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وبعد: بعده، نبي ال من عىل وحده، والصالة والسالم هللا احلمد

والبالد، العباد عىل تعاىل اهللا أعظم نعم من الراسخني هم الربانيني العلامء فإن
األرض والسامء. رب واملوقعون عن األنبياء، ورثة أهنم فخراً ويكفيهم

العرص،  شامات من ~ العثيمني صالح بن حممد اجلليل العالمة  وإن
ومرضاته. اهللا سبيل يف والبذل والعمل، يف العلم الدهر وقامات

دروسه عن ذلك أنبأت حمقق، جمتهد عامل أنه الشيخ علم أبرز معامل من كان لقد
وفتاويه. وكتبه ورشوحه

(١) دليـل إىل النهـار احتـاج شـيء   إذا األفهـام يف يصح وليس

للخالف من حيث شاملة ونظرة ثاقبة، رؤية الغزير العلم هذا آثار من وكان
الدراسة هذه تكون أن فرغبت املخالف، مع التعامل ومنهج وآدابه وأسبابه أنواعه
من استخرجتها اخلالف، بن صالح العثيمني يف حممد الشيخ منهج عىل إطاللة

العنكبويت. موقعه ومن وإلكرتونياً ورقياً املطبوعة ورشوحه كتبه

خالهلا من اخلالف، وحاولت مالمح ملنهجه يف قد رسمت الدراسة وإن هذه
سبعة مباحث: يف البحث فكان هذا استطاعتي، املنهج قدر بأصول هذا اإلملام

املتنبي. الطيب أليب قصيدة من بيت (١)
للواحدي ٢٤٩/١. مع رشحه املتنبي ينظر: ديوان
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إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

اخلالف. حقيقة األول: املبحث
وقوع اخلالف. املبحث الثاين:

اخلالف. أنواع الثالث: املبحث

أسباب اخلالف. الرابع: املبحث

اخلالفية. دراسة املسألة منهجه يف اخلامس: املبحث

عالج اخلالف. يف العلمي منهجه السادس: املبحث

اخلالف. آداب السابع: املبحث

وذلك  تطبيقاً، أو له قوالً ~ إال ملا قرره الشيخ فيه أعرض ال تقدم وكل ما
منه. يثقل البحث بام ليس وحتى ال يف منهجه، خاص البحث أن يتحقق كي

مجيعاً به جيمعنا وأن درجته، ويعيل ويرمحه، للشيخ، يغفر الكريم أن اهللا وأسأل
العاملني. جنات رب يف والصاحلني والشهداء والصديقني مع النبيني
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األول املبحث


مقامه(١). يقوم يشء بعد يشء جييء أن معانيها من يف اللغة: خلف مادة

ويقيم صاحبه، ينحيِّ قول منهم واحدٍ كل ألن كذا؛ يف الناس اختلف ومنه:
نفسه مقام الذي نحاه(٢).

االتفاق(٣). ضد واخلالف

تنوع إىل ذلك ومرد  واضطربت،  اخلالف تعاريف  كثرت االصطالح ويف
وآخرون اخلالف، مطلق به يريد فبعضهم املعرفون، اخلالف الذي يتقصده مفهوم
ومنهم اجلديل،  باملعنى لتعريفه من يتوجه ومنهم الفقهي، به اخلالف يتقصدون
من ذلك إىل غري باعتبارين، منه فعرفه واملمدوح بني املذموم إىل التفريق نظر من

اخلالف(٤). تعريف يف االختالف أسباب

يف اإلنسان يأخذ أن وهو كان، يشء أي التنازع يف هو «اخلالف حزم: ابن قال
آخر»(٥). مسلك يف غريه ويأخذ العقل، أو القول من مسالك

ذلك مرد ولعل للخالف، عثيمني البن تعريف عىل اطالعي حسب ومل أجد
بتعريفه. االشتغال وظهوره الذي أغنى عن املصطلح وضوح

.٢١٠/٢ معجم مقاييس اللغة (١)

.٢١٠/٢ معجم مقاييس اللغة (٢)
.٢٥١/٢٣ العروس تاج (٣)

إرشاد ،٦٢/١ حزم البن األحكام أصول يف اإلحكام التعريف ص٣٢٢، مهامت عىل ينظر: التوقيف (٤)
للخرضي ص١٥. الفقه أصول ،٢٠٨/٢ العلوم أبجد ٥٩/١و٦٠، الفحول

.٦٢/١ األحكام يف أصول اإلحكام (٥)
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والداه، رباه

األلفاظ بعض وبني بينه يقارنون اخلالف تعريف يف املتكلمني أن غري
بعض عثيمني البن  وكان والسنة،  الكتاب يف والواردة املقاربة واملصطلحات

املقارنة، ومنها: يف الوقفات

يف كل معانيه  وهو اخلالف بمعنى حيث نص أن الشقاق والشقاق: اخلالف ـ
عىل هذا. يدور

«الشقاق: تفيد لفظة حيث الشقاق أشد؛ اخلالف؛ بأن يفارق أن الشقاق وقرر
أن الشقاق أصل معنى أن ويدل هلذا  اخلصم، عىل املشقة مع طلب  االختالف

شق آخر....»(١). يف والثاين شق يف الطرفني يكون أحد

اخلالف عام  يف أن واضح عثيمني ابن إن منهج واالفرتاق: حيث اخلالف ـ
عىل عقدي يطلق مصطلح االفرتاق بينام واألصول، الفروع يف اخلالف عىل يطلق

العقدية(٢). يف القضايا األمة افرتاق

فهام  املذموم؛ الطريق  يف غالباً  يستعمالن  أهنام بنيَّ واجلدل: اخلصومة ـ
.(٣) باطالً كان وإن عليهم هم ما نرصة عند من يقصدون غالباً يستعمالن

الباطل(٤). وإبطال احلق يف إثبات يستعمالن قد وإن كانا

بينهام  التفريق من  العلم أهل بعض  يورده وما واالختالف اخلالف وأما ـ   
فيطلق استعامالً بينهام يفرق ال أنه وجدت كتبه كل ويف الشيخ كالم وبتتبع فإين

سواء. حد عىل السائغ وغري للسائغ واالختالف اخلالف

.٧٤/٤ تفسري سورة البقرة (١)
األربعني رشح ص١٦٤، االعتقاد  ملعة رشح ،٣٧/٨ عثيمني ابن  ورسائل فتاو /جمموع مثالً ينظر (٢)

ص٣٠١. النووية
.٣٥٦/٤ تفسري سورة البقرة (٣)

.٩٠/٥ عثيمني ابن ورسائل فتاو جمموع (٤)
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املبحث الثاين


بوجود اإليامن خالل من متوازنة نظرة اخلالف لوقوع عثيمني ابن  ينظر
أخلص ويمكن أن معاجلته، حسن الشأن يف ماضية، غري أن سنة وأنه اخلالف،

اآلتية: النقاط خالل من وحتميته اخلالف رأيه بوقوع

     

]  \  [  Z  Y  X  W [ تعاىل بقوله مستدالً ذلك قرر
 .  -  , +  *  ) [ تعاىل وبقوله ،(٢١٣ ^  _  ` Z   (البقرة:

.(١١٩ ١١٨ـ /  Z3 2 10  (هود:
قام وال اجلهاد، وال الدين، الدنيا وال قامت اخلالف «ما هذا لوال بأنه ويعلل:

الكاذب»(١). من الصادق يمتحن ومل املنكر، والنهي عن باملعروف األمر

غري ممكن(٢). اخلالف أمر فيه يسوغ فيام الواحد طلب القول كام قرر أن

    

بني أنفسهم اخلالف وقع اليهود والنصار، وكذلك اخلالف بني وقع فقد
.(٣)النصار مع والنصار اليهود مع اليهود

 '  &  %  $  #  "  ! [ تعاىل: بقوله  لذلك واستدل 
  6   5  4   3  2   1   0/  .  -  ,  +  *  )  (

.(١١٣ ? @  Z  A  (البقرة:  > = <  ;  :  9  87

.٢٦/٥ تفسري سورة البقرة (١)
الشيخ. موقع املجتمع، يف وأثره الدعاة تعاون (٢)

.٢٧٩/٣ تفسري سورة البقرة (٣)
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(١)S    

قريظة»(٢)، بني يف إال العرص  أحدكم يصلني  «ال بحديث: كثرياً له ويمثل
إرادة املبادرة، فهموا وقتها حني يف صالها من الصحابة، فمنهم اختلف حيث
لظاهر إعامالً وقتها خروج  بعد قريظة بني إىل وصل  حتى أخرها من ومنهم

احلديث.

{    

.(٣)S بعده القرون أزكى وهم الصحابة اخلالف بني ووقع

والرشور والفتن من االختالف وجدوا طويالً عاشوا الذين «فالصحابة يقول:
احلسبان»(٤). هلم يف مل يكن ما

بعدهم أنه إال والتابعني الصحابة زمن يف االختالف وإن وقع أنه ويقرر الشيخ
حمصوراً»(٥). كان عهدهم يف اخلالف لكن األمور، جلميع وأشمل انتشاراً «أكثر

االعتقاد ص١٦٤. ملعة رشح ،١٢١/٧ عثيمني ابن ورسائل فتاو جمموع (١)
(ح٩٤٦). ٤٣٦/٢ وإيامءً راكباً واملطلوب الطالب صالة باب – اخلوف كتاب صالة – البخاري رواه (٢)

وفيه (ح٤٦٠٢)، ص٧٨٦ املتعارضني األمرين أهم وتقديم بالغزو املبادرة اجلهاد» باب «كتاب ومسلم
الظهر بدل العرص.

الستة ص١٥٤. األصول رشح االعتقاد ص١٦٤، ملعة رشح (٣)
النووية ص٣٠١. األربعني رشح (٤)

.٣١٢/٢ الواسطية العقيدة رشح (٥)
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الثالث املبحث
 

تقسيامت اخلالف املشهورة ألبرز عرض أنه أجد عثيمني ابن تراث باستقراء
وهي: العلم، أهل عند

    

األقوال اجتامع إمكانية حيث من األقوال باعتبار حال اخلالف العلامء يقسم
قسمني: وعدمه إىل

التضاد. اختالف ـ ١

التنوع. اختالف ـ ٢

فيه اجلمع يمكن ال التضاد «اختالف بأن بينهام الفرق عثيمني ابن أبان وقد
بني فيه  اجلمع يمكن  التنوع واختالف جيتمعان، ال الضدين ألن القولني؛ بني
وإذا اجلنس، يف ، والنوع داخل نوعاً منهام ذكر واحد كل ألن املختلفني؛ القولني

اختالف»(١). فال يف اجلنس اتفقا

التضاد اختالف أن تيمية: ابن عام ذكره الفروق بينهام من عثيمني ابن وزاد
الفرد، واختالف فضالً عن وال بالنوع باجلنس القولني بني فيه اجلمع يمكن ال

االختالف بالنوع(٢). مع يف اجلنس فيه اجلمع يمكن التنوع

ابن االعتبار قبل هبذا الفرق بينهام حرر من عليه ـ اطلعت ما حسب ـ أر ومل
عثيمني.



التفسري ص٢٩و٣٠. مقدمة رشح (١)
السابق. املرجع (٢)
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والداه، رباه

عثيمني  عليها ابن زاد التنوع(١) ابن تيمية سبع ثمرات الختالف وحني عرض
التالية: الفوائد

املتنوعة  الصفات بصور العمل «فإن وسآمته(٢) القلب وعدم ملله حضور ١
القلب....»(٣). وحضور النية استحضار ذلك عىل يساعد

 ،األخر أقرص من الصفات إحد تكون فقد العبادات أنواع تعدد مع ـ ٢
أحياناً «فإن اإلنسان الصالة بعد الذكر يف كام واالنشغال، عند احلاجة إليها فيعمد
هللا عرش مرات، واحلمد عرش سبحان اهللا عىل فيقترص يف االنرصاف يرسع أن حيب
وال حرج حلاجته، قاضياً للسنة فاعالً هذا فيكون مرات، عرش أكرب واهللا مرات،

احلاجة....»(٤). مع قصد ذلك أن يفعل اإلنسان عىل

    

ال «ما وهو لفظي، خالف إىل وغايته ثمرته باعتبار اخلالف  العلامء  يقسم
عليه ترتتب «ما وهو معنوي وخالف رشعي»(٥)، أثر فيه االختالف يرتتب عىل

املعترب»(٦). واخلالف احلقيقي فهو اخلالف خمتلفة وأحكام متباينة، رشعية آثار

ابن عثيمني(٧). ق وهبذا فرّ
ثالثة أقسام: يف التفسري االختالف جعل حيث

له. تأثري ال املعنى، فهذا دون اختالف اللفظ ـ ١

١٢٧/٦و١٢٨. النبوية السنة منهاج (١)
.١٥٩/١٣ العثيمني ورسائل كتب (٢)

.٣٧/٣ املمتع الرشح (٣)
.١٦١/٢١ العثيمني ورسائل كتب (٤)

سليامن ص٢٠٩. أبو د. عبدالوهاب اإلسالمي الفقه يف البحث منهج (٥)
رشحه ص٦٣. مع تيمية البن التفسري مقدمة ،٣٣٠/٢ والنقل العقل تعارض درء (٦)

لفظيا». يكون فد التغاير أن «عىل قوله عند الواسطية ، العقيدة رشح (٧)
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بينهام  التضاد لعدم املعنيني؛  حتتمل واآلية واملعنى، اللفظ يف اختالف ـ ٢
عليهام. فتحمل اآلية

بينهام(١). للتضاد املعنيني ال حتتمل واآلية اللفظ واملعنى، اختالف ـ ٣

االختالف هو والثالث اللفظي، االختالف األولني هو القسمني وواضح أن
املعنوي.

خالف فيها اخلالف أن إىل اخلالفية املسائل كثري من يف عثيمني نبه ابن وقد
له. ثمرة ال لفظي

قال: أوجبه. من أنكره، ومنهم من فمنهم أوال حيد؟ حيد هل اهللا مسألة: يف كام
فيكون داخالً فيهم، ليس هلم وحماداً خلقه من بائن أراد حمدود اهللا أن أراد «ومن

التفصيل»(٢). بحسب هذا بينهم لفظياً اخلالف
باجلهل(٣). العذر يف مسألة العلم أهل خالف صور يف بعض وكقوله

ثبوت النسخ مسألة يف اجلمهور مع األصفهاين مسلم أيب خالف عن وكقوله
ختصيصاً يسميه أنه إال األمر هذا جواز متفقون عىل «ألهنم قال: خالف لفظي. أنه

نسخاً»(٤). يسمونه وغريه

األحكام  أثره يف عدم اخلالف لفظية تأكيد من ~ مقاصد الشيخ من أعظم وإن
يف منهجه. سيأيت كام اختالف القلوب يف وعدم أثره اللفظي، حقيقة يف كام هو

    

نوعني: إىل فيه املختلف باعتبار اخلالف عثيمني ابن يقسم

٢٥/١و٢٦. البقرة  سورة تفسري (١)
السفارينية ص٢٣٧. العقيدة رشح (٢)

كشف الشبهات ص٥٠. رشح (٣)
.٢٦١/٣ البقرة  سورة تفسري (٤)
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األصول. يف اخلالف ـ ١

الفروع(١). يف اخلالف ـ ٢

فيها. املسائل املختلف باعتبار هو إنام التقسيم وهذا

هذا  يف اخلالف حكم باعتبار آخر بتقسيم النوعني ~ لنفس بينام يعرض
يف قسمني: فيجعله النوع،

اخلالف. فيه يسوغ(٢) ما ـ ١
اخلالف(٣). ال يسوغ فيه ما ـ ٢

حكم باعتبار املسائل، والثاين نوع باعتبار األول أن غري التقسيم نفس وهو
فيها. اخلالف

الذي األصول هو يف واخلالف هو الذي يسوغ، الفروع يف فإن اخلالف ولذا
كالمه. بيانه من سيأيت كام يسوغ، ال

اخلالفني: من كل نوع وأحكام كالمه صفات جمموع خالل ومن ~ وبنيَّ

  

موضوعات: ثالثة تتناول هنا عنده األصول ضابط نجد أن كالمه حترير وعند

عليه  كان  ملا اخلالف فيها يقع التي املسائل وهي  بالعقائد:  يتعلق ما  ـ ١
الناس(٤). من ضل من فيها ضل والتابعون كمسائل الصحابة

االعتقاد ص١٦٤. ملعة رشح (١)
سهل مدخله. أي الرشاب: ساغ ومنه: جاز له ذلك، منها: ملعان، وهي ساغ، من يسوغ (٢)

.١٠١٢/١ املحيط القاموس الصحاح ٣٤٠/١، ينظر:  
ص٢١١  العلم  كتاب ص١٦٤،  االعتقاد  ملعة رشح ص٧٠٢، السفارينية  العقيدة رشح : مثالً ينظر (٣)

و٢١٢.
.١٢٣/٧ عثيمني ابن ورسائل فتاو جمموع الستة ص١٥٦و١٥٧، األصول رشح (٤)



١٩٦٥

األمة(١). اتفقت عليه فيام اخلالف ـ ٢
قاطع(٢). نص فيه ما ورد يف اخلالف ـ ٣

الواضح «الدليل آخر موضع ويف فيه نص رصيح»(٣)، كان «ما يف موضع وعرب
االجتهاد»(٤). يمكن فيه ال الذي

يف هذا النوع: رأيه

إمجال رأيه فيه يمكن فإنه النوع هذا حول تعاىل، رمحه اهللا تتبع كالمه، وعند
النقاط التالية: يف

مل ينترش  أي املفضلة القرون بعد إال مل حيصل املسائل هذه اخلالف يف ـ أن ١
املفضلة(٥). القرون بعد إال

والتابعون  الصحابة عليه ملا كان خالف هو إنام هذه املسائل يف اخلالف أن ـ ٢
أمجعني(٦). {

فخالفه  ولذا والتابعون، الصحابة عليه كان ملا خمالف فيها املخالف أن ـ ٣
جمتهد(٨). أنه زعم وإن يقبل خالفه(٧)، وال عليه

خالفه(٩). عليه ينكر املسائل هذه يف املخالف أن ـ ٤

السفارينية ص٧٠٢. العقيدة رشح (١)
.١٦٨/٢٠ للعثيمني ورسائل كتب (٢)

عثيمني ٣٠٣/٢٦. ابن ورسائل فتاو جمموع ، السفارينية ص٧٠٢ العقيدة رشح (٣)
.٣٠٣/٢٦ عثيمني ابن ورسائل فتاو جمموع (٤)

.١٢٣/٧ عثيمني ابن ورسائل فتاو جمموع الستة ص١٥٦و١٥٧، األصول رشح (٥)
السابقة. املراجع (٦)

.١٢٣/٧ عثيمني ابن ورسائل فتاو جمموع (٧)
السفارينية ص٧٠٢. العقيدة رشح (٨)
السفارينية ص٧٠٢. العقيدة رشح (٩)
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والداه، رباه

بقدر  مناصحته  جتب  واالجتهاد اخلالف فيه  يسوغ ال فيام املخالف أن ـ ٥
املستطاع(١).



أصول من  ليست مسائل يف  فهو تقدم ما عكس هو اخلالف هذا وضابط 
كمسائل بالعقائد يتعلق ال فيام بأنه الفروع: يف «اخلالف بقوله حددها كام الدين

واضح(٤). أو قاطع(٣) نص فيها وليس والصالة ونحومها»(٢)، الطهارة

حترم إمجاع فيها يقع كالمه املتقدم: ومل عىل خترجياً ذلك إىل يضاف أن ويمكن
خمالفته.

يف هذا النوع: رأيه

اآلتية: بالنقاط أمجله فإين النوع، هذا عن املنثور ~ الشيخ كالم وباستقراء

حياته ويف بل الصحابة }(٥)، عهد منذ واقع اخلالف من النوع هذا أن ـ ١
.S

يف مثل  خيتلفون هذا يومنا اهللاSإىل رسول عهد منذ الناس زال «وما قال:
املسائل»(٦). هذه

وقول قريظة، بني يف العرص صالة بحديث هلذا يمثل الشيخ كان ما وكثرياً
واختالف قريظة....»(٧)، بني يف إال العرص أحدكم صالة «ال يصلني :Sالنبي

.٦٦٠/٨ عثيمني ابن ورسائل فتاو جمموع (١)
االعتقاد ص١٦٤. ملعة رشح (٢)

.١٦٨/٢٠ عثيمني ابن ورسائل كتب (٣)
العلم ص٢١٢. (٤) كتاب

السفارينية ص٦٩٨. العقيدة رشح (٥)
إلكرتونية. نسخة ٣/١٤٤ الدر عىل نور فتاو (٦)

خترجيه. سبق احلديث (٧)



١٩٦٧

فهمه(١). يف الصحابة

املسائل التي  «أما قال: والبقاء، الدوام سامته من اخلالف من هذا النوع أن ـ ٢
يكون فالبد أن لالجتهاد مساغ فيها وكان الصحابة عهد يف اخلالف وجد فيها

باقياً»(٢). فيها اخلالف

أن  إنه جيب والقول: اخلالف فيها يسوغ التي املسائل االتفاق يف طلب ـ ٣
الشيخ: قال فيه اخلالف. يسوغ فيام خالف بيننا يقع بمعنى أال واحداً قولنا يكون

يمكن»(٣). «أمر ال

واسع(٤). فيه واألمر يسوغ مما اخلالف أن ٤ ـ

والصحابة. النبوة زمن يف وقوعه بدليل

ينكر عليه  وال املخالف عىل فيه ال يعنف اجتهادي خالف هنا اخلالف أن ـ ٥
خالفه(٥).

لالئتالف  منا قدراً وأحب أجل وهم { «والصحابة : قائالً لذلك واستدل
االجتهاد»(٦).  مسائل بعض يف عىل بعضهم ينكر ال منا واالجتامع

اآلخرين عىل حجة الناس ليس واحد من قول كل «ألن أيضاً وقال مستدالً
.(٧)«S حممد إال املعصوم

فتاو جمموع ،١٨٩/٣ العيد صالة ـ الدرب نور عىل فتاو االعتقاد ص١٦٤، ملعة رشح ينظر مثالً : (١)
منه. أسبابه وموقفنا العلامء بني اخلالف الشيخ، موقع الدعوة. يف االعتدال ،٤١/١ ورسائل ابن عثيمني

الشيخ. موقع
.١٢٣/٧ عثيمني ابن ورسائل فتاو جمموع (٢)

الشيخ. الدعوة.موقع يف االعتدال (٣)
السفارينية ص٦٩٨. العقيدة رشح (٤)
السفارينية ص٦٩٧. العقيدة رشح (٥)

.٢/١٤٤ الدرب عىل نور فتاو (٦)
.٣٥/١٦٠ الدرب عىل نور فتاو (٧)
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والداه، رباه

خالفاً.  خالفه يعد ال النوع هذا املخالف يف ـ ٦
بمقتىض هي خمالفته إنام ألن من موضع(١)؛ أكثر ويف ذلك ~ الشيخ ويعلل

اتباع الدليل أيضاً. والغري يريد الدليل
الغري املخالفير وجوب  املعلومأن ومن عنده، قال:«ألنهخالفبمقتىض الدليل
اجتهاده»(٢). يف لغريه من الناس خمالفاً كان ولو الدليل، له تبنيَّ من عىل اتباع الدليل

الشيخ  آخر عند وجه من أيضاً خالفاً خالفه يعد ال النوع هذا املخالف يف ـ ٧
الوصول إىل يريد منهام كالً العاملني املختلفني من أو الطائفتني من كالً «ألن وهو
فإن رأي من اآلراء أو األقوال من قول إىل اجتهاد اه إذا أدَّ أن اإلنسان وير احلق،

هذا»(٣). من أكثر يلزمه وال األخذ بذلك، عليه الواجب
موضع(٤). أكثر من يف احلقيقة هذه قرر وقد

األجرين(٥). أو األجر يعدم لن النوع هذا يف من املختلفني واحد ـ أن كل ٨
حكم وإذا أجران، فله أصاب ثم فاجتهد احلاكم «إذا حكم بحديث: مستدالً

أجر»(٦). فله أخطأ ثم فاجتهد
تضليله. وال تبديعه جيوز ال هذا النوع يف املخالف ـ أن ٩

يف ٤٠/١، االعتدال عثيمني ابن ورسائل فتاو جمموع ،٣/١٤٤ الدرب عىل  فتاو نور  : مثالً ينظر (١)
الشيخ. موقع الدعوة.

.٣/١٤٤ الصالة ـ الدرب عىل فتاو نور (٢)
ابن ورسائل كتب الستة ص١٥٥، رشح األصول الشيخ، الدعوة. موقع يف /االعتدال يف هذا مثالً (٣) ينظر

.٥٧/٤ عثيمني
.٤٣٨/٢٥ عثيمني ابن ورسائل فتاو جمموع (٤)

االعتقاد ص١٦٥. ملعة رشح ،٤٣٨/٢٥ العثيمني ورسائل فتاو جمموع (٥)
العاص: حديث عمرو بن من (٦)

أو أخطأ ١٣/ فأصاب إذا اجتهد احلاكم أجر باب ـ والسنة بالكتاب االعتصام كتاب ـ البخاري رواه
(ح٧٣٥٢). ٣١٨

(ح٤٤٨٧) ص٧٦١ أو أخطأ فأصاب إذا اجتهد احلاكم أجر بيان باب ـ كتاب األقضية ـ ومسلم



١٩٦٩

التي االجتهادية املسائل  من خالف يف تبديع جيوز  «ال قال: تبديعه. جيوز ال
.(١)« حمتمالً فيها احلق يكون

اآلخر. دون املختلفني أن يكون عند أحد حمتمل احلق بأن التبديع من فعلل املنع

هدهيم من واجلامعة  السنة «وأهل بقوله:  املخالف  تضليل جواز عدم وعلل
فيها االجتهاد»(٢). يسوغ دامت املسألة غريهم ما يضللوا أال وطريقتهم

إذ  ومتناً؛ رمحة»(٣) سنداً أمتي «اختالف حلديث الشيخ ~ تضعيف مع ١٠ـ 
وعذاب. وشقاء رش االختالف

احلق خالف من أن بمعنى الرمحة أن صحته: فرض عىل احلديث وجه أنه غري
املجتهد(٤). عن بعفو اهللا الجتهاد فإنه مرحوم

اجتهد فيه(٥). الصواب وقد جانب من يعاقب ال اهللا الرمحة أن ومن

بعضها  يرضب أن جيوز ال اخلالف فيه يسوغ مما املختلفني أقوال  أن ـ ١١
كبرياً»(٦). وفساداً يف ذلك رشاً «فإن قال: ببعض.

اخلالف ال  فيها يسوغ  التي االجتهادية اخلالفية  املسائل أن اخلالف يف ـ  ١٢
والفرقة(٧). والبغضاء للعداوة مثاراً اختاذه جيوز

ورسائله رابطاً كتبه من جداً كثرية مواضع فيه يف وشدد القول هذا كرر وقد
.١١١/١٣ عثيمني ابن ورسائل فتاو جمموع (١)

.١٦٧/٢٩ عثيمني ابن ورسائل كتب (٢)
مرفوعاً». احلجة كتاب يف املقديس نرص الشيخ «رواه املنثورة ص٦٤: الآليل قال الزركيش يف (٣)

عنه». الشديد البحث مرفوعاً بعد من خرجه أر مل احلديث «هذا املحتاج ٧١/١: تذكرة يف امللقن وقال ابن
له». أصل «ال الضعيفة ٥٩/١: األحاديث سلسلة يف األلباين وقال

.٢٢٣/٤ تفسري سورة البقرة (٤)
الشيخ. موقع املجتمع. يف وأثره الدعاة تعاون (٥)

إلكرتونية. نسخة ٣٥/١٦٠ الدرب عىل نور فتاو (٦)
إلكرتونية. نسخة ٤/١٤٥ الدرب عىل نور فتاو (٧)
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والداه، رباه

واجلامعة. السنة أهل وأصول الصالح السلف بمنهج هذا

كان ما أن اخلالفية  املسائل يف واجلامعة السنة أهل أصول من  «فإن يقول:
باخلالف، بعضاً يعذر بعضهم فإن االجتهاد فيه يسوغ مما اجتهاد وكان عن صادراً
إخوة أهنم يعتقدون بل بغضاء، وال عداوة وال حقداً بعضهم عىل بعض حيمل وال

اخلالف»(١). هذا بينهم حصل وإن
رأيه  أن املجتهد يرتك للمقصد السابق وحتقيقاً ~ إليه الشيخ  مما نبه ـ ١٣
بقوله ذلك وعلل ووحدة الكلمة، لرأي اجلامعة اخلالف يسوغ فيه فيام االجتهادي
بني والشقاق للخالف مثاراً  يكون أن ينبغي فيه اخلالف ال يسوغ فيام «اخلالف

األمة»(٢).
لكنه  اخلالف فيه ساغ فيام خالف من اإلنكار عىل تأصيله ~ عدم مع ١٤ ـ
عىل فيها  املختلف املسائل من  رضر فيه يكون ما منع من يمنع ال «هذا أن قرر

احلاكم. من املنع عندما يكون وخاصة املجتمع،
منا  واالجتامع  لالئتالف  وأحب قدراً منا أجل } وهم «والصحابة قال:
يتوىل الذي منهم كان احلاكم وإن االجتهاد، يف مسائل بعض عىل بعضهم ينكر ال
أحدهم أنكر كام يف املجتمع، يشيع أن من خوفاً االجتهاد غريه عىل ينكر احلكم قد

املتعة....»(٣). مسألة يف } عباس بن عىل عبداهللا
يقبل  وال  رشعية، علة ليس  اخلالف ألن  باخلالف؛ التعليل جيوز ال ـ  ١٥
التعليل هو اخلالف من باخلروج التعليل ألن اخلالف؛ من خروجاً بقولك: التعليل

باخلالف(٤).
.١٢٢/٧ عثيمني ابن ورسائل فتاو جمموع (١)

.٢٠١/١٤ عثيمني ابن ورسائل فتاو جمموع (٢)
السفارينية ص٦٩٨. العقيدة رشح (٣)

.١٣٤/٦ العثيمني ورسائل كتب (٤)
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والنظر(١). الدليل من حظه إىل وعدمه اعتبار اخلالف يف األمر وأرجع

االتفاق خري منه،  «فإن االختالف، قال: الثناء عىل منه يلزم ال تقدم ما أن ـ ١٦
فيه مريد جمتهد ألنه قال؛ عىل ما حممود واحد كل وأن الذم، منه نفي املراد وإنام
يصيب ال قد احلق، وإن كان له من اجتهاده واتباع ما ظهر عىل حممود للحق فهو

احلق»(٢).

السابق. املرجع (١)
االعتقاد ص١٦٤و١٦٥. ملعة رشح (٢)
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والداه، رباه

الرابع املبحث
  

والتأليف بالرشح اخلالفية املسائل بدراسة املشتغلني املحققني األئمة كعادة
ابن فإن املسلمة، وجمتمعاهتم أمتهم هلموم  احلاملون العلامء وكذا والتحقيق،

العلم. أهل بني اخلالف إىل أسباب نبه قد ~ عثيمني

ذكره ما يمكن إمجال فإنه سائغ، وغري سائغ إىل تقسيم اخلالف يف منهجه ووفق
نوعني: إىل بتقسيمه األسباب من

   

اآلتية، األسباب عىل  ركز أنه أجد الشيخ ومؤلفات كتب واستقراء بتتبع 
ال وبحر كثرية «بأهنا بـ اخلالف أسباب  وصف أنه  مع األسباب  أبرز وجعلها

له»(١). ساحل

      

العلمي(٢). يف املستو التفاوت ـ ١

اآلخر، عند ما العلم من عنده ليس أحد املفتني يكون «فقد هلذا السبب حتقيقاً يقول
عليه اآلخر»(١). يطلع مل ما ويطلع عىل منه، إطالعاً اآلخر أوسع فيكون املفتي

الفهم. يف التفاوت ـ ٢

مما واسعاً وثاقباً يفهم فهامً اهللا تعاىل هذا فيعطي يف الفهم، خيتلفون «قد قال:

الشيخ. موقع منه. وموقفنا أسبابه العلامء بني اخلالف (١)
األطعمة ص١. ـ الدرب عىل فتاو نور (٢)

.٤٢٨/٢٦ عثيمني اين ورسائل فتاو جمموع (٣)



١٩٧٣

اآلخر»(١). فهمه مما أكثر علم
فهم النص(٢). للغلط يف سبباً قد يكون الفهم قصور الشيخ أن وقرر
.(٣)Sاهللا رسول حديث فهم يف الرأي ذلك اختالف من وجعل

رصيح. فاصل دليل وجود عدم ـ ٣
للخالف، بل «سبباً يكون املسألة يف الرصيح الدليل الفاصل عدم وجود فإن

األقوال»(٤). وكثرة
الدليل(٥). خفاء ـ ٤

للخالف(٦). سبباً ذلك فيكون يذهل عنه، املجتهد أو عىل الدليل قد خيفى
الداللة(٧). وجه خفاء ـ ٥

عىل املراد. داللته للمستدل وجه يظهر بأن ال
للمسألة. الدليل أن التسليم عدم ـ ٦

أنه  كذا»(٨) فالواقع عىل دليل أن هذا املجتهد يظن ال «أن اخلالف فمن أسباب
املسألة. أو عنده للقول دليل يقم مل

. الدليل حمتمالً كون لفظ ـ ٧
أو  مشرتكاً(٩)  اللفظ يكون كأن اخلالف وقع  حمتمالً اللفظ كان  فإذا

.٤٢٨/٢٦ عثيمني ابن ورسائل فتاو جمموع (١)
التفسري ص٦٤. مقدمة رشح (٢)

.١٢١/٧ عثيمني ابن ورسائل فتاو جمموع (٣)
.١٥٨/١٥ عثيمني ابن ورسائل فتاو جمموع (٤)

العلم ص٢١٢. (٥) كتاب
التفسري ص٦٤. مقدمة رشح (٦)

العلم ص٢١٢. (٧) كتاب
التفسري ص٦٤. مقدمة رشح (٨)

كذلك. = مها حيث من واحداً أوالً وضعاً خمتلفتني أو أكثر حلقيقتني املوضوعة اللفظة هو: املشرتك (٩)
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والداه، رباه

.(١) متواطئاً

الدليل(٢). إعامل املانعة من الشبهة وجود ـ ٨

األدلة. تعارض ـ ٩

اخلالف. يسبب الواحدة املسألة حكم يف األدلة فتعارض

يف وسامه املسألة(٣)،  يف املروية  النصوص «اختالف الشيخ سامه الذي وهو
معارض راجح(٤). اعتقاد موضع آخر:

هناك أن اعتقد الدليل وعامل به، لكنه فاهم ـ املجتهد أي ـ أنه «يعني ناً: مبيِّ قال
أشبه  أو ما تقييد، أو نص أو ختصيص إما الدليل، هبذا القول يمنع راجحاً معارضاً

ذلك»(٥).

وجود املشتبه. ـ ١٠

بني اخلالف حمل هي «إذ اخلالف أسباب من األحكام من فيه املشتبه وجود
حيلل»(٦). من ومنهم حيرم، من فمنهم فيها، فنجد الناس خيتلفون الناس،

كثرة الفتوح. ـ ١١

ملا  ذلك؛ وعلل من أسباب االختالف، البلدان فتوح كثرة ~ الشيخ جعل

. ٣٦٨/١ املحصول ينظر: =
التفسري ص٥٥. مقدمة رشح (١)

السوية. واخلارجية عىل الذهنية أفراده عىل وصدقه معناه يكون حصول الذي ال الكيل هو: واملتواطئ
ص٢٥٧  التعريفات ينظر:

العلم ص٢١٢. (٢) كتاب
.١٨/١ العثيمني ورسائل كتب (٣)

التفسري ص٦٤. مقدمة رشح (٤)
التفسري ص٦٤و٦٥. مقدمة رشح (٥)

.٤/١٢ العثيمني ورسائل كتب (٦)



١٩٧٥

األلسن»(١). وتغريت بالعجمي العريب اختالط «من نتج عنه

النسيان. ـ ١٢

احلديث حفظ إذا من عظيامً، فمن الناس اختالفاً فيه خيتلفون الناس «فإن قال:
يكون من الناس ومن نيس فهو نادر، شيئاً، وإن منه ينسى حفظه ال كام استودعه

بالعكس»(٢).

نسيانه(٣). ثم بالدليل اخلالف العلم أسباب وقرر أن من

«وهي  منه وموقفنا أسبابه العلامء بني بعنوان «اخلالف رسالة ~ وللشيخ
والدراسات الرشيعة كلية يف  الثقايف الربنامج ضمن ألقاها  حمارضة أصلها يف

القصيم. بجامعة اإلسالمية

ابن اإلسالم شيخ لرسالة «كامللخص بأهنا: الرسالة هذه الشيخ وصف وقد
زيادة متثيل»(٤). فيه لكن األعالم» األئمة عن «رفع املالم تيمية

اخلالف، أسباب من سبعة فيها اإلسالم حيث أورد هذه شيخ رسالته يف وتبع
عىل سبيل اإلمجال: وهي

املخالف. يبلغ مل الدليل يكون أن ـ ١
بناقله. يثق مل ولكنه بلغه، قد احلديث أن يكون ـ ٢

بلغه ولكن نسيه. احلديث يكون أن ـ ٣
املراد. منه خالف وفهم بلغه أن يكون قد ـ ٤

بالناسخ. ومل يعلم منسوخ، لكنه احلديث بلغه قد يكون أن ـ ٥

التفسري ص٢٦. مقدمة رشح (١)
البيقونية ص٢٠. املنظومة رشح (٢)

التفسري ص٦٤. مقدمة رشح (٣)
.٤٦٢/٢٦ عثيمني ابن ورسائل فتاو جمموع التفسري ص٤٨، مقدمة رشح (٤)
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والداه، رباه

أو إمجاع. من نص منه أقو هو بام معارض أنه يعتقد أن ـ ٦
ضعيفاً. استدالالً يستدل أو ضعيف، بحديث العامل يأخذ أن ـ ٧

ملا موافقاً بعضها أن أجد كتبه استقراء نتيجة ذكرته بام ومقارنتها وبتأملها
يف ما قرره عن يزيد املستقرأ ما وبعضها أخص، ويف أعم وبعضها يف غريها، ذكره

أيضاً. صحيح والعكس الرسالة،

    

جمموعة  عىل ~ ز ركَّ فقد الرشيعة، يف ال يسوغ خالف كل عن احلديث عند
ذكره ما إمجال كتبه يمكن وباستقراء املذموم، اخلالف هذا يف توقع من األسباب

وهي: األسباب، هذه من

والنية. القصد سوء ـ ١
اخلالف»(١). أسباب أي أعظمها «وهو الشيخ: قال

بقطع فقط قوله نرص إال اإلنسان يقصد «بأن ال والنية القصد بسوء وفرس املراد
خطأ»(٢). أو صواباً كونه عن النظر

السبب، حيث عللخالفهم  كام بررالشيخخالفاملبتدعةوالطوائفاملبتدعة هبذا
األقوال»(٣). وتنوعت اآلراء احلق، فاختلفت يريدون كلهم يكونوا «مل بأهنم

العلم(٤). قلة ـ ٢
وعدم والشقاق واخلالف ونقصه بأنه «سبب الضياع العلم قلة الشيخ ويصف

االئتالف»(٥).
.٤/١٢ العثيمني ورسائل كتب (١)
.٤/١٢ العثيمني ورسائل كتب (٢)

التفسري ص٢٦. مقدمة رشح (٣)
.٤/١٢ العثيمني ورسائل كتب (٤)

التفسري ص٢٧. مقدمة رشح (٥)



١٩٧٧

االشتباه»(١). تورث «قلة العلم بأن للخالف سبباً العلم قلة كون الشيخ ويعلل

الفهم(٢). قلة ـ ٣

هي: علل بثالث قلة الفهم سبباً للخالف كون الشيخ ويعلل

اخلطأ من خطراً  أشد  يكون قد الذي الفهم يف اخلطأ  يورث الفهم «قلة ـ  أ
باجلهل».

الذي ولكن ويتعلم، جاهل أنه يعرف بجهله خيطئ الذي «ألن اجلاهل ـ ب
عامل»(٣). أنه يف نفسه فهم خطأ يعتقد

عليه األمور»(٤). تشتبه الفهم أن «قليل ـ ج

ورسوله(٥). اهللا مراد غري االستدالل بالنصوص عىل ٤ ـ

عنه عرب الذي وهو املذموم، اخلالف تنتج لالستدالل الرشعية خمالفة القواعد
ورسوله. اهللا مراد غري عىل بالنصوص االستدالل بقوله: الشيخ

مراد  غري بالنصوص عىل استدلوا قوم من اخللل أكثر «أن بقوله: ~ وعلله
الضالل»(٦). بذلك فحصل ورسوله، اهللا

التدبر(٧). يف التقصري ـ ٥

بحجة املعاين ومعرفة التدبر والبحث يف نفسه اإلنسان يتعب ال «بأن وذلك

.٤/١٢ العثيمني ورسائل كتب (١)

.٤/١٢ العثيمني ورسائل كتب (٢)
.٩٦/٢٦ العثيمني ورسائل فتاو جمموع (٣)

.٤/١٢ العثيمني ورسائل كتب (٤)
.٩٦/٢٦ العثيمني ورسائل فتاو جمموع (٥)
.٩٦/٢٦ العثيمني ورسائل فتاو جمموع (٦)

.٤/١٢ العثيمني ورسائل كتب (٧)
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والداه، رباه

ذلك»(١). لزوم عدم

كثرة الفتن واألهواء(٢). ـ ٦

ما قرره(٣). هذا كثرة االختالف، عنها واألهواء نتج كثرة الفتن

عظم  من إليه توصل  وما األهواء بكثرة اخلالف كثرة ~ الشيخ ويعلل
قول إال سبق فيام فيها ليس التي املسألة يف لتجد إنك «حتى فيقول: االختالف،
عىل فرتتب كثري،  واهلو قليل العلم ألن أقوال؛  عدة فيها جتد قوالن أو واحد

االئتالف»(٤). وعدم والشقاق واخلالف الضياع اهلو العلم وكثرة نقص

بني  والتقاتل التطاحن «حتى أد ذلك إىل ذلك، فيقول: نتيجة ~ ويبني
املسلمني»(٥).

البغي والعدوان(٦). ـ ٧

له واستدل والعدوان، قرره البغي خالفه مصدر فإنام مذمومة خمالفة خمالف كل
 Zn  m  l  k  j i  h  g  f  e  d  c  b [ تعاىل: بقوله

.(٢١٣ (البقرة:

علم(٧). بال ـ الفتو ٨

له إنسان وكل قارص، نظر جمرد عىل علم مبنية بال الفتو ذلك «بأن ويعلل الشيخ
عنده بام تكلم الناس كل فإذا ،S وسنة رسوله اهللا كتاب وامليزان واملقياس مزاجه،

التفسري ص٢٦. مقدمة رشح (١)

التفسري ص٢٦. مقدمة رشح (٢)

التفسري ص٢٧. مقدمة رشح (٣)

التفسري ص٢٧. مقدمة رشح (٤)

التفسري ص٢٧. مقدمة رشح (٥)
.٢٣/٥ تفسري سورة البقرة (٦)
.٤٦/٥ تفسري سورة البقرة (٧)



١٩٧٩

احلق»(١). عليه من هم وا فيام وشكَّ العامة، وتذبذبت النزاع، وكثر اآلراء اختلفت
عن املنكر. والنهي باملعروف األمر ترك ـ ٩

موضع(٢). من أكثر يف هذه احلقيقة الشيخ قرر

m l k j i h g f [ ويستدل الشيخ بقوله تعاىل:
  z   y   x   w  v  u   t   s   r   qp   o   n
أن عىل ١٠٤ـ١٠٥)، عمران: Z (آل }  |  {  ~  ے¡ ¢ £ ¤ ¥ 
كل وكون  وتشتتها، األمة تفرق يوجب املنكر عن والنهي باملعروف األمر ترك

إليه»(٣). ويصري إليه ويذهب إليه ينحو منحى له واحد منهم

عىل أن ذلك «فدل بقوله: آخر موضع يف باآلية للقضية االستدالل يوجه كام
إذا ألننا ظاهر؛  وهو االختالف موجب املنكر عن والنهي  باملعروف األمر ترك
العمل عىل مجيعاً األمة فإذا التزمت األمة، تفرقت يشاء يعمل كام واحد جعلنا كل

واتفقت»(٤). ائتلفت اهللا بدين

ومتزقوا شيعاً، الناس لتفرق املنكر والنهي عن باملعروف األمر «فلوال ويقول:
فرحون»(٥). بام لدهيم حزب كل ممزق، كل



.٤٦/٥ تفسري سورة البقرة (١)
عن والنهي باملعروف واألمر الدعوة قسم ـ الدرب عىل فتاو نور السفارينية ص٦٩٣، العقيدة رشح (٢)

ص٢٩. املنكر
عن املنكر ص٢٩. والنهي باملعروف واألمر الدعوة قسم ـ عىل الدرب فتاو نور (٣)

السفارينية ص٦٩٣. العقيدة رشح (٤)
.٣٣٣/٢٠ العثيمني ورسائل فتاو جمموع (٥)
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والداه، رباه

اخلامس املبحث
    

طريقني: من املسألة اخلالفية دراسة منهجه يف إدراك يمكن

حني رشحها. التفسري يف مقدمة لشيخ اإلسالم ابن تيمية تبعاً قرره ما ١ ـ

ورشوحه،  كتبه خالل  من اخلالفية  املسائل دراسة يف ملنهجه االستقراء ـ  ٢
املرام. بلوغ ورشح املمتع الرشح وخصوصاً

اخلالفية: املسألة منهج دراسة من وضح أن ملقدمة التفسري فقد رشحه أما يف

شيئاً  حذف لو إذ من األمانة؛ اخلالفية، وهذا يف املسألة األقاويل مجيع تساق ـ ١
الراجح. هو املحذوف كان فلربام منها

وألن  يف حرية، السامع يدع ال حتى قوالً من هذه األقوال فيذكره يرجح إن كان ـ ٢
معذور. فهو الراجح يعلم ال إن كان إال ذكره قصور، عدم

عن  مهامً كان إن باملهم يشتغل بل حتته، فائدة ال  فيام اخلالف  جتنب حيب ـ  ٣
األهم(١).

ورشوحه، فإين كتبه خالل من اخلالفية املسائل دراسة يف منهجه استقراء وأما
سبق(٢). ملا املضافة النقاط هذه أخلص إىل

املستعملة يف  لأللفاظ واالصطالحي اللغوي بالتعريف عظيمة للشيخ عناية ـ ٤
اخلالفية(٣). املسألة

.١٣٧-١٣٩ ص التفسري مقدمة رشح (١)
واحداً. يكون الشيخ يكاد منهج إذ ؛ األول اجلزء املمتع. الرشح من اقترصت بالتمثيل (٢)

.٤٦٤ ،٣٧٣ ،٢٦٨ ،١٤٤ ،٦٨ ،٢٥/١ املمتع الرشح (٣)



١٩٨١

وجتليها(١). أمثلة تبينها بذكر املسألة وتوضيح لتسهيل الشيخ يعمد ـ ٥

سبب(٢). له وجد إن اخلالف بسبب للشيخ عناية ـ ٦

مجيعها(٣). املذكورة لألقوال األدلة استيعاب يف الشيخ جيتهد ٧ ـ

وكذلك من والسنة، الكتاب من بني الدليل النقيل االستدالل يف الشيخ جيمع ٨ ـ
الصحيح(٤). النظر

للقول  الدليل من وجه الداللة بيان يف عظيمة وعناية واضح متيز ~ ٩ ـ للشيخ
له(٥). املستدل

االعرتاض كان فإن االستدالل به(٦)، أو الدليل عىل الواردة يورد االعرتاضات ١٠ـ
الراجح أجاب عنه(٧). عىل دليل القول

اإلمجاع(٨). نقل فيه فيام وحكايته اإلمجاع بنقل ـ عنايته ١١

الفقهية(٩). والقواعد األصولية القواعد من بمنزعها اخلالفية املسألة يربط ١٢ـ

منها(١٠). اخلالف ثمرة يبني لدراسة املسألة أن تتميامً الشيخ يعمد ـ ١٣

بحثي منهج أسلم فهو وشموله، ولذا وسعته متيزه نجد هذا املنهج تأمل وعند



.٣١٣ ،٣٠٩ ،٢٥١ ،٢١٧ ،١٩٩ ،٨٥ ٣٩/١و٤٠، املمتع الرشح (١)
.٢٦٦/١ املمتع الرشح (٢)

.٣٢٨ ،٣٢٤ ،٣٢٣ ٣٠٣و٣٠٤، ،١٤١ ،١٣١ ،٨٣ ،٦٩ ،٣٩/١ املمتع الرشح (٣)
.٤٥٦ ،٣٨٥ ،٣٣٠ ،٣١٧ ،٢٤٤ ،٢٠٨ ،١٢٤ ،٤١/١ املمتع الرشح (٤)

.٣٦٩ ،٣٣٩ ،٣٣٨ ،٣٠٤ ،٢٤٤ ،١٨٨ ،٦٩ ،٥١ ٣٩/١و٤٠، املمتع الرشح (٥)
.٢٧٤ ،٧٦ ،٥٢ ،٤١/١ املمتع الرشح (٦)

.٥١٣ ،٤٢٢ ،٣١٧ ،٣٠٧ ،١٥٠ ،١٢٧ ٧٦و٧٧، ،٥٢/١ املمتع الرشح (٧)
.٤٧٦ ،٣٢٥ ،٣٢٤ ،٣٥ ،١٦/١ املمتع الرشح (٨)

.٥٠٥ ،٥٠٠ ،٤٥٠ ،٣٦٨ ،٣٢٠ ،٣٩٨ ٢٨٢و٢٨٣، ،٢٦٦ ،٢٣٢/١ املمتع الرشح (٩)
.٢٨٢ ،٢٢٧ ،١٤٠/١ الشح املمتع (١٠)
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والداه، رباه

ودراستها(١). اخلالفية املسألة لبحث متكامل

خصوصاً يف العلمي للبحث املنهج يف املتخصصون كتبه وما الشيخ منهج مقارنة خالل من هذا ويتضح (١)
الدراسات الفقهية.

عبدالوهاب  د. اإلسالمي الفقه يف البحث منهج الشيخ، آل صالح للشيخ والبحث العلم طالب : مثالً ينظر
عبدالعزيز د. ومناقشته وطباعته وكتابته ومادته ومنهاجه ومصادره حقيقته العلمي البحث سليامن، أبو

الربيعة. عبدالرمحن ابن



١٩٨٣

املبحث السادس 
    

املتمكن  اخلبري معالج يعاجله  فإنه االختالف، عن ~ الشيخ حديث عند
عىل نبذ اخلالف. املعينة بالوسائل املويص االختالف، آفة عىل املطلع

ييل:  ما االختالف معاجلة ~ يف أعظم معامل الشيخ من وإن

ورسوله. اهللا إىل اخلالف رد أمر رضورة ـ ١

 S رسوله وإىل  الكريم، كتابه  بواسطة تعاىل اهللا إىل فيه املختلف  أمر رد
اخلالف. األول حلل مشكلة العالج هو سنته بواسطة

برد يف أمرمها اهللا ورسوله عن صادر فإنام هو احلقيقة يقرر هذه حني والشيخ
والسنة. الكتاب اخلالف إىل

إىل  والنزاع اخلالف برد تأمر  التي  باألدلة ر يذكِّ ~ الشيخ كان ما  وكثرياً
كتبه(١). من حتىص الوحيني، ويف مواضع ال

  Ò   ÑÐ   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç [ تعاىل: كقوله
  ã  â  á  àß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó

.(٥٩ Z (النساء:  ä

.(١٠ :الشور)  ZÈ  Ç Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á[ وكقوله تعاىل:

 n  m  l  k  j i  h  g f  e  d [ تعاىل: وقوله



الصالة حكم تارك رسالة ،٤/١٢ رمضانية جلسات ،٤٥٦/١ سورة النساء تفسري سبيل املثال: عىل ينظر (١)
زاد ٣٢٧/٢و٣٢٨، الواسطية العقيدة رشح ص٢١٤، النقدين  زكاة الدرب، عىل نور فتاو ص١،
.٤٦/١٦ ١٦٦/١٤و١٧٠و٢٠٩، ،١٠٣/١٢ ،٢٠٧/٥ عثيمني ابن ورسائل فتاو جمموع الداعية،
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والداه، رباه

.(٨٣ Zo  (النساء:
منكم يعش من «فإنه :S وفيه وقوله ،< سارية بن العرباض وحديث
من املهديني الراشدين اخللفاء وسنة بسنتي فعليكم كثرياً، اختالفاً فسري

احلديث. بعدي...»(١)
فيها إىل اهللا املتنازع املسائل رد «وجوب فوائدها: من األوىل اآلية تفسري يف قال

ورسوله»(٢).
بقوله:  االختالف عند والسنة الكتاب إىل الرجوع وجوب ~ ويعلل
ير واحد كل ألن اآلخر؛ عىل حجة قوله يكون ال املختلفني من واحد كل «وألن
إىل ذلك يف فوجب الرجوع اآلخر، من بالقبول أوىل أحدمها وليس الصواب معه،

.(٣)«S رسوله تعاىل وسنة اهللا كتاب وهو بينهام كم حَ
يعش من «فإنه  :S قوله عند  العرباض حلديث رشحه عند  الشيخ ويقرر
كل يف واجب هبا التمسك «أن» بسنتي فعليكم اختالفاً كثرياً، فسري بعدي منكم

وجود االختالف»(٤). عند لكن يتأكد حال

الراشدين. اخللفاء اتباع سنة ـ ٢

اخلالف(٥). معاجلة يف اخللفاء الراشدين سنة اتباع أثر عظم إىل الشيخ نبه

:< سارية بن العرباض حديث (١)
(ح٤٦٠٧). ١٢/٥ يف لزوم السنة باب – السنة كتاب رواه أبو داود –  

(ح٢٦٧٦). البدع ٤٣/٥ واجتناب بالسنة األخذ جاء يف باب ما ـ العلم كتاب ـ والرتمذي
صحيح. حسن حديث هذا وقال:

(ح١٧١٤٢). يف املسند ٣٦٧/٢٨ وأمحد
.٤٥٦/١ تفسري سورة النساء (٢)

.١٢٧/١٢ العثيمني ورسائل فتاو جمموع (٣)
النووية ص٣٠٧. األربعني رشح (٤)

.٣٤/١ العثيمني ورسائل فتاو جمموع النووية ص٣٠٨و٣٠٩، األربعني رشح ينظر: (٥)



١٩٨٥

املتقدم. العرباض بحديث لذلك ويستدل

واألخذ بالراجح. األدلة دراسة ـ ٣

ينظر عليه أن الواجب اخلالف مسائل طالب العلم يف عىل الواجب قال: «إن
عنده منها.....»(١). ترجح وأن يأخذ بام األدلة، يف

حسن النية. ـ ٤

هذا فإن املختلفني، من النية حسن اخلالف حيرس ما أن من أعظم ير فالشيخ
املخالفني(٢). إعذار عىل حيمل

بأنه وإعذاره جتاهه، الصدر عىل انرشاح حيمل النية عىل حسن املخالف ومحل
دليل(٣). عن إال مل خيالف

احلق إىل املختلفني وهو الوصول اهلدف بني النية يوحد أن حسن الشيخ ويقرر
وتضليل الناس قوله من اتباع اإلنسان إرادة إىل يتحول املقصد فإن سوئها، بخالف

خيالفه(٤). من

العالج، النية سهل حسنت إذا ولكن مشكلة، اخلالف وكام أن أنه الشيخ ويؤكد
سيكون النجاح فإن هيمه غريه وال واحد معجباً برأيه كل وكان النية حتسن مل إذا أما

بعيداً(٥).

املتخالفني. بني املناقشة ـ ٥

«ألن  ذلك: ويعلل عظيامً، أثراً املختلفني بني للمناقشة ~ أن الشيخ يؤكد

.٧١/١٩ عثيمني ابن ورسائل فتاو جمموع (١)

.٩١/٢٦ عثيمني ابن ورسائل فتاو جمموع (٢)
الشيخ. موقع اهللا. إىل الداعية زاد (٣)

.١٣٧/١٩ الدرب عىل نور فتاو (٤)
موقع الشيخ. الدعوة ص١١. االعتدال يف (٥)
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والداه، رباه

صوابه»(١). له املناقشة يتبنيَّ بعد ثم خطأ العامل قول أن يتصور أحياناً اإلنسان

الطالب بالبدعة يرميه من بمناقشة طالبه الشيخ أحد يويص آخر موضع ويف
مع مناقشة هو والبحث واملناقشة، البحث مائدة عىل «تعال وأن يدعوه والضالل

نتيجة»(٢). إىل الناس فيه يصل نية، البد أن حسن

النزاع «كذلك توفيقاً تنتج الزوجني بني  املناقشة كانت إذا أنه الشيخ ويعلل
طاولة عىل نجلس أن الواجب كلنا، احلق نريد دمنا فام وأشد، أشد  الدين يف

املناقشة»(٣).

اخلالف. فيه فيام يسوغ اإلنكار عدم ـ ٦

ذلك ويعلل املخالف فيام يسوغ فيه اخلالف، عىل ينكر اخلالف أال يعالج مما
اآلخر»(٤). عىل املختلفني ليس حجة أحد قول «ألن بقوله: ~

له إنكاره حيصل الذي املنكر أن عىل أكد املنكرات إنكار عىل الكالم وعند 
األمور من كان  فإن اجلميع، لد منكراً املنكر يكون  أن البد «أنه  وهو: ضابط
ال ضعيفاً اخلالف كان إذا ير أنه ليس بمنكر، إال عىل من ال ينكر فإنه اخلالفية

الفاعل»(٥). عىل ينكر فإنه له، قيمة

جيب عليك اخلالفية األمور يف بعض «وكذلك أيضاً االجتاه هبذا الدعاة ويويص
تشتد ذرعاً وأال هبم تضيق أن ال العلم أهل من رأي أحد إىل مستندين كانوا إذا

عليهم»(٦).

.٩١/٢٦ عثيمني ابن ورسائل فتاو جمموع (١)
.٢٨/١ املدين احلرم دروس (٢)
.٢٨/١ املدين احلرم دروس (٣)

.٣٠٣/٢٦ العثيمني ورسائل فتاو جمموع (٤)
النووية ص٣٦٤. األربعني رشح (٥)

الدعوة ص٨. االعتدال يف (٦)



١٩٨٧

احلكمة. ـ ٧

أمور بأن املخالفني باحلكمة، ويعلل ذلك: مع املسائل دراسة الشيخ عند يويص
عوجلت بحكمة حيصل الوفاق(١). إذا اخلالف

اخلالف. آداب مراعاة ـ ٨

اهللا. بإذن املبحث اآليت يف عنها الكالم سأفرد التي وهي

العلم ص٢١٢. (١) كتاب
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والداه، رباه

السابع املبحث
 

فهو اخلالف عن وحني يتحدث العلم والدعوة،  يف إمام عثيمني ابن العالمة
ومضار واالئتالف، االتفاق ألثر املدرك املريب والداعية العامل الفقيه بلسان يتحدث

والشقاق. اخلالف
الفقهي، وبنفس اخلالف آداب يلتزم فقهي بنفس املوضوع عن يتكلم فالشيخ
واالستقامة، العلم طريق أبنائها بسلوك ويفرح األمة آمال يعيش تربوي  دعوي

املباركة لدين اهللا تعاىل. العودة هذه اخلالف يئد فيخاف أن
يف الشيخ اهتامم من واسعة مساحة وآدابه يأخذ اخلالف أن حينئذ عجب وال

وكتاباته. وحمارضاته دروسه
ال احلرص التمثيل عىل صيغة هو إنام نذكره ما فإن هذا نتأمل كالمه يف وحني

واالستقراء.
إلزالة اخلالف، ال ينهض فإنه حمالة، كائن ال أن اخلالف الشيخ يقرر وعندما

التزام أدب اخلالف. برضورة يعالج هذا أنه غري مستحيل(١)، أن هذا ير فهو
الشيخ: مما ذكره هذا يف يسجل ومما

        

منها: حماور متعددة، يف هذا أكد وقد
«وال  بقوله: العظيمة الرشيعة مقاصد من األمة كلمة وحدة  أن تقريره  ـ  ١
وعدم واالئتالف التفرق، وعدم االجتامع الرشيعة من مقاصد أن مجيعاً علينا خيفى

.٢٦/٥ تفسري سورة البقرة (١)



١٩٨٩

لوضوحه»(١). أدلة إىل حيتاج ال أمر االختالف، وهذا

ما فمع ،{ الصحابة  منهج هو بني املسلمني االتفاق احلرص عىل ـ أن ٢
االتباع، عىل وحرصهم يف حرصهم عىل االتفاق، شك فال من اخلالف بينهم يقع

األمة(٢). بني الفرقة عن كل ما يوجب البعد وحرصهم عىل

عىل ترك وحرصهم الصحابة بني وقعت عىل خالفات األمثلة بعض ذكر وملا
فيه  ما كل عىل  احلرص  { الصحابة هدي أن عىل هذا «فدل قال:  املخالفة.

الكلمة»(٣). واجتامع القلوب تأليف

بالغا(٤). اتقاءاً اخلالف يتقون كانوا أنه { هدي الصحابة قرر أن ولذا

واجلامعة  السنة أهل خصائص من  واالجتامع االتفاق عىل احلرص أن ـ  ٣
ومعتقدهم(٥). ومذهبهم

املحكم البناء وإقامة اإلخوة حتقيق يف واجلامعة السنة أهل منهج عن تكلم وملا
قال: اخلالف. ونبذ واالتفاق، والوحدة باإلخوة، بعضاً بعضه يشد الذي املتامسك

.(٦)« ويطبقونه عمالً هذا املعنى السنة واجلامعة يعتقدون «فأهل

   

دل  بل رمحة، منه شيئاً أن وينكر بعضه، ال كله  رش(٧) اخلالف أن ير فهو

.١٢٨/١٦ العثيمني ورسائل فتاو جمموع (١)
.١٦٠/٣٦ ـ باب صالة التطوع عىل الدرب نور فتاو (٢)

.١٦١/١٢ الرتاويح صالة ـ الدرب نور عىل فتاو (٣)
.١٢٤/١ البخاري صحيح من احلج كتاب رشح (٤)

.٣٤١/٢ الواسطية العقيدة رشح (٥)

.٣٤٤/٢ الواسطية العقيدة رشح (٦)
التطوع باب صالة  ـ  الدرب عىل  نور فتاو ،١٢٤/١ البخاري صحيح احلج من كتاب رشح ينظر: (٧)

.٧٩/١٤ عثيمني ابن ورسائل فتاو جمموع ،١٦٠/٣٦
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والداه، رباه

   Z0  /  . - , +  *  ) [ قوله تعاىل: يف كام عذاب أنه القرآن
ختتلف(١). باألمة أال اهللا فرمحة ١١٨ ـ ١١٩)، د: (هو

النهي عىل الدالة باآليات واألحاديث مستدالً اخلالف من حتذيره وقد اشتد
املختلفني: واقع من يراه وبام عنه

بينهم حيصل ال وأن واحدة، يكونوا أمة أن املسلمني مجيعاً عىل يقول: «فالواجب
من ويتباغضون ويتعادون فيام بينهم بأسنة األلسن، يتناحرون بحيث وحتزب تفرق

االجتهاد»(٢). فيه يسوغ اختالف أجل

التفرق عن الناهية واألحاديث باآليات قرنه  التحذير هلذا عرض وإذا 
عمران: ZF  E  D  C  B  A  (آل [ تعاىل:  كقوله واالختالف،
Z z y x w v } | { ~ ے  [ تعاىل: وقوله ،(١٠٣
 '  &  %  $  #  "  !  [ تعاىل:  وقوله ،(١٠٥ عمران: (آل
وال خيذله وال يظلمه ال املسلم «املسلم أخو :S وقوله ،(٤٦ )Z (األنفال:
وغريها بعضاً»(٤)، بعضه يشد كالبنيان للمؤمن «املؤمن :S وقوله حيقره»(٣)،

األدلة(٥). من

يف املجتمع ص١٨. وأثره الدعاة تعاون (١)
الستة ص١٥٧. رشح األصول (٢)

(ح٢٤٤٢). ١٦٧/٨ ـ والغصب املظامل يف ـ املظامل كتاب ـ البخاري رواه :< هريرة أيب من حديث (٣)
وعرضه وماله  ودمه واحتقاره وخذله املسلم ظلم حتريم باب ـ واآلداب والصلة ـ كتاب الرب ومسلم

(ح٦٥٤١). ص١١٢٤
موسى: حديث أيب من (٤)

(ح٢٤٤٦). املظلوم ١٤/٨ نرص باب ـ املظامل كتاب ـ البخاري رواه
(ح٦٥٨٥). ص١١٣١ وتعاضدهم وتعاطفهم املؤمنني تراحم باب ـ والصلة واآلداب الرب كتاب ومسلم ـ

واجلامعة  السنة أهل ـ  الدرب عىل  نور فتاو بعدها، وما الستة ص١٥١ األصول : رشح متثيالً ينظر (٥)
العلم كتاب الشيخ، موقع الدعوة. يف االعتدال  ،١١٩/٧ عثيمني ابن ورسائل فتاو جمموع ،٢/٢

ص٢١٣.



١٩٩١

مملوء «القرآن قال: ولذا والسنة، الكتاب تأمل يف يبدع الذي فهو ريب وال
اخلالف»(١). وإزالة باالئتالف باألمر

  

عموماً لألمة حتذيراً االختالف أرضار من كثرية صوراً اهللا تعاىل، رمحه رصد،
اخلصوص. وجه عىل وطلبته وألهل العلم

يف وجتربته خربته ومن الوحي الناطق الكتاب والسنة، من املضار هذه يستلهم
والعمل. العلم واقع

منها: وحذر إليها أشار التي االختالف وهذه أبرز مضار

املتفرقني. املختلفني حممد Sمن براءة ـ ١

واملسلمني. باإلسالم يرض والتفرق االختالف ـ ٢

يضعف  «ألنه واملنافقني(٢) الكفار اهللا من أعداء عيون قرة هو االختالف ـ ٣
أعدائهم(٣). أمام املؤمنني منصب

الثياب  العاصفة الرياح متزق كام متزيقاً املسلمني يمزق واالختالف التفرق ٤ ـ
قوهتم(٥). فتتفتت البالية(٤)،

املسلمني(٦). قوة يفتت االختالف ـ ٥

عليهم. املسلمني أعداء يفرح التفرق ـ ٦

إلكرتونية. نسخة ٢٨/١ النبوي دروس احلرم (١)
.١٤٤/٣ الصالة ـ الدرب عىل فتاو نور (٢)

الشيخ. موقع يف املجتمع. وأثر الدعاة تعاون (٣)
.١٤٤/٣ الصالة ـ الدرب عىل فتاو نور (٤)

الستة ص١٥٤. األصول رشح (٥)

الستة ص١٥٤. األصول رشح (٦)
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والداه، رباه

أعداءً يرصحون كانوا يتفرقوا سواء أن املسلمني من حيبون املسلمني وأعداء
كذلك(١). ليسوا وهم لإلسالم أو للمسلمني بالوالية أعداء يتظاهرون أو بالعداوة،

اإلحلاد»(٢). وأهل الفسق أهل «منية بأنه يصف اختالف املسلمني ولذا

املسلمني(٣). بني والبغضاء العداوة إىل يؤدي والتفرق ـ االختالف ٧

.وهد وما عندهم من خري العلامء عن األمة إعراض أسباب من ٨ ـ االختالف

املختلفني(٤). االستقامة عند رؤية حال ترك يسبب االختالف ـ ٩

بسبب  عميق سبات إىل وتعود األمة الشباب، اليقظة من يفسد االختالف ـ ١٠
التفرق(٥).  هذا

يف نشاهده الذي الوعي هذا فريسته أصبح التفرق هذا أن «واحلقيقة يقول:
اإلسالمي»(٦). الشباب

غداً(٧). تفرقاً بالسنان يكون ربام اليوم باللسان واالختالف التفرق أن ـ ١١

مفاسده(٨). اختالف القلوب، فتحصل يؤدي إىل األقوال اختالف ـ أن ١٢

مما  وهذا وغيبتهم، أستارهم وهتك اآلخرين احتقار إىل يقود االختالف ـ ١٣
بحال(٩). جيوز ال

الستة ص١٥٧. األصول رشح (١)
.١٦٤/٤٤ العثيمني ورسائل كتب (٢)

.١٤٤/٣ الصالة ـ الدرب عىل فتاو نور (٣)
.١٥/٧ العثيمني ورسائل كتب (٤)

.١٦٨/٢٠ العثيمني ورسائل كتب (٥)
.٣/٢ ـ الدرب (٦) فتاو نور عىل

.٢٨/١ املدين احلرم دروس (٧)
الشيخ. موقع املجتمع. يف وأثره الدعاة تعاون ،٤٢٥/٢٦ العثيمني ورسائل فتاو جمموع (٨)

.٢٦٨/٢٦ العثيمني ورسائل فتاو جمموع (٩)



١٩٩٣

    

املخالفني. مع التعامل آداب ببيان تعاىل، اهللا عني، رمحه

إملاحاً. فإين أملح فيها، ~ وإسهابه ولطوهلا

منها: ذكره ومما

اخلالف(١). توقي ـ االجتهاد يف ١

اخلالف(٢). قبول السعة يف ـ ٢

املتخالفني(٣). املحبة بني تزداد أن ـ ٣

عىل حلرصه له املحبة الدليل، فتزداد ملقتىض إال خالفك ما بأنه ذلك: ويعلل
الدليل(٤).

ملن خالفه(٥). القلب منرشح يكون أن ـ ٤

العلامء وغريهم(٦). اختالف حيصل من ملا الصدور تتسع أن ـ ٥

العلم(٧). يف طلب وجترد بأدب ـ مناقشة املخالف ٦

باالعتذار له(٨). املخالف خطأ مقابلة ٧ ـ

عىل املخالف(٩). اإلنكار عدم ـ ٨

.١٢٤/١ البخاري صحيح من احلج كتاب رشح (١)
.٣٦/١٩ عثيمني ابن ورسائل فتاو جمموع (٢)
.٧٨/٢٦ عثيمني ابن ورسائل فتاو جمموع (٣)

.١٤/٥ عثيمني ابن ورسائل فتاو جمموع (٤)
الشيخ. موقع اهللا. إىل الداعية زاد (٥)

.٩٠/٢٦ عثيمني ابن ورسائل فتاو جمموع (٦)
.٥٢/١ البخاري صحيح من احلج كتاب رشح (٧)

.٩٠/٢٦ عثيمني ابن ورسائل فتاو جمموع (٨)
.١٨٩/٧ العيدين صالة – الدرب عىل نور فتاو (٩)
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إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

إذ يلزمه به(١)؛ املخالف، فال حجة عىل ليس اجتهاده وقوله أن أن يعتقد ـ ٩
اآلخر(٢). بأوىل باإللزام من القولني أحد ليس

والبغضاء(٣). للتعادي سبباً اخلالف أن يكون ينبغي ال ـ ١٠

العلم(٤). طلبة بني والرد واألخذ للجدال سبباً يكون اخلالف أن ينبغي ١١ ـ ال

االجتهاد(٥). سبيله فيام املخالف عىل يعنف أن ينبغي ال ـ ١٢

الناس  وشحن قلوب عليه املخالف والتحريض من التحذير ال ينبغي ـ ١٣
عليه(٦).

املخالف(٧). مع العدل وجوب ـ ١٤

فإن  ببعض، بعضها العلامء آراء رضب معه جيوز ال العلامء بني ـ اخلالف ١٥
وفسادٌ كبري(٨). رشٌ ذلك

والرباء(٩). الوالء عليه يرتب أن جيوز ال السائغ اخلالف ـ ١٦

حلوم الناس(١٠). وأكل باأللسن املخالف عىل ينبغي التسلط ال ١٧ ـ

.٤٤٥/٢٦ عثيمني ابن ورسائل فتاو جمموع (١)
الشيخ. موقع الدعوة. االعتدال يف (٢)

.١٤٤/٣ الصالة ـ الدرب عىل فتاو نور (٣)

.١٤٤/٣ الصالة ـ الدرب عىل فتاو نور (٤)

.١٤٤/٣ الصالة ـ الدرب عىل فتاو نور (٥)
.١٤٤/٣ الصالة الدرب ـ عىل نور فتاو (٦)
.١٤٤/٣ الصالة الدرب ـ عىل نور فتاو (٧)

.١٦٠/٣٥ التطوع صالة باب ـ الدرب عىل نور فتاو (٨)

.١٦٠/٣٥ التطوع صالة باب ـ الدرب عىل نور فتاو (٩)
 ١٦٠/٣٥ ـ باب صالة التطوع عىل الدرب نور فتاو (١٠)



١٩٩٥

C

اخلامتة أن جرت خامتة؛ ذلك أن العادة أصعب ظني يف هو خامتة من أكتبه ما
كالم الشيخ وحظي يعدُ مل ظني ـ وألن البحث ويف نتائجه، وتوجز البحث ختترص
اختزاهلا يصعب وتوصية نتيجة هو فيه فإن كل ما ـ للنظري النظري ومجع الرتتيب منه

دوهنا. القرص أو

أقول: األكاديمي للعرف واتباعاً أين غري

املقارنة  املسائل دراسة والرسوخ يف للشيخ العمق العلمي البحث هذا أظهر ـ ١
وحتليلها.

مدوناً، فكانت  فيه يدون وإن مل اخلالف، علم عن بمعزل الشيخ ~ يكن مل ـ ٢
والتبويب. والرتتيب اجلمع تستحق علمية ثروة متثل آراؤه املبثوثة

أو  رشحاً املؤلفات  بعض يف اخلالف  مسائل بعض حول وقفات للشيخ ـ ٣
يف: موجود علم اخلالف عن كتبه ما ومن أشهر ، استقالالً

عىل أنواع اخلالف. ترتكز وكانت تيمية، التفسري البن مقدمة ـ رشح

لشيخ  املالم رفع لرسالة اختصار وهي منه، وموقفنا أسبابه اخلالف رسالته: ـ
اخلالف. بأسباب بالعناية ناطقة من عنواهنا وهي ابن تيمية، اإلسالم

الدعوة، يف االعتدال وكتاب اهللا، إىل الداعية  زاد وكتاب العلم، كتاب  ـ
بمجملها عىل آداب ترتكز جمموعة، وهي حمارضات أصوهلا يف هي والتي

املخالف. من اخلالف واملوقف

وذمه. اخلالف عن تتكلم التي األحاديث ورشوح اآليات تفسري ـ
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إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

كتبه عموم يف مبثوثاً كان ما العلمية للامدة إثراء واألكثر  األبرز ويظل
.~ ورسائله

آماهلا  يراقب  فهو وأمته، لدينه العظيمة الشيخ حرقة البحث هذا أظهر لقد  ـ ٤
أعاده ما من ذلك وكان املريب، الداعية املؤمن بنفس مهومها ويعيش وآالمها
الشيخ وصفه وما ومفاسده، ومضاره األمة، عىل االختالف خطر من وكرره

االختالف. مشكلة ملعاجلة احللول من

والدعاة  العلم وطلبة  عموماً املسلمني حاجة البحث هذا  خالل من ظهر ـ ٥
بإذن نافع وتربوي علمي أثر من ملا هلا وآداب اخلالف ملعرفة أحكام خصوصاً

اهللا.

اخلالف علم مادة الرشعية الكليات يف الدراسية املناهج حتمل أن فالتوصية
وآدابه. وأحكامه أنواعه عىل مركزة

خرياً اإلسالم أمة عن اهللا العثيمني، وجزاه صالح بن الشيخ حممد اهللا رحم
رب العاملني. هللا كثرياً، واحلمد
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