

خطايــاي كمــا ينقــى الثــوب األبيــض مــن الدنــس ،واغســلين مــن
خطايــاي باملــاء والثلــج والبــــرد.

الحمــد هلل ،والصــاة والســام علــى رســول هللا ،وآلــه وصحبــه
ومــن وااله ،وبعــد فهــذي مطويــة مهمــة موســومة بـــــ(مســائل يف
االخت�لاف) .ودونكــم هــذه املســائل:
املسألة األولى :البد أن يعلم املسلم أن االختالف نوعان:

ولــه أن يســتفتح بالدعــاء الــوارد اآلخــر :هللا أكــر كبــرا،
والحمد هللا كثريا ،وال إله إال هللا ،وســبحان هللا بكرة وأصيال.
وـكــــذا كل مــا ورد مــن أدعيــة االســتفتاح لــه أن يســتفتح
بها؛ فهــذا اختــاف تنــوع.

 .1اختالف تنوع.

ووردت أكثر من صيغة للتشهد يف جلوس التحية.

 .2اختالف تضاد.

ووردت أكثر من صيغة يف أذكار الركوع.

ّأما اختــاف التضاد فمنفــي عــن الشــريعة؛ ال يوجــد
التناقــض والتضــاد يف القــرآن العظيــم ،وال يف الســنة النبويــة.
ـر َّ ِ
للا
وهللا  -سـ�بحانه وتعال��ى  -يقــول{َ :و َلـ ْـو َك َان ِمـ ْـن ِع ْنـ ِد َغـ ْ ِ
َل َو َجدـ ُـوا ِفيـ ِه ا ْخ ِت َل ًفــا َك ِثـ ًـرا}( .النســاء.)82:
واملوجود من ذلك اختالف أفهام واجتهادات العلماء.

وأكثر من صيغة يف أذكار السجود.

ّأما اختــاف التنــوع؛ فإنه موجــود يف الشــرع؛ وقــد يــأت يف
الحكــم الشــريع ،أو يف البــاب مــن أبــواب الشــرع أكثــر مــن
نوع كلهـ�ا مشـ�روعة.
كاختالف أدعية االستفتاح يف الصالة:
 فللمســلم أن يدعــو يف اســتفتاح الصــاة بالدعــاءالوارد :ســبحانك اللهــم وبحمــدك ،تبــارك اســـــــمك ،وتعــــــالى
جــدك ،وال إلــه غــرك.

هذا اختالف تنوع.
فهذه األنواع كلها واردة.
كلهــا مشــروع ،إذا أخــذ املســلم بــأي يشء منهــا فإنــه ال حــرج
عليــه يف ذلــك.
إ ًذا هناك نوعان من االختالف:
النـ�وع األول :اختـــــلاف التضـــ�اد ،وهو منـ�ف مـ�ن الشـ�ريعة يف
الحقيقــة ،وإن وجد فيوجــد بحســب اجتهادات وفهوم العلماء.
النــوع الثانــي مــن االختــاف :اختــــاف التنــوع ،وهذا موجــود
يف الشــريعة ،وحكمــه أن جميعــه مشــروع ،وعلــى املســلم إذا
أراد الســنة أن ينـ ِّـوع بــن الصيــغ الــواردة.
أيضا على نوعني:
املسألة الثانية :أن مسائل االختالف ً

 ولــه أن يســتفتح بالدعــاء الــوارد اآلخــر :اللهــم باعــد بيــيوبــن

 -1مسائل اختالف اجتهادية.

خطايــاي كمــا باعــدت بــن املشــــــرق واملغــــــــرب ،ونقــي مــن

 -2ومســائل اختــاف ظهــر فيهــا الدليــل الــذي يلــزم املصــر
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إليــه.

فال ينكر أحد اختالف الناس يف اجتهاداتهم وفهومهم.

بمعــى أن مســائل العلــم الــي يختلف فيها العلمــاء على نوعني:
النـــــ��وع األول :مســائل لــم يــأت فيهــا الدليــل الــذي يلــزم املصــر
إليه:

اختالف الناس يف عقولهم.

 فاألدلة مختلفة بحسب نظر املجتهدين. أو ال يوجـــــد دليل أص ًال. أو قياسهم متجاذب ،فاألدلة متجاذبة. أو ال يوجد دليل أص ًال.النــوع الثانــي :مســائل مــن العلــم اختلــف فيهــا العلمــاء ،ولكــن
ظهــر فيهــا الدليــل الــذي يلــزم املصــر إليــه.
فالنــوع األول :مــن االختــــــــاف اختــاف سائــــــغ ،ال
يكــون قــول أحــد مقــدم علــى قــول أحــد ،إنمــا يكــون
املناصحــة ومعرفــة مــا هــو األصلــح؛ فيتبــع ويؤخــذ
بــه .وال يعنــف أحــد ،إذ هي مســائل اجتهاديــة.
وهــذه النــوع مــن املســائل هـــي الــي عناهــا العلمــاء يف قولهــم:
(لا إنــكار يف مســائل الخــاف).
أمــا النــوع الثاني مــن املســائل :وهي الــي ظهــر فيهــا الدليــل
الــذي يلــزم املصــر إليــه ،فهــذا النــوع مــن املســائل ينكــر فيــه
علــى املخالــف ،ويصحــح ويخطــأ بحســب موافقتــه للدليـــــل
ومخــــــــالفته .ويلزم فيهــا باتبــاع مــا دل عليــه الدليــل.
املســألة الثالثة :أن تعلم أن االختـــاف بالنســبة لعقول الناس،
والجتهــادات النــاس ،وألحــوال النــاس هــو طبيعــة بشــرية ،هللا
ســبحانه وتعالــى -أوجدهــا يف البشــر.4

اختالف الناس يف فهمهم ويف فقههم.
اختالف الناس يف طبيعتهم؛ فليس كل إنسان مثل اآلخر.
ــل
يق��ول هللا  -تبــارك وتعالــى{َ :-و َل ْــو َشــاء َر ّبُ َ
ــك َل َج َع َ
ــن* ِإالَّ َمــن
َّ
ــاس أ ُ َّمــ ًة َوا ِح َــد ًة َوالَ يَ َزا ُل َ
ــون ُم ْختَ ِل ِف َ
الن َ
ــأن
ــك َخ َل َق ُه ْــم َوتَ َّم ْ
ــت َك ِل َمــةُ َر ِّب َ
ــك َو ِل َذ ِل َ
َّر ِح َــم َر ّبُ َ
ــك أل َْم َّ
الن ِ
ــن}( .هــود.)119 :
ــن ا ْل ِج َّنــةِ َو َّ
ــاس أ َْج َم ِع َ
َج َه َّن َــم ِم َ
واملع�نى :أن إرادة هللا الكونيةــ تعلق��ت بــأن يك��ون يف النــاس أهــل
تفــرق واختالف.
وأه��ل اجتم��اع واتف��اق .فخلــق فري ًقــا ِلل ْخ ِت َــاف،
وفريقــا للرحمــةَ ،وملــا َكانَــت اإلرادة كونيــة َوقــع
امل ُ َــراد َبهــا؛ فقــوم ا ْختل ُفــواَ ،وقــوم رحمــوا.
والــام للتعليــل بمعــى (كــي)[ .فــإن قيــل :أال يتعــارض هــذا
ــن َو ْ ِالنْــس إ َِّل
مــع قولــه -تبــارك وتعالــى{َ :-و َمــا خلقــت ا ْل ِج ّ
ليعبــدون}( .الذاريــات) :؟ فالجــواب :ال يعارضــه؛ ألن اإلرادة
يف آي��ة الذاري��ات إرادة شــرعية ،والــام يف اآليتــن للتعليــل،
فوقــع التخلــف يف اإلرادة الشــرعية بمــا أراده هللا كونــ ًا مــن
(((
اختالفه��م].
واالخت�لاف يف الفه��م ال يخ�رـج ع��ن االخت�لاف املحم��ود؛ وهللا
ســبحانه وتعالــى -ذكــر املســألة الــي اختلف فيهــا نيب هللا داوودمــع ابنــه ســليمان ،وقــال تعالــىَ { :ف َف َّه ْم َن َاهــا ُسـ َل ْي َم َان َو ُك ًّل آتَ ْي َنــا
ُح ْك ًمــا َو ِع ْل ًمــا}( .األنبيــاء ،)79 :فســليمان -عليــه الســام -فهــم
املس��ألة ،بينم��ا داوود -عليــه الســام -لــم يفهمهــا كفهــم ولــده
((( انظر دقائق التفسري].)529 – 2/527( :
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للاِ
ـول َّ
ـال َر ُسـ ُ
ـال« :قَـ َ
س��ليمان .ويف الحديــث َعـ ِن ْابـ ِن ُع َمـ َـر ،قَـ َ
ـج َر ًة الَ يَ ْس ـ ُق ُط
ص َّلــى هللاُ َع َل ْي ـ ِه َو َس ـ َّل َم« :-إ َِّن ِمـ َـن َّـج ِر َشـ َ
الشـ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـاس
َو َرقُ َهــاَ ،وإِنَّ َهــا َمثَـ ُـل امل ُ ْسـلمَ ،ف َح ّدثُونــي َمــا هـ َـي؟»َ .ف َوقَـ َـع َّ
النـ ُ
الن ْخ َلةُ،
ـال َع ْبـ ُد َّ
«و َوقَـ َـع ِف ن َ ْف ِس أ َنَّ َها َّ
ِف َشـ َ
البـ َـوا ِدي» .قَـ َ
ـج ِر َ
للاَِ :
ـول َّ ِ
ـال:
للا؟»َ .قـ َ
«ح ِّدثْ َنــا َمــا ِهـ َـي يَــا َر ُسـ َ
َف ْاســتَ ْح َي ْي ُت ،ثُـ َّـم َقا ُلــواَ :
ِ
الن ْخ َل ـةُ» .(((.فابــن عمــر -ريض هللا عنــه -فهــم الســؤال،
«هـ َـي َّ
وعــرف الجــواب ،ولــم يعرفــه الصحابــة -ريض هللا عنهــم،-
حــى أبــوه عمــر بــن الخطــاب -ريض هللا عنــه -لــم يعرفــه؛
فالنــاس يتفاوتــون يف الفهـــم ،ويف الــذكاء ،ويف االطالع ،وهــذه
قاعــدة هامــة يف االختــاف.
املســألة الرابعــة :أن الواجــب عنــد حـــدوث االختــاف والتنــازع
أن يــرد األمــر إلــى هللا ورســــوله؛ امتثــا ًال لقولــه تعالــى{ :يَــا
أ َ ُّي َهــا الَّ ِذيـ َـن َآم ُنــوا أ َِط ُيعــوا َّ
ـول َوأُو ِلــي ْال َْم ـ ِر
للاَ َوأ َِط ُيعــوا َّ
الر ُسـ َ
ش ٍء َفـ ُـر ُّدوهُ ِإلَــى َّ ِ
الر ُســولِ إ ِْن
للا َو َّ
ِم ْنــــ ـ ُك ْم َف ـإ ِْن تَ َن َاز ْعتُـ ْـم ِفــــي َ ْ
ـون ِبـ َّ
ـر َوأ َْح َسـ ُـن تَأ ْ ِويـ ًـا}.
ـاللِ َوا ْل َيـ ْـو ِم ْال ِخـ ِر َذ ِلـ َ
ُك ْنتُـ ْـم تُ ْؤ ِم ُنـ َ
ـك َخـ ْ ٌ
(النســاء.)59 :
فــاهلل -عــز وجــل -أمرنــا عنــد النــزاع بالــــرد إلــى الكتــاب
والســنة .ولــو أن النــاس امتثلــوا ذلــك لزالــت أســباب االختــاف
برمتهــا ،ولصلــح حــال النــاس ،لــوال هــذه األهــواء والفــن الــي
تعصـ�ف بهـ�م.
املســألة الخامســة :أن الـــــــواجب علــى املســلم أن يحفــظ حــق
أخيــه املســلم ،وأن يعينــــــه علــى طاعــة هللا ،وأن يعظــم حرمــة
أخيــه املســلم؛ ألن الرســول -صلــى هللا عليــه وســلم -قــال فيمــا
للاِ
ـول َّ
��الَ :ر ُسـ ُ
��ال :قَ َ
ج�اـء َع ْ��ن أ َ ِب��ي ُه َر ْي َ��ر َة -ريض هللا عن��ه  -قَ َ
اب قَ ْولِ ا ُمل َح ِّد ِثَ :ح َّدثَ َناَ ،وأ َ ْخ ََبنَاَ ،وأَنْ َبأ َنَا،
((( (أخرجه البخاري يف كتاب العلم ،بَ ُ
حديث رقم ،)61( :ومسلم يف كتاب صفات املنافقني وأحكامهم باب مثل املؤمن مثل
النخلة حديث رقم.)2811( :
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اج ُشــواَ ،و َل
صلــى هللا عليــه وســلم«َ :-ل تَ َح َاســ ُدواَ ،و َل تَ َن َتَ َبا َغ ُضــواَ ،و َل تَ َدابَ ُــرواَ ،و َل يَ ِب ْــع بَ ْع ُض ُك ْــم َع َلــى بَ ْيــ ِع بَ ْع ٍ
ــض،
ـاد َّ
للاِِ -إ ْخ َوانًــا ،ا ْل ُ ْسـ ِل ُم أ َ ُخــو ا ْل ُ ْسـ ِل ِمَ ،ل يَ ْظ ِل ُمــهُ،
َو ُكونُــوا ِ -ع َبـ َ
ـر ِإلَــى َصـ ْـد ِر ِه
َو َل يَ ْخ ُذلُــهَُ ،و َل يَ ْح ِقـ ُـرهُ ،التَّ ْقـ َـوى َه ُاه َنــاَ .ويُ ِشـ ُ
ثَ َ�لا َث َمر َّــ ٍ
الشـ ِّـر أ َْن يَ ْح ِقـ َـر أ ََخاهُ ا ْل ُ ْسـ ِل َم،
ات .ب َِح ْســبِ ْامـ ِر ٍئ ِمـ ْـن َّ
ُك ُّل ا ْل ُ ْسـ ِل ِم َع َلــى ا ْل ُ ْسـ ِل ِم َحـ َـرامٌَ ،د ُمــهُ َو َما ُلــهُ َو ِع ْر ُضــهُ»(((.
ـي -صلــى هللا عليــه
َ
�وـسـ-ريض هللا عنــهَ -عــن ال َّنـ ِ ِّ
وعـ ْ�ن أ َ ِبـ�ي ُم َ
ِ
ِ
ِ
ـال« :ا ْل ُ ْؤمـ ُـن ل ْل ُم ْؤمـ ِن َكا ْل ُب ْن َيــا ِن يَ ُشـ ُّد بَ ْع ُضــهُ بَ ْع ًضــا ،ثُـ َّـم
وســلم -قَـ َ
ِ (((
ـن أ ََصا ِبعــه» .
َشـ َّب َك بَـ ْ َ
للاِ
ـول َّ
ـال َر ُسـ ُ
ـال :قَـ َ
َع ْ��ن ال ُّن ْع َماــ ِن ْب�� ِن بَ ِش�ي ٍر– ريض هللا عنــه  -قَـ َ
اح ِم ِهـ ْـم
ـن ِف تَ َوا ِّد ِهـ ْـم َوتَ َر ُ
صلــى هللا عليــه وســلم«َ :-مثَـ ُـل ا ْل ُ ْؤ ِم ِنـ ََوتَ َع ُاط ِف ِهـ ْـم َمثَـ ُـل ا ْل َج َسـ ِد ِإ َذا ْاشــتَ َكى ِم ْنــهُ ُع ْضـ ٌـو تَـ َـد َاع لَــهُ َســا ِئ ُر
ِالسـ َـه ِر َوا ْل ُح َّم».(((.
ا ْل َج َسـ ِد ب َّ
بــل إن الرســول -صلــى هللا عليــه وســلم -نهــى عــــن كل ســبب
يحــدث الخــاف ،فقــال -عليــه الصــاة والســام ،-فيمــا جــاء
صلَّــىــال :قَ َ
ــن ْال َْع َــر ِج قَ َ
ــن ال َّن ِ ِّ
ــال أ َبُــو ُه َر ْي َــر َة يَأْثُ ُــر َع ْ
َع ْ
ــي َ
َّ
ــن أ َ ْكــ َذ ُب
ــن؛ َفــ ِإ َّن َّ
ــالِ « :إيَّا ُك ْــم َو َّ
الظ َّ
الظ َّ
للاُ َع َل ْيــ ِه َو َســل ََّم -قَ َ
ا ْل َح ِديـ ِ
ـثَ ،و َل تَ َج َّس ُســواَ ،و َل تَ َح َّس ُســواَ ،و َل تَ َبا َغ ُضــواَ ،و ُكونُــوا
ـح أ َْو
ـب َّ
الر ُجـ ُـل َع َلــى ِخ ْط َبـةِ أ َِخيـ ِه َحـ َّـى يَ ْن ِكـ َ
ِإ ْخ َوانًــاَ ،و َل يَ ْخ ُطـ ُ
((( (أخرجه البخاري يف كتاب األدب ،بياب يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثري ًا من
الظن ،حديث رقم ،)6066( :مسلم يف كتاب الرب والصلة ،باب تحريم ظلم املسلم
وخذله ،رقم ،)2564( :واللفظ له).
((( (أخرجه البخاري يف كتاب األدب ،باب تعاون املؤمنني بعضهم بعضا ،حديث رقم:
( ،)6027ومسلم يف كتاب الرب والصلة واألدب ،باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم ،حديث
رقم.))2585( :
((( (أخرجه البخاري يف كتاب األدب ،رحمة الناس والبهائم ،حديث رقم،)6011( :
ومسلم يف كتاب الرب والصلة ،باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم ،)2586( ،واللفظ له).
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ـر َك»((( .فاألصــل أن يحفــظ املسلــــــم حــــــق أخيـــــه املســلم،
يَـ ْ ُ
وأن ال يتعــدى عليــه ،وأن يتجنــب مــا يحــدث التباغــض ،ومــا
يحــدث التناحــر ،وأن يعظــم حرمــة املســلم؛ فـ ُك ُّل ا ْل ُ ْسـ ِل ِم َع َلــى
ا ْل ُ ْس ـ ِل ِم َحـ َـرامٌَ ،د ُمــهُ َو َمالُــهُ َو ِع ْر ُضــهُ.
عــــــرض املسلــــــم حــــــرام ال يجـــوز لك أن تنتهكه ،وأن تتكلم
فيــه إال بدليــل صحيــح معتــر ،وإال وقعــت يف الحــرام.
ولذلــك ق�اـل ابــنــ دقيـــ العيـــــــ��د يف كتاب�هـ (االقتـراح) ملــا تكلــم
عــن مســائل الجــرح والتعديــل« :أ َْع َــراض ا ْلُســلمني ُح ْف َــرة
مــن حفــر ال َّنــار ،وقــف علــى شــفريها َطا ِئ َفتَــا ِن مــن ال َّنــاس
املحدثــون والحكام»(((.اهـــ.
يعــي أن هــذا البــــــاب بــاب خطــر؛ ألنــــــك تنتهــك فيــه حرمــة
أخيــك املســلم؛ فتقــع يف عرضــه مــن غــر وجــه حــق؛ فيــؤدي
بــك ذلــك إلــى النــار ،إال أن يشـــــاء هللا -ســبحانه وتعالــى،-
فالبــد مــن تعظيــم حرمــة املســلم ،وبالتالــي ال تجعــل أي قضيــة
تحصــل بينــك وبينــه سببـــًــا يف الوقــوع فيــه؛ ألنــك إنمــا تــرايع
حــظ نفســك.
فإن قيل :مىت يجوز الكالم يف املسلم؟
والجواب :لــك أن تتكلــم فيــه إذا كان يف القضيـــــة دليــل
صحيــح يلــزم املصــر إليــه عندهــا إذا خالــف بعــد قيــام الحجــة
وبعــد وضــوح املحجــة لــك أن تتكلــم فيــه وتحكــم عليــه بمــا
يناســبه .أو كنــت ناصحـ ًا أو متظلمـ ًا .قــال ابــن تيميــة -رحمــه
للاُ َو َر ُس��ولُهُ،
اح��هُ َّ
��اح ِم ْ��ن َذ ِل َ
��ك (يع�ني :الغيب��ة) َم��ا أ َبَ َ
هللا« :-يُ َب ُ
((( (أخرجه البخاري يف كتاب النكاح ،باب ال يخطب على خطبة أخيه ،حديث
رقم ،)5144( :ومسلم يف كتاب الرب والصلة ،باب تحريم الظن والتجسس والتنافس
والتناجش ،حديث رقم .)2563( :واللفظ للبخاري.).
((( ((االقرتاح ،ص.))61:
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َو ُهـ َـو َمــا يَ ُكــو ُن َع َلــى َو ْج ـ ِه ا ْل ِق َصـ ِ
ـاص َوا ْل َعـ ْـدلِ .

قيــام الحجة.

يح��ةِ ا ْل ُ ْس�� ِل ِم َني»اهـ (ثــم
��اج ِإ َل ْيـ ِه ِل َ ْص َل َح��ةِ ال ِّدينـ ِـَ .ون َ ِص َ
َو َم��ا يَ ْحتَ ُ
شــرح ذلــك فانظــره يف منهــاج الســنة النبويــة(((.

أو يصــف ،ويحكــم ،ويــديع إقامــة الحجــة ،وهــو ليــس لهــا
بأهــل.

إذا الـكــــــام يف النــاس قضيــة خطــرة ،وعــرض املســلم
محفـ�وظ مـ�ا يجـ�وز ألحـ�د أن يتكلـ�م فيـ�ه إال بعلـ�م.

أو يصــف ،ويحـكــــــــم ،وقــد يقتــل؛ فيحصــل مــا حــذر منــه
ـارا،
الرســول -صلــى هللا عليــه وســلمَ « :-فـ َـا تَ ْر ِج ُعـ َّـن بَ ْعـ ِدي ُك َّفـ ً
الشـ ِ
ـاه ُد
ـاب بَ ْعـ ٍـض ،أ ََل ِل ُي َب ِّل ـ ْغ َّ
أ َْو ُضـ َّـا ًل ،يَ ْض ـ ِر ُب بَ ْع ُض ُكـ ْـم ِر َقـ َ
ـض َمـ ْـن يُ َب ِّل ُغــهُ يَ ُكــو ُن أ َْو َع َلــهُ ِمـ ْـن بَ ْعـ ِـض َمـ ْـن
ـبَ ،ف َل َعـ َّـل بَ ْعـ َ
ا ْل َغا ِئـ َ
ـت»(((.
ـال« :أ ََل َهـ ْـل بَل َّْغـ ُ
َسـ ِم َعهُ» .ثُـ َّـم قَـ َ
فهـــذا األصــل من األمــور الهامة الــي ينبغــي لطــاب العلــم
أن ينتبهـ�وا إليهـــ�ا ،وأن يراعوهـ�ا.

املسألة السادسة :اعلم أن هناك مقامات:
 -1مقـــــام الـوصف.
 -2ومقام الحكم.
وذلــك إذا صــدر مــن الشــخص خطــأ يف قولــه ،أو يف عملــه ،أو
يف اعتقــاده ،لــك أن تصفـــه بمــا صــدر منــه مــن قــول أو عمــل،
فتقــول :هــذا كــذا ،هــذا كــذا .بحســب مــا صــدر منــه ،لكــن
ليــس لــك أن تحـكــــــم عليــــه بحكــم لهــذا الوصــف ،وتنزيــل
الحكــم عليــه إال بعــد قيــام الحجــة ،بثبــوت الشــروط وانتفــاء
املوانــع.
وهــــــ�ذه قضيــــ�ة كثـير مــــــ�ن النـ�اس ال ينتبـ�ه لهـ�ا ،وال
يالحظها ،ولهــا أمــور ترتبــط بهــا منهــا:
 أن املـــرجع يف قيــام الحجــة ،والنظــر يف ثبــوت الشــروطوانتفــاء املوانع هــم العلمــاء الكبــار.
بــل يف بعــض املســـائل هــم والة األمــر مــن الحــكام ،ومــن يقيمهم
ولــي األمــر مقامــه يف النظــر يف أمــور النــاس ،ويف أحوالهــــم،
كالقضــاة الشــرعيني ،ولكــن بعــض النــاس ال ينتبــه لهــذا
األصــل؛ فيقــع يف هــذه املســألة ،فيصــف ويحكــم قبــل يتحقــق
((( (.).)147 145- /5
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املســألة الســابعة :االختالف والوقوع يف الخطأ طبيعة بشــرية،
ـادةُ
يكفــي أن نتذكــر حديــث َع ِلــي ْبــن َم ْسـ َـع َد َة ا ْل َب ِاه ِلـ ُّـي عــن قَتَـ َ
ـالُ « :ك ُّل ْابـ ِن َآد َم
ص َّلــى َّالنـ ِ
َعـ ْـن أ َنَـ ٍـس أ ََّن َّ
للاُ َع َل ْيـ ِه َو َسـ َّل َم -قَـ َ
ـي َ
َ
ّ
ـون»(((.
ـن التَّ َّوابُـ َ
ـر ا ْل َخ َّطا ِئـ َ
َخ َّطــاءٌَ ،و َخـ ْ ُ
((( (أخرجه البخاري يف كتاب العلم ،باب قول النيب -صلى هللا عليه وسلم:-
«رب مبلغ أوىع من سامع» ،حديث رقم ،)67( :ومسلم يف كتاب القسامة واملحاربني
والقصاص ،باب تغليظ تحريم الدماء واألعراض واألموال ،حديث رقم،)1679( :
ال:
ق
صلَّى هللاُ َع َل ْي ِه َو َسل ََّم -أَنَّهُ َ َواللفظ له َع ِن ْاب ِن أَبِي بَ ْك َر َةَ ،ع ْن أَبِي بَ ْك َر َةَ ،ع ِن ال َّن ِ ِّب َ
«.).»...
((( (أخرجه أحمد (الرسالة  ،٣٤٤ /٢٠تحت رقم ،)١٣٠٤٩ :والرتمذي ،يف (كتاب
صفة القيامة والرقائق والورع) ،باب منه ،حديث رقم ،)٢٤٩٩( :وابن ماجه يف (كتاب
الزهد) ،باب التوبة ،حديث رقم ،)٤٢٥١( :والدرايم يف (كتاب الرقاق) ،باب يف التوبة،
يب َل ن َ ْع ِر ُفهُ إ َِّل ِم ْن َح ِد ِ
يث َع ِل ِ ّي
«ه َذا َح ِد ٌ
حديث رقم .)٢٧٢٧( :وقال الرتمذيَ :
يث َغ ِر ٌ
ْب ِن َم ْس َع َد َة َع ْن قَتَ َاد َة» اهـ ،قلت :علي بن مسعدة اختلف فيه ،والذي يظهر لي من
ترجمته أنه صدوق له أوهام ،كما يف (تقريب التهذيب) ،فإن قول أبي حاتم« :ال بأس
فيه» ،يقابل قول البخاري« :فيه نظر» ،وتضعيف العقيلي تبع ًا للبخاري ،كما نبه عليه
ابن حجر يف التهذيب ( ،)٧/٣٨٢وقول النسائي« :ليس بالقوي» ،وقول ابن حبان« :ال
يحتج بما ال يوافق فيه الثقات» اهـ ،يف معىن قول ابن حجر ،وال يعارضه ،فيتحرر أنه
صدوق له أوهام ،وهللا أعلم).
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فالــــــوقوع يف الخطــأ أمــر جبلــي ،جبــل هللا -جــل وعــا-
النــاس عليهــا؛ فــكل بــي آدم يخطــيء!
والسلفي عالم ،أو متعلم ،أو عايم ،معرض للخطأ.
وبعــض النــاس ينظــر إلــى الســلفي وكأنــه معصــوم ال يقــع يف
خطــأ!
مــن قــــــــــال أن النســبة إلــى الســلفية تعــي عــدم وقوع الســلفي
يف الخطأ؟!
كيــف والســلف مجمعــون أن املعصــوم هــو رســول هللا -صلــى
هللا عليــه وســلم ،-وكل مــن عــدا رســول هللا -صلــى هللا عليــه
وسلــــم -عرضــة لوقــوع الخطــأ؟!

إذا وقف املسلم على خالف للعلماء يف مسألة ،فال يخلو؛
عاميا.
 إما أن يكون ًمجتهدا.
 وإما أن يكونً
 وإما أن يكون متبعــًا.فالعامــــــــي :وهو الــذي ال يعــرف الدليــل وال يعــرف العلــم،
ـرعا أن يســأل أهــل العلــم ،فــإذا ســأل عاملـــًــا يثــق يف
واجبــه شـ ً
ـرعا أن يأخــذ بفتــوى مــن أفتــاه ،وال
علمــه ويف دينــه؛ لزمــه شـ ً
يخالفـــه إال إذا أخــره شــخص يثــق فيــه أن كالم هــذا العالــم
خالف القرآن ،أو الســنة ،أو اإلجماع ،أو القــــياس الصحيح.

أمــا إذا ـكـــــان الحـــــال يف الشــخص أنــه مجتهد ويســتطيع
النظــر يف األدلــة ،ويف األقــوال ،ويف االختــاف؛ فالواجــب عليــه
أن يجتهــد ،ويتبصــر يف املســألة ،ويتبع مــا دلــه عليــه اجتهــاده.

املســألة التاســعة :إذا كانت املسألــــــــة من باب الســنة والبدعة،
يعــي هــذا الشــخص خالفنــا يف مســألة الخــاف فيهــا مــن بــاب
الســنة والبدعة ،ماذا نصنع؟

أمــــــا إذا لــم يبلــغ درجــة االجتهــاد ،فهــو أعلــى مــن العــايم،
ودون املجتهــد ،فهو مــن طــاب العلــم يعــرف الدليــل ،ويســى
متبعـ� ًا .فالواجـ�ب عليـ�ه أن يتبـ�ع املسـ�ألة الـتي تبـين لـ�ه دليلهـ�ا.
والحمد هلل رب العاملني

لكن بعض مسائل البدع يدخلها الخالف االجتهادي!
فهذه تعامل معاملة املسائل الخالفية االجتهادية.
املسألة العاشرة :موقف املسلم مـــن اختالف العلماء.
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فيمــا عــدا هذا؛ مذهــب العــايم مذهــب مفتيــه ،فالواجــب
عليــه لــزوم قولــه ،واألخــذ بــه ،وال يجـــــوز أن يــرك قولــه لقــول
أي إنســان ،إال يف الحيثيــات املذكــورة.

كيــف والرســول -صلــى هللا عليــه وســلم -يقــولُ « :ك ُّل ْاب ـ ِن
َآد َم َخ َّطــاءٌ».
املســألة الثامنــة :إذا كان هللا -عــز وجــل -أمرنــا بمجادلــة أهــل
الكتاب بالــي هــي أحســن ،فمــا بالــك بمخاصمــة ومـــــــذاكرة
ومحاورة مســلم وقع بيننــا وبينــه خــاف يف مســألة!

أقول :كل بدعة ضاللة.

مسائل في
االختالف
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جمعها ورتبها:
د .أبو إسماعيل إبراهيم بن محمد ابن كشيدان
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