بسم اهلل الرحمن الرحيم
االختالف وموقفنا منه

( )11كيف نتعامل مع الخالف ونبذ الفرقة وشروط مسوغات الخالف
الشيخ /خالد بن عثمان السبت

إن الحمد هلل ،نحمده ونستعينو ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من ييده اهلل فبل مضل

محمدا عبده ورسولو ،صمى
لو ،ومن يضمل فبل ىادي لو ،وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،وأشيد أن
ً
اهلل وسمم وبارك عميو ،وعمى آلو وصحبو أجمعين.

أما بعد:

فسبلم اهلل عميكم ورحمتو وبركاتو ،تحدثنا عن األسباب التي أودت باألمة إلى االختبلف ،وذكرنا جممة من اآلثار
التي نتجت عن ذلك.

بقي الحديث عن أمرين ميمين البد من الحديث عنيما:

األول :كيف نتعامل مع االختبلف؟ من أجل أن ال نقع فيما وقع فيو أولئك.

الثاني :وىو ما يتصل بالطريق إلى االجتماع ،كيف يتحقق االجتماع ،وننبذ الفرقة واالختبلف؟.
جميعا ،أصبحنا نيدم ما نبني
نحن بحاجة إلى مثل ىذه القضايا والتبصر بيا؛ ألننا نعيش في واقع نعرفو
ً
ونشتت شممنا ،ونفرق جمعنا ،ولربما يكون ذلك بنية صالحة ،بقصد الغيرة عمى الدين ،أو إنكار الخطأ
واالنحراف ،ولكن ذلك يكون بطريقة تيدم وال تبني.
كيف نتعامل مع االختالف؟

سنة كونية،
فأول ذلك مما نحتاج أن نتبصره فيما يتصل بالتعامل مع االختبلف :أن ندرك أوًال أن االختبلف ّ
ُم ًة و ِ
ُّك لَ َج َع َل َّ
ين * إَِّال
اء َرب َ
{ولَ ْو َ
ون ُم ْختَمِ ِف َ
اح َدةً َوَال َي َازلُ َ
اس أ َّ َ
الن َ
ش َ
وقضية حتمية ،واهلل -تبارك وتعالى -يقولَ :
ُّك َولِ َذلِ َك َخمَقَ ُه ْم} [ىود.]ٜٔٔ ،ٔٔٛ :
َم ْن َر ِح َم َرب َ
أيضا ليس محل
بعض أىل العمم يقولون" :ولذلك" أي :لمرحمة ،لبلجتماع ،ولم يخمقيم لبلختبلف ،ولكن ىذا ً
اتفاق بين أىل العمم.

فمنيم من يقول" :ولذلك خمقيم" يعني لبلختبلف؛ ألن سنتو الكونية قد اقتضت ذلك ،فيما قوالن معروفان.
وليس المقام ىنا في بيان الراجح من القولين ،وانما اإلشارة إلى ىذا المعنى عمى أحد االحتمالين.

فبل شك أن االختبلف أمر متحقق الوقوع ،لكن ىذا يرجع إلى جممة من األمور ،نحن البد أن ندرك التفاوت

الذي قدره اهلل -عز وجل -وقضاه في ىذا الخمق ،التفاوت في القدر ،واإلمكانات ،والعقول ،والمدارك ،التفاوت
في العمم والمعرفة ،فالناس يتفاوتون ،يتفاوتون في النظر ،واالجتياد في طمب الحق ،إلى غير ذلك من الجوانب.

معموما متيق ًنا لبعض
فيبدو ليذا ما ال يبدو لآلخر ،كما قال شيخ اإلسبلم -رحمو اهلل -بأنو ليس كل ما كان
ً
معموما متيق ًنا لغيره ،وليس كل ما قالو النبي -صمى اهلل عميو وسمم -يعممو كل الناس
الناس يجب أن يكون
ً
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كثير منو ،وكثير منيم قد يشتبو عميو ما أراده ،وان كان كبلمو في نفسو
ويفيمونو ،بل كثير منيم لم يسمع ًا
مقرونا بما يبين مراده(ٔ).
محك ًما
ً
نظر الختبلف العقول والمدارك في معرفة األحكام ،المقاصد ،المآالت ،تقدير
إ ًذا الناس يختمفون والبد؛ ًا

المصالح.

كذلك يختمفون حتى في األمور العادية في األمزجة ،واألذواق ،والطبائع ،والميول ،فيذا يستحسن ما ال يستحسنو
اآلخر من المطعوم ،واآلخر لربما يستحسن من األلوان أو يستحسن من المراكب ،أو األثاث أو غير ذلك من

أنواع األموال ما ال يستحسنو غيره.

معجبا.
شيئا أو يستقبحو ،واآلخر يكون في حال من السكرة حينما ينظر إليو
فتجد ىذا لربما يستيجن ً
ً
وىكذا فاوت اهلل -عز وجل -بين ىؤالء الخبلئق ،وىذه سنتو الجارية ،وىذا أمر مشاىد تجده في المباس ،وفي

المساكن ،والمراكب وغير ذلك مما يرتفق بو الناس ،فيذا ال ينكره أحد.

أيضا يحصل التفاوت في التجرد في طمب الحق ،والقدرة عمى التخمص من المؤثرات المتنوعة ،مؤثرات
كذلك ً
نفسية ،مؤثرات اجتماعية ،إلى غير ذلك ،واإلنسان ابن بيئتو كما يقال ،يتأثر بيا ،والطبع لص ،والناس كأسراب

القَطا ،جبموا عمى تشبو بعضيم ببعض.
فقد يصعب عميو االنفكاك من تأثير البيئة التي نشأ فييا ،أو تأثير الطبيعة التي جبل عمييا ،فيذا يميل إلى

الشدة ،وىذا يميل إلى المين ،فيؤثر في قولو ،واختياره ،وفتواه ،وفي مواقفو ومصارمتو ،أو مبلينتو ،ونحو ذلك،
إضافة إلى تفاوت المعمومات الشرعية أو الواقعية ،يعني في الواقعة المعينة.

قد يخفى عميو بعض الجوانب والمبلبسات التي لو شرحت لو لعذر غيره ،أو لربما قال بقولو ،لكن لديو بعض

كبلما ،فجعل ذلك ىو الغاية والنياية والفيصل الذي يتخذ من خبللو
المعطيات ،سمع من أحد األطراف ،ق أر ً
الحكم ،أو الموقف الذي وقفو.

ىذا كمو يقع ،فتختمف أحكامنا ،وآراؤنا ،ومواقفنا ،والفتاوى التي تصدر عن المفتين ،لكن قد يعذرون في ذلك -

مؤىبل مع التجرد واإلخبلص.
كما سيأتي -حينما يستوفي المرء النظر ويكون
ً

لكن المذموم -كما قال ابن القيم -بغي بعضيم عمى بعض وعدوانو ،حينما أشار إلى ىذه األسباب التي تؤدي

إلى االختبلف ل َما ذكرنا ،وذكر أن االختبلف إن كان عمى وجو ال يؤدي إلى االلتباس ،وكان كل واحد من
ىؤالء يقصد طاعة اهلل ورسولو لم يضر ذلك االختبلف ،فإنو أمر البد منو في النشأة اإلنسانية(ٕ).
وحينما نقول :إن ىذا أمر حتمي البد منو ،وان عمينا أن ندركو فميس معنى ذلك أن نبقى أمام االختبلف في

حال من االستسبلم والتسميم ،ثم بعد ذلك تمزق األواصر ،وتشتت األمة.

أيضا بأمور
أيضا من قدر اهلل -عز وجل -ما يمكن أو يطمَب مدافعتو ً
فإذا كان ىذا بقدر اهلل -عز وجل -فإنو ً

(ٔ) درء تعارض العقل والنقل (ٔ.)ٕٚٚ/
(ٕ) الصواعق المرسمة في الرد عمى الجيمية والمعطمة (ٕ.)ٜ٘ٔ/
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شرعيا اهلل -تبارك وتعالى.
ّ
أيضا ،ويمكن أن نتوصل إلى رفع بعضو ،أو نتوصل إلى التخفيف منو ،أو التخفيف من آثاره
فيقاوم ذلك بالقدر ً
ومضاره ومفاسده ،من السعي بتقريب وجيات النظر ،تأليف القموب ،جمع الكممة ،أن نضع االختبلفات في

إطارىا الصحيح دون غمو منا أو مبالغة ،أو تضييع أو تفريط ،فيكون الموقف يجمع ويسدد ،ويبني في اإلطار

الشرعي من غير تضييع لحدود اهلل -عز وجل ،-وانما يكون عمى الوجو المشروع الذي يحبو اهلل -تبارك
وتعالى -ويرضاه ،فالجماعة رحمة ،والفرقة عذاب كما ذكر أىل العمم كشيخ االسبلم

(ٔ)

وغيره.

العطَن بكل من خالفنا ،فتحمر
فنحن في البداية نحتاج أن ندرك ىذا من أجل أن تتسع الصدور ً
قميبل ،وال يضيق َ
الوجوه ،ثم بعد ذلك نتخذ مواقف غير الئقة من المخالفين.
إ ًذا البد أن نختمف ،لكن كيف نتعامل مع ىذا االختبلف؟ فيذه ىي المقدمة األولى.

وأنت حينما تجمع من أىل االختصاص من أىل العمم ممن يبحثون مسألة في اختصاصيم بحتة ،وتجمع ىؤالء

تحت سقف واحد ،ويدرسونيا دراسة مستفيضة وقد تييئوا ليا ،وقرءوا ما أعد وكتب فييا من قبل الممقين.

ثم بعد ذلك يجتمعون ويناقشون ،قد تجد أن بعض ىؤالء يذىب في الفيم شرقًا ،واآلخر يذىب في الفيم إلى

الناحية المقابمة.

كل ذلك يرجع إلى ما ذكرنا أن اهلل -عز وجل -فاوت بين العقول ،فيذا ينظر إلى ىذه المسألة من زاوية ،وىذا

حكما ،مسألة بحتة ال تعمق ليا باألىواء ،مسألة عممية،
حكما ،وىذا يصدر ً
ينظر إلييا من زاوية ،فيذا يصدر ً
ويتناقشون فييا ،ويتحاورون ،وقد شيدت ىذا بنفسي في بعض الممتقيات العممية البحتة ،وال يحضر إال أىل

االختصاص فقط ،وىؤالء يخرجون بيذا الرأي ،واآلخرون يخرجون بالرأي اآلخر ،وكميم قد ق أر األبحاث نفسيا

واألوراق التي قدمت ،قرءوىا من قبل ،واطمعوا عمييا ،وىم من المختصين ،ومع ذلك ىذا يذىب ىنا ،وىذا يذىب
أصبل متفاوتة ،وىؤالء في ناحية وأولئك في ناحية أخرى ،وال يحصل بينيم
ىناك ،فكيف إذا كانت المعمومات ً
لقاء ،وال يسمع ىذا من ىذا؟ ،فيذا أدعى لبلختبلف ،واهلل المستعان.
التمييز بين أنواع االختالف:

أيضا مقدمة أخرى وىي األمر الثاني :أن
بعد ذلك إذا عرفنا ىذه المقدمة -وىي األمر األول -نحتاج أن نعرف ً
نميز بين أنواع االختبلف.

االختبلف ليس عمى َسنن واحد ،وال نوع متحد ،بل يتفاوت ،يختمف ،يتنوع ،لكن المشكمة حينما ال نحسن التعامل
مذموما فيما ال يذم شرًعا من
معو ،إما لمخمط بين أنواعو ،واما لمبغي -كما سبق -الذي يجعمنا نختمف اختبلفًا
ً
االختبلف في أصمو.

اختالف التنوع:

مثبل منو ما يكون من قبيل التنوع ،سواء كان اختبلف عبارة ،أو اختبلفًا في األمر المشروع،
فاالختبلف ً
(ٔ) مجموع الفتاوى (ٖ.)ٕٗٔ/
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كاختبلف القراءات الصحيحة المتواترة ،أو اختبلف في أنواع التعبدات ،أو اختبلف في األبواب التي يفتح عمى
اإلنسان من خبلليا العمل الصالح.

مثبل ،ونحو ذلك ،فيذا
فيذا يفتح لو في الدعوة إلى اهلل ،وىذا يفتح لو في الذكر والقراءة وسائر العبادات البدنية ً
من قبيل اختبلف التنوع ،ال إشكال فيو ،وىو مطموب ،ويحصل بو التكامل ،وتنيض األمة بفروض الكفايات،
ولكن حينما يتحول ىذا إلى نوع من االختبلف المذموم فيذا ال يمكن أن يقبل.

يعني إذا كان كما تعممون أن السبب الرئيس في جمع عثمان -رضي اهلل عنو -الناس عمى مصحف واحد ىو

االختبلف في وجوه القراءة ،لما اجتمع األجناد من أىل الشام والحجاز ،والعراق في فتوح أرمينيا ،وأذربيجان،
فصار يقول ىذا :قراءتي خير من قراءتك ،وىذا يقول :قراءتي خير من قراءتك ،وصار االختبلف في مثل ىذه

القضايا ،مع أن القرآن أنزل عمى سبعة أحرف ،فينا يفترض أن ال يكون ىذا مجاال لؤلخذ والرد ،وال اإلنكار وال

أحيانا ،أو البغي يورث مثل ىذه األحوال والمواقف.
التفرق ،ولكن الجيل
ً
وشيخ اإلسبلم -رحمو اهلل -يذكر أن االصول الثابتة بالكتاب والسنة واإلجماع ىي بمنزلة الدين المشترك بين
األنبياء ،ليس ألحد خروج عنيا ،ومن دخل فييا كان من أىل االسبلم المحض ،وىم أىل السنة والجماعة ،وما
تنوعوا فيو من األعمال واألقوال المشروعة فيو بمنزلة ما تنوعت فيو األنبياء(ٔ).

ىذا عنده اىتمامات عممية ،العمم وتعميم الناس ،ال يعاب عميو ،يقوم بفرض كفاية ،وىذا يقوم بتمقين الصبيان،

وذاك يقوم بدعوة غير المسممين إلى اإلسبلم ،ىذا كمو حق وعمل صالح ،فبل يصح ألحد أن يحتقر عمل أحد،
أيضا نقص العمم ،واتباع
أو أن يجفو أخاه بسبب ىذه األمور ،فيذا يرجع إلى نقص العقل قبل كل شيء ،ثم ً
اليوى.

أحيانا ،كما حصل مما يذكره شيخ اإلسبلم ،عمى سبيل
لؤلسف ىذا قد يؤدي باألمة إلى شيء من التنافر والقتال
ً
المثال :مسائل فقيية :شفع اإلقامة وايتارىا ،قوم من الجيال ،أو من أىل التعصب ىؤالء يرون أن اإلقامة تشفع،
وىذه قضية ثابتة ال إشكال فييا ،وىذا من باب التنوع في العبادات ،وىؤالء يرون اإليتار ،فإذا جاء من يشفع

وىم ال يعيدون ىذا وال يعرفونو قاموا عميو قومة رجل واحد(ٕ).

وكما ذكرنا لكم في مسائل تتعمق بالتكبير ،ونحو ىذا ،فيؤالء ال يحتممون وجود المخالفة ،ولو كان ذلك من قبيل

العمل المشروع ،فيذا تارة يفعمونو من باب الجيل ،وتارة يفعمون ذلك من باب البغي واتباع اليوى.

وانظروا إلى ما يجري في ببلد قد توجد فييا أقميات إسبلمية ،فإذا جاء دخول شير رمضان ،أو جاء العيد ،أو

نحو ذلك تجد مسألة المطالع ،واعتبار المطالع ،أو إذا رآه بعض األمة ،ىل يمزم ذلك الجميع؟ ىذه مسائل
جميعا فيما يتعمق بدخول شير رمضان ،أو العيد.
خبلفية ،وال يطمب أن تتوحد األمة
ً
لكن ما الذي يحصل؟ الذي يحصل بسبب الجيل والبغي أن ىذا العيد قد يتحول إلى خبلف مرير ،ولربما يصل

(ٔ) المصدر السابق (.)ٔٔٚ/ٜٔ
(ٕ) المصدر السابق (ٕٕ.)ٕ٘ٗ/
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ذلك إلى االقتتال.
ىؤالء يقولون :ما تصمون العيد اليوم ،وىؤالء يقولون :سنصمي اليوم ،رئي اليبلل ،ثم بعد ذلك يحصل ما ال يميق

في بيوت اهلل -عز وجل -وأمام ىؤالء من الكفار يشاىدون وينظرون حال ىؤالء المسممين في مثل ىذه
المناسبة.

غدا العيد ،وىكذا ،فمثل
يصل
أحيانا إلى عراك باأليدي بين أىل المسجد ،ىؤالء يقولون :نصمي ،وىؤالء يقولونً :
ً
ىذا ال يجوز بحال من األحوال.
وكذلك قد يكون القول ىو في معنى القول اآلخر ،وىذا من قبيل اختبلف التنوع ،لكن اختمفت العبارة ،فعند ذلك

من الظمم أن يحصل التفرق بناء عمى ىذا.

ىذا عبر بيذه العبارة ،وىذا عبر بيذه العبارة ،أو نحو ذلك ،المؤدى واحد ،فيذا ليس باختبلف ،إنما يكون

اختبلفًا عند الجيال.
وكذلك قد يتغاير المعنيان ،ولكنيما غير متنافيين ،ليس بينيما تناف ،فيذا قول صحيح ،وىذا قول صحيح ال

أحيانا كما يقول شيخ اإلسبلم -رحمو اهلل :-قد يقع ذلك من
باعتبار أن كل مجتيد مصيب ،ليس كذلك ،لكن
ً
جية أن ىذا الحكم صحيح باعتبار ،وىذا الحكم صحيح باعتبار آخر(ٔ) ،فمن الخطأ أن يكون مثل ىذا

أيضا لمتفرق.
سببا ً
االختبلف ً
مشروعا ،ولكن البغي يجعل ذلك في
كذلك قد تكون كل طريقة من ىذه الطرق ،أو كل عمل من ىذه األعمال
ً
لَبوس آخر ،ىذا كمو من قبيل اختبلف التنوع الذي ال يوجب شرا ،وليس باختبلف في حقيقتو.

اختالف التضاد:

أما اختبلف التضاد ،أو حينما يكون القوالن متنافيين ،إما في األصول واما في الفروع ،باعتبار أن المصيب
واحد ،وأن الحق عند اهلل واحد ،وال يقال :إن كل مجتيد مصيب.

اجحا ،ومن ثَّم ينبغي أن نعرف كيف نتعامل مع مثل ىذا النوع الذي
جوحا ،واآلخر ر ً
فيذا يكون أحد القولين مر ً
يحصل فيو مثل ىذا التنافي.

سائغا مبرًار مقبوًال ،ومنو ما ال يكون كذلك ،ىذا النوع من
فيو ليس عمى وزان واحد ،إذ إن منو ما يكون
ً
كثير ،وأشرت من
االختبلف -اختبلف التضاد -منو ما يقبل ،ولو مسوغاتو ،والعمماء -رحميم اهلل -ألفوا في ىذا ًا

قبل إلى كتاب" :رفع المبلم عن األئمة األعبلم" لشيخ اإلسبلم ابن تيمية وفيو يذكر أسباب اختبلف العمماء،
سواء كان ذلك مما يرجع إلى النقل أو مما يرجع إلى المستدل المجتيد في معطيات وأمور وأسباب معمومة.

فيذا االختبلف -اختبلف التضاد -السائغ يكون من قبيل تنوع االجتيادات في المسألة الواحدة ،مما يحتممو

النص الشرعي ،وقد ال يمكن معو القطع بتخطئة أحد ىذه االجتيادات ،لكن المسألة من باب غمبة الظن بأن ىذا
ىو الراجح واآلخر مرجوح.
(ٔ) المصدر السابق (ٕٖ.)ٕٖٗ/
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فينا ال يصح بحال من األحوال إطبلق األحكام بناء عمى ذلك بالتضميل والتفسيق ،أو الرمي بالكفر ،أو اتخاد
المواقف مما يتصل بالوالء والبراء بناء عمى االختبلف في مسائل اجتيد فييا المجتيدون ،فحصل الخطأ من
بعضيم ووافق بعضيم الصواب؛ ألن ذلك مما يسوغ الخبلف فيو ،ومن ثَّم فإنو ال يمكن أن تقبل الشناعة في
مثل ىذه القضايا ،سواء كان ذلك في مسائل األحكام في العبادات ،أو المعامبلت ،أو كان في غير ذلك من
السياسات الشرعية ،أو كان ذلك مما يتصل بالدعوة إلى اهلل -تبارك وتعالى ،-أو غير ىذا من األمور ،ىذا

صحة ،بين الصادقين ،بين المخمصين.
يكون فيو التحاور والتناصح بين أىل العمم ،بين الن َ
وشيخ اإلسبلم -رحمو اهلل -يذكر أن الصحابة -رضي اهلل عنيم -اختمفوا في مسائل عممية وعممية ،ولكن بقيت

المودة واأللفة بينيم(ٔ).

ىل رأى النبي -صمى اهلل عميو وسمم -ربو؟ ىذه مسألة عممية ،تتصل بالعقيدة ،لكن ال يترتب عمييا افتراق
وتنازع مذموم يحصل معو التدابر والتقاطع واستحبلل األعراض ،وما أشبو ذلك.

فضبل عن المسائل الفقيية في قضايا
أيضا من المسائل العممية،
ً
ىل يعذب الميت ببكاء أىمو عميو؟ ىذه ً
األحكام.

فينا حتى لو كنت تقطع بخطأ قول مخالفك ،لكن يبقى أن ىذا فيو مساغ ،وأنو يمكن ليؤالء من أىل العمم أن

يجتيدوا ،ومن ثَّم فإنيم إذا اجتيدوا ستختمف اجتياداتيم وآراؤىم ،وىذا في المسائل التي ال يوجد فييا إجماع أو
نص صحيح صريح ،ال معارض لو من جنسو ،مع استفراغ الوسع -يعني :من غير تفريط ،-والتجرد من اليوى
والتعصب ،فبيذه الحال إذا اختمفت األقوال فإن أصحابيا معذورون ،من أصاب فمو أجران ومن أخطأ فمو أجر

واحد ،وىكذا من يقمدىم؛ ولذلك نقول لمعامة :ال تقمق إذا كنت قد سألت العالم ،فقد فعمت ما أمرك اهلل بو ،فاهلل
َه َل ِّ
ون} [النحل.]ٖٗ :
اسأَلُوا أ ْ
الذ ْك ِر إِ ْن ُك ْنتُ ْم َال تَ ْعمَ ُم َ
تبارك وتعالى -يقول{ :فَ ْفحينما يسأل غير متخير ألقواليم مما يوافق ىواه -أعني العامي -وانما يسأل من يثق بدينو وعممو ،فيذا ىو
الواجب عميو ولو كان ذاك الذي قد أفتاه وأجابو قد أخطأ في اجتياده ،فكما أن المجتيد معذور ،فيكذا من قمده

فيو معذور.

طمبا لما يوافق ىواه ،يعني :ىو
فإن أخطأ العالم الذي أفتاه فبل يمحق ىذا العامي حرج ،إال إذا كان إنما قمده ً
يعرف أن ىذا القول أسيل لو ،فيسأل ىذا ،أو يسأل ىذا؛ ألنو يعرف أنو مرن -كما يقال -ويسيل ،وفتاواه -كما
يقال -سيمو وسمحة ،فينا ال تب أر ذمة العامي ،أو أن يسأل اثنين أو أكثر ،ثم بعد ذلك يتخير من أقواليم ما
معذور بيذه الحال.
ًا
يوافق اليوى ،فإنو ال يكون
معذور
ًا
لكن إذا سأل من يعتقد أنو تب أر الذمة بفتياه لعممو وورعو أو أنو األعمم أو نحو ذلك واألورع فإنو يكون
بيذا االعتبار.
وىؤالء العمماء قد استفرغوا الوسع ،وفعموا ما أمروا بو ومن ثَّم فإنيم معذورون ،ويستوي في ىذا المسائل العممية

(ٔ) المصدر السابق (ٕٗ.)ٕٔٚ/
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والمسائل العممية ال فرق.
وحينما نقول :إن الشريعة تنقسم إلى أصول وفروع ،أو إلى مسائل عممية وعممية ،فإن ىذا التقسيم ال أصل لو

شرًعا ،ولم يعيَد لدى أصحاب النبي -صمى اهلل عميو وآلو وسمم -لكن غاية ما ىنالك أننا نقول بأن ىذا
مشاحة في االصطبلح ،مع أن العمماء -رحميم اهلل -لم يتفقوا عمى ما يرجع إلى األصول ،وما
اصطبلح ،وال
ّ
يرجع إلى الفروع ،لكن نقول :ىذا ال بأس بو في مقام التعميم ،والتقريب والشرح والبيان.

فيقال :ىذه مسائل كذا ،وىذه مسائل كذا ،لكن القاعدة أن االصطبلح ال مشاحة فيو ،بشرط أال يرتب عميو حكم،
فإذا رتب عميو حكم فإنو ال عبرة بو.

مثبل بأنو يعذر إذا أخطأ في مسائل الفروع ،وال يعذر إذا أخطأ في مسائل األصول ،أو يعذر إذا أخطأ
كأن نقول ً
في المسائل العممية وال يعذر في المسائل العممية.

نقول :ىناك مقدمة قبل ذلك ،وىي أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع ال أصل لو ،والصحابة -رضي اهلل عنيم-
اجتيدوا في ىذا وىذا ،ووقع منيم الخبلف ،ومع ذلك لم يحصل تأثيم ،وال افتراق ،وال مشاحنة ،وال تدابر ،أو

نفسا إال وسعيا ،ال يكمف نفساً إال ما آتاىا.
استحبلل لؤلعراض ،واهلل ال يكمف ً
بل إن شيخ اإلسبلم -رحمو اهلل -يرى أن المذاىب والطرائق والسياسات لمعمماء والمشايخ واألمراء إذا قصدوا بيا
وجو اهلل تعالى دون األىواء ليكونوا مستمسكين بالممّة والدين الجامع الذي ىو عبادة اهلل وحده ال شريك لو واتبعوا

ما أنزل إلييم من ربيم من الكتاب والسنة بحسب اإلمكان بعد اجتيادىم التام ،ىي ليم من بعض الوجوه بمنزلة
الشرع ،والمناىج لؤلنبياء وىم مثابون عمى ابتغائيم وجو اهلل وعبادتو وحده ال شريك لو(ٔ).

ىذا لو طريقتو في الدعوة ،وىذا لو طريقتو في الدعوة ،ىذا لو طريقتو في التربية ،وىذا لو طريقتو في التربية ،إذا

كان ذلك في اإلطار الصحيح بما ال يخالف الشرع فيذا ال إشكال فيو ،وال يجوز غمز الناس ،ولمز الناس،
والتشاحن والتقاطع بسبب مثل ىذه األمور ،فشيخ اإلسبلم يرى أن ذلك بمنزلة تنوع شرائع األنبياء ،فيل نحن

تتسع صدورنا كما وقع لشيخ اإلسبلم من سعة الصدر ،وحسن النظر والتعامل مع مثل ىذه األمور؟.

أيضا لو شاء لجعل النصوص بحيث ال تحتمل غير
ولو كبلم في ىذا يحسن مراجعتو ،واهلل -تبارك وتعالىً -
وجو واحد ،ولكن جعميا محتممة؛ لتتطرق إلييا ىذه الوجوه من االحتماالت ،سواء كان ذلك في نصوص القرآن

أو السنة ،ومن ثَ ّم فإن العالم يفيم من ىذه اآلية معنى ،واآلخر يفيم منيا معنى آخر.
وانظروا إلى كبلم السمف -رضي اهلل عنيم -في التفسير ،وفي غيره في استنباط األحكام ،وما إلى ذلك ،فإن
بعض ذلك يرجع لكون النص يحتمل ،والمثال المشيور الذي يذكره العمماء في االختبلف من جية رجوعو إلى

النص لكونو يحتمل(( :ال يصمين أحد العصر إال في بني قريظة))(ٕ) ،فيذا يحتمل أن يكون المراد بو الجد في

السير لكن تصمى في الوقت ،ويحتمل أن يكون عمى ظاىره بحيث إنو ال يصمي حتى يصل إلى بني قريظة،

(ٔ) المصدر السابق (.)ٕٔٙ/ٜٔ
اكبا وايماء (ٕ ،)ٔ٘/رقم.)ٜٗٙ( :
(ٕ) أخرجو البخاري ،باب صبلة الطالب والمطموب ر ً
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سببا لمتباعد ،واالشتغال ببعضيم ،ىذا يقول :أضعتم الصبلة حتى خرج
اختمفوا ،ثم ماذا؟ لم يكن ىذا االختبلف ً
الوقت ،لو كان مثل أولئك الذين وصفنا حاليم من الخوارج لربما قالوا ليم :أخرتم الصبلة حتى خرج الوقت واذا
كتابا
تركيا حتى خرج الوقت من غير نسيان فإنو يكون ًا
كافر؛ ألنو قد تركيا ،واهلل جعل الصبلة عمى المؤمنين ً
موقوتًا ،فبل يصح إيقاعيا في غير وقتيا ،يمكن لجاىل من ىؤالء أن ينظر بمثل ىذه الطريقة ،لكن أصحاب

النبي -صمى اهلل عميو سمم -لم يقع منيم شيء من ذلك.

ومن ىنا فإن ىذا المعنى ينبغي أن يعتبر ،وعندىا نقول :يجب أن يكون في مثل ىذا النوع من االختبلف
إحسان الظن بالمخالف ،وال يجوز أن يتحول ذلك إلى نوع من المصارمة والمياجرة والمقاطعة ،وانتياك الحقوق

أو الرمي بالعظائم ،بل تحفظ لو حقوقو ويدعى لو ،ويحب لما فيو من اإليمان.

كذلك في مثل ىذه القضايا فإن البلئق بأىل العمم ىو المذاكرة والمدارسة مع بقاء األلفة والمودة ،ال أن تكون

القاعدة :من لم يكن معنا فيو عمينا ،ىذا غير صحيح.

أيضا ليس ألحد من الناظرين في الشريعة أن يطالب اآلخرين ممن ىم مؤىمون لبلجتياد أن يمغوا
كذلك ً
اجتياداتيم ،وأن يفكروا بعقمو ىو في مثل ىذه األمور التي يسوغ فييا االجتياد.

فبل يمكن أن يطالَب الناس بمثل ىذا ويقال ليم :ألغوا عقولكم ،ولو فعموا ذلك لكانوا آثمين ،ولم تب أر الذمة بفعميم
ىذا وتقميدىم ،وىم أىل لبلجتياد.

بل إن شيخ االسبلم -رحمو اهلل -تكمم عمى مثل ىذا بكبلم في غاية الشدة ،يعني :فيمن ترك نظره واجتياده فيما
يسوغ فيو االجتياد وما توصل إليو؛ ليتبع غيره فيما يقولو أو يحكم بو ،يقول :حتى لو أوذي ،حتى لو حبس،

عميو أن يصبر ،فيذه سنة اهلل في األنبياء وأتباعيم(ٔ).

ثم يذكر ما يجب عمى والة األمور من منع التظالم ،يقول" :فإذا تعدى بعضيم عمى بعض -يعني ىؤالء الذين

يختمفون -فإنيم يمنعونيم من العدوان ،فكيف يسوغ لوالة األمور أن يمكنوا طوائف المسممين من اعتداء بعضيم
عمى بعض ،وحكم بعضيم عمى بعض بقولو ومذىبو؟.

يقول :ىذا مما يوجب تغير الدول وانتقاضيا ،فإنو ال صبلح لمعباد عمى مثل ىذا...

(ٕ)

إلى آخر ما ذكر.

تجرد من اليوى وطمب الحق واستفرغ وسعو في ذلك لعدم بموغ الدليل أو غير ذلك مما يعذر بو
ويقول" :وأما من ّ
نفسا إال وسعيا.
مثمو فإنو ال يمحقو إثم وال مؤاخذة؛ لكونو فعل ما يقدر عميو واهلل ال يكمف ً
وذكر من اختبلف أصحاب النبي -صمى اهلل عميو وسمم ،-واهلل عممنا أن نقول{ :رَّب َنا َال تُ َؤ ِ
اخ ْذ َنا إِ ْن َن ِسي َنا أ َْو
َ
َخطَأْ َنا} [البقرة ،]ٕٛٙ :قال اهلل :قد فعمت(ٖ) ،كما في الصحيح.
أْ

(ٔ) مجموع الفتاوى (ٕٓ.)ٕٚ/

(ٕ) المصدر السابق (ٖ٘.)ٖٛٓ/
{وا ْن ت ْبدوا َما في أ َْنفسك ْم أ َْو ت ْخفوه} [البقرة ،)ٔٔٙ/ٔ( ]ٕٛٗ :رقم:
(ٖ) أخرجو مسمم ،كتاب اإليمان ،باب بيان قولو تعالىَ :
(.)ٕٔٙ
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يقول" :والمقصود أن أىل الصبلح والتقوى إذا وقعوا في بدعة متأولة ،وليست غميظة ،فيؤالء تجب مواالتيم
ومحبتيم؛ ألن ما وقع منيم من قبيل اليفوة والزلة التي ال تنسخ ما ليم من صبلح وتقوى ،فيؤالء وأمثاليم

معذورون؛ ألنيم مجتيدون لم يقصدوا فعل الحرام ،وال مخالفة السنة ،ومن جعل كل مجتيد في طاعة أخطأ في
معيبا ممقوتًا فيو مخطئ ،ضال ،مبتدع"(ٔ).
بعض األمور
مذموما ً
ً
بدعيم وضمميم واستحل أعراضيم وأقام
ىذا الذي يريد من اآلخرين أنيم يفكرون كما يفكر ويمشون خمفو ،واال ّ
الشناعة عمييم ورماىم باأللقاب القبيحة.

معيبا -فيو مخطئ ،ضال،
شيخ اإلسبلم يقول :من جعل ىؤالء في ىذه المثابة -جعل المخالف
مذموما ممقوتًا ً
ً
مبتدع.
يعني ىو أولى بالبدعة من ذاك الذي رماه بيا ،فيذا في االختبلف السائغ.

االختالف غير السائغ:

لكن االختبلف اآلخر غير السائغ ىذا حينما يكون وجو الحق مما يقطع بو ،واآلخر مما يقطع بخطئو ،ومن

الذي يزن مثل ىذه األمور؟ إنما ىم العمماء من الراسخين ،وليس أولئك الذين بين العامة وبين أىل العمم ،فإن
ىؤالء -كما سبق -ىم منشأ ىذه الفتن والمشكبلت.

فشيخ اإلسبلم -رحمو اهلل -يذكر مثل ىذا المعنى أن مثل ىذه القضايا التي تخالف أصول االيمان ،أو من أنكر
معموما من الدين بالضرورة ،أو ما خالف اإلجماع ،أو ما خالف النص الذي ىو ظاىر الداللة والحجية ،وال
ً
يعارضو إال أقوال الرجال ،يقول :مثل ىذا النوع يبين خطؤه ،ويعمم الجاىل ،وتزال الشبية ،وين َكر عمى من وقع
في شيء من ذلك.

ونحن نجد إذا نظرنا في نصوص القرآن من جية الحكم عمى المختمفين أن اهلل -تبارك وتعالى -تارة يذم
ين} [ىود ،]ٔٔٛ :فيذا االختبلف المذموم{ ،إَِّال
الطائفتين
ون ُم ْختَمِ ِف َ
{وَال َي َازلُ َ
جميعا ،كما قال اهلل -عز وجلَ :-
ً
ُّك} [ىود.]ٜٔٔ :
َم ْن َر ِح َم َرب َ
ِ
اختَمَفُوا ِفي
فجعل أىل الرحمة مستثنين من االختبلف ،وقالَ { :ذلِ َك ِبأ َّ
اب ِبا ْل َح ِّ
ين ْ
ق َوِا َّن الَِّذ َ
َن المَّ َه َن َّز َل ا ْلكتَ َ
ق ب ِع ٍ
ا ْل ِكتَ ِ ِ ِ
يد} [البقرة ،]ٔٚٙ :فيؤالء كل طائفة منيم يمحقيا الذم.
اب لَفي شقَا ٍ َ
ِ
ِ
ِ
اء ُه ُم ا ْل ِع ْم ُم َب ْغ ًيا َب ْي َن ُه ْم} [آل عمران.]ٜٔ :
{و َما ْ
اختَمَ َ
ف الَِّذ َ
ين أُوتُوا ا ْلكتَ َ
اب إَِّال م ْن َب ْعد َما َج َ
وكما في قولوَ :
فيذه الطوائف مذمومة.
ضاء إِلَى يوِم ا ْل ِقي ِ
ف ُي َن ِّب ُئ ُه ُم
س ْو َ
َْ
امة َو َ
وكذلك لما وصف اختبلف النصارى ،قال{ :فَأَ ْغ َرْي َنا َب ْي َن ُه ُم ا ْل َع َد َاوةَ َوا ْل َب ْغ َ َ
ََ
ون} [المائدة.]ٔٗ :
ص َن ُع َ
المَّ ُه ِب َما َكا ُنوا َي ْ
ِ ِ
ض َ ِ
ها المَّ ُه} [المائدة:
ام ِة ُكمَّ َما أ َْوقَ ُدوا َن ًا
ار لِ ْم َح ْر ِب أَ ْطفَأَ َ
{وأَْلقَ ْي َنا َب ْي َن ُه ُم ا ْل َع َد َاوةَ َوا ْل َب ْغ َ
واختبلف الييودَ :
اء إلَى َي ْوم ا ْلق َي َ
ٗ.]ٙ

(ٔ) مجموع الفتاوى (ٔٔ.)ٔ٘/
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ون} [المؤمنون.]ٖ٘ :
{فَتَقَطَّ ُعوا أ َْم َرُه ْم َب ْي َن ُه ْم ُزُب ًار ُك ُّل ِح ْز ٍب ِب َما لَ َد ْي ِه ْم فَ ِر ُح َ
فيذا االختبلف يذم بو المختمفون من الطائفتين ،أو الطوائف المختمفة ،ىذا يرجع تارة إلى فساد القصد ،يقول
شيخ اإلسبلم" :ل َما في النفوس من البغي والحسد وارادة العمو في األرض ،ونحو ذلك ،فيحب لذلك ذم قول غيره
أو فعمو أو غمبتو؛ ليتميز عميو ،أو يحب قول من يوافقو في نسب ،أو مذىب ،أو بمد ،أو صداقة ،ونحو ذلك؛
لما في قيام قولو من حصول الشرف والرئاسة ،وما أكثر ىذا"(ٔ) .ىذه أشياء دقيقة.

أحيانا
الشيخ المعممي -الذي أشرت إلى شيء من كبلمو من قبل -كان يذكر أشياء دقيقة جدا ،يقول :تجد المرأة
ً
تميل إلى قول عائشة -رضي اهلل عنيا -إذا اختمفت مع أبي ىريرة ،أو مع عمر أو مع ابن عباس -رضي اهلل

عنيم أجمعين -يقول :تميل إلى قوليا ،لماذا؟ ألنيا تشعر أن رجحان قول عائشة ىو انتصار لمنساء ،ىكذا
تفكر ،فيكون ذلك من مداخل اليوى الدقيقة في النفوس ،ويذكر أمثمة عمى ىذا.

يقول :اختبر نفسك ،حينما يعرض عميك قوالن ،ويقال :اختمف فييما عالمان ،ثم بعد ذلك حينما تنظر في

المختمفين أحدىما تجمو ،وىو شيخك ،واآلخر لربما
القولين ،قد يترجح عندك أحدىما ،لكن لو قيل لك :إن
ْ
تنقبض منو.

يقول :فإلى أييما تحب أن يكون قول الشيخ الذي تحبو؟ ،يقول :ىذه من مداخل اليوى(ٕ).

وىذا شيء مشاىد وجربناه في التدريس والتعميم ،إذا كنت تدرس في مكان يجمع مذاىب شتى ،وتجد ىؤالء من

أحيانا ،قاعدة واضحة ،فيطرب ليا الطبلب
طبلب العمم من المتخصصين في العموم الشرعية ،فتذكر ليم القاعدة
ً
ويعجبون بيا ،ثم يطالبونك باألمثمة والتطبيقات ،فإذا ذكرت قوالً مما استيجنو ىؤالء الطبلب مما يخالف ىذه

مثبل ،إذا نسبتو إلى اإلمام الذي يقمدونو غيروا الجموس ،تغيرت الوجوه ،وتغيرت ىيئة الجموس ،أعادوا،
القاعدة ً
تحركوا من أماكنيم ،ثم قالوا :أعد القاعدة من جديد ،ىذا وقع معي مرًارا.
ولذلك ال أحب أن أذكر أمثمة ،واآلن لو ذكرت لكم أمثمة واقعية فيما نحن فيو من االختبلفات ىنا أو ىناك مما
يقع بين الدعاة إلى اهلل ،أو غير الدعاة إلى اهلل عمى أمور :ىؤالء أخطئوا ،ال ،ىؤالء الذين أخطئوا ،ىؤالء ىم

الذين كانت المشكمة منيم ،وىؤالء يقولون :ال ،ىؤالء المشكمة منيم ،ثم بعد ذلك تذىب ريح الجميع ،بعد ىذا
العراك.

لو تكممنا عمى ىذا والموقف والطريقة الصحيحة ،وما ينبغي ،وىل ىذا خبلف مذموم أو ال لغير بعضكم جمستو

وبدأتم تنظرون إلى األمثمة بمنظار آخر ،والى القواعد واألصول ،وكبلم شيخ اإلسبلم ،وغير شيخ اإلسبلم
بطريقة أخرى.

القضايا الساخنة التي لربما يحتدم النقاش فييا في المنتديات ،والمواقع عمى الشبكة ،فيذا لو رأي ،وىذا لو رأي،

ومن المخطئ؟ ومن المصيب؟ وىؤالء يتيمون ىؤالء ،وىؤالء يتيمون ىؤالء ،وىؤالء يقولون :أنتم السبب ،وىؤالء

(ٔ) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (ٔ)ٔٗٛ/
(ٕ) القائد إلى تصحيح العقائد (ص.)ٖٔ :
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يقولون :أنتم السبب.
فمو أردنا أن ننزل ىذه األمثمة ،أو آتيكم بمثال مما يحتمل فيو الخبلف مثبلً من أقوال أىل العمم في المسائل

أحيانا -كما يقال -ىاشتاج ،مسألة فقيية ،أفتى فييا باجتياد،
الفقيية مما لم تعيدوا سماعو ،مما يفتَح لصاحبو
ً
لكن ما عيدنا ىذا االجتياد ،ونقيم عميو شناعة ،ونبدأ نتيم ىذا اإلنسان ،أو في مشكمة تقع أو نحو ذلك ،فيبدي
بيا رأيو.

قد يكون ىذا الرأي غير حكيم ،قد يكون ليس ىذا وقت إبداء ىذا الرأي ،لكن أبدى رأيو ،وال يعرف عنو سوء،

ىذا اجتياده ،رجل لو حسنات ،رجل ال يعرف عنو إال الخير ،واتباع الكتاب والسنة ،أخطأ.

لو مثمنا لكم اآلن ببعض األمثمة في مسائل فقيية بحتة ،أو في مسائل مما يتجاذبو الناس اآلن مما يجري في
ببلد المسممين في شرقيا وغربيا ،لربما يبدأ اإلنسان يعيد البرمجة من جديد في سماع كبلم ىؤالء العمماء ،وفيم

النصوص ،وما إلى ذلك.

أيضا كذا ،وىذا ال يكون المقصود بو كذا ،فتبدأ
ويبدأ يحسب حسابات كل كممة ،ىذا ال يكون المقصود بو ً
النفس األمارة بالسوء واليوى يعمبلن عمميما ،وىكذا.

كثيرا ،الجيل والظمم ىما أصل كل شر -كما يقول شيخ اإلسبلم ،-قال اهلل تعالى:
فيذا يقع بين المختمفين ً
{و َح َممَ َها ِْ
وما َج ُهوًال} [األحزاب ]ٕٚ :ىو ما يعرف المدى الذي ينبغي أن يقف عنده ،وال
ان َ
ان إِ َّن ُه َك َ
س ُ
اْل ْن َ
َ
ظمُ ً
يعرف مدى الخبلف الذي يمكن أن يحتمل أو ال يحتمل.
وكذلك البغي والظمم ليؤالء في أمور ال تحتمل ذلك.

ىذا االختبلف في ىذه المسائل الفقيية ،وغير الفقيية منو ما ىو خبلف شاذ ،يعني :لو جاء إنسان وقال :إنو
يستحل نكاح المتعة ،وأخذ بقول قالو أحد السمف ،نقول :ليس لك ذلك ،فيذا خبلف شاذ ال عبرة بو.

أيضا عندنا اختبلف ضعيف ،نعم ،اختبلف ضعيف ،فينا لو جاء من يقول بو ،قول ضعيف ظاىر
ىناك ً
الضعف ،فينا ال ينبغي أن يتبنى اإلنسان مثل ىذه األقوال الضعيفة.

ىناك اختبلف قوي ،فيذا ال إشكال فيو ،يعني :ىل الطبلق ثبلثًا مثبلً يقع واحدة ،أو يكون ثبلثًا؟ ىل يقع
الطبلق في حال الحيض ،أو ال يقع؟
ىذا يتبنى ىذا القول ،وىذا يتبنى ىذا القول ،ىذا يقول :يجب قراءة الفاتحة خمف اإلمام ،وىذا يقول :ال يجوز

قراءة الفاتحة خمف اإلمام -يعني :في الجيرية ،-فمثل ىذا ال ينبغي أن يكون محبل لمتفرق ،ونحو ذلك.

أيضا مما يذكر في ىذا المقام :ما قالو شيخ اإلسبلم -رحمو اهلل :-إن من عمل في مسائل االجتياد بقول
و ً
بعض العمماء ،لم ينكر عميو ولم ييجر ،ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عميو ،فإن كان اإلنسان يظير لو

رجحان أحد القولين عمل بو ،واال قمد بعض العمماء(ٔ).

أيضا ىؤالء العمماء من باب أولى سيتحفظون ويتحرزون من إطبلق لفظ التبديع أو التكفير عمى ىذا
وكما ترون ً
(ٔ) مجموع الفتاوى (.)ٖٗ/ٔٛ
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أيضا يحترزون في تنزيل
حتمبل ،إذا كان اختبلفو
المخالف إذا كان خبلفو م ً
ً
سائغا ،وان كان غير سائغ فإنيم ً
ذلك عمى المعين ،وقد يحكمون بأن القول ىذا ،أو بأن المذىب الفبلني كفر ،ولكنيم يتحرزون عند تنزيل ذلك
عمى األعيان.

مثبل مسألة خمق القرآن ،أفتى بكفر من قال بخمق القرآن خمسمائة من العمماء ،لكن حينما يأتي التنزيل
يعنيً :

عمى األعيان األمر ىنا يختمف ،كما يقول شيخ اإلسبلم -رحمو اهلل :-إن اإلمام أحمد -رحمو اهلل -ترحم عمى

ىؤالء ،واستغفر ليم(ٔ).

لعممو بأنيم لم يبين ليم ،ولم يكشف أن قوليم ىذا ىو تكذيب لما جاء بو الرسول -صمى اهلل عميو وسمم -أو
جحد لو ،ولكن تأولوا وأخطئوا ،فقمدوا غيرىم.

يعني مثل المعتصم ،فما كفّر المأمون ،وال كفر المعتصم وقد حبس في زمان المعتصم ،وجمد وضرب ،وىو
صائم في رمضان ،ثم الحظوا أنو ما حممو ىنا ردود أفعال ىذا الظمم الذي وقع عميو إلى القول بأنيم كفار.
بل لما اجتمع بعض أىل العمم وأرادوا أن يخرجوا عمى ىؤالء؛ ألنيم أرادوا أن يحمموا الناس عمى القول بخمق

القرآن حتى الكتاتيب ،يعني :األطفال الذين يتعممون مبادئ التبلوة والقراءة ،والقاعدة البغدادية ،كما يقال أو نحو

ذلك ،يتعممون القرآن والمبادئ ،أرادوا -يعني ىؤالء المعتزلة -بقوة السمطان أن يحمموا ىؤالء األطفال عمى القول
بخمق القرآن.

واذا جاءوا عند فكاك األسير الذي عند الكفار امتحنوه ،قالوا :ما تقول في القرآن؟ فإن قال :كبلم اهلل غير مخموق
تركوه عندىم ،فإذا أقر بأنو مخموق دفعوا الفداء وأطمقوه ،إلى ىذا الحد!.

فمما اجتمع بعض من يريد أن يخمع ىؤالء ويخرج عمييم نياىم اإلمام أحمد عن ذلك ،مع أنو يقول :من قال:

القرآن مخموق فيو كافر ،لكنو ما كفر ىؤالء ،وجعل المعتصم في حل لما فتح عمورية.
شروط تسويغ الخالف:

حينما نقول :الخبلف منو ما ىو سائغ فيناك شروط البد من مراعاتيا لتسويغو:

صادر عن مؤهل لالجتهاد في الموضوع الذي تكمم فيه.
ًا
الشرط األول :أن يكون
لحديث القضاة الثبلثة(ٕ) ،الذي عرف الحق قضى بو ،عرف الحق لم يقض بو ،والثالث :لم يعرف الحق فقضى
لمناس بجيل.

أيضا ثبلثة ،إذ ال فرق
ابن القيم لما ذكر ىذا في إعبلم الموقعين قال كذلك -ما ىو فقط القضاة -بأن المفتين ً
بينيما ،إال أن القاضي يمزم بخبلف المفتي(ٖ).

(ٔ) المصدر السابق (ٕٔ.)ٜٗٛ/

(ٕ) أخرجو أبو داود ،كتاب األقضية ،باب في القاضي يخطئ (ٖ ،)ٕٜٜ/رقم ،)ٖٖ٘ٚ( :والترمذي ،أبواب األحكام عن رسول
اهلل -صمى اهلل عميو وسمم ،-باب ما جاء عن رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -في القاضي (ٖ ،)ٙٓ٘/رقم.)ٖٕٕٔ( :
(ٖ) إعبلم الموقعين عن رب العالمين (ٗ.)ٕٔٙ/
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صادر عن مؤىل ،والمشكمة أننا اآلن في تفاقم ىذا االختبلف بيننا يتكمم كل
ًا
فيذا االختبلف اآلن البد أن يكون
أحد ،كل أحد ،حتى من ال يحسن الكتابة ،من ال يحسن اإلمبلء ،من ال يحسن الفيم ،ليس عنده مقومات لمفيم.
أصبل الموضوع الذي يناقَش ،التعميق مضحك ،التعميق يتكمم عن شأن
يعني :التعميق يدل عمى أنو ما ىو بفاىم ً
آخر ،يتكمم عن شيء آخر غير ما ىم بصدده ،ىو سمع كممة ،ق أر كممة في التعميق ،تيجاىا وظن أنيم
يتحدثون عن القضية الفبلنية التي سبقت إلى ذىنو ،وىم يتكممون عن شيء آخر ،فعمق ىذا التعميق الذي ينادي

بو عمى نفسو بالجيالة ،وأنو موغل فييا ،ولو كان يدري لما عمق وما كتب ،ولكن اإلنسان ال يرى عيبو ،وخطأه
وجيمو ،والموفق من وفقو اهلل -تبارك وتعالى.

إ ًذا البد أن يصدر عن مؤىل ،ومن ثَّم فإن أرباع ،أنصاف ،أثمان ،أعشار المتعممين ،ىؤالء ينبغي أن يكفوا،
وأن يشتغموا بذكر اهلل وقراءة القرآن والتسبيح ،ويتركوا القضايا الكبار ألىل العمم الراسخين.
البد أن يوجد في كل عصر من العمماء الراسخين ،ال يمكن إال أن يقوم قائم هلل بحجة في كل زمان ،وال يمكن

أن يخمو العصر من ىؤالء ،وكما قال اإلمام أحمد -رحمو اهلل" :-إنما الناس بشيوخيم ،فإذا ذىب الشيوخ فمع

من العيش؟(ٔ).

ولو أنو كف كل واحد ممن ال يحسن النتفى كثير من الشر ،لكن اآلن أكثر من يتكمم ىم الذين ال يحسنون،

ولؤلسف قد يتصدر ،وتجد ىذا الحساب أو الموقع الذي قد أعده ليذا الغرض لربما يتابعو عميو أعداد ىائمة من

لسانا واألعمى صوتًا ،والحق ما يعرف بيذا ،ليست القضية مبادرة ،وال جرأة ،فإن العالم قد
الناس؛ ألنو األطول ً
يتأنى ،ويتوقف ،ويخاف ،ويحسب حسابات في موقفو بين يدي اهلل -تبارك وتعالى -حينما يسألو عن كل كممة
قاليا في أمور قد تتعارض عند العالم فييا أشياء.

أصبل
حيانا يسبق إلى ذىنو معنى ،فيبادر بالجواب في مسائل يتوقف فييا العمماء؛ ألنو ً
ولذلك تجد أن الجاىل أ ً
ىو ال يرى إال من ثقب اإلبرة ،بينما العالم يرى أشياء كثيرة ،ومعطيات مختمفة ،وقواعد متنوعة تتجاذب المسألة،

وأدلة ،فيجمس يتأنى فييا.

أياما حتى يأتي في نياية المطاف ومعو
كان اإلمام مالك -رحمو اهلل -يتردد عميو الواحد الذي يأتي من األندلس ً
راحمتو ،ويقول :يا إمام ،عزمت عمى السفر -يعني أعطني الجواب -يقول :لم يتبين لي شيء ،يقول :كيف أرجع

لمناس؟ ،قد أتيت من قوم يقولون :مالك أعمم أىل األرض ،فقال :ارجع إلييم ،وقل :مالك ال يدري(ٕ).

مسائل لو سئل عنيا بعضنا لبادر في اإلجابة ،إ ًذا ىنا مشكمة ،عدم األىمية يزيد من ىذا االختبلف ،يزيد من

خير أو ليصمت)) (ٖ).
الشقاق ،يزيد من التنازع ،يزيد من الشر بيننا ((من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فميقل ًا

(ٔ) اآلداب الشرعية والمنح المرعية (ٕ.)ٔٗٙ/
(ٕ) أدب المفتي والمستفتي (ص.)ٜٚ :

(ٖ) أخرجو البخاري ،كتاب الرقاق ،باب حفظ المسان ( ،)ٔٓٓ/ٛرقم ،)ٙٗٚ٘( :ومسمم ،كتاب اإليمان ،باب الحث عمى إكرام
الجار والضيف ،ولزوم الصمت إال عن الخير وكون ذلك كمو من اإليمان (ٔ ،)ٙٛ/رقم.)ٗٚ( :
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يتكمم اإلنسان فيما يحسن ،ويترك ما ال يحسن.
مثبل في أمور في الطب والعبلج ،ونحو ذلك ،فصار كل واحد يتكمم
تصور لو كان ىذا األمر في جوانب أخرى ً

برأيو ،وصارت ىناك شناعة عمى األطباء ،وتسفيو لوصفاتيم ،وأقواليم ،وق ارراتيم وما يشيرون بو إلى المريض،

ما الذي يحصل؟ ،وىذا قد يفعمو بعض الناس.

أشير ،يقول :فذكر لو أحد
ومن الطرائف :حدثني أحد الفضبلء أنو أعياه طمب العبلج لعمة عارضة ،لكنيا بقيت ًا
المستشفيات المتميزة ،فذىب إلييا وانتظر حتى جاءه الدور فدخل عمى الطبيب -وقد سافر إليو -فذكر لو
وصفو ،فمما خرج كان يحادث أحد العامة في وقت االنتظار ،فأراد أن يسمم عميو ،ىو ما يعرفو لكن تعرف عميو

في مجمس االنتظار ،فجمس ،قال :ماذا أعطاك؟ قال :أعطاني كذا ،وكذا ،فقال لو :ال ،ىذه ال خير فييا ،وال
فائدة وال جدوى ،يقول :فما وجدت نفسي إال ألقييا في سمة الميمبلت ،وقال :خذ كذا ،وكذا من األشياءَ ،ر َشاد

موعدا مدة،
وأشياء من األعشاب وكذا ،ىو يتعجب من نفسو ،كيف وقع منو مثل ىذا؟ سافر إليو ،وجمس يحجز
ً
ثم لما أعطاه الدواء بيذه الطريقة وبيذه السيولة يمقيو ،ىذا لما تكمم تكمم فيما ال يحسن ،ولو كان كبلمو صحي ًحا

فما الذي جاء بو إلى الطبيب؟ كيف أفسد عمى ىذا ،ىذا المجيء ،وىذه االستشارة ،وىذا العبلج ،وىو جالس

كثيرا.
ينتظر الدور ،فيكتفي بما عنده ،ولكن حينما يتحدث اإلنسان عما ال يحسن يفسد ً
وكما يقول ابن الصبلح" :االجتياد الواقع عمى خبلف الدليل القاطع كاجتياد من ليس من أىل االجتياد"،

الحظوا :ىذه القضية يراعونيا ،يقول" :في إنزاليما منزلة ما ال يعتد بو ،وينقض الحكم بو"(ٔ) .يعني حتى لو كان
قاضيا.
ً

وكذلك ابن حزم يذكر أنو ال آفة أضر عمى العموم وأىميا من الدخبلء فييا ،وىم من غير أىميا ،فإنيم يجيمون

ويقدرون أنيم يصمحون(ٕ).
ويظنون أنيم يعممون ،ويفسدون ّ
قوما قوي جيميم وضعفت عقوليم ،وفسدت طبائعيم يظنون أنيم من أىل العمم
ويقول في موطن آخر" :وان ً
وليسوا من أىمو ،وال شيء أعظم آفة عمى العموم وأىميا الذين ىم أىميا بالحقيقة من ىذه الطبقة؛ ألنيم تناولوا

يسير ،وكان الذي فاتيم من ذلك أكثر مما أدركوا"(ٖ).
طرفًا من بعض العموم ًا
وىذا ال شك فيو ،ىؤالء أضر شيء عمى العموم ،وىذا شيء مشاىد لؤلسف وذائع ،ولربما قال الواحد منيم :ليس

كر عمى زيد أو عمرو،
عندنا كينوت ،ومن حق كل أحد أن يتكمم ،وليس الكبلم في مثل ىذه القضايا الشرعية ح ًا
أو ىؤالء الذين درسوا الدراسة الشرعية وتخصصوا فييا.

كر ،لكنيا
فعبل وتأىمت تكمم ،ىي ليست ح ًا
حصمت من العمم ً
يا أخي ،تخصص مثل ىؤالء ،فإذا انقضى العمر و ّ
حكر عمى الراسخين ،ىي حكر عمى الراسخين وليس لمجاىمين.

(ٔ) فتاوى ابن الصبلح (ٔ.)ٕٓٚ/
(ٕ) مداواة النفوس ،صٙٚ :
(ٖ) رسائل ابن حزم (ٗ.)ٛٙ/
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الشرط الثاني :أال يخالف اْلجماع.
وىذا أمر واضح؛ ألنو ال يجوز مخالفة اإلجماع الصحيح.

الشرط الثالث :أال يخرج عن أقوالهم.

مثبل إذا اختمفوا عمى قولين في مسألة ،فجاء من
وىذا عائد إلى ما سبق من مخالفة اإلجماع ،بمعنى أن السمف ً
بعدىم بقول ثالث ،فإن كان ىذا القول يجمع بين القولين بوجو من الوجوه ،فيذا ال إشكال فيو ،لكن إن كان يعود
إلييما باإلبطال ،فيذا ال يصح؛ ألنو يقتضي أن أىل العصر أجمعوا عمى الخطأ ،وال يمكن أن تجتمع األمة

عمى ضبللة ،اختمفوا عمى قولين ،ثبلثة ،أربعة ،خمسة ،عشرة ،كميا خطأ ،ىذا ال يمكن ،وىذا ينبغي أن يراعى،
وبعض ما يذكر فيما يسمى باإلعجاز العممي ىو من ىذا القبيل ،يعود إلى أقوال السمف باإلبطال ،كميم ما

فيموا اآلية ،نحن فيمناىا في ىذا العصر ،ىذا غير صحيح.

واإلمام أحمد -رحمو اهلل -يقول :إذا اختمف أصحاب رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -يختار من أقاويميم ،وال
يخرج عن قوليم إلى َمن بعدىم"(ٔ).
أيضا" :يمزم من قال :يخرج من أقاويميم إذا اختمفوا أن يخرج من أقاويميم إذا أجمعوا"(ٕ).
وقال ً

تعود إلى مسألة اإلجماع ،وشيخ اإلسبلم -رحمو اهلل -يذكر أن كل قول ينفرد بو المتأخر ،ولم يسبقو إليو أحد

منيم فإنو يكون خطأً(ٖ).

كما قال اإلمام أحمد -رحمو اهلل :-إياك أن تتكمم في مسألة ليس لك فييا إمام(ٗ).
رجبل في كتابو كما في البخاري عن أبي جحيفة
ال يمكن أن تجتمع األمة عمى خطأ ،لكن ىناك فيم يؤتيو اهلل ً

لما سأل عميا -رضي اهلل عنو :-ىل خصكم رسول اهلل -صمى اهلل عميو وسمم -بشيء؟ قال :ال والذي فمق
ّ
(٘)
فيما يؤتيو اهلل في كتابو أو ما في ىذه الصحيفة .
الحبة وب أر النسمة إال ً
الفيم يمكن لئلنسان أن يأتي بمعان ،باستنباطات جديدة ،فالقرآن ال تنقضي عجائبو ،لكن يأتي بقول في مسألة

م ختمف فييا ،ىذا القول يعود عمى األقوال السابقة بالبطبلن ،ىذا ال يمكن ،ما يمكن أن األمة تجتمع عمى
ضبللة ثم يأتي من بعدىم ،ويقول :أنا الذي فيمت ،وكل ىؤالء ما فيموا ،اختمفوا عمى أقوال كميا غمط ،ىذا

إزراء بالسمف.

بل حتى أبو الحسن األشعري -رحمو اهلل -يقول" :وأجمعوا عمى أنو ال يجوز ألحد أن يخرج عن أقاويل السمف

فيما أجمعوا عميو ،وعما اختمفوا فيو أو في تأويمو؛ ألن الحق ال يجوز أن يخرج عن أقاويميم"( .)ٙىذا كبلم
(ٔ) العدة في أصول الفقو (ٗ.)ٖٔٔٔ/
(ٕ) المصدر السابق (ٗ.)ٖٔٔٔ/
(ٖ) مجموع الفتاوى (ٕٔ.)ٕٜٔ/

(ٗ) سير أعبلم النببلء (ٔٔ ،)ٕٜٙ/والمسودة في أصول الفقو ،ص (ٓ٘ٗ).
(٘) أخرجو البخاري ،كتاب العمم ،باب كتابة العمم (ٔ ،)ٖٖ/رقم.)ٔٔٔ( :
( )ٙرسالة إلى أىل الثغر بباب األبواب (ص.)ٔٚٗ :
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صحيح.
إ ًذا أىل الكبلم يقتدون بأبي الحسن األشعري ،فكان البلئق أن ال يجيموا السمف -رضي اهلل تعالى عنيم -وال أن
يخالفوىم.

والحافظ ابن القيم -رحمو اهلل -يذكر أن القول الذي ليس لئلنسان بو سمف يجب إنكاره ،إذا كانت ىذه المسألة
وقعت في زمن السمف فأفتوا فييا بقول أو أكثر من قول ،فجاء بعض الخمف فأفتى فييا بما لم يقمو أحد من

السمف ،يقول :ىذا ىو المنكر(ٔ).

واال فبل شك أنو قد تقع نوازل في ىذا العصر ما وقعت في العصور السابقة ،فيجتيد فييا العمماء ،فينا ال يقال:
ال تقل في مسألة ليس لك فييا سمف ،اإلمام أحمد ال يعني ىذا ،لكن إذا كان ذلك مما يخالف أقوال أىل العمم

عالما.
قبمو ،الجرأة غير محمودة في ىذا الباب ،ولو كان ً

مبنيا عمى أصل غير معتبر.
الشرط الرابع :أال يكون القول ِّ

مثبل األصول غير المعتبرة ،وكبلم ابن القيم الطويل عمى بعضيا في إعبلم الموقعين ،مثل :اعتبار
لو نظرتم ً
الحيل المذمومة التي يخمع بيا ربقة التكميف.

عبدا هلل -عز وجل.
الشريعة جاءت لضبط أفعال المكمفين ،واخراج المكمف من داعية اليوى؛ ليكون ً
فتأتي ىذه الحيل فتخرجو من ضبط الشريعة بمخارج ومسارب ىنا وىناك ليتخمص من الحكم الشرعي ،أو التبعة،
فيذا ال يجوز.

وكذلك أولئك الذين يردون مثبلً خبر اآلحاد بزعميم أنو يخالف القياس مطمقًا ،وقد نقل الشافعي -رحمو اهلل-
اإلجماع عمى تقديم خبر اآلحاد عمى القياس(ٕ).
وكذلك أولئك الذين يردون خبر اآلحاد فيما تعم بو البموى ،أو بزعم بعضيم إذا كان الراوي غير فقيو ،ىذا كمو ال

يصح ،يكون قد َبنى عمى أصل غير صحيح.
كذلك رد السنة المخصصة لظاىر القرآن مطمقًا ،يقول لك :السنة ما تخصص القرآن ،ىذا غير صحيح.

أيضا من يعتبر مجرد وجود القول أنو مسوغ لؤلخذ بو ،فيذا غير صحيح ،وىذا كثير في مثل ىذه األيام،
كذلك ً
االحتجاج بالخبلف ،واذا أجبت الواحد من ىؤالء السائمين لربما يسأل يقول :ما فييا قول آخر؟ ىل ىذا محل
اتفاق؟ ما في عالم أفتى بغير ىذا؟.

مزما بأن آخذ قول فبلن ،فبلن يقول
واذا سمع الفتاوى ىنا وىناك في القنوات أو نحو ذلك يقول :أنا لست م ً
بخبلف ىذا ،فإن لم يجد في بمده مع أن العامة تبع لعمماء بمدىم الذين يفتونيم؛ فإن لم يجد يقول :ما بين نجد

واألندلس أطياف -كما يدرسون في البرمجة العصبية ،-ففي نجد يحرمون المعازف والموسيقى ،وفي األندلس

تباح.

(ٔ) بدائع الفوائد (ٖ.)ٕٙٚ /
(ٕ) الرسالة :ص.)ٗ٘ٙ( :
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إ ًذا لك أن تتخير ،ال ،ويقولون :وكميم عمى حق .كميم عمى حق ،نحن نقول :المصيب عند اهلل واحد ،لكن قد
أما أن يبقى اإلنسان يتخير لمجرد وجود
يعذر المخطئ من المجتيدين أو المقمدين بالشروط التي ذكرناّ ،
االختبلف فبل.
يقول حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر المتوفى سنة أربعمائة وثبلث وستين ،يقول" :االختبلف ليس بحجة
()1

عند أحد عممتو من فقياء األمة إال من ال بصر لو ،وال معرفة عنده ،وال حجة في قولو"  .ىذا كبلم ابن عبد
البر.
وكذلك من العمماء -عمماء المغاربة ،أو األندلس -أبو الوليد الباجي المتوفى سنة أربعمائة وأربع وسبعين ،يقول:

وكثير ما يسألني من تقع ليم مسألة من األيمان ونحوىا لعل فييا رواية -المشكمة قديمة ،-أم لعل فييا رخصة
" ًا
وىم يرون أن ىذا من األمور الشائعة الجائزة ،ولو كان تكرر عمييم إنكار الفقياء لمثل ىذا لَ َما طالبوا بو ،وال

طمبوه مني ،وال من سواي ،وىذا مما ال خبلف بين المسممين ممن يعتد بو في اإلجماع أنو ال يجوز ،وال يسوغ،
وال يحل ألحد أن يفتي في دين اهلل تعالى إال بالحق الذي يعتقد أنو حق رضي بذلك من رضيو وسخطو من

سخطو"(ٕ).

ىذا عالم أندلسي ،توفى سنة أربعمائة وأربع وسبعين ،ليس بأحادي النظرة والتفكير ،وال بعالم يعيش في صحراء،

أو نحو ذلك ،فقو صحراوي كما يقولون ليم! ليس كذلك ،فيذا األمر العمماء متفقون عميو.

الباجي مالكي ،وابن عبد البر مالكي ،وابن الصبلح شافعي متوفى سنة ستمائة وثبلث وأربعين ،يقول ابن

الصبلح -رحمو اهلل" :-واعمم أن من يكتفي في فتياه أو عممو موافقًا لقول أو وجو في مسألة ،ويعمل بما يشاء
(ٖ).
من األقوال أو الوجوه من غير نظر في الترجيح ،وال تقيد بو فقد جيل ،وخرق اإلجماع"

يدا فبل يجوز أن يحكم
وىكذا القرافي المالكي المتوفى سنة ستمائة وأربع وثمانين ،يقول" :إن الحاكم إذا كان مجت ً
مقمدا جاز لو أن يفتي بالمشيور في مذىبو ،وأن يحكم بو وان لم يكن
وال أن يفتي إال بالراجح عنده ،وان كان ً

اجحا عنده ،مقم ًدا في رجحان القول المحكوم بو الذي يقمده في الفتيا ،وأما اتباع اليوى في الحكم والفتيا فحرام
ر ً
إجماعا"(ٗ).
ً

إجماعا وبقول أو وجو
ابن مفمح الحنبمي المتوفى سنة سبعمائة وثبلث وستين يقول" :ويحرم الحكم والفتيا باليوى
ً
إجماعا ،يقول" :قالو
من غير نظر في الترجيح إجماعاً ،ويجب عميو أن يعمل بموجب اعتقاده فيما لو وما عميو
ً

شيخنا"(٘) .يعني :شيخ اإلسبلم .وغير ىؤالء كثير.

(ٔ) جامع بيان العمم وفضمو (ٕ.)ٜٕٕ/
(ٕ) الموافقات (٘.)ٜٔ -ٜٓ/

(ٖ) أدب المفتي والمستفتي البن الصبلح (ص.)ٕٔ٘ :
(ٗ) تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناىج األحكام (ٔ.)ٕٙ/
(٘) الفروع وتصحيح الفروع (ٔٔ.)ٔٓٚ/
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الشاطبي المالكي المتوفى سنة سبعمائة وتسعين لو كبلم كثير في مثل ىذه القضية ،يقول" :وقد زاد ىذا األمر
معدودا في حجج اإلباحة".
عمى قدر الكفاية حتى صار الخبلف في المسائل
ً

يعني :يكفي من أجل أن يستحل ىذا األمر أن يقول :المسألة خبلفية ،فيو خبلف ،ىناك من أجاز.
يقول" :ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان االعتماد في جواز الفعل عمى كونو مختمفًا فيو بين أىل العمم ،ال
نظر آخر -ىذا سيأتي إيضاحو إن شاء اهلل ،-فربما وقع اإلفتاء في المسألة
بمعنى مراعاة الخبلف ،فإن لو ًا
بالمنع ،فيقالَ :لم تمنع والمسألة مختمف فييا؟ فيجعل الخبلف حجة في الجواز لمجرد كونيا مختمفًا فييا ال لدليل
يدل عمى صحة مذىب الجواز ،وال لتقميد من ىو أولى بالتقميد من القائل بالمنع ،وىو عين الخطأ عمى الشريعة؛

معتمدا ،وما ليس بحجة حجة"(ٔ).
حيث جعل ما ليس بمعتمد
ً
يعني ىذا ين َكر عميو؛ لمجرد االختبلف يأخذ بما يوافقو.

بل إن الشاطبي -رحمو اهلل -ذكر ضابطًا في مسألة االستفتاء والتقميد ،يقول :إن العامي يجب عميو أن يسأل

من يثق بدينو وعممو ،فإذا بمغو فتوى لعالم ْين فإنو ينظر في األعمم واألورع ،فإن استويا عنده -انظروا انتبيوا-
ركيبا خاصا عمى خبلف داعية اليوى في
نظر إلى اليوى ،فيأخذ بما يخالف ىواه؛ ألن الشريعة قد ركبت ت ً

النفوس.

يقول :إذا استوى عندك ىذا وىذا ولم يترجح أحد العالم ْين في العمم والورع ،انظر إلى ىواك وخذ بالعكس .اآلن
ما الذي يحصل عند كثيرين؟ ينظر إلى ىواه ،ويأخذ ما يوافق اليوى.

خامسا :أال يكون مخالفًا لنص صحيح صريح.

وقد مضى كبلم الشافعي -رحمو اهلل -في ىذا ،وما عدا ذلك تبقى مسائل اجتيادية ،فمسائل االجتياد ىذه مما

ظاىرا ،كما يقول شيخ اإلسبلم :حديث صحيح
وجوبا
لم يكن لمعمماء فيو دليل واضح في المسألة يجب العمل بو
ً
ً
ال معارض لو من جنسو ،فينا قد تخفى األدلة ،قد يخفى مأخذىا فيحصل االختبلف.
أيضا ،يقول" :منيا ما
البييقي -رحمو اهلل -جعل األحاديث المروية عمى ثبلثة أنواع من حيث الوضوح والصحة ً
منسوخا" .ما في
قد اتفق أىل العمم بالحديث عمى صحتو ،فذلك الذي ليس ألحد أن يتوسع في خبلفو ما لم يكن
ً
طبعا الكبلم في االجتياد اجتياد العمماء.
أحد يقول :أعرض عمى عقميً ،
"ومنيا ما قد اتفقوا عمى ضعفو ،فذاك الذي ليس ألحد أن يعتمد عميو ،ومنيا ما قد اختمفوا في ثبوتو"(ٕ) منيم من
يضعف ،ومنيم من يصحح ألمور ،ىذا يرى أنو يعتضد ،وىذا يرى أنو ال يعتضد بالطريق اآلخر ،وىذا يرى أن

ىذا الراوي مما يحتمل الضعف في مثمو ،أو ال يحتمل ،أو نحو ذلك من األمور التي تتعمق بالسند أو المتن،
كأن يقول بعض العمماء مثبلً :ىذا الجزء مدرج من قول الصحابي ،واآلخر يقول :ىذا غير مدرج بل ىو من
نفس الحديث ،ويكون ذلك محل احتمال فيختمفون ،فيذا يكون محل نظر واجتياد يجتيد فيو أىل االختصاص

(ٔ) الموافقات (٘.)ٜٖ-ٜٕ/
(ٕ) معرفة السنن واآلثار (ٔ.)ٕٔٛ/
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من أىل العمم.
ومن ثَّم يمكن أن نقول :إن االختبلف الذي يكون مرجعو إلى االجتياد يعني المسائل االجتيادية ،ما ىي؟ ما
ضابطيا؟ نقول :يمكن أن نمخص ىذا ،نقول:
-

أصبل ،فبقي العمماء يجتيدون.
المسائل التي لم َيرد فييا دليل ً
مسائل ورد فييا أدلة لكنيا متقابمة في نظر العالم ،يعني :النصوص الواردة مثبلً في مسألة استقبال القبمة

-

وقد يرد فييا دليل لكن خفي مأخذه ،مثل ما مثمنا(( :ال يصمين أحدكم العصر إال في بني قريظة)) ،فيذه

-

واالستدبار حال قضاء الحاجة ،وردت أحاديث ىنا وىنا ،وىي أحاديث متقابمة ،فيذه مسألة اجتيادية.

ثبلث صور فيما يمكن أن يقال عنو بأنو من مسائل االجتياد التي ال يحصل اإلنكار فييا ،وال توجب التفرق ،وال
يقال وال يحكم بالبطبلن بالنسبة لمقول اآلخر ،وغاية ما ىنالك أن يقال :ىذا راجح ،وىذا مرجوح.
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