[مقولة (اخلالف شر) صحيحة يف اجلملة لكن ال بد من تقييدها]
روى أبو داود يف كتاب املناسك ،أن ابن مسعود رضي هللا عنه صلى أر ًبعا يف احلج ،وهو يرى القصر ،وقد عاب على عثمان
رضي هللا عنه تربيعه وود لو قصر فقيل له :عبت على عثمان مث صليت أر ًبعا ،قال« :اخلالف شر» [أبو داود ( ،])1960وإن كان
يف إسناده عند أيب داود جهالة ،وقد صار مطية لكثري ممن أراد أن يوافق كل خمالف ،فيرتك بعض الواجبات ويقول :اخلالف
شر ،وأحيا ًًن يرتكب بعض احملرمات ويقول :اخلالف شر.
شرا! وهذا
وليس هذا الكالم على إطالقه ،وإن صح عن ابن مسعود رضي هللا عنه ،وإال لكانت خمالفة أهل الشرك واإلحلاد ًّ
ال يقول به مسلم.
فاخلالف يف مجلته شر ،والوفاق واالتفاق خري ،ولكن هل كل خالف شر؟ هل معىن هذا أنك إذا قدمت إىل بلد وأهله على
مذهب معني يعملون ً
عمال هو يف نظرك واجتهادك حمرم ،تقول :اخلالف شر ،وتعمله ،وتوافقهم على ما يعملون؟ فمثالً
حمتجا أبن اخلالف شر؟ أو إىل بلد
ذهبت إىل بلد أهله يعملون ابملذهب احلنفي ،فيجيزون شرب النبيذ ،هل تشرب النبيذ ًّ
حمتجا أبن اخلالف شر ،وأنت عندك دليل واضح صريح
أهله مالكية ،أيكلون من اللحوم ما ترى حترميه ،فهل أتكل معهم ًّ
على منع هذا الشيء وحترميه؟
فاجلملة هلا أصل صحيح ،ولكنها حتتاج إىل تقييد ،وهذا من مجلة القواعد الت يطلقها أهل العلم وهي حتتاج إىل تقييد.
تكااب للمفضول ،فلك ذلك ،أو كانت املسألة مسألة اجتهادية
فإذا كان اخلالف بني فاضل ومفضول ،وأردت أن توافقهم ار ً
ليس فيها نص صريح صحيح ،فلك أن ترتكب القول املرجوح ،ال سيما إذا ترتب عليه مصلحة راجحة ،أما إذا كان عمدة
صحيحا صرحيًا ،فال مندوحة من العمل به مهما ترتب عليه ،وكذلك ما تعارضت فيه األقوال معارضة
مرفوعا
املسألة ً
دليال ً
ً
بينة ،كقول ينص على الوجوب واآلخر على التحرمي ،فال سبيل إىل االتفاق مع اخلصم حبجة أن اخلالف شر.
فإذن مجلة( :اخلالف شر) ال بد من تقييدها.

