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 0مالحظات عيل اختالف الفقهاء 

 بعد عرضنا ألسباب اختالف الفقهاء نالحظ األمور اآلتية : 

سهم أو لتحقيق نفو يف هوي عن ناشئا يكن مل عنهم اهلل ريض –أوال: أن اختالفهم 

رغبات شخصية أو منافع مادية وإنام كان ناشئا عن دليل استند إليه كل منهم فيام ذهب إليه 

أو بناء عيل فهم معني اقتنع به كل منهم واعتمد عليه ما دام هذا الفهم ال يتعارض مع كتاب 

ب وما اجتمعت عليه اآلمة وهذا ما يالحظه كل قارئ ألسبا اهلل تعايل وسنة نبيه 

 0اختالفهم 

( فقد  81ثانيا : أن االختالف يف ذاته ليس عيبا إذا كان قائام عيل دليل وفهم صحيح ) 

اختلف الصحابة رضوان اهلل عليهم يف كثر من اجتهادهم مع قرهبم من زمن النبوة ونزول 

( الذي فتح هلم الباب لالختالف وتعدد اآلراء ، بل واعترب  الوحي عيل حممد 

)) اختالف أمتي رمحة (( ومظهر الرمحة    ف األمة رمحة من اهلل تعايل ، حيث يقول اختال

يف االختالف هو وجود أكثر من رأي يف املسألة وأكثر من حل للقضية الواحدة فيتخري 

املسلم أو ويل األمر منها ما حيقق مصلحة أكثر من غريه وما يكون أقرب إيل كتاب اهلل تعايل 

 0ا أمجعت عليه األمة وم  وسنة نبيه 

ثالثا: أن الفقهاء وأئمة املذاهب حني خيتلفون يف قضية أو مسألة معينة ويكون لكل 

منهم رأيه اخلاص به مل يكونوا يتعصبون ألرائهم بل وكانوا حيذرون تالميذهم من التعصب 

مل ألرائهم أو تقديس أقواهلم فقد روي عن اإلمام أيب حنيفة قوله : )) رأينا صواب حيت

اخلطأ ورأي غرينا خطأ حيتمل الصواب (( كام روي عن اإلمام مالك قوله : )) كل أحد 

وروي عن اإلمام   يؤخذ من قوله ويرد إال قول صاحب هذه الروضه (( يقصد الرسول 

الشافعي قوله )) إذا صح احلديث فارضبوا بقويل عرض احلائط (( أي جانبه وروي عن 
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اب اهلل وهذه سنة رسول اهلل وال مقال ألحد بعد اهلل ورسوله (( اإلمام أمحد قوله )) هذا كت

0 

( نقال عن اإلمام السيوطي : أن  83وجاء يف كتاب )) حجة اهلل البالغة (( للدهلوي ) 

اخلليفة املنصور ملا حج والتقي باإلمام مالك قال له : عزمت أن آمر بكتبك هذه التي 

صار املسلمني منها نسخة وأمرهم بأن يعلموا بام صنفتها فتنسخ ثم ابعث يف كل مرص من أم

فيها وال يتعدوه إيل غريه فقال مالك : يا أمري املؤمنني ال تفعل هذا ، فإن الناس قد سبقت 

إليهم أقاويل وسمعوا احلديث ورووا روايات فأخذ كل قوم بام سبق إليهم من اختالف 

 0الناس فدع الناس وما اختار كل بلد منهم ألنفسهم 

قيل : إن الذي فعل ذلك مع اإلمام مالك هو هارون الرشيد وأنه شاور مالكا يف أن و

يعلق كتاب املوطأ يف الكعبة وحيمل الناس عيل العمل بام فيه فرفض مالك ذلك وربام يكون 

هذا األمر قد حدث مرتني : مرة من اخلليفة املنصور ومرة أخري من اخلليفة هارون الرشيد 

 (84      ) 

كان الذي فعل ذلك وطلبه من اإلمام مالك فهو يدل عيل تواضع مالك وعدم وأيا 

 تعصبه آلرائه وتقديره آلراء غريه من الفقهاء حتي وإن اختلف مع آرائه 

 عندما – عنهم اهلل ريض –وهكذا كان مسلك الفقهاء واألئمة من السلف الصالح 

ر بعضهم بعضا وال يتعصبون يقد االجتهادية واملسائل القضايا حكم يف خيتلفون كانوا 

 0آلرائهم بل يعملون بام اتفقوا عليه ويعذر بعضهم بعضا فيام اختلفوا فيه 

        


