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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 االختالف وموقفنا منو

 االختالف مع نتعامل وكيف المحمود االختالف وعالمات االختالف مع نتعامل كيفالحديث عن  مواصمة( 21)
 السائغ

 الشيخ/ خالد بف عثماف السبت
  :أما بعد ،والصالة والسالـ عمى رسوؿ اهلل ،الحمد هلل

 .؟و الضابط في ذلكفما ى ،ذـ، وما يحمدما يُ  ينقسـ إلىفإذا كاف ىذا االختالؼ 
 صمى اهلل عميو-أو عمى لساف نبيو  ،أقاـ اهلل تعالى بو الحجة في كتابو كؿ ما": يقوؿ -اهلل رحمو-الشافعي 

درؾ قياًسا فذىب كاف مف ذلؾ يحتمؿ التأويؿ، وي وما مو،االختالؼ فيو لمف عم لـ يحؿّ منصوًصا بيًنا  -وسمـ
ف خالفو فيو غيره لـ أق ،يحتممو الخبر أو القايس إلى معنى ،المتأّوؿ ؽ عميو ضيؽ ضي  إنو يُ  :ؿأو القياس وا 

 .(ٔ)"الخالؼ في المنصوص
أو  ،حكـٍ  فما كاف هلل تعالى فيو نص   :االختالؼ وجياف": "جماع العمـ"في موضع آخر في كتاب  ويقوؿ أيًضا

 وما ،خالفولـ يسع أحًدا عمـ مف ىذا واحًدا أف ي ،أو لممسمميف فيو إجماع ،سنة -صمى اهلل عميو وسمـ-لرسولو 
فإذا اجتيد مف لو  ،ىذه الوجوه الثالثة الشبية بأحدلـ يكف فيو مف ىذا واحد كاف ألىؿ العمـ االجتياد فيو بطمب 

 فإف ورد أمر ،أو إجماع بأف يكوف في معنى كتاب أو سنة ،و أف يقوؿ بما وجد الداللة عميوأف يجتيد وسع
 .(ٕ)"ه بخالفوعو أف يقوؿ بشيء وغيرُ تيد فخالؼ اجتياده اجتياد غيره وسمشتبو يحتمؿ حكميف مختمفيف فاج

معوا رًعا ىو الصادر عف أىمو الذيف اضطعتبر شفقد ذكر أف االجتياد الم -رحمو اهلل-وكذلؾ أيًضا الشاطبي 
 ؛مف ليس بعارؼ بما يفتقر االجتياد إليووىو الصادر ع ،عتبرغير الم :ثانيوال ،يفتقر إليو االجتياد بمعرفة ما

فكؿ رأي صدر عمى ىذا الوجو  ،واتباع لميوى ،في عماية وخبطٌ  ،بمجرد التشيي واألغراض ألف حقيقتو أنو رأيٌ 
 .(ٖ)"ألنو ضد الحؽ الذي أنزلو اهلل تعالى ؛ية في عدـ اعتبارهمر  فال
وىذا  ،يحتممو مف الخالؼ ال يحتممو الدليؿ وما نظر إلى ما -رحمو اهلل-، والشافعي نا نظر إلى المجتيديفى
 .صحيح وكم

 يعني خالؼ النص الواضح أو ما-جمع عميو أُ  ومف ىنا نعمـ أف مف خالؼ القرآف والسنة المستفيضة أو ما
  .عامؿ بما يميؽ بحالوفإنو ي -يعذر فيو أجمع عميو السمؼ خالًفا ال

وكذلؾ مف ينتقؿ مف  ،ي قصد الشارعوكؿ مف خالؼ ليوى في نفسو ال عف تحر  ،مثؿ ىذا خالفو مذموـ :يعني
 ،كذلؾ الذي يتتبع رخص الفقياء ،واتباع الدليؿ ،طمًبا لمصواب أو اتباع اليوى ال ،قوؿ إلى قوؿ لمجرد عادة
 .فإف مثؿ ىذا يكوف مذموًما ،حيحص غير نظرمف  أو يأخذ بأخؼ القوليف ،يوافقو وما ،يبحث دائًما عف األسيؿ

                                                           

 .(ٓٙ٘/ٔ) لمشافعي الرسالة (ٔ)
 .(ٗٗ: ص) العمـ جماع (ٕ)
 .(ٖٔٔ/٘) الموافقات (ٖ)
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 قمدكوف ىذا اإلنساف ي :، يعنيثـ نجد أنو يأخذ مف مذىب آخر ،عي أنو يمتـز مذىًبا معيًناوكذلؾ ذاؾ الذي يد
مف غير  ،ثـ نجده أخذ ىذه المسألة مف مذىب أبي حنيفة ،نحو ذلؾ أو ،أو أحمد ،أو الشافعي ،مذىب مالؾ
  .مبرر شرعي

نما ألنو وجد مايوافؽ ىواه ،يدؿ عمى الرجحاف دليؿمف غير  :يعني  .فإنو يكوف مذموًما ،وا 
ينبغي الخوض فييا أصاًل كما ذكرنا مف قبؿ في  وكذلؾ أيًضا أصحاب الخوض الباطؿ في المسائؿ التي ال

 .أو نحو ذلؾ ،لتي أخفى اهلل عممياالمسائؿ ا
نادرة الوقوع  ،ثيرىا في المجالسادرة التي يسائؿ النوالم ،واشتغؿ باألغاليط ،عاب المسائؿع صكذلؾ أيًضا مف تتب

ف تعددت أسباب اختالفيـ ،ثـ بعد ذلؾ يورث ذلؾ تفرًقا واختالًفا ،تكاد تقع ال  ،فيؤالء جميًعا يوصفوف بالذـ وا 
: -تبارؾ وتعالى-اليوى كما قاؿ اهلل اتباع الحؽ أو اتباع  ألنو ليس ىناؾ إال ؛فإف ذلؾ يرجع إلى شيء واحد

 .[ٕٙ: ص]{ اْلَيَوى َتتَِّبعِ  َواَل  ِباْلَحق   النَّاسِ  َبْينَ  َفاْحُكمْ  اْْلَْرضِ  ِفي َخِميَفةً  َجَعْمَناكَ  ِإنَّا َياَداُوودُ }
{ َأْىَواَءُىمْ  َيتَِّبُعونَ  َأنََّما َفاْعَممْ  َلكَ  َيْسَتِجيُبوا َلمْ  َفِإنْ } ،اتباع الحؽ والحكـ بو ىو اتباع اليوىقابؿ فإف الذي ي

 .[ٓ٘: القصص]
بيف مف خالؼ في األصوؿ  رؽٌ فف ،المخالفةقدر ثـ ىؤالء الذيف يختمفوف مف أىؿ األىواء يتفاوتوف أيًضا بحسب 

فيذا  ،مع التمكف مف معرفة الحؽ فييا ،أو الكميات المجمع عمييا ،طعف فيوم في الكتاب والسنة ثبوًتا ال الثابتة
 .فيذا ينبغي أف نراعيو ،أو نحو ذلؾ ،المتفرعة عنياالجزئية ليس كالمخالؼ فيما دونيا مف المسائؿ 

الواقع أف الذـ يمحؽ المختمفيف  ،ف كثيًرا مف المسائؿ الواقعة بيننا مما نختمؼ فيوإ :قاؿكذلؾ أيًضا يمكف أف ي
أو لوجود البغي والظمـ  ،لعدـ األىمية في النظر ؛ما إلى ذلؾو  ،بينيـ والعداوة التبايفَ  الذيف أورث ىذا االختالؼُ 
يذا ينظر إلى ىذه القضية ف ،ىي مسائؿ اجتيادية ،تحتمؿ ذلؾ ألنيا مسائؿ قد ال ؛في مثؿ ىذا االختالؼ

سقاط حقوؽ  ،يصح أف يؤدي ذلؾ إلى قطع الصالت فال ،أخرى وىذا ينظر إلييا باعتبارات ،باعتبارات معينة وا 
ولذلؾ يقوؿ أىؿ  ،يو الشيطاف بيف أىؿ اإليماف مف التحريش بينيـفإف حصؿ ذلؾ فيذا مما يمق ،األخوة اإليمانية

واختمفوا  ،قوافتفر  ،فخاض فييا الناس ،بأف كؿ مسألة حدثت في اإلسالـ -كما نقؿ الشاطبي عف بعضيـ-العمـ 
 ،شفقةنصيحة والمودة والرحمة والوال ،تفرًقا فبقيت األلفة وال ،بغًضا فمـ يورث ذلؾ االختالؼ بينيـ عداوة وال

 ،تكفيًرا وال ،يوجب تبديًعا مف تمؾ األقواؿ ال واألخذ بقوؿ ،يحؿ النظر فييا ،عممنا أف ذلؾ مف مسائؿ اإلسالـ
حدثت فاختمفوا فييا  ، وكؿ مسألةابعيف مع بقاء األلفة والمودةالؼ بيف الصحابة والتتخكما ظير مثؿ ىذا اال

عممنا أف ذلؾ ليس مف  وربما ارتقى إلى التكفير ،والتقاطع ،والتدابر ،واإلعراض ،فأورث اختالفيـ في ذلؾ التولي
كنا ط تمسرَ ألف اهلل شَ  ؛عرض عف الخوض فيياوي ،أف يجتنبيا بؿ يجب عمى كؿ ذي عقؿ ،أمر الديف في شيء

 َفَأْصَبْحُتمْ  ُقُموِبُكمْ  َبْينَ  َفأَلَّفَ  َأْعَداءً  ُكْنُتمْ  ِإذْ  َعَمْيُكمْ  المَّوِ  ِنْعَمتَ  َواْذُكُروا}: فقاؿ ،صبح في ذلؾ إخواًناباإلسالـ أف ن
 .فيذا ىو الالئؽ. (ٗ) [ٖٓٔ: عمراف آؿ] {ِإْخَواًنا ِبِنْعَمِتوِ 

                                                           

 .(ٕٖٛ/ٙ) والتربية والمنيج العقيدة في السمؼ مواقؼ موسوعة (ٗ)
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 .ز لنا ىذه المعالـ في االختالؼ الذي يكوف مذموًماميّ ىذا يُ  اً إذ
 :ز معيا االختالف المحمودمعالم بارزة نميو مؤشرات وعالمات 

 .الحقد في طمب التجر أوال: 
أف مف ىداه اهلل ": -رحمو اهلل- الحافظ ابف القيـوقد ذكر  ،وىو مف أسباب التوفيؽ واليداية ،عظيـ وىذا أصؿ

مف مع  ولو ،ورد الباطؿ مع مف كاف ،مع مف يبغضو ويعاديو ومع مف كاف ولو ،إلى األخذ بالحؽ حيث كاف
 .(٘)مف الحؽ بإذنو مؼ فيودي لما اختُ فيو ممف ىُ  ،يحبو ويواليو
يصدر  ومف كؿ ما ،تياهومف ف ،ومف قولو ،ىذا نستوحش مف كالمو ،وىؤالء ليـ قوليـ ،ىؤالء ليـ قوليـأصبحنا 

 .غير صحيح ىذا أو نحو ذلؾ، ،مقيوأو ي ،أو يؤلفو ،عنو مما يكتبو
اس أعمـ الن :بيذا المعيار، الحظ الذي ينظر :يعني". يـ قياًل فيذا أعمـ الناس وأىداىـ سبياًل وأقومُ ": ويقوؿ

 .وأىداىـ سبياًل وأقوميـ قياًل 
وىو  ،بعضيـ بعًضا عميو ويواليو ويناصره ذا اختمفوا فاختالفيـ رحمة وىدى، يقروأىؿ ىذا المسمؾ إ": يقوؿ

عماؿ الرأي والفكر فيما  ،بالتشاور ،يستغني عنو الناس في أمور دينيـ ودنياىـ داخؿ في باب التعاوف الذي ال وا 
وتجرد  ،يجور بالكتاب والسنة رضت عمى الحاكـ الذي الوع ،فإذا قوبؿ بيف اآلراء ،يوصؿ إلى إدراؾ الصواب

ىو  وما ،بفقؿ أف يخفى عميو الصوا ،وقصد طاعة اهلل ورسولو ،غ وسعواستفر و  ،الناظر عف التعصب والحمية
 .أقرب إليو

فإف الصحابة اختمفوا في  ،وال تبديًدا لمشمؿ ،افتراًقا في الكممة وال ،وجب معاداةي الؼ التخىذا النوع مف اال
مف غير أف يضمر  ،صافاةبؿ كانوا يرجعوف باأللفة والم ،قطيعة وال ،وجب ذلؾ بينيـ عداوةفمـ ي ،مسائؿ كثيرةً 

فيذا االختالؼ ، وأعمـويشيد بأنو خيٌر منو عمى أخيو،  ىستفتَ المُ  بؿ يدؿ ا،ذم   ضغينة وال بعضيـ لبعض
 .(ٙ)"تو واجتياده وتحريو لمحؽجريف وكؿ منيـ مطيع هلل بحسب نيأصحابو بيف األجر واأل

 ،مف كؿ ما يقولوواالستيحاش  ،القطيعة التامة ،انتيى ،اختمفنا مع ىذا أو ذاؾ ،صرنا إليو وما ،وقارف بيف حالنا
  !.؟ىذا يسوغ !،واليوى، ىذا يجوز؟ ،والبدعة ،والبطالف ،والخطأ ،والذـ ،واألصؿ فيو العيب ،أو يفعمو

  . ستفرغ الجيد والوسعأن ي: ثانياً 
 . (ٚ)ة المرحومةغفر لو مف ىذه األمنرجو لكؿ مف بذؿ جيده في تطمب الحؽ أف يُ ": فنحف كما قاؿ الذىبي

 بحيث يكوف كؿ ،بوالتحز  -القيـكما يقوؿ ابف -إلى التبايف يؤدي  ال فإف مثؿ ذلؾ إذا وقع عمى وجو ـّ ومف ثَ 
نما لألسؼ إذا كاف مع ىؤالء بعض يضر المختمفيف قصده طاعة اهلل ورسولو فإف ذلؾ االختالؼ ال مف ، وا 

فيحصؿ بسبب ذلؾ  ،، والعكس أيًضاقروف بالحؽ الذي مع ىؤالءي فيؤالء ال ،الحؽ ومع ىؤالء بعض الحؽ
 .البغي والمنافسة

                                                           

 .(ٙٔ٘/ٕ) والمعطمة الجيمية عمى الرد في المرسمة الصواعؽ (٘)
 (.ٛٔ٘-ٚٔ٘/ٕ) المصدر السابؽ (ٙ)
 .(ٕٚٔ/ٕٕ) النبالء أعالـ سير (ٚ)
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 ،فإنيـ يعمموف الحؽ مف كؿ مف جاء بو ،بخالؼ أىؿ الحؽ ،جميع المختمفيفوىذا شأف " :يقوؿ ابف القيـ
 اْخَتَمُفوا ِلَما آَمُنوا الَِّذينَ  المَّوُ  َفَيَدى}: فيؤالء الذيف قاؿ اهلل فييـ ،طميـويردوف با ،فيأخذوف حؽ جميع الطوائؼ

  .ىذا ىو الالئؽ بالمؤمف .(ٛ) [ٖٕٔ: البقرة] { ُمْسَتِقيمٍ  ِصرَاطٍ  ِإَلى َيَشاءُ  َمنْ  َيْيِدي َوالمَّوُ  ِبِإْذِنوِ  اْلَحق   ِمنَ  ِفيوِ 
وكؿ منيـ يظف أنو  ،غضيـكثر بسببو تبا ،وكذلؾ الحافظ ابف رجب يذكر أنو لما كثر اختالؼ الناس وتفرقيـ

 .أو نحو ذلؾ ،، خالؼ شيخنا، وذكر أف ذلؾ يقع كثيًرا لمجرد مخالفة متبوعبغض هللي
 وما ،مجرد اليوى والعادة عمى الميؿ إليووقد يكوف الحامؿ  ،يقوؿ إال الحؽ متبوع يظف أنو اللمخالفة ": يقوؿ

 ".البغض هلل يقدح في أف يكوف ىذا ىذاوكؿ ، إلى ذلؾ
يكوف  لكف قد ال ،مرجوح حيث اجتيد فقاؿ بقوؿ ،ويذكر أيًضا أف بعض العمماء قد يكوف مجتيًدا مأجوًرا

  .(ٜ)في ىذه الدرجة المنتصر لمقالتو تمؾ بمنزلةٍ 
ولكف ىؤالء الذيف تعصبوا لقولو وصار  ،، الشيخ معذورفيكوف مذموًما ،ةأنو انتصر لو عمى سبيؿ الحميّ  :يعني

 .الحمية يكوف الواحد منيـ مذموًمامف  اذلؾ عندىـ نوعً 
 كيف نتعامل مع االختالف السائغ؟ 

 .أخذنا بو إف ظير لنا رجحاف قوؿ لدليؿ: أواًل 
أو يأخذ  ،أو يتخير ،أو بأخفيا ،فيؿ يأخذ بأغمظ األقواؿ ،عميو مفتياف فأكثرإذا اختمؼ يقوؿ الحافظ ابف القيـ: 

ع فيعمؿ بالفتوى التي يوق   ،آخر فينظر مف يوافؽ القوليف السابقيف يمجأ إلى مفتٍ أو  ،أو األورع ،بقوؿ األعمـ
 أف يتحرى ويبحث عف الراجح بحسبو؟  أو يجب عميو ،عمييا

أو  ،أو الطبيبيف ،فيعمؿ كما يعمؿ عند اختالؼ الطريقيف ،السابع :أرجحيا ،فيو سبعة مذاىبيقوؿ: 
 .(ٓٔ)"المشيريف

 ،اشتبو عميو طريقافما في نظره، اختمؼ عميو الواصفوف، بمعنى أنو اختمؼ طبيباف يأخذ بقوؿ األرجح مني
فيأخذ بقوؿ  ،إلى كذا: ىذا الطريؽ يؤدي لو: ىذا الطريؽ يؤدي إلى كذا، وىذا يقوؿفيذا يقوؿ التبس عميو 

 ،فيأخذ بقوؿ مف؟ ،آخر في قضية معينة، وأشار عميو اآلخر بشيء األرجح منيما، كذلؾ أشار عميو رجؿ بشيء
  .األرجح منيما

فيو يأخذ بقوؿ األعمـ  ،إذا اختمفوا ،عمموأنو حينما يستفتي إذا كاف مقمًدا فإنو يأخذ بقوؿ مف يثؽ بدينو و  ثانيًا:
 واألورع .

وىذا  ،واجب :، ىذا يقوؿاًل إذا تقابؿ الوجوب واالستحبابمث :يعني ،ذلؾ فيويأخذ باألحوط فيما يسوغ  :ثالثًا
 .خذ بالحـزيأ ،مستحب :يقوؿ

ويكوف بذلؾ قد خرج  ،يءفيترؾ ىذا الش ،فإنو يأخذ باألحوط ،؟ىؿ ىذا محـر أو مباح ،كذلؾ التحريـ واإلباحة
 مف خالفيـ. 

                                                           

 .(٘ٔ٘/ٕ) والمعطمة الجيمية عمى الرد في المرسمة الصواعؽ (ٛ)
 .(ٜٜٚ/ٖ) والحكـ العمـو جامع (ٜ)
 .(ٖٕٓ/ٗ) العالميف رب عف الموقعيف إعالـ (ٓٔ)
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 . األخذ باألحوطبويسخر ممف يقوؿ  ،: ىؤالء فقياء األحوطياتلألسؼ يوجد ىناؾ مف يقوؿ
حديث  :و ذلؾفي، ومما يدؿ عمى أف األخذ باألحوط مشروع فيما يسوغ وىو مغالطة ،وىذا كالـ غير صحيح

أخيو سعد بف أبي وقاص أف ابف  وقاص عيد إلىكاف عتبة بف أبي  :قالت -رضي اهلل تعالى عنيا-عائشة 
 .يدة زمعة من  يلو 

-وقاؿ  ،ا كاف عاـ الفتح أخذه سعدفمم :، قالتؾفاقبضو إلي :قاؿ ،حممت منو :يعني ،ومف مائ و: ىيعني قاؿ
 . د إلّي فيويقد كاف ع ،: ابف أخي-يعني سعد بف أبي وقاص

صمى اهلل عميو -، فتساوقا إلى رسوؿ اهلل لد عمى فراشووُ  ،أبييدة لفقاؿ: أخي وابف و  ،عبد بف زمعة فقاـ إليو
لد وُ  ،دة أبييلوابف و  ،: أخيوقاؿ عبد بف زمعة، فيو ابف أخي وقد كاف عيد إليّ  ،رسوؿ اهلل يا :فقاؿ سعد -وسمـ

  .عمى فراشو
 .((عبد بن زمعة ىو لك يا)) :-صمى اهلل عميو وسمـ-نبي فقاؿ ال
 .ىو أف الولد لمفراشو  ،نظر إلى األصؿ -وسمـصمى اهلل عميو -النبي 
 .((أو الَحَجر، لمفراش ولمعاىر الَحْجرالولد )) :ػ-صمى اهلل عميو وسمـ-اؿ النبي ثـ ق

الحظ حكـ بو  .((يا سودة احتجبي منو)): -رضي اهلل عنيا-أـ المؤمنيف  -شاىدوىذا ىو ال-ثـ قاؿ لسودة 
ا رأى مف شبيو مَ تجبي منو لِ اح :مع ذلؾ قاؿو  ،لسودة، سودة بنت زمعةبف زمعة فمعنى ذلؾ أنو أٌخ لعبد  ،؟لمف

   .(ٔٔ)عائشة: فما رآىا حتى لقي اهلل تقال ،بف أبي وقاصبعتبة 
 فيذا عمؿ باألحوط . ،بواحتياًطا لمش   ((سودة احتجبي منو يا)): ومع ذلؾ قاؿ ،زمعةـ بأنو ولد لكاآلف حُ 

فإن  -قالو ثالث مرات-يا فنكاحيا باطل امرأة نكحت بغير إذن موالي أيما)): -رضي اهلل عنيا-حديث عائشة 
  .(ٕٔ) ((دخل بيا فالمير ليا بما أصاب منيا

فإف العمماء متفقوف عمى ": -رحمو اهلل-يقوؿ النووي  ،"أصاب منيا فالمير ليا بماالمير ليا، النكاح باطؿ " 
 . (ٖٔ)"أو وقوع في خالٍؼ آخر ،بسنة إذا لـ يمـز منو إخالؿ ،الحث عمى الخروج مف الخالؼ

 . (ٗٔ)"إذا جاء االختالؼ أخذنا باألحوط": كذلؾ الميث بف سعد يقوؿ
والعمؿ  ،ىو في سعة مف تركو مما ،فكذلؾ حؽ اهلل تعالى عمى العبد فيما اشتبو عميو": ير الطبر ابف جريويقوؿ 

كمف يريد  ،إذ يزوؿ بذلؾ عف نفسو الشؾ ؛يريبو ال يريبو إلى ما ، أو مما ىو غير واجب عميو أف يدع مابو
ياىاخ تركيا أزاؿ عف نفسو الريبة  ، فإفْ يايعمـ صدقيا مف كذب وال ،طبة امرأة فتخبره امرأة أنيا قد أرضعتو وا 

ية تطمئف إلى حم   لو أقدـ فإف النفس ال ، بخالؼ ماو إياىا بواجبوليس تزوج ،الالحقة لو بسبب إخبار المرأة
 ."تمؾ الزوجة

                                                           

 .(ٜٗٚٙ: )رقـ ،(ٖ٘ٔ/ٛ) أمة أو كانت حرة لمفراش، الولد: باب الفرائض، كتاب  البخاري، أخرجو (ٔٔ)
 (.ٖٕٛٓ: )رقـ ،(ٜٕٕ/ٕ) الولي في باب النكاح، كتاب داود، أبو أخرجو (ٕٔ)
 .(ٖٕ/ٕ) مسمـ عمى النووي شرح (ٖٔ)
 .(ٜٙٙٔ: )رقـ ،(ٜٙٓ/ٕ) وفضمو العمـ بياف جامع: انظر (ٗٔ)
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بعضيـ: قد فقاؿ  ،فاختمفوا عميو ،فسأؿ العمماء ،حراـ أنت عميّ  :إذا قاؿ الرجؿ المرأتو": -رحمو اهلل-ويقوؿ 
 بانت منؾ بالثالث، وقاؿ بعضيـ: إنيا حالؿ، غير أف عميؾ كفارة يميف. 

ف لـ ينوِ  ،فيو يميف اأو يمينً  ،أو الظيار فيو ظيار ،إف أراد الطالؽ فيو طالؽ ،: ذلؾ إلى نيتووقاؿ بعضيـ  وا 
 كما يؤمر ىناؾ أال ،ىنا بالفراؽفيؤمر  ،كإخبار المرأة بالرضاع يء، أيكوف ىذا اختالًفا في الحكـشيًئا فميس بش
 ،وأمانتيـ ،: حكمو في مسألة العمماء أف يبحث عف أحواليـًفا مف الوقوع في المحظور أو ال؟ قيؿيتزوجيا خو 
بخالؼ ما إذا بحث مثاًل عف أحواؿ المرأة  ،بيذا البحث ازة مرتفعةا ممكف والحز فيذ ،د األرجحثـ يقم ،ونصيحتيـ

ف أظير البحث أف أحواليا حميدة ،تزوؿ فإف الحزازة ال   .قاؿ إلى آخر ما (٘ٔ)"فيما عمى ىذا مختمفاف ،وا 
 .يؤيد العمؿ باألحوط في بعض الصورالميـ أنو 

 بقوؿ مف أراد منيـ؟  اختالؼ العمماء ىؿ يجوز أف يعمؿئؿ عف الرجؿ يقؼ عمى العز بف عبدالسالـ س
 ".عفإف مف عز عميو دينو تور  ،بأخذ األشد األحوط لديو ،بالخروج مف الخالؼ ،األولى االحتياط": قاؿ

 ،تياـ عمى الفمف يثؽ بسعة عممو وتورعو مف التيج يسأؿ عف دينو إال وال ،مف الورع أف يسأؿ األورع: ويقوؿ
زالوا  وما ،واألخذ بالحـز مما عميو عمـو الناس في األمر الميـ لو مف أمور الدنيا ،األحوطكما أف تقديـ 
 ،ولو عدت يعد وال ،بتوىْ الشأف أُ  ييأخذ لمشيء ذ ويذموف المتيور الذي ال ،ذي باؿ حتاط لكؿ أمريمدحوف الم

لى ىذا أومأت الحكمة القائمة:   :وؿىو يستشير ويق :عنيي- خصة مف اإلخواف عند المشاورةمف التمس الر وا 
ويناسب  ،لذي يكوف أخؼعطني التقرير اأ: يقوؿ لمطبيب-ومف األطباء عند المرض  ،-يوافؽ ىواي عطني ماأ

 . في ىذا الباب وذكر أمثاال ."الوزرأخطأ الرأي وازداد مرًضا وحمؿ  ومف الفقياء عند الشبية ،-ما أرغب بو
 ، وفعؿ مامؼ في تحريمواختُ  باجتناب ما -الخالؼ :أي-يستحب الخروج منو ": يقوؿ -رحمو اهلل-والزركشي 

 .(ٙٔ)"مؼ في وجوبواخت
، مع أف خروًجا مف الخالؼ ،إال بعد الزواؿصمى الجمعة ره ابف قدامة مف أف األولى أال تومف ذلؾ ماذك

 .(ٚٔ)العيدباعتبار أف وقتيا كوقت  ،صمى قبؿ الزواؿأنو يجوز أف ت المذىب
وشيخ  ،وابف حـز ،والخطيب البغدادي ،وىذا قاؿ بو ابف عبد البر ،بناًء عمى أف الحؽ واحد ال يتعدد كمووىذا 

ذا أجران، فمو أصاب ثم فاجتيد الحاكم حكم إذا)) :وغير ىؤالء كثير ويدؿ عميو ،تيميةاإلسالـ ابف   حكم وا 
 .(ٛٔ) ((أجر فمو أخطأ ثم فاجتيد

ليذا تجد المسائؿ و "وشيخ اإلسالـ يقوؿ:  ،بعضيـ عمى بعضزاؿ العمماء يرد  ، وماعمى أف الصواب واحد ؿدف
نما القوؿ الذي  ،اؿالتي تنازعت فييا األمة عمى أقو   .(ٜٔ)"منيا واحد -صمى اهلل عميو وسمـ-بعث بو النبي وا 

                                                           

 .(ٗٙٙ/ٕ) لمشاطبي االعتصاـ (٘ٔ)
 .(ٕٚٔ/ٕ) لمزركشي الفقيية القواعد في المنثور (ٙٔ)
 .(ٕ٘ٙ/ٕ) قدامة البف المغني (ٚٔ)
 ،(ٕٖ٘ٚ) :رقـ ،(ٛٓٔ/ٜ) أخطأ أو فأصاب اجتيد إذا الحاكـ أجر باب والسنة، بالكتاب االعتصاـ كتاب البخاري، أخرجو (ٛٔ)

 (.ٙٔٚٔ: )رقـ ،(ٕٖٗٔ/ٖ) أخطأ أو فأصاب، اجتيد إذا الحاكـ أجر بياف باب األقضية، كتاب ومسمـ،
 .(ٕٗ/ٖٖ) الفتاوى مجموع (ٜٔ)
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والمتضمنة لذمو كميا شيادة صريحة بأف الحؽ عند  ،اآليات الناىية عف االختالؼ في الديف": وابف القيـ يقوؿ
 . موإلى آخر كال .(ٕٓ)"عداه فخطأ وما ،اهلل واحد

 .لو كالـ عمى ىذا -رحمو اهلل-والشاطبي 
 ،يوافؽ رغبة اإلنساف وىواه أو ما ،تشاء ، ليس لؾ أف تتخير ماذلؾ ليس لؾ أف تتخير مف األقواؿ عمى بناء

نما يأخذ    باعتبار ما سبؽ. ،بما تبرأ بو ذمتووا 
نما يراعي ما ،بيذه الطريقةوىكذا المفتي ليس لو أف يتعامؿ مع المستفتيف  والنظر  ،سبؽ مف استفراغ الوسع وا 

 .في األدلة
بيذا  بأس إذا عممتُ  ، المسألة فييا خالؼ إًذا ال حرج عميّ كوف ال ،ا نقوؿ: ال يصح االحتجاج بالخالؼومف ىن
  ، ىذا ال يجوز.األمر

يمـز طمب  :يقوؿ ،أجمع المسمموف ،(ٕٔ)"المسمموف عمى أف الخالؼ ليس بحجةقد أجمع ": يقوؿ البرعبد ابف و 
  .ىنا يجب طمب الدليؿ ،عند االختالؼالدليؿ والحجة ليتبّيف الحؽ معو 

أف تعميؿ األحكاـ بالخالؼ عمة باطمة في نفس  يذكر -رحمو اهلل-وشيخ اإلسالـ   ،األحكاـ بالخالؼنيط نُ  ال اً إذ
 ذلؾ وصؼ حادث ، فإفالشارع بيا األحكاـ في نفس األمرؽ فإف الخالؼ ليس مف الصفات التي يعمّ  ،األمر

 .(ٕٕ)صمى اهلل عميو وسمـ-بعد النبي 
ؼ، فرؽ بيف ومراعاة الخال ،الخروج مف الخالؼوفرؽ بيف  ،ألنيـ اختمفوا فيو ؛أف تقوؿ: يجوزليس لؾ  :يعني

  .ىذا وىذا
 ،، عند قوة مأخذهىو دائًما ما ،ج منو عند قوة مأخذه؟ أف نعتبر خالؼ الغير بالخرو المراد بو مراعاة الخالؼ ما

ف كنا نعتقد خالؼ ىذا القوؿ  . فنراعي ذلؾ ،وا 
 .؟مي خمفو وقد عممت أنو مسيرى مف مس الذكر وضوء، أص ال رجؿ: قيؿ لإلماـ أحمدو 

 ،يرى بذلؾ بأًسا صمي خمفو الوتعرؼ أف ىذا الذي ت ،إذا كنت ترى أف مس الذكر ينقض الوضوء :يعني :الحظ
صمي، ـ يوتعمـ أنو أكؿ وتقد ،يرى الوجوب وآخر ال ،أو مثاًل أنت ترى أنو يجب الوضوء مف أكؿ لحوـ اإلبؿ

   .صمي خمفو؟ت ُتصمي خمفو أو ال
  .(ٖٕ)صمي خمفوتنعـ : اإلماـ أحمد قاؿ

أو  ،صمي خمؼ ىؤالء، توأبو حنيفة ،وكذلؾ مالؾ ،يرى أف أكؿ لحـ اإلبؿ ينقض إذا كاف مثاًل الشافعي اليعني 
 .صمي؟ تصميال ت

                                                           

 .(ٜٗ٘: ص) والمعطمة الجيمية عمى المرسمة الصواعؽ مختصر (ٕٓ)
 .(٘ٙٔ/ٔ) واألسانيد المعاني مف الموطأ في لما التمييد (ٕٔ)
 .(ٕٔٛ/ٖٕ) الفتاوى مجموع (ٕٕ)
 .(ٕٓ: ص) السجستاني داود أبي رواية أحمد اإلماـ مسائؿ (ٖٕ)
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نو الدـ خرج م قد فإف كاف اإلماـ": قيؿ لوف ،عاؼ والحجامةكاف يرى الوضوء مف الر  -رحمو اهلل-اإلماـ أحمد 
 يعني ىـ ال.  (ٕٗ)؟بوسعيد بف المسي ،اإلماـ مالؾ ي خمؼأصم ؟ فقاؿ: كيؼ الصمي خمفوىؿ ت ،ولـ يتوضأ

 .يروف أف ذلؾ يفسد الوضوء
ف عجز رب  " :وجاء في كّشاؼ القناع  ".نويْ جناية فسرؽ قدر دَ  عميو عف أرش ديف عف استيفائو أو مجني   وا 

 وجد شيًئا مف مالو فأخذه. ،يفعميو الد ممف لـ يردّ  :يعني
ء كالوط ،الحد األخذ شبية تدرأ االختالؼ في إباحةفيكوف  ،ألف بعض العمماء أباح لو األخذ ؛قطع فال": يقوؿ

 .(ٕ٘)ح المختمؼ في صحتوفي نكا
  .((فنكاحيا باطل)): يقوؿ -صمى اهلل عميو وسمـ-تزوج امرأة مف غير ولي النبي لو أف أحًدا 

 قيـ عميو حد الزنا؟ ىؿ ن
 الجواب: ال، مراعاة لمخالؼ. 

 راعى؟ ىؿ كؿ خالؼ يلكف، 
نما الخالؼ الذي يكوف مف مالجواب: أنو ليس بيذا اإلطالؽ مما يتصور  وموارد الظنوف ،حاؿ االجتياد، وا 

م ،ا مف جية ثبوت األدلةإم ،افوحصوؿ التردد بيف أطر   ،تفيده تمؾ األدلة مف المعاني ا مف جية ماوا 
م ،والمقتضيات  .فينا يمكف مراعاة ىذا الخالؼ والخروج منو بفعؿ األحوط -كما ذكرنا-ا مف جية التقابؿ وا 

يذكر أف مثؿ ىذا  -رحمو اهلل-وشيخ اإلسالـ  ،ىذا ممف كاف متأىاًل  ،وننظر فييا ،نحف نبحث عف األدلة
ف فقد وجب دليؿ البيال فأما إذا تبي ،-صمى اهلل عميو وسمـ-ف سنة الرسوؿ تبيتاالختالؼ يورث شبية إذا لـ 

  .إليوالمصير 
لـ يكف  -صمى اهلل عميو وسمـ-مى أف مف استبانت لو سنة النبي يذكر إجماع العمماء ع -رحمو اهلل-والشافعي 

 .(ٕٙ)وؿ أحدلو أف يدعيا لق
م ،ا لدليموستنده إموم ،الخالؼ الذي قوي مأخذهف ا الستفاضتو وجرياف العمؿ بو دوف معارضتو لمقتضى وا 

 .طمب الخروج منوي وال ،عتبري ا الخالؼ الميجور فإف ذلؾ الأم ،بالخروج منوراعى ىذا يستحؽ بأف ي ،الشرع
: العبرة بقوة لعز بف عبد السالـ وطائفة يقولوفاإلماـ مالؾ وا ؟بكثرة القائميف أو بما قوي دليمووىؿ يكوف االعتبار 

 . بكثرة القائميف الدليؿ ال
 .ذلؾ معتبًراوبعض أىؿ العمـ يرى أف كثرة القائميف أيًضا تجعؿ 

 شروط مراعاة الخالف:
 :كوف بشروطتلخالؼ مراعاة ا
 . ف الخالؼ الذي قد فاتو ىذا الشرطط كثير مسقومف ىنا أُ ، وي المأخذأف يكوف الخالؼ ق :اْلول
 .خالؼ اإلجماعإلى صورة ت لمراعاةتؤدي ىذه ا أال :الثاني

                                                           

 .(ٕٓٚ/ ٔ) البالغة اهلل حجة (ٕٗ)
 .(ٖٗٔ/ ٙ) اإلقناع متف عف القناع كشاؼ (ٕ٘)
 .(ٕٔٓ/ٕ) العالميف رب عف الموقعيف إعالـ (ٕٙ)
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بمير أقؿ مف ربع  ،شيود وال ،تزوج بدوف ولي: لو جاء إنساف الخالؼىذا في مراعاة يوضح  مثاال أعطيكـ
 .ىذه ثالثة أشياء :، الحظدينار

 .اإلماـ الشافعي دقم ، أقؿ مف ربع ديناراإلماـ مالؾد قم -أنو ليس بشرط-، عدـ الشيود حنيفة باد أبال ولي قم
يصح لفقده الشروط  : اللقالوا أو عمى أصحاب مذىب أبي حنيفة ،رض عمى أبي حنيفةىذا النكاح لو ع

 .األخرى
فؽ فيو ثالثة أشياء مف يصح، ىذا لُ  : الرض عمى الشافعية قالواصح، لو عي : الرض عمى المالكية قالوالو ع

 ،ياميقوؿ أحد بح ، فيذه الصورة المركبة بيذه الطريقة الفجمعيا ىذا ،ط شرط مف كؿ مذىبسقأُ  ،ثالثة مذاىب
المالكية  عند ،فما أحد منيـ يصححو ،الطريقة ونصحح ىذا النكاح الذي بيذه ،ختالؼ: نراعي االنقوؿ فينا ال

  باطؿ، عند األحناؼ باطؿ، عند الشافعية باطؿ.
مجاؿ  ، الاىا عمى التسميـ واالنقياد والنصعقائد مبن أصوؿ الديف ،الخالؼ مراعاةجري فييا ت ىناؾ أمور ال

 عبرة بقولو. أو نحو ذلؾ مف العمـو الكالمية فال ،برأيوإذا جاءنا مف يخوض ف ،لمخوض فييا باآلراء
مجاؿ لمخالؼ  ىذه ال ،ونحو ذلؾ ،والصياـ ،والزكاة ،وجوب الصالة ،الديف بالضرورةمف : المعموـ األمر الثاني

  .فييا
 جزئي وأنو ال ،وجوب غسؿ القدميف في الوضوء :، مثؿةمف األحكاـ الجميىو بمنزلة الضروري  ما :الثالث
 .المسح
 ،في سفر ،أو نحو ذلؾ ،بريةفي  ،ناس في مكاف ،في القبمة االجتياد مثاًل  :يعني ،إلى الحسما استند الرابع: 

د أحدىما اآلخر في قم، ىؿ يالقبمة مف ىنا، ىما اثناف مثاًل  :وىذا قاؿ ،القبمة مف ىنا :ىذا قاؿ ،اجتيدوا في القبمة
  حسي؟  خر في أمراجتياد يخالؼ اآل؟ كؿ واحد لو االستقباؿ
وىذا  صموف جماعة أو فرادى؟ يصموف جماعة، ىذا يصمي مف ىنا،يجوز لو أف يقمده، طيب ي : أنو الالجواب

 :نقوؿ ما ،كذلؾ وىذا عميو ،جتيادألف ىذا يجب عميو أف يعمؿ بمقتضى اال ؛والصالة صحيحة، صمي مف ىناي
 يصير إلى اجتياده. وال ،صاحبود ثـ بعد ذلؾ يقم ،راعي اجتياد اآلخرواهلل عميو أف ي

  .، المقصود التوضيحؿ بياأطو   وعمى كؿ حاؿ ىذا لو أمثمة أخرى ال
ألف  ؛و االختالؼراعى فيي فيذا ال ،وتكممنا عميو ،وىذا واضح ،كاف مف قبيؿ اختالؼ التنوع : وىو ماالخامس

 كؿ ىذا حؽ أصاًل.
إف قمت بيذا عند اآلخر أنت  ،متناقضةتكوف  ؿ أحياًنااأقو  ،الخروج مف االختالؼ الكف ىناؾ حاالت يتعذر فيي

ف قمت ،سيء وآثـم الذيف  ،قراءة سورة الفاتحة خمؼ اإلماـ في الجيرية مثؿ ،بما يقابمو فأنت عند األوؿ كذلؾ وا 
يو فإف قرأ ف ،[ٕٗٓ: األعراؼ]{ َوَأْنِصُتوا َلوُ  َفاْسَتِمُعوا}: ألف اهلل قاؿ ؛: ال تجوز لو القراءةيقولوف ،قرأت ال :يقولوف
يقولوف: إف لـ يقرأ  ،ويستدلوف باألدلة األخرى يجب أف يقرأ :، والذيف يقولوفومخالؼ ليذه اآلية ،ومذنب ،مسيء

كيؼ تخرج مف الخالؼ في مثؿ ىذا؟ فعؿ  الموضوع؟ ، فماذا تصنع في مسألة االحتياط في ىذافصالتو باطمة
ف ك في أحوط ىنا ؟ مااألحوط وليس  ،إنو األحوط في مثؿ ىذا المثاؿ :بعض أىؿ العمـ ذكر شيًئا يقوؿاف وا 

 . لكف توجد مسائؿ ىي بيذه الطريقة ،المقصود مناقشة المثاؿ بعينو
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فيؿ يمكف ىنا أف  ،مؼ فيوىذا الحؽ مخت ،مثؿ ماؿ اليتيـ ،كذلؾ إذا كاف االختالؼ يتعمؽ بحقوؽ اآلخريف
في الخالؼ  -القاضي يعني-والحاكـ يتوسط  ،والمساىمة بماؿ أحدىما ،امحةواهلل نقوـ بما يكوف فيو المس :نقوؿ

  .؟أو يستحقو غريمو مثاًل  ،فيؿ الماؿ يستحقو ىذا اليتيـ -مؼ فييامسألة مخت- في ىذه المسألة
نمفؽ و  ،نحف نجمع بيف ىذا وىذا ،ال واهلل :نقوؿ ما ،واألخذ بأحد القوليف ،قضيةفينا البد مف الفصؿ في ىذه ال

أحياًنا الء الخصوـ في ىذه الحقوؽ وىؤ  ،مثاًل  أو بعض حؽ اليتيـ ،حؽ اليتيـلربما ع بو يضي احكمً مف ذلؾ 
   .نريد مفاصؿ الحقوؽ ،نريد الصمح حؽ الال: نريد يقولوف

 من الذي يراعي الخالف؟
مف ىذا شأف المجتيديف  :الخالؼ كما قاؿ الشاطبي مراعاة ؟لكف يبقى سؤاؿ ىنا مف الذي يراعي الخالؼ

أو  ،ديفوليس بالمقم ،وىذا النظر إنما يختص بأىؿ االجتياد ،خالؼألف ذلؾ يعني مراعاة دليؿ الم ؛الفقياء
 أو أشباه العواـ. ،العواـ

 مراعاة حال أىل البمد:
مف آداب القاضي إذا جاء إلى بمد أنو يعرؼ  :فولذلؾ يقولو  ،حاؿ أىؿ البمد :مف األشياء التي ينبغي أف تراعى

وأعراؼ  ،وكيؼ يعبروف عنيا ،ماذا يقصدوف بيا ،واأللفاظ ،ومصطمحات ىؤالء الناس في العبارات ،العادات
 . أىؿ ذلؾ البمد

فإني أكره االختالؼ  ،كنتـ تقضوف ماكاقضوا ": مضى كالمو حينما قاؿ لقضاتو -رضي اهلل تعالى عنو- وعمي  
  .(ٕٚ)"أو أموت كما مات أصحابي ،حتى يكوف لمناس جماعة

يصح أف  ولذلؾ ال ،(ٕٛ)"بما اجتمع عميو فقياؤىـ كؿ قوـ ليقضِ ": عبدالعزيز قاؿ لقضاتو في األمصارعمر بف 
 . بأمور ىي عمى خالؼ الفتوى الجارية في ذلؾ البمدبتدر الناس يُ 

يتعمؽ يعني عف حكـ -ئؿ عف فريضة فس ،بف أنسكنت في مجمس مالؾ ": دييقوؿ إسماعيؿ ابف بنت الس  
 ،فضميما نكري ا وعبداهلل ال: إف عمي  فقاؿ مالؾ ،قاؿ عمي وابف مسعود ما فقمت فييا ،فأجاب بقوؿ زيد -بالفرائض

ذا ،-ينةيعني أىؿ المد-بف ثابت وأىؿ بمدنا عمى قوؿ زيد   ؾأَ فيبد يعرفوف، ال بما ىـتبدأْ  فال قوـ بيف كنت وا 
  .(ٜٕ)"تكره ما منيـ
 . فيأتي إنساف ويأتييـ بفتوى ليس عمييا العمؿ في بمدىـ ،مشوا عمى فتوىىنا ناس 
اد طالب العمـ أف يأتوا بفتاوى صح آلحي وال ،والفتوى الشائعة ،يراعى القوؿ الذائع عند ىؤالء العمماء ولذلؾ

ألف ىذا  ؛ولربما أدى ذلؾ إلى الشؾ في ثوابت الشريعة أحياًنا ،واضطراًبا ،غريبة تسبب عند الناس خماًل وبمبمة
بفتوى غريبة  يـفيأتي ،يجوز أف ىذا ال وأ ،وا عمى قوؿ المفتيف عندىـ أف ىذا يجوزئونش ،األمر اعتادوا عميو

 .تنقض ىذا مف أصمو
                                                           

 الحسف أبي الياشمي القرشي طالب أبي بف عمي مناقب باب ،-وسمـ عميو اهلل صمى- النبي أصحاب كتاب البخاري، أخرجو (ٕٚ)
 (.ٖٚٓٚ: )رقـ ،(ٜٔ/٘) -عنو اهلل رضي-
 .(ٕ٘ٙ: )رقـ ،(ٜٛٗ/ٔ) الفقياء اختالؼ باب سننو، في الدارمي أخرجو (ٕٛ)
 .(ٚٚٔ/ٔٔ) النبالء أعالـ سير (ٜٕ)
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أجمع  أو ما ،أف ذلؾ إنما يكوف لمف خالؼ القرآف والسنة المستفيضة :بقى مسألة اإلنكار في مسائؿ االختالؼت
 ،وذكرنا أيًضا ضابط المسائؿ االجتيادية ،ذكرنا مف الحاالت إلى آخر ما ،عذر فيو مثموي عميو السمؼ خالًفا ال
  .ىذا كمو ينبغي مراعاتو

 ،وذات معايير ،قضايا دقيقة الحظوا أف مثؿ ىذه القضايا ىي نتحدث عف االختالؼ والتعامؿ معو وحينما
أو  ،ىؿ ىذا يمكف لممبتدئيف ؟، فيؿ ىذا يمكف لكؿ أحدوتنزيؿ عمى قضايا واقعة ،ةنظر في أدل وتحتاج إلى

 ،الكالـ في كؿ شيء ىذا غير صوابنحف فيو مف المبادرة والمسارعة ب فإف ما ـّ ومف ث ،؟المتوسطيف في الطمب
وأوقع الناس في مثؿ ىذه البمبمة التي أدت إلى  ،قـ الفتفاوف ،وزاد في ىذه المشكمة ،الختالؼع امما وسىو و 

   .زعزعة ثوابت كانت مستقرة عند ىؤالء الناس
 استحضار أن اْلصول والغايات والطرق والمقاصد واحدة:

ؼ مع إخواننا في نختم السيما حينمامع الخالؼ عموًما في تعاممنا مف األشياء التي ينبغي أف نالحظيا  لكف
كما يقرر الحافظ ابف القيـ  ،أف نستحضر أف األصوؿ والغايات والطرؽ والمقاصد واحدة ،اختالؼ التضاد السائغ

ولكف إذا كاف ": يقوؿ ،الناس لألسباب التي ذكرناىااالختالؼ أمر ضروري حينما يقع بيف  بأف بعد أف قاؿ
ف وقع كاف ،يكد يقع اختالؼؽ المسموكة واحدة لـ والطري ،والغاية المطموبة واحدة ،األصؿ واحًدا  ال ااختالفً  وا 
والقصد  ،فإف األصؿ الذي بنوا عميو واحد وىو كتاب اهلل وسنة رسولو ،الصحابةختالؼ تقدـ مف ايضر كما 

 ،ورأي ،والطريؽ واحد وىو النظر في أدلة القرآف والسنة وتقديميا عمى كؿ قوؿ ،اهلل ورسولو واحد وىو طاعة
 .(ٖٓ)"وسياسة ،وذوؽ ،وقياس

اع نحف متفقوف عمى األصؿ ىو اتب ،تياداتنا فمماذا نتفرؽ وننقسـ؟لكف حينما تختمؼ اج ،نحف متفقوف عمى ىذا
يجب  إنناونختمؼ في وجيات نظر ف ،نحف حينما نجتيد افإذً  ،والسمؼ الصالح -صمى اهلل عميو وسمـ-الرسوؿ 

وأنا أتفؽ معؾ  ،سياس نفس الكتب التي تدر  وأنا أدر   ،رسيادْ فس الكتب التي تس نرْ فأنا أدْ  ،ةأف توجد بيننا األلف
، مصادر التمقي والنظر واالستدالؿ واألمور المعتبرة فيما يرجع الناس إليو مف ،في نفس األصوؿ والمنطمقات

  .العقيدة واحدة
وىذا ينبز باأللقاب  ،وىذا يرشؽ ،وىذا يرشؽ ،وىذا في طرؼ ،وىذا في طرؼ ،وىذا في شؽ ،لماذا ىذا في شؽ

  .يجوز بحاؿ مف األحواؿ ىذا ال !؟، ىذا يجوز؟يقابمو بمقب أقبح منووالثاني 
فيما يكوف بيف الناس مف فتف  ،وقضايا مف النوازؿ ،في أمور مستجدة واالختالؼ ىىذا مف  وقد يكوف كثير

  .ومشكالت
فينكؼ كثير  ،ويدهمسؾ لسانو فإنو ي حسفيُ  ومف ال ،حسففيتكمـ مف يُ  ،التفرؽىذا التبايف و يوجب  فيذا كمو ال
 .ونستريح ،مف الشر

 منع إثارة الفتاوى الشاذة واْلقوال الضعيفة:

                                                           

 .(ٜٔ٘/ٕ) والمعطمة الجيمية عمى الرد في المرسمة الصواعؽ (ٖٓ)
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فتف وتسبب ال ،ةمالبمب -كما سبؽ-ف ىذه تسبب أل ؛األقواؿ الضعيفةو  ،منع مف إثارة الفتاوى الشاذةكذلؾ أيًضا يُ 
ال عمى وجو القدح  ،أف يحكيو عف إماـ مف أئمة المسمميف مثؿ ىذا ليس ألحد" وشيخ اإلسالـ يقوؿ: ،بيف الناس

 ".ى وجو المتابعةوال عم ،فيو
: ، يقوؿ؟أو كانت جديدة ،ء كانت قديمةثار سوالماذا ت األقواؿ الشاذة ،روىيُ  وال ،ىطو يُ  يعني ينبغي أف :يقوؿ

 ،السنة والجماعةحتى يدعوىـ إلى الخروج عف  ،الفتنة بيف مذاىب أىؿ السنةبمثؿ ىذا صار وزير التتر يمقي "
 .(ٖٔ)"ويوقعيـ في مذاىب الرافضة وأىؿ اإللحاد

مف المنافقيف وأصحاب المذاىب الفاسدة س والجف مف أعداء الديف واليوـ شياطيف اإلن ،يمعب فييـ بيذه الطريقة
في وقت  ،أو نحو ذلؾ بإثارة فتوى يشتغؿ بيا الناس ،ظاىًراالباطمة لربما يغروف بعض مف ينتسب إلى العمـ 

  .رى اإلسالـ عروة عروةتنقض فيو ع
يفيموف المراد  ثـ بعد ذلؾ ىؤالء أصاًل قد ال ،ضاع الكبيررَ  -مثاًل -يأتيؾ مف يشغؿ الناس بمسألة  :يعني

 ،مشبعات حتى يصير محرًما ليارضع ىذا الرجؿ خمًسا وت ،خرج ثديياوف أف ىذه المرأة تيظن ،برضاع الكبير
نما ت ،يقصد ذلؾ بينما مف قاؿ بيذا ىو ال ،ـ عميوتحرُ  بقدر  ،أو نحو ذلؾ ،الحميب بواسطة إناءىذا عطيو وا 

قاؿ بو  ىذا قوؿ ،غير صحيح ىذا قوؿ ،إذا كاف ىناؾ حاجة لمثؿ ىذا :يعني ،مشبعات عند الحاجة خمسٍ 
  .يصح أف ذلؾ السواد األعظـ مف أىؿ العمـ ال ،لكف عامة أىؿ العمـو  ،بعض أىؿ العمـ

فإذا جاء مف يثيره مع المعطيات  ،أو قوؿ ضعيؼ ،نحف نعتقد أف ىذا القوؿ شاذ ،جد مف قاؿ بولكف وُ و 
   .فإف ذلؾ يتحوؿ إلى شناعة ،وكثرة المفسديف ،وكثرة الشامتيف ،المعاصرة بوسائؿ اإلعالـ

نما أخذوه بصورة ،القائؿ بوفيموا قصد  وما ،أخذوه مف مأخذ صحيح ما ثـ بعد ذلؾ صاروا يشمتوف  ،مشوىة وا 
  .يميؽ بحاؿ مف األحواؿ ، ىذا اليتالعب بو ىؤالء مف المفسديف حكةوصار ذلؾ ضُ  ،بالديف وأىمو
كؿ أحد يريد أف يدلي بدلوه اآلف  ،إلى ذلؾ وما ،والحسابات ،والمواقع ،ج المنتدياتموتعت ،شغؿ الناسثـ يبدأ يُ 

  .في ىذه القضية
أنا أتبنى  :يأتي يقوؿ ىذاال  ،وال عمى سبيؿ الذـ ،عمى سبيؿ المدح ال ،حكىت وال ،روىتُ  وال ،طوىىذه القضية تُ 

نما ينبغي  ،يكوف ذلؾ أيًضا عمى سبيؿ الشناعة وال ،وقاؿ بو فالف ،قاؿ بو فالف ،ىذا القوؿ قطع الطريؽ أف يوا 
اإلعالـ يمعب في فيو صار  واألقواؿ في زمف فتاوىمثؿ ىذه البوالذيف يريدوف أف يصطادوا  ،عمى المتربصيف

 .عقوؿ الناس
 :وا بوأىل اإليمان أن يتحم ىالعدل الذي يجب عم

َذا}: يقوؿ -تبارؾ وتعالى-واهلل  بف سعدي عند وذلؾ كما يقوؿ الشيخ عبدالرحمف  ،[ٕ٘ٔ: األنعاـ]{ َفاْعِدُلوا ُقْمُتمْ  َواِ 
فإف الميؿ عمى  ،يمـز بيانو وعدـ كتماف ما ،واإلنصاؼ ،تكرىوفومف  ،وفتحب بمراعاة الصدؽ فيمف" :ىذه اآلية

                                                           

 .(ٖٚٔ/ٕٖ) الفتاوى مجموع (ٖٔ)
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فالواجب عميو  ،بؿ إذا تكمـ العالـ عمى مقاالت أىؿ البدع ،في مقالتو مف الظمـ المحـر أو ،مف تكره بالكالـ فيو
 .(ٕٖ)"ويعتبر قربيا مف الحؽ وبعدىا عنو ،فييا مف الحؽ والباطؿ ف ماوأف يبي ،كؿ ذي حؽ حقوأف يعطي 

وفيما  ،وفي مؤلفاتو ،بؿ لربما نبحث في كالمو الطويؿ ،ولو كاف يوافقنا نبحث عف تخطئة قولو ،احينما نكره فالنً 
ىؿ ىذا يجوز؟  ،عف خطأ رطة حتى نبحثنسمع مئات األش ،ونحو ذلؾ نبحث عف خطأ ،لو مف دروس صوتية
ف يمكف أ إذا كنا نتعامؿ مع االختالؼ بيذه الطريقة ال ،وىو مف البغي والظمـ والعدواف ،ىذا خالؼ العدؿ

 َيْجِرَمنَُّكمْ  َواَل }: يقوؿ -عز وجؿ-واهلل  ،-ارؾ وتعالىتب-، وتضييع حدود اهلل ة ىي مصالح األمةوالضحي ،نجتمع
   .[ٛ: المائدة] {ِلمتَّْقَوى َأْقَربُ  ُىوَ  اْعِدُلوا َتْعِدُلوا َأالَّ  َعَمى َقْومٍ  َشَنآنُ 

كاف البغض الذي أمر فإذا  ،وىو بغض مأمور بو ،ب بغضيـ لمكفارىذه اآلية نزلت بسب": شيخ اإلسالـ يقوؿ
 فيو أحؽ أال ،؟فسأو بيوى ن ،بغض مسمـ بتأويؿ وشبيةفكيؼ في  ،يي صاحبو أف يظمـ مف أبغضواهلل بو قد نُ 

 .(ٖٖ)"معو بؿ يعدؿ ،ظمـي
خصوًصا  ،ى بيا الرجؿىو أفضؿ حمية تحم": بؿ يقوؿ ،يذكر وجوب اإلنصاؼ -اهلل رحمو-والحافظ ابف القيـ 

 .[٘ٔ: الشورى]{ َبْيَنُكمُ  ِْلَْعِدلَ  َوُأِمْرتُ }: واهلل يقوؿ ،بيف األقواؿ والمذاىبب نفسو حكًما مف نصّ 
بؿ  ،طائفتو ومتبوعوو  ،مذىبو وذوي ،ـ مع قريبويميؿ أحدى وأال ،الطوائؼفورثة الرسوؿ منصبيـ العدؿ بيف 

  .(ٖٗ)"ويديف بديف العدؿ واإلنصاؼ ،وينزؿ بنزولو ،يكوف الحؽ مطموبو يسير بسيره
 ،لسنا نتحدث عف اآلخريف ،ىذا الكالـ يوجيو كؿ واحد منا إلى نفسو :؟ نحف كما قمنا منذ البدايةىؿ نحف كذلؾ
  مشكالت، واهلل المستعاف.و ف عمؿ، عندنا م نحف نعالج ما

ثالث مف جمعيف فقد ": كما في الصحيح -رضي اهلل عنو-وقد قاؿ عمار  ،يعونض وأال ،فيذا كمو يجب مراعاتو
 .(ٖ٘)"واإلنفاؽ مف اإلقتار ،ـ، وبذؿ السالـ لمعالَ اإلنصاؼ مف نفسؾ :جمع اإليماف

 أن نعتقد أن ما ثبت بيقين ال يزول إال بيقين:
 الف ،، مف ثبت لو أصؿ اإلسالـبيقيف ال يزوؿ إال بيقيف أف نعتقد أف ما ثبت :عمى كؿ حاؿ مما يدخؿ في ىذاو 
ا الخطأ في ، وىكذبيقيف خرج منيا إاليُ  ، مف ثبت لو اتباع السنة البيقيف ويحكـ بكفره إال ،اإلسالـخرج مف يُ 

صمى -فإف النبي  ـ عميوونحك ،خرج ىذا مف اإلسالـحينما نُ  ،الحكـ بالكفرالخطأ في أسيؿ مف  الحكـ باإليماف
أي رجع  ،(ٖٙ) ((عميو حارَ  وليس كذلك إال ،عدو اهلل :أو قال ،من دعا رجاًل بالكفر)): يقوؿ -اهلل عميو وسمـ

 . عميو
عمى  أنو باؽٍ -وحينما نخطئ في الحكـ عميو بيذا  ،بيقيف خرج منو إاليُ  نعمـ أنو دخؿ اإلسالـ بيقيف الفكوننا 

  .خرجو مف الديفأسيؿ مف أف ن -أصؿ اإلسالـ
                                                           

 .(ٕٓٛ: ص) الرحمف الكريـ تيسير=  السعدي تفسير (ٕٖ)
 .(ٕٚٔ/٘) النبوية السنة منياج (ٖٖ)
 .(ٗ٘/ٔ) مشيور ت العالميف رب عف الموقعيف إعالـ (ٖٗ)
 (.٘ٔ/ٔ) اإلسالـ مف السالـ إفشاء: باب اإليماف، كتاب البخاري، صحيح (ٖ٘)
 (.ٔٙ: )رقـ ،(ٜٚ/ٔ) يعمـ وىو أبيو عف رغب مف إيماف حاؿ بياف باب اإليماف، كتاب مسمـ، أخرجو (ٖٙ)
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ابف  شيخ اإلسالـ ذكركما  ،فيذا مذىب أىؿ السنة ،جرافىوال  ،تأثيـ فييا نعمـ أف مسائؿ االجتياد ال ـّ ومف ثَ 
مف غير تفريؽ بيف األصوؿ  ،يروف تأثيًما لكؿ مف اجتيد في المسائؿ كميا ال أنيـ :-رحمو اهلل-تيمية 
 .(ٖٚ)والفروع

سوغ تنزيؿ ذلؾ أف نأو  ،سوغ القوؿيعني ذلؾ أف ي أف ىذا القوؿ كفر فكما أشرت سابًقا البكذلؾ حينما نقوؿ 
 الواصمة اهلل لعن)) العاـ أو المعف ،مف فعؿ ذلؾ فقد كفر ،فإف الحكـ العاـ سواًء كاف بالكفر ،فعيعمى الم

 .(ٖٛ) ((والمستوشمة والواشمة والمستوصمة،
ىذه  :ونقوؿ ،ثـ نمعنيا بعينيا ،أو نحو ذلؾ ،أو النمص ،أو نرى امرأة قد فعمت الوشـ ،إنساًنانرى يجوز أف  ال

كما ذكر شيخ اإلسالـ أشياء كثيرة مف ىذا  ،ألف ىناؾ موانع تمنع مف نزوؿ ىذا المعف عمييا؛ ممعونة بعينيا
يكوف ىذا اإلنساف عنده حسنات  ىذا اإلنساف معذوًرا لجيمو، أوكأف يكوف  ،القبيؿ مف ىذه األمور المانعة

فيذا المعف  ،و ذلؾحأو ن ،ؿ عميو المعف مثاًل لوجود شفاعةيتنزّ  القد أو  ،أو يكوف عنده مصائب مكفرة ،ماحية
 .أو نحو ذلؾ يختمؼ عف تنزيمو عمى المعّيف ،أو الحكـ بأف ىذا بدعة ،العاـ شيء

ولذلؾ  ،يريد الخير ىذا ال ،الشر يقصد إال ىذا ما :نقوؿ ما ،واهلل يتولى السرائر ،كذلؾ عمينا أف نأخذ بالظواىر
: النحؿ]{ َأْحَسنُ  ِىيَ  ِبالَِّتي َوَجاِدْلُيمْ  اْلَحَسَنةِ  َواْلَمْوِعَظةِ  ِباْلِحْكَمةِ  َرب كَ  َسِبيلِ  ِإَلى اْدعُ } :-عز وجؿ-قاؿ اهلل 

: النحؿ]{ ِباْلُمْيَتِدينَ  َأْعَممُ  َوُىوَ  َسِبيِموِ  َعنْ  َضلَّ  ِبَمنْ  َأْعَممُ  ُىوَ  َربَّكَ  ِإنَّ } :ثـ ماذا قاؿ بعدىا ،أشياء ةثالث ،[ٕ٘ٔ
ٕٔ٘].  
ِإنَّ َربََّك ُىَو َأْعَمُم ِبَمن َضلَّ َعن }، فالف يتظاىر بكذا يقصد الخير ، فالف الفالف ال يريد الخير :ال تقؿ إًذا

  .تبارؾ وتعالى-في القموب هلل  ودع ما ،قبؿ عميياوت ،ـ الدعوة بقالب مف ذىب تقبميا النفوسقد ،{َسِبيِموِ 
أشق  وال ،ب قموب الناسإني لم أؤمر أن أنق  )): يقوؿ -صمى اهلل عميو وسمـ-إذا كاف النبي  ،اهلل يتولى السرائر

  .؟كيؼ بنا نحفف ،(ٜٖ) ((بطونيم
ذا مف شؾ أف ى فال ،ونحو ذلؾ ،وأئمة الديف ،اؿ عمى الحكـ عمى العمماءـ ويجترئ الجيقدِ ؾ أيًضا حينما يُ كذل

 .أعظـ الجرائـ
؟ لقد انغمر يقدح في إمامتيـ وعمميـ، فكاف ماذا مما ال يسيرةأكثر األئمة غمطوا في مسائؿ ": يقوؿ ابف رجب

 وال ،واالنتصاب لمتنقيب عف زالتيـ ليس محموًدا ،ونصرىـ لمديف ،وحسف مقصدىـ ،ذلؾ في بحر عمميـ
 .(ٓٗ)"ينفع فييا كشفو وبيانو وال ،يضر فييا الخطأ السيما في فضوؿ المسائؿ التي ال ،مشكوًرا

  

                                                           

 .(ٕ٘ٔ/ٖٔ) الفتاوى مجموع (ٖٚ)
 تحريـ باب والزينة، المباس كتاب ومسمـ، ،(ٖٖٜ٘: )رقـ ،(٘ٙٔ/ٚ) الشعر في الوصؿ باب المباس، كتاب البخاري، أخرجو (ٖٛ)

 .(ٕٕٗٔ: )رقـ ،(ٚٚٙٔ/ٖ) اهلل خمؽ والمغيرات والمتفمجات والمتنمصة والنامصة والمستوشمة والواشمة والمستوصمة الواصمة فعؿ
 .(ٗٙٓٔ: )رقـ ،(ٕٗٚ/ٕ) وصفاتيـ الخوارج ذكر باب الزكاة، كتاب مسمـ، أخرجو (ٜٖ)
 .(ٚ٘ -ٙ٘) رجب البف األربعة، المذاىب غير اتبع مف عمى الرد (ٓٗ)
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ولكف مف  ،فيو عيب والبدو  ذي سمطاف إال وال ،عالـ وال ،ليس مف شريؼ": -رحمو اهلل-كذلؾ يقوؿ ابف المسيب 
 . (ٔٗ)"نقصو لفضموىب مف كاف فضمو أكثر مف نقصو وُ  ،يوبوذكر عتُ  الناس مف ال

ال ،العبرة بما غمب ة وشديدة ىذا الذي يكتب كتابات عنيف يوجد فيو عيوب؟ ، ىذا الذي يتكمـ اليخمو أحد الف وا 
 ؟ وقاسية ال يوجد فيو عيوب

والجياالت  ،ينغمس في العيوبلو نظرنا وقارنا لوجدنا ىذا الكاتب لربما  ،ـىذا العالِ  ،ىذه القمة ـ عمىحينما يتكم
يرى الجذع في  وال ،ولكنو يرى القذاة في عيف أخيو ،أعظـ بكثير مما قد عابو عمى غيره ،المخالفاتو  ،والذنوب

 ،يؽ أف يكوف قولو كمو صحيًحافميس مف شرط الصد   ،يًقا عظيًماقد يكوف صد  ": عينو، وكما قاؿ شيخ اإلسالـ
  . (ٕٗ)"ةوعممو كمو سن

 ،أو أكؿ الربا ،وتجد الكثيريف لربما يتورع مف أكؿ الحراـ ،فيمو ، ما، جيؿ ذلؾ، قد يخالؼ السنة لعذرخطئقد ي
 فري أعراض األحياء واألموات.ي ،لكف تجد المساف فاجًرا ،أو نحو ذلؾ ،أو شرب الخمر

يرتع في أودية  ،يصح أف يكوف المساف طميًقا فال ،وأقواؿ المساف ،وأعماؿ الجوارح ،تظـ أعماؿ القموبالديف ين
نو غير إأو  ،نو داعيةإأو  ،نو طالب عمـإأو  ،وتقي ،وصالح ،نو متديفإ :قاؿ عف صاحبوثـ ي ،الفجور والغي

  .بؿ ىذا مف الفسوؽ ،أبًدا ،ذلؾ مف األوصاؼ
 ،[ٕٔ: الحجرات]{ َفَكرِْىُتُموهُ  َمْيتًا َأِخيوِ  َلْحمَ  َيْأُكلَ  َأنْ  َأَحُدُكمْ  َأُيِحب  } :قاؿ عف الغيبةمثال ا نيى لم -عز وجؿ-واهلل 

 .[ٔٔ: الحجرات]{ الظَّاِلُمونَ  ُىمُ  َفُأوَلِئكَ  َيُتبْ  َلمْ  َوَمنْ }: وكذلؾ أيًضا قاؿ
يَمانِ  َبْعدَ  اْلُفُسوقُ  ااِلْسمُ  ِبْئَس  ِباْْلَْلَقابِ  َتَناَبُزوا َواَل }: وقاؿ فيذا الذي يرمي الناس باأللقاب  ،[ٔٔ: الحجرات]{ اإلِْ

 .[ٔٔ: القمـ] {ِبَنِميمٍ  َمشَّاءٍ  َىمَّازٍ }، [ٔ: اليمزة] {ُلَمَزةٍ  ُىَمَزةٍ  ِلُكل   َوْيلٌ } ويممزىـ بذلؾ ،القبيحة
لكف الموفؽ  ،؟مف الذي يسمـ مف ألسف الناسو  ،صحيحة يكوف عممو عمى جادة وال ،يكوف صالًحا فمثؿ ىذا ال

 .مرضية ويكوف عمى حاؿ ،ىو الذي يضبط لسانو وجوارحو
ريب ىذا كاف يناؿ مف ، أبو كريبك ي: جئنا مف عند أبقالوا أيف أقبمتـ؟مف  :سأؿ بعض طمبة العمـاإلماـ أحمد 
: إنو يناؿ منؾ قالوا ،وا عنو العمـوتمق ،خذوا عنو ،نعـ الرجؿ الصالح :فقاؿ اإلماـ أحمد، ويقع فيو اإلماـ أحمد

 . (ٖٗ)مي بي، إنو رجؿ قد ابتُ : أي شيء حيمتي فيوويتكمـ فيؾ، فقاؿ
  .أبًدا ،وحكـ عميو بخالؼ ذلؾ ،عميو ثـ تغير !،؟ماذا يقوؿ :ؿقا ما

وأبو وائؿ كاف يميؿ إلى  ،-رضي اهلل عنو- لى عمي  ، زر بف حبيش كاف يميؿ إوأبو وائؿ ،بيشىذا زر بف ح
عز -في ذات اهلل  اد  ا وتواب  كانوا أشد شيٍء تحا": -تمميذ ليما وىو-يقوؿ األعمش  ،-رضي اهلل عنو-عثماف 
    ."أحدىما في اآلخر قط حتى ماتاتكمـ  ما ،-وجؿ

                                                           

 .(ٜٚ: ص) البغدادي لمخطيب الرواية عمـ في الكفاية (ٔٗ)
 .(ٙٓٔ/ٕ) الجحيـ أصحاب لمخالفة المستقيـ الصراط اقتضاء (ٕٗ)
 .(ٖٚٔ/ٔٔ) النبالء أعالـ سير (ٖٗ)
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كما نفعؿ نحف ، ساـ واالنحيازمف التعصب واالنق اأورث ىذا نوعً  ما، وىذا يميؿ إلى عمي   ،ىذا يميؿ إلى عثماف
 ،مساس الإذًا  ؟وأنت تحب الطائفة الفالنية ؟اتميؿ إليي ،تحب الطائفة الفالنية أنت تحب الشيخ الفالني؟، اآلف

 ىذا يجوز؟ ىذا يجوز؟ 
  .(ٗٗ)األنو كاف أكبر منو سن   ؛ث أبو وائؿ بحضرة زرحد  ولـ ي ،قط حتى ماتا تكمـ أحدىما في اآلخر : مايقوؿ

ف كنت ال ،ومعرفتو بو ،لمحبتو لمحديث الصحيح بف حـز ألبي محمد ي ميؿٌ لِ و ": الذىبي يقوؿ في ابف حـز  وا 
وأقطع بخطئو في غير  ،وفي المسائؿ البشعة في الفروع واألصوؿ ،مما يقوؿ في الرجاؿ والعمؿ أوافقو في كثير

ع لفرط ذكائو وسعة أخضو  ،ولممسمميف ،والمسامحة ،وأرجو لو العفو ،أضممو وال ،رهأكف ولكني ال ،ما مسألة
 .(٘ٗ)"عمومو

أو نحو  ،أو مف نكرىو ،مف جية العدؿ أنو إذا قاؿ مف نخالفو في التعامؿتنبغي ا مف األشياء التي كذلؾ أيضً 
 كالـ شيخ اإلسالـ وما ،ألىؿ العمـ في ىذا المعنى اوذكرنا كالمً  ،وصواب أف نقبؿ ذلؾ منو ذلؾ قواًل ىو حؽ

 إلى ذلؾ.
ومقابمة  ،والمداراة ،والرفؽ ،واالحتماؿ ،: الصبر وسعة الصدرمما يتعمؽ بالتعامؿ مع االختالؼ سادس وأمر
  ."دىنتبارى بالر   ما": كما يقوؿ العامة ،ئة بالحسنةالسي
بعضيـ يقوؿ عف  ،ي ىذا منؾنحف أشطر ف :أف نقوؿو  ،ينبغي أف نباريو دى مف طرؼ الإذا جاء الر   :يعني
، بعشريقوؿ: إذا كاف عندؾ كممة أقابمؾ  -نسأؿ اهلل العافية-وموغؿ في ىذا  ،نو أستاذ في السب والشتـإ :نفسو

 الَِّذي َفِإَذا َأْحَسنُ  ِىيَ  ِبالَِّتي اْدَفعْ  السَّي َئةُ  َوالَ  اْلَحَسَنةُ  َتْسَتِوي َوالَ }: يجوز، واهلل يقوؿ يذا الف ،أستاذية في اإلقذاع
  .[ٖٗ: فصمت] {َحِميمٌ  َوِلي   َكَأنَّوُ  َعَداَوةٌ  َوَبْيَنوُ  َبْيَنكَ 
ىذه النصوص لمف؟ ىذه في  ،[ٖ٘: فصمت] {َعِظيمٍ  َحظ   ُذو ِإالَّ  ُيَمقَّاَىا َوَما َصَبُروا الَِّذينَ  ِإالَّ  ُيَمقَّاَىا َوَما} :ويقوؿ

كيؼ يكوف إعماؿ ىذه حاؿ اإلساءة، حاؿ المحبة؟ ىذه في حاؿ المجافاة، ىذه في حاؿ الكراىية، ىذه في 
 النصوص؟
 : -بالزىد ويقوؿ الشعرؼ رجؿ يوصوىو -يقوؿ مساور الوّراؽ ، اإلحساف رَ انظروا أثَ 

 المقاييسِ  مينا بأصحابِ حتى بُ  *** اليوـ في سعةٍ  كنا مف الديف قبؿَ 
 بيف النواويسِ  بحتْ ضَ  ثعالب ***ـُ إذا اجتمعوا صاحوا كأنيُ  قوـٌ 

، أرسؿ مو بالمثؿقاب ، مافأرسؿ إليو ىدية ،حنيفة بمغو ذلؾ أبو ،ومف عمى مذىبو ،أي أبا حنيفةأصحاب الر  ييجو
 : قاؿ ،فماذا قاؿ الرجؿ؟ ،ديةإليو ى

 تيا طريفةمف الفُ  دةٍ بآبِ ***  اس يوًما قايسوناالنّ  إذا ما
 بديٍع مف طراز أبي حنيفة ***صحيحٍ  أتيناىـ بمقياس

 (ٙٗ)في صحيفة بروأودعيا بحِ ***إذا سمع الفقيو بيا وعاىا
                                                           

 .(ٜٙٔ/ٗ) المصدر السابؽ (ٗٗ)
 (.ٕٕٓ -ٕٔٓ/ٛٔ)المصدر السابؽ  (٘ٗ)
 .(ٖٕٗ: ص) حباف البف الفضالء، ونزىة العقالء روضة (ٙٗ)
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، وىذا قاـ معو وىذا قاـ معو آخروف ،قابمو بمثمو لكف لو ،انتيت المشكمة ،رتالحظ مثؿ ىذه اليدية كيؼ أث
 .لت إلى معركة داحس والغبراء كمعاركنا اليـوآخروف تحوّ 
يّ  -عز وجؿ-أسأؿ اهلل    .، والسالـ عميكـ ورحمة اهللإنو سميع مجيب ،اكـ بما سمعناأف ينفعنا وا 

   


