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 أدب االختالف وأخالقيات نقله ودراسته: 

ا ألوهام النقل عن املذاهب، حيث ينسب إليها ما يتربأ منه الواقع أن هناك سبًبا تارخيي  

أصحاب املذهب نفسه، وهو وجود الغالة يف بعض املذاهب وعدم التمييز بني ما ينتحلونه 

من أقوال، وبني املعتدلني من أصحاب املذهب نفسه، ويف ذلك يقول الشيخ حممد تقي 

عليه بني الباحثني الراسخني، ذلك هو أن القمي: ثم إن هناك مبدأ علمي ا هام   ا متفًقا 

اإلنصاف واألمانة العلمية، حتتامن عىل الباحث أن يستقي ما يريده من املعلومات من 

مصادره الصحيحة، وأنه ما دامت املراجع املعتمدة ملذهب ما ميرسة، فال يسوغ الرجوع إىل 

يات، وإنه ملن اخلري أن غريها، والسيام إذا كانت تستند إىل الشائعات، أو تصدر عن عصب

يطبق أهل العلم يف كل مذهب هذا املبدأ، وعندئذ سيتجىل ملن يدرس مذهب اإلمامية، 

قع املاثل أمامه، أي خري وأي علم يف هذا املذهب، ثم يتجىل له  ويعرف آراءهم من الوا

ن مدى التجني الذي ناله من املتحيزين أو املتعصبني عليه، حتى خلطوا بني الغالة الذي

ينتحلون وصف الشيعة، وبني الشيعة أنفسهم الذين يربؤون إىل اهلل منهم، وحيكمون 

بكفرهم. وكم من كتب خلطت بني الشيعة والفرق البائدة التي ال وجود هلا إال يف زوايا 

 التاريخ، أو يف تفكري املتحيزين   .

م م ن األشياء، هذا، وإن التقسيم الرباعي الغالب هو: العبادات مع احلالل واحلرا

واملعامالت املالية ، واألنكحة وما يتعلق هبا ) األحوال الشخصية (، والعقوبات مع 

األقضية، وهذا التقسيم الرباعي هو املتبع يف كتب املذاهب األربعة والزيدية واإلباضية 

 والظاهرية، عىل اختالف يف تقديم بعض الزمر عىل بعض، ويف حمتوى كل زمرة.

ول الشيخ حممد تقي القمي ما نصه: جرت العادة عند املؤلفني من فقهاء أما اإلمامية فيق

اإلمامية أن يقسموا املوضوعات الفقهية إىل أربعة أقسام: )العبادات، العقود، اإليقاعات، 

األحكام( ولعل وجه احلرص أن املبحوث عنه يف الفقه إما أن يتعلق باألمور األخروية، أي 

يوية. فإن كان األول فهو )عبادات(، أما الثاين فإما أن حيتاج إىل معاملة العبد ربه، أو الدن
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صيغة أو ال، فغري املحتاج إىل صيغة هو األحكام؛ كالديات واملرياث والقصاص 

واألطعمة، وما حيتاج إىل صيغة فقد يكون من الطرفني أو من طرف واحد، فمن طرف 

يسمى )العقود( ويدخل فيها  واحد يسمى )اإليقاعات( كالطالق والعتق، ومن الطرفني

 املعامالت والنكاح.

ثم قال: فقسم العبادات يبدأ بكتاب الطهارة وينتهي باألمر باملعروف والنهي عن املنكر 

، وقسم العقود يبدأ بكتاب التجارة وينتهي بكتاب النكاح ، وقسم اإليقاعات يبدأ بكتاب 

 صيد والذبائح وينتهي بالديات   .الطالق وينتهي بكتاب النذر ، وقسم األحكام يبدأ بال

 ال إنكار يف املختلف فيه:

اإلنكار من املنكر إنام يكون فيام اجتمع عليه، فأما املختلف فيه فال إنكار فيه، ألن كل 

جمتهد مصيب، أو املصيب واحد وال نعلمه، ومل يزل اخلالف بني السلف يف الفروع، وال 

ا أو إمجاًعا قطعي ا أو قياسي ا جلي ا.ينكر أحد عىل غريه جمتهًدا فيه، وإن  ام ينكرون ما خالف نص 

ه فاألصح اإلنكار   .  وهذا إذا كان الفاعل ال يرى حتريمه، فإن كان يرا

ويف ذلك يقول اإلمام سفيان الثوري : )إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختلف 

 -عىل ما ذكره أبو يعىل  -فيه، وأنت ترى غريه فال تنهه(، وعن اإلمام أمحد روايات جمملها 

 ال ينكر يف املسائل االختالفية إال إذا ضعف فيها اخلالف.

يف املسألة سنة وال إمجاع، فلالجتهاد فيها ويف تفصيل هلذا يقول ابن تيمية : إذا مل يكن 

 مساغ، فال ينكر عىل من عمل هبا جمتهًدا أو مقلًدا .

قال ابن تيمية : قال العلامء املصنفون يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر من أصحاب 

الشافعي وغريه: إن املسائل االجتهادية ال تنكر باليد، وليس ألحد أن يلزم الناس باتباعه 
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فيها، ولكن يتكلم فيها باحلجج العلمية، فمن تبني له صحة أحد القولني تبعه، ومن قلد 

 أهل القول اآلخر فال إنكار عليه .

وقال النووي : إنام ينكرون ما جيمع عليه األئمة، وأما املختلف فيه فال إنكار فيه، ألن 

املحققني أو أكثرهم،  عىل أحد املذهبني: كل جمتهد مصيب، وهذا هو املختار عند كثري من

 وعىل املذهب اآلخر املصيب واحد، واملخطئ غري متعني لنا، واإلثم مرفوع عنه   .

 االقتداء باملخالف يف الفروع:

كتب ابن حزم رسالة يف جواز االقتداء باملخالف يف الفروع، أجاب فيها سائاًل متشدًدا، 

ع املسائل اخلالفية، ومبينً  ا ما نقل فيها من صالة الصحابة خلف من قال فرد عليه ممثاًل بأنوا

 هبا جمتهًدا.

وقد وقع االتفاق علاًم وعماًل من األئمة عىل أن املصيل يأتم بمن خيالف اجتهاده، أو ما 

يقلده من مذهب يف أحكام الصالة، ولو كان يرى أن مثل ذلك مفسد للصالة أو غريه أوىل 

 مثلة عىل ذلك من صنيع األئمة   .منه، وذلك دفًعا للتفرق، وهناك كثري من األ


