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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، ومن سيئات أعاملنا، 

من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، 

 .^وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله 

 :أما بعد

 لرمحة، وجعل اختالف علامئهمالذي رحم هذه األمة، فأرسل إليهم نبي افاحلمد هلل 

ًة َواِحَدًة ؛ ذلك ألن سنة اهلل يف البرش أن خيتلفوا توسعة ورمحة ﴿َوَلْو َشاء َربَُّك ََلََعَل النَّاَس ُأمَّ

ِحَم َربَُّك َولَِذلَِك َخَلَقُهمْ   [.111- 111 هود]﴾ َوالَ َيَزاُلوَن ُُمَْتلِِفنَي إاِلَّ َمن رَّ

وسأذكر يف هذه الرسالة أخبار السلف يف مراعاهتم ألدب االختالف، وأن اختالفهم مل 

 .يؤد إىل  خالف، كام هو حاصل يف زمننا هذا

كنت يف سبعني من أصحاب عبد اهلل بن مسعود، وقرأت عليهم »: قال عبدة ابن أيب لبابة

 .«1»«عىل اخلري، ويستغفرونه من الذنوبالقرآن، ما رأيت منهم اثنني خيتلفان، حيمدون اهلل 

                                                                        

 .«73/713»تاريخ دمشق  «1»
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 يف مرشوعية االختالف واألدب فيه :فصل

 .إىل يومنا هذا إن االختالف يف فروع األحكام الرشعية واقع من زمان الصحابة 

إن اخلالف من زمان الصحابة إىل اآلن واقع يف املسائل »: قال الشاطبي يف االعتصام

يف زمان اخللفاء الراشدين املهديني، ثم يف سائر الصحابة، االجتهادية، وأول ما وقع اخلالف 

ثم يف التابعني، ومل يعب أحد ذلك منهم، وبالصحابة اقتدى من بعدهم يف توسيع اخلالف، 

 .« »««1»!فكيف يمكن أن يكون االفرتاق يف املذاهب مما يقتضيه احلديث؟

 .« »«ة للناسرمح^ كان اختالف أصحاب رسول اهلل »: «7»قال القاسم بن حممد

يف أعامهلم، ال يعمل العامل بعمل رجل ^ لقد نفع اهلل باختالف أصحاب النبي »: وعنه

 .«منهم، إال رأى أنه يف سعة، ورأي أن خرًيا منه قد عمله

مل خيتلفوا؛ ألنه لو كان قوالً ^ ما أحب أن أصحاب رسول اهلل »: وقال عمر بن عبد العزيز

 .«هنم أئمة يقتدى هبم، ولو أخذ رجل بقول أحدهم كان يف سعةإواحًدا كان الناس يف ضيق، و

 .« »«ما يرسين أن يل باختالفهم محر النعم»: وعنه قال

فال يرى  ما برح املستفتون يستفتون، فيحل هذا وحيرم هذا،»: وعن حييى بن سعيد قال

                                                                        

رقت اليهود عىل إحدى وسبعني أو اثنتني تف»: مرفوًعا يعني بذلك حديث االفرتاق، وهو ما أخرجه الرتمذي من حديث أيب هريرة  «1»

  .وروي بألفاظ ُمتلفة ،«وتفرتق أمتي ثالث وسبعني فرقة، وسبعني فرقة والنصارى مثل ذلك

 .«1/111»االعتصام للشاطبي  « »

 جامع بيان العلمو ،«111/ »يف طبقات ابن  سعد  نظرهاواخلرب ، حد فقهاء املدينة السبعةأيب بكر الصديق، وهو أالقاسم بن حممد بن  «7»

 .«101/ »وفضله البن عبد الرب 

 .«101/ »وفضله البن عبد الرب  جامع بيان العلمو، «111/ »ابن  سعد طبقات  « »

 .« 10-101/ » بن عبد الربال وفضله جامع بيان العلم « »
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 .«1»«املحرم أن املحلل هلك لتحليله، وال يرى املحلل أن املحرم هلك لتحريمه

إذا اختلف أصحاب : قلت ألمحد بن حنبل»: وعن حممد بن عبد الرمحن الصرييف قال

 يف مسألة، هل جيوز لنا أن ننظر يف أقواهلم لنعلم مع من الصواب فنتبعه؟^ رسول اهلل 

 .^ال جيوز النظر يف أصحاب رسول اهلل : قال

 كيف الوجه يف ذلك؟: فقلت

 .تقلد أهيم أحببت: قال

ير النظر فيام اختلفوا فيه؛ خوًفا من التطرق إىل النظر فيام شجر بينهم،  ومل»: قال أبو عمر

 .« »«وحارب بعضهم بعًضا

: أمحد أنه صنف رجل كتاًبا يف االختالف فقال»: وذكر شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى

ِه كتاب السعة«كتاب االختالف»ال تسمه   .«7»«، ولكن سمِّ

: عبدالعزيز قلت لعمر بن: ، عن محيد قال«الفقهاءباب يف اختالف »: ويف سنن الدرامي

 لو مجعت الناس عىل يشء؟

كل قوم  ليقضِ   -أو إىل األمصار -اآلفاق  ما يرسين أهنم مل خيتلفوا، ثم كتب إىل»: فقال

 .«بام اجتمع عليه فقهاؤهم

مل خيتلفوا، فإهنم لو اجتمعوا ^ ما أحب أن أصحاب النبي »: وعن عون بن عبد اهلل قال

 .« »«السنةبعىل يشء فرتكه رجل ترك السنة ، ولو اختلفوا فأخذ رجل بقول أحد أخذ 

                                                                        

 .«  /1» تاريخ بغداد «1»

 .« 10/ » جامع بيان العلم وفضله « »

 .«70/31»جمموع الفتاوى  «7»

  .«1 7/1»سنن الدارمي  « »
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: ال تقولوا» :كان طلحة بن مرصف إذا ذكر عنده االختالف قال»: ويف حلية األولياء قال

 .«1»«السعة: االختالف، ولكن قولوا

إقرار أهل : أي، «كل قوم بام اجتمع عليه فقهاؤهم ليقضِ »: ا قاله عمر بن عبد العزيزوم

 .األمصار بام اجتمعوا  عليه

اقضوا ما كنتم تقضون، فإين أكره : قال عيل بن أيب طالب »: عن أيب عبيدة قالو

 .« »«االختالف حتى يكون للناس مجاعة، أو أموت كام مات أصحايب

إن رأيتم أن »: رأى يف مرياث اَلد غري ما كان أبو بكر يراه، فقال وعمر بن اخلطاب 

بالتوسعة يف األمر وأن  ، ومل حيمل الناس عليه، وهو أمريهم، فأجابه عثامن «عوه فاتبعوهتتب

إين قد : إن عمر قال يل: قال يل عثامن بن عفان»: كالا منهام مصيب، فعن مروان بن احلكم قال

 . رأيت يف اَلد رأيـًا، فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه

 .«وإن تتبع رأي الشيخ قبلك، فنعم ذو الرأي كانإن نتبع رأيك فإنه رشد، : قال عثامن

 .«7»«وكان أبو بكر جيعله أًبا: قال

قال هارون الرشيد : عن إسامعيل بن أيب املجالد قال«رواة مالك»وأخرج اخلطيب يف 

وتفرقها يف اآلفاق لتحمل  –يعني املوطأ  –يا أبا عبد اهلل نكتب هذه الكتب »: ملالك بن أنس

 .عليها األمة

ما  تعاىل عىل هذه األمة، كل يتبع يا أمري املؤمنني، إن اختالف العلامء رمحة من اهلل: قال

 .« »«صح عنده، وكل عىل هدى، وكل يريد اهلل تعاىل

                                                                        

  .«11/ »حلية األولياء  «1»

 .«  /1»تاريخ بغداد « »

 .«1 7/1»سنن الدارمي «7»

 .«1/31»كشف اخلفاء للعجلوين  « »
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أن يعلق املوطأ، : شاورين الرشيد يف ثالثة فذكرها، ومنها»: ويف احللية قال مالك

اختلفوا يف الفروع، وتفرقوا يف ^  إن أصحاب رسول اهلل: وحيمل الناس عىل ما فيه فقال له

 .«1»«اآلفاق، وكل عند نفسه مصيب

إقرار مالك اختالف الصحابة ومن بعدهم، ورفضه محل الناس عىل  -رمحك اهلل  -فانظر 

 .مذهب واحد يعتقد فيه الصواب، وإقراره ُمالفيه عىل ما هم عليه، وكذلك كان األئمة 

من  ي، وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاء بأحسنقولنا هذا رأ»: قال اإلمام أبو حنيفة

 .« »«قولنا، فهو أوىل بالصواب منا

 وإن كان ،-ابن راهويه  –مل يعرب اَلرس إىل خرسان مثل إسحاق »: وقال اإلمام أمحد    

 .«7»«خيالفنا يف أشياء، فإن الناس مل يزل خيالف بعضهم بعًضا

جل يعمل العمل الذي اختلف فيه، وأنت ترى إذا رأيت الر»: وقال سفيان الثوري        

 .« »«غريه، فال تنهه

أعمل به، وال أن  أن يإين ألسمع احلديث فأكتبه، وما من رأي»: وقال عبد اهلل بن املبارك

 .« »«عمل باحلديث :ختذه عدة لبعض أصحايب، إن عمل به أقولأأحدث به، ولكن 

إليه، فإنه أسلم لدينكم، وأقل  إذا بلغكم عن موضع رخص، فارحتلوا»: وقال سفيان

 .«3»«لتهمتكم

                                                                        

  .« 3/77»حلية األولياء  «1»

  .«  17/7»تاريخ بغداد « »

 .«1 1/1»تاريخ دمشق  «7»

 .«1  /1» د الربالبن عب التمهيد، «3/731»حلية األولياء  « »

 .« 0 »الكفاية للخطيب  « »

 .«3/13»حلية األولياء  «3»
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 ... ن اهلل برمحته وطوله وقوته وحولهفإ: أما بعد»:«املغني»بن قدامة يف مقدمة كتابه اوقال 

جعل يف سلف هذه األمة أئمة من األعالم، مهد هبم قواعد اإلسالم، وأوضح هبم مشكالت 

 .«1»«األحكام، اتفاقهم حجة قاطعة، واختالفهم رمحة واسعة

ونحوه قاله شيخ اإلسالم، وذكر قول اإلمام مالك للرشيد يف عدم محل الناس عىل موطأه، 

 .«وكذلك قال غري مالك من األئمة، ليس للفقيه أن حيمل الناس عىل مذهبه: ثم قال

وهلذا قال العلامء املصنفون يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر من أصحاب »: ثم قال

ليد، وليس ألحد أن يلزم الناس إن مثل هذه املسائل االجتهادية ال تنكر با :الشافعي وغريه

باعه فيها، ولكن يتكلم فيها باحلجج العلمية، فمن تبني له صحة أحد القولني تبعه، ومن قلد اتب

 .« »«أهل القول اآلخر فال إنكار عليه

لفروع رضًبا من إن مجاعة من السلف الصالح جعلوا اختالف األمة يف ا»: وقال الشاطبي

رضوب الرمحة، وإذا كان من مجلة الرمحة فال يمكن أن يكون صاحبه خارًجا من قسم أهل 

 . «7»«الرمحة

إنا نقطع بأن اخلالف يف مسائل االجتهاد واقع فيمن حصل له حمض »: ًضاأيوقال 

 . «ومن تبعهم بإحسان ،الرمحة، وهم الصحابة

فام كان هلل فيه نص حكم، أو لرسوله سنة، أو  االختالف وجهان،»: قال الشافعي يف األم

ه، وما مل يكن فيه من هذا أن خيالف اواحدً  هذا من مَ لِ عَ  اللمسلمني فيه إمجاع، مل يسع أحدً 

اجتهد من له كان ألهل العلم االجتهاد فيه، بطلب الشبهة بأحد هذه الوجوه الثالثة، فإذا  ،واحد  

                                                                        

إن اهلل ال » :من حديث ابن عمر « 01/71 /1»، واحلاكم «7   »، وأبو داود «133 » الرتمذي، و«3/713»أمحد ويدل عليه ما رواه  «1»

إن اهلل أجاركم من ثالث، أن ال يدعوا عليكم نبيكم » :اعً مرفو مالك األشعريوعن أيب  .«عىل ضاللة – أمة حممد :أو قال – جيمع أمتي

 .«  7/1»التلخيص احلبري البن حجر : وينظر. «فتهلكوا مجيًعا، وأن ال يظهر أهل الباطل عىل أهل احلق، وأن ال جتتمعوا عىل ضاللة

 .«70/10»جمموع الفتاوى  « »

 .«130/ »االعتصام  «7»
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ة عليه بأن يكون يف معنى كتاب، أو سنة، أو إمجاع، وسعه أن يقول بام وجد الدالل أن جيتهد

فإن ورد أمر مشتبه حيتمل حكمني ُمتلفني، فاجتهد فخالف اجتهاده اجتهاد غريه، يسعه أن 

 .«1»«يقول بيشء وغريه بخالفه، وهذا قليل إذا نظر فيه

                                                                        

 .« 1 /3» األم للشافعي« 1»
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 تالف املذموماالختالف السائغ واالخ: فصل

يرجع إىل اختالف سائغ غري حممود، لكن هناك مما ال شك فيه أن االختالف يف العموم 

إىل فرقة  ييؤد ااختالف األفهام والعقول يف فهم النصوص، وتأويل اآليات، وهو ليس اختالفً 

وهجر، إنام هو توسعة ورمحة، كام جاء اخلرب يف ذلك عن غري واحد من السلف، فقد اختلف 

 واختلفوا يف ؟لطهر أو احليضهل هو ا ،يف أمور كثرية، فاختلفوا يف القرء الصحابة 

 ^خوة، ويف مرياث ذوي األرحام، واختلفوا يف رؤية النبي املواريث، يف مرياث اَلد مع اإل

، ونحو ذلك مما يطول ذكره، عنها زوجها ، واختلفوا يف عدة احلامل املتوىفربه ليلة املعراج

 .وهذا كله اختالف سائغ

 :فهو االختالف املذمومأما 

القدرية، واَلربية، واَلهمية،  :أو االختالف يف األصول مثل» ائدياالختالف العق .1

 .«واخلوارج، والشيعة، وهو ضالل

 .ما كان فيه نص حكم هلل، أو لرسوله، أو إمجاع املسلمني، مل يسع من علمه أن خيالفه . 

ملعاذ  بن جبل وأيب موسى األشعري ملا ^ احلروب، ويشري عليه قوله يف اآلراء و .7

 .«1»«تطاوعا وال ختتلفا»: ليمنبعثهام إىل ا

فاالختالف يف هذه األمور الثالثة منهي عنه وحرام، وإليه تشري اآليات واألحاديث الناهية 

 . عن االختالف والتفرق

ِحَم َربَُّك﴾:قال تعاىل  .[111 :هود] ﴿َوالَ َيَزاُلوَن ُُمَْتلِِفني إاِلَّ َمن رَّ

ِذيَن اْخَتَلُفوا:وقال تعاىل  .[133 :البقرة]يِف اْلكَِتاِب َلِفي ِشَقاٍق َبِعيٍد﴾  ﴿إِنَّ الَّ

ُقوا فِيِه﴾ :وقال تعاىل يَن َواَل َتَتَفرَّ يُموا الدِّ
 .[17 :الشورى]﴿أْن َأقِ

                                                                        

  .«1 7/17»مسلم ، و« 7/110»جه البخاري أخر «1»
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 ﴾ :وقال
ٍ
ء ْسَت ِمنُْهْم يِف يَشْ ُقوا ِدينَُهْم َوَكاُنوا ِشَيًعا لَّ ِذيَن َفرَّ  .[1 1 :األنعام]﴿ إِنَّ الَّ

 .يف فهم نصوص الرشع فاألمر فيه واسعأما االختالف ف     

ُمتلفني يف بعض أمورهم، فهل يسعهم  ا وحديثً أجد أهل العلم قدياًم : شافعيال اإلمام الق

 .ذلك

 .قول ذلك يف اآلخرحدمها حمرم، وال أأتالف من وجهني االخ: فقلت له

 فام االختالف املحرم؟: قال

، مل حيل بيننا اىل لسان نبيه منصوًص كل ما أقام اهلل به احلجة يف كتابه، أو ع: قلت 

تأول أو ، فذهب املان ذلك حيتمل التأويل ويدرك قياًس وما كان ماالختالف فيه ملن علمه، 

نه يضيق اخلالف يف إن خالفه فيه غريه ، مل أقل إاخلرب، أو القياس،  القياس إىل معنى حيتمله

 .املنصوص

 ؟ذا حجة تبني فرقك بني االختالفنيفهل يف ه: قال

َتاَب إاِلَّ ِمن َبْعِد َما َجاَءهْتُمُ :قال اهلل يف ذم التفرق: قلت
ِذيَن ُأوُتوا اْلكِ َق الَّ اْلَبيِّنَة﴾  ﴿َوَما َتَفرَّ

 [. : البينة]

ئَِك :وقال جل ثناؤه  ُقوا َواْخَتَلُفوا ِمن َبْعِد َما َجاَءُهُم اْلَبيِّنَاُت َوُأوَلَٰ ِذيَن َتَفرَّ  ﴿َواَل َتُكوُنوا َكالَّ

 ﴾ يم 
 . [ 10 :آل عمران]هَلُْم َعَذاب  َعظِ

ما كلفوا فيه االجتهاد، فقد مثلته لك بالقبلة،  فأما البينات، فذم االختالف فيام جاءهتم

 .والشهادة، وغريها

 حتملا فمثل يل بعض ما افرتق عليه من روى قوله من السلف، مما هلل فيه نص حكم: قال

 داللة؟ يوجد عىل الصواب فيه التأويل، فهل

 او سنة رسوله، أو قياًس أفيه عندنا داللة من كتاب اهلل،  قل ما اختلفوا فيه إال وجدنا: قلت
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 .منهام واحدٍ  عليها، أو عىل

 فاذكر منه شيًئا؟: قال

﴾ : قال اهلل تعاىل: فقلت له
ٍ
بَّْصَن بَِأنُفِسِهنَّ َثاَلَثَة ُقُروء  [.1  : البقرة]﴿َواملَُْطلََّقاُت َيرَتَ

 .اإلطهار :اإلقراء: عائشة فقالت

 .مهاوغري، وقال بمثل قوهلا زيد بن ثابت، وابن عمر 

حتى تغتسل من  اإلقراء احليض، فال حيلوا املطلقة: وقال نفر من أصحاب النبي 

 .«1»«...احليضة الثالثة 

تالف بني العلامء، فاختالف رمحة أما االخ» :ةأن اختالف العلامء رمحمبينًا  وقال البغوي

ألن هذا  ؛راد اهلل أن ال يكون عىل املؤمنني حرج يف الدين، فذلك ال يوجب اهلجران والقطيعةأ

ا مؤتلفني، رمحاء بينهم، ومتسك إخوانً كوهنم مع ، االختالف كان بني أصحاب رسول اهلل 

احلق وسلوك سبيل الرشد  طلبيف بعدهم، وكل كل فريق منهم طائفة من أهل العلم بقول 

 .« »«مشرتكون

 رأيت: حدثني الوزير أبو القاسم عيل بن احلسن بن أمحد املسلمة قال » :قال اخلطيبو

ما فعل اهلل  :يف املنام بعد موته ثالث دفعات، وكأين أقول له يف كل دفعة«7»احلسن احلذاء أبا

كله : كيف عندكم االختالف يف القراءات؟ فقال: خر دفعةغفر يل، وقلت له يف آ: فيقولبك؟ 

ف يف فاالختال :قولكله واحد، فأردت أن أ: لدين؟ فقاليف أمور ا ففاالختال: قلتواحد، 

قدر عىل الكالم، فاعتقدت أين ممنوع من ذلك السؤال، ونويت األصول، فاعتقل لساين ومل أ

                                                                        

هو عيل بن حممد بن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن حممد، أبو احلسن احلذاء املقرئ، كان صدوًقا فاضاًل عاملًا بالقراءات، مات سنة  «1»

 .«هـ 1 »

  .«1  /1»رشح السنة  « »

  .«1  /1»رشح السنة  «7»
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 هذا عارض عرض يل وراجعت العزم عىل أن أسأل عن: أن ال أسأل عنه، فانطلق لساين فقلت

، فاعتقل لساين فنويت ترك السؤال عنه فانطلق لساين، فراجعني االختالف يف أصول الدين

 .«1»«العزم عىل املسألة فاعتقل لساين، فنويت ترك السؤال فانطلق لساين وانتبهت

يف بيان االختالف املباح، الذي ال يعنف فيه من  –رمحه اهلل  –ونذكر هنا قول ابن القيم 

عند ن يكرهون القنوت يف الفجر مطلًقا الكوفة، الذيوهذا رد عىل أهل »: فعله، وال من تركه قال

منسوخ، وفعله بدعة، فأهل احلديث متوسطون بني هؤالء، وبني هو  :النوازل وغريها، ويقولون

ومع هذا فال ينكرون عىل من داوم عليه، وال يكرهون فعله، ... من استحبه عند النوازل وغريها 

رون ة، كام ال ينكرون عىل من أنكره عند النوازل، وال يللسن بدعة، وال فاعله ُمالًفاوال يرونه 

 .«للسنة، بل من قنت فقد أحسن، ومن تركه فقد أحسن تركه بدعة، وال تاركه ُمالًفا

الذي ال يعنف فيه من فعله، وال من تركه، وهذا كرفع وهذا من االختالف املباح »: ثم قال

واإلقامة، وأنواع  األذان، وأنواع هداتكه، وكاخلالف يف أنواع التشاليدين يف الصالة وتر

 .«فراد، والقران، والتمتعاإلالنسك من 

مل يكن من هديه املداومة عىل القنوت يف الفجر، وال اَلهر بالبسملة،  :فإذا قلنا»: ثم قال

  .« »«أكمل اهلدي وأفضله مل يدل ذلك عىل كراهية غريه، وال أنه بدعة، ولكن هديه 

                                                                        

 .«13/ 1»تاريخ بغداد  «1»

 .« 3 /1»د زاد املعا « »



َالفاالختَ ََبَ دَ أَ 
________________________________________________ 

12 

 

 إلسالمي بشأن موضوع اخلالف الفقهيقرار جملس املجمع ا

 .احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، سيدنا ونبينا حممد 

 :أما بعد

فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي، برابطة العامل اإلسالمي، يف دورته العارشة، 

  /13ق هـ ، املواف01 1/ /  املنعقدة بمكة املكرمة، يف الفرتة من يوم السبت 

نظر ، قد م1113/ اكتوبر  /1 ، املوافق ـه01 1/ /1 ، إىل يوم األربعاء م1113/اكتوبر

وت من بعض أتباع يف موضوع اخلالف الفقهي بني املذاهب املتبعة، ويف التعصب املمق

طعن يف خيرج عن حدود االعتدال، ويصل بأصحاهبا إىل ال اتعصبً ؛ املذاهب ملذهبهم

ستعرض املجلس املشكالت التي تقع يف عقول الناشئة وا ،ئهااملذاهب األخرى وعلام

، فيوحي إليهم العرصية، وتصوراهتم حول اختالف املذاهب الذي ال يعرفون مبناه ومعناه

، وأصوله من القرآن العظيم، والسنة النبوية الثابتة اأنه ما دام الرشع اإلسالمي واحدً املضللون ب

 ال توحد حتى يصبح املسلمون أمام مذهب مَ ـِاهب؛ ول، فلامذا اختالف املذايًض متحدة أ

 .واحد، وفهم واحد ألحكام الرشيعة

ت التي تنشأ عنها، ال سيام أمر العصبية املذهبية، واملشكال استعرض املجلس أيًض كام ا

 باع بعض االجتاهات احلديثة اليوم يف عرصنا هذا، حيث يدعو أصحاهبا إىل خطبني أت

قدم العصور ة التي تلقتها األمة بالقبول من أاملذاهب القائم ن يفاجتهادي جديد، ويطعنو

 .، ويوقعون الفتنة بني الناساإلسالمية، ويطعنون يف أئمتها، أو بعضهم ضالالً 

والفتنة، قرر ومالبساته، ونتائجه يف التضليل  وبعد املداولة يف هذا املوضوع ووقائعه،

 :ا وتبصرًيااملتعصبني تنبيهً ولني قني املضلاملجمع الفقهي توجيه البيان إىل كال الفري

 .اختالف املذاهب: والً أ

 :لقائم يف البالد اإلسالمية نوعانإن اختالف املذاهب الفكرية ا
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 .اختالف يف املذاهب االعتقادية .1

 .اختالف يف املذاهب الفقهية .2

 لبالدجرت إىل كوارث يف ا فهو يف الواقع مصيبة وهو االختالف االعتقادي، األول فأما

ال ، وشقت صفوف املسلمني، وفرقت كلمتهم، وهي مما يؤسف له وجيب أن اإلسالمية

عىل مذهب أهل السنة واَلامعة الذي يمثل الفكر اإلسالمي النقي  األمة معجتتوأن يكون، 

: علن الرسول أهنا امتداد لسنته بقولهوعهد اخلالفة الراشدة التي أ،  السليم، يف عهد الرسول

 .«بالنواجذمتسكوا هبا وعضوا عليها  ،من بعدي وسنة اخللفاء الراشديننتي، عليكم بس»

وهو اختالف املذاهب الفقهية يف بعض املسائل، فله أسباب علمية اقتضته،  وأما الثاين

وهلل سبحانه يف ذلك حكمة بالغة، ومنها الرمحة بعباده، وتوسيع جمال استنباط األحكام من 

مة وثروة فقهية ترشيعية جتعل األمة اإلسالمية يف سعة من أمر النصوص، ثم هي بعد ذلك نع

ال مناص هلا منه إىل غريه، بل إذا  يف تطبيق رشعي واحد حرًصا فال تنحرص دينها ورشيعتها،

وجدت يف املذهب اآلخر  ضاق باألمة مذهب أحد األئمة الفقهاء يف وقت ما، أو يف أمرها،

 شؤون العبادة أم يف املعامالت وشؤون األ،ر، ا، سواء أكان ذلك يفويرًس  سعة ورفًقا

 .والقضاء، واَلنايات عىل ضوء األدلة الرشعية

 اليس نقيصة وال تناقًض  - فقهيوهو االختالف ال -فهذا النوع الثاين من اختالف املذاهب 

ها وال يمكن أن ال يكون، فال يوجد أمة فيها نظام ترشيعي كامل بفقهه واجتهاده، ليس فييف ديننا 

يكون؛ ألن  هذا االختالف الفقهي االجتهادي، فالواقع أن هذا االختالف ال يمكن أن ال

ما حتمل أكثر من معنى واحد، كام أن النص ال يمكن أن يستوعب  االنصوص األصلية كثريً 

مجيع الوقائع املحتملة؛ ألن النصوص حمدودة والوقائع غري حمدودة، كام قال مجاعة من 

إىل علل األحكام، وغرض فال بد من اللجوء إىل القياس والنظر  ،-اهلل رمحهم  -علامء ال

وحتكيمها يف الوقائع والنوازل املستجدة، ويف هذا ختتلف الشارع واملقاصد العامة للرشيعة، 
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فتختلف أحكامهم يف املوضوع الواحد وكل  ،فهوم العلامء، وترجيحاهتم بني االحتامالت

له أجر واحد، ومن هنا تنشأ ن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فمنهم يقصد احلق ويبحث عنه، فم

 .ويزول احلرجالسعة، 

من اخلري والرمحة،  هفأين النقيصة يف وجود هذا االختالف املذهبي، الذي أوضحنا ما في

 ،وأنه يف الواقع نعمة ورمحة من اهلل بعباده املؤمنني، وهو يف الوقت ذاته ثروة ترشيعية عظمى

يستغلون ن تتباهى هبا األمة اإلسالمية، ولكن املضللني من األجانب الذين ومزية جديرة بأ

يدرسون لدهيم يف وال سيام الذين  ،الشباب املسلم ى بعضضعف الثقافة اإلسالمية لد

ا ليوحوا إليهم هذا كام لو كان اختالفً رون هلم اختالف املذاهب الفقهية اخلارج، فيصو ا اعتقاديا

وشتان ما  ،دل عىل تناقض الرشيعة دون أن ينتبهوا إىل الفرق بني النوعنيأنه يب او زورً ظلاًم 

 .بينهام

إىل نبذ املذاهب وتريد أن حتمل الناس عىل خط  وما تلك الفئة األخرى التي تدعو :ثانًيا

اجتهادي جديد هلا، وتطعن يف املذاهب الفقهية القائمة ويف أئمتها أو بعضهم، ففي بياننا 

ب الفقهية ومزايا وجودها وأئمتها، ما يوجب عليهم أن يكفوا عن هذا اآلنف عن املذاه

ويشقون صفوفهم، ويفرقون كلمتهم يف  ،ويضللون به الناس األسلوب البغيض الذي ينتهجونه

 ،عداء اإلسالميف مواجهة التحديات اخلطرية من أ إىل مجع الكلمة نوقت نحن أحوج ما نكو

 .ال حاجة إليها بدالً من هذه الدعوة املفرقة التي

 .بن باز  عبد اهللالعزيز بن  دعب: رئيس جملس املجمع

 .عمر نصيف عبد اهلل/د: نائب الرئيس

 اهلل بكر عبد/د حممد بن جبري

 أبو زيد

 عبد اهلل العبد الرمحن

 البسام

 صالح بن فوزان

 الفوزان

 عبد اهللحممد بن 

 بن سبيل

 مصطفى أمحد

 الزرقاء

 حممد رشيد راغب/د احلسن عيل أبو حممد حممود



َالفاالختَ ََبَ دَ أَ 
________________________________________________ 

15 

 

 قباين الندوي الصواف

 حممد احلبيب

 بن خوجة

 حممد سامل بن

 عبد الودود

 طالل عمر /د

 بافقيه

ا، واحلمد هلل رب كثريً  سلياًم صىل اهلل عىل سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه وسلم ت
 .العاملني
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 من آداب السلف يف االختالف: فصل

 :«أو ختيري املستفتي بعد الفتيا» فهإحالة املفتي املستفتي إىل من خيال .1

 له أن حييل املستفتي إىل من عندهستفتي وكانت فتواه ليس فيها سعة، فإن للمفتي إذا ا

 .سعة

سألت أمحد بن حنبل عن : بن بشار املخرمي، قال  أخربين احلسني»: بو بكر اخلاللقال أ

 بخطك، فكتب يل يف كتب يلااهلل  يا أبا عبد: حنث، فقلت إن فعل: الطالق، فقاليف مسألة 

يعني ال » فتاين إنسان؟اهلل إن أ يا أبا عبد: ل حنث، قلتإن فع :اهلل قال أبو عبد :ظهر الرقعة

الرصافة  وكانت للمدنيني حلقة عندنا يف -نعم: تعرف حلقة املدنيني؟ قلت : ، فقال يل«حينث

 .«1»«نعم: فتوين حل؟ قالفإن أ -يف املسجد اَلامع

 .بمذهب من حرض من العلامء وإن خالف مذهبه فتنيء املستفتاإ .2

ضاء بمرص يالزم أبا جعفر يف واليته الق« » راهيم بن محادإببن  أمحد كان أبو عثامن

 فسأل أبا جعفر عن مسألة فقال أبواحلديث، فدخل رجل من أهل أسوان، يسمع عليه الطحاوي 

 .مذهب القايض أيده اهلل كذا وكذا من»: جعفر

 .نام جئت إليكإىل القايض إ تئما ج: فقال

 .من مذهب القايض ما قلت لكيا هذا، : فقال له

 .تفتيه أيدك اهلل برأيك: فقال أبو عثامن ،فأعاد القول

 .أفتيته  -أيده اهلل-إذا أذن القايض: فقال

                                                                        

 .«03 »، روضة الناظر وجنة املناظر «  1/1» طبقات احلنابلة «1»

، ثم ويل مرة أخرى، وكان يف طول «هـ713» ، ثم عزل سنة«هـ 71» أبو عثامن هذا برصي بغدادي مالكي املذهب، ويل قضاء مرص سنة « »

، وله التصانيف املشهورة، «هـ1 7»حممد بن سالمة، تويف سنة وأبو جعفر الطحاوي اسمه أمحد بن يته يرتدد إىل أيب جعفر الطحاوي، وال

 .، ورشح معاين اآلثار، وغريهاةكتاب اختالف العلامء، وأحكام القرآن، والعقيدة الطحاوي: وهو من كبار فقهاء املذهب احلنفي، من مصنفاته
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 .«1»«فكان ذلك يعد من أدب الطحاوي وفضله، قد أذنت، ثم أفتاه: فقال

  :إفتاء املستفتي بام يفطن له .3

عن رجل صىل الظهر فتذكر  ، فسأله سائل« »بن برشكنت عند زيد »: ال سليامن بن ساملق 

 يف الرابعة سجدة ال يدري من أين هي؟ 

 .تأيت بركعة بسجدتيها، وتسجد السهو: فقال له

لك لع: أثم جواب عن هذا، ثم قالبك أصلحك اهلل؟  ما: ين حتركت فقالفرآ: قال سليامن

 تأيت بركعة؟ من سجدة يتحرى أن يكون من هذه ثسم يسجد اآلتريد جواب ابن القا

 .نعم : قلت

 .«7»«إين رأيت السائل ال يفطن ملثل هذا، فأتيته بقول أشهب: فقال

 :حتمل االجتهادري أو اجتهاده فيام ليس فيه نص واعدم رد أو عيب حكم الغ .4

 ؟تما صنع»: عن عمر أنه لقي رجاًل فقال

 .عيل و زيد بكذا قىض: فقال

 .لو كنت لقضيت بكذا: فقال عمر

 فام يمنعك واألمر إليك؟: قال

 لفعلت، ولكني أردك إىل رأيي، لو كنت أردك إىل كتاب اهلل أو إىل سنة رسول اهلل : قال

                                                                        

 .«1/ » ترتيب املدارك «1»

مرص، وعداده يف أهل تونس، كان فقيًها ثقة، سمع من ابن القاسم ووهب وأشهب، هو زيد بن برش بن عبد الرمحن األزدي، أصله من «  »

 .«هـ   »وغريهم، مات يف تونس سنة 

 .«1/730» ترتيب املدارك «7»
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 .«1» وهو يرى خالف ما ذهبا إليه عيل وزيد، لفلم ينقض ما قاوالرأي مشرتك، 

يسأل عن رجل يقدم وعليه جلود  - ن حنبليعني أمحد ب - عبد اهللسمعت أبا »: قال األثرم

 .املدبوغة الثعالب، أو غريها من جلود امليتة

 .، فال بأس أن تصيل خلفه«أيام إهاب دبغ فقد طهر»إن كان لبسه وهو يتأول : فقال

 ؟فرتاه أنت جائًزا: قيل له

نه ولك، «صبوال ع بال تنتفعوا من امليتة بإها»: لقول النبي  ال، نحن ال نراه جائًزا: قال

 .خلفه إذا كان يتأول فال بأس أن يصيل

 كيف وهو ُمطئ يف تأويله؟: قيل له

 .يف تأويله، ليس من تأول كمن ال يتأول وإن كان ُمطًئا: قال

أحدهم فذهب إليه فال  وعن أصحابه، أو عن جاء عن النبي كل من تأول شيًئا : ثم قال

 .« »«ألنه قد تأول آخر هخلفه، وإن قلنا نحن خالفه من وج بأس أن يصىل

وإن مل يتوضأ مل أعب  .أيتوض: إن جاء يسألني قلت» :عي يف الذي يقبل امرأتهاوقال األوز

 .«7»«عليه

 .« »«وال نعيب من فعلهال نفعله، » :وقال اإلمام أمحد يف الركعتني بعد العرص

ل، وقال بن حنباملديني وحييى بن معني يف مسجد اخليف بحضور أمحد بن وتناظر عيل 

هو حتج بحديث برسة بنت صفوان، واحتج عيل بحديث قيس بن طلق ويتوضأ منه وا: حييى

                                                                        

 .«1 / »جامع بيان العلم  «1»

 .«130/ »بن عبد الرب اللتمهيد ا « »

 .«1/137 »بن عبد الرب اللتمهيد ا «7»

 .«01 / »بن عبد الرب اللتمهيد ا « »
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: حتج عيل بقول عامر، فقال أمحدثم احتج حييى بقول ابن عمر، وا، «إنام هو منك»: قوله 

 .«1»«اعامر وابن عمر استويا فمن شاء أخذ هبذا، ومن شاء أخذ هبذ

فرجل ال يرى من مس الذكر : قلت ألمحد»: ام أمحد قالاإلم وذكر أبو داود يف مسألة عن

 ، أصيل خلفه وقد علمت أنه مس؟اوضوءً 

 .«نعم: قال

فأما املخالفون يف الفروع، كأصحاب أيب حنيفة ومالك والشافعي، »: وقال ابن قدامة

نص عليه أمحد؛ ألن الصحابة والتابعني ومن بعدهم مل  ،فالصالة خلفهم صحيحة غري مكروهة

فإن علم أنه يرتك ركنًا  ...مجاًعا ع اختالفهم يف الفروع، فكان ذلك إبعضهم يأتم ببعض ميزل 

 .ئتامم بهاإلمام، فظاهر كالم أمحد صحة اال يعتقده  املأموم دون أو رشًطا

 ؟يسأل عن رجل صىل بقوم وعليه جلود الثعالب عبد اهللسمعت أبا : قال األثرم

 .خلفه يصيل«ام إهاب دبغ فقد طهرأي»إن كان بلبسه وهو يتأول : فقال

 ؟اأفرتاه جائزً : قيل له

 .خلفه إذا كان هو يتأول فال بأس أن يصيل، ولكن نحن ال نراه جائًزا: قال

الوضوء من الدم مل يصل  لو أن رجاًل مل ير: - محد بن حنبلأيعني  – عبد اهللثم قال أبو 

 !خلفه؟

ب ومالك ومن سهل ف سعيد بن املسيفال نصيل خلأنحن نرى الوضوء من الدم : ثم قال

 .« »«أي بىل نصيل! الدم؟يف 

يف حكم صالة  بعد أن ذكر قول األئمة الثالثة وغريهم -  التمهيدقال ابن عبد الرب يفو

                                                                        

 .«1/173» السنن الكربى للبيهقي باختصار «1»

 .«11/ »املغني «  »
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هلا إال بعد ال جتوز اَلمعة قبل الزوال، وال خيطب  :كل هؤالء يقول» :-اَلمعة قبل الزوال

من صالها : يقول مة الفتوى، وقد كان أمحد بن حنبلالزوال، وعىل هذا مجهور الفقهاء وأئ

 .قبل الزوال مل أعبه

 ما ترى يف صالة اَلمعة قبل زوال الشمس؟يا أبا عبد اهلل، : قلت له :وقال األثرم

 .«1»«علمت دفيها من االختالف ما ق :فقال

 .« »«إنام ينبغي أن يؤمر الناس باألمر البني الذي ال شك فيه»: وقال اإلمام أمحد

 :احرتام قول املخالفني واألخذ هبا عند احلاجة .5

إن الناس » :ويقول يفتي بأن املزارعة ال جتوز، ثم يفرع عىل القول بجوازها، كان أبو حنيفة

 .«7»وهلذا صار صاحباه إىل القول بجوازها .«ال يأخذون بقويل يف املنع

تجم وقام حاى اإلمام واإلمام أمحد كان يرى الوضوء من احلجامة والفصد، فسئل عمن رأ

 يتوضأ، أيصيل خلفه؟ إىل الصالة ومل

 .«!أصيل خلف مالك وسعيد بن املسيب كيف ال» :قال

يوسف هارون الرشيد  وأب ىه، الوضوء من خروج الدم، ورأوأصحابحنيفة  ومذهب أيب

حتجم وصىل ومل يتوضأ، وكان مالك أفتاه بأنه ال وضوء عليه إذا احتجم، وصىل أبو يوسف ا

 .فه ومل يعد الصالةخل

غتسل أبو يوسف يف احلامم وصىل اَلمعة، ثم أخرب بعد الصالة أنه كان يف بئر احلامم او

بلغ املاء قلتني مل إذا »: نأخذ بقول إخواننا من أهل احلجاز»: فأرة ميتة فلم يعد الصالة وقال

 .«حيمل اخلبث

                                                                        

 .« 1/3» التمهيد البن عبد الرب «1»

 .« 3/ »اآلداب الرشعية البن مفلح  « »

 .«70/11»جمموع الفتاوى  «7»
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صىل مع مجاعة احلنفية  ملا ترك القنوت يف صالة الصبح -رمحه اهلل-وروي أن الشافعي

 .«1»«مع اإلمام اإنه فعل ذلك أدبً »: فقال احلنفيةيف مسجد إمامهم، 

شرتى الباقالء من منادي السكك فأكل، وهو يرى حرمة اونقل عن اإلمام الشافعي أنه 

ما ، وأنه صىل بعداألكل من الباقالء وغريها مما جتب فيه الزكاة قبل إخراجها وقت الوجوب

به شعر كثري، وكان وقتئذ يرى نجاسة الشعر عىل مذهبه القديم، فقيل له يف ذلك حلق وعىل ثو

 .« »«حيث ابتلينا نأخذ بمذهب أهل العراق»: فقال

يمت صالة أق  - من الشافعية -حكى الزركيش أن القايض أبا الطيب »: وقال املناوي

يمنعه عمله بمذهبه من  أنا حنبيل، فأحرم ومل: رق عليه طري، فقالاَلمعة فهم بالتكبري، فذ

 .«7»«تقليد املخالف عند  احلاجة

زال يصيل خلف  ثم من املعلوم املتواتر عن سلف األمة أن بعضهم ما»: وقال ابن تيمية

ا وال ن البسملة ،را وؤصلون خلف أهل املدينة وهم ال يقرفام زال الشافعي وأمثاله ي ... بعض

 .« »«اجهرً 

هو َلنابته وحدثه ثم علم، أعاد  اإذا صىل ناسيً  مامة أن اإلينمذهب أهل املد» :اوقال أيًض 

وم، وهذا هو املأثور عن اخللفاء الراشدين كعمر وعثامن، وعند أيب حنيفة يعيد ومل يعد املأم

كقول مالك وهو مذهب  اَلميع، وقد ذكر ذلك رواية عن أمحد واملنصوص املشهور عنه

صىل يف صالة اَلمعة ف - ب أيب حنيفةصاح -ستخلف اخلليفة أبو يوسف الشافعي، وا

ربام ضاق : باإلعادة، فقيل له يف ذلك فقال، فأعاد ومل يأمر الناس بالناس ثم ذكر أنه كان حمدًثا

                                                                        

 .« 1/ص»قدمة املغني للشيخ حممد رشيد رضا م «1»

 .«17/ص» حممد سعيد الباينعمدة التحقيق يف التقليد والتلفيق للشيخ  « »

 .«اختالف أمتي رمحة»عند رشح حديث  «11 /1»فيض القدير «7»

 . « 0/73 »جمموع الفتاوى  « »
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فأخذنا بقول إخواننا املدنيني، مع أن صالة اَلمعة فيها خالف كبري لكون اإلمامة  ءعلينا اليش

 .«فيها ارشطً 

إمام شافعي  ركعات، وينصون عىل من أوتر خالف جيمعون الوتر ثالث وعند احلنفية

 .وفرق الوتر فال مانع

وينص الفقهاء يف كتبهم أن األمر يف هذه املسألة كذا وكذا، واألحوط كذا للخروج من  

 .خالف الغري

عن استيفائه، وإن عجز رب دين » :قال صاحب الكشاف من احلنابلة يف القطع يف الرسقة 

ية فرسق قدر دينه، أو حق يف أرش جناية فال قطع، ألن بعض جنا شأو جمني عليه من أر

العلامء أباح له األخذ، فيكون االختالف يف إباحة األخذ شبهة تدرأ احلد، كالوطء يف نكاح 

 .«1»«صحته يف ُمتلف

وإذا تزوج املحرم فنكاحه باطل عندنا وعند » :وقال النووي يف رشح املهذب ما نصه

 .« »«رقة األبدان بغري طالقبينهام تف اَلمهور، ويفرق

 .«يقني لشبهة اخلالف يف صحة النكاحجيب تطليقها لتحل لغريه ب»: وقال مالك وأمحد

إن زوج » : م وعن أمحدقال يف املغني بعد أن ذكر مذهب أمحد يف بطالن نكاح املحر

 .فيه اال يفسخه لكونه ُمتلفً وكالم أمحد حيمل عىل أنه  النكاح فسخأاملحرم مل 

 .«7»«هويفرق بينهام بطلقة، وهكذا كل نكاح ُمتلف في: القايض قال 

 :صاحب مراقي السعود  عبد اهلل ييف نوازل سيد -من املالكية  -قال حممد العاقب 

                                                                        

 .«7 3/1»كشاف القناع « 1»

 .«3  /3»املجموع «  »

 .«1 7/1»املغني  « 7»
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 ب ْ حَ تَ ْس يُ  اِح املبَ  الِت ْض فَ  ُل ْس غَ وَ 
 

 «1»ْب نَ تَ جُي  يِّ عِ افِ الشَّ  َف لْ ُخ  ألنَّ 
 

املختلف فيها أن من عمل من الفروع  :«باب رد الشهادة»يف «كشاف القناع»صاحب  وذكر

، كمن تزوج بال ويل أو بال شهود، أو رشب من النبيذ ما ال يسكر، أو اا شائعً عند األئمة اختالفً 

كانوا  د شهادته؛ ألن الصحابة ملن يرى حله، مل تر االزكاة، أو حج متأوالً أو مقلدً  أخر

يها، وألنه اجتهاد شائع ال يفسق به فهلم وقبلوا شهادة كل ُمالف  ،خيتلفون يف الفروع

 .« »«عليهاملخالف كاملتفق 

 .تالف الناس وعدم خمالفتهمئترك بعض السنن واملستحبات ال .6

بجمع، فلام دخل مسجد منى  كنا مع عبد اهلل بن مسعود »: الرمحن بن يزيد قالعن عبد 

صىل  حتدثنا أن النبي  انا أمفقل: ، قالفصىل أربًعا .أربًعا: اكم صىل أمري املؤمنني؟ قالو: قال

فيام  ان إماًماحدثكموه اآلن، ولكن عثامن كأ بىل، وأنا: قال! با بكر صىل ركعتني؟أركعتني و

 .«7»«واخلالف رشأخالفه، 

الصبح مع مجاعة من ترك القنوت يف صالة  -رمحه اهلل –روي أن اإلمام الشافعي و

 .مامهماحلنفية يف مسجد إ

 نسمعفرتكتها، فال رأيت الناس يكرهوهنا »: الركعتني قبل املغربام أمحد يف وقال اإلم

 .« »«جاهل يرى مثل هذه األشياء رياء، إنام هذه صيانة للعلم من

 -محه اهلل ر -سمعت شيخنا أبا عمر أمحد بن عبد امللك بن هاشم »: وقال ابن عبد الرب

ه كلام خفض ورفع، عىل حديث يرفع يدي -شيخنا  -ق بن إبراهيم اسحكان أبو إبراهيم إ: يقول

                                                                        

 .«117/ص» ساملللشيخ عطية موقف األمة من اختالف األئمة  «1»

 .«   /3»كشاف القناع  «  »

 .«  7/1»أخرجه البيهقي يف السنن الكربى  « 7»

 .«70 /1»، صيد اخلاطر «713/ »اآلداب الرشعية البن مفلح   «  »
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فلم ال : ا، فقلت لهودينً  فضل من رأيت وأفقههم وأصحهم علاًم ابن عمر يف املوطأ، وكان أ

عليها، اليوم  ألن اَلامعة لديناال أخالف رواية ابن القاسم؛ : يل قال ترفع أنت فنقتدي بك؟

 .«1»«وُمالفة اَلامعة فيام قد أبيح لنا ليس من شيم األئمة

كنت مع أمحد بن حنبل وإسحاق عند عبد الرزاق، فجاءنا يوم الفطر، » :مد بن رافعقال حم

فخرجنا مع عبد الرزاق إىل مصىل ومعنا ناس كثري، فلام رجعنا من املصىل دعانا عبد الرزاق 

، قال أمحد !مل تكربا؟رأيت اليوم منكام عجبًا : الغداء، فقال عبد الرزاق ألمحد وإسحاقإىل 

وأنا كنت : كرب؟ فلام رأيناك مل تكرب أمسكنا، قالبا بكر نحن كنا ننظر إليك هل تيا أ: وإسحاق

 .« »«أنظر إليكام هل تكربان فأكرب

ر أو الوتر قنت معه، سواء قنت إذا اقتدى املأموم بمن يقنت يف الفج» :قال شيخ اإلسالم

ى استحباب يشء، مام يرإلاال يقنت مل يقنت معه، ولو كان  الركوع أو بعده، وإن كان قبل

 .حسناالئتالف كان قد أألجل االتفاق وواملأمومون ال يستحبونه فرتكه 

عهد بجاهلية لنقضت  ومك حديثووال أن قل»: لعائشة بقول النبي  -رمحه اهلل –ثم استدل 

، «7»«خيرجون منه بني باًبا يدخل الناس منه، وباًباالكعبة، وأللصقتها باألرض، وجلعلت هلا با

 .فضل عنده؛ لئال ينفر الناسفرتك األ

نه أو بالعكس، ووافقهم فقد ال يستحبو اوكذلك لو كان رجل يرى اَلهر بالبسملة فأم قومً 

 .« »«أحسن

د إىل يقصأن ويستحب للرجل »: اَلهر بالبسملة وإظهارها وقال رمحه اهلل يف مسألة

ظم من مصلحة فعل ألن مصلحة التأليف يف الدين أعأليف القلوب برتك هذه املستحبات؛ ت

                                                                        

 .«7  /1»التمهيد البن عبد الرب « 1»

 .«33 /1»سري أعالم النبالء  ،« 73/13»تاريخ دمشق « »

 .«1777»، ومسلم «3 1»أخرجه البخاري « 7»

 .«31 /  »جمموع الفتاوى  « »
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 .«1»«مثل هذا

 ؛نسان األفضل لتأليف القلوب واجتامع الكلمةأن يرتك اإل اويسوغ أيًض »: وقال رمحه اهلل

 .« »«ا من التنفريخوفً 

ولذلك استحب األئمة أمحد وغريه، أن يدع اإلمام ما هو عنده أفضل، إذا » :وقال رمحه اهلل

 أفضل أو اَلهر هبا وكان املأموماملخافتة بالبسملة كان فيه تأليف املأمومني، فلو كان من يرى 

ىل عىل خالف رأيه، ففعل املفضول عنده ملصلحة املوافقة والتأليف التي هي راجحة ع

 .«7»«مصلحة تلك الفضيلة كان جائًزا حسنًا

ال ينبغي اخلروج من عادات الناس إال يف احلرام، فإن » :قال ابن عقيل يف الفنونو

 .« »«اجلاهليةلوال حدثان قومك »: كعبة وقالترك ال الرسول 

وترك أمحد الركعتني قبل املغرب؛ إلنكار الناس هلام، وذكر يف الفصول عن الركعتني 

رأيت الناس ال »: عتذر برتكه بأن قالوفعل ذلك إمامنا أمحد ثم تركه وا قبل املغرب،

 .« »«يعرفونه

 :عدم اإلنكار عىل ما اجتمع عليه أهل األمصار .7

كنتم تقضون فإين أكره  قضوا ماا: عيل بن أيب طالب قال »: أيب عبيدة قالعن 

 .«3»«االختالف حتى يكون للناس مجاعة أو أموت كام مات أصحايب

                                                                        

 .«03 /  »جمموع الفتاوى  «1»

 .«73 /  »جمموع الفتاوى  « »

 .« 11/  »جمموع الفتاوى  «7»

السالم، وكان يود أن يعيدها  ، ويعني ترك الكعبة كام بنيت يف اَلاهلية ناقصة عن بناء إبراهيم عليه«3 / »اآلداب الرشعية  « »  

 عىل

 .إبراهيم وجيعل هلا بابني متقابلني سأسا   

 .املصدر السابق « »  

 .«  /1»تاريخ بغداد  «3»
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كل قوم بام اجتمع عليه  ليقضِ »: إىل األمصار - رمحه اهلل - وكتب عمر بن عبد العزيز

 .«1»«فقهاؤهم

لعلامء رمحة من اهلل عىل هذه األمة، كل يتبع ما إن اختالف ا»: وقال اإلمام مالك للرشيد

 . « »«نده، وكل عىل هدى، وكل يريد اهللصح ع

وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، إن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، »: ويف رواية قال

ختار هم عليه، وما ا من اختالف الناس وما وأخذ كل قوم بام سبق إليهم وعملوا به، ودانوا به

 .«7»«ألنفسهم كل بلد

يا أمري املؤمنني قد رسخ يف قلوب أهل كل بلد ما : قال مالك»: ويف رواية الزبري بن بكار

 .« »«، ورد العامة عن مثل هذا عسرياعتقدوه وعملوا به

ل عن فريضة فأجاب بقول كنت يف جملس مالك، فسئ»: بن بنت السدياسامعيل قال إ

وعبد اهلل ال ينكر فضلهام، إن علياا : فقال مالك ... ما قال فيها عيل وابن مسعود: زيد، فقلت

، فيبدأك منهم ما وأهل بلدنا عىل قول زيد بن ثابت، وإذا كنت بني قوم فال تبدأهم بام ال يعرفون

 . « »«تكره

أحرج باهلل : ربقال عىل املن روي أن عمر بن اخلطاب »: -رمحه اهلل-قال القايض عياض

رأيت العمل عند مالك : قال ابن القاسم وابن وهب«عىل خالفه العمل عىل رجل روى حديًثا

 .أقوى من احلديث

وقد كان رجال من أهل العلم من التابعني حيدثون باألحاديث وتبلغهم عن »: قال مالك

                                                                        

 .«1 1/1»سنن الدارمي  «1»

 .«1/31»كشف اخلفاء للعجلوين  « »

 .«1/31»، وسري أعالم النبالء «11-10»االنتقاء البن عبد الرب  «7»

 .«1/31»، وسري أعالم النبالء «11-10»االنتقاء البن عبد الرب  « »

 .«11/133»سري أعالم النبالء ، «33 / »الفرج املعاىف بن زكريا النهرواين  اَلليس الصالح الناصح أليب « »
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 .«مىض العمل عىل غريه ما نجهل هذا، ولكن: غريهم فيقولون

 كثري وكان أخوه عبد اهللاضًيا زم وكان قرأيت حممد بن أيب بكر بن عمرو بن ح»: قال مالك

احلديث ُمالًفا رجل صدق، فسمعت عبد اهلل إذا قىض حممد بالقضية قد جاء فيها احلديث، 

فام لك ال : بىل، فيقول أخوه: أمل يأت يف هذا حديث كذا؟ فيقول: للقضاء يعاتبه ويقول له

دينة، يريد أن العمل أقوى مجع عليه من العلامء باملفأين الناس عنه؟ يعني ما أ: فيقولتقيض به 

 .«من احلديث

رويتم احلديث ثم تركتموه؟  مل: شونسأل ابن املاج سمعت إنساًنا»: وقال ابن املعذل

 .«ليعلم أنا عىل علم تركناه: قال

 ةعن واحد ينتزع السن اد، ألن واحدً ألف عن ألف أحب إىل من واحد عن واح»: قال ربيعة

 .«من أيديكم

بخالف ما  -إنه بلغنا كذا وكذا: كان أبو الدرداء يسأل فيجيب فيقال»: قال ابن أيب حازم

 .«غري ذلكعىل وأنا قد سمعته، ولكني أدركت العمل : فيقول-قال

كان عمر بن عبد العزيز جيمع الفقهاء ويسأهلم عن السنن واألقضية »: قال ابن أيب الزناد

 .«1»«وإن كان ُمرجه من ثقة ،ألغاهالتي يعمل هبا فيثبتها، وما كان منه ال يعمل به الناس 

ا قط وال سمعت من ابن شهاب أحاديث كثرية ما حدثت هب: قال مالك»: قال ابن وهب

 .« »«ليس عليها العمل: قال؟ مَ ـِل: لهأحدث هبا، قيل 

، ومن يعمل هبذا اليومقد ترك الناس هذا اليوم : قال يلقلت ألمحد يف مسألة، ف»: قال مهنا

نعم، : الناس هذا فال يرتك معرفة علم ال يعرفه الناس حتى ال يموت، قال وإن ترك: قلت له

تعلم من األحاديث ما ال يؤخذ به، كام تعلم ما : قال يل األوزاعي: حدثني بقية بن الوليد قال

                                                                        

 .للقايض عياض باب ما جاء عن السلف والعلامء يف وجوب الرجوع إىل عمل أهل املدينة «1/33»ترتيب املدارك  «1»

 .حتريه يف العلم والفتيا واحلديث باب «1/37»ترتيب املدارك ، و«1 /1»ما رواه األكابر عن مالك ملحمد بن ُملد املروزي  « »
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 .«1»«عرفهات يقول: ، فقال أمحديؤخذ به

عن ابن قسيط عن  إن سفيان الثوري حدثنا عنك: فقلت له القيت مالكً »: وقال عبد الرزاق

صدق قد حدثته، : قضيا يف امللقاة بنصف املوضحة، قال ابن املسيب أن عمر وعثامن 

: ال حتدثني به وقد حدثت به غريي؟، قال مَ ـِل: ال أحدث به اليوم، قلت: حدثني به، قال: قلت

 .« »«اليوم عىل غريهإن العمل 

 .بام يليق بحالهتذارهم ملن ظنوه بأنه خالف السنة اع .8

عن احللقة،  مهدي جاء يوم اَلمعة فجلس خارًجا رأيت عبد الرمحن بن»: قال العباس

أنت حدثتني عن ابن عجالن عن عمرو بن شعيب عن أبيه : ، فقالدخل احللقةا: فقال له حييى

إين رأيت ف: قال حييى .هنى عن احللق يوم اَلمعة قبل خروج اإلمام عن جده أن النبي 

 فهؤالء بلغهم أن النبي : وابن أيب عروبة يتحلقون، قال ابن مهديا حبيب بن الشهيد وهشامً 

 .«7»«فسكت حييى !؟قاله ففعلوه

ما البيعان باخليار » :مل يأخذ بحديثبلغ ابن أيب ذئب أن مالًكا »: د بن حنبل قالعن أمح

عىل  ومالك مل يرد احلديث ولكن تأوله: يستتاب وإال رضبت عنقه، قال أمحد: فقال«يتفرقا مل

 .« »«ذلكغري 

أن نحسن الظن به، فاإلمام  ،هذا هو الالئق يف حق إمام عظيم ،رحم اهلل اإلمام أمحد ،نعم

وهو مذهب هو التفرق باألقوال،  فرأى أن املقصود بالتفرق ،وإنام تأوله مالك مل يرد احلديث

 .دانوهو التفرق باألبعي وأمحد إىل العمل بظاهر احلديث، حنيفة، وذهب الشاف أيب

                                                                        

 .«31/ »اآلداب الرشعية البن مفلح  «1»

 .«33 / 3»، تاريخ دمشق « 1-1/17»السنن الكربى للبيهقي  « »

 .« 7 /1»ترتيب املدارك  «7»

 .«1/313» املعرفة والتاريخ « »
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 االختالفنكار يف مسائل حكم اإلفصل يف 

نكار وعدم اإل ،سبق أن ذكرنا يف الباب السابق إقرار أهل األمصار عىل ما اجتمعوا عليه

 .عليهم فيام اجتمعوا عليه من مسائل اخلالف

فيه االختالف أخرى ألهل العلم يف عدم اإلنكار فيام يسوغ  ونكمل يف هذا الفصل أقواالً 

، ن فيها دليل جيب العمل به وجوًبا ظاهًرامل يك ومسائل االجتهاد هي ماالجتهاد، من مسائل ا

 .«1» أو إمجاٍع قديم ،حديث صحيح ال معارض له من جنسه: مثل

فيه، وأنت  َف لِ إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختُ »: -رمحه اهلل-قال سفيان الثوري  

 .« »«ترى غريه فال تنهه

 .«من إخواين أن يأخذ به هنى أحًدااختلف فيه الفقهاء فال أما »: ويف رواية قال

السكسكة يرى بأنكم صبيان، لقد رأيتني ومرسوًقا نبأ بمل أأ»: شقيق بن سلمة بو وائلقال أ

 .«7»«-و كلمة نحوهاأ -نتناكر وأرى غريه، ما رأًيا

اخلروج  ة إىلن ندبه عىل وجه النصيحاملختلف فيه ال إنكار فيه، لكن إ نإ»: وقال النووي

 .«مندوب إىل فعله برفق من اخلالف، فهو حسن حمبوب

ا أو ليس للمفتي وال للقايض أن يعرتض عىل من خالفه إذا مل خيا»: يًضاوقال أ لف نصا

 .« »«جلياا اأو قياًس  إمجاًعا

عىل من اجتهد فيه، أو قلد  الفروع من فيه ال إنكار فيام يسوغ اختالف»: قال ابن مفلح

                                                                        

فيها كزواج املتعة، وربا  ف؛ ألنه تيقن خطؤهئمة السلأما إن كان خيالف سنة أو إمجاًعا قدياًم وجب اإلنكار، وإن قال به بعض أ «1»

 .الفضل

 .«31/ »، الفقيه واملتفقه «1 1/1»حلية األولياء  « »

 .« 7/13 »تاريخ دمشق  «7»

 .«7   / »رشح صحيح مسلم  « »
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فيه، كذا ذكره القايض واألصحاب ورصحوا بأنه ال جيوز، ومثلوه برشب يسري النبيذ،  اجمتهدً 

 ...مثله بعضهم بأكل مرتوك التسميةوالتزوج بغري ويل، و

أنه ال يملك منع امرأته الذمية من يسري اخلمر عىل نص أمحد  :وذكر يف املغني: قال

أنه ال ينبغي ألحد أن ينكر عىل غريه : ردةا يف مسألة مفوذكر أيًض :  -ثم قال -العتقادها إباحته

 .انتهى كالمه. العمل بمذهبه، فإنه ال إنكار عىل املجتهدات

وال يشدد  ،الناس عىل مذهبه ال ينبغي للفقيه أن حيمل: وقد قال أمحد يف رواية املروذي

 .عليهم

ه ب هذا النبيذ يتبع فيه رشب من رشبمن أراد أن يرش: سمعت أمحد يقول :وقال مهنا

 .«1»«فليرشبه وحده

؟ خلفه ذ ما يسكر منه أيصىليف مسجد وهو يرشب من النبي يصيلوسئل أمحد عن رجل 

ونحن نروي عمن كان : ه، قالإذا كان متأوالً ومل يسكر فأرجو، فإن سكر مل يصل خلف: قال

 .« »«يرشب

ولكن أقف وال حتريم النبيذ صحيح،  :بن معني يقولسمعت حييى »: قال ابن اَلنيد

 .«7»«أحرمه، قد رشبه قوم صاحلون بأحاديث صحاح، وحرمه قوم صاحلون بأحاديث صحاح

دخل أمحد بن حنبل وحييى بن معني وزهري بن حرب عىل خلف بن هشام يسألونه، فلام و

نبيذ كانت أمامه لقنينة  -؟ عبد اهلليشء تقول يف هذا يا أبا  أي»: أرادوا االنرصاف قال ألمحد

كتمه فأدعيها يرى اهلل عز وجل شيًئا : افقال هل - وكانت اَلارية تريد أخذها ملا رأت قدومهم

كلكم »: قال النبي : كيف، قال أمحد: ذاك إليك، قالليس ذاك إيل، : ، قال أمحد- عن الناس

                                                                        

 .«111 -1/111»اآلداب الرشعية «  1»

 .«1 /1»، ومسائل ابن هانئ «  /ص»، ومسائل أيب داود «1 1/ »البنه صالح مسائل اإلمام أمحد   « »

 . «11/11»سري أعالم النبالء   «7»
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لخارج أن يغري ل ، وليس«راع وكلكم مسئول عن رعيته، والرجل راع يف منزله ومسؤول عام فيه

 .«1»«شيًئاعىل الداخل 

وإن مل يتوضأ مل أعب  .يتوضأ: إن جاء يسألني قلت»: وقال األوزاعي يف الذي يقبل امرأته

 .«عليه

 .« »«وال نعيب من فعلهال نفعله، »: وقال اإلمام أمحد يف الركعتني بعد العرص

ألبدان، فهل وز رشكة اومذهبه ال جي ،من أمور املسلمنيوسئل ابن تيمية عمن ويل أمًرا 

 جيوز له منع الناس؟

ليس له منع الناس من مثل ذلك وال من نظائره مما يسوغ فيه االجتهاد، وليس »: فأجاب

وهذا كام أن  ... وال ما هو يف  معنى  ذلك ،معه باملنع نص من كتاب وال سنة وال إمجاع

لعامل واملفتي أن يلزم الناس احلاكم ليس له أن ينقض حكم غريه يف مثل هذه املسائل، وال ل

إمجاعهم حجة قاطعة، : باتباعه يف مثل هذه املسائل، وهلذا كان بعض العلامء يقول

 .واختالفهم رمحة واسعة

ليس للفقيه أن حيمل الناس عىل مذهبه، وهلذا قال العلامء : وقال غري واحد من األئمة

إن مثل هذه : وغريهالشافعي  صحابر باملعروف والنهي عن املنكر من أاملصنفون يف األم

املسائل االجتهادية ال تنكر باليد، وليس ألحد أن يلزم الناس باتباعه فيها، ولكن يتكلم فيها 

د أهل القول اآلخر فال إنكار باحلجج العلمية، فمن تبني له صحة أحد القولني تبعه، ومن قل

 .عليه

، وبيع يف قرشيه اخلرضاءلباقالء تنازع الناس يف بيع ا: ثلهذه املسائل كثرية، م ونظائر

املعاطاة والسلم احلال، واستعامل املاء الكثري بعد وقوع النجاسة فيه إذا مل تغريه، والتوضؤ 

                                                                        

 .«  1/1»طبقات احلنابلة  «1»

 .«17/73»بن عبد الرب اللتمهيد ا  « »
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ء من ة، وترك الوضوهمن مس الذكر والنساء، وخروج النجاسات من غري السبيلني، والقهق

ا وجهًرا أو القول  ،يؤكل حلمه وروثه وترك ذلك، وتنجيس بول ما ذلك، والقراءة بالبسملة ،را

بطهارة ذلك، وبيع األعيان الغائبة بالصفة وترك ذلك، والتيمم برضبة أو رضبتني إىل الكوعني 

و االكتفاء بتيمم واحد، وقبول شهادة أ، أو لوقت كل صالة، لتيمم لكل صالةأو املرفقني، وا

 .«1»«املنع بقبول شهادهتمأو  ،عضهم عىل بعضأهل الذمة ب

ر، عمن يقلد بعض العلامء يف مسائل االجتهاد، فهل ينكر عليه أم هيج -رمحه اهلل –وسئل 

 وكذلك من يعمل بأحد القولني؟

مسائل االجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلامء مل ينكر عليه ومل هيجر، ومن »: فأجاب

 .« »«عمل بأحد القولني مل ينكر عليه

أو  األذاناملسلمون أيام أفضل الرتجيع يف كام تنازع »: جوابه عن سؤالوقال يف معرض 

ثنائها، وصالة الفجر بغلس أو اإلسفار هبا، والقنوت يف الفجر أو تركه، أو إفراد اإلقامة أو إ

ونحو ذلك، فهذه مسائل االجتهاد التي  ،أو ترك قراءهتا ،تركه، واَلهر بالتسمية أو املخافتة هبا

صاب احلق فله اآلخر عىل اجتهاده، من كان فيها أ تنازع فيها السلف واألئمة، فكل منهم أقر

جتهد فأخطأ فله أجر وخطؤه مغفور له، فمن ترجح عنده تقليد الشافعي مل أجران، ومن كان قد ا

ينكر عىل من ترجح عنده تقليد مالك، ومن ترجح عنده تقليد أمحد مل ينكر عىل من ترجح 

 . «7»«تقليد الشافعي ونحو ذلك عنده

حرام ال »: فرس عن ذبيحة رميت عقدة حلقها إىل أسفل، فقال حييى وسئل حييى بن

ال تقل حرام، إنام احلرام ما حرم اهلل ورسوله، وأما ما اختلف : براهيم بن حسنيفقال له إ .تؤكل

                                                                        

 .«10 - 70/31»جمموع الفتاوى   «1»

 .«03 /0 »جمموع الفتاوى   « »

 .« 1 /0 »جمموع الفتاوى   «7»
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 .«1»«فالالعلامء فيه 

ه ملا سن األذانإن هذا »: نياألذانيوم اَلمعة بني يف الصالة  - رمحه اهلل - وقال ابن تيمية

الثاين  األذان، وحينئذ فتكون الصالة بينه وبني رشعياا ذاًنااملسلمون عليه صار أ عثامن واتفق

من فعل ذلك مل ينكر عليه، تبة كالصالة بعد املغرب، وحينئذ فوليست سنة را، « »جائزة حسنة

 .«7»«ل، وكالم أمحد يدل عليهعدل األقواومن ترك ذلك مل ينكر عليه، وهذا أ

 وا يكرهون ُمالفة من خالفهم أيًضاومل يكون»: جب علامء السلف فيقولويصف ابن ر

له، عندهم بحيث يتمسكون به ويرتكون دليلهم ا له، ولو مل يكن ذلك الدليل قويا بدليل عرض 

وإن كان خيالفنا : سحاق بن راهويه ويمدحه ويثني عليه، ويقولوهلذا كان اإلمام أمحد يذكر إ

سحاق ما يعرض عليه كالم إان كثرًيا كو ،ف بعضهم بعًضاليزل خيايف أشياء، فإن الناس مل 

وال ينكر عليهم أقواهلم وال  ،وغريه من األئمة ومأخذهم يف أقواهلم فال يوافقهم يف قوهلم

 .« »«عىل ذلك كلهستدالهلم، وإن مل يكن هو موافًقا ا

من رفع يديه فهو »: الوذكر ابن عبد الرب عن اإلمام أمحد قوله يف رفع اليدين يف الصالة ق

أفضل، وكان حييى بن سعيد وابن علية ويزيد بن هارون يرفعون، وكان ابن عيينة ربام فعله 

ىل أن رفع اليدين وينبغي لكل مصل أن يفعله فإنه من السنة، ومما يدل ع: وربام مل يفعله، قال

 .« »«كهن تررب به احلسن عن الصحابة، أن من رفع منهم مل يعب عىل مليس بواجب ما أخ

صليت إىل جنب سفيان »: وذكر ابن عبد الرب يف التمهيد بسنده، عن عبد اهلل بن املبارك قال

ينهاين سفيان ثم : الثوري وأنا أريد أن أرفع يدي إذا ركعت وإذا رفعت فهممت برتكه وقلت

                                                                        

 . «   /1»ترتيب املدارك   «1»

 .، وقد ذكره الشيخ يف معرض جوابه«ذانني صالةبني كل أ »  لقوله « »

 .« 11-117/  »جمموع الفتاوى  «7»

 .«11/ص»الفرق بني النصيحة والتعيري  « »

  .«3  /1» التمهيد البن عبد الرب « »
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 .«1»«به ال أدعه، ففعلت فلم ينهني يشء أدين اهلل: قلت

صليت »: عن وكيع قال:  إمامني جليلني من أئمة املسلمنيا احلوار الطريف بنيوإليك هذ

جنبه يصيل، فإذا عبد اهلل يرفع يديه مبارك إىل  بناويف مسجد الكوفة فإذا أبو حنيفة قائم يصيل 

يا أبا »: كلام ركع وكلام رفع وأبو حنيفة ال يرفع، فلام فرغوا من الصالة قال أبو حنيفة لعبد اهلل

قد رأيتك ترفع يديك : فقال له عبد اهللردت أن تطري؟ ثر رفع اليدين أرأيتك تك عبد الرمحن،

 .« »«فسكت أبو حنيفة ؟حني افتتحت الصالة فأردت أن تطري

                                                                        

 .«1  /1»التمهيد البن عبد الرب  «1»

 .« 1/ »السنن الكربى للبيهقي  « »
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 مذهب السلف يف الرواية عن املخالف: فصل

ألصحابه يف التحديث عن بني إ،رائيل، فقد أخرج البخاري يف  لقد أذن الرسول 

ي بن عن بلغوا عني ولو آية، وحدثوا»: قال عن النبي  عبد اهلل بن عمرو   صحيحه عن

 .«إرسائيل وال حرج

كان هل الكتاب فموك زاملتني من كتب أولذا كان عبد اهلل بن عمرو وقد أصاب يوم الري

 .ن يف ذلكذام بام فهمه من هذا احلديث من اإلحيدث منه

والتعديل من شهر الرواية  يف كتابه اَلرح -رمحه اهلل  -عقد الشيخ مجال الدين القاسمي 

كان من أعظم من صدع بالرواية عنهم اإلمام »: عن املبدعني وقاعدة املحققني يف ذلك، فقال

حتى ولو كان داعية كعمران بن  ، فخرج عن كل عامل صدوق ثبت من أي فرقة كان،البخاري 

ن عليهام ومأل مسلم صحيحه من الرواة الشيعة، فكان الشيخا، ود بن احلصنيحطان، ودا

ألن وأسوة احلق الذي جيب اَلري عليه؛  ،افاإلنصالرمحة والرضوان بعملهام هذا قدوة 

جمتهدي كل فرقة من فرق اإلسالم مأجورون أصابوا أو أخطأوا بنص احلديث النبوي، ثم تتبع 

 .«عدمهاالشيخني عىل هذا املحققون من ب

تنادي بواجب التآلف والتعاون، إن رواية الشيخني وغريمها عن املبدعني »: وقال أيًضا

ة واملضارة؛ ألن ذلك إنام يكون يف شأن اواملعاد نوطرح الشنآ ،ونبذ التناكر والتخالف

ال يف طوائف جتمعها كلمة الدين، ومن األسف أن يغفل عن هذا احلق  ،املحاربني املحادين

احلق الذي من عقل، ويدهش لسامعه املتعصبون واَلامدون، وحيق هلم أن يذعروا هلذا 

 وأصبح ... زمن املحدثني واحلفاظ قيض عرص الرواية والرواة، وانقىض فاجأهم؛ ألنه مات منذ

 .«اا، ونرش لواء التعادي والتباغض يف األمة وكان مطويا منسيا مرشب أمثال البخاري وغريه نسًيا 
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 عدم تفسيق املخالف: فصل

فسق مسلم بقول قاله يف اعتقاد أو فتيا، وذهبت طائفة إىل أنه ال يكفر وال ي»: قال ابن حزم

وإن كل من اجتهد يف يشء من ذلك فدان بام رأى أنه احلق فإنه مأجور عىل كل حال، إن 

أصاب احلق فأجران، وإن أخطأ فأجر واحد، وهذا قول ابن ليىل، وأيب حنيفة والشافعي، 

ه املسألة من الصحابة وهو قول من عرفنا له قوالً يف هذ، وسفيان الثوري، وداود بن عيل 

 1»«.... خالًفا أصالً ، ال نعلم منهم يف ذلك». 

له، قمنا  اتهاده يف آحاد املسائل خطأ مغفورً ولو أنا كلام أخطأ إمام يف اج»: قال الذهبي

، وال من هو أكرب منهام، واهلل ةعليه، وبدعناه، وهجرناه، ملا سلم معنا ال ابن نرص، وال ابن مند

 .« »«فنعوذ باهلل من اهلوى والفظاظةإىل احلق، وهو أرحم الرامحني، هو هادي اخللق 

لعلمه ودينه واتباعه  والبن خزيمة عظمة يف النفوس، وجاللة يف القلوب؛»: وقال أيًضا

فليعذر من تأول ، جملد كبري، وقد تأول يف ذلك حديث الصورة«التوحيد» وكتابه يف، السنة

 -مع صحة إيامنه، وتوخيه التباع احلق  -يف اجتهاده  لو أن كل من أخطأو...  بعض الصفات

 .«7»«أهدرناه، وبدعناه، لقل من يسلم من األئمة معنا، رحم اهلل اَلميع بمنه وكرمه

واحلاصل أن ال تفسيق وال تضليل مع االجتهاد »: وقال الشيخ مجال الدين القاسمي

، ولكن كالمنا يف ذات مقبوالً د صواًبا ، وال كل تأويل كل اجتها ، وإن كان ليسلوالتأوي

 .« »«واملأولاملجتهد 

                                                                        

 .«3  /7» اء والنحليف امللل واألهو الفصل «1»

 .«0 / 1»سري أعالم النبالء  « »

 .«3 11/1»، «733/ 1»سري أعالم النبالء  «7»

 .«7 /ص»اَلرح والتعديل للقاسمي  « »
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 ثمرة الرفق باملخالفني: فصل

والعلم والغاية،  خيتلف فكر عن آخر باختالف املنشأ والعادة»: قال بعض علامء االجتامع

، ومن عادة مسائل الدين والدنيا ، وما كانوا قط متفقني يفوهذا االختالف طبيعي يف الناس

ويسدي  ،، ويعتقد أنه يعمل صاحلًابفكره حيب تكثري سواد القائلنيصاحب كل فكر أن 

، ومن العدل أن ال يكون االختالف داعًيا للتنافر ما عن ضاللة ويزع ،وينقذ من جهالة ،معروًفا

يشء أثر  ، ولو كان عىل خطأ يف غريه؛ ألن االعتقاد يفالفكر يعتقد ما يدعو إليه دام صاحب

ليتغلب عليه بالربهان ، ال  ؛ر ما إذا أخلص فيه يناقش باحلسنىاإلخالص ، واملخلص يف فك

صاحب الفكر لو رفق بمن ال يوافقه عىل فكره  ، وما رضبالطعن وإغالظ القول وهجر الكالم

ذلك من امتثال األوامر  ، ويفويراه غريه خطًأ، أو يقرب منه ،ام هيتدي إىل ما يراه صواًباريث

 فإن أهل الوطن الواحد ال حييون حياة طيبة إال إذا  ة ما ال حيىص،االجتامعي ، والفوائدالربانية

أكون  ، فكيف تريد مني أنقل تعادهيم، واتفقت عىل اخلري كلمتهم، وتناصفوا وتعاطفوا

 رشيكك، وال تعاملني معاملة الكفؤ عىل قدم املساواة؟

أن تقنعه، وال وإما  ، فإما أن يقنعكيرصح بام يعتقد -ن كنت حتب احلق إ -دع ُمالفك 

، من خرج يف معاملة بالطيش والرعونة ، أو تفاهم قومتعامله بالقرس، فام قط انترش فكر بالعنف

؛ ألن ذلك من طبع رجه فيخرجه عن األدب وحيوجه إليهحي ُمالفه عن حد التي هي أحسن

 .تثقفت أخالقهم وعلت يف اآلداب مراتبهم  البرش مهام

، واألدب البرش رقي ، هو من أهم العوامل يفنن هذا الكوناختالف اآلراء من س فإن: وبعدُ 

، والتعادي عىل املنازع يف كل جمتمع مع من يقول فكره باللطف قاعدة ال جيب التخلف عنها

 .«1»«العاملني ، واملهوسني ال املعتدلني الدينية وغريها من شأن اَلاهلني ال

                                                                        

 .«73/ص»اَلرح والتعديل للقاسمي  «1»
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 ب الصحابة يف اخلالفصور من أد: فصل

ومنا  ،كنا نسافر فمنا الصائم ^ب رسول اهلل إنا معارش أصحا»: لك أنس بن ماقال 

وال  ،وال املفطر عىل الصائم ،فلم يعب الصائم عىل املفطر. ومنا املقرص ،ومنا املتم، املفطر

 .«1»«وال املتم عىل املقرص ،املقرص عىل املتم

سافرنا مع رسول اهلل » :قاال – امريض اهلل عنه – وجابر بن عبد اهلل يسعيد اخلدر عن أيبو

  فال يعيب بعضهم عىل بعض ،ويفطر املفطر ،فيصوم الصائم»« ». 

 يكونوا صالة العرص ومل ^ دخل ثالثة نفر من أصحاب رسول اهلل»: قال األوزاعيعن و

أما أنا فجعلت : قال أحدهم كيف صنعت؟: فلام سلم اإلمام قال بعضهم لبعض ،صلوا الظهر

فجعلت صاليت مع  أما أنا: وقال اآلخر. الظهر، ثم صليت العرص مام صالةصاليت مع اإل

 .«7»«أحد منهم عىل صاحبه، فلم يعب واستقبلت الظهر ثم العرص، اإلمام سبحة

ال يصلني أحد العرص إال يف بني » :لنا ملا رجع من األحزاب  قال النبي: عن ابن عمر قال

بل  :وقال بعضهم .ال نصيل حتى نأتيها :فأدرك بعضهم العرص يف الطريق فقال بعضهم«قريظة

 .« » ا منهميعنف واحدً فلم  نصيل مل يرد منا ذلك فذكر للنبي 

 :بني عيل وابن مسعود        

أعطاه ابن : عن عيل أنه أيت يف فريضة ابني عم، أحدمها أخ ألم، فقالوا»: عن احلارث

، لكني أعطيه سهم األخ من األم من ارحم اهلل ابن مسعود إن كان لفقيهً ي: مسعود املال كله، فقال

 .«أقسم املال بينهامقبل أمه، ثم 

                                                                        

 .«  1/  7» السنن الكربىالبيهقي يف و ، «1113»، ومسلم «  11»البخاري  أخرجه «1»

 .، ورواية مسلم عن أيب سعيد وحده«111/ »والنسائي  ،«113»أخرجه مسلم  « »

،  وانظر أقوال العلامء يف هذه املسألة يف فتح الرب يف «7/13»ى رب، والسنن الك«1 1/ »أخرجه البيهقي يف معرفة السنن واآلثار  «7»

 .«111/ »الرتتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد الرب  

 .«1330»مسلم ، و«7117»، « 10»أخرجه البخاري   « »
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هذا األدب من أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب فيمن خالفه، دعا له  -رمحك اهلل  -فانظر 

 .بالرمحة، وأثنى عليه وعىل علمه، ومل يعب قوله

 :بني عائشة وابن عمر

امليت يعذب ببكاء أهله  :ة قول ابن عمرذكر عند عائش» :عن هشام بن عروة عن أبيه قال

 إنام مرت عىل رسول اهلل  ،ا فلم حيفظهرحم اهلل أبا عبد الرمحن سمع شيئً  :فقالت .عليه

 .«1»«أنتم تبكون وإنه ليعذب» :يه فقالوهم يبكون عل يجنازة هيود

نه مل يغفر اهلل أليب عبد الرمحن، أما إ»: ويف رواية عمرة بنت عبد الرمحن قالت عائشة

 .« »«نيس أو أخطأيكذب ولكنه 

 ،ظر كيف قدمت للردونفعنا بعلمهم وأدهبم، ان ،أمجعني رحم اهلل أم املؤمنني والصحابة

وبرأته من الكذب وحاشاه منه، واعتذرت له بام  ،وكنته ترشيًفا له ،دعت له باملغفرة والرمحة

وبيانه ليس هذا ه تفصيل، يان، واملوضوع للعلامء فيحيصل لكل البرش وهو اخلطأ أو النس

 .حمله

فأشفقت إن  ،غزوة ذات السالسل ليلة باردة يف احتلمت يف» :عن عمرو بن العاص قالو

يا » :فقال ي فذكروا ذلك للنب ،الصبح فتيممت ثم صليت بأصحايب ،اغتسلت أن أهلك

 إين :من االغتسال وقلت يمنعن يفأخربته بالذ .«؟صليت بأصحابك وأنت جنب ،عمرو

فضحك رسول اهلل  [1 : النساء ] ﴾َواَل َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم إِنَّ اهللََّ َكاَن بُِكْم َرِحياًم  ﴿ :عت اهلل يقولسم

  ً7»«اومل يقل شيئ». 

                                                                        

 .«171» أخرجه مسلم  «1»

 .« 17»أخرجهام مسلم يف صحيحه   « »

صحيح عىل رشط الشيخني، : ، وقال«1/133»، واحلاكم « 77، 77»أبو داود ، و«07 / »، وأمحد «131»عبد الرزاق أخرجه  «7»

 .احلافظ، وقواه «   /1»، وعلقه البخاري يف صحيحه «   /1»ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي 
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فانظر كيف جعل عمرو بن العاص يف هذه القضية عدم إمكان استعامل املاء كعدم وجود 

دون صحته، فيقتدون به وال خيالفونه، ثم املاء، فيصيل بأصحابه فيتابعونه عىل خالف ما يعتق

 .ومل يأمرهم باإلعادة ،أقر اَلميع انظر وكرر النظر، فها هو رسول اهلل 

كان عندنا مجاعة من علامئنا يرفعون » :محد بن سعيد عن أمحد بن خالد قالأوذكر 

ون إال ومجاعة ال يرفع ،بن عمر ورواية من روى ذلك عن مالكاأيدهيم يف الصالة عىل حديث 

 .«1»«وال هؤالء عىل هؤالء ،فام عاب هؤالء عىل هؤالء ،بن القاسمايف اإلحرام عىل رواية 

 .« »«يعب عىل من مل يرفعذكر احلسن عن الصحابة أن من رفع منهم مل »: ويف التمهيد

                                                                        

 .«01 /1»، واالستذكار «   /1»التمهيد البن عبد الرب « 1»

 .«3  /1»بن عبد الرب اللتمهيد ا « »
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 ب السلف يف اخلالفمن أدصور : فصل

ين كأين أنكرت فتياه، يف مسألة، فرآ الثوري أفتى سفيان» :بن مهدي عبد الرمحنقال 

 .«1»«تكذا وكذا، خالف قوله، فسك: قلت أنت ما تقول؟: فقال

ا يف مسألة، ثم افرتقنا، ولقيني، ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يومً : قال يونس الصديف

 .« » ا وإن مل نتفق يف مسألةيستقيم أن نكون إخوانً يا أبا موسى، أال : فأخذ بيدي، ثم قال

 .إن اختلفنا يف كل املسائل، ومل نتفق يف مسألة واحدةو: واملعنى

 .«ومها أحفظ مني، ع وحييى خيالفاننيوكي»: وقال عبد الرمحن بن مهدي

 ،جاء رجل إىل عبد الرمحن بن مهدي فجعل يعرض بوكيع»: يل بن املديني قالوعن ع

ل فقال عبد قا، بني الناس وكان بني عبد الرمحن بن مهدي وبني وكيع بعض ما يكون :قال

وكيع شيخنا  ،بلغ من األمر أن يعرض بشيخنا ،قم عنا :الرمحن للذي جعل يعرض بوكيع

 .«7»«وكبرينا ومن محلنا عنه العلم

وإن مل يتوضأ مل أعب  .يتوضأ :إن جاء يسألني قلت» :وقال األوزاعي يف الذي يقبل امرأته

 .«عليه

 .« »«وال نعيب من فعله، لهال نفع»: يف الركعتني بعد العرص أمحد اإلمام وقال

وال أن  ،عمل بهأن أوما من رأيي  ،كتبهأين ألسمع احلديث فإ»: املباركعبد اهلل بن  قالو

 « »«عمل باحلديث :ن عمل به أقولإ ،ولكن أختذه عدة لبعض أصحايب، أحدث به

                                                                        

 .«01 /1»سري أعالم النبالء  «1 »

 .«10/13»سري أعالم النبالء ، « 1/70 »تاريخ دمشق  « » 

 .« 37/1»، وتاريخ دمشق «01 /17»تاريخ بغداد   «7» 

 .«01 / » بن عبد الرباللتمهيد ا « »

 .« 0 /ص»الكفاية للخطيب   « »
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له أبو ، فهذا يقومن اَلبال كان جبالً » :إن أبا نعيم احلافظ ذكر له ابن مندة، فقال :وقيل

 . «1»«وبني ابن مندةشة الشديدة التي بينه نعيم مع الوح

ظران ويرتادان يف وكانا يتنا،  أليب العباس بن ،ريج القايضكان حممد بن داود خصاًم و

 :وجلس للتعزية وقال، حممد بن داود نحى ُماده ومشاوره بن ،ريج موتا الكتب فلام بلغ

 .« »«داودما آسى إال عىل تراب أكل لسان حممد بن »

قد حطوا رحاهلم يف اَلنة من أكثر من مائتي إنا لنطعن عىل أقوام »: قال حييى بن معنيو

 .«سنة

اَلرح »فدخلت عىل ابن أيب حاتم وهو يقرأ عىل الناس كتاب »: قال ابن مهرويه

وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب من يده، وجعل يبكي فبكى  ،فحدثته هبذه احلكاية«والتعديل

  .«7»«ومل يقرأ يف ذلك املجلس شيًئا ،ين احلكايةويستعيد

فإن ربيعة ال : قال. سجن»: ؟ فقال ابن هرمزول احلامرب جاء ابن هرمز رجل يسأله عنو

ال عليك أن ال تذكر مساوئ ربيعة، فلربام تكلمنا يف : قال -أو هذا من ربيعة  - ًسايرى به بأ

 .« »« قوله بعد سنةاملسألة فخالفنا فيها ربيعة، ثم لعلنا نرجع إىل

 :حدث هيثم بن مجيل بحديث عن هشيم فوهم فيه، فقيل له»: عن يوسف بن مسلم قالو

عمري وددت أنه لو نقص من : قال. أمحد بن حنبل: قالوامن خالفني؟  :خالفوك يف هذا، قال

 . « »«وزاد يف عمر أمحد بن حنبل

 .«3»«يدمغتن :قال ، لفك سفيانخا: قال رجل لشعبة :يقول سمعت أيب» :رزمة قال أيبعن و

                                                                        

 .« 13/7»سري أعالم النبالء  «1»

 .«1  / »تاريخ بغداد  « »

 .«701/ » ، اَلامع ألخالق الراوي والسامع« 73/ 7»تاريخ دمشق  «7»

 .«1/733»املعرفة والتاريخ  « »

 .« 1 / »، تاريخ دمشق « 1/13»احللية  « »

 .« 1/13»تاريخ بغداد  «3»
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 ي؟من خيالفن :فقال ،نك ُمالف يف هذا احلديثإ، فقال له اروى شعبة حديثً »: قال وكيع

 .«1»«يحفظ منأسفيان  ،سفيان قال دعوه :قالوا

ا حدث بحديث عبد اهلل بن بكر بن عبد اهلل رأيت حييى يومً »: أبو حفص عمرو بن عيل قالو

فلام كان من الغد أتيت ، ليس هو هكذا :يف الوصية فقال له عفانعن احلسن يف مسجد اَلامع 

 .« »«ن ال يكون عندي عىل خالف ما قال عفانأسألت اهلل ولقد ، عفانقال هو كام  :حييى فقال

نا كنا نسمع ونذهب وكان إف، ا شعبة كأنه قال الصواب ما قالإذا خالفن» :قال محاد بن زيدو

 .«7»«معسسمع ويُ شعبة يرجع ويراجع ويَ 

كنت عند أمحد بن حنبل وجاءه عيل بن املديني » :العباس بن عبد العظيم العنربيقال و

، هتام حتى خفت أن يقع بينهام جفاءوارتفعت أصوا، فتناظرا يف الشهادة: قال، عىل دابة اراكبً 

 .«فلام أراد عيل االنرصاف قام أمحد فأخذ بركابه، ويدفعوعيل يأبى ، وكان أمحد يرى الشهادة

يرى الشهادة باَلنة ملن  - يرمحه اهلل -كان أمحد بن حنبل » :قال أبو عمر ابن عبد الرب

، ادماء بعضهم بعًض  ثر مرفوع عىل ما كان منهم من سفكواحلديبية، أو ملن جاء فيه أ شهد بدًرا

 .« »«اوال يصحح يف ذلك أثرً عيل بن املديني يأبى ذلك، وكان 

نكتب عن حممد بن منصور : ل إىل أمحد بن حنبل فقال لهجاء رج»: قال أبو حممد فوزان

: ، فقال له الرجلكرر ذلك مراًرايا مل تكتب عن حممد بن منصور فعمن؟ إذ: فقال له الطويس؟

 .« »«!؟رجل صالح ابتيل فينا فام نعمل: نه يتكلم فيك، فقال أمحدإ

                                                                        

 .«31/ 1»تاريخ بغداد  «1»

 .« 3 / 1»تاريخ بغداد  « »

 .« 3 /1» تاريخ بغداد  «7»

 .«1 1/  »جامع بيان العلم وفضله  « »

 .«77 /1»طبقات احلنابلة  « »
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بيني وبني الكسائي  امجع» :قدم سيبويه إىل بغداد فأتى الوزير حييى بن خالد وقال له

 أتسألني أم أسألك؟: قال الكسائيفجمع بينهام ف ناظره أل

 .بل سلني: فقال

 خرجت فإذا عبد اهلل قائم؟: كيف تقول: قال

 .قائم بالرفع: فقال سيبويه

 أجتيز قائاًم بالنصب؟: ه الكسائيفقال ل

 .ال :قال

ر، فإذا أنا بالزنبور إياها أن العقرب أشد لسعة من الزنبو أظن :فكيف تقول: قال الكسائي

 .بعينها

 .هيفإذا بالزنبور هو  :أقولال أجيز هذا بالنصب، ولكني : قال

 الرفع والنصب جائزان؟: ل الكسائيفقا

 .نصب حلنوالالرفع صواب، : فقال سيبويه

أنتام عاملان ليس فوقكام أحد يستفتي، ومل يبلغ من هذا : فعلت أصواهتام هبا، فقال حييى

 قولكام، فام الذي يقطع بينكام؟ غكام أحد نرشف به عىل الصواب منالعلم مبل

العرب الفصحاء الذين عىل باب أمري املؤمنني الذين نرتيض فصاحتهم : فقال الكسائي

وإن مل يعرفوه معي،  حيرضهم فنسأهلم عام اختلفنا فيه، فإن عرفوا النصب علمت أن احلق

 أسامعهم تكلم هبا بعضهم بالنصب، سألة يفعلمت أن احلق معه، فأحرضوهم فلام وقعت امل

 .نصب أطرق سيبويهوبعضهم بالرفع فلام كثر ال

معروفك، فإن  فضلك ومؤمالً  بلده راجًيا عز اهلل الوزير إنه مل يقصدك منأ: فقال الكسائي

 .يه بدرة اختلف فيها الناسرأيت أن ال ختليه فيام أمل فدفعت إل

  .«1»«كانت من الكسائي: آخرون، وقال كانت من حييى: فقال بعضهم

                                                                        

 .«01 / »، معجم األدباء « 10/ 1»تاريخ بغداد « 1»



َالفاالختَ ََبَ دَ أَ 
________________________________________________ 

45 

 

أكون يف املجلس ليس ، ألمحد بن حنبل يا أبا عبد اهللقلت »: قال العباس بن غالب الوراق

 ؟غريي فيتكلم مبتدع فيه أرد عليه فيه من يعرف السنة

ما أراك إال : القول فقال فأعدت عليه، أخربه بالسنة وال ختاصم ،ال تنصب نفسك هلذا: فقال

 .«1»«ُماصاًم 

وأحببت أن أزين أمره، وما ما رأيت عىل رجل خطأ إال سرتته، »: وقال حييى بن معني

يف وجهه بأمر يكرهه، ولكن أبني له خطأه فيام بيني وبينه فإن قبل ذلك وإال  استقبلت رجالً 

 .«تركته

اأخط» :وقال أيًضا  . « »«أ عفان يف نيف وعرشين حديًثا، ما أعلمت هبا أحًدا، وأعلمته ،را

. ثم نعي مالك فارجتت العراق ملوته، العراق فتفقه بأصحاب أيب حنيفة رحل أسد إىلو

إنا إليه وإنا هلل  مالك،: قولكلهم ي. فواهلل ما بالعراق حلقة إال وذكر مالك فيها :قال أسد

واجتامعهم عىل ذلك ذكرته ملحمد بن احلسن،  فلام رأيت شدة وجدهم :راجعون، قال أسد

فالتفت . اكم ملالك، عىل أنه خيالفكم كثريً ما كثرة ذكر :وقلت له ألختربه. موهو املنظور فيه

 .«7»«كان واهلل أمري املؤمنني يف اآلثار. اسكت :وقال يل إيلَّ 

ظم ذلك اومجع بعض أصحاب حييى وفوده عن ابن القاسم، فأراد أن يقرأها عليه، فتع

ملالك وابن  اكل حسن أكون فيه ُمالفً  ال نحب   إنا: وقال أو ليست حسنة؟: فقيل له وأبى منه،

 .« »«كن من عرضها عليهمثم مل ي ،القاسم

مع املسائل التي خالف فيها شيوخه، كيف مل يعجبه ومل يرض بج -رمحك اهلل -فانظر

 .وإن كان يرى صواهبا

                                                                        

 .«77 /1»طبقات احلنابلة  «1»

 .«1 / 3»تاريخ دمشق  « »

 .« 3 /1» ترتيب املدارك «7»

 .« 1/71»ترتيب املدارك  « »
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وأرسل أسد بن الفرات وهو قاض إىل سحنون، وعون وابن رشيد ، فسأهلم عن مسألة يف 

فلام خرجوا عذاله يف . ب فيها ابن رشيد وعون، وأبى فيها سحنون عن اَلواباألحكام، فأجا

إن أخالفكام فندخل عليه  نكام بدرمتا باَلواب فأخطأمتا، وكرهتأمنعني : فقال هلام، تركه

ىل أسد، فأخرباه ا إ، ورجعافجزياه خريً . خطأمها ونخرج أعداء، وبنيَّ هلام وجه اإخوانً 

 .برجوعهام

لو قطعت رجل ابن قاسم لكانت أفقه من : بن القاسم وابن وهب فقالا وسئل أشهب عن

 .ابن وهب

 .«1»«يمنعه ذلك من قول احلق فيه ، فلماأشهب وابن القاسم متباعدً بني  وكان ما

من  اا خوفً قد كنا نرتك كثريً  ،رمحك اهلل يا عبد اهلل»: وقف أشهب عىل قرب ابن القاسم فقالو

 .« »«نقدك فسنهلك بعدك

ابن القاسم وأشهب حتى أفسدوا ما  كان أهل األندلس قد مشوا بني»: ل ابن وضاحقا

بينهام، وحلف أشهب بامليش إىل مكة أن ال يكلم ابن القاسم، فندم، وأراد أن يميش، فلام سمع 

وحجا وعيسى بن  افمشيا مجيعً . وأميش معه يميشهو حين ث نفسه و: بذلك ابن القاسم قال

 .«7»«دينار معهام

عد وكانا عىل تباعدمها ال يستحل حمرز الكناين جفاء وتبا ان بني أسد بن الفرات وأيبوك

 .حدمها من صاحبه ما ال حيلأ

أنه رأى كأن جربائيل هبط من ومها عنده فذكر لألمري عىل األمري زيادة اهلل، دخل رجل و

زيادة اهلل،  ، فابتسمهوقبل يد :ويف رواية. يديك وصافحك السامء، ومعه نور حتى وقف بني

ونظر إىل ، كذب الشيخ أهيا األمري، فغضب :فقال أسد. هذا عدل جيريه اهلل عىل يدي»: وقال

                                                                        

 .«3 1/7»ترتيب املدارك  «1»

 .«1  /1»ترتيب املدارك  « » 

 .«1  /1»ترتيب املدارك  «7»
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ألن ؛ وكذب الشيخ، صدق أسد: فقال أبو حمرز، ما بينهام هعلمكاملحرك له، لرز أيب حم

 اه يأتونكم بمثل هذا طلبً وهذا وأمثال. جربيل ال ينزل بوحي إال عىل نبي، وقد انقطع الوحي

 .«1»«للدنيا

                                                                        

 .«31 /1»ترتيب املدارك  «1»
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  إجياد مذهب خامسئمة واملحاولنيشأن منتقيص األ: فصل

ملا انرصفت من العراق إىل مرص، قصدت أشهب واعتمدت عليه، »: بن الفرات أسد قال

أبا حنيفة، فأزرى عليه، ثم فعل  امن دينه، فذكر يومً  اان يف خلقه ضيق، وكان علمه خريً وك

ما : فأخذ الطلبة بثويب وأقعدوين وقالوا. يا أشهب: هباملك مثل ذلك، فنهضت إليه وقلت ل

هذا : إنام مثلك ومثلهام مثل من بال بني بحرين، فرغى بوله فقال :أقول: أردت أن تقول له؟ قال

 .«1»«بحر ثالث

                                                                        

 .«31 /1»ترتيب املدارك  «1»
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 ترك األخذ عن منتقيص األئمة: فصل

ب وابن نافع وغريمها من همجع مسائل، سأل عنها أش بن حييى الليثي وكان حييى

فعرضها عىل ابن القاسم، لريى فيها مذهبه، فجعل ابن القاسم . أصحاب مالك، وكتبها عنهم

ما »: فقال له ابن القاسم. كمهدخله يف أفلام رأى حييى ذلك طوى كتابه، و ينتقص عليهم،

ض هبم ،كتبت عنهمإن هؤالء هلم عيل حق كحقك، وقد  :فقال ؟بالك إىل  ومل أرد أن أعر 

 .«1»«ا كان هذا، فال حاجة يل بذلكفإذ، الوقوع فيهم

سمعته يقول ذات يوم » :تارخيه يف ترمجة شيخه العبدري وقال احلافظ ابن عساكر يف

وقرأت عليه بعض كتاب األموال  .جلف جاف : -رمحه اهلل –وقد جرى ذكر مالك بن أنس 

يل عنه  وحكي. فقهال يعرف ال ا مغفالً إال محارً  ما كان :أليب عبيد فقال وقد مر قول أليب عبيد

، إنام !؟إىل كم نحتمل منك سوء األدب: فقلت له...  أعور سوء :يف إبراهيم النخعيأنه قال 

ومل أمتم عليه القول فيهم فام نحرتمك، وهاجرته،  نحرتمك ما احرتمت األئمة، فإذا أطلقت

 .« »«كتاب األموال

ام أمحد سئل عن إسحاق مأن اإل لقاينإسحاق بن إسامعيل الطا ذكر اخلطيب يف ترمجةو

نه يذكر أبلغني  :نه ثم محل عليه بكلمة ذكرها وقالأال إ ،اال خريً إعلم أما  :فقالبن إسامعيل 

ونحو  -ويلك ؟ مالك أنت :ثم قال وهو مغتاظ ،عجب هذاأوما  اعبدالرمحن بن مهدى وفالنً 

 .«7»«ولذكر األئمة -هذا 

                                                                        

 .« 1/71»ترتيب املدارك  «1»

 .«7/30 »تاريخ دمشق  « »

  .«10 / »لكامل ، هتذيب ا«3/777»تاريخ بغداد  «7»
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 بيان طبقات الناسيف : فصل

ومن حماسن كالمه : هـ11 1سنة  ترمجة عيل بن قاسم حنش املتوىفيف قال الشوكاين 

وهم يعرفون احلق  ،كابرالعلامء األ :فالطبقة العاليةالناس عىل طبقات ثالث »: الذي سمعته منه

والطبقة  ،العلمهم بام عند بعضهم بعًض  ؛ن اختلفوا مل ينشأ عن اختالفهم الفتنإو، والباطل

كانوا  ان كان حمقا إ ،ن بهوهم أتباع من يقتدو،  ينفرون عن احلقمة عىل الفطرة العا :السافلة

 الناشئة يف، صل الفتنأو، منشأ الرش يه :والطبقة املتوسطة ،كانوا كذلك ن كان مبطالً إو، مثله

 وال تركوه حتى ،ىل رتبة الطبقة األوىلإالعلم حتى يرتقوا  وهم الذين مل يمعنوا يف، الدين

 يعرفونه مما ال لعليا يقول ماامن أهل الطبقة  اذا رأوا أحدً إهنم إف، السافلةيكونوا من أهل الطبقة 

 ،ىل كل قول شنيعإونسبوه  ،ليه سهام الرتقيعإقوا فوَّ ، أوقعهم فيها القصور يخيالف عقائدهم الت

فعند ذلك تقوم الفتن الدينية  ،وغريوا فطر أهل الطبقة السفىل عن قبول احلق بتموهيات باطلة

 .قعىل سا

 .«1»«ن من تأمل ذلك وجده كذلكإوقد صدق ف، كالمه الذى سمعناه منههذا معنى 

                                                                        

 .«37 /1» البدر الطالع« 1»
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 النهي عن تتبع زالت العلامء أو ذكرهافصل يف 

، خرج: طلبت عفان يف منزلك فقالوا :بن حنبل قلت ألمحد»: بن شبيب قال سلمة

وإذا هو ، ةحتى انتهيت إىل مقرب، توجه يف هذا الوجه: فخرجت أسأل عنه اَلريان فقالوا

يا هذا اخلبز : فقال ،سوءًة لك: فنزلت عليه وقلت«1» جالس يقرأ عىل قرب ابنة أخي ذي الرئاستني

نه قد قام إهذا ف ال تذكرنَّ  :فقال يل أمحد: قال ،ال أشبع اهلل بطنك: فقلت ،«أي احلاجة»اخلبز

 .«7»«ا عليه، أو نحو هذا من الكالمحممودً  ًمامقا« »نة يف املح

فإن ربيعة : قالجس، ن»: فقال ابن هرمز، ابن هرمز يسأله عن بول احلامر  إىل  جلجاء رو

ربيعة، فلربام تكلمنا يف املسألة  مساوئال عليك أن ال تذكر  : ، فقال ابن هرمزاال يرى به بأًس 

 .« »«فخالفنا فيها ربيعة، ثم لعلنا نرجع إىل قوله بعد سنة

دل داللة واضحة عىل أن فاعل ذلك مريض النفس، فتتبع زالت العلامء وأخطاءهم وبثها ي

يسء الطوية، إذ إن العصمة ال تكون إال لألنبياء، وكل عمل ال بد له من خطأ ونقص، فالكامل هلل 

 .وحده

                                                                        

 .هو الفضل بن سهل لقب بذلك ألنه تقلد الوزارة واحلرب «1»

 .حمنة امتحان العلامء يف القول بخلق القرآن « »

 .«131/ »املعرفة والتاريخ  «7»

 .« 1/33»املعرفة والتاريخ  « »



َالفاالختَ ََبَ دَ أَ 
________________________________________________ 

52 

 

 أدب السلف يف املناظرةفصل يف 

كان السلف رمحهم اهلل يتناظرون يف املسألة مناظرة مشاورة، ومناصحة وصدق 

ا وال سمعة، يبغون احلق ال غريه، وحيرصون عىل بقاء األلفة واملحبة وإخالص، ال رياء فيه

 .واألخوة، ومههم موافقة الصواب أكثر من ظهور أقواهلم

احلق عىل قلبه ولسانه، فإن  اللهم أجرِ : ما ناظرت أحًدا إال قلت»: يقول اإلمام الشافعي 

 . «1»«كان احلق معي اتبعني، وإن كان احلق معه اتبعته

ما ناظرت أحًدا فأردت بمناظريت إياه غري اهلل، »: سمعت الشافعي يقول: الزعفراينوقال 

بة وال أردت اَلدال، وذلك أنه بلغني أن من ناظر أخاه يف العلم، وكان مناظرته إياه يريد الغل

 . « »«أحبط اهلل له عمل سبعني سنة

يا أبا »: بغداد فقالوا له اجتمع عليه أهل –وهو من أهل بلخ  – بغداد وملا دخل حاتم األصم

معي ثالث خصال : عبد الرمحن، أنت رجل عجمي، وليس يكلمك أحد إال قطعته، فبَم؟ قال

أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن له إذا أخطأ، : أي يشء هي؟ قال: قالوا. أظهر هبا عىل خصمي

له من ما أعق سبحان اهلل: فبلغ ذلك أمحد بن حنبل فقال. وأحفظ نفيس ال تتجاهل عليه

 .«7»«!رجل

ناظرت الشافعي يوًما يف مسألة ثم افرتقنا، ولقيني فأخذ بيدي، »: قال يونس بن عبد األعىل

 .« »«وإن مل نتفق يف مسألة وسى، أال يستقيم أن نكون إخواًنا،يا أبا م: ثم قال يل

                                                                        

 .« 1/ص»آداب الشافعي ومناقبه البن أيب حاتم الرازي  «1»

 .«31 /1»تاريخ دمشق  « »

 .«73 /1»تاريخ بغداد  «7»

 .« 1/70 »تاريخ دمشق  « » 
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الثامن عرش  ن الفراغ من إعادة النظر فيه لتجهيزه للطبعة الثانية يفكاوهبذا ينتهي الكتاب، و  

من مجادى األوىل عام ألف وأربعامئة ومخسة وثالثني للهجرة، وهلل احلمد واملنة يف األوىل 

 . واآلخرة، وصىل اهلل عىل نبينا حممد، وآله وصحبه وسلم


