع �أهل العلم واالجتهاد
والفتوى لي�س من اخلالف املعترب الذي له حظ من النظر(.)1
وقد بينّ ال�شاطبي ما يعر�ض يف اجتهاد من لي�س �أهلاً لالجتهاد بقوله:
“فيعر�ض فيه �أن يعتقد يف �صاحبه �أو يعتقد هو يف نف�سه �أنه من �أهل االجتهاد،
و�أن قوله معت ّد به ،وتكون مخالفته تارة يف جزئي -وهو �أخف -وتارة يف كلي
من كليات ال�شريعة و�أ�صولها العامة -كانت من �أ�صول االعتقادات �أو الأعمال-
فرتاه � ً
آخذا ببع�ض جزئياتها يف هدم كلياتها ،حتى ي�صري منها �إلى ما ظهر له
راجع رجوع االفتقار �إليها ،وال م�س ّلم
ببادئ ر�أيه من غري �إحاطة مبعانيها ،وال ٍ
ملا ُروي عنهم يف فهمها ،وال راجع �إلى اهلل تعالى ور�سوله  Sيف �أمرها ،كما
قال( :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ
ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﰓ) [الن�ساء]”.
ثم بني الدافع �إلى ذلك ،فقال“ :ويكون احلام ُل على ذلك بع�ض الأهواء
الكامنة يف النفو�س ،احلاملة على ترك االهتداء بالدليل الوا�ضحّ ،
واطراح
ال ّن�صفة واالعرتاف بالعجز فيما مل ي�صل �إليه علم الناظر ،ويعني على هذا
ُ
اجلهل مبقا�صد ال�شريعة ،وتوهم بلوغ درجة االجتهاد با�ستعجال نتيجة
الطلب”(.)2
فهذه الن�صو�ص من �أقوال �أهل العلم مت�ضافرة يف الداللة على �أن من
لي�س ِمن �أهل االجتهاد من العوام ،ومن يف حكمهم ال يحل لهم االجتهاد ،وال
ت�سوغ منهم املخالفة ،و�أن خالفهم مذموم غري معترب ،وال معتد به.
ومن �صور اخلالف غري ال�سائغ � ً
أي�ضا :خالف من كان دافعه الهوى
والتع�صب للر�أي:
((( انظر :م�سائل اخلالف بني الإنكار واالعتبار ،د .فهد اجلهني�( ،ص ،)85 ،84/وهو بحث من�شور يف جملة
اجلمعية الفقهية ال�سعودية ،العدد الرابع ع�شر.
((( املوافقات (.)143 ،142/5
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وهذا ال يقع من علماء �أهل ال�سنة غال ًبا ،و�إمنا يكرث يف علماء �أهل الأهواء
والبدع� ،أو يف مقلدة الأئمة ومتع�صبي املذاهب الفقهية.
مذموما غري معتد به ،حتى
فاخلالف �إن كان دافعه الهوى �صار خال ًفا
ً
و�إن كان يف امل�سائل االجتهادية التي ي�سوغ فيها اخلالف ،لأن الواجب على
املجتهد الناظر يف امل�س�ألة االجتهادية اتباع الأدلة واملوازنة بينها وحتري
مق�صود ال�شارع ،ف�إذا كان نظره بدافع الهوى خالف مق�صود ال�شرع من
اخلروج من اتباع الهوى �إلى اتباع ال�شرع ،يقول ال�شاطبي“ :ق�صد ال�شارع
اخلروج من اتباع الهوى والدخول حتت التعبد للمولى”(.)1
واتباع املجتهد للهوى يرتتب عليه مفا�سد كثرية ،وقد بينها ال�شاطبي
حر�صا على الغلبة والظهور
بقوله�”:إذا دخل الهوى �أدى �إلى اتباع املت�شابه؛ ً
ب�إقامة العذر يف اخلالف ،و�أدى �إلى الفرقة والتقاطع ،والعداوة والبغ�ضاء،
الختالف الأهواء وعدم اتفاقها ،و�إمنا جاء ال�شرع بح�سم مادة الهوى
ب�إطالق ،و�إذا �صار الهوى بع�ض مقدمات الدليل مل ينتج �إال ما فيه اتباع
الهوى ،وذلك مخالفة ال�شرع ،ومخالفة ال�شرع لي�ست من ال�شرع يف �شيء،
فاتباع الهوى من حيث يظن �أنه اتباع لل�شرع �ضالل يف ال�شرع ،ولذلك �سميت
معتد بها يف اخلالف
البدع �ضالالت” �إلى �أن قال“ :ف�أقوال �أهل الأهواء غري ٍّ
املقر ّر يف ال�شرع”(.)2
و�سبب عدم االعتداد ب�أقوال �أهل الأهواء والبدع “�أنهم اتبعوا �أهواءهم،
فلم ي�أخذوا الأدلة ال�شرعية م�أخذ االفتقار �إليها والتعويل عليها حتى
ي�صدروا عنها ،بل قدموا �أهواءهم ،واعتمدوا على �آرائهم ،ثم جعلوا الأدلة
ال�شرعية منظو ًرا فيها من وراء ذلك”(.)3
ومن �صور اتباع الهوى يف الق�ضاء والفتوى �أن يختار الناظر يف امل�س�ألة
((( امل�صدر ال�سابق (.)292/2
((( امل�صدر ال�سابق (.)221/5
((( االعت�صام (.)683/2
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�أحد الأقوال فيها بالت�شهي ،ويتتبع رخ�ص املذاهب من غري ا�ستناد �إلى دليل
�شرعي معترب ،وقد ُحكي الإجماع على �أن ذلك ف�سق ال يح ّل(.)1
قا�ض �أن يحكم مبا
يقول ابن حزم“ :واتفقوا على �أنه ال يح ّل ٍ
ملفت وال ٍ
ي�شتهي مما ذكرنا من ق�صة ،ومبا ا�شتهى مما يخالف ذلك احلكم يف �أخرى
مثلها -و�إن كان كال القولني مما قال به جماعة من العلماء -ما مل يكن ذلك
الرجوع عن خط�أ الح له �إلى �صواب بان له”(.)2
ويقول ال�شاطبي“ :وقد �أدى �إغفال هذا الأ�صل �إلى �أن �صار كثري من
اتباعا
مق ّلدة الفقهاء يفتي قريبه �أو �صديقه مبا ال يفتي به غريه من الأقوال؛ ً
لغر�ضه و�شهوته� ،أو لغر�ض ذلك القريب ،وذلك ال�صديق”(.)3
ويقول ابن حزم“ :و�إمنا الذم املذكور والوعيد املو�صوف ملن ترك التعلق
بحبل اهلل تعالى الذي هو القر�آن ،وكالم النبي  Sبعد بلوغ الن�ص �إليه،
وقيام احلجة به عليه ،وتع ّلق بفالن وفالن مق ّلدًا ،عامدًا االختالف” ،ثم قال:
“وطبقة �أخرى وهم قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى �إلى طلب ما وافق
�أهواءهم يف قول كل قائل ،فهم ي�أخذون ما كان رخ�صة من قول ِّ
كل عامل،
مق ّلدين له ،غري طالبني ما �أوجبه الن�ص عن اهلل تعالى وعن ر�سوله .)4(”S
وللهوى مع الناظر يف امل�س�ألة املختلف فيها حالتان:
الأولى� :أن يعر�ض له الهوى قبل معرفة احلق ،في�ص ّده عن النظر فيه،
فال يتبني له احلق.
والثانية� :أن يعر�ض الهوى له بعد معرفته للحق ،فيجحده ويعر�ض عنه،
اتباعا لهواه(.)5
ً
(((
(((
(((
(((
(((

انظر :مراتب الإجماع البن حزم (�ص ،)51/وجامع بيان العلم وف�ضله (.)927/2
مراتب الإجماع (�ص.)51/
املوافقات (.)84/5
الإحكام (.)141 ،140/8
انظر :جمموع الفتاوى (.)314/9
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وهنا ينتهي احلديث عن نوعي اخلالف ،املعترب وغري املعترب ،وبيان
�ضابط كل واحد منهما وحكمه و�أنواعه و�صوره.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أنه يف احلكم على القول ب�أنه من اخلالف املعترب �أو
غري املعترب ال ُينظر �إلى �صاحب القول ومنزلته يف العلم ،و�إمنا ُينظر و ُيعترب
م�ستند هذا القول وقوة دليله ،فالعربة بالدليل ال بالقائل.
يقول ال�سبكي“ :ال نظر �إلى القائلني من املجتهدين ،بل �إلى �أقوالهم
ومداركها قوة و�ضع ًفا...،فمن قوي مدر ُكه اع ُت ّد بخالفه ،و�إن كانت مرتبته
يف االجتهاد دون مرتبة مخالفه ،ومن �ضعف مدر ُكه مل يعتد بخالفه ،و�إن
كانت مرتبته �أرفع ،ورمبا قوي مدرك بع�ضهم يف بع�ض امل�سائل دون بع�ض،
بل هذا ال يخلو عنه جمتهد”(.)1
كما جتدر الإ�شارة � ً
أي�ضا �إلى �أن احلكم على القول ب�أنه مما قوي مدركه،
�أو �ضعف ال يعرفه ،وال يحيط به �إال �أهل العلم الرا�سخون.
يقول ال�سبكي“ :قوة املدرك و�ضعفه مما ال ينتهي �إلى الإحاطة به �إال
الأفراد ،وقد يظهر ال�ضعف �أو القوة ب�أدنى ت�أمل ،وقد يحتاج �إلى ت�أمل وفكر،
قوي �أو �ضعيف.
والبد �أن يقع هنا خالف يف االعتداد به نا�شئ عن مدرك ٍّ
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مثال ما يظهر �ضعفه� :إعارة اجلواري للوطء ،وكذلك ما ذهب �إليه داود
من قوله يف التغوط يف املاء الراكد ،وقوله :ال ربا �إال يف الن�سيئة املن�صو�صة،
وكثري من �أقوال �شاذة منقولة عن كثري من املجتهدين”(.)2

((( الأ�شباه والنظائر (.)112،113/1
((( الأ�شباه والنظائر (.)113/1
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املبحث الأول
املراد باالحتجاج باخلالف و�صوره و�أمثلته
تقدم بيان املراد باخلالف و�أنواعه ،و�أن منه ال�سائغ املعترب ال�صادر
من �أهل العلم املجتهدين ،يف امل�سائل التي ال ن�ص فيها وال �إجماع ،ومنه
املذموم اغري املعترب ،والذي ير ُّد فيه على �صاحبه ،و ُينكر فيه على املخالف،
وذلك حينما يكون �صاد ًرا ممن لي�س من �أهل االجتهاد� ،أو ال ي�صادف محله
ال�صحيح ،بحيث يكون مخال ًفا للن�ص ال�صحيح ال�صريح ،الذي ال معار�ض
له� ،أو الإجماع �أو القيا�س اجللي ،فهذه املخالفة غري �سائغة.
ومن هنا ف�إن جمرد اخلالف يف امل�س�ألة لي�س دليلاً على جواز اخلالف
فيها ،و�أنه من اخلالف ال�سائغ ،ف�ضلاً عن االحتجاج بهذا اخلالف جمردًا
عن النظر يف الأدلة ،واملراد باالحتجاج باخلالف :التم�سك ب�صورة اخلالف
ووجوده ،واال�ستدالل به ،واعتباره حجة على جواز الأخذ ب�أي قول قيل يف
امل�س�ألة �أ ًّيا كان م�أخذه ،ومن غري تقليد �أو ترجيح �أو نظر يف الأدلة.
وبيان ذلك� :أن يعتمد املكلف يف جواز الفعل على كونه مختل ًفا فيه بني
الفقهاء ،ويعترب اخلالف من حجج الإباحة؛ فيعمد �إلى قول �ضعيف �أو �شاذ
�أو بدعة ونحو ذلك من الأقوال يف م�س�ألة فقهية ،وي�أخذ به ،ويعمل مبوجبه،
ويدع ما عليه الفتوى ،ويكون متم�سكه يف تلك امل�س�ألة �أنها من امل�سائل
اخلالفية ،من غري نظر يف م�أخذ هذا القول الذي اختاره ودليله ،ودون نظر
يف الرتجيح ،ظ ًّنا منه ب�أن كل ما وقع اخلالف فيه فال ترثيب فيه ،و�أنه
م�شروع؛ لأنه م�ستند �إلى قول قيل يف تلك امل�س�ألة ،و�إن كان �ضعي ًفا �أو �شا ًّذا
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�أو من قبيل زلة العامل ،ونحو ذلك من اخلالف غري ال�سائغ ،ودفعه �إلى ذلك
اجلهل �أو الت�ساهل واتباع الهوى ،فجعل اخلالف يف امل�س�ألة مبجرده دليلاً
له على الأخذ ب�أي الأقوال فيها؛ ملجرد كونها مختل ًفا فيها ،ال لأجل دليل يدل
على �صحة ما ذهب �إليه ،حتى �أ�ضحى اخلالف عنده معدودًا يف احلجج
ال�شرعية ،مع �أن �صورة اخلالف ال يناط بها مطلق االعتبار ،ف�ضلاً عن
االحتجاج ،ف�إن الأئمة مل يراعوا من اخلالف �إال ما قوي مدركه وظهر دليله.
يقول الزرك�شي“ :اعلم �أن عني اخلالف ال ينت�صب �شبهة وال يراعى ،بل
النظر �إلى امل�أخذ وقوته”( .)1و�سي�أتي تف�صيل احلديث عن حكم االحتجاج
باخلالف.
فاملحتج باخلالف م�ستدل بالقول ال بالدليل ،بل مكتف ًيا به و�إن خالف
الدليل ،وجتده ينكر على املفتي حني يفتي بفتوى تخالف هواه ،حتى �أ�ضحى
اخلالف عنده حجة �شرعية للعمل مبا تهواه نف�سه.
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يقول ال�شاطبي -يف و�صفه لتلك الظاهرة“ :-وقد زاد هذا الأمر على قدر
الكفاية؛ حتى �صار اخلالف يف امل�سائل معدودًا يف حجج الإباحة ،ووقع فيما
تقدم وت�أخر من الزمان االعتما ُد يف جواز الفعل على كونه مختل ًفا فيه بني
�أهل العلم ،ال مبعنى مراعاة اخلالف؛ ف�إن له نظ ًرا �آخر ،بل يف غري ذلك،
فرمبا وقع الإفتاء يف امل�س�ألة باملنع؛ فيقال :لمِ َ متنع وامل�س�ألة مختلف فيها؟
فيجعل اخلالف حجة يف اجلواز ملجرد كونها مختل ًفا فيها ،ال لدليل يدل على
�صحة مذهب اجلواز ،وال لتقليد من هو �أولى بالتقليد من القائل باملنع”(.)2
ويقول �أبو الوليد الباجي -مبي ًنا وقوع االحتجاج باخلالف يف زمانه:-
“وكث ًريا ما ي�س�ألني من تقع له م�س�ألة من الأميان ونحوها :لعل فيها رواية؟ �أو
((( البحر املحيط (.)266/6
((( املوافقات ()93 ،92/5
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لعل فيها رخ�صة؟ وهم يرون �أن هذا من الأمور ال�شائعة اجلائزة ،ولو تكرر
عليهم �إنكار الفقهاء ملثل هذا ملا طولبوا به ،وال َطلبوه مني ،وال من �سواي”(.)1
واملحتج باخلالف متبع لهواه ،ال منقاد �إلى �أمر ال�شارع ،فهو قد عمل
اتباعا ملا يهواه وي�شتهيه،
بالقول و�أخذ به ،واحتج باخلالف على الإباحة؛ ً
فعلت
فلم يكن ممتثلاً لأمر ال�شارع ،وال ينجي العامي من هذا �أن يقول :ما ُ
�إال بقول عامل؛ لأن ذلك حيلة من جملة احليل ،التي تن�صبها النف�س لنيل
الأغرا�ض الدنيوية(.)2
مفت حتى يعرث
وجتد �أن املحتج باخلالف ي�ستفتي يف م�س�ألته �أكرث من ٍ
على ما ينا�سبه ،ويوافق غر�ضه وهواه من الفتاوى ،و�أحيا ًنا ي�س�أل املفتي الذي
�أفتاه بفتوى ال تالئم هواه :هل يف امل�س�ألة خالف؟! لكي يجد من الأقوال ما
ينا�سبه ويرتخ�ص به ،مكتف ًيا ب�أن عمله موافق لقول قيل يف امل�س�ألة ،دون
النظر يف م�أخذه ودليله ،بل لو كان على خالف الدليل!
يقول �شيخ الإ�سالم ابن تيمية“ :من ال يكون ق�صده يف ا�ستفتائه وحكومته
�صحيحا
احلق ،بل غر�ضه من يوافقه على هواه كائ ًنا من كان� ،سواء �أكان
ً
�أو باطلاً  ،فهذا �س ّماع لغري ما بعث اهلل به ر�سوله ،ف�إن اهلل �إمنا بعث ر�سوله
بالهدى ودين احلق”(.)3
كما �أن املحتج باخلالف جتده ينادي بعدم التحجري على ر�أي واحد،
و�إن كان م�أخذ هذا الر�أي قو ًّيا ،وم�ستندً ا �إلى حجج ظاهرة ،وعليه غالب
محتجا ب�أن اخلالف رحمة؛ لأجل
�أئمة الفقهاء و�أتباعهم وجماعة امل�سلمنيًّ ،
التو�سع يف الأقوال ،والرتخ�ص مب�سائل اخلالف ،ورخ�ص الفقهاء ،ولو كانت
�ضعيفة �أو �شاذة ،بل رمبا �صرح بالت�شنيع على من الزم القول امل�شهور �أو
((( املرجع ال�سابق (.)91 ،90/5
((( انظر :املرجع ال�سابق (.)94،97/5
((( جمموع الفتاوى (.)198/28
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املوافق للدليل �أو الراجح عند �أهل النظر� ،أو الذي عليه �أكرث امل�سلمني ،وقال
له :لقد حجرت وا�س ًعا ،وملت بالنا�س �إلى احلرج ،وما يف الدين من حرج،
وما �أ�شبه ذلك(.)1
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واالحتجاج باخلالف كما يقع من العامي امل�ستفتي -وهو الغالب -ف�إنه ي�صدر
�أحيا ًنا -من بع�ض َمنْ ت�صدّر للفتوى �أو الق�ضاء  -ب�سبب رقة الدين ،وانعدامالورع ،واتباع ال�شهوات ،ورغبة يف الظهور وال�شهرة؛ فيتحايل على الأحكام
ال�شرعية ،وي�أخذ بالقول الأخف يف امل�س�ألة اخلالفية ،ويفتي به� ،أو يق�ضي
مبوجبه� ،أو يخري العامي الذي ي�ستفتيه بني الأقوال يف امل�س�ألة ،ونحو ذلك.
يقول ال�شاطبي“ :ولقد ّ
زل -ب�سبب الإعرا�ض عن الدليل واالعتماد على
الرجال� -أقوام خرجوا ب�سبب ذلك عن جادة ال�صحابة والتابعني ،واتبعوا
�أهواءهم بغري علم ،ف�ضلوا عن �سواء ال�سبيل” ثم قال“ :ولنذكر لذلك ع�شرة
�أمثلة” و�ساق عددًا من الأمثلة ،ثم قال“ :والثامن :ر�أي قوم ممن تقدم زماننا
هذا -ف�ضلاً عن زماننا -اتخذوا الرجال ذريعة لأهوائهم و�أهواء من داناهم،
ومن رغب �إليهم يف ذلك؛ ف�إذا عرفوا غر�ض بع�ض ه�ؤالء يف حكم حاكم �أو فتيا
تعبدًا وغري ذلك ،بحثوا عن �أقوال العلماء يف امل�س�ألة امل�س�ؤول عنها ،حتى يجدوا
القول املوافق لل�سائل ،ف�أفتوا به ،زاعمني �أن احلجة يف ذلك لهم قول من قال:
اختالف العلماء رحمة .ثم ما زال هذا ال�شر ي�ستطري يف الأتباع و�أتباعهم ،حتى
لقد حكى اخلطابي عن بع�ضهم �أنه يقول :كل م�س�ألة ثبت لأحد من العلماء فيها
القول باجلواز� -شذ عن اجلماعة �أو ال -فامل�س�ألة جائزة”(.)2
ق�سم ال�شاطبي  الآخذين بهذا املنهج �إلى ثالثة �أق�سام:
وقد ّ
الأول :احلاكم به ،والثاين :املفتي به ،والثالث :املق ّلد العامل مبا �أفتاه به
املفتي.
((( انظر :املوافقات (.)94/5
((( االعت�صام (.)542 ،537/2
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ثم قال� :أما الأول :فال ي�صح على الإطالق؛ لأنه �إن كان متخ ًريا بال
دليل مل يكن �أحد اخل�صمني �أولى باحلكم له من الآخر؛ �إذ ال مرجح عنده
�إال الت�شهي ..وذلك باطل؛ لأنه يف�ضي �إلى مفا�سد ال تن�ضبط ،ولأجل ذلك
ا�شرتط العلماء يف احلاكم بلوغ درجة االجتهاد.
و�أما الثاين :ف�إن املفتي �إذا �أفتى بالقولني م ًعا على التخيري ،فقد �أفتى
يف النازلة بالإباحة و�إطالق العنان ،وهذا قول ثالث خارج عن القولني ،وهو
ال يجوز �إن مل يبلغ درجة االجتهاد باالتفاق ،و�إن كان جمتهدً ا مل ي�صح له
القوالن يف وقت واحد ونازلة واحدة � ً
أي�ضا.
و� ً
أي�ضا :ف�إن املفتي قد �أقامه امل�ستفتي العامي مقام احلاكم على نف�سه،
�إال �أنه ال ُيلزم بالفتوى ،فكما ال يجوز للحاكم كذلك املفتي.
و�أما الثالث :وهو �أن يكون ال�سالك لهذا امل�سلك عام ًّيا ،فهو قد ا�ستند �إلى
�شهوته وهواه(.)1
ويقول القرايف�“ :إن احلاكم �إذا كان جمتهدًا فال يجوز �أن يحكم ،وال �أن
يفتي �إال بالراجح عنده ،و�إن كان مق ِّلدً ا جاز له �أن يفتي بامل�شهور يف مذهبه،
راجحا عنده؛ مق ّلدًا يف رجحان القول املحكوم به
و�أن يحكم به ،و�إن مل يكن ً
إجماعا”(.)2
الذي يقلده يف الفتيا ،و�أما اتباع الهوى يف احلكم والفتيا فحرام � ً
ويقول �أبو عمرو بن ال�صالح“ :اعلم �أن من يكتفي يف فتياه �أو عمله
لقول �أو وج ٍه يف م�س�ألة ويعمل مبا ي�شاء من الأقوال �أو الوجوه ،من
مواف ًقا ٍ
غري نظر يف الرتجيح ،وال تق ُّي ٍد به قد جهل وخرق الإجماع”(.)3
ويقول ال�شاطبي�“ :إذا عر�ض العامي نازلته على املفتي فهو قائل له:
�أخرجني عن هواي ود ّلني على اتباع احلق ،فال ميكن واحلال هذه �أن يقول
((( انظر :املوافقات (.)96-94/5
((( املعيار املعرب للون�شري�سي (.)6/12
(((  �أدب املفتي وامل�ستفتي (�ص.)125/
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له :يف م�س�ألتك قوالن فاخرت ل�شهوتك �أيهما �شئت ،ف�إن معنى هذا حتكيم
الهوى دون ال�شرع..وت�سليط املفتي العامي على حتكيم الهوى بعد �أن طلب منه
رمي يف عماية ،وجهل بال�شريعة ،وغ�ش يف الن�صيحة”(.)1
�إخراجه عن هواهٌ ،
و�سي�أتي تف�صيل حكم االحتجاج باخلالف وب�سطه و�سوق �أدلته ،يف املبحثني
اخلام�س وال�ساد�س� ،سواء وقع من العامي �أو املجتهد ،ولكن ما ذكرته هنا
�إ�شارة �إلى �أنه ميكن �صدوره من املفتي خال ًفا ملا قد ُيظن �أنه ال يقع �إال من
امل�ستفتي.
ومن �أمثلة االحتجاج باخلالف القول بعدم جريان الربا يف الأوراق
احتجاجا
النقدية ،وجواز الفوائد الربوية و�إباحة كثري من احليل الربوية،
ً
بخالف الظاهرية يف جريان الربا يف غري الأ�صناف ال�ستة الواردة يف حديث
عبادة بن ال�صامت  ،دون نظر يف الأدلة �أو موازنة بينها ،بل ملجرد وجود
اخلالف يف تلك امل�س�ألة ،و�إن كان �ضعي ًفا.
احتجاجا
وكذلك القول بجواز ربا الف�ضل و�أنه ال ربا �إال يف الن�سيئة،
ً
بوجود اخلالف يف تلك امل�س�ألة ،و�إن كان �شا ًّذا.
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ومن ذلك � ً
أي�ضا :ترك �صالة اجلماعة يف امل�سجد ،والقول ب�أنها لي�ست
احتجاجا بوجود اخلالف يف امل�س�ألة.
واجبة،
ً
وكذلك :القول بجواز ك�شف املر�أة لوجهها ،و�أن احلجاب ال يتعلق بوجه
املر�أة ،مت�س ًكا بح�صول اخلالف يف تلك امل�س�ألة.
و� ً
أي�ضا :القول بجواز نكاح املتعة ،ونكاح التحليل ،و�إباحة املعازف و�سماع
الأغاين وحلق اللحية ،وجواز االختالط بني الرجال والن�ساء بال �ضوابط،
و�إباحة بع�ض البدع املحرمة ،لوجود َمنْ خالف فيها.
((( املوافقات (.)97 ،96/4
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ومثل ذلك كثري من امل�سائل التي وقع اخلالف فيها ملجرد وقوع ذلك
اتباعا للدليل �أو نظر يف الرتجيح ،حتى و�إن كان ذلك اخلالف
اخلالف ،ال ً
ً
معار�ضا لظاهر الأدلة ،ومخال ًفا ملا عليه
م�صادما للن�ص �أو للإجماع� ،أو
ً
جماهري علماء امل�سلمني ،من الأقوال ال�ضعيفة �أو ال�شاذة التي تعد من قبيل
زالت العلماء!!.
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املبحث الثاين
�صلة االحتجاج باخلالف مبراعاة اخلالف
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قبل بيان �صلة االحتجاج باخلالف مبراعاة اخلالف يح�سن بيان املراد
مبراعاة اخلالف و�أق�سامها و�صورها و�أمثلتها لتظهر العالقة بينها وبني
االحتجاج باخلالف ب�شكل جلي ،ومن هنا ف�إنه ُيق�صد مبراعاة اخلالف:
“االعتداد بالر�أي املعار�ض مل�سوغ”(.)1
ومراعاة اخلالف لها حالتان(:)2
الأولى� :أن تكون قبل وقوع الفعل من املكلف .والثانية� :أن تكون بعد الوقوع.
�أما مراعاة اخلالف قبل الوقوع ف�صورتها� :أن يتبني للمجتهد بعد �أن
اجتهد يف امل�س�ألة وقبل �أن ي�شرع يف الفعل واالمتثال قوة دليل املخالف و�صحة
م�أخذه؛ ب�أن يكون مقت�ضاه على وفق االحتياط واالحرتاز ،في�أخذ مبقت�ضى
اجتهاد مخالفه ابتدا ًء.
فالذي �سوغ مراعاة اخلالف يف هذه احلالة االحتياط واالحرتاز ،بالبناء
على اليقني.
و�أما مراعاة اخلالف بعد الوقوع ف�صورتها� :أن يرتجح لدى الفقيه بعد
اجتهاده -مثلاً  -جانب احلظر والتحرمي ابتدا ًء ،ف�إذا وقع الفعل من املكلف
بخالفه راعى دليل املخالف املرجوح عنده لوجه يقت�ضي رجحانه ،فيعمد
�إلى ت�صحيح الفعل.
(((
(((

مراعاة اخلالف ليحيى �سعيدي (�ص )78/نقلاً عن مراعاة اخلالف و�أثرها يف الفقه الإ�سالمي ملحمد
ح�سان خطاب (�ص )63/ر�سالة دكتوراه يف جامعة الأزهر ،عام 1403هـ.
انظر :املوافقات ( ،)191/5ومراعاة اخلالف للدكتور عبدالرحمن ال�سنو�سي (�ص ،)65/ومراعاة
اخلالف عند املالكية و�أثره يف الفروع الفقهية ملحمد �أحمد �شقرون (�ص.)45/
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فالذي �سوغ مراعاة اخلالف يف هذه احلالة التخفيف والتي�سري ،وذلك
حينما يكون عمل املجتهد باجتهاده يف�ضي �إلى �إيقاع املكلف يف �ضرر �أكرب
وحرج �أعظم من مقت�ضى النهي ،فيرتجح لديه العمل باجتهاد غريه مما
قوي دليله ،وي�صحح الفعل ويرتب �آثاره عليه ،نظ ًرا �إلى �أن ما وقع من املكلف
مرجوحا يف الأ�صل �إال �أنه راجح
قد وافق فيه دليلاً على اجلملة ،وهو و�إن كان
ً
بعد وقوع الفعل ،وحينئذ يكون دليل النهي �أقوى قبل الوقوع ،ودليل اجلواز
�أقوى بعد الوقوع ،نظ ًرا ملا اقرتن به من القرائن التي رجحت جانبه(.)1
ومثال مراعاة اخلالف بعد وقوع الفعل� :أن املالكية مع �أنهم يرون ف�ساد
النكاح بال ويل� ،إال �أنهم راعوا اخلالف الواقع يف هذه امل�س�ألة؛ حيث حكموا
با�ستحقاق املر�أة املهر واملرياث �إذا تزوجت بدون ويل؛ نظ ًرا ملا يرتتب على
قولهم بف�ساده بعد وقوعه من �ضرر ومف�سدة ،تزيد على مف�سدة ترك العمل
مبذهبهم(.)2
ومما تقدم يتبني �أن الفقيه يف الأ�صل يجب عليه العمل بدليله؛ لأنه
الراجح عنده ،فيفتي به ،وال يعمل بدليل مخالفه؛ لأنه مرجوح ،ومقت�ضى
القواعد املقررة يف الأ�صول وجوب العمل بالدليل الراجح وترك املرجوح،
يقول الآمدي“ :العمل بالدليل الراجح واجب”( ،)3ف�إذا راعى قول جمتهد
�آخر ف�إنه ال يراعيه لرجحان دليله ابتدا ًء ،لأنه لو كان كذلك مل يجز له
الفتوى باجتهاده ال�سابق قبل النازلة؛ لأن ذلك ٌ
ترك للراجح وعم ٌل باملرجوح،
ولكان �أخذه بدليل مخالفه ،عملاً بالراجح ال مراعاة للخالف ،و�إمنا يراعي
راجحا؛ وذلك �أنه لو عمل
قول املخالف ،وي�أخذ به مل�سوغ يجعل العمل بدليله ً
بدليله و�أفتى مبذهبه -بعد �أن �أوقع املكلف الفعل املنهي عنه يف نظره -فلرمبا
((( انظر :املوافقات ( ،)191 ،190/5واملعيار املعرب للون�شري�سي (.)388/6
((( انظر :املوافقات (.)191/5
((( الإحكام (.)239/4
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�أف�ضى �إلى �ضرر �أكرب ومف�سدة �أعظم من مف�سدة املنهي عنه ،فيجد له
مخرجا ب�إفتائه مبذهب مخالفه حني يرى �أن العمل به يف تلك احلال يخ ِّفف
ً
من تبعات امل�س�ألة ويكفكف �آثارها ،وفيه �إعمال ملقا�صد ال�شريعة وقواعدها
الكلية في�صحح ت�صرف املكلف ،حتقي ًقا للم�صلحة ودر ًءا للمف�سدة.
يقول القباب“ :فاعلم �أن مراعاة اخلالف من محا�سن هذا املذهب
يعني املذهب املالكي -فيقول ابتداء بالدليل الذي يراه �أرجح ،ثم �إذا وقعالعمل على مقت�ضى الدليل الآخر راعى ما لهذا الدليل من القوة”(.)1
ويقول ال�شاطبي“ :فمن واقع منه ًّيا عنه فقد يكون فيما يرتتب عليه من
الأحكام زائد على ما ينبغي بحكم التبعية ال بحكم الأ�صالة� ،أو م�ؤ ٍّد �إلى �أمر
�أ�شد عليه من مقت�ضى النهي ،فيرتك وما فعل من ذلك� ،أو جنيز ما وقع من
ُ
املكلف فيه
الف�ساد على وجه يليق بالعدل ،نظ ًرا �إلى �أن ذلك الواقع وافق
مرجوحا فهو راجح بالن�سبة �إلى �إبقاء احلالة
دليلاً على اجلملة ،و�إن كان
ً
على ما وقعت عليه ،لأن ذلك �أولى من �إزالتها مع دخول �ضرر على الفاعل
�أ�شد من مقت�ضى النهي.
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فريجع الأمر �إلى �أن النهي كان دليله �أقوى قبل الوقوع ،ودليل اجلواز
�أقوى بعد الوقوع ملا اقرتن به من القرائن املرجحة”(.)2
ويقول الدكتور عبدالرحمن ال�سنو�سي�“ :إن مراعاة اخلالف مت ّثل مبد�أً
يتف�صى عن اجتهاد اال�ستثناء ،الذي مي ّثل اال�ستح�سان �أظهر �أدواته،
م�آل ًّيا ّ
ووجه ذلك� :أن مقت�ضى القيا�س �أن يجري املجتهد على وفق دليله ،ويحكم
مبقت�ضى اجتهاده ،الذي �أداه �إليه الظن الغالب املوجب للعمل ،فال يرتك
قوله ودليله ،لي�صري �إلى قول الغري ودليله ..هذا هو الأ�صل.
((( املعيار املعرب (.)388/6
((( املوافقات (.)191 ،190/5
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غري �أن هذا املجتهد يعدل عن ذلك ،فيهمل العمل مبقت�ضى اجتهاده
اخلا�ص ،ليعمل مبقت�ضى اجتهاد غريه يف حال ٍة ما.
حتقيق
والذي �س ّوغ هذا العدول؛ هو ما يف الأخذ باجتهاد الغري من
ٍ
وتوثيق لأ�صل العدل
وجه ظاهر املنا�سبة واملالءمة،
للم�صالح امل�شروعة على ٍ
ٍ
الذي مي ّثل واقعية الت�شريع وغائيته .وعلى هذا فهو لي�س تار ًكا العتقاده يف
اجتهاده َّ
رحا له بالكلية؛ بل ُق�صاراه �أنه امتثل على وفق اجتهاد غريه
ومط ً
أرجح فيها� ،أو اختار الأ�شق مع اعتقاده �صحة
يف جه ٍة يكون ر� ُأي الغري � َ
الأخف؛ التفا ًتا �إلى املقا�صد اجلوهرية والغايات املحورية ،التي هي منا�شئ
الأحكام”(.)1
وبعد بيان املراد مبراعاة اخلالف تتبني العالقة بينها وبني االحتجاج
باخلالف ،حيث يتفقان يف وجه ،ويفرتقان من وجهني:
فيتفقان يف تعلُّقهما باخلالف واالعتداد بالقول املخالف والأخذ به
وترجيحه ،فاملجتهد يف مراعاة اخلالف يراعي دليل القول املخالف ويعتد
به ،فيتقوى عنده قول املخالف لوجه يقت�ضي رجحانه ،و�إن كان يف الأ�صل
ومرجوحا يف نظره.
مخال ًفا له
ً
والعامي كذلك يف االحتجاج باخلالف؛ حيث يتم�سك ب�صورة اخلالف،
وي�أخذ بالقول املخالف ويعتد به ،و�إن كان �ضعي ًفا �أو ال م�ستند له؛ لأنه قول
قيل يف امل�س�ألة.
و�أما ما يفرتقان فيه فوجهان:
الأول� :أن مراعاة اخلالف �صادرة من املجتهد ،فريعى اخلالف ويعتد
بالقول املخالف مل�س ِّوغ ،فيقول به ويفتي مبوجبه ،بخالف االحتجاج
((( اعتبار امل�آالت ومراعاة نتائج الت�صرفات (�ص.)338/
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قول يف
باخلالف فهو �صادر -يف الغالب -من العامي ،فيعمد �إلى ٍ
امل�س�ألة ،وي�أخذ به ،ويعمل مبوجبه.
الثاين� :أن مراعاة اخلالف فيها نظر �إلى الأدلة وموازنة بينها وترجيح،
ونظر �إلى قوة دليل املخالف ،فيظهر للمجتهد بعد اجتهاده قوة
متم�سكه ،بحيث يكون مقت�ضاه �آت ًيا على وفق
م�أخذ مخالفه ،و�صحة ّ
االحتياط واالحرتاز� -إن كان ذلك قبل وقوع الفعل -وحينما يكون
عمل املجتهد باجتهاده م� ٍؤد �إلى �إيقاع املكلف يف حرج و�ضرر ،ف�إذا
وقع فعل املكلف بخالف اجتهاده راعى دليل القول املخالف املرجوح
عنده لوجه يقت�ضي رجحانه ،فيعمد �إلى ت�صحيح الفعل وترتيب بع�ض
�آثاره عليه ،نظ ًرا �إلى �أن ما ح�صل من املكلف قد واقع فيه دليلاً على
مرجوحا �إال �أنه راجح بالن�سبة �إلى �إبقاء احلالة
اجلملة ،وهو و�إن كان
ً
على ما وقعت عليه ،ونظ ًرا ملا يرتتب على قول املجتهد يف تلك احلال
وحينئذ يكون
من �ضرر ومف�سدة تزيد على مف�سدة ترك الراجح،
ٍ
دليله �أقوى قبل الوقوع ،ودليل مخالفه �أقوى بعد الوقوع ،ملا اقرتن به
من القرائن املرجحة(.)1
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وباجلملة فمراعاة اخلالف تعتمد على املوازنة بني الأدلة ،و�إعمال لدليل
القول املخالف مل�س ّوغ �شرعي معترب� ،سواء �أكان االحتياط واالحرتاز� ،أم
التي�سري والتخفيف.
و�أما االحتجاج باخلالف ،فكما تقدم ،لي�س النظر فيها �إلى الدليل ،و�إمنا
متم�سكه
�إلى اخلالف جمردًا ،في�أخذ العامي بقول قيل يف امل�س�ألة ،ويكون ّ
�أنها م�س�ألة خالفية ،من غري نظر يف دليل هذا القول الذي اختاره ،ومن غري
نظر يف الرتجيح واملوازنة بني �أدلة الأقوال يف امل�س�ألة من باب �أولى ،ظ ًّنا منه
((( انظر :املوافقات (.)191 ،190/5
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ب�أن كل ما وقع اخلالف فيه فال ترثيب فيه ،حتى و�إن كان القول �ضعي ًفا �أو ال
م�ستند له ،فيجعل اخلالف يف امل�س�ألة دليلاً له على الأخذ ب�أي قول؛ ملجرد
كونها مختل ًفا فيها ،ال لأجل دليل يدل على �صحة ما ذهب �إليه.
ويظهر مما تقدم �أن مراعاة اخلالف و�إن كانت تبدو يف الظاهر مراعاة
للخالف جمردًا� ،إال �أن حقيقتها النظر واالعتداد بدليل اخلالف ،وقوة م�ستند
املخالف ال �إلى مخالفته ،و�أما االحتجاج باخلالف فالنظر فيها مقت�صر على
�صورة اخلالف ووجوده ،وجعل ذلك دليلاً على �صحة الأخذ واالختيار ب�صرف
النظر عن دليل املخالف وقوته ،فاالعتداد فيها بالقول ال بالدليل.
ولأجل الت�شابه بني االحتجاج باخلالف ومراعاته من حيث ال�صورة ،نفى
بع�ض املالكية ن�سبة القول مبراعاة اخلالف �إلى الإمام مالك ،ظ ًّنا منهم �أن
املراد مراعاة �صورة اخلالف ،فقد نقل الزرك�شي عن القرطبي يف م�س�ألة
مراعاة اخلالف قوله“ :راعى مالك اخلالف ،وتوهم بع�ض �أ�صحابه �أنه
يراعي �صورة اخلالف ،وهو جهل �أو عدم �إن�صاف ،وكيف هذا وهو مل يراع
كل خالف ،و�إمنا راعى خال ًفا ل�شدة قوته”(.)1
ولو راعى الإمام مالك كل خالف دون قيد �أو �ضابط ،بل ملجرد �أن �أحدً ا
قال يف امل�س�ألة بخالف قوله ،وراعى �صورة اخلالف لأدى ذلك �إلى هدم
مذهبه وعدم ا�ستقرار �أحكامه وفتاواه ،ويف ذلك يقول �أبو العبا�س القباب:
“لأنه لو كان يراعي اخلالف مطل ًقا ،ملا ثبت له مذهبه بوجه ،ولأ�صبح � ً
أي�ضا
يراعي القائلني”(.)2
وقد تكلم ال�شاطبي عن الت�شابه بني االحتجاج باخلالف ومراعاته ،مما
جعل امل�س�ألة ت�شكل على طائفة من العلماء ،حيث قال“ :ف�إن قيل :فما معنى
مراعاة اخلالف املذكورة يف املذهب املالكي؟ ف�إن الظاهر فيها �أنها اعتبار
((( البحر املحيط (.)266/6
((( املعيار املعرب (.)388/6
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للخالف؛ فلذلك جند امل�سائل املتفق عليها ال يراعى فيها غري دليلها ،ف�إن كانت
مختل ًفا فيها روعي فيها قول املخالف ،و�إن كان على خالف الدليل الراجح
عند املالكي ،فلم يعامل امل�سائل املختلف فيها معاملة املتفق عليها.)1(”..
ثم �أورد م�س�ألة روعي فيها اخلالف ،ثم قال“ :فال يعاملون الفا�سد
املختلف يف ف�ساده معاملة املتفق على ف�ساده ،ويعللون التفرقة باخلالف،
ف�أنت تراهم يعتربون اخلالف ،وهو م�ضاد ملا تقرر يف امل�س�ألة”(.)2
ثم قال بعد ذلك“ :فاعلم �أن امل�س�ألة قد �أ�شكلت على طائفة ،منهم ابن
عبدالرب ،ف�إنه قال( :اخلالف ال يكون حجة يف ال�شريعة) وما قاله ظاهر؛
ف�إن دليلي القولني البد �أن يكونا متعار�ضني ،كل واحد منهما يقت�ضي �ضد
ما يقت�ضيه الآخر ،و�إعطاء كل واحد منهما ما يقت�ضيه الآخر� ،أو بع�ض ما
يقت�ضيه هو معنى مراعاة اخلالف ،وهو جمع بني متنافيني كما تقدم”(.)3

56

ثم بني ال�شاطبي جواب هذا الإ�شكال والفرق بني امل�س�ألتني ،فقال“ :وقد
�س�ألت عنها جماعة من ال�شيوخ الذين �أدركتهم؛ فمنهم من ت�أ ّول العبارة ومل
يحملها على ظاهرها ،بل �أنكر مقت�ضاها بنا ًء على �أنها ال �أ�صل لها ،وذلك
ب�أن يكون دليل امل�س�ألة يقت�ضي املنع ابتدا ًء ،ويكون هو الراجح ،ثم بعد الوقوع
مرجوحا ملعار�ضة دليل �آخر يقت�ضي رجحان دليل املخالف؛
ي�صري الراجح
ً
فيكون القول ب�أحدهما يف غري الوجه الذي يقول فيه بالقول الآخر ،فالأول
فيما بعد الوقوع ،والآخر فيما قبله ،وهما م�س�ألتان مختلفتان ،فلي�س جم ًعا
بني متنافيني ،وال اً
قول بهما م ًعا ..وبه يندفع �س�ؤال اعتبار اخلالف”(.)4
ويقول ال�شاطبي يف مو�ضع �آخر -م�شن ًعا على املحتجني باخلالف ،ومف ّر ًقا
بينه وبني مراعاة اخلالف ”:-وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية؛ حتى
(((
(((
(((
(((

املوافقات (.)106/5
املرجع ال�سابق (.)107/5
املرجع ال�سابق ،املو�ضع نف�سه.
املرجع ال�سابق (.)108 ،107/5

االحتج���اج باخل�ل�اف  -حقيقت���ه وحكم���ه

�صار اخلالف يف امل�سائل معدودًا يف حجج الإباحة ،ووقع فيما تقدم وت�أخر
من الزمان االعتما ُد يف جواز الفعل على كونه مختل ًفا فيه بني �أهل العلم ،ال
مبعنى مراعاة اخلالف؛ ف�إن له نظ ًرا �آخر ،بل يف غري ذلك ،فرمبا وقع الإفتاء
يف امل�س�ألة باملنع ،فيقال :مل متنع وامل�س�ألة مختلف فيها؟ فيجعل اخلالف
حجة يف اجلواز ملجرد كونها مختل ًفا فيها ،ال لدليل يدل على �صحة مذهب
اجلواز ،وال لتقليد من هو �أولى بالتقليد من القائل باملنع ،وهو عني اخلط�أ
على ال�شريعة ،حيث جعل ما لي�س مبعتمد معتمدًا ،وما لي�س بحجة حجة”(.)1
ويقول ال�شيخ عبدالرحمن ال�سنو�سي -مبي ًنا الفرق بني االحتجاج
باخلالف ومراعاته“ :-من �أهم ما �سبب ا�ست�شكال مراعاة اخلالف عند
طائفة من �أهل العلم :ظنهم �أن فيها اعتبا ًرا للخالف من حيث كون كل م�س�ألة
خالفية ت�ستدعي من املجتهد �أو غريه امل�صري �إلى قول املخالف ،وت�س ّوغ له
حجة
االنتقال �إلى اجتهاد الغري ،وم�ؤدى هذا الت�صرف �إلى اعتبار اخلالف ّ
ت�ضارع حجج ال�شرع و�أدلته الأخرى ،مما دفع ابن عبدالرب � إلى �أن يقول:
اخلالف ال يكون حجة يف ال�شريعة.
وقد تقدم �أن مراعاة اخلالف �إمنا تكون باعتباره من جهة هو فيها �أرجح
ملوجب يقت�ضي هذا االعتبار مع عدم ّ
اخلا�ص بالكلية ،وعلى
اطراح االجتهاد
ِّ
هذا فهي �إعطاء ٍّ
احتجاجا
كل من الدليلني حقه ب�صفة مخ�صو�صة ،ولي�ست
ً
()2
باخلالف ،كما قد يظهر:
لخِ ُ � ْل � ِف �ه��م ُي � ْل �ف��ى ل ��دى ال � ُّن �ظ��ار
ال � �ق� ��ول يف �� �ص � ّ�ح ��ة االع� �ت� �ب ��ار
()2
م �ن� ُ
فاع َل َما”
ال
�اف ال� ُع�ل�م��اء
�اط � ُه َر ْع� � ُ�ي ِخ �ل ِ
االحتجاج باخلالف ْ
ُ

((( املرجع ال�سابق (.)93 ،92/5
((( مراعاة اخلالف لل�سنو�سي (�ص.)103/

57

د .أس���امة بن حممد الش���يبان

املبحث الثالث
�صلة االحتجاج باخلالف بقاعدة
(ال �إنكار يف م�سائل اخلالف)
كث ًريا ما ن�سمع �أو نقر�أ عند االختالف يف امل�سائل ال�شرعية قول بع�ضهم:
(ال �إنكار يف م�سائل اخلالف) ،ويق�صدون بذلك �أن كل م�س�ألة وقع فيها
اخلالف بني العلماء ،ف�إنه ال ي�صح وال يحق لأحد �أن ينكر على من خالفه
فيها� ،أو يحمله على ر�أيه ومذهبه ،وقد ذكر العلماء املحققون �أن هذه
القاعدة بهذا الإطالق ال ت�صح ،ذلك �أن م�سائل اخلالف ق�سمان:

الق�سم الأول:
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م�سائل ورد يف بيان حكمها ن�ص من القر�آن الكرمي �أو ال�سنة ال�صحيحة،
وال معار�ض له� ،أو نقل فيها �إجماع� ،أو ّ
دل على حكمها القيا�س اجللي ،ثم
حكي فيها خالف �شاذ ممن لي�س من �أهل العلم�،أو ممن مل يبلغه الن�ص ومل
يعلم بوقوع الإجماع ،فهذه امل�سائل ينكر فيها على من خالف الدليل ،ومل يزل
ال�صحابة ومن بعدهم من الأئمة ينكرون على من خالف الأدلة ال�شرعية
ال�صحيحة ،ولو كان معدودًا يف �أهل الفتوى واالجتهاد.
ومن �أمثلة تلك امل�سائل� :إنكار �صفات اهلل تعالى التي و�صف بها نف�سه،
�أو و�صفه بها ر�سوله � ،Sأو ت�أويلها ،و�إنكار بع�ض الغيبيات التي �أخرب بها
النبي  Sكامليزان وال�صراط واحلو�ض ،وكالقول بجواز نكاح التحليل� ،أو
عدم ا�ستحباب �صالة اال�ست�سقاء� ،أو رفع الأيدي يف ال�صالة مع تكبرية
الركوع والرفع منه ،ومثل القول بجواز �أخذ الفائدة على الأموال املودعة يف
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امل�صارف ،وعدم اعتبار ذلك من الربا� ،أو القول ب�إباحة �سماع �آالت املعازف،
فهذه امل�سائل و�أمثالها مما وردت الن�صو�ص ببيان حكمها ُينكر فيها على
املخالف ،وال تدخل حتت قاعدة (ال �إنكار يف م�سائل اخلالف) ،لأنه و�إن
كانت من امل�سائل اخلالفية -مبعنى �أن �صورة اخلالف موجودة� -إال �أن
اخلالف فيها خالف غري �سائغ وغري معترب ،ومل ينتج عن اجتهاد �صحيح،
حيث �إنها لي�ست من املواطن التي ي�سوغ فيها االجتهاد.

الق�سم الثاين:
م�سائل مل يرد ببيان حكمها دليل �صحيح من الكتاب �أو ال�سنة �أو الإجماع
�أو القيا�س اجللي� ،أو ورد بحكمها ن�صو�ص متعار�ضة من حيث الظاهر� ،أو
دليل ظني الثبوت �أو الداللة ،فهذه امل�سائل ي�سوغ فيها االجتهاد ،وحتتاج �إلى
وحينئذ ال ُينكر فيها على املخالف -حتى و�إن كان عام ًّيا -ما
نظر وت�أمل،
ٍ
دام متب ًعا لإمام من الأئمة ،وهو يظن �أن قوله هو ال�صواب ،ومن �أمثلة تلك
امل�سائل :م�شروعية القنوت يف �صالة الفجر كل يوم ،وانتقا�ض الو�ضوء مب�س
الذكر� ،أو م�س املر�أة� ،أو �أكل حلم الإبل ،ونحو ذلك.
وعدم الإنكار على املخالف يف تلك امل�سائل و�أمثالها ال يعني عدم التباحث
فيها� ،أو مناق�شة املخالف ومناظرته ،وبيان القول الراجح ب�أدلته ،بل مل يزل
العلماء من املتقدمني واملت�أخرين يعقدون اللقاءات واملناظرات للمناق�شة
والتباحث يف مثل هذه امل�سائل.
يقول �شيخ الإ�سالم ابن تيمية�« :إن مثل هذه امل�سائل االجتهادية ال تنكر
باليد ،ولي�س لأحد �أن يلزم النا�س باتباعه فيها ،ولكن يتكلم فيها باحلجج
العلمية ،فمن تبني له �صحة �أحد القولني تبعه ،ومن ق ّلد �أهل القول الآخر
فال �إنكار عليه»(.)1
((( جمموع الفتاوى (.)80/30
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ويقول الغزايل“ :كل ما هو محل اجتهاد فال ح�سبة فيه ،فلي�س للحنفي
�أن ينكر على ال�شافعي �أكله ال�ضب وال�ضبع ومرتوك الت�سمية ،وال لل�شافعي �أن
ُينكر على احلنفي �شربه النبيذ الذي لي�س مب�سكر ،وجلو�سه يف دار �أخذها
ب�شفعة اجلوار� ،إلى غري ذلك من جماري االجتهاد”(.)1
ومما تقدم يتبني �أن قاعدة (ال �إنكار يف م�سائل اخلالف) ال ت�صح
بهذا الإطالق ،و�أن ال�صحيح �أن يقال( :ال �إنكار يف م�سائل االجتهاد التي
ي�سوغ فيها اخلالف) �أو يقال( :ال �إنكار يف م�سائل اخلالف التي ي�سوغ فيها
االجتهاد) ولي�س مطلق اخلالف.
ولعل �سبب اخللط واللب�س يف هذه القاعدة �إمنا ح�صل من جهة اعتقاد
�أن م�سائل اخلالف هي م�سائل االجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من النا�س
ممن لي�س لهم حتقيق يف العلم(.)2
وقد ت�ضافرت ن�صو�ص العلماء و�أقوالهم يف بيان هذا الأمر وجتليته،
وبيان �أق�سام امل�سائل اخلالفية وما ينكر فيها على املخالف وما ال ينكر،
و�إليك فيما يلي بع�ض ن�صو�ص العلماء املحققني يف ذلك:
60

يقول �شيخ الإ�سالم ابن تيمية“ :وقولهم م�سائل اخلالف ال �إنكار فيها
لي�س ب�صحيح ،ف�إن الإنكار �إما �أن يتوجه �إلى القول باحلكم �أو العمل:
إجماعا قد ًميا وجب �إنكاره
�أما الأول :ف�إذا كان القول يخالف �سنة �أو � ً
وفا ًقا ،و�إن مل يكن كذلك ف�إنه ُينكر مبعنى بيان �ضعفه عند من يقول امل�صيب
واحد ،وهم عامة ال�سلف والفقهاء.
و�أما العمل :ف�إذا كان على خالف �سنة �أو �إجماع وجب �إنكاره � ً
أي�ضا
بح�سب درجات الإنكار.
(((  �إحياء علوم الدين (.)38 ،37/3
((( انظر :بيان الدليل على بطالن التحليل ،البن تيمية (�ص.)211 ،210/
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�أما �إذا مل يكن يف امل�س�ألة �سنة وال �إجماع ،ولالجتهاد فيها م�ساغ مل ُينكر
على من عمل بها جمتهدً ا �أو مقلدً ا.
و�إمنا دخل هذا اللب�س من جهة �أن القائل يعتقد �أن م�سائل اخلالف
هي م�سائل االجتهاد ،كما اعتقد ذلك طوائف من النا�س ،وال�صواب الذي
عليه الأئمة �أن م�سائل االجتهاد ما مل يكن فيها دليل يجب العمل به وجو ًبا
ظاه ًرا ،مثل حديث �صحيح ال معار�ض له من جن�سه ،في�سوغ �إذا ُعدم ذلك
فيها االجتهادُ؛ لتعار�ض الأدلة املتقاربة� ،أو خلفاء الأدلة فيها”(.)1
ويقول � ً
أي�ضا“ :م�سائل االجتهاد من عمل فيها بقول بع�ض العلماء مل ُينكر
عليه ومل ُيهجر ،ومن عمل ب�أحد القولني مل ُينكر عليه”(.)2
ويقول ابن القيم“ :وقولهم�( :إن م�سائل اخلالف ال �إنكار فيها) لي�س
ب�صحيح” ثم ذكر كالم �شيخ الإ�سالم املتقدم ،ثم قال“ :كيف يقول فقيه:
ال �إنكار يف امل�سائل املختلف فيها ،والفقهاء من �سائر الطوائف قد �صرحوا
بنق�ض حكم احلاكم �إذا خالف كتا ًبا �أو �سنة ،و�إن كان قد وافق فيه بع�ض
العلماء؟! و�أما �إذا مل يكن يف امل�س�ألة �سنة وال �إجماع ،ولالجتهاد فيها م�ساغ
مل تنكر على من عمل بها جمتهدً ا �أو مق ّلدا ..وامل�سائل التي اختلف فيها
ال�سلف واخللف وقد تيقنا �صحة �أحد القولني فيها كثري” ،ثم ذكر عدة
م�سائل ،ثم قال�“ :إلى �أ�ضعاف ذلك من امل�سائل ،ولهذا �صرح الأئمة بنق�ض
ُحكم من َحكم بخالف كثري من هذه امل�سائل”(.)3
ويقول ابن قدامة“ :ال ينبغي لأحد �أن ينكر على غريه العمل مبذهبه،
ف�إنه ال �إنكار على املجتهدات”(.)4
(((
(((
(((
(((

بيان الدليل على بطالن التحليل (�ص.)211 ،210/
جمموع الفتاوى (.)207/20
 �إعالم املوقعني (.)324 ،323 ،301 ،300/3
الآداب ال�شرعية البن مفلح (.)186/1
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ويقول النووي“ :لي�س للمفتي وال للقا�ضي �أن يعرت�ض على من خالفه �إذا
قيا�سا جل ًّيا”(.)1
ن�صا �أو � ً
مل يخالف ًّ
إجماعا �أو ً
ويفهم من كالمه �أنه �إذا خالف الن�ص �أو الإجماع �أو القيا�س اجللي ف�إنه
ُينكر عليه.
ويقول �شيخ الإ�سالم ابن تيمية -يف معر�ض التفريق بني امل�سائل التي
ال يجوز االجتهاد فيها وي�سوغ فيها الإنكار على املخالف ،وبني امل�سائل التي
ي�سوغ فيها االجتهاد ،والتي هي من قبيل اخلالف ال�سائغ”:-ولهذا كان
�أئمة الإ�سالم متفقني على تبديع َمنْ خالف يف مثل هذه الأ�صول ،بخالف
َمنْ نازع يف م�سائل االجتهاد التي مل تبلغ هذا املبلغ يف تواتر ال�سنن عنه،
كالتنازع بينهم يف احلكم ب�شاهد وميني ،ويف الق�سامة والقرعة ،وغري ذلك
من الأمور التي مل تبلغ هذا املبلغ”(.)2
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كما نقل �شيخ الإ�سالم ابن تيمية مذهب الإمام �أحمد يف ذلك ،حيث قال:
“و�أحمد ُيف ِّرق يف هذا الباب ،ف�إذا كان يف امل�س�ألة حديث �صحيح ال معار�ض
له كان َمنْ �أخذ بحديث �ضعيف �أو قول بع�ض ال�صحابة مخط ًئا ،و�إذا كان
فيها حديثان �صحيحان نظ َر يف الراجح ف�أخذ به ،وال يقول ملن �أخذ بالآخر:
أ�صبت
�إنه مخطئ ،و�إذا مل يكن فيها ن�ص اجتهد فيها بر�أيه ،قال :وال �أدري � ُ
احلق �أم �أخط�أته؟ فف ّرق بني �أن يكون فيها ن�ص يجب العمل به ،وبني �أن ال
يكون كذلك ،و�إذا عمل الرجل بن�ص وفيها ن�ص �آخر خفي عليه مل ي�سمه
مخط ًئا؛ لأنه فعل ما وجب عليه”(.)3
ويقول ال�شيخ محمد بن عبدالوهاب -مفر ًقا بني امل�سائل التي ي�سوغ فيها
الإنكار على املخالف ،وبني ما ال ي�سوغ فيها ذلك”:-ف�إن �أراد القائل :م�سائل
((( �شرح �صحيح م�سلم للنووي ( )25/2كتاب الإميان ،باب كون النهي عن املنكر من الإميان.
((( جمموع الفتاوى (.)444/4
((( امل�صدر نف�سه (.)25/20
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اخلالف ،فهذا باطل يخالف �إجماع الأمة ،فما زال ال�صحابة ومن بعدهم
ينكرون على من خالف و�أخط�أ كائ ًنا من كان ،ولو كان �أعلم النا�س و�أتقاهم،
و�إذا كان اهلل بعث محمدًا بالهدى ودين احلق ،و�أمرنا باتباعه ،وترك ما خالفه؛
فمن متام ذلك �أن َمنْ خالفه من العلماء مخطئ ينبه على خطئه وينكر عليه.
و�إن �أريد مب�سائل االجتهاد :م�سائل اخلالف التي مل يتبني فيها ال�صواب،
فهذا كالم �صحيح ،وال يجوز للإن�سان �أن ينكر ال�شيء لكونه مخال ًفا ملذهبه
�أو لعادة النا�س ،فكما ال يجوز للإن�سان �أن ي�أمر �إال بعلم ،ال يجوز �أن ينكر �إال
بعلم”(.)1
وقد حذر ال�شوكاين من فهم الإطالق من قاعدة (ال �إنكار يف م�سائل
اخلالف) وبني �أن هذه املقالة ال ت�صح بهذا الإطالق ،و�أنها �صارت �أعظم
ذريعة �إلى �س ّد باب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر(.)2
ومما يدخل يف الإنكار على املخالف نق�ض حكم القا�ضي حني يحكم
مبقت�ضى ر�أي �أو قول مخالف للن�ص �أو الإجماع �أو القيا�س اجللي ،ويف ذلك
يقول الغزايل“ :و�إمنا حكم احلاكم هو الذي ال ينق�ض ،ولكن ب�شرط �أن ال
ن�صا وال دليلاً قاط ًعا ،ف�إن �أخط�أ الن�ص نق�ضنا حكمه”(.)3
يخالف ًّ
ويقول الآمدي“ :و�إمنا ميكن نق�ضه ب�أن يكون حكمه مخال ًفا لدليل قاطع
جلي”(.)4
إجماع �أو ٍ
من ٍّ
قيا�س ٍّ
ن�ص �أو � ٍ
ويقول ابن احلاجب“ :ال ينق�ض احلكم يف االجتهاديات ...وينق�ض �إذا
خالف قاط ًعا”(.)5
ويقول ال�شاطبي“ :ف�إذا كان ب ّي ًنا �أن قول القائل مخالف للقر�آن �أو لل�سنة
(((
(((
(((
(((
(((

الدرر ال�سنية (.)8/4
انظر :ال�سيل اجلرار (.)588/4
امل�ست�صفى (.)382/2
الإحكام (.)203/4
مخت�صر ابن احلاجب (.)300/2
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مل ي�صح االعتداد به وال البناء عليه ،ولأجل هذا ينق�ض ق�ضاء القا�ضي �إذا
خالف الن�ص �أو الإجماع ،مع �أن حكمه مبني على الظواهر مع �إمكان خالف
الظاهر ،وال ينق�ض مع اخلط�أ يف االجتهاد و�إن تبينّ ؛ لأن م�صلحة ن�صب
احلاكم تناق�ض نق�ض حكمه ،ولكن ينق�ض مع مخالفة الأدلة؛ لأنه حكم بغري
ما �أنزل اهلل”(.)1
وبعد هذه الن�صو�ص الوافرة واملت�ضافرة يتبني �أن قاعدة (ال �إنكار يف
م�سائل اخلالف) لي�ست على �إطالقها؛ �إذ لي�س املراد مطلق اخلالف،
و�إمنا املق�صود �أنه ال �إنكار يف م�سائل اخلالف التي ي�سوغ فيها االجتهاد،
و�أما امل�سائل التي ال ي�سوغ فيها االجتهاد ،والتي هي من قبيل اخلالف غري
ال�سائغ ،كما �إذا خالف ما ثبت يف الن�ص �أو الإجماع �أو القيا�س اجللي ،ف�إنه
يجب الإنكار على من خالف فيها.
و�إذا تبني املراد بهذه القاعدة تت�ضح منا�سبة ذكر العالقة بينها وبني
االحتجاج باخلالف؛ وذلك من جهة �أنه قد يظن ظان �أن القاعدة فرع االحتجاج
باخلالف ،و�أن يف قولهم( :ال �إنكار يف م�سائل اخلالف) اعتدادًا باخلالف،
ومراعا ًة له �أ ًّيا كان� ،سواء �أكان له دليل �أم ال ،و�سواء �أكان م�ستنده قو ًّيا �أم واه ًيا
�ضعي ًفا ،و�سواء �أكان من اخلالف املعترب �أم كان خال ًفا غري �سائغ.
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وبيان ذلك� :أن القاعدة ب�إطالقها ال�سابق قد تدل على معنى �أنه ال ي�سوغ
الإنكار على املخالف يف �أي م�س�ألة� ،سواء �أكانت اجتهادية �أم ال ،و�سواء �أكان
مرج ًحا ما ذهب �إليه من
اخلالف فيها قو ًّيا �أم �ضعي ًفا ،و�سواء �أكان املخالف ِّ
قول ،وناظ ًرا يف �أدلته� ،أم لي�س كذلك ،بل متم�س ًكا ب�صورة اخلالف ،ومعت ًّدا
بوجوده �أ ًّيا كان م�أخذه ،ف�إذا مل َي ُ�سغ الإنكار على اخلالف ،ف�إن ذلك دليل
على �أن اخلالف معترب ب�إطالق؛ �سواء كان خال ًفا �سائ ًغا معت ًربا� ،أو غري
وحينئذ ي�سوغ للعامي اال�ستدالل واالحتجاج مبجرد وجود اخلالف؛
معترب،
ٍ
((( املوافقات (.)138/5
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لأن كل ما وقع اخلالف فيه فهو م�شروع ،فيجعل اخلالف يف امل�س�ألة دليلاً
له على الأخذ ب�أي الأقوال فيها ،ملجرد كونها مختل ًفا فيها ،ال لأجل دليل يدل
على �صحة ما ذهب �إليه ،وهذا يتفق ويلتقي مع �إطالق القاعدة (ال �إنكار يف
م�سائل اخلالف).
لكن هذا املعنى غري مراد -كما �سبق تف�صيله حني بيان املراد بالقاعدة-
حيث تبني �أن املراد :ال �إنكار يف م�سائل االجتهاد التي ي�سوغ فيها اخلالف� ،أو
ال �إنكار يف م�سائل اخلالف التي ي�سوغ فيها االجتهاد ،ولي�س مطلق اخلالف؛
�إذ من امل�سائل اخلالفية ما يجب الإنكار على من خالف فيها ،كما �إذا خالف
ما ثبت يف الن�ص �أو الإجماع.
وعليه فالقاعدة ال تدل على االحتجاج باخلالف مطل ًقا ،وال على االعتداد
به ومراعاته �أ ًّيا كان م�أخذه ،كما ال تدل على املنع من الإنكار على املخالف
حني ي�ستند �إلى قول مخالف للن�ص �أو الإجماع �أو القيا�س اجللي -كما يدل
على ذلك �إطالقها.-
فالقاعدة ميكن تنزيلها على من خالف يف م�س�ألة اجتهادية ي�سوغ فيها
راجحا ،وكذا من كان يف
اخلالف ،وكان ناظ ًرا يف الأدلة
ومرجحا ما يراه ً
ً
مخالفته مقلدً ا �أحد املجتهدين فيها ،فهنا ال ُينكر عليه اختياره �أحد الأقوال
يف امل�س�ألة.
وحينئذ فاملحتج باخلالف ال ُيق ُّر على ذلك ،ويجب الإنكار عليه؛ لأن
ٍ
�سائغ له
محتجا
احلجة يف الدليل ،ال يف اخلالف ،حتى و�إن كان
ٍ
ًّ
بخالف ٍ
�أدلته املعتربة ،و�إذا كان ذلك مع اخلالف ال�سائغ ،فالإنكار عليه يف احتجاجه
باخلالف غري ال�سائغ من باب �أولى ،واهلل �أعلم.
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املبحث الرابع
�صلة االحتجاج باخلالف بالتعليل باخلالف
املق�صود بالتعليل باخلالف :ا�ستناد الفقيه �إلى تعليل بع�ض الأحكام
الفقهية بح�صول اخلالف فيها.
وقبل بيان �صلة االحتجاج باخلالف بالتعليل به جتدر الإ�شارة �إلى �أن
بع�ض من �أطلق القول بتعليل امل�سائل الفقهية باخلالف� ،إمنا يريد به املعنى
الذي يف مراعاة اخلالف؛ حيث يجتهد الفقيه يف امل�س�ألة ،ويتو�صل باجتهاده
�إلى حكم معني ،وحني يظهر له اخلالف فيها ،ويعرف قوة مت َم ّ�سك املخالف
ً
احتياطا واحرتا ًزا،
فيما ذهب �إليه ،يعتد به ويعتربه باخلروج من اخلالف؛
ولأجل هذا �أطلق ه�ؤالء التعليل باخلالف على هذه ال�صورة.
وال�شبهة ها هنا تندفع بوجهني:
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الأول� :أن التعليل -يف تلك احلال -لي�س للحكم ،و�إمنا هو لالحتياط،
وهذا �سائغ.
الثاين� :أن املراد بالتعليل هنا ما يرادف ال�سبب ،ولي�س املراد به املعنى
اال�صطالحي للتعليل؛ ذلك �أن املجتهد حني يقف على دليل املخالف
ويعرف قوة م�أخذه ،يكون ذلك �سب ًبا يف اعتباره ومراعاته ،حيث
يت�س ّبب اخلالف يف حمل املجتهد �إلى النظر يف دليل املخالف ،ف�إن
وجده قو ًّيا دفعه ذلك �إلى الأخذ به ومراعاته ،و�إن وجده واه ًيا طرحه
وبقي على �أ�صل اجتهاده ،وحني ت�ؤول امل�س�ألة �إلى قوة الدليل و�سالمة
امل�أخذ ف�إنها تخرج عن �شبهة التعليل ،وبخا�صة �إذا عرفنا �أنه لي�س
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لل�سبب ها هنا ت�أثري يف نوع احلكم ،و�إمنا ُق�صاراه �إن�شاء الباعث
املتقدم يف نف�س املجتهد ،وفرق ما بني ال�سبب والعلة الت�أثري كما هو
متقرر(.)1
�إذا متهد ذلك ف�إن التعليل باخلالف -ال مبعنى مراعاته ،بل مبعنى
فرعا مل�س�ألة
اال�ستناد �إلى تعليل الأحكام مبجرد ح�صول اخلالف فيها -يع ُّد ً
االحتجاج باخلالف ،فمن يج ِّوز االحتجاج باخلالف ف�إنه ال يرى ب� ًأ�سا
بتعليل الأحكام به ،فالتعليل فرع االحتجاج ،و�سي�أتي بيان بطالن االحتجاج
باخلالف و�أدلة ذلك ،و�سوق كالم املحققني من العلماء يف املنع من اعتبار
اخلالف دليلاً وحجة ت�ضاهي الأدلة واحلجج ال�شرعية ،و�أن النظر �إلى
م�أخذ املخالف وقوته ،فالأئمة مل يراعوا من اخلالف �إال ما قوي مدركه
وظهر دليله.
يقول الزرك�شي“ :اعلم �أن عني اخلالف ال ينت�صب �شبهة وال يراعى؛ بل
النظر �إلى امل�أخذ وقوته”( ،)2وعليه فن�صب اخلالف علة تناط بها الأحكام
ال�شرعية ،ويعلق عليها اال�ستنباط ال نزاع يف بطالنه ،و�إمنا النزاع يف تعليل
االحتياط به ،والذي يظهر �أن مراعاة اخلالف هنا لي�ست معللة مبح�ض وجود
اخلالف ،بل علة اعتباره الدليل �أو امل�صلحة ،كما يف ت�صحيح النكاح املختلف
فيه بعد وقوعه ،ف�إن �سبب ت�صحيحه ما تع ّلق به من حق الزوجني والأوالد(.)3
على �أن �أبا الوليد الباجي حكى خال ًفا يف اعتبار التعليل باخلالف ،وذكر
اعتباره عن �أبي �إ�سحاق ال�شريازي ،حيث قال“ :عندنا �أنه ي�صح �أن يكون
االختالف علة ،وبه قال �شيخنا �أبو �إ�سحاق ال�شريازي ،وقد منع منه قوم من
املتفقهة”(.)4
(((
(((
(((
(((

انظر :مراعاة اخلالف ،لعبدالرحمن ال�سنو�سي (�ص.)108 ،107/
البحر املحيط (.)266/6
انظر :مراعاة اخلالف لل�سنو�سي (�ص.)108/
 �إحكام الف�صول ( )651/2ف .687
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ثم ا�ستدل على ذلك ب�أن “ما جاز �أن يكون علة بالنطق جاز �أن يكون علة
باال�ستنباط ،ولو قال �صاحب ال�شرع�( :إن كل ما مل جتمع �أمتي على حترميه
�صحيحا ،فكذلك
واختلفوا يف جواز �أكله ف�إن جلده يطهره الدباغ) لكان ذلك
ً
�إذا ع ّلق هذا احلكم عليه باال�ستنباط”(.)1
وقد �أورد ال�شاطبي كالم الباجي املتقدم ،ثم قال -معل ًقا عليه”:-وما
قاله غري ظاهر؛ لأمرين:
�أحدهما� :أن هذا الدليل م�شرتك الإلزام ،ومنقلب على امل�ستدل به؛ �إذ
لقائل �أن ي�سلم �أن ما جاز �أن يكون علة بالنطق جاز �أن يكون علة
باال�ستنباط ،ثم يقول :لو قال ال�شارع�( :إن كل ما مل جتتمع �أمتي على
حتليله واختلفوا يف جواز �أكله ،ف�إن جلده ال يطهر بالدباغ) لكان ذلك
�صحيحا ،فكذلك �إذا علق احلكم عليه باال�ستنباط ،ويكون هذا القلب
ً
�أرجح؛ لأنه مائل �إلى جانب االحتياط ،وهكذا كل م�س�ألة تفر�ض على
هذا الوجه.
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والثاين� :أنه لي�س كل جائز واق ًعا ،بل الوقوع محتاج �إلى دليل� ،أال ترى �أنا
نقول :يجوز �أن ين�ص ال�شارع على �أن م�س احلائط ينق�ض الو�ضوء،
و�أن �شرب املاء امل�سخن يف�سد احلج ،و�أن امل�شي من غري نعل يفرق
بني الزوجني ،وما �أ�شبه ذلك ،وال يكون هذا التجويز �سب ًبا يف و�ضع
الأ�شياء املذكورة عللاً �شرعية باال�ستنباط؛ فلما مل ي�صح ذلك ّ
دل
على �أن نف�س التجويز لي�س مب�سوغ ملا قال(.)2
واحلق �أن الباجي ُ ي�ستبعد يف حقه تعليل الأحكام مبجرد ح�صول
االختالف ،واعتبار اخلالف حجة ودليلاً ك�ش�أن �أدلة ال�شرع ،ولذلك مل
((( املرجع ال�سابق ( )652 ،651/2ف.687
((( املوافقات (.)109،110/5

االحتج���اج باخل�ل�اف  -حقيقت���ه وحكم���ه

يجزم ال�شاطبي ب�أن ظاهر عبارته يقت�ضي ذلك ،بل اعتذر له ،حيث ذكر �أنه
ي�صح �أن يكون
قد يكون مراده يف التعليل باخلالف لي�س كل خالف ،و�إمنا ما ّ
علة ملعنى فيه من منا�سبة �أو �شبه ،والأمثلة املذكورة ال معنى فيها ي�ستند �إليه
يف التعليل ،فال ي�صح التعليل باخلالف فيها( ،)1ثم قال“ :وميكن �أن يكون
الباجي �أ�شار يف اجلواز �إلى ما يف اخلالف من املعنى املتقدم ،وال يكون بني
القولني خالف يف املعنى”(.)2
وقد احتج املانعون من تعليل الأحكام باخلالف ب�أن اخلالف مت�أخر
عن تقرير احلكم ،واحلكم ال يجوز �أن يتقدم على علته( ،)3ومفاده� :أن
اخلالف الذي ُج ِعل علة للحكم مت�أخ ٌر عن تقرير احلكم ،حيث �إن احلكم
مقرر مبقت�ضى الأدلة عن ال�شارع ،واخلالف ن�ش�أ بعده نتيجة اجتهاد العلماء
متقدما علته ،وهذا ال
يف اال�ستنباط من تلك الأدلة ،وحينئذ يكون احلكم
ً
يجوز ،فالأ�صل �أن يت�أخر احلكم عن العلة ،وعليه ال ي�صح التعليل باخلالف.
و�أورد الباجي على هذا اال�ستدالل  -على �سبيل النق�ض :-الإجماع ،ف�إن
احلكم يثبت به و�إن حدث يف ع�صرنا ،حيث قال”:واجلواب �أنه ال ميتنع
�أن يكون االختالف مت�أخ ًرا عن زمن الر�سول  Sوثبتت به الأحكام� .أال
ترى �أن الإجماع حدث بعده  ،Sوي�صح �أن يحدث يف ع�صرنا ويثبت به
احلكم؟”(.)4
وقد رد ال�شاطبي هذا الإيراد ب�أن الإجماع �أ�صل للحكم ،ال علة له ،وهو
متجه(.)5
ومما تقدم يتبني �أن تعليق الأحكام ال�شرعية باخلالف و�إناطتها به ال
(((
(((
(((
(((
(((

انظر :املرجع ال�سابق (.)110/5
املرجع ال�سابق (.)111 ،110/5
انظر� :إحكام الف�صول ( ،)652/2واملوافقات (.)111/5
 �إحكام الف�صول ( )652/2ف.688
انظر :املوافقات (.)112/5
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ي�صح� ،إذ التعليل باخلالف فرع االحتجاج به ،و�إذا كان االحتجاج باخلالف
باطل ،فكذلك ن�صب اخلالف علة تناط بها الأحكام ال�شرعية ،ويعلق عليها
اال�ستنباط ،وعليه ف�إن تعليق الأحكام باخلالف ال وجه له ،و�إمنا يكون �سب ًبا
عند عدم متييز احلق -يف العمل باالحتياط ،ويف ذلك يقول �شيخ الإ�سالمابن تيمية“ :تعليل الأحكام باخلالف علة باطلة يف نف�س الأمر؛ ف�إن اخلالف
لي�س من ال�صفات التي يعلق ال�شارع بها الأحكام يف نف�س الأمر ،ف�إن ذلك
و�صف حادث بعد النبي  ،Sولكن ي�سلكه من مل يكن عاملًا بالأدلة ال�شرعية
يف نف�س الأمر؛ لطلب االحتياط”(.)1
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((( جمموع الفتاوى (.)282 ،281/23
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املبحث اخلام�س
حكم االحتجاج باخلالف
تقدم يف املباحث ال�سابقة بيان املراد باالحتجاج باخلالف ،و�صلته
مبا ي�شبهه من م�سائل وم�صطلحات �أ�صولية ،وتبني �أن املراد به التم�سك
ب�صورة اخلالف ووجوده ،فيعمد املكلف �إلى قول �ضعيف �أو �شاذ �أو بدعة،
ونحو ذلك من الأقوال يف م�س�ألة فقهية ،وي�أخذ به ،ويعمل مبوجبه ،ويدع
متم�سكه يف تلك امل�س�ألة �أنها من امل�سائل اخلالفية،
ما عليه الفتوى ،ويكون ّ
من غري نظر يف الرتجيح ،ودون نظر يف دليل هذا القول الذي اختاره،
ظ ًّنا منه ب�أن كل ما وقع اخلالف فيه فال ترثيب فيه ،و�أنه م�شروع؛ لأنه
م�ستند �إلى قول قيل يف تلك امل�س�ألة ،و�إن كان �ضعي ًفا �أو �شا ًّذا �أو من قبيل
زلة العامل ونحو ذلك من اخلالف غري ال�سائغ ،فيجعل اخلالف يف امل�س�ألة
دليلاً له على الأخذ ب�أي الأقوال فيها ،ملجرد كونها مختل ًفا فيها ،ال لأجل
معدوما يف
دليل يدل على �صحة ما ذهب �إليه ،حتى �صار اخلالف عنده
ً
احلجج ال�شرعية.
وقبل احلديث عن حكم االحتجاج باخلالف حت�سن الإ�شارة �إلى �أن
الأ�صوليني ب ّينوا املنهج ال�شرعي املطلوب من املكلف العامي للتعامل مع
خالف العلماء؛ حيث ذكروا �أن فر�ضه �س�ؤال �أهل العلم واالجتهاد يف ما
يحتاج �إلى معرفة حكمه من امل�سائل والنوازل وتقليدهم فيها ،فحني يكون
هناك �أكرث من مفت يف بلده فهو مخري يف �س�ؤال من �شاء منهم ممن غلب
على ظنه �أنه من �أهل االجتهاد والفتيا� ،سواء ت�ساووا يف العلم والف�ضل والورع
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�أو تفا�ضلوا ،وال يلزمه االجتهاد والرتجيح بينهم ،فيجوز له تقليد املف�ضول
مع وجود الفا�ضل ،وهذا مذهب جمهور العلماء من مختلف املذاهب(.)1
وحني تختلف �أقوال العلماء واملفتني يف امل�س�ألة ف�إنه ال يجوز للعامي �أن
يتخري من �أقوالهم وفتاواهم ما �شاء ،بل يلزمه االجتهاد والرتجيح مطل ًقا
بح�سب قدرته� ،سواء �أكان هذا االجتهاد والرتجيح متعل ًقا ب�أعيان العلماء،
فينظر يف تفا�ضلهم من حيث العلم والتدين والورع� ،أم كان متعل ًقا بفتاواهم
و�أقوالهم يف امل�س�ألة ،فينظر يف �أدلتها من حيث القوة وال�ضعف �إن كان قاد ًرا
على النظر فيها� ،أو ينظر يف القول الذي عليه �أكرث العلماء �أو �أ�شد الأقوال
ً
احتياطا� ،أو �أكرثها موافقة ملقا�صد ال�شريعة ،وغري ذلك( ،)2فبينوا �أن
ترجيح العامي بني الأقوال والفتاوى املتعار�ضة لي�س وفق هواه ،بل له طرق
وم�سالك يلزمه اتباعها -ولي�س هذا موطن ب�سطها.-
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منهجا �شرع ًّيا
�إذا تقرر ذلك ف�إنه يظهر �أن االحتجاج باخلالف لي�س ً
معت ًربا للتعامل مع اخلالف؛ �إذ هو قائم على التم�سك ب�صورة اخلالف
واعتباره مبجرده دليلاً على جواز الأخذ ب�أي قول قيل يف امل�س�ألة ،دون النظر
يف �أعيان املفتني وتفا�ضلهم ،من حيث العلم والتدين والورع ،ومن غري
تقليد �أو ترجيح �أو نظر يف الأدلة ،حتى �أ�ضحى اخلالف عند من ي�سلك هذا
امل�سلك معدودًا يف احلجج ال�شرعية ،مع �أن �صورة االختالف ال يناط بها
((( انظر يف مذهب احلنفية :نهاية الو�صول البن ال�ساعاتي ( ،)694/2والوجيز للكراما�ستي (�ص،)218/
وفواحت الرحموت ( ،)404/2وانظر يف مذهب املالكية� :إحكام الف�صول ( )736/2ف ،796ومخت�صر
ابن احلاجب مع بيان املخت�صر ( ،)367/3وانظر يف مذهب ال�شافعية :اللمع (�ص ،)128/و�شرح
اللمع ( ،)1039 ،1038/2والتلخي�ص ( )466/3ف ،1965والربهان ( )878/2ف ،1516واملنخول
(�ص ،)590/وقواطع الأدلة ( ،)144/5والإحكام للآمدي ( ،)237/4والبحر املحيط (،)311 ،296/6
وانظر يف مذهب احلنابلة :العدة ( ،)1226/4والتمهيد لأبي اخلطاب ( ،)403/4ورو�ضة الناظر
( ،)1024/3و�شرح الكوكب املنري (.)571/4
((( انظر :الربهان ( ،)879/2واللمع (�ص ،)128/و�شرح اللمع ( ،)1039/2وامل�ست�صفى (،)391/2
وقواطع الأدلة ( ،)144/5ورو�ضة الناظر ( ،)1025/3و�صفة الفتوى (�ص ،)81/و�أدب الفتوى
(�ص ،)146/و�شرح مخت�صر الرو�ضة ( ،)668/3وامل�سودة (�ص ،)67/والإن�صاف (،)197/11
و�إعالم املوقعني (.)203/4
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مطلق االعتبار ،ف�ضلاً عن االحتجاج؛ ف�إن الأئمة مل يراعوا من اخلالف �إال
ما قوي مدركه وظهر دليله(.)1
وقد ن�ص املحققون من العلماء على املنع من اعتبار اخلالف دليلاً
وحجة ،ت�ضاهي الأدلة واحلجج ال�شرعية ،يقول ابن عبدالرب“ :اخلالف ال
يكون حجة يف ال�شرع”(.)2
ويقول الزرك�شي“ :اعلم �أن عني اخلالف ال ينت�صب �شبهة ،وال يراعى،
بل النظر �إلى امل�أخذ وقوته”(.)3
و�إذا كان اخلالف ال ي�صلح �أن يع ّد �شبهة ،فكيف يعترب حجة ودليلاً على
ثبوت الفعل �أو نفيه يف ال�شرع ،ولو فتح باب االحتجاج مبجرد اخلالف دون
�ضابط من فقه ونظر �إلى م�أخذ اخلالف ودليله وقوته النهدمت كثري من
�أ�صول الإ�سالم وم�صادر الت�شريع ،وتقو�ضت دعائمها و�أحكامها؛ �إذ لن يعدم
ك ُّل ذي هوى متم�س ًكا يت�ش ّبث به يف ت�سويغ انحرافه وهواه ،و�صبغه ال�صبغة
مقا�صدي عظيم ،وهو �أن ال�شريعة
�شرعي
أ�صل
ٍّ
ال�شرعية ،ويف ذلك هد ٌم ل ٍ
ٍّ
�إمنا جاءت ّ
لكف املكلفني ومنعهم من اال�ستجابة ل�شهواتهم ،و�إخراجهم من
داعية الهوى �إلى داعية ال�شرع ،فلي�ست ال�شريعة مو�ضوعة على وفق �أهواء
النفو�س ،وال يجوز �أن تكون تابعة لل�شهوات؛ �إذ لو كان ال�شرع تاب ًعا للهوى
�شرعا
وال�شهوة لكان يف الطباع ما يغني عنه ،وكانت �شهوة كل � ٍ
أحد وهواه ً
له(.)4
(((
(((
(((

(((

انظر :مراعاة اخلالف ،لعبدالرحمن ال�سنو�سي (�ص.)106 ،105/
جامع بيان العلم وف�ضله (.)922/2
البحر املحيط ( .)266/6ونقل عن الروياين قوله يف باب ال�شهادات« :لو كان اخلالف بنف�سه ينت�صب
�شبهة ال�ستوت امل�س�ألتان ،يعني م�س�ألة �إيجاب احلد على احلنفي ب�شرب النبيذ و�شهادته ،و�إمنا ال�شبهة يف
الدالئل» املرجع ال�سابق ،نف�س ال�صفحة.
كما نقل عن القرطبي يف م�س�ألة مراعاة اخلالف قوله« :راعى مالك اخلالف ،وتوهم بع�ض �أ�صحابه �أنه
يراعي �صورة اخلالف ،وهو جهل �أو عدم �إن�صاف ،وكيف هذا وهو مل يراع كل خالف ،و�إمنا راعى خال ًفا
ل�شدة قوته» املرجع ال�سابق (.)265/6
انظر :بدائع الفوائد (.)953/4
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وعليه ف�إن املحتج مبجرد اخلالف متبع ملا يهواه وي�شتهيه ،فهو قد �أخذ
القول واحتج باخلالف و�سيلة �إلى اتباع هواه ،ال و�سيلة �إلى تقواه ،فلم يكن
ممتثلاً لأمر ال�شارع ،بل هو �أقرب �إلى �أن يكون ممن اتخذ �إلهه هواه(.)1
و�صاحب هذا القول جتده ينادي بعدم التحجري على ر�أي واحد ،و�إن
كان هذا الر�أي قو ًّيا من حيث الدليل ،وعليه غالب �أئمة الفقهاء و�أتباعهم
محتجا ب�أن اخلالف رحمة؛ لأجل التو�سع يف الأقوال،
وجماعة امل�سلمني،
ًّ
والرتخ�ص مب�سائل اخلالف ورخ�ص الفقهاء و�إن كانت �ضعيفة �أو �شاذة ،بل
رمبا �صرح بالت�شنيع على من الزم القول امل�شهور �أو املوافق للدليل �أو الراجح
عند �أهل النظر� ،أو الذي عليه �أكرث امل�سلمني ،وقال له :لقد حجرت وا�س ًعا،
وملت بالنا�س �إلى احلرج ،وما يف الدين من حرج ،وما �أ�شبه ذلك .وهذا
القول خط�أ وباطل ،وجهل مبا و�ضعت له ال�شريعة(.)2
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ويبدو �أن ال�شاطبي  قد �صادف نح ًوا من ذلك عند بع�ض �أهل زمانه،
وقد �أنكر ذلك وخط�أه ،حيث قال“ :وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية،
حتى �صار اخلالف يف امل�سائل معدودًا يف حجج الإباحة ،ووقع فيما تقدم
وت�أخر من الزمان االعتما ُد يف جواز الفعل على كونه مختل ًفا فيه بني �أهل
العلم ،ال مبعنى مراعاة اخلالف ،ف�إن له نظ ًرا �آخر ،بل يف غري ذلك ،فرمبا
وقع الإفتاء يف امل�س�ألة باملنع ،فيقال :لمِ َ متنع وامل�س�ألة مختلف فيها ،فيجعل
اخلالف حجة يف اجلواز ملجرد كونها مختل ًفا فيها ،ال لدليل يدل على �صحة
مذهب اجلواز ،وال لتقليد من هو �أولى بالتقليد من القائل باملنع ،وهو عني
اخلط�أ على ال�شريعة؛ حيث جعل ما لي�س مبعتمد معتمدً ا ،وما لي�س بحجة
حجة”(.)3
((( انظر :املوافقات (.)94/5
((( انظر :املرجع ال�سابق ،املو�ضع نف�سه.
((( املرجع ال�سابق (.)93 ،92/5
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ثم �ساق كالم اخلطابي  حول م�س�ألة ال ِبتْع -امل�شهورة يف كتاب
الأ�شربة -و�أن بع�ض النا�س احتج باخلالف يف الأ�شربة على �إباحة ما
عدا خمر العنبّ ،
فخط�أهم و�شنع عليهم ،وبني �أن احلجة يف الدليل ،ال يف
االختالف ،حيث قال“ :حكى اخلطابي يف م�س�ألة ال ِبتْع عن بع�ض النا�س �أنه
قال� :إن النا�س ملا اختلفوا يف الأ�شربة ،و�أجمعوا على حترمي خمر العنب،
واختلفوا فيما �سواه؛ َح َّرمنا ما اجتمعوا على حترميه ،و�أبحنا ما �سواه.
قال اخلطابي :وهذا خط�أ فاح�ش ،وقد �أمر اهلل تعالى املتنازعني �أن
يردوا ما تنازعوا فيه �إلى اهلل والر�سول ،ولو لزم ما ذهب �إليه هذا القائل
للزم مثله يف الربا وال�صرف ونكاح املتعة؛ لأن الأمة قد اختلفت فيها.
ثم قال :ولي�س االختالف حجة ،وبيان ال�سنة حجة على املختلفني من
الأولني والآخرين”(.)1
ق�سم ال�شاطبي  الآخذين بهذا املنهج �إلى ثالثة �أق�سام:
وقد ّ
الأول :احلاكم به ،والثاين :املفتي به ،والثالث :املق ّلد العامل مبا �أفتاه
به املفتي .ثم قال� :أما الأول :فال ي�صح على الإطالق؛ لأنه �إن كان
متخ ًريا بال دليل مل يكن �أحد اخل�صمني �أولى باحلكم له من الآخر؛
�إذ ال مرجح عنده �إال الت�شهي ...وذلك باطل؛ لأنه يف�ضي �إلى مفا�سد ال
تن�ضبط ،ولأجل ذلك ا�شرتط العلماء يف احلاكم بلوغ درجة االجتهاد.
و�أما الثاين :ف�إن املفتي �إذا �أفتى بالقولني م ًعا على التخيري ،فقد �أفتى يف
النازلة بالإباحة و�إطالق العنان ،وهذا قول ثالث خارج عن القولني،
وهو ال يجوز �إن مل يبلغ درجة االجتهاد باالتفاق ،و�إن كان جمتهدً ا مل
ي�صح له القوالن يف وقت واحد ونازلة واحدة � ً
أي�ضا.
((( املرجع ال�سابق (.)94 ،93/5
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و� ً
أي�ضا :ف�إن املفتي قد �أقامه امل�ستفتي العامي مقام احلاكم على
نف�سه� ،إال �أنه ال ُيلزم بالفتوى ،فكما ال يجوز للحاكم كذلك املفتي.
و�أما الثالث :وهو �أن يكون ال�سالك لهذا امل�سلك عام ًّيا ،فهو قد ا�ستند
�إلى �شهوته وهواه ،واتباع الهوى عني مخالفة ال�شرع ،ولأن العامي
�إمنا ح ّكم العالمِ َ على نف�سه ليخرج عن اتباع هواه ،ولأجل ذلك بعث
الر�سل و�أنزلت الكتب؛ ف�إن العبد يف تقلباته دائر بني ملتني :لـ ّمة ملك،
ولـ ّمة �شيطان ،فهو مخري بحكم االبتالء يف امليل مع �أحد اجلانبني،
وقد قال اهلل تعالى( :ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ)
[ال�شم�س] ،وقال تعالى( :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ)
[الإن�سان] ،وقال تعالى( :ﮠ ﮡﮢ) [البلد].
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وعامة الأقوال اجلارية يف امل�سائل الفقهية تدور بني النفي والإثبات،
والهوى ال يعدوهما ،ف�إذا عر�ض العامي م�س�ألته على املفتي فهو قائل له:
(�أخرجني عن هواي ،ودلني على اتباع احلق) ،فال ميكن �أن يجيبه املفتي
بقوله( :يف م�س�ألتك قوالن؛ فاخرت �أيهما �شئت)؛ لأن ذلك حتكيم للهوى دون
ورمي يف عماية ،وجه ٌل بال�شريعة ،وغ�ش يف الن�صيحة ،وال ينجي
ال�شرعٌ ،
فعلت �إال بقول عامل؛ لأن ذلك حيلة من جملة
العامي من هذا �أن يقول :ما ُ
احليل التي تن�صبها النف�س لنيل الأغرا�ض الدنيوية(.)1
قول يف
ومما تقدم يتبني �أن االحتجاج باخلالف ،وع َّد جم َّر ِد وجو ِد ٍ
ً
م�سوغا الأخذ به دون ا�ستدالل معترب له �أ�ص ٌل باطل ،فاالختالف
امل�س�ألة
لي�س حجة ت�س ِّوغ التخيرُّ املطلق من الأقوال ،بل البد من النظر �إلى م�أخذ
اخلالف واملوازنة بني الأدلة والرتجيح �-إن كان الناظر من �أهل االجتهاد
والنظر� -أو ا�ستفتاء �أهل العلم واالجتهاد والفتوى و�س�ؤالهم ،والرجوع �إليهم
((( انظر :املوافقات (.)97-94/5
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والأخذ بفتاواهم وتقليدهم؛ لأن اجتهاد العلماء وفتاواهم يف حق العامي
كالأدلة يف حق املجتهد.
ومل يكتف العلماء بالن�ص على املنع من االحتجاج باخلالف ،بل نقلوا
الإجماع وحكوا االتفاق على منعه و�أنه ال ي�سوغ وال يجوز وال يحل ،وفاعله
فا�سق �آثم ،و�أن ذلك جهل بال�شريعة واتباع للهوى ،وخرق للإجماع.
قا�ض �أن يحكم مبا
قال ابن حزم“ :واتفقوا على �أنه ال يح ُّل ٍ
ملفت وال ٍ
ي�شتهي مما ذكرنا يف ق�صة ،ومما ا�شتهى مما يخالف ذلك احلكم يف �أخرى
مثلها؛ و�إن كان كال القولني مما قال به جماعة من العلماء ،ما مل يكن ذلك
الح له �إلى �صواب بان له”(.)1
لرجوع عن خط�أٍ َ
ٍ
ثم قال -يف موطن �آخر”:-واتفقوا �أن َط َلب ُر َخ ِ�ص ِّ
كل ت�أويل بال كتاب
وال �سنة ِف ْ�س ٌق ال يحل”(.)2
ونقل الإجماع على املنع من االحتجاج باخلالف � ً
أي�ضا :ابن عبدالرب،
حيث قال“ :االختالف لي�س بحجة عند �أحد علمته من فقهاء الأمة� ،إال من
ال ب�صر له ،وال معرفة عنده ،وال حجة يف قوله”(.)3
وممن نقل الإجماع يف ذلك � ً
أي�ضا� :أبو الوليد الباجي ،حيث قال“ :وكث ًريا
ما ي�س�ألني من تقع له م�س�ألة من الإميان ونحوها :لعل فيها رواية؟ �أو لعل
فيها رخ�صة؟ وهم يرون �أن هذا من الأمور ال�شائعة اجلائزة .ولو كان تكرر
عليهم �إنكار الفقهاء ملثل هذا ملا ُطو ِلبوا به ،وال َط َلبوه مني ،وال من �سواي،
وهذا مما ال خالف بني امل�سلمني -ممن ُي ْعت ُّد به يف الإجماع� -أنه ال يجوز،
وال ي�سوغ ،وال يحل لأحد �أن يفتي يف دين اهلل �إال باحلق الذي يعتقد �أنه حق،
ر�ضي بذلك من ر�ضيه ،و�سخطه من �سخطه”(.)4
(((
(((
(((
(((

مراتب الإجماع البن حزم (�ص.)51/
املرجع ال�سابق (�ص.)175/
جامع بيان العلم وف�ضله البن عبدالرب (.)922/2
املوافقات (.)91 ،90/5
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وكذلك نقل الإجماع على عدم جواز االحتجاج باخلالف� :أبو عمرو ابن
ال�صالح ،وبني �أنه جهل ومخالفة للإجماع� ،سواء �صدر ذلك من املفتي �أو
لقول �أو
العامي ،حيث قال “واعلم �أن من يكتفي يف فتياه �أو عمله مواف ًقا ٍ
وجه يف م�س�ألة ،ويعمل مبا ي�شاء من الأقوال �أو الوجوه ،من غري نظر يف
ٍ
الرتجيح ،وال َت َق ُّي ٍد به فقد جهل ،وخرق الإجماع”(.)1
ونقل الإجماع على حترمي ذلك � ً
أي�ضا :القرايف ،حيث قال�“ :إن احلاكم
�إذا كان جمتهدً ا فال يجوز �أن يحكم ،وال �أن يفتي �إال بالراجح عنده .و�إن كان
راجحا
مق ِّلدً ا جاز له �أن يفتي بامل�شهور يف مذهبه ،و�أن يحكم به ،و�إن مل يكن ً
عنده؛ مق ِّلدً ا يف رجحان القول املحكوم به الذي يقلده يف الفتيا .و�أما اتباع
إجماعا”(.)2
الهوى يف احلكم والفتيا فحرام � ً
ونقل الإجماع على حترميه � ً
أي�ضا� :شيخ الإ�سالم ابن تيمية -كما نقله
وبقول �أو
إجماعاٍ ،
عنه ابن مفلح -حيث قال“ :ويحرم احلكم والفتيا بالهوى � ً
إجماعا ،ويجب عليه �أن يعمل مبوجب اعتقاده
ٍ
وجه من غري نظر يف الرتجيح � ً
إجماعا ،قاله �شيخنا”(.)3
فيما له وعليه � ً
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وذكر تقي الدين ال�سبكي �أن �صاحب هذا امل�سلك �آثم ،حيث قال“ :و�أما
فعل وهو يعلم اختالف العلماء فيه ،ومل يعتقد جوازه ،ال
من �أقدم على ٍ
اجتهادًا ،وال تقليدً ا ،بل جم ّرد علمه �أن بع�ض النا�س قال بتحرميه ،وبع�ضهم
قال بتحليله ،فالذي �أراه �أنه �آثم؛ لكونه �أقدم مع ال�شك يف حكم اهلل
تعالى”(.)4
وقد نبه �أحد الأئمة على �إحدى ُ�شبه �أ�صحاب هذا املنهج ،وهي االحتجاج
(((
(((
(((
(((

 �أدب املفتي وامل�ستفتي البن ال�صالح (�ص.)125/
املعيار املعرب للون�شري�سي (.)6/12
الفروع البن مفلح (.)107/11
ال�سيف امل�سلول على من �سب الر�سول لل�سبكي (�ص.)389/
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للرتخ�ص مب�سائل اخلالف والأخذ برخ�ص العلماء بقول النبي �« :Sإن
اهلل يحب �أن ت�ؤتى ُرخ�صه كما يحب �أن ت�ؤتى عزائمه»( ،)1فبينّ الفرق بني
خ�ص اهلل تعالى امل�شروعة يف الكتاب وال�سنة ،وبني ُرخ�ص العلماء التي هي
ُر ِ
مح�ض اجتهاداتهم يف فهم الن�صو�ص ال�شرعية ،حيث قال“ :و�أرى كث ًريا
من النا�س يحملون هذا اخلرب على غري محله ،ويت�أولونه على غري جهته؛
فريون �أن الرخ�ص املذكورة عن �أهل العلم داخلة يف اخلرب ،ولي�س كذلك؛
لأن ر�سول اهلل �أ�ضاف الرخ�ص �إلى اهلل  ،فقال�« :إن اهلل يحب �أن ت�ؤتى
ُر َخ ُ�صه كما يحب �أن ت�ؤتى عزائمه» ،و ُر َخ ُ�صه غ ُري ُر َخ ِ�ص غريه؛ �إذ ال ميكن
�إ�ضافتها �إليه� ،إال ما بينّ منها يف كتابه� ،أو �شهد بها جماعة الأمة عليها� ،أو
�أ�ضيف بظاهر خرب الثقات �إليه .ورخ�ص العلماء محتاجة �إلى حجج ت�شهد
ب�صحتها؛ فمن �س ّمى رخ�ص العلماء رخ�صة فقد افرتى على اهلل الكذب و�إن
�أمكن �أن تكون يف نف�سها ح ًّقا"(.)2
وعليه فرخ�ص ال�شارع حجة مبجردها ،فهي �أدلة ،بخالف رخ�ص
الفقهاء ،فهي �أقوال حتتاج �إلى الأدلة ،فال ي�صح االحتجاج بها جمردة.
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(((  �أخرجه الإمام �أحمد يف امل�سند ( )108/2من حديث ابن عمر ب�إ�سناد �صحيح ،قال عنه الهيثمي يف
جممع الزوائد (( :)162/3رجاله رجال ال�صحيح).
و�أخرجه ابن خزمية يف �صحيحه يف كتاب ال�صالة  -باب ا�ستحباب ق�صر ال�صالة يف ال�سفر ،برقم:
(.)590
و�أخرجه ابن حبان يف �صحيحه يف كتاب ال�صالة  -باب �صالة ال�سفر ،برقم.)545( :
وله �شواهد من حيث عبداهلل بن عبا�س وعبداهلل بن م�سعود و�أبي هريرة و�أن�س و�أبي الدرداء و�أبي �أمامة
وواثلة بن الأ�سقع .انظر� :إرواء الغليل (.)9/3
((( نكت القر�آن لأبي �أحمد الكرجي الق�صاب (.)501 ،500/2
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املبحث ال�ساد�س
�أدلة حكم االحتجاج باخلالف
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تقرر يف املبحث ال�سابق �أن اخلالف لي�س حجة عند �أحد من علماء الأمة،
و�أن التم�سك ب�صورة اخلالف ،واال�ستدالل به ،واعتباره حجة على جواز
الأخذ ب�أي قول قيل يف امل�س�ألة �أ ّيا كان م�أخذه ،ومن غري تقليد �أو ترجيح
�أو نظر يف الأدلة� :أ�ص ٌل باطل وت�صو ٌر خاطئ� ،سواء �صدر عن جهل؛ بحيث
يظن العامي �أن كل ما وقع اخلالف فيه فال ترثيب فيه ،و�أنه م�شروع؛ لأنه
م�ستند �إلى قول قيل يف امل�س�ألة� ،أو كان دافعه الت�ساهل واتباع الهوى« ،وال
فعلت �إال بقول عامل؛ لأن ذلك حيلة من
ينجي العامي من هذا �أن يقول :ما ُ
جملة احليل التي تن�صبها النف�س لنيل الأغرا�ض الدنيوية»( ،)1و�سواء �أكان
اخلالف معت ًربا ومعت ًّدا به �أم غري معترب مما يو�صف ب�أنه غري �سائغ ،و�سواء
�صدر االحتجاج باخلالف من العامي -وهو الأكرث� -أو �صدر ممن ت�ص ّدر
للفتوى ،بحيث يتحايل على الأحكام ال�شرعية -ب�سبب رقة الدين وقلة الورع،
واتباع الهوى وال�شهوة ،ورغبة يف الظهور وال�شهرة -في�أخذ ب�أخف الأقوال
يف امل�س�ألة ويفتي به� ،أو يخيرّ العامي الذي ي�ستفتيه بني الأقوال ،ونحو ذلك.
فاالحتجاج باخلالف ممتنع وباطل يف جميع هذه ال�صور ال�سابقة،
وفاعله فا�سق �آثم ،فاالختالف لي�س حجة ت�س ِّوغ التخري املطلق من الأقوال،
بل �إن �صورة اخلالف ال يناط بها مطلق االعتبار ،ف�ضلاً عن االحتجاج ،ف�إن
الأئمة مل يراعوا من اخلالف �إال ما قوي مدركه وظهر دليله(.)2
((( املوافقات (.)97/5
((( انظر :مراعاة اخلالف ،لل�سنو�سي (�ص.)106 ،105/
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فالبد من النظر �إلى م�آخذ الأقوال واملوازنة بني �أدلتها �-إن كان الناظر
من �أهل االجتهاد� -أو ا�ستفتاء �أهل العلم واالجتهاد والفتوى ،والأخذ
بفتاواهم وال�صدور عنهم وتقليدهم؛ لأن اجتهاد العلماء وفتاواهم يف حق
العامي كالأدلة يف حق املجتهد.
كما تبني يف املبحث ال�سابق �أن ن�صو�ص العلماء املحققني مت�ضافرة يف
املنع من اعتبار اخلالف دليلاً وحجة ت�ضاهي الأدلة واحلجج ال�شرعية.
ويف هذا املبحث بيان الأدلة الدالة على حترمي االحتجاج باخلالف
وبطالنه ،ومنها ما ي�أتي:
الدليل الأول:
�إجماع العلماء على املنع من االحتجاج باخلالف وعدم جوازه ،و�أنه ال
ي�سوغ وال يحل ،وفاعله فا�سق �آثم ،و�أن ذلك جهل بال�شريعة ،واتباع للهوى،
وخرق للإجماع.
قا�ض �أن يحكم مبا
يقول ابن حزم« :واتفقوا على �أنه ال يح ُّل ٍ
ملفت وال ٍ
ي�شتهي مما ذكرنا يف ق�صة ،ومما ا�شتهى مما يخالف ذلك احلكم يف �أخرى
مثلها ،و�إن كان كال القولني مما قال به جماعة من العلماء ،ما مل يكن ذلك
لرجوع عن خط�أ الح له �إلى �صواب بان له»(.)1
ويقول ابن عبدالرب“ :االختالف لي�س بحجة عند �أحد علمته من فقهاء
الأمة� ،إال من ال ب�صر له ،وال معرفة عنده ،وال حجة يف قوله”(.)2
ويقول �أبو الوليد الباجي“ :وكث ًريا ما ي�س�ألني من تقع له م�س�ألة من
الأميان ونحوها :لع ّل فيها رواية� ،أو لعل فيها رخ�صة؟ وهم يرون �أن هذا
من الأمور ال�شائعة اجلائزة .ولو كان تكرر عليهم �إنكار الفقهاء ملثل هذا ملا
((( مراتب الإجماع (�ص.)51/
((( جامع بيان العلم وف�ضله (.)922/2
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طولبوا به ،وال طلبوه مني وال من �سواي ،وهذا مما ال خالف بني امل�سلمني
ممن يعتد به يف الإجماع� -أنه ال يجوز”(.)1ويقول �أبو عمرو ابن ال�صالح“ :اعلم �أن من يكتفي يف فتياه �أو عمله
لقول �أو وج ٍه يف م�س�ألة ،ويعمل مبا ي�شاء من الأقوال �أو الوجوه ،من
مواف ًقا ٍ
غري نظر يف الرتجيح ،وال تق ُّي ٍد به ،فقد جهل ،وخرق الإجماع”(.)2
ونقل الإجماع على حترميه � ً
أي�ضا� :شيخ الإ�سالم ابن تيمية -كما نقله
وبقول �أو
إجماعاٍ ،
عنه ابن مفلح -حيث قال“ :ويحرم احلكم والفتيا بالهوى � ً
إجماعا ،ويجب عليه �أن يعمل مبوجب اعتقاده
ٍ
وجه من غري نظر يف الرتجيح � ً
إجماعا ،قاله �شيخنا”(.)3
فيما له وعليه � ً
الدليل الثاين:
ٌ
مخالف ل�صريح الن�صو�ص من الكتاب وال�سنة،
�أن االحتجاج باخلالف
و�إجماع الأمة ،من الأمر عند التنازع بالرد �إلى كتاب اهلل و�سنة ر�سوله ،S
وذلك يف قوله تعالى( :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ
ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﰓ) [الن�ساء.]59:

82

يقول �شيخ الإ�سالم ابن تيمية“ :ف�أمر عند التنازع بال ّرد �إلى اهلل و�إلى
الر�سول؛ �إذ املع�صوم ال يقول �إال ح ًّقا .ومن علم �أنه قال احلق يف موارد
النزاع وجب اتباعه ،كما لو ذكر �آية من كتاب اهلل تعالى� ،أو حدي ًثا ثابتًا عن
ر�سول اهلل يق�صد به قطع النزاع� ،أما وجوب اتباع القائل يف ِّ
كل ما يقوله من
دليل يدل على �صحة ما يقول فلي�س ب�صحيح”(.)4
غري ذكر ٍ
(((
(((
(((
(((

املوافقات (.)91 ،90/5
 �أدب املفتي وامل�ستفتي (�ص.)125/
الفروع البن مفلح (.)107/11
بيان الدليل على بطالن التحليل (.)175/3
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ويقول ال�شاطبي�“ :إن يف م�سائل اخلالف ً
�ضابطا قر�آن ًّيا ينفي اتباع الهوى
جملة ،وهو قوله تعالى( :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ) وهذا املق ِّلد
قد تنازع يف م�س�ألته جمتهدان؛ فوجب ردها �إلى اهلل والر�سول ،وهو الرجوع
�إلى الأدلة ال�شرعية ،وهو �أبعد من متابعة الهوى وال�شهوة؛ فاختيار �أحد
املذهبني بالهوى وال�شهوة م�ضا ٌّد للرجوع �إلى اهلل والر�سول»(.)1
ويقول � ً
أي�ضا“ :مو�ضع اخلالف مو�ضع تنازع ،فال ي�صح �أن ير َّد �إلى �أهواء
النفو�س ،و�إمنا ير ُّد �إلى ال�شريعة ،وهي تبني الراجح من القولني ،فيجب
اتباعه ،ال املوافق للغر�ض”(.)2
فاالحتجاج باخلالف م�صادم لل�شريعة و�أدلتها ،لأن املحتج باخلالف
ٌ
وتارك النظر يف �أدلتها وم�آخذها،
ري منها ما �شاء،
ناظ ٌر يف الأقوال ومتخ ٌ
ولو كان جمرد وجود اخلالف ي�س ِّوغ الأخذ ب�أي قول قيل ،ملا كان للأمر بالرد
�إلى اهلل ور�سوله فائدة.
الدليل الثالث:
�أن االحتجاج باخلالف مخالف ملنهج �سلف الأمة والأئمة املتبوعني ،حيث
نقل وا�شتهر عنهم الرد �إلى الأدلة ال�شرعية وعدم الأخذ ب�أقوالهم �إذا تبني
�أنها مخالفة للأدلة؛ حيث نهوا من بعدهم من تالميذهم و�أتباعهم عن
متابعتهم فيما ذهبوا �إليه �إذا ظهر لهم من الن�صو�ص ما يخالف �أقوالهم،
فطالبوهم برتك �أقوالهم و�آرائهم �إذا كانت الن�صو�ص على خالف ما ذهبوا
�إليه ،و�أنه ال عربة مبذاهبهم حني تكون مخالفة للن�ص ،و�أن مذهبهم ما ورد
به الن�ص ،واملحتج باخلالف �آخذ به وم�ستدل بالأقوال ومعتد بها ،وتارك
للن�صو�ص والأدلة التي ا�ستندت �إليها تلك الأقوال.
ومن �أقوال �أئمة ال�سلف يف ت�أكيد هذا الأمر وتقريره ما يلي:
((( املوافقات (.)82 ،81/5
((( املرجع ال�سابق (.)99/5
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يقول الإمام �أبو حنيفة�« :إذا قلت اً
قول يخالف كتاب اهلل وخرب الر�سول
 Sفاتركوا قويل”(.)1
ويقول الإمام مالك�“ :إمنا �أنا ب�شر �أخطئ و�أ�صيب ،فانظروا يف ر�أيي ،فكل
ما وافق الكتاب وال�سنة فخذوه ،وكل ما مل يوافق الكتاب وال�سنة فاتركوه”(.)2
ويقول الإمام ال�شافعي“ :ما من �أحد �إال وتذهب عليه �سن ٌة لر�سول اهلل
 Sوتعزب عنه ،فمهما قلت من قول �أو � ّأ�صلت من �أ�صل فيه عن ر�سول اهلل
 Sخالف ما قلت ،فالقول ما قال ر�سول اهلل  Sوهو قويل”(.)3
ويقول � ً
أي�ضا�“ :أجمع امل�سلمون على �أن من ا�ستبانت له �سنة ر�سول اهلل
 Sمل يكن له �أن يدعها لقول �أحد من النا�س”(.)4
ويقول � ً
أي�ضا�“ :إذا وجدمت يف كتابي خالف �سنة ر�سول اهلل  Sفقولوا
()5
ب�سنة ر�سول اهلل ودعوا ما قلت” .
ويقول � ً
أي�ضا�“ :إذا �صح احلديث فهو مذهبي”(.)6
ويقول � ً
أي�ضا“ :كل م�س�ألة تكلمت فيها �صح اخلرب فيها عن ر�سول اهلل S
عند �أهل النقل بخالف ما قلت ف�أنا راجع عنها يف حياتي وبعد موتي”(.)7
ويقول الإمام �أحمد“ :كان �أح�سن �أمر ال�شافعي عندي �أنه كان �إذا �سمع
اخلرب مل يكن عنده قال به وترك قوله”(.)8
ويقول �شيخ الإ�سالم ابن تيمية“ :و�أما �أقوال بع�ض الأئمة كالفقهاء
إجماعا باتفاق امل�سلمني ،بل قد ثبت
الأربعة وغريهم فلي�س حجة الزمة ،وال � ً
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

 �إيقاظ همم �أويل الأب�صار (�ص.)62/
املوافقات ( ،)331/5ومواهب اجلليل (.)40/3
 �إعالم املوقعني ( ،)286/2و�إيقاظ الهمم (�ص.)100/
 �إعالم املوقعني (.)7/1
الفقيه واملتفقه ( ،)389/1و�إعالم املوقعني (.)233/4
املجموع للنووي (.)136/1
حلية الأولياء لأبي نعيم ( ،)107/9و�إعالم املوقعني (.)285/2
 �إعالم املوقعني (.)286/2
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عنهم �أنهم نهوا النا�س عن تقليدهم ،و�أمروا �إذا ر�أوا اً
قول يف الكتاب وال�سنة
�أقوى من قولهم �أن ي�أخذوا مبا ّ
دل عليه الكتاب وال�سنة ،ويدعوا �أقوالهم،
ولهذا كان الأكابر من �أتباع الأئمة الأربعة ال يزالون �إذا ظهر لهم داللة
الكتاب �أو ال�سنة على ما يخالف قول متبوعهم اتبعوا ذلك”(.)1
ويقول -يف مو�ضع �آخر”:-وهذا �أبو يو�سف ومحمد �أتبع النا�س لأبي
حنيفة و�أعلمهم بقوله ،وهما قد خالفاه يف م�سائل ال تكاد حت�صى مل ّا تبني
لهما من ال�سنة واحلجة ما وجب عليهما اتباعه”(.)2
وهذا هو املنهج ال�شرعي ال�صحيح ،وهو االعتداد بالن�صو�ص والعمل بها،
والوقوف عند حدودها ،والنظر يف �أدلة الأقوال وم�آخذها ،واملوازنة بينها ،ال
االعتماد على �أقوال املختلفني جمردة عن الأدلة ،فكيف �إذا كانت تلك الأقوال
والآراء م�صادمة لهذه الأدلة والن�صو�ص ال�شرعية �أو خارقة لإجماع الأمة!
الدليل الرابع:
�أن االحتجاج باخلالف يف�ضي �إلى م�صادمة مقا�صد ال�شريعة ،فهو
مخالف ملا تقرر من كون مق�صود ال�شارع من التكليف �إخراج املكلف من
داعية الهوى �إلى داعية ال�شرع ،و�أن ال�شريعة �إمنا جاءت ِّ
لكف املكلفني
ومنعهم من اال�ستجابة لأهوائهم و�شهواتهم ،ليكونوا عبادًا هلل تعالى اختيا ًرا
كما �أنهم عباد هلل ا�ضطرا ًرا ،فهذا املعنى ال يجتمع مع تخيري املكلف بني
الآراء والأقوال يف امل�سائل اخلالفية ،فتكون ال�شريعة وفق �أهواء النفو�س
ومنافعها كيف كانت ،وقد قال اهلل تعالى( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ) [امل�ؤمنون.]71:
فاالحتجاج باخلالف فيه هدم لهذا الأ�صل ال�شرعي املقا�صدي العظيم؛
((( جمموع الفتاوى (.)11 ،10/20
((( املرجع ال�سابق (.)253 ،252/22
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�إذ هو عني اتباع الهوى الذي تواترت الن�صو�ص ال�شرعية وت�ضافرت يف النهي
عنه والتحذير منه ،وب�سببه تهدم كثري من �أ�صول الإ�سالم وم�صادر الت�شريع
وتتقو�ض دعائمها و�أحكامها؛ �إذ لن يعدم ك ُّل ذي هوى متم�س ًكا يت�شبث به يف
ت�سويغ انحرافه وهواه ،و�صبغه ال�صبغة ال�شرعية ،فلي�ست ال�شريعة مو�ضوعة
على وفق �أهواء النفو�س ،وال يجوز �أن تكون تابعة لل�شهوات؛ �إذ لو كان ال�شرع
أحد
تاب ًعا للهوى وال�شهوة لكان يف الطباع ما يغني عنه ،وكانت �شهوة كل � ٍ
�شرعا له(.)1
وهواه ً
وعليه فاملحتج مبجرد اخلالف متبع ملا يهواه وي�شتهيه ،فهو قد �أخذ القول
واحتج باخلالف و�سيلة �إلى اتباع هواه ،ال و�سيلة �إلى تقواه ،فلم يكن ممتثلاً
لأمر ال�شارع ،بل هو �أقرب �إلى �أن يكون ممن اتخذ �إلهه هواه(.)2
يقول ال�شاطبي“ :القائل بهذا راجع �إلى �أن يتبع ما ي�شتهيه ويجعل القول
املوافق حجة له ،ويدر�أ بها عن نف�سه ،فهو �أخذ القول و�سيلة �إلى اتباع هواه،
ال و�سيلة �إلى تقواه”(.)3
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ويقول -يف معر�ض تق�سيمه الآخذين بهذا املنهج �إلى �أق�سام“ :-و�أما الثالث:
وهو �أن يكون ال�سالك لهذا امل�سلك عام ًّيا ،فهو قد ا�ستند �إلى �شهوته وهواه،
واتباع الهوى عني مخالفة ال�شرع” ثم قال“ :ولأن العامي �إمنا ح ّكم العامل على
نف�سه ليخرج عن اتباع هواه ..وعامة الأقوال اجلارية يف امل�سائل الفقهية تدور
بني النفي والإثبات ،والهوى ال يعدوهما ،ف�إذا عر�ض العامي م�س�ألته على املفتي
فهو قائل له�“ :أخرجني عن هواي ،ودلني على اتباع احلق” ،فال ميكن �أن
يجيبه املفتي بقوله“ :يف م�س�ألتك قوالن ،فاخرت �أيهما �شئت) ،لأن ذلك حتكيم
للهوى دون ال�شرع ،ورم ٌي يف عماية ،وجه ٌل بال�شريعةٌّ ،
وغ�ش يف الن�صيحة ،وال
((( انظر :بدائع الفوائد (.)953/4
((( انظر :املوافقات (.)94/5
((( املرجع ال�سابق ،ال�صفحة نف�سها.
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ينجي العامي من هذا �أن يقول :ما فعلتُ �إال بقول عامل؛ لأن ذلك حيلة من جملة
احليل التي تن�صبها النف�س لنيل الأغرا�ض الدنيوية”(.)1
ويقول ال�شاطبي ً �-
أي�ضا يف بيان م�صادمة هذا املنهج ملقا�صد ال�شريعة:-
“الأ�صل ال�شرعي �أن فائدة و�ضع ال�شريعة �إخراج املكلف عن داعية هواه،
وتخيريه بني القولني ٌ
نق�ض لذلك الأ�صل ،وهو غري جائز؛ ف�إن ال�شريعة قد
ثبت �أنها ت�شتمل على م�صلحة جزئية يف كل م�س�ألة ،وعلى م�صلحة كلية يف
دليل ِّ
اجلملة� ،أما اجلزئية :فما ُيعرب عنها ُ
كل ُح ْك ٍم وحكمتُه ،و�أما الكلية:
فهي �أن يكون املكلف داخلاً حتت قانون معني من تكاليف ال�شرع يف جميع
ت�صرفاته؛ اعتقادًا ،اً
وقول ،وعملاً  ،فال يكون متب ًعا لهواه كالبهيمة امل�سيبة
حتى يرتا�ض بلجام ال�شرع”(.)2
ثم قال“ :متى خرينا املقلدين يف مذاهب الأئمة لينتقوا منها �أطيبها
عندهم مل يبق لهم مرجع �إال اتباع ال�شهوات يف االختيار ،وهذا مناق�ض
ملق�صد و�ضع ال�شريعة ،فال ي�صح القول بالتخيري على حال”( )3ثم قال:
“لي�س للمقلد �أن يتخري يف اخلالف ..لأن كل واحد من املفتني متبع لدليل
عنده يقت�ضي �ضد ما يقت�ضيه دليل �صاحبه ،فما �صاحبا دليلني مت�ضادين،
فاتباع �أحدهما بالهوى اتباع للهوى”(.)4
وكما �أن احتجاج العامي باخلالف مناف ملقا�صد ال�شريعة يف حقه،
ومف�ض �إلى معار�ضتها ومنافاتها؛ لأن
فكذلك هو م�صادم لها يف حق املفتيٍ ،
الأ�صل يف الفتوى �أن ت�ستند �إلى م�س ّوغ �شرعي ودليل معترب ،ف�إذا �أفتى الفقيه
يف م�س�ألة مبا يهواه من الأقوال ،ويحقق له ً
غر�ضا ،ف�إن هذا من اتباع الهوى،
واحلكم بالت�شهي ،والتحايل على الأحكام ال�شرعية� ،سواء �أكان بق�صد نفع
امل�ستفتي �أم بق�صد الإ�ضرار به ،فهذا مناق�ض ملقا�صد ال�شارع.
(((
(((
(((
(((

انظر :املرجع ال�سابق ( )97 ،96/5بت�صرف ي�سري.
املرجع ال�سابق (.)78 ،77/5
املرجع ال�سابق (.)78/5
املرجع ال�سابق ( )81-79/5بت�صرف ي�سري.
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ولأجل ذلك يقول ابن القيم“ :الت�شهي والتحكم باطل ..وال يجوز �أن
تكون ال�شرائع تابعة لل�شهوات؛ �إذ لو كان ال�شرع تاب ًعا للهوى وال�شهوة لكان
�شرعا له”(.)1
يف الطباع ما يغني عنه ،وكانت �شهوة كل �أحد وهواه ً
فالفتوى للتحايل على الأحكام ال�شرعية غري جائزة ،وقد ع ّد ابن
ال�صالح �أن من ت�ساهل الفقيه يف الفتوى �أن حتمله الأغرا�ض الفا�سدة على
تتبع احليل املحرمة �أو املكروهة ،فيتم�سك ُّ
بال�شبه طل ًبا للرتخي�ص ملن يريد
نفعه� ،أو التغليظ على من يريد الإ�ضرار به(.)2
ويقول ابن القيم“ :وباجلملة فال يجوز العمل والإفتاء يف دين اهلل
تعالى بالت�شهي والتخيرُّ وموافقة الغر�ض ،فيطلب القول الذي يوافق غر�ضه
وغر�ض من يحابيه فيعمل به ،ويفتي به ،ويحكم به ،ويحكم على عدوه ويفتيه
ب�ضده ،وهذا من �أف�سق الف�سوق و�أكرب الكبائر”(.)3
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يرجح يف
كما �شدد ال�شاطبي يف هذا الأمر؛ فذكر �أنه ال يجوز للحاكم �أن ِّ
حكمه �أحد القولني باملحبة والإمارة �أو ق�ضاء احلاجة ،و�إمنا يلزمه �أن يعتمد
�شرعا ،وهذا مما اتفق عليه العلماء ،فكل
يف ترجيحه على الوجوه املعتربة ً
ورجح يف اجتهاده اً
قول دون االلتفات �إلى معنى �شرعي معترب
من خالف ذلك ّ
فقد خلع الربقة ،وا�ستند �إلى غري ال�شريعة(.)4
الدليل اخلام�س:
مف�ض �إلى تتبع رخ�ص العلماء وزالتهم و�شواذ
�أن االحتجاج باخلالف ٍ
�آرائهم وفتاواهم يف امل�سائل ال�شرعية مما خالفوا فيه جماهري الأمة مخالفة
غري �سائغة وال معتربة.
(((
(((
(((
(((

بدائع الفوائد (.)953/4
انظر� :أدب املفتي وامل�ستفتي (�ص.)111 /
 �إعالم املوقعني (.)211/4
انظر :االعت�صام (.)423 ،422/2
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يقول الغزايل« :تخيرُّ �أطيب املذاهب و�أ�سهل املطالب بالتقاط الأخف
والأهون من مذهب كل ذي مذهب محال ...لأن اتباع الأف�ضل متحتم،
وتخيرُّ املذاهب يج ُّر ال محالة �إلى اتباع الأف�ضل تارة واملف�ضول �أخرى»(.)1
ويقول ال�شاطبي�“ :إن ذلك يف�ضي �إلى تتبع رخ�ص املذاهب من غري
ا�ستناد �إلى دليل �شرعي”(.)2
وقد نقل ابن عبدالرب الإجماع على املنع من تتبع الرخ�ص( ،)3كما حكى
ابن حزم الإجماع على �أن ذلك ف�سق ال يحل(.)4
وقد حذر العلماء حتذي ًرا �شديدً ا من تتبع الرخ�ص وزالت العلماء التي
خالفوا فيها جماهري علماء الأمة مخالفة غري �سائغة ،ووقف ال�صحابة 
وعلماء ال�سلف من بعدهم موق ًفا �شديدً ا من اخلالف غري ال�سائغ ،ظهر فيه
عظيم خوفهم من انت�شاره ،وحر�صهم على �إماتته وعدم االفتتان به ،ومن
ذلك قول عمر بن اخلطاب “ :يهدم الإ�سالم زلة العامل ،وجدال املنافق
بالكتاب ،وحكم الأئمة امل�ض ِّلني”(.)5
خالف ُي�سرت َو ُح �إليه ،ويعتمد عليه”(.)6
ويقول ابن ال�صالح“ :لي�س ك ّل ٍ
ويقول ال�شاطبي -متحد ًثا عن املخالفات غري ال�سائغة ،التي هي من قبيل
زالت العلماء“ :-ال ي�صح اعتمادها خال ًفا يف امل�سائل ال�شرعية؛ لأنها مل ت�صدر
يف احلقيقة عن اجتهاد ،وال هي من م�سائل االجتهاد ،و�إن ح�صل من �صاحبها
اجتها ٌد فهو مل ي�صادف فيها محلاًّ  ،ف�صارت يف ن�سبتها �إلى ال�شرع ك�أقوال غري
املجتهد ،و�إمنا ُيع ُّد يف اخلالف ال ُ
أقوال ال�صادر ُة عن �أدل ٍة معترب ٍة يف ال�شريعة،
(((
(((
(((
(((
(((
(((

املنخول (�ص.)607 ،606/
املوافقات (.)82/5
انظر جامع بيان العلم وف�ضله (.)927/2
انظر :مراتب الإجماع (�ص.)51/
 �أخرجه ابن املبارك يف الزهد (رقم  )1475والدارمي يف �سننه (رقم .)220
فتاوى ابن ال�صالح (�ص )300/رقم .488
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كانت مما يقوى �أو ي�ضعف .و�أما �إذا �صدرت عن جمرد خفاء الدليل� ،أو عدم
م�صادفته ..فال ،فلذلك قيل� :إنه ال ي�صح �أن يعت ّد بها يف اخلالف”(.)1
ويقول � ً
أي�ضا�“ :إن زلة العامل ال ي�صح اعتمادها من جهة ،وال الأخذ بها
تقليدًا له؛ وذلك لأنها مو�ضوعة على املخالفة لل�شرع ،ولذلك ُعدّت زلة ،و�إال فلو
كانت معتدًّا بها مل ُيجعل لها هذه الرتبة ،وال ُن�سب �إلى �صاحبها الزلل فيها”(.)2
وقد نقل �شيخ الإ�سالم ابن تيمية اتفاق العلماء على عدم جواز اتباع
العامل يف زلته من خالفه غري ال�سائغ(.)3
بل ذكر �أبو يعلى �أن للمحت�سب �إنكار ما وقع ب�سبب الأقوال والفتاوى
ال�ضعيفة وغري ال�سائغة ،حيث قال�“ :أما ما اختلف الفقهاء يف حظره
و�إباحته فال مدخل له يف �إنكاره� ،إال �أن يكون مما َ�ض ُع َف فيه اخلالف� ،أو
كان ذريعة �إلى محظور متفق عليه ،كربا النقد ،فاخلالف فيه �ضعيف ،وهو
ذريع ٌة �إلى ربا الن�س�أ املتفق على حترميه ،وكنكاح املتعة ،رمبا �صار ذريعة �إلى
ا�ستباحة الزنا”(.)4
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وقد �أو�ضح العز بن عبدال�سالم هذا الأمر بقوله“ :من �أخذ مبا اختُلف
احلكم فيه .فهذا
فيه فله حاالن� :أحدهما� :أن يكون املخت َل ُف فيه مما ُين َق ُ�ض
ُ
ال �سبيل �إلى التقليد فيه؛ لأنه خط�أٌ مح�ض ،وما ُح ِك َم فيه بالنق�ض �إال لكونه
خط�أ بعيدً ا من نف�س ال�شرع وم�أخذه ورعاية حكمه”(.)5
مختلف
فعل
ٍ
و�أبلغ من ذلك �أن ابن ال�سبكي ذكر �أن املقلد حني يقدم على ٍ
فعل وهو
فيه دون �أن يعتقد ح ّله فهو �آثم؛ حيث قال“ :و�أما َمنْ �أقدم على ٍ
يعلم اختالف العلماء فيه ،ومل يعتقد جوازه ،ال اجتهادًا ،وال تقليدًا ،بل جمرد
(((
(((
(((
(((
(((

املوافقات (.)139 ،138/5
املرجع ال�سابق (.)136/5
انظر :بيان الدليل على بطالن التحليل (�ص.)155/
الأحكام ال�سلطانية لأبي يعلى (�ص.)297
القواعد الكربى للعز بن عبدال�سالم (.)371/2
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ِع ْل ِمه �أن بع�ض النا�س قال بتحرميه ،وبع�ضهم قال بتحليله ،فالذي �أراه �أنه
�آثم ،لكونه �أقدم مع ال�شك يف حكم اهلل تعالى”(.)1
و�إذا كانت زلة العامل تهدم الإ�سالم ،وال ي�صح اعتمادها وال الأخذ بها،
فكيف مبن تتبع زالت العلماء وجمعها وعمل بها ،واحتج بكل خالف �ضعيف!
يقول �سليمان التيمي“ :لو �أخذت برخ�صة كل عامل اجتمع فيك ال�ش ُّر
كلُّه”(.)2
وتعقبه ابن عبدالرب بقوله“ :هذا �إجما ٌع ال �أعلم فيه خال ًفا”(.)3
ويقول �أبو عمرو ابن ال�صالح“ :ومن يتّبع ما اختلف فيه العلماء ،و�أخذ
بال ُّرخ�ص من �أقاويلهم تزندق �أو كاد”(.)4
و�إذا كان االحتجاج باخلالف يف�ضي �إلى تتبع الرخ�ص والأخذ ب�شواذ
الآراء الفقهية وزالت العلماء التي ا�ستفا�ضت ن�صو�صهم بالتحذير منها
والنهي عنها ،فال �شك يف بطالنه وعدم جوازه ،وعظيم خطره.
الدليل ال�ساد�س:
�أن االحتجاج باخلالف يف�ضي �إلى جعل اخلالف حجة ودليلاً من �أدلة
ال�شريعة؛ ذلك �أن املكلف حني ي�أخذ ب�أي قول قيل يف امل�س�ألة -و�إن كان �ضعي ًفا
�أو �شا ًّذا -ويعمل به ،ويكون متم�سكه يف ذلك �أنها من امل�سائل اخلالفية،
من غري نظر وترجيح وموازنة بني الأدلة ،ودون نظر يف م�ستند هذا القول
حينئذ قد جعل اخلالف يف امل�س�ألة دليلاً له على الأخذ
الذي اختاره ،ف�إنه
ٍ
ب�أي الأقوال فيها؛ ملجرد كونها مختل ًفا فيها ،ال لأجل دليل يدل على �صحة
ما ذهب �إليه ،ف�أ�ضحى اخلالف عنده معدودًا يف احلجج ال�شرعية؛ وهذا
(((
(((
(((
(((

ال�سيف امل�سلول على من �سب الر�سول (�ص.)389/
حلية الأولياء ( ،)32/3وجامع بيان العلم وف�ضله (.)927/2
جامع بيان العلم وف�ضله (.)927/2
فتاوى ابن ال�صالح (�ص )300/رقم .488
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باطل؛ �إذ �صورة االختالف ال يناط بها مطلق االعتبار ،ف�ضلاً عن االحتجاج،
ف�إن الأئمة مل يراعوا من اخلالف �إال ما قوي مدركه وظهر دليله.
وقد ن�ص العلماء على املنع من اعتبار اخلالف حجة ودليلاً ت�ضاهي
احلجج والأدلة ال�شرعية ،يقول ابن عبدالرب« :اخلالف ال يكون حجة يف
ال�شرع»(.)1
بل حكى االتفاق على ذلك بقوله“ :االختالف لي�س بحجة عند �أحد علمتُه
من فقهاء الأمة� ،إال من ال ب�صر له ،وال معرفة عنده ،وال حجة يف قوله”(.)2
ويقول الزرك�شي”:اعلم �أن عني اخلالف ال ينت�صب �شبهة وال يراعى ،بل
النظر �إلى امل�أخذ وقوته”(.)3
وقد �أبطل �شيخ الإ�سالم ابن تيمية تعليل الأحكام باخلالف -والتعليل
باخلالف فرع االحتجاج به -بقوله“ :تعليل الأحكام باخلالف علة باطلة يف
نف�س الأمر؛ ف�إن اخلالف لي�س من ال�صفات التي يع ّلق ال�شارع بها الأحكام
يف نف�س الأمر؛ ف�إن ذلك و�صف حادث بعد النبي  ،Sولكن ي�سلكه من مل
يكن عاملًا بالأدلة ال�شرعية"(.)4
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كما ن�ص -يف مو�ضع �آخر -على بطالن االحتجاج باخلالف؛ لأن احلجة
يف الدليل ال ب�أقوال املختلفني ،بقوله“ :ولي�س لأحد �أن يحتج بقول �أحد يف
الن�ص والإجما ُع ودلي ٌل م�ستنبط من ذلك ُتق ّرر
م�سائل النزاع ،و�إمنا احلجة ُّ
مقدماته بالأدلة ال�شرعية ،ال ب�أقوال بع�ض العلماء؛ ف�إن �أقوال العلماء يحتج
لها بالأدلة ال�شرعية ال يحتج بها على الأدلة ال�شرعية”(.)5
مف�ض �إلى اعتباره حجة،
وقد �ص ّرح ال�شاطبي ب�أن االحتجاج باخلالف ٍ
(((
(((
(((
(((
(((

جامع بيان العلم وف�ضله (.)922/2
املرجع ال�سابق ،ال�صفحة نف�سها.
البحر املحيط (.)266/2
جمموع الفتاوى (.)282 ،281/23
املرجع ال�سابق (.)202/26
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وع ّده دليلاً من �أدلة ال�شريعة ،و�شدد يف التحذير واملنع منه ،واعتباره �أ�صلاً
باطلاً  ،حيث قال“ :وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية؛ حتى �صار اخلالف يف
امل�سائل معدودًا يف حجج الإباحة ،ووقع فيما تقدم وت�أخر من الزمان االعتما ُد
يف جواز الفعل على كونه مختل ًفا فيه بني �أهل العلم ..فرمبا وقع الإفتاء يف
امل�س�ألة باملنع ،فيقال :لمِ َ متنع وامل�س�ألة مختلف فيها ،فيجعل اخلالف حجة يف
اجلواز؛ ملجرد كونها مختل ًفا فيها ،ال لدليل يدل على �صحة مذهب اجلواز ،وال
لتقليد من هو �أولى بالتقليد من القائل باملنع ،وهو عني اخلط�أ على ال�شريعة؛
حيث جعل ما لي�س مبعتمد معتمدًا ،وما لي�س بحج ٍة حجة”(.)1
وقد نقل عن اخلطابي �أنه قال -حكاية عن بع�ض املحتجني باخلالف
على الإباحة�“ :-إن النا�س ملا اختلفوا يف الأ�شربة ،و�أجمعوا على حترمي
خمر العنب ،واختلفوا فيما �سواه :ح ّرمنا ما اجتمعوا على حترميه و�أبحنا
ما �سواه” .ثم قال اخلطابي“ :وهذا خط�أ فاح�ش ..ولي�س االختالف حجة،
وبيان ال�سنة حجة على املختلفني من الأولني والآخرين”(.)2
فتقرر مما تقدم �أن االحتجاج باخلالف باطل وغري جائز؛ �إذ يلزم منه
اعتباره حجة ودليلاً من �أدلة ال�شريعة ،وهذا ممتنع وباطل ،فيبطل وميتنع
ملزومه.
الدليل ال�سابع:
�أن االحتجاج باخلالف يف�ضي �إلى ترك العمل بالأدلة ال�شرعية ،ورد
الن�صو�ص ،و�ضياع احلق يف �أ�صول الدين وفروعه يف العبادات واملعامالت،
و�إ�سقاط التكليف يف كل م�س�ألة مختلف فيها؛ لأن حا�صل الأمر مع القول
بالتخيري �أن للمكلف �أن يفعل ما ي�شاء ،ويختار من الأقوال ما يوافق هواه ،دون
تق ُّي ٍد بالرتجيح ونظر يف الأدلة ،وهذا هو عني �إ�سقاط التكليف(.)3
((( املوافقات (.)93 ،92/5
((( املرجع ال�سابق (.)94 ،93/5
((( انظر :املوافقات (.)83/5
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وقد نبه ال�شاطبي �إلى خطورة هذا امل�سلك ،فبني �أن النتيجة احلتمية
لتجويز االحتجاج باخلالف هي اتباع الرخ�ص مما ي�ؤدي �إلى كثري من
املفا�سد؛ “كاالن�سالخ من الدين برتك اتباع الدليل �إلى اتباع اخلالف،
وكاال�ستهانة بالدين �إذ ي�صري بهذا االعتبار �س ّي اًال ال ين�ضبط ،وكرتك ما
هو معلوم �إلى ما لي�س مبعلوم؛ لأن املذاهب اخلارجة عن مذهب مالك يف
هذه الأم�صار جمهولة ،وكانخرام قانون ال�سيا�سة ال�شرعية برتك االن�ضباط
�إلى �أمر معروف ،وك�إف�ضائه �إلى القول بتلفيق املذاهب على وجه يخرق
�إجماعهم ،وغري ذلك من املفا�سد التي يكرث تعدادها”(.)1
يقول الغزايل“ :تخري �أطيب املذاهب و�أ�سهل املطالب بالتقاط الأخف
والأهون من مذهب كل ذي مذهب محال؛ لأن ذلك قريب من الت�شهي،
فين�س ُّل من معظم م�ضايق ال�شرع ب�آحاد التو�سعات التي اتفقت الأئمة يف
�آحاد القواعد عليها”(.)2
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اتباعا
وعليه فمن ي�سلك هذا امل�سلك ،فيعتاد االحتجاج باخلالفً ،
للهوى يف�ضي به ذلك �إلى رقة الدين واالن�سالخ منه ،في�ست�صغر وي�ستمرئ
بقول و�إن
كث ًريا من املخالفات ال�شرعية التي يرتكبها ويقرتفها
احتجاجا ٍ
ً
كان �ضعي ًفا واه ًيا ال ي�ستند �إلى دليل� ،أو مت�س ًكا بفتوى �شاذة مخالفة ملا
عليه جماهري امل�سلمني ،ونحو ذلك ،حتى ي�صل به احلال �إلى ر ّد الن�صو�ص
ال�شرعية ،وترك العمل بالأدلة والأحكام ،والتهاون باحلرمات ،وح ّل رباط
التكليف ،وت�ضييع ال�شريعة ،واالنحالل من الدين.
وكفى بذلك دليلاً على بطالن االحتجاج باخلالف وحترميه.

((( املرجع ال�سابق (.)103 ،102/5
((( املنخول (�ص.)606/
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اخلامتة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات ،وال�صالة وال�سالم على من
ختمت ببعثته النبوات ،نبينا محمد ،وعلى �آله و�صحبه ،ومن اقتدى بهديه
�إلى يوم الدين،
وبعد:
ففي ختام هذا البحث �أجمل �أهم نتائجه يف الآتي:
1.1االختالف بني النا�س �سنة ما�ضية ،وطبيعة ب�شرية كونية ،فطر اهلل
النا�س وجبلهم عليها ،ومن ذلك االختالف الفقهي ،فهو فطري
وحتمي وم�شروع ،ال ميكن �إلغا�ؤه وال جتاهله ،فال بد من �إح�سان
التعامل معه.
2.2االختالف الفقهي الواقع بني العلماء ق�سمان:
الق�سم الأول :اخلالف املعترب :وهو اخلالف ال�صادر من �أهل العلم
يف امل�سائل التي لي�س فيها ن�ص �صحيح �صريح ،ولي�ست محل �إجماع.
فهو خالف معت ُّد به ،ال يذم املخالف فيه ،وال ُي�ش ّنع عليه ،ويو�صف
باخلالف ال�سائغ.
الق�سم الثاين :اخلالف غرياملعترب :وهو اخلالف ال�صادر ممن لي�س
من �أهل االجتهاد� ،أو كان على خالف الن�ص ال�صحيح ال�صريح الذي
ال معار�ض له� ،أو الإجماع� ،أو القيا�س اجللي.
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وهو خالف مذموم غري معتدِّ به ،و ُينكر فيه على املخالف ،و ُير ُّد على
�صاحبه ،ويو�صف باخلالف غري ال�سائغ.
3.3املراد باالحتجاج باخلالف :التم�سك ب�صورة اخلالف ووجوده،
واال�ستدالل به ،واعتباره حجة على جواز الأخذ ب�أي قول قيل يف
امل�س�ألة� ،أ ًّيا كان م�أخذه ،حتى و�إن كان �ضعي ًفا �أو �شا ًّذا �أو زلة من زالت
م�صادما للن�صو�ص ال�صحيحة ال�صريحة
العلماء ،بل حتى و�إن كان
ً
ومخال ًفا لإجماع الأمة� ،أو ال م�ستند له ،فيعتمد املكلف يف جواز الفعل
على كونه مختل ًفا فيه بني الفقهاء ،ويعترب اخلالف من حجج الإباحة،
من غري تقليد �أو ترجيح �أو نظر يف الأدلة ،ومن غري نظر يف م�أخذ
هذا القول الذي اختاره ،ظ ًّنا منه ب�أن كل ما وقع اخلالف فيه فال
ترثيب فيه ،و�أنه م�شروع؛ لأنه م�ستند �إلى قول قيل يف تلك امل�س�ألة.
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�4.4أن االحتجاج باخلالف كما يقع من العامي -وهو الغالب -ب�سبب
اجلهل �أو بدافع الهوى ،ف�إنه ي�صدر �-أحيا ًنا -من بع�ض من ت�صدر
للفتوى بحيث يتحايل على الأحكام ال�شرعية -ب�سبب رقة الدين وقلة
الورع ،واتباع الهوى وال�شهوة ،ورغبة يف الظهور وال�شهرة -في�أخذ
ب�أخف الأقوال يف امل�س�ألة ويفتي به� ،أو يخيرّ العامي الذي ي�ستفتيه بني
الأقوال ،ونحو ذلك.
5.5قد يظن ظا ٌّن �أن قاعدة (ال �إنكار يف م�سائل اخلالف) فرع االحتجاج
باخلالف ،و�أن معناها يت�ضمن االعتداد باخلالف ومراعاته �أ ًّيا كان،
�سواء �أكان له دليل �أم ال ،و�سواء �أكان م�ستنده قو ًّيا �أم واه ًيا �ضعي ًفا،
و�سواء �أكان من اخلالف املعترب �أم كان خال ًفا غري �سائغ ،ولكن هذا
املعنى غري مراد؛ حيث �إن هذه القاعدة بهذا الإطالق ال ت�صح ،و�أن
املعنى املراد منها� :أنه ال �إنكار يف م�سائل االجتهاد التي ي�سوغ فيها
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اخلالف� ،أو ال �إنكار يف م�سائل اخلالف التي ي�سوغ فيها االجتهاد،
ولي�س مطلق اخلالف؛ �إذ من امل�سائل اخلالفية ما يجب الإنكار على
من خالف فيها ،وعليه فالقاعدة ال تدل على االحتجاج باخلالف
مطل ًقا ،وال على االعتداد به ومراعاته �أ ًّيا كان م�أخذه.
�6.6أن االحتجاج باخلالف يتفق مع مراعاة اخلالف يف تعلقهما باخلالف
واالعتداد بالقول املخالف ،ويفرتقان من حيث �إن مراعاة اخلالف
�صادرة من املجتهد ،وفيها نظر �إلى الأدلة ،وموازنة بينها وترجيح،
ونظر �إلى قوة دليل املخالف و�صحة متم�سكه ،بحيث يكون مقت�ضاه
�آت ًيا على وفق االحتياط واالحرتاز� ،أو محق ًقا للتي�سري والتخفيف،
بح�سب حاالت وقوع الفعل من املكلف ،ففيها �إعمال لدليل القول
املخالف مل�س ِّوغ �شرعي معترب ،ال اعتبا ًرا للخالف جمردًا عن الدليل،
بخالف االحتجاج باخلالف فهو �صادر -يف الغالب -من العامي،
ولي�س فيه نظر �إلى الدليل ف�ضلاً عن املوازنة بني الأدلة ،و�إمنا النظر
فيه �إلى اخلالف جمردًا ،كما تقدم بيانه.
�7.7أن االحتجاج باخلالف غري جائز ،وهو م�سلك خطري ،ومزلق كبري،
واعتقاد باطل ،وت�صور خاطئ ،وجهل مبا و�ضعت له ال�شريعة،
ف�صورة االختالف ال يناط بها مطلق االعتبار ،ف�ضلاً عن االحتجاج،
ف�إن الأئمة مل يراعوا من اخلالف �إال ما قوي مدركه وظهر دليله ،وقد
ت�ضافرت ن�صو�ص املحققني من العلماء يف التحذير واملنع منه ،ومل
يكتف العلماء بذلك ،بل نقلوا الإجماع وحكوا االتفاق على بطالنه،
و�أنه ال ي�سوغ وال يجوز ،وفاعله فا�سق �آثم ،و�أن ذلك جهل بال�شرع
واتباع للهوى وخرق للإجماع.
�8.8أن االحتجاج باخلالف -مع م�صادمته للإجماع -يلزم منه لوازم
باطلة ،ويف�ضي �إلى مفا�سد عظيمة ،ومنها:
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ٌ
مخالف ل�صريح الن�صو�ص من الكتاب وال�سنة ،من حيث �إن فيها
�أ� .أنه
الأمر عند التنازع بالرد �إلى كتاب اهلل و�سنة ر�سوله  ،Sواملحتج
باخلالف ناظ ٌر يف الأقوال وتارك النظر يف �أدلتها وم�آخذها ،ولو
كان جمرد وجود اخلالف ي�س ّوغ الأخذ ب�أي قول قيل ،ملا كان للأمر
بالرد �إلى اهلل ور�سوله فائدة.
ب� .أنه مخالف ملنهج �سلف الأمة والأئمة املتبوعني ،حيث نقل وا�شتهر
عنهم الرد �إلى الأدلة ال�شرعية ،ونهوا عن الأخذ ب�أقوالهم
ومتابعتهم فيها �إذا تبني �أنها مخالفة للأدلة ،واملحتج باخلالف
�آخذ به ،وم�ستد ٌل بالأقوال ،وتارك للن�صو�ص والأدلة التي ا�ستندت
�إليها تلك الأقوال.
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ت� .أنه يف�ضي �إلى م�صادمة مقا�صد ال�شريعة ،فهو مخالف ملا تقرر
من كون مق�صود ال�شارع من التكليف �إخراج املكلف من داعية
الهوى �إلى داعية ال�شرع ،و�أن ال�شريعة �إمنا جاءت ّ
لكف املكلفني
ومنعهم من اال�ستجابة لأهوائهم و�شهواتهم ،فهذا املعنى ال يجتمع
مع تخيري املكلف بني الآراء والأقوال يف امل�سائل اخلالفية ،فتكون
ال�شريعة وفق �أهواء النفو�س ومنافعها كيف كانت ،فاالحتجاج
باخلالف فيه هدم لهذا الأ�صل ال�شرعي املقا�صدي العظيم؛ �إذ
هو عني اتباع الهوى الذي تواترت الن�صو�ص ال�شرعية وت�ضافرت
يف النهي عنه والتحذير منه.
مف�ض �إلى تتبع رخ�ص العلماء وزالتهم و�شواذ �آرائهم وفتاواهم
ث� .أنه ٍ
يف امل�سائل ال�شرعية مما خالفوا فيه جماهري الأمة مخالفة غري
�سائغة وال معتربة.
ج� .أنه يف�ضي �إلى جعل اخلالف حجة ودليلاً من �أدلة ال�شريعة؛ وذلك
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�أن املكلف حني ي�أخذ ب�أي قول قيل يف امل�س�ألة -و�إن كان �ضعي ًفا
�أو �شا ًّذا -ويعمل به ،ويكون متم�سكه يف ذلك �أنها من امل�سائل
اخلالفية ،من غري نظر وترجيح وموازنة بني الأدلة ،ودون نظر
حينئذ قد جعل اخلالف يف
يف م�ستند هذا القول الذي اختاره ف�إنه ٍ
امل�س�ألة دليلاً له على الأخذ ب�أي الأقوال فيها؛ ملجرد كونها مختل ًفا
فيها ال لأجل دليل يدل على �صحة ما ذهب �إليه ،ف�أ�ضحى اخلالف
عنده معدودًا يف احلجج ال�شرعية وهذا باطل.
ح� .أنه يف�ضي باملكلف �إلى رقة الدين واالن�سالخ منه ،برتك العمل
بالأدلة ال�شرعية ،ورد الن�صو�ص ،والتهاون باحلرمات ،وح ّل رباط
التكليف ،وت�ضييع ال�شريعة ،واالنحالل من الدين ،و�ضياع احلق
يف �أ�صول الدين وفروعه ،و�إ�سقاط التكليف يف كل م�س�ألة مختلف
فيها؛ لأن حا�صل الأمر مع القول ب�سواغ االحتجاج باخلالف �أن
للمكلف �أن يتخري من الأقوال ما يوافق هواه و�أن يفعل ما ي�شاء
ويدع ما ي�شاء ،دون تق ّيد بالرتجيح ونظر يف الأدلة ،وهذا هو عني
�إ�سقاط التكليف.
وكفى بذلك دليلاً عن بطالن االحتجاج باخلالف وحترميه.
خال�صا
ويف اخلتام �أ�س�أل اهلل عز وجل �أن ينفع مبا كتبت ،و�أن يجعله ً
لوجهه الكرمي.
�سبحان ربك رب العزة عما ي�صفون ،و�سالم على املر�سلني ،واحلمد هلل
رب العاملني.
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فهر�س امل�صادر واملراجع
.1
.2
.3

.4
.5
100

.6
.7
.8

1الأحكام ال�سلطانية ،ت�أليف� :أبي يعلى الفراء ،حتقيق :محمد حامد
الفقي ،النا�شر :دار الفكر ،بريوت-لبنان ،الطبعة الثالثة1394 ،هـ.
�2إحكام الف�صول يف �أحكام الأ�صول ،ت�أليف� :أبي الوليد �سليمان بن خلف
الباجي ،املتوفى �سنة 474هـ ،حتقيق :عبداملجيد تركي ،النا�شر :دار
الغرب الإ�سالمي ،بريوت  -لبنان ،الطبعة الثانية1415 ،هـ 1995 -م.
3الإحكام يف �أ�صول الأحكام ،ت�أليف :الإمام املحدث الفقيه �أبي محمد
علي بن �أحمد بن �سعيد بن حزم ،املتوفى �سنة 465هـ ،حتقيق وتعليق:
الدكتور محمود حامد عثمان ،النا�شر :دار احلديث ،القاهرة ،الطبعة
الأولى1419 ،هـ 1998 -م.
4الإحكام يف �أ�صول الأحكام ،ت�أليف :العالمة علي بن محمد الآمدي،
تعليق :ال�شيخ عبدالرزاق عفيفي ،النا�شر :املكتب الإ�سالمي ،دم�شق،
بريوت ،الطبعة الثانية1402 ،هـ.
�5إحياء علوم الدين ،ت�أليف� :أبي حامد محمد بن محمد الغزايل ،املتوفى
�سنة 505هـ ،النا�شر :دار املعرفة ،بريوت  -لبنان.
6الآداب ال�شرعية واملنح املرعية ،ت�أليف� :شم�س الدين محمد بن مفلح
املقد�سي ،حتقيق :ع�صام فار�س احلر�ستاين ،ومحمد �إبراهيم الزغلي،
النا�شر :دار اجليل ،بريوت-لبنان ،الطبعة الأولى1417 ،هـ1997-م.
�7أدب االختالف يف الإ�سالم ،ت�أليف :الدكتور طه جابر فيا�ض العلواين،
النا�شر :الدار العاملية للكتاب الإ�سالمي ،الطبعة الرابعة 1412هـ-
1992م.
�8أدب الفتوى و�شروط املفتي و�صفة امل�ستفتي و�أحكامه وكيفية الفتوى
واال�ستفتاء ،ت�أليف :عثمان بن ال�صالح ال�شهرزوري ،حتقيق وتعليق:

االحتج���اج باخل�ل�اف  -حقيقت���ه وحكم���ه

الدكتور رفعت فوزي عبداملطلب ،النا�شر :مكتبة اخلاجني ،القاهرة،
الطبعة الأولى1413 ،هـ.
�9 .9أدب املفتي وامل�ستفتي ،ت�أليف� :أبي عمرو عثمان بن عبدالرحمن بن
عثمان بن ال�صالح ،املتوفى �سنة 643هـ ،حتقيق :الدكتور موفق عبداهلل
عبدالقادر ،النا�شر :مكتبة العلوم واحلكم  -عامل الكتب ،بريوت -
لبنان ،الطبعة الأولى1407 ،هـ.
�1010إرواء الغليل يف تخريج �أحاديث منار ال�سبيل ،ت�أليف :محمد نا�صر
الدين الألباين ،ب�إ�شراف :زهري ال�شاوي�ش ،النا�شر :املكتب الإ�سالمي،
بريوت  -لبنان ،دم�شق � -سوريا ،الطبعة الأولى1399 ،هـ.
1111الأ�شباه والنظائر ،ت�أليف :عبدالرحمن بن �أبي بكر ال�سيوطي ،املتوفى
�سنة 911هـ ،النا�شر :دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان ،الطبعة
الأولى1403 ،هـ.
1212الأ�شباه والنظائر ،ت�أليف :عبدالوهاب بن علي بن عبدالكايف ال�سبكي،
املتوفى �سنة 771هـ ،حتقيق وتعليق :عادل �أحمد عبداملوجود ،وعلي
محمد عو�ض ،النا�شر :دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان ،الطبعة
الأولى1411 ،هـ 1991 -م.
�1313أ�ضواء البيان يف �إي�ضاح القر�آن بالقر�آن ،ت�أليف :محمد الأمني بن
محمد بن املختار اجلكني ال�شنقيطي ،املتوفى �سنة 1393هـ ،حتقيق:
مكتب البحوث والدرا�سات ،النا�شر :دار الفكر ،بريوت  -لبنان� ،سنة
1415هـ 1995 -م.
1414اعتبار امل�آالت ومراعاة نتائج الت�صرفات ،ت�أليف :عبدالرحمن بن عمر
ال�سنو�سي ،النا�شر :دار ابن اجلوزي ،الطبعة الأولى1424 ،هـ.
1515االعت�صام ،ت�أليف� :أبي �إ�سحاق �إبراهيم بن مو�سى ال�شاطبي ،املتوفى
�سنة 790هـ ،حتقيق :عبدالرزاق املهدي ،النا�شر :دار الكتاب العربي،
بريوت  -لبنان ،الطبعة الأولى1417 ،هـ 1996 -م.

101

د .أس���امة بن حممد الش���يبان

102

�1616إعالم املوقعني عن رب العاملني ،ت�أيف� :أبي عبداهلل �شم�س الدين محمد
ابن �أبي بكر بن �أيوب بن �سعد الزرعي الدم�شقي ،املعروف بابن القيم
املتوفى �سنة 751هـ ،حتقيق :طه عبدالر�ؤوف �سعد ،النا�شر :دار اجليل،
بريوت  -لبنان.
1717الإن�صاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب الإمام �أحمد
ابن حنبل ،ت�أليف :عالء الدين �أبي احل�سن علي بن �سليمان املرداوي،
املتوفى �سنة 885هـ ،حتقيق :محمد حامد الفقي ،النا�شر :دار �إحياء
الرتاث العربي ،بريوت  -لبنان ،الطبعة الثانية.
�1818إيقاظ همم �أويل الأب�صار ،ت�أليف� :صالح بن محمد بن نوح العمري،
املتوفى �سنة 1218هـ ،النا�شر :دار املعرفة ،بريوت  -لبنان� ،سنة
1398هـ.
1919البحر املحيط ،ت�أليف :بدر الدين محمد بن بهادر الزرك�شي ،املتوفى
�سنة 794هـ ،قام ب�إخراجه ومراجعته جمموعة من الباحثني ،النا�شر:
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،الكويت ،الطبعة الثانية1413 ،هـ
1992م.2020بدائع الفوائد ،ت�أليف� :أبي عبداهلل �شم�س الدين محمد بن �أبي بكر بن
�أيوب بن �سعد الزرعي الدم�شقي ،املعروف بابن القيم ،املتوفى �سنة
751هـ ،حتقيق :ه�شام عبدالعزيز عطا ،وعادل عبداحلميد العدوي،
و�أ�شرف �أحمد ،النا�شر :مكتبة نزار م�صطفى الباز ،مكة املكرمة،
الطبعة الأولى1416 ،هـ 1996 -م.
2121الربهان يف �أ�صول الفقه ،لإمام احلرمني �أبي املعايل عبدامللك بن
عبداهلل اجلويني ،حتقيق :الدكتور عبدالعظيم محمود الديب ،النا�شر:
دار الوفاء ،املن�صورة  -م�صر ،الطبعة الرابعة1418 ،هـ 1997 -م.
2222ب�صائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ،ت�أليف جمد الدين
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محمد بن يعقوب الفريوز�آبادي ،حتقيق :محمد علي النجار ،النا�شر:
املجل�س الأعلى لل�ش�ؤون الإ�سالمية ،القاهرة.
2323البناية �شرح الهداية ،ت�أليف :محمود بن �أحمد العيني ،حتقيق� :أمين
�صالح �شعبان ،النا�شر :دار الكتب العلمية ،بريوت-لبنان ،الطبعة
الأولى1420،هـ2000-م.
2424بيان الدليل على بطالن التحليل ،ت�أليف� :شيخ الإ�سالم �أحمد ابن تيمية،
املتوفى �سنة 728هـ ،حتقيق :حمدي ال�سلفي ،النا�شر :املكتب الإ�سالمي،
بريوت  -لبنان ،الطبعة الأولى1418 ،هـ.
2525ترتيب اللآيل يف �سلك الأمايل ،ت�أليف :محمد بن �سليمان ،ال�شهري
بناظر زاده (من علماء القرن احلادي ع�شر الهجري) حتقيق :خالد
ابن عبدالعزيز �آل �سليمان ،النا�شر :مكتبة الر�شد ،الطبعة الأولى،
1425هـ 2004 -م.
2626التعريفات ،ت�أليف :ال�شريف علي بن محمد اجلرجاين ،النا�شر :دار
الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان ،الطبعة الأولى1403 ،هـ 1983 -م.
2727التلخي�ص يف �أ�صول الفقه ،لإمام احلرمني �أبي املعايل عبدامللك بن
عبداهلل اجلويني ،حتقيق :الدكتور عبداهلل جومل النيبلي ،و�شبري �أحمد
العمري ،النا�شر :دار الب�شائر الإ�سالمية ،بريوت  -لبنان ،الطبعة
الأولى1417 ،هـ 1996 -م.
2828التلويح �شرح التو�ضيح ،ت�أليف� :سعد الدين التفتازاين ،النا�شر :املكتبة
الع�صرية.
2929التمهيد يف �أ�صول الفقه ،ت�أليف� :أبي اخلطاب محفوظ بن �أحمد
الكلوذاين احلنبلي ،املتوفى �سنة 590هـ ،حتقيق :الدكتور مفيد محمد
�أبو عم�شة ،النا�شر :م�ؤ�س�سة الريان ،بريوت  -لبنان ،الطبعة الثانية،
1421هـ 2000 -م.
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3030التمهيد ملا يف املوط�أ من املعاين والأ�سانيد ،ت�أليف� :أبي عمر يو�سف بن
عبداهلل بن عبدالرب النمري القرطبي ،املتوفى �سنة 463هـ ،حتقيق:
م�صطفى بن �أحمد العلوي ،ومحمد عبدالكبري البكري ،النا�شر :وزارة
عموم الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية  -املغرب� ،سنة 1387هـ.
3131التنبيه على الأ�سباب التي �أوجبت اخلالف بني امل�سلمني ،ت�أليف:
عبداهلل بن ال�سيد البطليو�سي ،النا�شر :دار املريخ.
3232التوقيف على مهمات التعاريف ،ت�أليف :محمد بن عبدالر�ؤوف املناوي،
حتقيق :محمد بن ر�ضوان الداية ،النا�شر :دار الفكر املعا�صر ،بريوت-
لبنان ،الطبعة الأولى 1410هـ.
3333جامع العلوم واحلكم يف �شرح خم�سني حدي ًثا من جوامع الكلم ،ت�أليف:
زين الدين �أبي الفرج عبدالرحمن بن رجب البغدادي احلنبلي ،املتوفى
�سنة 795هـ ،حتقيق�:شعيب الأرنا�ؤوط ،و�إبراهيم باج�س ،النا�شر:
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت  -لبنان ،الطبعة ال�سابعة1417 ،هـ 1997 -م.
3434جامع بيان العلم وف�ضله ،ت�أليف� :أبي عمر يو�سف بن عبداهلل بن
عبدالرب النمري القرطبي ،املتوفى �سنة 463هـ ،النا�شر :دار الكتب
العلمية ،بريوت  -لبنان� ،سنة 1398هـ.
3535حا�شية ابن عابدين على �شرح الدر املختار (رد املحتار على الدر
املختار) ت�أليف :محمد �أمني بن عابدين ،املتوفى �سنة 1252هـ ،النا�شر:
دار الفكر ،بريوت  -لبنان� ،سنة 1421هـ 2000 -م.
3636حلية الأولياء وطبقات الأ�صفياء ،ت�أليف� :أبي نعيم �أحمد بن عبداهلل
الأ�صبهاين ،املتوفى �سنة 430هـ ،النا�شر :دار الكتاب العربي ،بريوت -
لبنان ،الطبعة الرابعة1405 ،هـ.
3737اخلالف �أنواعه و�ضوابطه وكيفية التعامل معه ،ت�أليف :ح�سن بن حامد
ابن مقبول الع�صيمي ،تقدمي :الدكتور �أحمد بن حميد ،والدكتور عابد
ال�سفياين ،النا�شر :دار ابن اجلوزي ،الطبعة الأولى1430 ،هـ.
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3838اخلالف يف ال�شريعة الإ�سالمية ،ت�أليف :عبدالكرمي زيدان ،مطبوع
�ضمن كتاب (جمموعة بحوث فقهية) النا�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالة،
بريوت-لبنان ،ومكتبة القد�س ،بغداد1396 ،هـ.
3939الدرر ال�سنية يف الأجوبة النجدية ،ت�أليف :جمموعة من العلماء ،جمعه:
عبدالرحمن بن محمد بن قا�سم العا�صمي النجدي ،النا�شر :املكتب
الإ�سالمي ،بريوت-لبنان ،الطبعة ال�ساد�سة1417 ،هـ1996-م.
4040الر�سالة ،للإمام �أبي عبداهلل محمد بن �إدري�س ال�شافعي ،حتقيق:
ال�شيخ خالد ال�سبع العلمي ،وال�شيخ زهري �شفيق الك ّبي ،النا�شر :دار
الكتاب العربي ،بريوت  -لبنان ،الطبعة الثانية1421 ،هـ 2001 -م.
4141رو�ضة الناظر وجنة املناظر ،ت�أليف :موفق الدين عبداهلل بن �أحمد
ابن محمد بن قدامة املقد�سي ،املتوفى �سنة 620هـ ،حتقيق :الدكتور
عبدالكرمي بن علي النملة ،النا�شر :مكتبة الر�شد ،الريا�ض ،الطبعة
الثالثة1415 ،هـ 1994 -م.
4242الزهد ،ت�أليف :عبداهلل بن املبارك ،حتقيق :حبيب الرحمن الأعظمي،
النا�شر :دار الكتب العلمية ،بريوت-لبنان.
�4343سنن الدارمي ،ت�أليف :عبداهلل بن عبدالرحمن �أبي محمد الدارمي،
املتوفى �سنة 255هـ ،حتقيق :فواز �أحمد زمريل ،وخالد ال�سبع العلمي،
النا�شر :دار الكتاب العربي ،بريوت  -لبنان ،الطبعة الأولى1407 ،هـ
 1986م. 4444ال�سيف امل�سلول على من �سب الر�سول  ،Sت�أليف :تقي الدين علي
ابن عبدالكايف ال�سبكي ،حتقيق� :إياد �أحمد الغوج ،النا�شر :دار الفتح،
عمان-الأردن ،الطبعة الأولى1421 ،هـ.
4545ال�سيل اجلرار املتدفق على حدائق الأزهار ،ت�أليف :محمد بن علي بن
محمد ال�شوكاين املتوفى �سنة 1250هـ ،حتقيق :محمود بن �إبراهيم زايد،
النا�شر :دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان ،الطبعة الأولى1405 ،هـ.
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�4646شرح �صحيح م�سلم ،ت�أليف� :أبي زكريا يحيى بن �شرف النووي� ،إ�شراف
ح�سان عبا�س قطب ،النا�شر :دار عامل الكتب ،الطبعة الأولى1424 ،هـ.
�4747شرح القواعد الفقهية ،ت�أليف :ال�شيخ �أحمد بن محمد الزرقا ،املتوفى
�سنة 1357هـ� ،صححه وعلق عليه ال�شيخ م�صطفى بن �أحمد الزرقا،
النا�شر :دار القلم ،دم�شق � -سوريا ،الطبعة الثانية� ،سنة 1409هـ -
1989م.
�4848شرح الكوكب املنري ،ت�أليف :محمد بن �أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي
احلنبلي ،املعروف بابن النجار ،املتوفى �سنة 972هـ ،حتقيق :الدكتور
محمد الزحيلي ،والدكتور نزيه حماد ،النا�شر :مكتبة العبيكان،
الريا�ض1418 ،هـ 1997 -م.
�4949شرح اللمع ،ت�أليف� :أبي �إ�سحاق �إبراهيم بن علي ال�شريازي ،حتقيق:
عبداملجيد تركي ،النا�شر :دار الغرب الإ�سالمي ،بريوت  -لبنان،
الطبعة الأولى1408 ،هـ 1988 -م.
�5050شرح مخت�صر الرو�ضة ،ت�أليف جنم الدين �أبي الربيع �سليمان بن
عبدالقوي الطويف ،املتوفى �سنة 716هـ ،حتقيق :الدكتور عبداهلل بن
عبداملح�سن الرتكي ،النا�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت  -لبنان ،الطبعة
الأولى1410 ،هـ 1990 -م.
�5151صحيح ابن حبان ،ت�أليف :محمد بن حبان بن �أحمد� ،أبي حامت التميمي
الب�ستي ،املتوفى �سنة 354هـ ،حتقيق� :شعيب الأرنا�ؤوط ،النا�شر :م�ؤ�س�سة
الر�سالة ،بريوت  -لبنان ،الطبعة الثانية1414 ،هـ 1993 -م.
�5252صحيح ابن خزمية ،ت�أليف :محمد بن �إ�سحاق بن خزمية� ،أبي بكر
ال�سلمي الني�سابوري ،املتوفى �سنة 311هـ ،حتقيق :الدكتور محمد
م�صطفى الأعظمي ،النا�شر :املكتب الإ�سالمي ،بريوت  -لبنان،
1390هـ 1970-م.
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�5353صفة الفتوى واملفتي وامل�ستفتي ،ت�أليف� :أبي عبداهلل �أحمد بن حمدان
النمري احلراين ،املتوفى �سنة 695هـ ،تخريج وتعليق محمد نا�صر
الدين الألباين ،النا�شر :املكتب الإ�سالمي ،بريوت  -لبنان ،الطبعة
الثالثة1404 ،هـ.
5454ال�صواعق املر�سلة على اجلهمية واملعطلة ،ت�أليف :محمد بن �أبي بكر
ابن �أيوب الزرعي ،املعروف بابن قيم اجلوزية ،حتقيق :الدكتور علي
ابن محمد الدخيل اهلل ،النا�شر :دار العا�صمة ،الريا�ض ،الطبعة
الثالثة1418 ،هـ1998-م.
�5555ضوابط االختالف يف ميزان ال�سنة ،ت�أليف :الدكتور عبداهلل �شعبان،
النا�شر :دار احلديث ،القاهرة ،الطبعة الأولى 1417هـ1997-م.
5656العدة يف �أ�صول الفقه ،ت�أليف :القا�ضي �أبي يعلى محمد بن احل�سني
الفراء البغدادي احلنبلي ،املتوفى �سنة 458هـ ،حتقيق :الدكتور �أحمد
ابن علي �سري املباركي ،الطبعة الثالثة1414 ،هـ 1993 -م.
5757الفتاوى ،ت�أليف� :أبي عمرو ابن ال�صالح ،حتقيق :عبداملعطي القلعجي،
النا�شر :دار الوعي ،حلب ،الطبعة الأولى1403 ،هـ.
5858الفروع ،للإمام �شم�س الدين �أبي عبداهلل محمد بن مفلح املقد�سي،
املتوفى �سنة 763هـ ،ومعه «ت�صحيح الفروع» لعالء الدين �أبي احل�سن
علي بن �سليمان املرداوي ،املتوفى �سنة 885هـ ،راجعه :عبدال�ستار
�أحمد فراج ،النا�شر :عامل الكتب ،بريوت  -لبنان ،الطبعة الرابعة،
1405هـ 1985 -م.
5959الفقيه واملتفقه ،ت�أليف� :أبي بكر �أحمد بن علي بن ثابت اخلطيب
البغدادي ،املتوفى �سنة 463هـ ،حتقيق� :أبي عبدالرحمن عادل بن
يو�سف الغرازي ،النا�شر :دار ابن اجلوزي ،ال�سعودية ،الطبعة الثانية،
1421هـ.
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6060فواحت الرحموت ب�شرح م�سلم الثبوت ،مطبوع بهام�ش امل�ست�صفى
للغزايل ،ت�أليف :عبدالعلي محمد بن نظام الدين الأن�صاري ،النا�شر:
دار العلوم احلديثة ،بريوت  -لبنان.
6161قواطع الأدلة يف �أ�صول الفقه ،ت�أليف� :أبي املظفر من�صور بن محمد بن
عبداجلبار ال�سمعاين ،املتوفى �سنة 489هـ ،حتقيق :الدكتور عبداهلل
ابن حافظ بن �أحمد احلكمي ،النا�شر :مكتبة التوبة ،الطبعة الأولى،
1419هـ 1998 -م.
6262قواعد الأحكام يف م�صالح الأنام ،ت�أليف :العز بن عبدال�سالم ،حتقيق:
محمود بن التالميد ال�شنقيطي ،النا�شر :دار املعارف ،بريوت -لبنان.
6363القواعد ،ت�أليف� :أبي الفرج عبدالرحمن بن رجب احلنبلي ،املتوفى
�سنة 895هـ ،النا�شر :مكتبة الريا�ض احلديثة ،الريا�ض.
6464القول ال�شاذ و�أثره يف الفتيا ،ت�أليف :الدكتور �أحمد بن علي بن �أحمد
�سري املباركي ،تقدمي� :سماحة ال�شيخ عبدالعزيز بن عبداهلل �آال ال�شيخ،
النا�شر :دار العزة ،الريا�ض ،الطبعة الأولى1432 ،هـ2010-م.
6565اللمع يف �أ�صول الفقه ،ت�أليف� :أبي �إ�سحاق �إبراهيم بن علي بن يو�سف
ال�شريازي الفريوز�آبادي ،النا�شر :دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان،
الطبعة الأولى1405 ،هـ 1985 -م.
6666جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،ت�أليف :احلافظ نور الدين علي بن �أبي
بكر الهيثمي ،املتوفى �سنة 807هـ ،النا�شر :دار الكتاب العربي ،بريوت
 لبنان1402،هـ.6767جمموع فتاوى �شيخ الإ�سالم �أحمد ابن تيمية ،جمع وترتيب :عبدالرحمن
ابن محمد بن قا�سم ،وابنه محمد ،طبع :جممع امللك فهد لطباعة
امل�صحف ال�شريف ،املدينة املنورة ،حتت �إ�شراف وزارة ال�ش�ؤون
الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد ،اململكة العربية ال�سعودية،
1416هـ 1995 -م.
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6868املجموع ،ت�أليف� :أبي زكريا يحيى بن �شرف النووي ،املتوفى �سنة
676هـ ،النا�شر :دار الفكر ،بريوت  -لبنان� ،سنة 1997م.
6969مخت�صر ابن احلاجب ،مطبوع مع �شرحه بيان املخت�صر للأ�صفهاين،
ت�أليف :عثمان بن عمر بن �أبي بكر بن يون�س ،امل�شهور بابن احلاجب،
املتوفى �سنة 646هـ ،النا�شر :دار املدين ،جدة ،الطبعة الأولى1406 ،هـ
 1986م.7070املدخل الفقهي العام ،ت�أليف :م�صطفى بن �أحمد الزرقا ،النا�شر :دار
الفكر� ،سنة 1378هـ 1968 -م.
7171مراتب الإجماع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات ،ت�أليف� :أبي
محمد علي بن �أحمد بن �سعيد بن حزم الظاهري ،املتوفى �سنة 456هـ،
النا�شر :دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان.
7272مراعاة اخلالف ،ت�أليف :الدكتور عبدالرحمن بن معمر ال�سنو�سي،
النا�شر :مكتبة الر�شد ،الريا�ض ،الطبعة الأولى1420 ،هـ2000-م.
7373مراعاة اخلالف عند املالكية و�أثره يف الفروع الفقهية ،ت�أليف :محمد
�أحمد �شقرون ،النا�شر :دار البحوث للدرا�سات الإ�سالمية و�إحياء
الرتاث ،دبي -الإمارات العربية املتحدة ،الطبعة الأولى1423 ،هـ-
2002م.
7474مراعاة اخلالف يف املذهب املالكي ،ت�أليف :يحيى �سعيدي ،النا�شر:
مكتبة الر�شد ،الريا�ض ،الطبعة الأولى1424 ،هـ2004-م.
7575م�سائل اخلالف بني الإنكار واالعتبار ،ت�أليف :الدكتور فهد بن �سعد
اجلهني ،وهو بحث من�شور يف جملة اجلمعية الفقهية ال�سعودية ،يف
العدد الرابع ع�شر 1433هـ2012-م.
7676امل�ست�صفى من علم الأ�صول ،ت�أليف� :أبي حامد محمد بن محمد بن
محمد الغزايل ،وبذيله :فواحت الرحموت ب�شرح م�سلم الثبوت ،النا�شر:
دار العلوم احلديثة ،بريوت  -لبنان.
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7777م�سند الإمام �أحمد بن حنبل ،ت�أليف� :أحمد بن حنبل �أبي عبداهلل
ال�شيباين ،املتوفى �سنة 241هـ ،املطبوع بهام�شه منتخب كنز العمال
يف �سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي ،النا�شر :املكتب الإ�سالمي،
الطبعة اخلام�سة1405 ،هـ.
7878امل�س ّودة يف �أ�صول الفقه ،ت�أليف :ثالثة من �أئمة �آل تيمية ،وهم :جمد
الدين �أبو الربكات عبدال�سالم بن عبداهلل بن اخل�ضر ،و�شهاب الدين
�أبو املحا�سن عبداحلليم بن عبدال�سالم ،و�شيخ الإ�سالم تقي الدين �أبو
العبا�س �أحمد بن عبداحلليم ،جمعها� :شهاب الدين �أبو العبا�س �أحمد
ابن محمد احلراين الدم�شقي ،املتوفى �سنة 745هـ ،حتقيق :محمد
محيي الدين عبداحلميد ،النا�شر :دار الكتاب العربي ،بريوت  -لبنان.
7979معجم مقايي�س اللغة ،ت�أليف� :أبي احل�سني �أحمد بن فار�س بن زكريا،
املتوفى �سنة 395هـ ،حتقيق :عبدال�سالم محمد هارون ،النا�شر :دار
الكتب العلمية.
8080املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى علماء �إفريقية والأندل�س
واملغرب ،ت�أليف� :أبي العبا�س �أحمد بن يحيى الون�شري�سي ،املتوفى �سنة
914هـ ،حتقيق :جماعة من العلماء ،ب�إ�شراف الدكتور محمد حجي،
النا�شر :دار الغرب الإ�سالمي ،بريوت  -لبنان� ،سنة 1401هـ.
8181منح اجلليل �شرح مخت�صر خليل ،ت�أليف :محمد علي�ش ،املتوفى �سنة
1299هـ ،النا�شر :دار الفكر ،بريوت  -لبنان� ،سنة 1409هـ 1989-م.
8282املنخول من تعليقات الأ�صول ،ت�أليف� :أبي حامد محمد بن محمد بن
محمد الغزايل ،حتقيق :محمد ح�سن هيتو ،النا�شر :دار الفكر ،دم�شق
 �سوريا ،الطبعة الثالثة1419 ،هـ 1998 -م.8383املوافقات ،ت�أليف� :أبي �إ�سحاق �إبراهيم بن مو�سى بن محمد اللخمي
ال�شاطبي ،املتوفى �سنة 790هـ� ،ضبط ن�صه وقدم لـه وعلق عليه وخرج

االحتج���اج باخل�ل�اف  -حقيقت���ه وحكم���ه

�أحاديثه� :أبو عبيدة م�شهور ابن ح�سن �آل �سلمان ،تقدمي :ف�ضيلة ال�شيخ
بكر بن عبداهلل �أبو زيد ،النا�شر :دار ابن عفان ،م�صر ،الطبعة الأولى،
1421هـ.
8484مواهب اجلليل �شرح مخت�صر خليل ،ت�أليف� :أبي عبداهلل محمد بن
عبدالرحمن املغربي ،امل�شهور باحلطاب ،املتوفى �سنة 954هـ ،النا�شر:
دار الفكر ،بريوت  -لبنان ،الطبعة الثانية1398 ،هـ.
8585املو�سوعة الفقهية الكويتية� ،إ�صدار :وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية
الكويتية ،النا�شر :دار ذات ال�سال�سل ،الكويت ،الطبعة الثانية.
8686نهاية الو�صول �إلى علم الأ�صول ،املعروف ببديع النظام اجلامع بني
كتاب البزدوي والإحكام ،جمع وت�أليف :ال�شيخ �أحمد بن علي بن تغلب
ابن ال�ساعاتي احلنفي ،املتوفى �سنة 694هـ ،حتقيق :الدكتور �سعد بن
غرير بن مهدي ال�سلمي ،النا�شر :جامعة �أم القرى ،معهد البحوث
العلمية و�إحياء الرتاث ،مكة املكرمة1418 ،هـ.
8787الهداية �شرح بداية املبتدي ،ت�أليف� :أبي احل�سن علي بن �أبي بكر
املرغيناين ،املتوفى �سنة 593هـ ،النا�شر :املكتبة الإ�سالمية.
8888الوجيز يف �أ�صول الفقه ،ت�أليف :يو�سف بن ح�سني الكراما�ستي احلنفي،
املتوفى �سنة 906هـ ،حتقيق و�شرح وتعليق :الدكتور ال�سيد عبداللطيف
ك�ساب ،النا�شر :دار الهدى ،م�صر1404 ،هـ 1984 -م.
ّ
8989الوجيز يف �إي�ضاح قواعد الفقه الكلية ،ت�أليف :الدكتور محمد �صدقي
ابن �أحمد البورنو ،النا�شر :مكتبة التوبة ،الريا�ض ،الطبعة الثالثة،
1415هـ 1994 -م.
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