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 المقدمة

البقاع االوربية التي دخمت االسالم في القخن االول اليجخؼ، وعاشت كغيخىا مغ  االنجلذ اول
 بالد السدمسيغ مخاض الرخاع الفكخؼ عمى مختمف االصعجة.

كسا مثمت ىديسة السدمسيغ في االنجلذ عمى يج القػات الرميبية نقصة التحػل االولى في انييار 
ييارات حتى اصبح السدمسػن ابتاعا لمقػػ وتػالت بعج ذلظ االنالكيان االسالمي الخسسي، 

 الرميبية بعج ان كانػا انجادا ليا.

ادرك الرميبيػن عبخ القخون الصػيمة ان الحزارة االسالمية تسثل خصخا حكيكيا ييجد وجػدىع لحا 
كان قخارىع ان يسشعػا قيام اؼ قػة اسالمية مغ شانيا ان تذكل خصخا حكيكيا عمى مدتقبميع، 

بالد السدمسيغ كل اسباب الفخقة والقتال والرخاع التي عاشػىا عمى اراضييع، ثع مدقػا فشقمػا الى 
 بالد السدمسيغ وسمصػا عمييا مغ يزسشػا مع وجػدوىع سيصختيع عمى ارض السدمسيغ.

ان الحؼ عميشا ان نعيو اليػم ىػ ان العخب لع يشيزػا كأمة ولع يتسكشػا مغ الطيػر كحزارة اال 
لع يطيخ االسالم في ارضيع لكانػا شانيع شأن شعػب القارة االمخيكية واالستخالية باالسالم، ولػ 



تخاثيع ولع يدمسػا حتى عمى لغتيع وتقاليجىع، بيشسا كان وشعػب افخيكيا، الحيغ محى الغداة 
االسالم عشرخ القػة الحؼ اقتحع اوربا مغ شخقيا وجشػبيا، واخزع روسيا قخونا شػيمة لديصخة 

ى الخغع مغ انو لع يكغ االسالم برػرتو الشاصعة التي جاء بيا الشبي )صمى هللا عميو اتباعو، عم
 والو( اال ان السطيخ العام لالسالم كان حاكسا.

اليػم زالت معالع القجرة االسالمية في بعجىا الدياسي والعدكخؼ، ولع يبق لشا اال ان حزارة 
ػرة االسالم الحكيكية كسا فعل اسالفشا، االسالم، وتارة نكػن مسغ يداىع في ادامة تذػيو ص

 واخخػ نتجاوز اخصاء الدابقيغ ونعػد الى االسالم الحق الى اسالم القخان والدشة القصعية الثابتة.

ىحه الػريقات جيج متػاضع عشج حخكة احج مفكخؼ االنجلذ الحؼ عاش ايام ازدىارىا الفكخؼ في 
اعتبخ ان ما شخحو مػقف شجاع في االشارة خزع الخالف والرخاع بيغ السجارس السختمفة، و 

الى نقاط ميسة يحتاج السجتسع السدمع والسفكخون السدمسػن الى الػقػف عشجىا بعيغ الشاقج 
 الخبيخ، لتقجيع ما ىػ افزل لسدتقبل االجيال.

يقع البحث في مبحثيغ وخاتسة، تشاولشا في البحث االول جحور االختالف في السجتسع السدمع 
 الشقاط التي نز عمييا ابغ حدم في اسباب الخالف الفقيي بيغ السدمسيغ.ث الثاني وفي السبح

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 المبحث االول

 اسالم االسالم واسالم المدلمين

 جههر الخالف بين المدلمين عبر العرهر

ليكػن بعث هللا الشبي دمحما )صمى هللا عميو والو( ىاديا لمخمق وبذيخا ونحيخا، واندل عميو القخان 
 كتاب ىجػ ومخخج لمشاس مغ الطمسات الى الشػر مادام عمى االرض حياة ومادام الجنيا قائسة.

الحجيث عغ هللا وعغ  واالسالم ديغ كامل في جسيع جػانبو، فيػ قج تشاول في مصاوؼ اياتو
الكػن، وعغ الكيع الخوحية واالخالقية، وعغ التذخيعات التي تخبط االندان بخبو، وعغ التذخيعات 

التي تخبط االندان بسجتسعو، وعغ الجولة وقيادتيا، وعغ كيفية التعاشي مع االخخيغ، وعغ 
 السػت والحياة االخخة.

ان االسالم يتبشى بالجرجة االساس بشاء االندان  كان الشبي )صمى هللا عميو والو( وبعبارة اخخػ 
والسجتسع، ويعتبخ ان االندان ىػ السشصمق لكيام الحق عمى االرض، ولحا لع ييجف الشبي )صمى 

هللا عميو والو( شػل حياتو الذخيفة الى قيخ الشاس عمى ما ال يخيجون، اال اذا كان ما يخيجوه 
 يًا المغ السدمسيغ وسالمتيع الفكخية.باشل مصمق او يذكل بقاءىع تيجيجًا واقع

ومغ ىشا لع يكخه الشبي )صمى هللا عميو والو( اتباع الجيانات الدساوية عمى العجول عغ ديشيع الى 
 االسالم، في الػقت الحؼ لع يخض ببقاء الذخك وعبادة االوثان.

، االول اسالم وعشج مالحطة حياة السجتسع االسالمي نجج ان االسالم يسكغ ان يقدع الى قدسيغ
االسالم، وىػ اسالم رسػل هللا )صمى هللا عميو والو( السحفػظ في القخان الكخيع والثابت قصعيًا 

 مغ الدشة السصيخة، والثاني ىػ اسالم السدمسيغ، والحؼ ابتجأ مشح فتح مكة.



لو(، الى قبل فتح مكة كان السييسغ عمى ساحة السدمسيغ ىػ اسالم رسػل هللا )صمى هللا عميو وا
فالشاس تأخح عغ رسػل هللا )صمى هللا عميو والو( وتتعمع مشو وتخجع اليو في اخح امػر ديشيع، 

 وان كان يطيخ ىشا وىشاك مغ يعتخض عمى حكع او يشدعج مغ تذخيع.

اما بعج فتح مكة، فتغيخ االمخ كثيخًا، ان مكة كانت تحػؼ مخدة السذخكيغ الحؼ وقفػا امام اتداع 
م ثسان سشيغ كاممة عمى الخغع مغ قشاعتيع التامة ببصالن عبادة االوثان، اال ان رقعة دولة االسال

مخكدىع السيع بيغ قبائل العخب لع يكغ يدسح ليع ان يتخمػا عغ تمظ االمتيازات لرالح االسالم 
القخشي السستج عبخ العرػر  –والجيغ االليي، واعتبخوا ان االسالم جدء مغ الرخاع الياشسي 

شيخ اشػب في مشاقبو )وقال أبػ جيل : زاحسشا بشػ عبج مشاف في الذخف حتى إذا يخوؼ ابغ 
صخنا كفخسي رىان قالػا مشا نبي يػحى إليو وهللا ال نؤمغ بو وال نتبعو ابجا إال أن يأتيشا وحي كسا 
يأتيو . فشدل ) وإذا جاءتيع آية قالػا لغ نؤمغ حتى نؤتى ( اآلية ، وقال الحخث بغ نػفل بغ عبج 

مشاف : انا لشعمع ان قػلظ حق ولكغ يسشعشا ان نتبع الحؼ معظ ونؤمغ بظ مخافة ان يتخصفشا 
العخب مغ أرضشا وال شاقة لشا بيا ، فشدلت ) وقالػا ان نتبع اليجػ نتخصف مغ أرضشا ( فقال هللا 

 ٔتعالى رادا عمييع : ) أو لع نسكغ ليع حخما آمشا ((

عخقمتيا قخير وفػتت عمى السجتسع مدالة البشاء الحاتي  وثسان سشيغ مغ عسخ الجعػة الى هللا
السختبط بخسػل هللا )صمى هللا عميو والو(، وما ان فتحت مكة ولع تسس سػػ سشة واحجة حتى 

بمغت دولة الشبي صمى هللا عميو والو اشخاف العخاق وبالد الذام شساال والخميج شخقًا والبحخ 
 ان ىاتيغ الدشتيغ الستبقيتيغ مغ حياة رسػل هللا )صمى هللا االحسخ غخبًا وبحخ العخب جشػبًا، اال

عميو والو(  لع تكػنا كافيتيغ لبشاء شخرية الفخد السدمع. فسا ان تػفي الشبي )صمى هللا عميو 
 والو( حتى ضيخ مديمسة وسجاح وامثاليسا واتبعيع مغ اتبعيع.

 قريش ومدتقبل االسالم

بًا في تدميع قخير لمػضع الججيج، بل سعت قخير ان لع يكغ فتح مكة وسقػط سمصة قخير سب
تدتثسخ الػضع الججيج وتزيف لشفديا مججًا ججيجًا مدتفيجة مغ واقع االسالم الحؼ مشح قػة 
 ومشعة وقجرة لػاقع الكبائل العخبية الستقاتمة الستشافخة اذ وحجىا تحت ديغ واحجة وقيادة واحجة.
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كام الذخيعة والعقيجة والكيع الخوحية واالخالقية، انسا كان لع يكغ االمخ الحؼ ييع قخير مدالة اح
الحؼ ييسيا الدمصة، ولحا سعت قخير خالل الدشتيغ االخيختيغ مغ عسخ الشبي )صمى هللا عميو 
والو( الى مج نفػذىا وتجعيع تحالفتيا لمديصخة عمى الحكع بعج وفاة الشبي )صمى هللا عميو والو(، 

ل الشبي )صمى هللا عميو والو( قبل ذلظ وقج ارخ التاريخ ليحا في بل قج سعت قخير الى اغتيا
 غدوة تبػك في محاولة اغتيال الشبي )صمى هللا عميو والو( في العكبة في قزية تشفيخ الشاقة:

)... فاجتسعػا أربعة عذخ نفخا وتآمخوا عمى قتل رسػل هللا صمى هللا عميو وآلو ، وقعجوا لو في 
شى بيغ الجحفة واألبػاء ، فقعجوا سبعة عغ يسيغ العكبة وسبعة عغ يدارىا العكبة ، وىي عكبة أر 

ليشفخوا ناقة رسػل هللا )صمى هللا عميو وآلو( ، فمسا جغ الميل تقجم رسػل هللا في تمظ الميمة 
العدكخ ، فأقبل يشعذ عمى ناقتو ، فمسا دنا مغ العكبة ناداه جبخئيل : يا دمحم ! إن فالنا وفالنا 

قج قعجوا لظ ، فشطخ رسػل هللا )صمى هللا عميو وآلو( ، فقال : مغ ىحا خمفي ؟ ، فقال وفالنا 
 ححيفة بغ اليسان : أنا ححيفة بغ اليسان يا رسػل هللا ، قال : سسعت ما سسعت ؟ ، قال : بمى.

 قال : فاكتع ، ثع دنا رسػل هللا صمى هللا عميو وآلو مشيع فشاداىع بأسسائيع ، فمسا سسعػا نجاء
 رسػل هللا فخوا ودخمػا في غسار الشاس ، وقج كانػا عقمػا رواحميع فتخكػىا ، ولحق الشاس بخسػل

)هللا صمى هللا عميو وآلو( وشمبػىع ، وانتيى رسػل هللا )صمى هللا عميو وآلو( إلى رواحميع فعخفيا 
)...ٕ 

)صمى هللا عميو والو(  وفي قرة السخاة الييػدية التي دست الدع في الذاة عشج دعػتيا رسػل هللا
لتشاول الصعام عشجىا، مع انشا جسيعًا نعمع ان ذبائح اىل الكتاب ال يجػز اكميا، وىحا الحكع ال 

مشذأ لو اال التذخيع االليي، فكيف يعري رسػل هللا )صمى هللا عميو والو( امخ هللا تعالى 
قال : سست الييػدية الشبي ويتشاول مغ ذبيحة غيخ السدمسيغ، )عغ أبي عبج هللا عميو الدالم 

)صمى هللا عميو وآلو( في ذراع وكان الشبي صمى هللا عميو وآلو يحب الحراع والكتف ، ، ويكخه 
 ٖالػرك لقخبيا مغ السبال(
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فقخير كانت تدعى الن تحكع سيصختيا عمى مقاليج االمػر بعج وفاة الشبي )صمى هللا عميو والو(، 
اريخيا الدياسي يػضح ليستشيا عمى الكبائل العخبية حيث فقخير سيجة العخب قبل االسالم وت

تسكغ ىاشع بغ عبج السشاف )رضػان هللا عميو( ان يفخض عمى الكيانات التجارية الزخسة في 
ذلظ الػقت وىسا الذام واليسغ ان يخزعًا الرادتو فيسا قخر القخان الكخيع لتمظ الػاقعة في سػرة 

ۦلََٰ قخير ﴿ يمََِٰف ُقَخۡيٍر ، ِإ َحا ٱۡلَبۡيِت ، ٱلَِّحٓؼ َأۡشَعَسُيع ِِلِ ۡيِف ، َفۡمَيۡعُبُجوْا َربَّ ىََٰ َتٓاِء َوٱلرَّ ِفِيۡع ِرۡحَمَة ٱلذِّ
ۡغ َخۡػفِِۢ ﴾ غ ُجػٖع َوَءاَمَشُيع مِّ  ٗمِّ

 انييار لحلظ يذيج العخب بيغ كبيخ بتقجيذ وتحطى ضخسة تجارية قجرة تسثل قخير كانت كسا
 مكة. فتح بعج االسالم في قخير دخػل بسجخد العخب جديخة في الذخك

 مػجػد والو( عميو هللا )صمى الشبي بعج قخير والية قبػل في العخبية الكبائل لجػ الشفدي فالعامل
 سادة يكػن  ان مغ مانع فال وعذيختو، والو( عميو هللا )صمى الشبي قػم ىع الجاىمية فدادة

 احكام مغ جسمة تعمسػا االسالم قخير دخػل عسخ مغ سشتيغ وخالل االسالم. سادة الجاىمية
 ومغ العخبية لمكبائل الشفدي الػاقع عخفػا انيع كسا الغج، دولة لحكع ميع عشرخ وىحا لجيغ،ا

 يقتزيو لسا دقيقة دراسة لجييع فكانت تخويزيا، يرعب مشيا ومغ ليع تخزع ان يسكغ الكبائل
 بالتحميل اليو الػصػل يسكغ ما ىحا ولكغ ذلظ عمى الذاىج بديػلة الباحث يجج ال وربسا الغج،

 مالظ زعيسيع وقتل اسالميع اثبتػا انيع مع غيمة قتمػا يخبػع بشػ فسثال الػقائع بعس الى لشطخوا
 وتسكشت والو(، عميو هللا )صمى الشبي وفاة بعج السجيشة الحتالل اسمع قبيمة تجشيج وتع نػيخة، بغ

 في سيفان يجتسع ال ىييات : فقال الخصاب بغ عسخ )فقام بالعخب االنرار تيجيج مغ قخير
 تػلي إلى تستشع ال العخب ولكغ ، غيخكع مغ ونبييا تؤمخكع أن العخب تخضى ال إنو ، واحج غسج
 والدمصان الطاىخة الحجة خالفشا مغ عمى بحلظ ولشا ، مشيع األمخ وألػ فييع الشبػة كانت مغ أمخىا
 متػرط أو بإثع متجانف أو بباشل مجل إال وعذيختو أولياؤه ونحغ دمحم سمصان يشازعشا فيسا ، البيغ
 ٘لمفتشة( محب اليمكة في

 يػم قبل صفيع شق مغ فتسكشػا االنرار فاما ىاشع، وبشي االنرار اال قخير امام عائق يظ فمع
 سعج بغ بذيخ يكػن  ان ولكغ ذلظ عمى ممسػس دليل ايجيشا بيغ يكغ لع وان ونحغ الدكيفة
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 لئال االوس تدارعت ثع بكخ ابي يج عمى بيجه ضخب مغ اول وكان بكخ ابي لبيعة مدارعاً 
 ال مسا ىحا فان المحطة وليج كان ذلظ كل بكخ ابي بيعة عمى الخخزج وتجافعت الخدرج يدبقيا
 قج قال)...وانو حيث الدكيفة حادثة في البخارؼ  رواه  ما التحميل ىحا ويؤكج الدميع، العقل يقبمو
 في بأسخىع واجتسعػا خالفػنا نراراأل ان وسمع عميو هللا صمى نبيو هللا تػفي حيغ خبخنا مغ كان

 فقمت بكخ أبي إلى السياجخون  واجتسع معيسا ومغ والدبيخ عمي عشا وخالف ساعجة بشي سكيفة
 مشيع دنػنا فمسا نخيجىع فانصمقشا األنرار مغ ىؤالء إخػانشا إلى بشا انصمق بكخ أبا يا بكخ ألبي
 فقمشا السياجخيغ معذخ يا تخيجون  أيغ قاالف القػم عميو تسالى ما فحكخا صالحان مشيع رجالن لقيشا
 لشأتيشيع وهللا فقمت امخكع اقزػا تقخبػىع ال أن عميكع ال فقاال األنرار مغ ىؤالء إخػانشا نخيج

 ىحا قالػا ىحا مغ فقمت ضيخانييع بيغ مدمل رجل فإذا ساعجة بشي سكيفة في اتيشاىع حتى فانصمقشا
 أىمو ىػ لسا هللا عمى فأثشى خصيبيع تذيج قميال جمدشا سافم يػعظ قالػا مالو فقمت عبادة بغ سعج

 مغ دافة دفت وقج رىط السياجخيغ معذخ وأنتع االسالم وكتيبة هللا أنرار فشحغ بعج اما قال ثع
 أتكمع أن أردت سكت فمسا االمخ مغ يحزشػنا وان أصمشا مغ يختدلػنا ان يخيجون  ىع فإذا قػمكع
 فمسا الحج بعس مشو إدارؼ  وكشت بكخ أبي يجؼ بيغ أقجميا ان أريج أعجبتشي مقالة زورت وكشت
 مشي أحمع ىػ فكان بكخ أبػ فتكمع أغزبو ان فكخىت رسمظ عمى بكخ أبػ قال أتكمع أن أردت
 سكت حتى أفزل أو مثميا بجييتو في قال اال تدويخؼ  في أعجبتشي كمسة مغ تخك ما وهللا وأوقخ
 ىع قخير مغ الحي ليحا اال االمخ ىحا يعخف ولع أىل لو فأنتع خيخ مغ فيكع ذكختع ما فقال

 وبيج بيجؼ فأخح شئتع أييسا فبايعػا الخجميغ ىحيغ أحج لكع رضيت وقج ودارا ندبا العخب أوسط
 عشقي فتزخب اقجم ان وهللا كان غيخىا قال مسا اكخه فمع بيششا جالذ وىػ الجخاح بغ عبيجة أبي
 إلي تدػل ان اال الميع بكخ أبػ فييع قػم عمى أتأمخ أن مغ إلي أحب اثع مغ ذلظ يقخبشي ال

 ٙاآلن...( أججه ال شيئا السػت عشج نفدي
 أسمع السجيشة)أن احتالل عمى اسمع قبيمة مع اتفقػا فعدكخياً  عجتو شيء لكل قخير اعجت وقج

 رأيت أن إال ىػ ما يقػل عسخ فكان بكخ أبا فبايعػا الدكظ بيع تزايق حتى بجساعتيا أقبمت
 ٚبالشرخ( فأيقشت أسمع

                                                           
 ٕٙ/ٛالبخارؼ: ٙ
 ٛ٘ٗ/ٕتاريخ الصبخؼ: ٚ



 كسا الدكيفة في الشتيجة فجاءت كمستيع تفتيت مغ وتسكشػا االنرار اختخقػا قج كانػا وسياسياً 
 االنرار. عمى االنترار مغ قخير تسكشت وىكحا التاريخ. مرادر في ذكخت

 لرجا ثالث عجة سػػ  تمظ في ىاشع بشي عجد يكغ لع اذ عجدية كثخة ليع تكغ فمع ىاشع بشي واما
 عمييسا( هللا )رضػان وعقيل والعباس الدالم( )عميو السؤمشيغ اميخ ورجاليع الربية، مغ وعجد

 والتحق شالب، ابي بغ جعفخ وابشاء عقيل وابشاء العباس وانباء الدالم عمييسا الحدشيغ وفتيتيع
 ارسيالف وسمسان الغفارؼ  ذر وابػ االسػد بغ والسقجاد ياسخ بغ وعسار العػام بغ الدبيخ بيع

 وفاة بعيج مخحمة تشاولت التي التاريخ مرادر راجع لسغ خفي غيخ وخبخىع عمييع( هللا )رضػان
 والو(. عميو هللا )صمى الشبي

 السيسة زعاماتيا انيا لػججنا القبمية قخير بصػن  الى نطخنا فمػ ججاً  مجروساً  القخشي التجبيخ كان
 تبعاً  كانت قخير بصػن  وبكية الجار عبج ػوبش زىخة وبشػ مخدوم وبشػ امية وبشػ ىاشع بشػ ىع

 الحؼ وىع االسالم، عمى حخباً  الشاس اشج مغ الكبائل بكية ابشاء كان ىاشع بشي وسػػ  ليؤالء،
 يكػن  لغ لمسدمسيغ بالشدبة قبػليع فان ولحا الخشجق، غدوة في االحداب والبػا واحجا بجرا خاضػا
 ويدعػن  االضغان ليع يخخجػا ان القخشيػن  تسكغ ان تخذى التي االنرار قبائل خاصة سيال

 الجولة تاريخ مغ العدخة السخحمة ىحه في القخشي السػقف وحجة حفع ان كسا ،ٛمشيع لالنتقام
 زعساء يتفاىع ان يقتزي والتسجد التػسع مغ يسكشيا ما الفتية الصاقات مغ تستمظ التي الكبيخة
 قخير بصػن  بيغ الدمصة تقاسع عمى االتفاق عمى بيشيع الخيار فػقع بيشيع فيسا القخشية الحخكة

 السشاصب خارشة قخاءة عشج واضحاً  نججه ما وىحا القخشييغ بيغ والسيام السشاصب تػزع ان عمى
 عثسان، ايام مغ االول والشرف وعسخ بكخ ابي ايام في الخئيدية قخير بصػن  بيغ وزعت التي
 يكػن  وان الدياسة، عالع عغ بعيج بذيء الياؤىا يتع ان يجب العخبية الكبائل ان واضحاً  كان

 الدياسي القخار فاتخح والثقافي الفكخؼ  بالتعاشي التفكيخ عغ ميساً  صارفاً  بو تذغل الحؼ الذيء
 الفارسية العجػزان االمبخاشػريتان حداب عمى والتسجد والفتػحات الغدو نحػ التػجو في

 الكبائل ابشاء الياء بدبب العاصسة عغ الخصخ وابعج وسيػلة بيدخ ذلظ تحقق وقج والخومانية،
 امخان الفتخة ىحه في قخير سمصة في تسخكد االرض. ربػع في االسالم نذخ الجياد بجعػة العخبية

                                                           
 استبيحت التي الحخة واقعة وفي ىاشع، بشي مغ االمػيػن  انتقع حيث كخبالء واقعتي في حقاً  ال تحقق ما وىػ ٛ

 االعخاض وانتيكت الحخمات وىتكت انياراً  الجماء مغ فييا وسالت ايام ثالثة فييا السجيشة



 الجانب وتصػيق واعالميا وسياسيا اقتراديا ومزايقتيع الحكع سجة عغ ىاشع بشي اقراء االول
 الرحف مغ مجسػعة واحخاق بل جيثالح تجويغ مغ السشع في ذروتو بمغ حتى والعمسي الثقافي

 تجويغ مغ السشع مشيجية واستسخت والو( عميو هللا )صمى الشبي احاديث بعس فييا دونت التي
 قخير. اسالم اسع الفتخة ىحه عمى ولشرصمح العديد. عبج بغ عسخ ايام الى الشبػية االحاديث

 

 بنه امية وقيادة االمة

في الشرف الثاني مغ خالفة عثسان بغ عفان ضيخ تػجو ججيج في ادارة البالد االسالمية خاصة 
وان مداحسػا بشػ امية لع يعج ليع قجرة حكيقة عمى الداحة الدياسية، فدخاة بشػ مخدوم كعكخمة بغ 

ػفي ابي جيل وخالج بغ الػليج قج اختخميع االجل، وزعيع بشي زىخة القػؼ عبج الخحسغ بغ عػف ت
في خالفة عثسان، ولع يبق سػػ سعج بغ ابي وقاص، وبشػ عبج الجار ابيجوا في احج، وبشػ سيع 
وزعيسيع عسخو بغ العاص في ركاب معاوية، فمع يبق مداحع شجيج السخاس في الداحة الدياسية 

لبشي امية تخذى صػلتو، لحا قخر بشػ امية االنفخاد بالدمصة برػرة كاممة، االمخ الحؼ اثار 
حفيطة القخشييغ فمع يقف اؼ مشيع مجافعًا عغ عثسان بعج ثػرة االمة ضج والتو، بل كان الدبيخ 
وشمحة وعائذة يحخضػن الشاس عمى قتمو، وانتيى االمخ بسقتل عثسان نتيجة امخيغ االول سػء 

 اداء عسالو والثاني التشافذ عمى الدمصة بيغ معاوية ومخوان بغ الحكع.

خير حدابو برػرة جيجة ىػ روح االسالم واالمة، ان روح االسالم محفػضة االمخ الحؼ لع يتع لق
في القخان الكخيع، وىػ مذعل اليجاية الجائع الحؼ ال يسكغ ان يخبػ ميسا استسخ بو الدمغ، كسا 

ان االمة فييا مغ يدعى الن يكػن متبعًا الوامخ هللا تعالى وتعاليع ديشو، واذا عخفت االمة الحق 
ىجخية عشجما بايعت االمة  ٖ٘يخ قميمة مشيا سػف تتبعو، وىحا ماحرل في سشة فان شخيحة غ

 اميخ السؤمشيغ عمي بغ ابي شالب )عميو الدالم(.

ولكغ االمخ لع يجم شػيال حتى اغتيل اميخ السؤمشيغ )عميو الدالم( وآل االمخ الى معاوية ومغ 
ة السسيدة ليحه الفتخة االعالن عغ بعجه بشي امية ودام حكسيع حتى ضيػر العباسييغ، كانت الدس

نرب العجاء الميخ السؤمشيغ )عميو الدالم( وسبو عمى السشابخ ومشع العصاء عغ مغ ال يدب 
عمي بغ ابي شالب )عميو الدالم( ومشع الخواية عشو، ومحػ اسع محبيو مغ ديػان العصاء، ومشع 



عمى كل ما يختبط بعمي قبػل شيادتيع في مجالذ القزاء، وبعبارة اخخػ شغ حخب كاممة 
)صمػات هللا عميو( عمى مختمف االصعجة الخوحية واالخالقية والدياسية واالجتساعية والفكخية 

والفقيية. واستسخ ىحا الحال الى قيام الجولة العباسية. وبسالحطة ىحه الفتخة مغ تاريخ االمة نجج 
لسػالي، واما العخب فسغ كان ان اغمب مغ اشتغل في الفقو وعمػم الذخيعة وعمػم الحجيث ىع ا

مشيع في ركاب الدمصة فيع مذغػلػن في الفتػحات والغدوات الغشائع، ومغ كان في غيخ ركاب 
الدمصة وخاصة مغ كان ىػاىع مع اىل البيت )عمييع الدالم( فعسمػا في الحياة السجنية والعمسية 

 ليحه الفتخة باسالم بشي امية. عمى الخغع مغ تزييق الدمصات االمػية عمييع. لشدع الصابع العام

 بنه العباس وقيادة االمة

كان السخحمة الالحقة مغ مخاحل تصػر السجتسع السدمع، عمى الرعيج الدياسي والفكخؼ، ضيػر  
االنذصة الدياسية السعادية لمدمصة االمػية وقج كان اىع حخكة وابخزىا في تمظ الفتخة ىي نيزة 

يديج، ثع تبعتيا العجيج مغ الثػرات بسختمف التػجيات الدياسية  االمام الحديغ )عميو الدالم( ضج
والفكخية، حتى تسختزت عغ تسكغ العباسييغ مغ كدب الفخس وتذكيل قػة عدكخية والدحف بيا 

 مغ شخق العالع االسالمي السقاط الحكع االمػؼ، واقامة الجولة العباسية.

ػاجية مدالة السذخوعية خاصة وان اتباع كانت الجولة العباسية تػاجو عجة تحجيات فسغ جية ت
اىل البيت )عمييع الدالم( يؤمشػن بسذخوعية اىل البيت ومغ جية ثانية تػاجو مذكمة وجػد 
محاىب فقيية ال تشدجع كثيخا معيا فسثال كان ابػ حشيفة ال يخػ شخعية الحكع العباسي ودفع 

كات الدياسية التي تطيخ بيغ الفيشة حياتو ثسشا لحلظ السػقف، مزافا الى حخكة الخػراج، والحخ 
والفيشة، وداخميا كان العباسيػن يعانػن مذكمة لع تعان مشيا الجولة االمػية، وىي مذكمة الرخاع 

عمى الدمصة بيغ ابشاء العائمة كسا حرل بيغ مػسى اليادؼ وىخون الخشيج، والحؼ ذىب ضحيتو 
معباسييغ مغ البحث عغ ما تشذغل بو االمة، اليادؼ ثع الرخاع بيغ االميغ والسامػن، فكان البج ل

فشذط في عيجىع حخكة التخجسة وشخح االفكار الغخيبة عغ السجتسع االسالمي، واصبحت اراء 
االمع االخخػ تصخح بيغ مجارس السدمسيغ، وتاثخ بعس السدمسيغ باشخوحات تمظ السجارس، 

ت قزية تفتير العقائج والتي وبعج تمظ السخحمة سعػا الى اثارة مذاكل فكخية داخمية واصحب
ابخزىا فتشة خمق القخان التي راح ضحيتيا الكثيخ، ومدالة الجبخ واالختيار وغيخ ذلظ مغ القزايا 
الفكخية التي عرفت باالمة عمى مختمف فتخات تاريخيا. وفي ىحه الفتخة ضيخت حالة مغ الجعع 



ع السشرػر نذخ السحىب الخسسي لبعس السحاىب الفقيية عمى حداب السحاىب االخخػ فجع
السالكي الحؼ اخح مجاه في بالد السغخب العخبي، ودعع الخشيج السحىب الذافعي الحؼ شخع في 

مرخ ثع انتذخ في العخاق وبالد فارس بعج ان كان الداحة االوسع في ىاتيغ السشصقيتيغ لسحىب 
 ابي حشيفة. كسا دعع الستػكل السحىب الحشبمي.

السالم العباسي والحؼ يسكغ ان نمحع فيو، االستسخار عمى الشيج القخشي ولشدع ىحه الفتخة فتخة ا
واالمػؼ في اقراء العمػييغ وتذخيجىع والكيج ليع وشحح الديػف ضجىع بل لع يكتفػا بحلظ حتى 
ىجمػا قبػرىع، نذخ االفكار السدتػردة مغ الحزارات والجيانات االخخػ وزجيا في اذىان عامة 

الرخاع الفكخؼ بيغ الفقياء واتباع السحاىب الفقيية مغ جية والستاثخيغ السدمسيغ، ونقل ساحة 
باالفكار الصارئة عمى الفكخ االسالمي مغ جية اخخػ، اثارة الفتغ الفكخية بيغ اخػة واخخػ بجعع 
مباشخ مغ البالط، تقخيب محىب فقيي او فكخؼ معيغ واقراء اخخ، فسثال قخب السيجؼ الديجية، 

سعترع السعتدلة وقخب الستػكل الحشابمة، وقج كان يجخ كل واحج مغ تمظ وقخب السامػن وال
التقخيبات مدالة صخاع ججيجة مغ قبل الدمصة ضج االخخيغ حتى اذا تغيخ الحاكع او انتيت 

 حاجتو الػاقعية مشيع قمب ضيخ السجغ.

 خالصة المبحث االول

قيية يعػد في االساس الى التحػل ان االختالف بيغ السدمسيغ في مختمف االصعجة العقائجية والف
مغ اسالم الشبي )صمى هللا عميو والو( الى اسالم قخير واسالم بشي امية واسالم بشي العباس، 
اسالم الجولة الشبػية كان ييجف الى بشاء االندان والسجستع ولع يكغ ىجفو االول بشاء الدمصة 

جتسع ال ان اليجف ىػ بشاء الدمصة وتذييجىا، نعع الدمصة جدء ميع في السداعجة في نباء الس
 عمى حداب بشاء الفخد والسجتسع.

ما بعج الشبي )صمى هللا عميو والو( كان اليجف ىػ تذييج الدمصة وحسايتيا وتػسعتيا، وقج تخك 
ذلظ اثخه واضحا عمى حياة السدمسيغ الفكخية، حيث ادت القخارات والسسارسات العسمية التي قامت 

لعرػر الى وصػل تخاث مميء باالخصاء والخصايا، عمى الرعيجيغ بيا الدصات عمى مخ ا
 الشطخؼ والتصبيقي، والحؼ جخ عمى االمة الػيالت الى يػمشا ىحا.



ان بشاء االمة االسالمية واعادة مججىا يحتاج مغ كافة السفكخيغ السدمسيغ العسل عمى العػدة الى 
والدشة الشبػية القصعية الثابتة بال ادنى شظ  اسالم رسػل هللا )صمى هللا عميو والو( اسالم القخان

وال ادنى ريب، فبيا يعػد لالمة مججىا وسؤددىا فكسا انصمقت االمة في عيج الشبي )صمى هللا 
عميو والو( ببخكة االسالم الػاحج الحق الحؼ ندل بو الخوح االميغ عمى سيج السخسميغ )صمى هللا 

عذخ  ٘ٔاستعادة ذلظ االسالم الحؼ اضاعتو مشح عميو والو( فكحا عمى االمة ان تعسل عمى 
 قخنا.

ان ذلظ االسالم محفػظ في القخان الكخيع والدشة القصعية الثابتة، وىػ الػحيج الحؼ يدتصيع ان 
 ييب ليحه االوصال السقصعة الحياة مغ ججيج.

 

 المبحث الثاني

 قراءة في تفدير ابن حزم

 لى هللا عليه واله(لمناشئ االختالف الفقهي بعد وفاة النبي )ص

عج ابغ حدم عذخة مشاشئ رئيدية لالختالف الفقيي في صجر االسالم، نحكخىا تباعا مع نقج 
 مػجد لكل واحج مغ تمظ الشقاط التي ذكخىا.

 السشذأ االول:عجم اشالع الرحابي عمى كالم الشبي )صمى هللا عميو والو(

بمغو، كسا قال عسخ في خبخ االستئحان : أحجىا : أال يبمغ العالع الخبخ فيفتي فيو بشز آخخ )
 خفي عمي ىحا مغ رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع ألياني الرفق باألسػاق(

ما ذكخه ابغ حدم في ىحه الشقصة كدبب مغ اسباب االختالف مغ الشاحية الػاقعية والسػضػعية 
ختالف، ان ابغ صحيح ججًا، لكغ الشقج  الحؼ يفتخض ان يتػجو الى ىحه الشقصة مغ اسباب اال

حدم اخفى االشارة الى نقصة مخكدية، وىي ان الرحابي ال يرح مشو ان يفتي عمى اساس 
السختكد في ذىشو اذ ان االحكام صجرت عشو صمى هللا عميو والو في فتخات مختمفة، فال يرح 

يو لمرحابي ان يفتي بشاءًا عمى جػاز كل ما لع يصمع ىػ عمى الشيي الػارد في مػضػعو بل عم



ان يكػن في حال استفيام دائع عسا صجر عغ الشبي )صمى هللا عميو والو( خاصة وان تمظ 
الفتاوػ التي كانػا يرجرونيا كانت بعج وفاتو )صمى هللا عميو والو( وتبميغو لالحكام، فترجؼ مغ 
 يعمع مغ نفدو انو لع يصمع عمى االحكام لمفتػػ خمل كبيخ، وقج عمع بعس السترجيغ مغ انفديع
انيع لع يصمعػا عمى الكثيخ مغ احكام الذخيعة، بل لع يكغ االىتسام باالحكام مغ اولػياتيع، وما 

 ذكخه ابغ حدم عغ عسخ بغ الخصاب يؤيج ما نذيخ اليو.

ويبجو ان ضاىخة الجيل الفقيي وترجؼ غيخ السؤىميغ كانت واضحة في الرجر االول ولحلظ 
 بقػة:ترجػ ليا اميخ السؤمشيغ )عميو الدالم( 

)تخد عمى أحجىع القزية في حكع مغ األحكام فيحكع فييا بخأيو ثع تخد تمظ القزية بعيشيا عمى  
غيخه فيحكع فييا بخالفو ثع يجتسع القزاة بحلظ عشج اِلمام الحؼ استقزاىع فيرػب آراءىع 

. أم نياىع  جسيعا وإلييع واحج ونبييع واحج وكتابيع واحج . أفأمخىع هللا تعالى باالختالف فأشاعػه
عشو فعرػه . أم أندل هللا ديشا ناقرا فاستعان بيع عمى إتسامو . أم كانػا شخكاء لو . فميع أن 
يقػلػا وعميو أن يخضى أم أندل هللا سبحانو ديشا تاما فقرخ الخسػل صمى هللا عميو وآلو عغ 

كل شئ وذكخ أن  فيو تبيان ٜتبميغو وأدائو وهللا سبحانو يقػل ﴿ ما فخششا في الكتاب مغ شئ﴾
الكتاب يرجق بعزو بعزا وأنو ال اختالف فيو فقال سبحانو ﴿ ولػ كان مغ عشج غيخ هللا 

. وإن القخآن ضاىخه أنيق. وباششو عسيق . ال تفشى عجائبو وال  ٓٔلػججوا فيو اختالفا كثيخا﴾
 ٔٔتشقزي غخائبو وال تكذف الطمسات إال بو(

 ف في الفتيا والتفديخ:وعشو عميو الدالم ايزا في اسباب االختال

)عمي بغ إبخاليع بغ ىاشع ، عغ أبيو ، عغ حساد بغ عيدى ، عغ إبخاليع ابغ عسخ اليساني ، 
عغ أبان بغ أبي عياش ، عغ سميع بغ قيذ الياللي ، قال : قمت . ألميخ السؤمشيغ عميو الدالم 

عغ نبي هللا صمى هللا  : إني سسعت مغ سمسان والسقجاد وأبي ذر شيئا مغ تفديخ القخآن وأحاديث
عميو وآلو غيخ ما في أيجؼ الشاس ، ثع سسعت مشظ ترجيق ما سسعت مشيع ورأيت في أيجؼ 
الشاس أشياء كثيخة مغ تفديخ القخآن ومغ األحاديث عغ نبي هللا صمى هللا عميو وآلو أنتع 
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 صمى هللا تخالفػنيع فييا ، وتدعسػن أن ذلظ كمو باشل ، أفتخػ الشاس يكحبػن عمى رسػل هللا
عميو وآلو متعسجيغ ، ويفدخون القخآن بآرائيع ؟ قال : فأقبل عمي فقال : قج سألت فافيع الجػاب . 
إن في أيجؼ الشاس حقا وباشال ، وصجقا وكحبا ، وناسخا ومشدػخا ، وعاما وخاصا ، ومحكسا 

يجه حتى قام ومتذابيا ، وحفطا ووىسا ، وقج كحب عمى رسػل هللا صمى هللا عميو وآلو عمى ع
خصيبا فقال : أييا الشاس قج كثخت عمي الكحابة فسغ كحب عمي متعسجا فميتبػء مقعجه مغ الشار ، 
ثع كحب عميو مغ بعجه ، وإنسا أتاكع الحجيث مغ أربعة ليذ ليع خامذ : رجل مشافق يطيخ 

ميو وآلو اِليسان ، مترشع باِلسالم ال يتأثع وال يتحخج أن يكحب عمى رسػل هللا صمى هللا ع
متعسجا ، فمػ عمع الشاس أنو مشافق كحاب ، لع يقبمػا مشو ولع يرجقػه ، ولكشيع قالػا ىحا قج 
صحب رسػل هللا صمى هللا عميو وآلو ورآه وسسع مشو ، وأخحوا عشو ، وىع ال يعخفػن حالو ، وقج 

أيتيع تعجبظ أخبخه هللا عغ السشافقيغ بسا أخبخه ووصفيع بسا وصفيع فقال عد وجل : " وإذا ر 
أجداميع وإن يقػلػا تدسع لقػليع " ثع بقػا بعجه فتقخبػا إلى أئسة الزاللة والجعاة إلى الشار بالدور 
والكحب والبيتان فػلػىع األعسال، وحسمػىع عمى رقاب الشاس ، وأكمػا بيع الجنيا ، وإنسا الشاس مع 

سسع مغ رسػل هللا شيئا لع يحسمو  السمػك والجنيا إال مغ عرع هللا ، فيحا أحج األربعة . ورجل
عمى وجيو ووىع فيو ، ولع يتعسج كحبا فيػ في يجه ، يقػل بو ويعسل بو ويخويو فيقػل : أنا 
سسعتو مغ رسػل هللا صمى هللا عميو وآلو فمػ عمع السدمسػن أنو وىع لع يقبمػه ولػ عمع ىػ أنو 

وآلو شيئا أمخ بو ثع نيى عشو وىػ  وىع لخفزو . ورجل ثالث سسع مغ رسػل هللا صمى هللا عميو
ال يعمع ، أو سسعو يشيى عغ شئ ثع أمخ بو وىػ ال يعمع ، فحفع مشدػخو ولع يحفع الشاسخ ، 
ولػ عمع أنو مشدػخ لخفزو ، ولع عمع السدمسػن إذ سسعػه مشو أنو مشدػخ لخفزػه . وآخخ رابع 

ػفا مغ هللا و تعطيسا لخسػل هللا لع يكحب عمى رسػل هللا صمى هللا عميو وآلو ، مبغس لمكحب خ
صمى هللا عميو وآلو ، لع يشدو، بل حفع ما سسع عمى وجيو فجاء بو كسا سسع لع يدد فيو ولع 
يشقز مشو ، وعمع الشاسخ مغ السشدػخ ، فعسل بالشاسخ ورفس السشدػخ فإن أمخ الشبي صمى هللا 

تذابو قج كان يكػن مغ رسػل عميو وآلو مثل القخآن ناسخ ومشدػخ ] وخاص وعام [ ومحكع وم
هللا صمى هللا عميو وآلو الكالم لو وجيان : كالم عام وكالم خاص مثل القخآن وقال هللا عد وجل 

فيذتبو عمى مغ لع يعخف ولع ٕٔفي كتابو : ﴿ما آتاكع الخسػل فخحوه ، وما نياكع عشو فانتيػا﴾
اب رسػل هللا صمى هللا عميو وآلو يجر ما عشى هللا بو ورسػلو صمى هللا عميو وآلو وليذ كل أصح
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كان يدألو عغ الذئ فيفيع وكان مشيع مغ يدألو وال يدتفيسو حتى أن كانػا ليحبػن أن يجيئ 
األعخابي والصارؼ فيدأل رسػل هللا صمى هللا عميو وآلو حتى يدسعػا. وقج كشت أدخل عمى رسػل 

شي فييا أدور معو حيث دار ، وقج عمع هللا صمى هللا عميو وآلو كل يػم دخمة وكل ليمة دخمة فيخمي
أصحاب رسػل هللا صمى هللا عميو وآلو أنو لع يرشع ذلظ بأحج مغ الشاس غيخؼ فخبسا كان في 
بيتي يأتيشي رسػل هللا صمى هللا عميو وآلو أكثخ ذلظ في بيتي وكشت إذا دخمت عميو بعس مشازلو 

تاني لمخمػة معي في مشدلي لع تقع عشي أخالني وأقام عشي ندائو . فال يبقى عشجه غيخؼ وإذا أ
فاشسة وال أحج مغ بشي ، وكشت إذا سألتو أجابشي وإذا سكت عشو وفشيت مدائمي ابتجأني ، فسا 
ندلت عمى رسػل هللا صمى هللا عميو وآلو آية مغ القخآن إال أقخأنييا وأمالىا عمي فكتبتيا بخصي 

حكسيا ومتذابييا ، وخاصيا وعاميا ، ودعا وعمسشي تأويميا وتفديخىا وناسخيا ومشدػخيا ، وم
هللا أن يعصيشي فيسيا ، وحفطيا ، فسا نديت آية مغ كتاب هللا وال عمسا أماله عمي وكتبتو ، مشح 
دعا هللا لي بسا دعا ، وما تخك شيئا عمسو هللا مغ حالل وال حخام ، وال أمخ وال نيي كان أو يكػن 

أو معرية إال عمسشيو وحفطتو ، فمع أنذ حخفا واحجا ، وال كتاب مشدل عمى أحج قبمو مغ شاعة 
ثع وضع يجه عمى صجرؼ ودعا هللا لي أن يسال قمبي عمسا وفيسا وحكسا ونػرا ، فقمت : يا نبي 
هللا بأبي أنت وأمي مشح دعػت هللا لي بسا دعػت لع أنذ شيئا ولع يفتشي شئ لع أكتبو أفتتخػف 

 ٖٔدت أتخػف عميظ الشديان والجيل (عمي الشديان فيسا بعج ؟ فقال : ال ل

وربسا يسكغ االعتحار البغ حدم في ىحه الجية انو كان عاجدًا عغ شخح ىحه السدألة النيا  
ستعخضو الى الكثيخ مغ االنتقادات وربسا ستعخضو لخصخ كبيخ يتيجد حياتو الذخرية ومدتقبمو 

الطاىخة الحؼ يعػد الى ترجؼ العمسي، فيكػن قج عسل بالتكية مغ جية اخفاء نقجه لسشذأ ىحه 
 الذخز الحؼ لع يبمغ الى التأىل العمسي السصمػب لمترجؼ لذؤون االفتاء.

ومغ ىشا يسكغ ان يقال ان مػقف ابغ حدم في ىحا السقصع ىػ احج امخيغ اما انو عسل بالتكية 
مة في فمع يتعخض بالشقج لسشيجية االفتاء بال اشالع كاف والحؼ اصبح احج اسباب اختالف اال

احكام ديشيا بسجخد وفاة الشبي )صمى هللا عميو والو(، او انو كان يخػ ان الرحبة تجعل 
 الرحابي فػق مدتػػ الشقج وان كان ما قام بو سببًا مغ اسباب االختالف والتشاحخ بيغ االمة.
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وروػ البخارؼ في صحيحو العجيج مغ الشرػص التي تؤكج شيػع ضاىخة الكحب عمى رسػل هللا 
ى هللا عميو والو( في حياتو وىػ ما يذكل جدءا ميسا مغ اسباب االختالف الفقيي في )صم

الرجر االول لالسالم ، اذ ال يعمع مغ نقل اليو الحجيث ان محجثو كاذب ويفتخؼ عمى رسػل هللا 
 )صمى هللا عميو والو( ما لع يرجر عشو، ومغ تمظ الخوايات:

مالظ عغ ىذام بغ عخوة عغ أبيو عغ عبج هللا بغ )حجثشا إسساعيل بغ أبي أويذ قال حجثشي 
عسخو بغ العاصي قال: سسعت رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع يقػل ان هللا ال يكبس العمع 
انتداعا يشتدعو مغ العباد ولكغ يكبس العمع بكبس العمساء حتى إذا لع يبق عالسا اتخح الشاس 

 ٗٔػا(رؤوسا جياال فدئمػا فأفتػا بغيخ عمع فزمػا وأضم

)حجثشا عمي بغ الجعج قال أخبخنا شعبة قال أخبخني مشرػر قال: سسعت ربعي بغ حخاش يقػل: 
سسعت عميا يقػل: قال رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع: ال تكحبػا عمى فإنو مغ كحب عمى فميمج 

بيخ )حجثشا أبػ الػليج قال حجثشا شعبة عغ جامع بغ شجاد عغ عامخ بغ عبج هللا بغ الد  ٘ٔالشار(
عغ أبيو قال: قمت لمدبيخ: انى ال أسسعظ تحجث عغ رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع كسا يحجث 

  ٙٔفالن وفالن قال اما انى لع أفارقو ولكغ سسعتو يقػل مغ كحب عمى فميتبػأ مقعجه مغ الشار(

حجيثا  )حجثشا أبػ معسخ حجثشا عبج الػارث عغ عبج العديد قال: قال أنذ: انو ليسشعشي ان أحجثكع
  ٚٔكثيخا ان الشبي صمى هللا عميو وسمع قال: مغ تعسج عمى كحبا فميتبػأ مقعجه مغ الشار(

)حجثشا السكي بغ إبخاليع قال حجثشا يديج بغ أبي عبيج عغ سمسة بغ األكػع قال: سسعت الشبي 
  ٛٔصمى هللا عميو وسمع يقػل: مغ يقل عمى ما لع أقل فميتبػأ مقعجه مغ الشار(

قال حجثشا أبػ عػانة عغ أبي حريغ عغ أبي صالح عغ أبي ىخيخة عغ الشبي  حجثشا مػسى
صمى هللا عميو وسمع قال: تدسػا باسسي وال تكتشػا بكشيتي ومغ رآني في السشام فقج رآني فان 

  ٜٔالذيصان ال يتسثل في صػرتي ومغ كحب عمى متعسجا فميتبػأ مقعجه مغ الشار(
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 باب اثع مغ كحب عمى الشبي صمى هللا عميو وسمع ٖ٘ص ٔالبخارؼ: ج ٘ٔ
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 الحتمالية نديان الراوي المنذأ الثاني: رفض الرواية 

وثانييا : أن يقع في نفدو أن راوؼ الخبخ لع يحفع ، وأنو وىع كفعل عسخ في خبخ فاشسة بشت 
قيذ ، وكفعل عائذة في خبخ السيت يعحب ببكاء أىمو ، وىحا ضغ ال معشى لو ، إن أشمق بصمت 

 االخبار كميا وإن خز بو مكان دون مكان كان تحكسا بالباشل . 

لسقصع يشتقج ابغ حدم سيخة مغ تقجم في الرجر االول مغ السجتسع االسالمي في في ىحا ا
التعاشي مع االخبار، وبشاء فتاواىع عمى اجتياد في مقابل الشز بشحػ غيخ خاضع لسيدان عمسي 
صحيح، وفي ىحا السػضع يدجل ان حدم نقجًا عمسيًا ليحا الدمػك وىػ ان تخك تختيب االثخ عمى 

ع الخاوؼ لمخبخ ان اشمق في جسيع االخبار يمدم مشو االقترار عمى االخبار احتسالية عجم حف
التي تتػاتخ عغ الشبي )صمى هللا عميو والو( مع ان غالبية االخبار التي بيغ ايجؼ السدمسيغ ىي 
اخبار احاد، وسيشتج عغ ىحا عجم امكان االستشاد الى أؼ خبخ غيخ متػاتخ ويمدم مغ ذلظ الغاء 

حكام لعجم تسامية االحتجاج بادلتيا، ىحا مغ جانب ومغ جانب اخخ فان العسل الكثيخ مغ اال
بيحا الطغ عمى اشالقو مخالف لمديخة العقالئية والجاللة الزسشية لالخبار وااليات الجالة عمى 
جػاز االستشاد الى اخبار الثقات، مع عجم وجػد مشيج خاص في االستشاد الى االدلة في استشباط 

خ السشيج العام في قبػل الخبخ وخخج عشو اخبار غيخ الثقاة بحدب االدلة التي بحثت االحكام غي
ىحه القزية في مجاليا، فاالستشاد الى الطغ بشديان الخاوؼ في ىجخ روايتو مع عجم البحث في 
ثبػتيا مشيج غيخ مدتكيع في التعاشي مع الشرػص، مع جخيان سيختيع حتى في الرجر االول 

شبي )صمى هللا عميو والو( عمى العسل بخبخ الثقة، ومغ ىشا نجج ان عسخ وعائذة بل وفي ايام ال
وغيخىسا عسمػا باخبار اآلحاد، فالعسل ببعس الخوايات وتخك البعس اآلخخ مغ دون مدتشج 

 واضح تحكع في التعاشي مع االدلة ومشيج غيخ قػيع في االستجالل.

ع االخبار والحؼ نتج عشو اختالف الخؤية الفقيية وبالشتيجة فإن مخجع ىحه الصخيقة في التعاشي م
لمحجث الػاحج مخجعو عجم الخجػع الى قػاعج عمسية مشزبصة في التعاشي مع الشرػص السخوية، 
وبالتالي فالقزية تعػد الى االمخ الكمي االول وىي ترجؼ غيخ السؤىل عمسيًا لبيان احكام 

 الذخيعة. 
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 مالية ندخ الحكمالمنذأ الثالث: االفتاء على ضهء احت

 )وثالثيا : أن يقع في نفدو أنو مشدػخ كسا ضغ ابغ عسخ في آية نكاح الكتابيات(

في ىحه السشذأ مغ مشاشئ الخالف الفقيي في صجر االسالم تتكخر نفذ العمة التي ذكخت في 
ة السػرديغ الستقجميغ ومخجعيا الى عجم اىمية السترجؼ لالفتاء، لعجم استشاده الى ضػابط عمسي

دقيقة في التعاشي مع السدائل، وليدت السدالة في ىحا الرجد تتعمق بفتػػ ابغ عسخ او بغيخىا 
مغ السدائل الجدئية، بل تتعمق القزية بالسشيجية العامة فإن اصجار الفتاوػ بشاءًا عمى ضشػن لع 

والو( مع تثبت، واخح االمة بيحه الفتاوػ بشاءًا عمى صجورىا مغ صحابي لمشبي )صمى هللا عميو 
مخالفة اخخيغ لو في فتػاه، ولج اختالفًا في االمة مشذأه الجيل بالحكع وعجم الخجػع الى ضػابط 

 عمسية دقيقة في استشباط الفتػػ. 

"وال يحل أن يقال فيسا صح وورد االمخ بو ىحا مشدػخ إال  :وابغ حدم في مػقفو ليحه الطاىخ قال
وده خػفا أن يكػن مشدػخا ، وال أن يقػل قائل : لعمو بيقيغ ، وال يحل أن يتخك أمخ قج تيقغ ور 

مشدػخ ، وكيف ونحغ عمى يقيغ مقصػع بو مغ أن السخالف لسعيػد األصل ىػ الشاسخ بال شظ 
 ٕٓوال مخية عشج هللا تعالى"

وعميو فابغ حدم يحخم العسل بقػل مغ لع يدتشج الى دليل حجة، ويسشع رفع اليج عغ الجليل ما لع 
وقج ال يشداه بل يحكخه ،  لتو بجليل معتسج، ويخصئ الرحابي اذا خالف عسمو ذلظ:"يثبت نفي دال

ولكغ يتأول فيو تأويال فيطغ فيو خرػصًا أو ندخًا أو معشى ما ، وكل ىحا ال يجػز اتباعو إال 
 ٕٔبشز أو إجساع ، ألنو رأؼ مغ رأػ ذلظ ، وال يحل تقميج أحج وال قبػل رأيو"

 ويقػل ايزًا: 

يخػ عجم جػاز الخجػع الى قػل الرحابي او غيخه مالع يكغ مدتشجًا الى دليل ثابت فابغ حدم 
ومعتبخ، وقج عبخ عغ الجليل الثابت بالشز او االجساع، اما الشز فمػضػح كػنو مع الثبػت 
صادرًا عغ الشبي )صمى هللا عميو والو( واالجساع مع ثبػتو السفخوض انو يكذف عغ فيع 

 )صمى هللا عميو والو(، واال فال عبخة فيو.السدمسيغ لقػل الشبي 
                                                           

 ٜ٘ٔ/ٕاالحكام: ٕٓ
 /ٕحكام البغ حدم االنجلدي:اال ٕٔ



فالسدالة في ىحا السشذأ ايزًا تعػد الى عجم االشالع الػافي عمى االحكام الذخعية، وتحكيع 
 الطشػن واالحتساالت في مجال االستجالل الفقيي.

 المنذأ الرابع: العمل باالحتياط عند تعارض النرهص 

 أحػط وىحا ال معشى لو ، إذ ال يػجبو قخآن وال سشة(ورابعيا : أن يغمب نرًا عمى نز بأنو )

السشذأ الخابع الختالف الرجر االول مغ السدمسيغ يعػد الى التخجيح بيغ الشرػص الستعارضة، 
ويخرز ابغ حدم في ىحه الشقصة الخمل في التخجيح عمى اساس كػن احج الشريغ اقخب الى 
االحتياط مغ الشز االخخ، ويشتقج ابغ حدم التخجيح باالحػشية مع اقخاره بتحققيا في الشريغ 

يغ، ويعػد سبب انتقاده ان التخجيح باالحػشية ال دليل عميو مغ القخآن وال مغ الدشة، الستعارض
وبعبارة اخخػ ان كػن احج الجليميغ عمى الحكع اقخب الصابة الػاقع مغ الجليل االخخ غيخ مخجح 
في مجال االستشباط لعجم دليل مغ القخان او الدشة الشبػية عمى التقجيع عمى اساس اقخبية 

 ة لمػاقع.االصاب

وبعبارة اخخػ ان ابغ حدم يشتقج في مجال تعارض االدلة السشيجية التي تدتشج الى الحوق 
الذخري في التخجيح وان كان لو مبخر عقالئي، الن العقالء في حال اشتباه الحال يسيمػن الى 

اذ في االحتياط، اال انو يخػ ان االلدام بو واالفتاء عمى ضػئو خال مغ مبخر شخعي لمتخجيح، 
حال تعارض دليميغ كل مشيا واجج لمذخوط السعتبخة في استفادة الحكع الذخعي، البج ان تكػن 
ىشاك مشيجية مقخرة مغ قبل الذارع في التعاشي مع مثل ىحه الشرػص، فالخجػع مباشخة الى 
العسل باالحتياط مع عجم الجليل عمى كػنو مغ السخجحات الذخعية، مشيجية غيخ صحيحة في 

 مل مع الشرػص الستعارضة وان كانت ذات مشاشئ عقالئية.التعا

 المنذأ الخامس:ترجيح احد النرين لعمل المذههر بها

وخامديا : أن يغمب نرا عمى نز لكثخة العامميغ بو أو لجاللتيع ، وىحا ال معشى لو لسا قج )
 أفجناه قبال في تخجيح االخبار(

مجتسعات صجر االسالم ىػ العسل بالشرػص  يقخر ابغ حدم ان احج مشاشئ الخالف الفقيي في
الستعارضة، كسا ان بعس الشرػص يعسل بيا يكثخ العاممػن بيا، او يعسل بيا اجمة القػم، 



فياتي مغ يعاصخىع او مغ ياتي بعجىع ليخجح العسل باحج الخبخيغ استشادًا الى كثخة العامميغ بو 
 الى الشز االخخ. مقارنة بالخبخ االخخ او لجاللة العامميغ بو قياساً 

وبالتالي فسخجع الخالف اما لذيخة العسل بالشز او لجاللة قجر العامميغ بو بعيجًا عغ مزسػن 
الشز، ويخػ ان حدم ان التخجيح بالذيخة في مقام العسل او بجاللة العامميغ بو ال دليل عمييا، 

 فال ترمح مخجحًا بيغ الشرػص في حال تعارضياٍ. 

 قال ابغ حدم:

يات محكسات لع تجع الحج عمقة يذغب بيا ، قج بيغ هللا فييا صفة فعل أىل زمانشا فإنيع )ىحه اآل
يقػلػن : نحغ السؤمشػن باهلل وبالخسػل ، ونحغ شائعػن ليسا ، ثع يتػلى شائفة مشيع بعج ىحا 
االقخار ، فيخالفػن ما وردىع عغ هللا عد وجل ورسػلو صمى هللا عميو وسمع ، أولئظ بشز حكع 

 تعالى عمييع ليدػا مؤمشيغ ، وإذا دعػا إلى آيات مغ قخآن أو حجيث عغ الخسػل صمى هللا هللا
عميو وسمع يخالف كل ذلظ تقميجىع السمعػن أعخضػا عغ ذلظ ، فسغ قائل : ليذ عميو العسل ، 
ومغ قائل : ىحا خرػص ، ومغ قائل : ىحا متخوك ، ومغ قائل : أبى ىحا فالن ، ومغ قائل : 

يخ ىحا ، حتى إذا وججوا في الحجيث أو القخآن شيئا يػافق ما قمجوا فيو شاروا بو كل الكياس غ
مصار ، وأتػا إليو محعشيغ كسا وصف هللا حخفا حخفا ، فيا ويميع ما باليع ، أفي قمػبيع مخض 
وريب ؟ أم يخافػن جػر هللا تعالى وجػر رسػلو صمى هللا عميو وسمع ؟ أال إنيع ىع الطالسػن 

بيغ تعالى أن قػل السؤمشيغ سساىع هللا رب العالسيغ فبعجا لمقػم الطالسيغ إذا دعػا إلى  كسا ثع
كتاب هللا تعالى ، وكالم نبيو صمى هللا عميو وسمع ، ليحكع بيشيع أن يقػلػا سسعشا وأشعشا ، وىحا 

محػن أنيع مؤمشػن ، وأنيع مف -وقػلو الحق  -جػاب أصحاب الحجيث الحيغ شيج ليع هللا تعالى 
، وأنيع ىع الفائدون ، الميع فثبتشا فييع ، وال تخالف بشا عشيع ، واكتبشا في عجادىع ، واحذخنا في 

 ٕٕسػادىع ، آميغ رب العالسيغ(

وعشج الشطخ فيسا قخره ابغ حدم في ىحا السقصع نجج انو يبصل اجتياد غيخه مغ اصحاب السحاىب 
ع عسل االكثخ او االجل في نفػسيع ليذ عميو الفقيية، كسا يخػ ان عسل غيخ الفقياء في  اتبا

دليل مغ الذخع، الن الذخع انسا نز عمى العسل بكتاب هللا وسشة رسػلو صمى هللا عميو والو، 

                                                           
 ٕٜ/ٔاالحكام: ٕٕ



وكالمو الى ىشا صحيح وال غبار عميو، ونقف ىشا لبيان سبب رد ابغ حدم عمى التخجيح بيغ 
 االخبار الستعارضة بيحه الصخيقة.

د اخبار متعارضة الجاللة مخوية عغ الشبي )صمى هللا عميو والو( وكسا قخر مسا ال شظ فيو وجػ 
في عمع االصػل ان االدلة الستعارضة ان امكغ الجسع بيشيا باحج اساليب الجسع لدم ذلظ كسا في 
اية وانكحػ ما شاب لكع مغ الشداء، واية حخمت عميكع امياتكع، فان اشالق االولى يذسل جسيع 

شاء، والشز االخيخ يخخج مغ ذلظ االشالق االم واالخت والبشت وبشت الدوجة الشداء بال استث
واميا واختيا ما دامت زوجة لو واالخت واالم والبشت مغ الخضاعة، فالجسع بيغ الشرػص يجل 
عمى خخوج بعس الشداء مغ اشالق وانكحػا ما شاب لكع مغ الشداء، وكحلظ وجػد نرػص 

يو والو( مغ وجػد كحابة عميو في حياتو، يجل عمى وجػد متػاتخة عغ الشبي )صمى هللا عم
نرػص مكحوبة عمى الشبي )صمى هللا عميو والو( وعميو يتعيغ عمى الفكيو والسحجث تسحيز 
الحجيث الخخاج السكحوب مغ الرحيح، ومغ الصبيعي ان غيخ السختز ال يدعو ان يقػم بيحا 

شج غيخه نابع مغ االشسئشان الحاصل لجػ الفعل، فيحا شان الستخرريغ، وقبػل قػل السختز ع
غيخ السختز مغ دقة عسل السختز وصحتو وىحا ما تقتزيو سيخة العقالء، وما دلت عميو 
الشرػص بالخجػع الى اىل الحكخ واية الشفخ، ومشو يتزح ان ابغ حدم في تخصئة فعل مغ 

خ بو او عسل عاصخه مغ عمساء االمرار بتخجيحيع احج الخبخيغ عمى االخخ بعسل االكث
االجالء، استشج الى مبشاه في التعاشي مع االخبار الستعارضة بعجم الجليل عمى تخجيح احج 
الخبخيغ عمى االخخ مغ خالل ىحا الصخيق، أؼ ان االشسئشان الحاصل بعسل االغمب او عسل 

ة االجالء ال دليل عمى اعتباره شخعًا وانسا ىػ اشسئشان شخري مخده الى قشاعة شخرية عاري
عغ الجليل، وعمى الخغع مغ قيام سيخة العقالء عمى تحقق االشسئشان بيحا الشحػ اال ان ابغ حدم 
يخػ ان ىحه الديخة ال دليل عمييا مغ قبل الذخع، فال ترمح ان يعػل عمييا في تخجيح احج 
الخبخيغ عمى االخخ. وخالصة القػل ان عسل االغمب او االجمة مغ الفقياء ليذ بحجة في 

احج الخبخيغ، وىػ احج اسباب ضيػر الخالف الفقيي في صجر االسالم واستسخ بعج ذلظ  تخجيح
بيغ السدمسيغ نتيجة اعتسادىع عمى عسل الستقجميغ في تخجيح االخبار، مع عجم مذخوعية ىحا 

 السشيج في الخجيح عمى راؼ ابغ حدم.



ع استسخارىا في االجيال وعشج التجقيق في تحقق الخالف في الرجر االول في ىحه القزية ومغ ث
الالحقة مغ االمة سػاء عمى صعيج السختريغ في السجال الذخعي او غيخىع في اتباعيع ليع، 
نجج ان مخجعو االصل الى امخيغ االول مشيسا عجم اىتسام اغمب السدمسيغ في الرجر االول 

لع يخوؼ اال بتعمع االحكام الذخعية، واختراص عجد محجود مشيع بحلظ، لحلظ تجج ان البعس 
ندر يديخ مغ االخبار، وبعس اخح لجيو معمػمات ناقرة، وبعس سج الشقز باجتياد مشو، 
والسحرمة الشيائية ثع ترجػ عجد مغ ىؤالء لبيان احكام الذخع، وانتيى االمخ بتذػيو الحكام 

ل مغ الذخيعة تمقاىا الشاس باشسئشان كبيخ لثقتيع بسغ نقميا مع عجم االلتفات الى مػاشغ الخم
السترجؼ احيانا ومغ الستمقي في اغمب االحيان، فيكػن االصل في الخالف ىػ ترجؼ مغ 

 ليذ باىل الى شؤون بحاجة الى اشخاص عطيسي االشالع في ىحا السجال.

 المنذأ الدادس: تقديم نص فاقد للحجية

 )وسادسيا: أن يغمب نرا لع يرح عمى نز صحيح ، وىػ ال يعمع بفداد الحؼ غمب( 

 ىحه الشقصة مغ اسباب الخالف يقخر ابغ حدم مدالتيغ:في 

  االولى: ان ىشاك احاديث صحيحة عغ الشبي )صمى هللا عميو والو( أؼ انيا شبق مشيج
االستجالل الفقيي واججة لذخوط الحجية وجػاز االستشاد الييا، وىشاك احاديث غيخ 

 صحيحة أؼ فاقجة لذخوط االتكال عمييا والخجػع الييا. 
  الثانية: ان بعس السترجيغ في مجال التعارض بيغ االدلة قجم الجليل الفاقج لذخوط

 الحجية عمى الجليل الحجة، مع عجم عمسو بفداد الجليل السقجم.

وىشا مغ الزخورؼ ان نقف عشج ىحه السدالة ونمقي ىحا الدؤال، ان ىشاك نرػص غيخ صحيحة 
ى ارباك عسل السترجيغ في مجال بيان االحكام مخوية عغ الشبي )صمى هللا عميو والو( ادت ال

في الرجر االول لالسالم، وىشا ال يتحجث ابغ حدم عغ خبخ لع يرل بل عغ خبخ واصل بيغ 
يجؼ السترجؼ لبيان االحكام غاب عشو فداد شخيقو فقجمو لجيمو بفداد الخواية وكحبيا، والكالم 

 مغ اخح عشيع.في صجر االسالم، أؼ مخحمة االخح عغ الرحابة او عغ 

وىحا يدتجعي عػدة التحقيق في الخوايات وتشكيحيا الى الرجر االول فالسدالة ىشا ليدت مدالة 
االشالع عمى بعس الشرػص وعجم االشالع عمى البعس االخخ لتكػن السدالة الترجؼ لبيان 



شاقذة في االحكام مع عجم االشالع التام عمى العام والخاص والشاسخ والسشدػخ لتكػن السدالة م
الفتػػ، بل الكالم ىشا في وجػد روايات غيخ صحيحة، أؼ يفتخض عجم صجورىا عغ الشبي 
)صمى هللا عميو والو( وىحا يقتزي التجقيق في رواة االخبار سػاء مغ عاصخ مشيع الشبي )صمى 

كان  هللا عميو والو( لسا ثبت في الستػاتخ مغ الخوايات انو في عيج الشبي )صمى هللا عميو والو(
ىشاك مغ يزع الحجيث كحبًا وقج ححر مشيع الشبي )صمى هللا عميو والو( وححرىع بان مريخىع 
الى الشار، واشار اميخ السؤمشيغ )عميو الدالم( فيسا روؼ عشو في نيج البالغة ان ىشاك مغ روؼ 

 .ٖٕكحبا عمى رسػل هللا )صمى هللا عميو والو(

اعادة دراسة حال الخواة سػاء مشيع مغ عاصخ الشبي فاذن عالج ىحا التفاوت والخالف يكسغ في 
)صمى هللا عميو والو( او مغ جاء بعجىع لتشكية السػروث الخوائي مسا ادخل فيو واضيف عميو، 
وقج بحل الستقجمػن جيػدًا كبيخة في ىحا السجال اال ان بعس متبشياتيع في مجال قبػل الخواية 

يخ الرادرة عغ الشبي )صمى هللا عميو والو( الى اسيست في تزسيغ عجد كبيخ مغ االحاديث غ
االحاديث التي صجرت عشو او العكذ، فسغ الزخورؼ اذا الخجػع الى اصل تمظ السباني وتشقيتيا 
مغ الذخوط التي اسيست بادخال الخوايات غيخ الرحيحة في الخوايات الرحيحة، ومشعت 

ات، وقج اجخيت العجيج مغ دخػل الخوايات الرحيحة ضسغ السجسػع الرحيح مغ الخواي
السحاوالت لشقج بعس الحاالت اال ان ىشاك معػقات كبيخة امام الحخكة االصالحية في ىحا 
الباب، خرػصا وان بعزيا ان تع تبشيو يؤدؼ الى ىدة عشيفة في جسمة مغ االتجاىات الفكخية 

ىحا فيسا يتعمق  التي بشيت عمييا العجيج مغ االشخوحات السييسشة اليػم في حياة السدمسيغ.
 بالشدبة لالمخ االول.

اما االمخ الثاني وىػ تخجيح السترجؼ لبيان االحكام مع جيمة بعجم صجور الخواية، فان ىحا 
يقتزي يقتزي مخاجعة وتجقيق في الذخريات التي عسمت بيحا الشحػ في التخجيح لتقييع صحة 

رجح الرحابي او الصبقة االولى الفتػػ التي صجرت في ذلظ الػقت ودراسة الدبب الحؼ الجمو 
مغ التابعيغ غمب الشز السفتخض صحتو عمى الشز السفتخض عجم صحتو، وىحا قج يفتح بابا 
ججيجا في مشيجية ترحيح الخواية او بيان حال الخجال وامكانية االستشاد الى ارائيع الفقيية، 

 والسػقف مغ قبػل روايتيع او ارائيع.
                                                           

 ذكخنا جسمة مشيا عشج مشاقذة الدبب االول لمخالف  ٖٕ



تاج الى عسل جبار ومػضػعية ودقة في التعاشي مع مدالة في والعسل في ىحيغ السحػريغ يح
 غاية الحداسية، مع ما تكتشفو مغ اخصار مختمفة.

والشتيجة ان الدبب الدادس يخجع ايزا الى االصل الحؼ تست االشارة اليو مغ ترجؼ غيخ 
 السؤىل الى شؤون الفتيا.

 دلة الدبب الدابع والثامن: عدم مراعاة العمهم والخرهص في اال

)وسابعيا : أن يخرز عسػما بطشو،وثامشيا : أن يأخح بعسػم لع يجب االخح بو ، ويتخك الحؼ 
 يثبت تخريرو( 

وفي ىحا السقصع مغ اسباب االختالف يقخر ابغ حدم ان مغ اسباب الخالف الفقيي في الرجر 
ػص تخد االول مغ تاريخ السدمسيغ ىػ عجم رعاية العام والخاص في الشرػص، فان بعس الشر

عامة، ثع يخد ما يخرز ذلظ العام، ومغ يفتي تارة يخرز العام بال حجة وال بخىان وانسا 
رأؼ يختأيو فيحكع ضشو عمى الجليل فيخرز ما ىػ عام استشادًا الى ذوقو وفيسو الذخري، او 
انو يعسل بجليل عام مع ثبػت تخريرو بجليل اخخ، فيصخح الجليل السقجم عمى الجليل االول، 

عل مغ اوضح ما وقعت بو االمة في ىحا الباب الجعػة اليػم الى نذخ الحخمة عمى اساس ول
رضاع الكبيخ، فالشز القخاني صخيح بان الػالجات يخضعغ اوالدىغ حػليغ كامميغ، وىحا يعشي 
ان مغ تجاوز عسخه الحػليغ ال تتختب في مػرده اثبات الحخمة بيغ الخضيع وصاحبة المبغ، اال 

اذة عغ عائذة استشج الييا البعس في اثبات الحخمة مع ىجخ الغالبية العطسى مغ ان رواية ش
 الفقياء ليحه الخواية.

 قال الذيخ الصػسي قجس سخه في الخالف:

)الخضاع إنسا يشذخ الحخمة إذا كان السػلػد صغيخا ، فأما إن كان كبيخا فمػ ارتزع السجة الصػيمة 
لع يشذخ الحخمة . وبو قال عسخ بغ الخصاب ، وابشعسخ ، وابغ عباس ، وابغ مدعػد ، وىػ قػل 

 جسيع الفقياء أبػ حشيفة وأصحابو ، والذافعي ، ومالظ وغيخىع .

 بيخ يحخم كسا يحخم رضاع الرغيخ ، وبو قال أىل الطاىخ .وقالت عائذة : رضاع الك



دليمشا : إجساع الفخقة وأخبارىع. وأيزا قػلو تعالى : " والػالجات يخضعغ أوالدىغ حػليغ كامميغ 
 لسغ أراد أن يتع الخضاعة " .

 وفيو دليالن :

ال الجػاز ، فإنو األول : أنو جعل الحػليغ تسام الخضاعة ، ومعمػم أنو لع يخد االسع والمغة و 
 يشصمق عمى بعج الحػليغ ، ثبت أنو أراد الخضاع الذخعي الحؼ يتعمق بو الحخمة والتحخيع .

والثاني : حجه بالحػليغ ، فال يخمػ إما أن يخيج جػاز الخضاعة ، أو الكفاية ، أو التحخيع ، فبصل 
قج يكتفي بجون الحػليغ . أن يخيج الجػاز ، ألنو جائد بال خالف ، وبصل أن يخيج الكفاية ألنو 

فمع يبق إال أنو حجه بيحه السجة ألن الحكع بيا يتعمق ال غيخه . وأيزا : روػ ابغ عباس أنو عميو 
الدالم قال : ال رضاع بعج الحػليغ. ومعمػم أنو لع يخد سمب االسع بعج الحػليغ ، ألن االسع 

 ٕٗيشصمق عميو بعجىا ، ثبت أنو أراد سمب حكسو .(

ن سبب ىحا الخالف يعػد الى عشرخيغ اساسييغ االول السباني الفقيية التي قج ال والخالصة ا
تكػن ناىزة، لعجم استيفاءىا لستصمبات الحجية الفقيية، والثاني ترجؼ مغ ليذ اىال لمفقاىة 
لمفتيا بيغ الشاس، فالسبشى الفقيي غيخ التام مؤشخ الى اعتساد الجليل الطشي في االستجالل مع 

دليل قصعي عمى حجية ذلظ الجليل الطشي فيكػن العسل فيو مغ باب العسل بالطغ عجم وجػد 
 السشيي عشو بشز القخان الكخيع.

 الدبب التاسع: تأويل االخبار بال دليل

 )وتاسعيا : أن يتأول في الخبخ غيخ ضاىخه بغيخ بخىان لعمة ضشيا بخىان .( 

الحؼ يتاول الخبخ تبخعًا دون ان يكػن لجيو  ويعػد الدبب التاسع الى انتفاء الفقاىة عغ السترجؼ
دليل عمى التاويل او استشج الى ما ضشو حجة ودليل وىػ ليذ مغ الحجة والبخىان في شيئ، 
ومخجع ذلظ ايزًا الى عجم اىمية السترجؼ، اذ ال يخفى عمى الفكيو حق الفكيو تذخيز الحجة 

ىميا لكغ الفكيو سيكػن قج افخغ جيجه عغ غيخ الحجة، وان كان الفكيو قج يخصئ فان العرسة ال
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بسا ىػ  اىل لمشيػض بسثل ىحه السدؤولية، وليذ حال حال مغ أول قػل رسػل هللا )صمى هللا 
 عميو والو( ويح عسار تقتمو الفئة الباغية، بان قال ليع ان مغ قتل عسار ىػ مغ اخخجو لمحخب.

 حيحالدبب العاشر: للخالف تقديم قهل الرحابي على النص الر

)وعاشخىا : أن يتخك نرا صحيحا لقػل صاحب بمغو، فيطغ أنو لع يتخك ذلظ الشز إال لعمع 
 كان عشجه(

الدبب العاشخ مغ اسباب الخالف الفقيي بيغ السدمسيغ في الرجر االول ان يتخك العسل بالشز 
الن  الرحيح استشادا الى قػل الرحابي ضشا مغ التارك لمشز ان الرحابي انسا تخك ذلظ الشز

لجيو مغ العمع ما يتشافى مع الشز، وحيث ان الرحابي قج عاصخ رسػل هللا )صمى هللا عميو 
والو( وسسع مشو وتمقى االحكام عشو فيكػن ما اخح عشو مقجمًا عمى الشز الحؼ انتقل بعجة 

 وسائط ويحتسل معيا الخمل في الشقل.

ان بعس الرحابة كانػا يفتػن عمى  ومسا ال شظ فيو ان ىحه الفقخة تذيخ الى مدألة ميسة، وىي
خالف الخوايات التي بيغ ايجؼ الشاس مشيا مثال فتػػ ابغ عباس بان ال رضاع بعج الحػليغ 
وفتػاه وفتػػ جابخ بغ عبج هللا االنرارؼ بان الستعة لع تشدخ وانيع تستعػا عمى عيج رسػل هللا  

ارتأػ عسخ ان يحخميا، والخالف )صمى هللا عميو والو( وعيج ابي بكخ وصجر خالفة عسخ ثع 
بيغ الفقياء في مدح القجميغ في الػضػء او غدميسا حتى ذىب البعس الى لدوم السدح تبعًا 
لمقخان، وذىب اخخون الى الجسع بيغ السدح والػضػء السدح تبعا لجاللة القخان الكخيع والسدح 

يكذف لشا ان ما يدسى بالرحيح تبعا لمخواية، بيشسا تاول اخخون في االية الثبات السدح، وىحا 
مغ الشرػص ال يخقى الى درجة الثبػت الػاقعي، فالبج معو مغ العػدة الى دراسة الشرػص 
والشطخ في فتاوػ االصحاب ومعخفة مجػ تعسقيع في العمع والفتيا فميذ كل صحابي قج حػػ مغ 

عسخ ال يفتيغ احج وعمي في  العمع الذئ الكثيخ، وان ىحا الخالف بيشيع كان مشح البجاية، ولحا قال
السدجج وقػل رسػل هللا )صمى هللا عميو والو(  اقزاكع عمي، وىحا انسا يذيخ الى واقع الخالف 
بيغ الرحابة انفديع، بل ويؤكج انيع كانػا يخصئػن في الفتيا والقزاء، واال لسا كان ىشاك مبخر 

فتاوػ الرحيحة ويقزػن بالقزاء لسشعيع عغ الفتيا والقزاء بيغ الشاس اذا كانػا يفتػن بال
 الرحيح.



 خالصة المبحث الثاني

ان الشقاط العذخ التي ذكخىا ابغ حدم في سبب االختالف الفقيي في الرجر االول لالسالم، 
يؤكج لشا السأساة الحكيكية التي عاشيا السدمسػن في تمظ الفتخة مغ تاريخ االمة، والتي ابتجأت قبل 

عميو والو( اذ ترجػ البعس لمكحب عمى رسػل هللا )صمى هللا عميو والو(، وفاة الشبي )صمى هللا 
وفي ذىشي كمسة لمعالمة حدغ بغ فخحان السالكي في احجػ محاضخاتو كان يقػل ان حجيث نحغ 
معاشخ االنبياء ال نػرث حجيث مكحوب عمى رسػل هللا )صمى هللا عميو والو( وانو كان يتيع ناقل 

الكحب عمى الشبي )صمى هللا عميو والو(، وىػ السدألة التي اثارت الرخاع الحجيث الى ابي بكخ ب
 بيغ عائذة وعثسان عشجما جاءت تصالب بسيخاثيا مغ رسػل هللا )صمى هللا عميو والو( فخدىا،
)روػ شخيظ بغ عبج هللا في حجيث رفعو ان عائذة وحفرة أتتا عثسان حيغ نقز أميات 

ألتاه ان يعصييسا ما فخض عسخ فقال : وال وهللا ذاك لكسا السؤمشيغ ما كان يعصييغ عسخ فد
عشجؼ فقالتا لو : تأتشا ميخاثشا مغ رسػل هللا مغ حيصانو وكان عثسان متكئا فجمذ وكان عمي بغ 
أبي شالب جالدا عشجه فقال عثسان : ستعمع فاشسة اؼ ابغ عع ليا اليػم : ألدتسا المتيغ شيجتسا 

أعخابيا يتصيخ ببػلو مالظ بغ الحػيخث مغ الحجثيغ فذيجتع ان  عشج أبي بكخ ولفقتسا ومعكسا
الشبي قال : انا معاشخ األنبياء ال نػرث ما تخكشاه صجقة فإن كشتسا شيجتسا بحق فقج أجدت 
شيادتكسا عمى أنفدكسا وان كشتسا شيجتسا بباشل فعمى مغ شيج بالباشل لعشة هللا والسالئكة 

 والشاس أجسعيغ .

نعثل وهللا لقج شبيظ رسػل هللا ) ص ( بشعثل الييػدؼ . فقال ليسا : ضخب هللا  فقالتا لو : يا
 ٕ٘مثال لمحيغ كفخوا امخأة نػح وامخأة لػط(

وفي مقابل ذلظ كانت كتب الرحاح تشقل ان ابا بكخ وعسخ قاال سسعشا ذلظ مغ رسػل هللا 
 )صمى هللا عميو والو(.

الى بعج السدمسيغ عغ تعمع احكام ديشيع وعمى والخالصة ان االختالف الفقيي يخجع في اصمو 
 تفيع مبادغ وقيع الجيغ الحشيف، ويعػد ذلظ لعجة اسباب:
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االول: عجم االىمية مغ قبل الكثيخيغ وىحه حالة شبيعية، فال يػجج مجتسع جسيع افخاده مؤىميغ 
احكام الجيغ  الى ان يكػنػا بالسدتػػ االعمى، ولكغ غيخ الصبيعي ترجؼ مثل ىؤالء لمفتيا وبيان

 مع عجم اىميتيع.

الثاني: لع يكغ التفقو في الجيغ مغ االولػيات في نطخ الكثيخيغ، فيع ياخحون الجيغ عغ رسػل 
هللا )صمى هللا عميو والو( وما وراء ذلظ فيػ ليذ ميسا بالشدبة ليع، وىػ حالة االغمبية مسغ 

انيع شيجىع الرفق في االسػاق،  عاصخ الشبي )صمى هللا عميو والو( وىػ ما يذيج لو قػل عسخ
وقػل ابي ىخيخة ان السياجخيغ كانػا مذغػليغ في االسػاق واالنرار كانػا مذغػليغ بسدارعيع، 
وايزا يجل عميو مانقمشاه عغ اميخ السؤمشيغ )عميو الدالم( مغ قمة االىتسام بالتفقو في امػر 

 الجيغ.

و والو( وىحا مغ اخصخ االنػاع واشجىا، وقج الثالث: تعسج الكحب عمى رسػل هللا )صمى هللا عمي
استخجم الداسة الكحابيغ لتعديد سمصتيع، كسا فعل عبيج هللا بغ زياد عشجما دفع شخيح القاضي 

 لالفتاء بان الحديغ )عميو الدالم( خارجي يجب قتمو.

البزاعة  الخابع: الخمط في مقام االستجالل الشاشئ عغ الجيل بسبادغ االستجالل الفقيي، او لقمة
 مغ الشرػص التي يسكغ االستشاد الييا في مقام بيان الحكع.

 الخاتمة

الخالف بيغ السدمسيغ يعػد في االساس الى سشة اجتساعية تكػيشية عاشتيا جسيع  ان مشذا
الحزارات والذعػب التي سبقت ضيػر االسالم او جاءت بعجه، والقخان الكخيع صخيح في 
السجتسعات عمى اختالفيا وتشػعيا تذتخك بعجة عشاصخ يكػن ليا االثخ السيع في حياة تمظ 

مدالة الخغبة في التدمط وبشاء القجرات الدياسية والعدكخية عمى  السجتسعات ومغ تمظ العشاصخ
حداب الحق والعجالة واالنراف والكيع، ولع يكغ مجتسع الجديخة العخبية مختمفا عغ السجتسعات 
البذخية االخخػ االمخ الحؼ ادػ الى تغييخ مشيجية الدمصة في الجولة االسالمية مغ مشيجية بشاء 

ج الدمصة بسا يعػد عمى السجتسع والفخد بالخيخ والرالح الى مشيجية بشاء الفخد والسجتسع وتذيي
الدمصة عمى حداب بشاء الفخد والسجستع والحؼ انتيى بو الحال الى فقجان االمة االسالمية 



الستقالليا الدياسي واالقترادؼ في القخن الثامغ عذخ السيالدؼ وتحػيميا الى بمجان مترارعة 
 خيغ، ثع الى اقاليع متشاحخة في بجاية القخن الحادؼ والعذخيغ.في بجاية القخن العذ

 يسثل ما قجمو ابغ حدم مغ قخاءة لالختالف الفقيي خصػة جيجة في ىحه السداحة مغ 

تعخض ابغ حدم االنجلدي في كتابو االحكام الى االختالف الفقيي بيغ السدمسيغ في الرجر 
، واعتبخ ان االسباب السخكدية لطاىخة االختالف الفقيي تعػد الى عذخة مشاشئ، االول لالسالم

وما ذكخه مغ مشاشئ يتسيد بالػاقعية لكغ بحثو فييا لع يتدع بالبحث السػضػعي السجخد، اذ يسكغ 
 ان يالحع عميو:

ليسشة نطخية عجالة الرحابة عمى التقييع السػضػعي لشقجه لتفديخه لطاىخة االختالف  - أ
 قيي.الف

 محاولة ترحيح اسذ الخالف الفقيي، وترحيح االجتياد الفقيي لمرحابي. - ب
مع عخضو لبعس مشاشئ االختالف الفقيي كان لييسشة تعجيل الرحابة عمى تحميل  - ت

 الطاىخة دور في عجم ابخاز الحل االمثل لسشع ضيػر االختالف الفقيي.
 

 

 


