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 الخراشي صالح بن سليمان

هـ1424

على والسلم والصلة العالمين، رب لله الحمد

آله وعلى محمد نبينا والمرسلين، النبياء أشرف

أجمعين:  وصحبه

المسائل في الختلف عند نقرأ أو نسمع ما كثيًرا

ل: " قول الشرعية ؛" مسائل في إنكار بعضهم الخلف

العلماء بين خلف فيها ُوجد مسألة كل أن بذلك يريد
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أو فيها خالفه من على ينكر أن لحد يحق ل فإنه

رأيه.  على يحمله
ل: " هذه أن المحققون العلماء بين وقد المقولة

غير"  مسائل في إنكار مسائل وأن سليمة، الخلف

قسمين:  تنقسم الخلف

أو نص فيها ثبت التي الخلفية المسائل-1

أحد صحة على تدل والسنة الكتاب من نصوص

ٍذ فالواجب القوال، على والنكار النص اتباع حينئ

مع.  .  المجتهدين من فيها أخطأ من عذر المخالف
نص، فيها يثبت لم التي الخلفية المسائل-2

؛" المسائل" تسمى فهذه من واحد كل لن الجتهادية

إليه أداه بما أفتى أو عمل قد المختلفين العلماء

لواحد ينبغي ول فيها، إنكار ل المسائل وهذه اجتهاده،

كل لن قوله؛ على الخر يحمل أن المختلفين من

مجتهد. اجتهاد خالف بل نًصا، يخالف لم منهم واحد

المحققين: العلماء أقوال

–تيمية ابن السلم شيخ قال-1 رحمه 

الله-:
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ليس فيها إنكار ل الخلف مسائل وقولهم"

أو بالحكم القول إلى يتوجه أن إما النكار فإن بصحيح

أّما.  أو سنة يخالف القول كان فإذا الول العمل

ًا ًا إجماع وإن.  إنكاره وجب قديم ًا كذلك يكن لم وفاق

المصيب يقول من عند ضعفه بيان بمعنى ُينكر فإنه

والفقهاء.  السلف عامة وهم واحد
إجماع أو سنة خلف على كان فإذا العمل وأما

ًا إنكاره وجب النكار.  درجات بحسب أيض
إجماع ول سنة المسألة في يكن لم إذا أما

بها عمل من على ينكر لم مساغ فيها وللجتهاد

ًا ًا.  أو مجتهد مقلد
يعتقد القائل أن جهة من اللبس هذا دخل وإنما

اعتقد كما الجتهاد، مسائل هي الخلف مسائل أن

والصواب.  من طوائف ذلك الئمة عليه الذي الناس

العمل يجب دليل فيها يكن لم ما الجتهاد مسائل أن

ًا به ًا وجوب من له معارض ل صحيح حديث مثل ظاهر

لتعارض الجتهاد فيها ذلك عدم إذا فيسوغ جنسه

. )1(فيها" الدلة لخفاء أو المتقاربة الدلة

.  باختصار) 211-210 ص( التحليل بطلن على الدليل بيان )(1
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–القيم ابن وقال-2 "الله- رحمه  وقولهم: 

ليس"  إنكار ل الخلف مسائل إن" فإن بصحيح؛ فيها

أما العمل، أو والفتوى القول إلى يتوجه أن إما النكار

ًا أو سنة يخالف القول كان فإذا الول ًا إجماع شائع

ًا، إنكاره وجب بيان فإن كذلك يكن لم وإن اتفاق

فإذا العمل وأما مثله، إنكار للدليل ومخالفته ضعفه

بحسب إنكاره وجب إجماع أو سنة خلف على كان

في إنكار ل فقيه يقول وكيف النكار، درجات

الطوائف سائر من والفقهاء فيها المختلف المسائل

ًا خالف إذا الحاكم حكم بنقض صرحوا قد سنة أو كتاب

يكن لم إذا وأما العلماء؟ بعض فيه وافق قد كان وإن

لم َمَساغ فيها وللجتهاد إجماع ول سنة المسألة في

ًا بها عمل َمْن على تنكر ًا.  أو مجتهد مقلد
يعتقد القائل أن جهة من اللبس هذا دخل وإنما

اعتقد كما الجتهاد، مسائل هي الخلف مسائل أن

في تحقيق لهم ليس ممن الناس من طوائف ذلك

العلم. 
ما الجتهاد مسائل أن الئمة عليه ما والصواب

ًا به العمل يجب دليل فيها يكن لم ًا وجوب مثل ظاهر
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 –فيها فيسوغ جنسه من له معارض ل صحيح حديث

به- العمل يجب الذي الظاهر الدليل فيها عدم إذا
وليس فيها، الدلة لخفاء أو الدلة لتعارض الجتهاد

يقينية، أو قطعية المسألة هذه إن" العالم قول في

ْعٌن"  فيها يسوغ ول َط ول خالفها، من على الجتهاد

التي والمسائل الصواب، خلف تعمد إلى له نسبة

أحد صحة تيقنا وقد والخلف السلف فيها اختلف

بوضع تعتد الحامل كون مثل كثير، فيها القولين

حلها في شرط الثاني الزوج إصابة وأن الحمل،

ينـزل، لم وإن اليلج بمجرد يجب الغسل وأن للول،

النبيذ وأن حرام، المتعة وأن حرام، الفضل ربا وأن

وأن بكافر، ُيقتل ل المسلم وأن حرام، المسكر

ًا جائز الخفين على المسح السنة وأن وسفرا، حضر

التطبيق، دون الركبتين على اليدين وضع الركوع في

وأن سنة، منه والرفع الركوع عند اليدين رفع وأن

صحيح الوقف وأن والعقار، الرض في ثابتة الشفعة

تقطع السارق يد وأن سواء، الصابع دية وأن لزم،

يكون أن يجوز حديد من الخاتم وأن دراهم، ثلثة في

ًا، َداق جائز، واحدة بضربة الكوعين إلى التيمم وأن َص
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الحاج وأن عنه، يجزئ الميت عن الولي صيام وأن

له المحرم وأن العقبة، جمرة يرمي حتى يلبي

في يسلم أن السنة وأن ابتدائه، دون الطيب استدامة

السلم:  وعن يمينه عن الصلة ورحمة عليكم يساره

المجلس خيار وأن الله، ورحمة عليكم السلم الله،

اللبن عوض معها يرد المَصْراة وأن البيع، في ثابت

ًا كل في بركوعين الكسوف صلة وأن تمر، من صاع

أضعاف إلى وبمين، بشاهد جائز القضاء وأن ركعة،

َمْن حكم بنقض الئمة صرح ولهذا المسائل، من ذلك

طعن غير من المسائل، هذه من كثير بخلف حكم

بها.  قال من على منهم
لمن القيامة يوم الله عند عذر فل حال كل وعلى

من وغيره الباب هذا من المسألة في ما بلغه

َذها إذا لها معارض ل التي والثار الحاديث َب وراء َن

 )1(ظهره"
:الوهاب عبد بن محمد الشيخ وقال-3

يخالف باطل فهذا الخلف مسائل القائل أراد فإن"

ينكرون بعدهم ومن الصحابة زال فما المة، إجماع

)301-300/ 3( الموقعين إعلم )(1
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ًا وأخطأ خالف من على أعلم كان ولو كان من كائن

ًا بعث الله كان وإذا وأتقاهم، الناس بالهدى محمد

فمن خالفه؛ ما وترك باتباعه، وأمرنا الحق، ودين

على ينبه مخطئ العلماء من خالفه من أن ذلك تمام

مسائل:  بمسائل أريد وإن عليه، وينكر خطئه الجتهاد

صحيح، كلم فهذا الصواب فيها يتبين لم التي الخلف

ًا لكونه الشيء ينكر أن للنسان يجوز ول مخالف

أن للنسان يجوز ل فكما الناس، لعادة أو لمذهبه

داخل كله وهذا بعلم إل ينكر أن يجوز ل بعلم إل يأمر

.)1 (علم) به لك ليس ما تقف ول( قوله في
الشوكاني: وقال-4

الخلف- مسائل في إنكار ل أي –المقالة هذه"

ّد إلى ذريعة أعظم صارت قد بالمعروف المر باب س

عرفناك، التي بالمثابة وهما المنكر، عن والنهي

ّيناها التي والمنـزلة عز الله بإيجاب وجب وقد لك، ب

على وسلم عليه الله صلى رسوله وبإيجاب وجل،

معروفات من معروف هو بما المر المة، هذه

ومعيار:  من منكر هو عما والنهي الشرع، منكراته

).4/8( السنية الدرر )(1
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بما يأمر أن مسلم كل فعلى والسنة، الكتاب ذلك

ًا، أحدهما في أو فيهما وجده هو عما وينهى معروف

ًا.  أحدهما في أو فيهما منكر
ذلك، يخالف بما العلم أهل من قائل قال وإن

به العامل على ثم أوًل، عليه إنكاره يجب منكر فقوله

ًا.  ثاني
بالمر ُأِمْرنا التي الشريفة الشريعة وهذه

الموجودة هذه هي منكرها، عن والنهي بمعروفها،

. )1(والسنة" الكتاب في
–عثيمين ابن الشيخ وقال-5 الله- رحمه 

ًدا المسائل: " من على ر : إنكار ل الخلفية قال ؟" فيها

على فيها ينكر ل الخلفية المسائل قلنا أننا لو"

ل لنك الرخص؛ تتبع حين كله الدين ذهب الطلق،

نضرب.  بين خلف وفيها إل مسألة تجد تكاد الناس

هذا:  ثم إبل، لحم وأكل لشهوة، امرأة مّس رجٌل مثلً

أنا:  ليصلي، قام مّس أن في أحمد المام أتبع فقال

لحم أن في الشافعي وأتبع الوضوء، ينقض ل المرأة

الحال، هذه على وسأصلي الوضوء، ينقض ل البل

). 4/588( الزهار حدائق على المتدفق الجّرار السيل )(1
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غير هي المذهبين؟ على صحيحة الن صلته فهل

أحمد المام مذهب على تبطل لم إن لنها صحيحة؛

تبطل لم وإن الشافعي، مذهب على بطلت حنبل بن

مذهب على بطلت الشافعي، المام مذهب على

النسان.  دين فيضيع أحمد، المام

؛قسمين إلى تنقسم الخلفية المسائل

مسائل:  أن بمعنى الخلف؛ فيها يسوغ اجتهادية قسم

ًا ثابت الخلف فيه إنكار ل فهذا النظر، حكم وله حق

بما يلزمون فإنهم الناس، عامة أما المجتهد، على

قلنا لو لننا العامة؛ ينفلت لئل بلدهم، علماء عليه

أي:  تكن لم به، تأخذ أن لك عليك يمّر قول للعامي

بن الرحمن عبد شيخنا قال ولهذا واحدة، أمة المة

العوام-: " رحمه –سعدي علمائهم". مذهب على الله
ل:  قسمي من الثاني القسم له مساغ الخلف

ل لنه فيه المخالف على فينكر فيه للجتهاد محل ول

.)1(له" عذر

وسيأتي بإختصار،). 193-49/192( المفتوح الباب لقاء )(1

الله-. شاء إن –بتمامه
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"  مسائل ُينكر" المخالف؛ على فيها خلفية

النص:  لثبوت

العلماء ذكرها التي المسائل بعض هذه

ًا المحققون فيها ُينكر التي الخلفية للمسائل أنموذج

: )1(النص لثبوت المخالف؛ على
ومن.  نكاح تحريم- 1 جواز إلى ذهب التحليل

الصحيحة الحاديث لثبوت عليه؛ ينكر فإنه النكاح هذا

ضية كاح هذا بتحريم القا أن للمخالف يحل ول ،)2(الن

لي فيجوز العلماء بين خلفية مسألة هذه بأن يقول

أما.  أحد اختار أن فإنه العلماء من خالف من القولين

النبي أحاديث مخالفة تعمد أنه به ُيظن ول معذور

. )3(وسلم عليه الله صلى
وعند الركوع عن اليدين رفع مشروعية- 2

يجوز ول بذلك، الصحيحة الحاديث لثبوت منه؛ الرفع

. )4(خلفية مسألة أنها بدعوى مخالفتها لحد

الله-. رحمه –القيم ابن كلم في منها كثير سبق وقد )(1
الخلف" مسائل في النكار حكم" كتاب في الدلة انظر )(2

.79-76 ص ظهير، إلهي فضل للدكتور
" انظر )(3 رفع:  لشيخ"  الئمة عن الملم رسالة السلم العلم

الله-.  رحمه –تيمية ابن
.81 ص الخلف، مسائل في النكار حكم )(4
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.)1(الصلة في للدخول التكبير تعيين-3
. )2(الصلة من للتحلل التسليم تعيين-4
. )3(المكتوبة إل صلة فل الصلة أقيمت إذا-5

المسائل من هو هل:  المرأة وجه كشف

 " أم" ! الخلفية  " ؟" الجتهادية

في المطروقة المسائل أكثر هي المسألة هذه

وهي:  هذا ًا الباب للقارئ.  تعرض مسألة أول تقريب

الخلفية" المسائل" قبيل من يعدها قد فالبعض
بوجوب النص لثبوت المخالف على فيها ينكر التي

ًا ،)4(الجانب أمام لوجهها المرأة تغطية ثبت فقد وأيض

قال.  لدى العلمي الجماع فيها الحافظ المسلمين

لم: " ابن ًا قديًما النساء عادة تزل حجر يسترن وحديث

اتفاق: " ابن ونقل . )5(الجانب" عن وجوههن رسلن

سافرات يخرجن أن النساء منع على المسلمين

.84 ص السابق، )(1
.86 ص السابق، )(2
.89 ص السابق، )(3
" في القول هذا أدلة انظر )(4 عودة:  للشيخ"  رسالة الحجاب

الله-.  وفقه –إسماعيل بن محمد
). 236-9/235( الباري فتح  )(5
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هذا خالف من على ينكر فإنه ولهذا ،)6(الوجوه"

مع.  اختاروا الذين المتأخرين للعلماء العتذار القول

الخر.  القول
المسائل" قبيل من يعدها قد الخر والبعض

التي"  الخلف.  فيها يسوغ الجتهادية

كشفت من على ُينكر فإنه:  القولين كل وعلى

وهو الول؛ بالقول أهلها يعمل التي البلد في وجهها

بأنها القول على لنه لوجهها؛ المرأة تغطية وجوب

"  المسائل من التي" فإنه النص؛ فيها ثبت الخلفية

من بأنها القول وعلى النص، خالف من على ينكر

"  المسائل فإنه" بسبب المخالف على ينكر الجتهادية

يسبب الوجه كشف جواز وهو الخر للقول اختياره أن

ولنسائهم.  البلد هذه لهل فتنة

في-  رحمه –عثيمين ابن الشيخ فتوى الله

المسألة:  هذه

الله-: رحمه –سئل
المر شروط من أن شك ل الشيخ، فضيلة"

ًا يكون أن المنكر عن والناهي بالمعروف عالم

). 6/114( للشوكاني الوطار نيل  )(6
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هل.  الناس وبعض منكر؟ غير أو منكر هو بشروطه

كاشفة امرأة على يعترض الهيئة رجال أحد رأى إذا

 : ل.  يقول من تخلو ل لنها تنكر؛ أن عليك يجب الوجه

إما:  ستر وجوب عدم ترى مسلمة تكون أن حالتين

هل.  أن الصل في يجب فل كافرة وإل الوجه، تتحجب

 صحيح؟ غير أو صحيح، هذا يقول ما

ل،:  المعاصي لن صحيح، غير هذا والجواب

قسم:  إذا ورأيه ندعه فهذا صاحبها إل تضر ل قسمان

وقسم.  أهلً كان شك ول صاحبها، غير تضر للجتهاد

بل هي، بها ضرره يختص ل وجهها المرأة كشف أن

يجب هذا وعلى بها، يفتتنون الناس لن غيرها؛ يضر

كانت وسواء مسلمة، أو كافرة كانت سواء تنهاها أن

فيه ما فعلت إذا وأنت انهها تراه، أول القول هذا ترى

منه.  سلمت الشر ردع
يشرب رجل مثل صاحبه؛ إل يضر ل كان ما أما

أنا:  الدخان، ّله أرى وقال حرام، أنه أرى ول ح

ّيا، كان إذا ندعه فهذا حلل، إنه يقولون وعلمائي عام

أنا:  فإذا علمائه، قول قوله العامّي لن أنه أرى قال

إل.  إل يضر ل هذا لن نتركه بحرام ليس إذا نفسه
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ّيا ثبت يؤذيهم كان أو بخنقهم الناس يضر أنه صح

الناحية.  هذه من نمنعه قد برائحته،
إن:  هذه فاعرف قسمان: المعاصي القاعدة

في أحد خالفنا إذا فهذه صاحبها إل تضر ل قسم

أجل من نمنعه فهذا الغير تضر وقسم ندعه، اجتهادنا

لكن.  الضرر تزيد فتنة ذلك من خيف إذا المتعدي

الشرين أعظم ُيدرأ فإنه الوجه، هذا كشف على

ولكن.  أمرها ولي مع كاشفة امرأة رأيت إذا بأخفهما

يا:  المر ولي تمسك هذا يجوز ل هذا أخي وتقول

تكلمه.  ويضر أهلك يضر هذا حرام هي بالتي غيرهم

ل.  أحسن؛ يكون قد نفسها؛ المرأة مع تتكلم باللين

 . )1(أنت" عليك أكبر ضرر هذا في
هل:  فضيلة "الله-: رحمه –وسئل ينكر الشيخ

المسألة أن أم الوجه، تكشف التي المرأة على

 ؟ فيها إنكار ل الخلفية والمسائل خلفية،

لو:  المسائل:  أننا الجواب ينكر ل الخلفية قلنا

ّله الدين ذهب الطلق، على فيها الرخص تتبع حين ك

الناس. بين خلف وفيها إل مسألة تجد تكاد ل لنك

). 68-34/66-33( المفتوح الباب لقاء )(1
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هذا:  نضرب لحم وأكل لشهوة، امرأة مّس رجٌل مثلً

أنا:  ليصلي، قام ثم إبل، أن في أحمد المام أتبع فقال

أن في الشافعي وأتبع الوضوء، ينقض ل المرأة مّس

هذه على وسأصلي الوضوء، ينقض ل البل لحم

هي ؟ المذهبين على صحيحة الن صلته فهل الحال،

المام مذهب على تبطل لم إن لنها صحيحة؛ غير

الشافعي، المام مذهب على بطلت حنبل بن أحمد

بطلت الشافعي المام مذهب على تبطل لم وإن

النسان. دين فيضيع أحمد، المام مذهب على

مسائل:  قسمين؛ إلى تنقسم الخلفية المسائل قسم

ثابت الخلف أن بمعنى الخلف؛ فيها يسوغ اجتهادية

ًا المجتهد، على فيه إنكار ل فهذا النظر، حكم وله حق

علماء عليه بما يلزمون فإنهم الناس، عامة أما

أي:  قلنا لو لننا العامة؛ ينفلت لئل بلدهم، للعامي

أمة المة تكن لم به، تأخذ أن لك عليك يمّر قول

–سعدي بن الرحمن عبد شيخنا قال ولهذا واحدة،  

" رحمه العوام-:  فمثلً".  مذهب على الله علمائهم

يجب أنه السعودية العربية المملكة في هنا عندنا

نساءنا نلزم فنحن وجهها، تغطي أن المرأة على
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أنا:  لنا قالت لو حتى بذلك، المذهب سأتبع امرأة

ليس:  جائز، فيه الوجه وكشف الفلني ذلك؛ لك قلنا

وإنما الجتهاد، درجة إلى وصلت ما عامية لنك

الرخص وتتبع رخصة، لنه المذهب هذا اتباع تريدين

حرام. 
اجتهاده أداه الذي العلماء من عالم ذهب لو أما

ويقول: الوجه، كشف في عليها حرج ل المرأة أن إلى

ل:  الوجه، تكشف أجعلها سوف امرأتي إنها بأس، قلنا

الوجوه، يسترون بلد في الوجه تكشف يجعلها ل لكن

فيها المسألة ولن غيره، يفسد لنه هذا؛ من يمنع

الوجه ستر كان فإذا أولى، الوجه ستر أن على اتفاق

هو بما ألزمناه نكن لم بذلك ألزمناه إذا فنحن أولى

مذهبه، على بالولى ألزمناه إنما مذهبه، على حرام

البلد هذه أهل من غيره يقلده أل هو آخر ولمر

للكلمة. وتفتيت تفرق ذلك من فيحصل المحافظة،
دامت ما برأينا، نلزمه فل بلده، إلى ذهب إذا أما

الدلة في النظر من لشيء وتخضع اجتهادية المسألة

بينها.  والترجيح
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ل:  قسمي من الثاني القسم له مساغ الخلف

ل لنه فيه المخالف على فينكر فيه، للجتهاد محل ول

. )1(له" عذر
فعليه المسألة هذه في الزيادة أراد ومن: قلت

" حكم:  للدكتور"  مسائل في النكار بكتاب الخلف

–ظهير إلهي فضل " وفقه   : حجج-.  ورسالة الله

ومسائل الجتهاد مسائل بين الفرق بيان في السلف

للشيخ"  –الثري فوزي الخلف ومنهما-.  وفقه  الله

زيادات مع الرسالة، هذه في جاء مما كثيًرا استفدت

مفيدة. 

وآله محمد نبينا على الله وصلى أعلم، والله

.  وسلم وصحبه

). 193-49/192( المفتوح الباب لقاء )(1
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