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المقدمة

اكمدطت

نبيلا من عالي لام والوالملأة وحدْ، ش المحمل 
وبعلبعده، 

افنعم أعظم من هم الراسخين الريانيين العلماء فإن 
الأنبياء،ورثة أنهم فخرآ ؤيكميهم والبلاد، العباد على تعالى 

.والماء الأرصى رب عن والمونعون 
مجنهقفي العثيمين صالح بن محمد الجليل العلامة ؤإن 

فىوالبذل والعمل، العالم في الدهر وفامات الخصر، شامات 
ومرضاته.الله مسل 

مجتهل.عالم أنه الشيح علم معالم أبرز من كان لغد 
وفتاؤيه.وكبه وشروحه دروسه ذلك عن أنبأت سحمق، 

ارددلُ'ُالنهار امحاج إذا شي، الأفهام لي 
شاملةونفلرة ثانبة، رؤية الغزير العلم هدا آثار من وكان 

المتشي.العليب لأ؛ي قصيدة من بيت )١( 
'٤٩ا/للواحدي شرحه •ع المتشي ديوان ينظر- 



اثمقدمة

معالتعامل ومنهج وآدابه وأسابه أنواعه حيث من للخلاف 
فيوتربوية علمية عناية من )ءقفي الشيح أظهرْ وما المحاق، 

فرغبتاوالتربوي، والدعوى العلمي أثرْ لعظيم وبيانه الخلاف 
صالحبن محمد الشيخ منهج على إطلالة الدراسة عدم تكون أن 

المعلومةوشروحه كتيه مجن امتخرجها الخلاف، في العثيمين 
١لثيوتد،•موسه ومن ئلكترون؛ا ورما 

الخلاف،في لمنهجه ملامح رممت  JLiالدراسة هذْ ؤإن 
استطاعتيقدر المنهج هدا بأصول الإلمام حلالها من وحاولت، 

فولهمن لمنهجه تأصيلأ يه فاعتنيتإ تناوله ليسهل الاحممار •ع 
أغوارسر عند يفلهر الذي منهجه ومن الخلاف عن المتحديث، 

ته.ومؤلفا كتيه 

مياحسثاوسعة تمهيد فى الدراسة هذْ فكانت 

العثيمينصالح بن محمد الشيخ ترحمة لشمهدت ا٠ 
مختصرة.

تفهي الدراسة مثاحثؤ وأما 
الخلاف.حقيقة ت الأول لمعث، ا٠ 

الخلاف.ونؤع ^٠I ١٥١نممث، ا٠ 
الخلاف.أنواع اكايثه؛ لمحث، ا٠ 
الخلاف.أسباب ت الرابع نممث، ا٠ 
الخلافية.المسألة دراسة في منهجه الخامس؛ لمحث، ا٠ 



المقدمة

الخلاف.علاج ش منهجه ايادس لمحث ا٠ 
الخلاف.إياب ت المائع لمحث ا٠ 

تولأ؛لألفي الشح ترره لما إلا فيه أعرض لا تقدم ما ركل 
منهجه،في خاصة الدراسة أن يتحقق كي وذلك مملبيقا، أو له 

•منها لمي بما الدراسة تثقل لا وحى 

ؤيعليؤيرحمه، للشيخ، يغفر أن الكريم اض واسآل، 
والشهداءوالصاديقين الميين *ع جميعا به يجمعنا وأن درجته، 

العالمين.رب جنالت، والصالخين؛ي 
العالين.رب لله والخمد 

اسميابراضر بن M_ بن انجيز مد د■ 
أصولمقسم انمشارك اfلآساذ 

الإسلاميةواوور1سات الشريعة كلية 

القصهمحامعة 

Ab7538@hc)tmail.com







ا

تو«ولاوْ نسه ه

الفقيهالمحقق، العالم الشيخ الفضيلة صاحب هو 
بنمحمد بن صالح بن محمد الزاهد، الولع المفسر، 

•تميم بمي من الرمة من عشمتن آل الرحمن همد بن ميمان 
المباركرمضان شهر من والعشرين السابع ليلة في ولد 

الممالكةفي - القصيم مدن إحدى - عنيزة في ه(  ١٣٤٧)عام 
السعودية.العربية 

ال،الم؛ة؛نشأته ت| 

عندالكريم القرأن ليتعلم - تعالى اش رحمه - والدم ألحقه 
هئفؤ،الوا0غ مليمان بن الرحمن عبد المعلم أمه حهة من حد0 

فيالأدبية والنصوص الحساب، من وشيئا الكتابة، تعلم ثم 
أننل وذللث، الدامغ، صالح بن العزيز عبد الأستاذ مجدرسة 
حيث،قرلفؤ الثحيتان الله عيد بن علي المعلم بمدرّة يلتحق 

الرابحةيتجاوز ولما نلب ظهر عن عنده الكريم القرآن حففل 
.بحد عمره من عشرة 

ناصربن الرحمن عبد العلامة شيخه حلقة في حلى 
والسيرةوالحديث*، التفسير، في عليه فدرس ؛،^، Saعدى ال

والنحو،والفرانفى، والأصول،، والفقه، والتوحيد، النبوية، 
الأولى؛شيخه وهو العلوم، هذه في المتون مختصراُت، وحففل 

وتأثرغيره، عن أحد مما أكثر وطريقه معرفه العلم؛ عنه أحد إذ 



ا

.للدلل واساعه تدؤيه، وطرقة واصيله، بمتهجه 

بعدأبرزهم من العلم منهم نهل كثيرون فرخ له دكان 
تالعدى الناصر الرحمن عيد العلامة الأول شيخه 

ه•عودان ين علي بن الرحمن عد الشيخ - ١ 
هقفب.عقيقي الرزاق عبد الشيح - ٢ 
ققبمب.الننقيهلي الأعين محمد الشيح - ٣ 
رققفل.رشيد بن ناصر بن العزيز عد الشيح - ٤ 
نظفي.الإنربمي الرحمن عبئ الشخ ~ ٥ 
هقفب.باز ين الله عبد بن العزيز عبئ العلامة الشيخ سماحة - ٦ 

الرياضفي العلمي المعهد قي النفلامئة الدراسة درس كما 
•أيضا الرياض في الشريعة كلية وفي 

Iا4 ممريايا 

فشجعهالعالمي التحصيل وسرعة النجابة شيخه فيه توسم 
عامالتدريس فبدأ حلقته، في طالبا زال ما وهو التيينس على 

بعتيزة.الكبير الجاح في ^( ١٣٧)'

مدرساعين الرياض في العلمي المعهد مجن تخئج ما ل- 
.(.٠١٣٧٤)عام بعنيزة العلمي المعهد في 

بنالرحمن عباو العلامة شيخه توفي ( ٠١٣٧٦)سنة ي ف- 
الجاععإمامة وعاوْ فتولى - تعالى الله رحمه - عيي الناصر 



مكبفي دالتديغس فيها، العيدين ؤاض عنيزة، في الكير 
الدرسانتقل الطلاب كثر ولما ولجا0ع التايعة الوطنية عنيزة 

مع.للجا 

المملكةمن عليه وتوافدوا الشخ عند العالم طلاب ثر كس 
وهؤلاءالدروس، بعض في المئات يبلغون كانوا حتى وغيرها 

علىوبقي الاستماع، لمجرد لا حاد، تحصيل دراسة يدرسون 
•- تعالى الله رحمه - وفاته حش ومدرسا، وحيا إمامحا ذلك، 

كليةفي التدريس إلى انتقل محدما -( ٠١٣٩٨م)ي ف. 
بنمحمد الإمام لجامعة التابعة بالقصيم الدين وأصول الشريعة 

اللهرحمه - وفاته حتى فجها أستاذا وظل الإسلامية، سعود 
-•تعار 

فيالنبوي والمجد الحرام المجد في يدرس وكان 
اه(، ٤٠٢)عام منذ الصيفية والإحازات ورمقان الج موامم 

تعارالله رحمه - وفاته حش 

ونجاحه،حولته في فريد تعليمي أسلوب ظه لشيخ ل_ 
الدروسؤيلقي أسلتهم، ؤيتقيل طلابه يناض فهو 

بنشرهمبتهجا واثقة، مطمئنة ونفس عالية بهمة والمحاصرات 

الناس•إر وتقريه للحلم 

العالمية:ارم حمه 

سأكثر حلال - تحار ^ ٥١رحمه - العفليمة جهوده ظهرت 



التمهيد

واالعالم نشر ني والبذل العطاء من ء-اما ين حم
والدعرةالمحاصرات ؤإلماء والتوجيه والإرشاد والوعفل 

•اداه. 

تميزتالش لأجوبة وا الفتاوى وتحرير بالتأليف اهتم ولقد 
الك^نمبمن العسرامت له وصدرمت ، الرصهن العلمي يالتأصسل 

واللتاءاتوالخطب رالمت-اوى والم1هماصرات والرسائل 
سجلتالتي الصوتية الساعات آلاف له صدر كما والمقالات، 

نىالعالمية ودروسه الإذاعية وبرامجه ولقاءاته وحمليه محاصراته 
الشريفللحديث المتميزة والشروحات الكريم القرآن مسر 
السرعيةالعالوم فى والمنفبي^مالت والمتون النبوية ارة وال«اس|

والمحوية.

الأحرى:وجهوده عماله أه 
التاJردسمجالات في الثمرة الجهود نالك جانب إلى 
كاناه. إلى والدعوة والإفناء والخطابة والإمامة والتأليف 

تيلي ما منها موفقة كثيرة أعمال الشيخ لفضيلة 
المربيةالمالكة في الملماء كبار هيئة في ضوأ ع0 
وفاته.إلى هر( ١ ٤  ٠٧)عام من المودية 

بنمحمد الإمام يجامعة العلمي المجلس في فوأ ع0 
اه(.٤٠٠-  ١٣٩٨)الدراميين العامين في الإسلامية معود 

الدين؛مرعوأصول الشريعة كلية مجالس في ضوأ ع0 



التمهيد

ورئياالمميم في الإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعة 
فيها.الفيدة لقم 

عفويةفي شارك العالمي بالمحهد تالريسه فترة آخر وفي 
الكتبمن عددأ وألف العلميه، للمعاهد والمناهج الخهلهل لجنة 

يها.المقررة 

عاممن الحج موسم في التوعية لجنة في فوأ ع0 
درومايلقي كان حيث - تعالى اش رحمه - وفاته إلى -( ٥١٣٩٢)

حكاموالأ اتل المفي ؤيفتي والمشاعر، مكة في ومحاصرات 
الرعية،

عنيزةفي الخيرية الكريم القرآن تحفيفل جمعية رأس ت0 
وفاته.إلى ١هد( ٤ ٠ )٥ عام امبها من 

الحوليةالعربية المملكة داحل عديدة محاصرات لقى أ0 
الهاتفعبر محاصرات ألقى كما الماس، من متوعة فئات على 
•الحالم من مختلفة جهات في إسلامية ومراكز تجمعان على 

أمثلةعلى يجبمون الدين الكبار المملكة علماء ن م0 
وذلكوشريعة، عقيدة وأصوله الدين أحكام حول، المستقرين 

وأشهرهاالسعودية الحربية ال٠مالكة من الإذاعية البرامج عبر 
.الدرب،؛على ءنور برنامج 

ومكانيةمهاتفة السائلين أسئلة على للإجابة ه نفدر ن0 
ومشافهة.



آديء^انما

وشهريهأيسرعية مجدولة، علمية لقاءات ئب ر0 
وسوية•

نيعقدت التي المؤتمرات من العديد ني ارك ش0 
العودين.العرسة المملكة 

اعتنىالوعظي والجانب التربوي بالملوك يهتم لأنه و0 
طلبفي الجاد المنهج مالوك إلى ؤإرشادهم الطلاب بتوجيه 

تعليمهمعلى والمسر امتقطابهم على وعمل وتحصيله، العلم 
بأمورهم.والاهتمام المحددة، أسئلتهم وتحمل 

وأبوابالخير ميادين في عديدة أعمال ظلؤ للشيخ و0 
حوائجهمفي والعي الماس، إلى الإحسان ومجالات المن 

بمدقلهم الصيحة ؤإمحداء بينهم، والمقود الوثائق وكتابة 
ؤإحلاص.

المالمة:اض عه 

فيالراسخين من - تعالى افه رحمه - الشيح فضيلة يعد 
فيعفليمة وملكة تأصيلا — وكرمه بمنه — الله وهبهم الاين العلم 

الكتانمن والفوائد الأحكام وامتنباؤل واتباعه انململ محرفة 
وبلاغة.ؤإعرابا معاني الربتة اللغة أغوار ومجر والمثة، 

وأحلافهمالجليلة الخلماء صفات من به تحلى ولما 
عفليمة،محبة الناس أحبه والعمل الحلم بين والجمع الحميدة 

واطمأنوانميهم القبول اطه ورزقه المقدير، كل الجمح وقدره 



اصهيد

العلمية،وآثاره ونتاواه دروسه عر وأملوا الفقهية، لاحتياراته 
ومواعظه.نصحه من ؤيتفيدون عالمه معين من ينهالون 

لخدمةالعالمية وقهب فيمل المالالث، حائزة منح وفد 
^(.١٤١٤عام)الإسلام 

ض:عه 

هم:وينوم ، البنات، من وثلامحث، البنين، من ة حمله 
الرحيم.وعبد العزيز، وعبد ؤإبراهيم، الرحمن، وعبد افه، عبد 

فاته:وه 

الأربعاءبوم مغرب، قبيل حدة مدينة في ظه ثوفي 
فيعله وصلي -(، ٠١٤٢١)عام شوال شهر من عثر الخامس 
تللث،شيعته ثم الخميس، يوم عمر صلاة بعد الحرام المجد 
ودفنموترة، مشاهد في العفليمة والحشود المصلين من الألأف 

المكرمة.مكة في 
صلاةعليه صلى التالي اليوم من الجمعة صلاة وبعد 

السعودية.العرية اإكة ٠٠المدن جمح في الغائب 
حناته،يح قوأسكنه الأبرار، رحمة شيخنا افه رحم 

للإسلامقدم عما وحزاه ورضوانه، بمغنرته عاليه ومن 
حيرأ.لمين والم



الخلافتعريف 

محيء

مظم 

hhjjjti اثخلأف

بعدشيء يجيء أن *"*انيها من • اللغة في حلف ماد؛ 
،.يقوم شيء 

ينحيمتهم واحد كل لأن كدا؛ في الناس احتلف ومنه؛ 
،,نحاْر الذي *قام ه نفؤيقيم صاحه، قول 

الاتفاق^.صد والخلاف 

واصطربت،الخلاف سا تعارينكثرت ت الاصطلاح وفي 
المعرفون،يتقمدْ الذي الخلاف مفهوم تنؤع إلى ذللثا ومرد 

الخلافبه يتفصدون وآخرون الخلاف، مهللق يه يريد فبعضهم 
منومنهم الجدلي، بالمعنى لتعريفه يتوجه من ومنهم الفقهي، 

باعتالين،نعرفه منه والممدوح المذموم بين التفريق إلى نظر 
الخلأفل٤،.تعريف في الاختلاف أمياب س ذللث، غير إلى 

.٠٢١ آ/ الأنة •قايس سجم )٢( . ٢١• T/ اللغة •قايس معجم ، ١١
.٢٥١/YT"الروس -اج ( ٣١
أصولغي الإحكام ص؟؟"؟، التعريف مهمات على الترنيف بنظر• ، ٤١

Y/العلوم ابجل• وُآ'،  ٥٩ا/النحول إرشاد ، ٦٢ا/حزم لأبن الأحكام 
م،ْا•للخضري النقه أصول ، ٢٠٨



الغلافنمريف 

كان،شيء أي في التنانع هو ®الخلاف ت حزم ابن نال 
ؤيأحدالعقل، أو القول من مسالك، في الإنسان يأحذ أن وهو 
.، آحر*ل مسالاائ، ني غيره 

عسمينلأبن تعريف على - اطلاعي، حب - أجد ولم 
أغصالذي وفلهورْ المصطلح وضوح ذللتا مرد ولعل للخلاف، 

بتعريفه.الاشتغال عن 

وبينبينه بمارنون الخلاف تعريفا في المتكيين أن غير 
الكتابفي والواردة المقاربة والصعللخات الألفافل بعض 

ومنها؛المقارنة، في الوفقات، يعفى عثيمين لأبن وكان والسنة، 

بمعنىالشقاق أن نص حسثا والشقاق؛ لخلاف ا— 
.هزاعلى يدور معانيه كل في وهو الخلاف 

حسثاأشد؛ الشقاق بأن الخلاف؛ يفارق الشقاق أن وقرر 
الخصم،على الشقة طو_ا ْع الاختلاف ®الشقاق؛ لفظة؛ تفيد 

فيالءiرفين أحد يكون أن الشقاق معنى أصل أن لهذا ؤيدل 
أرى.. . آخر. شق في والثاني ثق 

معانيهكل في وهو الخلاف؛ بمعنى ®والشقاق* نال؛ 
محيايمح، آلْسُا ؤدلآكث< ت تعالى قوله ش حتى هذا على يدور 

الضلال؛بمعنى هنا الشقاق قال؛ فبعضهم [ ٥٣ت ]الحج ؤبوه 

.٦٢الأحكام؛/أصرل ني الإحكام )١( 
,٧٤أ/ القرة صورة شعير )٢( 



الخلافتعريف 

القرآنفي جاءت نكالما الخلاف؛ ! معناْ أن المحيح ولكن 
*عالاختلاف تفيد حيث أشد، ولكنها الخلاف؛ إلى فمالها 

ارالثماؤرامعنى أصل أن لهذا ؤيدل الخصم؛ على المشقة محللب 
وبهذاآحر؛ ص ش والثاني س، س الطرمن أحد يكون أن 

الخلأف،ااأيكون 
واضحعشمين ابن منهج إن حيث ت والافتراق لخلاف ا- 

والأصول،المريع ني الخلاف على يهللق عام الخلاف أن في 
غيالأمة افتراق عالي يعللق عقدي ممعللح الافتراق بينما 

العقدةلالقضايا 
فيغالبا يستعملان أنهما يثن والجدل: لخصومة ا- 
نمرةيقصدون من عند غالبا يستعملان فهما المذموم؛ الهلريق 

كانؤإن عليهم هم ما 
،.اuطل١٤وإبمأال الخق إثبات فى يستعملان ند كائ ؤإن 

العلمأهل بعض يورده وما والاختلاف: الخلان، أما و- 
وحدتكتبه كل وفى الشيح كلام وبتتع فإني سهما التفريق من 
للساتغوالاختلاف الخلاف فيطلق اصتعمالأ بينهما يفرق لا أنه 

٠سواء حد على السائغ وعير 

٠٧٤؛/المرة سورة تفسير )١( 
لمعةشرح ، a/٧٣عثيمين ابن ورسائل فتاوى مجمؤع مثلان ينغلر )٢( 

•٣٠ص؛ الوية الأربمض شرح 'سإا"ا، الاعتماد 
.٤٣٥٦; الغرة ب -ضير )٣( 

•٩٠ْ/ين ُمعذادكادرمائلاين ، ٤١





الخلافومع 

م

الخلافوقوع 

حلالمن متوازنة نظرة الخلاف لوتؤع عثيمين ابن ينظر 
نيالشأن أن غير محاصة، سنة وأنه الخلاف، بوجود الإيمان 
وحتميتهالخلاف بونؤع رأيه ألخص أن ؤيمكن معالجته، حن 

الآت؛؛ن:النتاٍل لال خس 

لا.حالا:كائن اكأس بجن الخلاف . ١ 

سقمحنجو» أمه ألشاس و0 تمارت بقوله تدلأ مذللث، قرر 
بي،يمح( ألم ألككب تهم دأزل وثنيين كبو-بت ألبجى أس 

مابمد ئ آوؤ، أزى إلا ند أ.قثلث، وما نه أ■غتل^ؤا ألشاءر( 
مكنه آغقئوا ِت أك؛١^١ ه ي، ثئ يق؛5< أح 

تالش-رة:وه نمتنع ء>ز اق ثثة ش ؛هدى دأسُ أاذي؛بم ألو 
هم(لآُرأهو» أمه ألتاس بنتي مه ثآء تعالى• وبقوله [، ٢١٣

[.١١٩، ١١٨نعود؛ لمي، ءألثاي؛ن، ألؤثَ تن جهثم لآمأا؛لا 
ولاالدنيا نامت، »ما الخلاف هدا لولا بأنه ؤيعلل: 

عنوالمهي بالمعروف الأمر نام ولا الجهاد، ولا الدين، 



الغلافدمع 

الكاذبءأمن الصادق يمتحن ولم المنكر، 
أسمعق و؛جد» أثن ألشاس وكال ت تعالى اه لقول تفسيره قي 

أقاصبق ١؛،^( إلم آلككب ٣؛؛ دأنزل دثنذرن بو-يت ألبقثى 
ثآ؛تئهمما بمي مذ أوؤة آق؛ل إلا نو وما نه أ.ثقإما مثا 

آلمؤمث نو آنممزا ِدا ءَاتؤإ أك أشُ ص أتئ ئ؟ أونق 
[٢١٣لال_؛—ة_رهت مستوإ مصل اق يثة من نأكء ؛إديب' 

الكائن الناس بين الخلاف أن ؛ اومنها! ٠٧١١نوايد مجن نال 
ؤيدلنوه؛ أ>ثقنوا نما ألثايي وإت،عأ تعالى! لقوله محالة؛ 

رئلجم ش إلا . ءقفأك ءزاز0 ورلأ ت تعالى توله ذلك على 
وألناهبم،آبينة بن جنشن لآتلآ0 رنلق ي وثثت هإلأ 

■قإو؛ؤأرى ويو تعالى• وتوله [، ١١٩، ١١٨^،؛؛^، 
قاتما هذا ولولا ٢[؛ لالتغاب-ن: ةق؛ينه ؤهتء محتقزر هك' 

بالمعروف،الأمر تام ولا الجهاد؛ تام ولا الدين؛ ولا الدنيا؛ 
•الكاذب®أ٢، من الصادق يمتحن ولم النكر؛ عن والنهي 

الخلافتيه يؤغ غيما الواحد القول ءلال_ا أن »نث كما 

الأمة:الأمم م يانع الخلاف - ٢ 
وتعوكيلك، والممارى، اليهود بين الخلاف ونع فقد 

٠٢٦ه/البقرة مررة تممتر )٢(  ٠٢٦ه/البقرة مررة تممير )١( 
الشخ.مرير ١لمجت٠ع. ؛ي وأترء ال،وعاة تعاون )٣( 



الخلافومع 

معوالممارى اليهود مع اليهود - هم أنفبين الخلاف 
.را،..الصارى.

تسياآلهود ت تعالى بقوله لدلك واستدل 
آؤثبتثلدن يبمم _» عق المحي وسه هوكأ ^، ١٧سء  ١٠٢

آثمنمتقم  ٢٥٤أسث مليم يثن تلمون لا أؤخا ئاد كيثن 
[.١١٣ءثتل،نو0 نؤ َكما نما 

نيت أي هقئوزه؛ فه كامإ تعالى• *نوله ت نال 
اليهود،بين حلانا هناك أن ومعلوم بينهم؛ الوام الخلاف 

*عبعضهم مللهم في مختلفون الأن النصارى بل والتماري؛ 
عاليواليهود الأصول؛ ني جوهريا احتلافا بعض 

يحكموالذي الكفار؛ مع عامة المسالمون وكنبلكا حلاف؛ 
القيا٠ةاال٢،.يوم هو الذ هو بينهم 

•ا.الخلأفُوعمَهملأ<:
مإلا العصر أحدكم يصلين ءلأ ت ؛حديث، كثيرأ له ؤيمثل 

فيصلاها من فمنهم الصحابة، احتلفإ حيث ريذلة*لأ،، بتي 
.YU<\/rالمرة مودة شتر )٢( م/ا<يآ. المرة ّورة تمر )١( 
الاعتغادلمعة شرح ، ١٢١عنيمين ابن ورسائل نتاوى مجمؤع )٣( 

١اكأ*العليم الناف صلاة >ادا الخ*ف، صلاة كتاى الخاأ،/، رواه )٤( 

>حأأا<(. ٤٣٦٨شا؛ 
الأمرين ٢٠١وتقديم بالغزو المسايرة باب الجهاد، كتاب لم، وم

العصر.^j، التلهر وشه (، ٤٦٠٢^ ٧٨٦٠٠٣المتعارصسن 



الغلافومع 

وصلحتى أحرمحا من ومهم المادرة، إرادة فهمرا حين رنتها 
الحديث.لظاهر إعمالا رفتها حرمحج يعد قريظة بمي إلى 

ه:الصحابة عصر في وتع الأخلاق - ٤ 
القرونأزكى ومم الصحابة بين الخلاف ووقع 

•، بعده.١ 
منوجدوا طويلا عاشوا الذين فالصحابه  ١٠ت يقول 

الحسبان*في لهم يكن لم ما والشرور والفتن الاختلاف 
الصحابةزمن في الاختلاف وقع ؤإن أنه الشيخ ؤيفرر 

الأمور،لجميع وأشمل انتشارأ ا١أكثر اعدهم أنه إلا والتابعين 
محصورأ*أص.كان عهدهم في الخلاف لكن 

لمنقياما الصحابة زمن في الاختلاف الشيح ؤيعلل 
والائتلاف.الوحدة على وحرصهم لشرفهم محو إنما بعدهم 

قليلاالقرآن ير نففي الصحابة بين النزاع *كان ت فال 
قليلفهو الصحابة في مه أكثر التابعين في كان ؤإن وهو حدآ، 

الاجتماعكان أشرف العمر كان وكلما مجن؛ع.دهم، إلى بالمجة 
أكثرلأ؛،.ب واليان والعلم والائتلاف 
الخلافيتقون كانوا ه، الصحابة بأن ذلك يعلل كما 

ص؛ها.الة الأصول شرح الامحتاد لمة شرح )١( 
.A٣١٢ شرحاسوةاماث )٣(  ٠٣٠مرا الورة الأرمن شرح )٢( 
 C١ التميرصزما١ •غيمت تمح )؛•



الخلافوقؤخ 

صلاتهني عود مبن  ٠٥١عبد بفعل لهذا ؤيتدل بالغأ اتقاء 
أبايا له فقيل ذلك عليه أنكر أنه مع ها عثمان مع أربعأ 

حالفهتصلي مم عثمان على تنكر كيف هدا ما الرحمن عيد 
شرلأ*الخلاف ت هه فقال أربعآ؟ 

الخاريصحيح عن المج كتاب شؤح )١( 
(.١٩٦)ح•  ١٩٩آ/يمس الصلاة ياب المنامحك، كتاب داود، أيو رواه )٢( 

الشيخين،.ثرمحو عر صحح رإستادء الأJ١تيت وئال 





الغلافانواع 

ِهعيصوي)، ١١

الخلافأنواع 

تقسمانلأبرز عرض أنه أجد عثتمتن ابن تراث بامحتقراء 
وعي!العلم، أعل عند المشهورة الخلاف 

راكضاد:المع باعتار الخلاف أمام الأول: يا 
حيثمن الأقوال حال باعتبار الخلاف العلماء م يق

قسمين:إلى وعدمه الأقوال اجتماع إمكانية 
التضاد.اختلاف - ١ 

التؤع.اختلاف - ٢ 

التضادءاختلأف بأن بينهما الغرق عثتمين ابن أبان وند 
يجتمعان،لا الضادين لأن القولين؛ بين فيه الجمع يمكن لا 

لأنالختلفين؛ القولين بين فيه الجمع يمكن المع واختلاف 
اتفقاؤإذا الخنس، في داخل والنؤع نوعا، ذكر منهما واحد كل 
اختلأف«أا،.فلا الجنس في 

تيمية:ابن ذكره عما بينهما الفروق من عيمين ابن وزاد 

شرحضئاشيرصهأو«م.)١( 



الغلافأنواع 

ولابالجنس المولين بين نه ال1بمع يمكن لا الضاد اختلاف أن 
نيفيه الجمع يمكن التنؤع واختلاف الفرد، عن فضلا بالنؤع 

١٤يا^؛الاختلاف ،ع الجنس 
بينهماالفرق حرر من - عليه اءلالعت ما حب - أر ولم 

عثتمين•ابن تل الاعتإر بهذا 

^٤٣١١لاختلاف ثمرات سبع تيمية ابن عرض وحين 
تالتالية الفوائد عثيمين ابن عليها زاد 

بمورالعمل افإن ٢ وسا'متهل ملله وعدم القلب حضور — ١ 
النيةاستحضار عالي ذللثا اعد يالمتنوعة الصفات 
.٠.٢٤^• الهالب،. وحفور 

أنمرالصفات إحدى تكون فقد العبادات أنواع تعدد «ع — ٢ 
كماوالأنشغال، الحاجة عند إليها فيعمي الأخرى، من 
يّرعأن يحب أحيانا الإنسان ءفإن الصلاة بعد الذكر في 
مرات،عشر اض بحان على فيقتصر الانصراف في 

فيكونمرات، عثر أكبر والد مرات، عثر ه والحمد 
الإنسانعلى حرج ولا لحاجته، قاصيا للثنة فاعلا هازا 
.ا. الحاجة. نحد »ع ذللئ، يقحل أن 

يق.ا٧ المرجع ( ١ ) 
.^٢١ ١٦٧\•/النوة الثغ .نهاج )٢( 
\سورمائل ممب )٣( 
.rv/rالسع الشرح )٤( 
اسيناآ/اأا.ورماتل محب )ْ( 



الغلافأنواع 

حلافايعجر لا ص بل وأيسر أسهل الضع اختلاف ولأن 
التفسيرقي اللف خلاف أغلب أن فقهؤ الشيح ثن فقد حقيقة 

\سص.لا اذوع امحلأف من إنما 
وغايتهثمرته باعتيار الخلاف أنسام I الثاني ا-ا 

خلافإلى وغايته نمرته باعتبار الخلاف العلماء م يق
،شرعي* أنر فيه الاختلاف على يترتب لا أما وهو لفظي، 

وأحكاممختلفة شرعية آثار عليه تترتب اما وهو معنوي وخلاف 
المعتبراوالخلاف الحقيقي الخلاف فهو متباينة، 

عثتمينابن فر3، وبهذا 

أنامتثلاثة التفسير في الاختلاف جعل حيث، 
له.تأثير لا فهذا المعنى، دون اللففل اختلاف . ١ 
المعنيين؛تحتمل والأية والمعنى، اللفتل في اختلاف - ٢ 

عليهما.الأية فتحمل بيتهما التضاد لعدم 
للتفادالمعنيين تحتمل لا والأية والمعنى، اللفظ اختلاف - ٣ 

ينهمارى.

٠١ص٧١ الممسير أصول •قيمة شؤح )١( 
٠٠٢  ٩٠٠٠٢٥ملمان أبو الوهاب عبد د. الإسلام الفقه قي البحث مهج )٢( 
شرحه.ع تيمية لأبن الضير .قدمة ، Y٣٣٠/ والفل المل تحارض درء )٣( 

*لففليا، يكون ند التغاير أن على ١٠ت توله عند الواسعلية، العقيدة تمح )٤( 
وآُآ٠ ٢٥ا/القرة صورة تفسير )٥( 



اسلأماتواع 

اسلي،الاختلاف هو الأولين مين الق أن وواضح 
المعوي.الاختلاف هو والثاك 

أنإلى الخلافية المائل من كير في عيمين ابن نبه وق 
له.شمرة لا لفظي خلاف فيها الخلاف 

منفمنهم يحد؟ لا أو يحد اه هل • الة حمفي ؛ا كمؤ
أرادمحدود اش أن أراد *ومن ت فال، أوحيه. من ومنهم أنكره، 

الخلاففيكون فيهم، داخلا ليس لهم ومجحادأ خالقه من بائن 
التفصل،هل.ا يحسصب لفظا سهم 

العل.رمسألة في العلم أهل خلاف صور بعض في وكقوله 

فيالجمهور *ع الأصفهاني لم مأض خلاف عن وكقوله 
علىمتفقون الأنهم قال،ث . لفظي خلاق أنه المخ ثيوت الة حم

يسمونهوغيره تخميمأ ميه يأنه إلا الأمر يرإن>ا جواز 
نخا«ص.

لفظيةتأكيد من إسؤؤ الشيح مقاصد أعظم من ؤإن 
حقيقةفي هو كما الأحكام في أشمره عدم الخلاف 
فيسيأتي كما القلوب، اختلاف في أثره وعدم الالفظي، 

منهجه•

درحممفاياتص«ه.)٢( . rrU»_الغاؤثة العمدة ئرح )١( 
.٢٦١م المرة تسرمورة )٣( 



الخلافانواع 

نجهالمختلف ،اعتبار الخلاف أنولع الثالث'' ت[ 
Iوآحكاْه 

إلىغيه المختلف ياعتبار الخلاف عئيمين ابن م يق
وعض؛

الأصول.ر الخلاف — ١ 

اموع>ا'.م الخلاف ٢-
٠فها المختلف المائل باعتار هو إنما التنسم وطا 

حكمباعتبار آخر بتقسيم الوعين لقس 'ءقفي يعرض بينما 
قسمين؛ني فيجعله الؤع، هذا في الخلاف 

الخلاف.فيه ، يسمالإ ما ء ١ 
الخلاف^.فيه يسؤخ لا ما - ٢ 

المائل،نؤع باعتبار الأول أن غير التقسيم نفس وهو 
فيها.الخلاف حكم باعتبار والثاني 

والخلافيؤغ، الذي هو الفرؤع في الخلاف فإن ولذا 
كلامه.من بيانه سيأتي كما بمؤغ، لا الذي هو الأصول في 

الأممادص؛أارشرحنمت)١( 
الشراب؛ميغ ومنه؛ ذلك، له جاز منها؛ لمعان، وهي ماغ، من بؤغ )٢( 

•مدحله مهل ؛ اي( 
.١٠ ١٢ا/المحط التاعوس ، ٠٣٤ ا/ المحاح يننلر؛ 

الأءتنادلمعة شرح صأ'ب، فاؤسة الالمقيت شرح مثلا؛ بنغلر )٣( 
.٢١٢وص١١٢ الملم محاب صإا'ا، 



الغلافائواع 

كلوأحكام صفات كلامه مجمؤع حلال ومن ئقفل وبثن 
الخلانن:من نؤع 

ولآ.-هخلأقهمالآص•
هناعندْ الأصول صايط أن نجد كلامه تحرير وعند 

تموضوعات ثلاثة تتناول 

الخلاففيها يع التي المائل وهي ت يالعقائد يتعلق ما — ١ 
منصت فيها اتل كموالتابعون الصحابة عاليه كان لما 

الناسمن ضل 

١^٢،.عله اتفقت فبما الخلاف - ٢ 
ةاطعل٣،.نص فيه ورد ما في الخلاف - ٣ 

وميصر؛حلأن، نص فيه كان رما موضع: في وعثر 
الاحتهادافيه يمكن لا الذي الواضح ءالدليل آحر؛ موضع 

الخلافمن التؤع يهدا الشيخ رأي 
فإنهالنؤع هدا حول - تعالى اممه رحمه - كلامه نتع وعند 

التالية:القاط في فيه رأيه إجمال يمكن 

عيمضابن ورائل فتاوى ُجوع ، ١٥٧وصآ"ها التت الأصرل شرح )١( 

._Y'Uالنارب الشدة شرح )٢( 
'ض\.كبورط'لسن )٣( 
ءشميوأابن ورسائل فتاوى مجعؤع ، ص؟٠٧السنايحة العقيدة شرح )٤( 

T'T/^-X.

T'f/YYمشمين ابن ورسائل فتاوى مجمؤع )٠( 



الغلافأنواع 

القررنبعد إلا يحصل لم ائل المهده في الخلاف أن — ١ 
١المفضالة القرون بعد إلا ينشر لم أتمرت - المقفلة 

علهكان لما حلاف هو إنما المسائل هدْ في الخلاف أن — ٢ 
-أجمعين عنهم اض رصي - والتابعون الصحابة 

الصحابةعاليه كان لما مخالف فيها المخالف أن - ٣ 
ؤإن،، حلأفهل يقبل ولا عله فخلافه ولذا والتابعون، 

،•مجتهدر أنه زعم 
حلأفهرعليه ينكر المائل هده في المخالف أن — ٤ 
تجبوالاجتهاد الخلاف فيه يسوغ لا فيما المخالف أن — ْ 

المستطإعبقدر مناصحته 

ش\دحلأف ههيآ.' 

مسائلفي فهو تقدم ما عكس هو الخلاف هدا وصايهل 
فىاالخلاف بقوله! حددها كما الدين أصول من ليسمنا 
والصلاةالطهارة ائل كم؛العقائد؛ يتعلق لا فيما بأنه الفرؤع؛ 

عشميابن ورمحاتل فتارى محجمؤع ، ١ ولإه  ١٥٦ص الستة لأصول ١ تمح ( )١ 

المراجع)٢( 
^YT/Uءسمض ابن ورسائل ناوي •جمؤع )٣( 
السمالآيآنالشدة شمح )٤( 

,_Y*Uالماطة الشدة شمح  ٢٥)
• ٦٦•M ممحمض ابن ورّائل فتاوى مجملع ، ٦١





اثخلأفانواع 

والبقاء،الدوام سماته من الخلاف من النؤع هذا أن — ٢ 
الصحابةعهد في الخلاف فيها وحد التي المسائل *أما فال؛ 

فيهاالخلاف يكون أن بد فلا للاجتهاد مساغ فيها وكان 
داقا«لا،.

الخلاففيها يؤغ التي المسائل في الاتفاق محللب - ٣ 
بيننايقع ألا بمعنى واحدأ قولنا يكون أن يجب إنه والقول• 
ال*أمر ت الشيخ قال الخلاف. فيه يمؤخ فيما حلاف 

لمكن«ص.

وار|علفيه والأمر يسوغ مما الخلاف أن - ٤ 
والصحاةل٤/البوة زمن في وقوعه بدليل 

عاليفيه يعنف لا اجتهادي حلاف هنا الخلاف أن - ٥ 
حلأفهأْ،.عليه يذكر ولا المخالف 

فدرأمنا أجز وهم ه، *والصحابة نائلا! لدللث، واستدل 
فيبعض على بعضهم ينكر لا منا والأجت٠اع للائتلأف وأحب 
الأجتهاد«لآ،.سائل 

.١٦٣لأ/ميعض ابن ورسائل فتاوى عجمؤع 
الشيخ.موتع . الدعرة ش الاعتدال 

.٦٩٨^/،السفانية العقيدة شمح 
الدربعلى نور فتاوى ،  ٦٩٨٠٠٣السفانتية العقيدة شؤح 
٠٦٩٧٠٣المالآية العقيدة شرح 

٠٢ا/  ٤٤الدرب على نور فتاوى 



الخلاذاتواع 

ليسالناس من واحد كل عول ®لأن أيضا منيلا وقال 
.؛المحمد المعصوم إلا الاحرين على حجة 

.حلافا حلاقه يعد لا النؤع هذا في المخالف - ٦ 

بأن،؛ موصع؛ من أكثر وفي ذلك ه الشيخ ؤيعلل 
•أيضا الدليل اناع يريد والغير الدليل بمقتضى هي إنما مخالفته 

يحدلا الدليل بمقتضى لغيره الخالق أن ءالوازغ 
ومنعنده، الدليل بمقتضى حالف لأنه حلأفأ؛ هذا حلاقه 

منعلى الدليل إتاع وجوب يرى المخالف الغير أن المعلوم 
اجتهادهم،في الماس س لغيره مخالفا كان ولو الدليل، له سين 

حلاi،*^.لا أن الحقيقة تكون وحيتي 

أيضاحلافا حلاقه يحد لا المؤع هذا في الخالق، — ٧ 
منأو الطائفتين من كلأ *لأن وهو الشيخ، عند آحر وجه من 

ؤيرىالحق، إلى الوصول يريد منهما كلأ المختلفين المالين 
منرأى أو الأنوال من قول إلى اجتهاد أداه إذا الإنسان أن 

منأكثر يلزمه ولا ؛دللث،، الأحذ عاليه الواحم، فإن الأراء 
.«ص...هذا

الدرب»أا/همنورعلى كاوي )١( 
ابنورسائل نتاوى مجمهمع اليرب على نور فتاوى مثلا: يطر )٢( 

الشخ.عوتع الدعوْ. في الاعتدال ، ٤ ٠ ا/ عيمض 
انملأةالشرب، عل نور كاوي )٣( 
الأصولشرح الشيخ، موقع الدعو؛• في الاعتدال مثلا: مذا في بمئلر )٤( 



الخلافأنواع 

هوب٦من أكتر ش الحقيقة هذه رر وقد 
يعدملن النؤع هدا في المختلفين من واحد كل أن — ٨ 

أوالأجريزص.الأجر 
فلهأصاب ثم فاجتهد الحاكم حكم 'إدا ت بحديث مستدلا 

أجرارم.آخئآفله فاجتهدثم حكم ؤإذا أجران، 
تضليله.ولا تبديعه يجوز لا النؤع هذا ش المخالف أن — ٩ 
نيحالف من تبيح يجوز الا تبديمه. يجوز لا 
محتملأ؛الفيها الحق يكون اش الاجتهادية المائل 

عنديكون أن محتمل المحق بأن المدح من الغ فعلل 
الأحر.دون المختلفين أحد 

المنةاوأهل •' بقول المخالف تضليل جواز عدم وعلل 
دامتمجا غيرهم يضللوا ألا وطريقتهم هديهم من والجماعت 

الاجتهادلأى.فيها يسوغ المسألة 

•ءث؛مين ابن ددماتل كب صْْا، الة 
ه'ا/خ"اأ,مشمن ابن ورماتل لتاوى را، 

هىها"\.الأءتتاد لمعة شرح ،  ٤٣٨دأ/اليمين ورسائل فتاوى ُجمدع ، ٢١
الماص؛بن صري حديث م ، ٣١

إذاالحاكم أجر باب والئنة، بالكتاب الامتمام كتاب المخاري، رواه 
)ح\هس. T\A/\rأمحلآ أو فأصاب احمد 

أوفأصاب اجتهد إذا الحاكم اجر بيان باب الافضية، كتاب لم، وم
احطأصلا"ي)حيحأأ(.

•*جمرعفتاوىورصاتلا؛نينما/ااأ ، ٤١
كس،ُرساتل، ٥١



الخلافأئواع 

آمتياختلاف ٠ ت لحديث )ققزفب الشيح تضعيف عع _ ١ ٠ 
وعذاب.وشقاء شر الاختلاف إذ ومتنا؛ مندآ ، رح٠ةال 

الرحمةأن ت صحته قرصن عالي الحا.ي.ثا وحه أنه عير 
عناض بعفو مرحوم فإنه لاجتهاد الحق حالف من أن بمعنى 

مماأكثر العسال اض يكلف لم حيث رحمة وبأنه ، المجتهد 
يعذبلم سمحانه وبأنه الاحتهادرم، من تهليعون ي

.، ال٠خaرء١٤
قال;أنه الرسول. عن يروى ما ضعف ابيان ت نال 
قالولهذا برحمة؛ ليس فالاختلاف رحمة«؛ ا،سي ®امحلأف 

،١١٨زمحرد: ثحم ش إلا عت. .أرانث  ٩٠تعالىت 
إذارحمة الله عفو تحت المختلفين دخول نعم، [؛ ١١٩

فالمختلمونالمخهلئ؛ يعذب لم غق الله إن حيث اجتهدوا، 
فلهفأصاب اجتهد من لأن مجتهدين؛ كانوا إذا الرحمة تسعهم 

ررإننقول؛ أن أما أجر؛ نله فاختلمأ اجتهد ومن أجران؛ 
فلألأْ،.رح٠ةاا الأمة بين الخلاف 

نيس المقل. مر الشيخ ررواء ؛ ٦٤٠۶٥المنثورة اللاليي فب، الزركشي قال )١( 
•ر»وءا،.الحجة محاب 
من،أر لم الحديث، ءهلءا المحتاج ول.'كرة في اللقن ابن ونال 

عتهء٠الشاويد الحث، يعد مرفوعا حرجه 
له«.أصل »لأ ا/بمه: الضمفة الأحاديث، ململة ش الأناتى وءال 

ألص٩٠الاعتقاد لمعة شرح )م ؟ ١YYir/t^٠ ّوزة ضر )٢( 
الشيخ.موح المجتهع. في وأثره الا.ءاة تعاون )٤( 
.YU>،/المآن -ضير )٥( 



الخلافانواع 

الخلاففي الرحمة معاني من أن آخر مرصع في وثن 
فيهاجتهد وتد الصواب جانب من يعاقب لا اض أن 

حيثوعفوه الله رحمة في أداخل ت تال ثالث موصع وفي 
لهم،ظهر مما بأكثر يلزمهم ولم يتطيمون مما أكثر يكلمهم لم 

تحتداخلون فيه هم بل الاختلاف، هدا في حرج عليهم فليس 
فلهمأخءلؤوا ؤإن أجران، فلهم أصابوا إن وعفوه، الله رحمة 

واحدااأ٢/أجر 
الالخلاف فيه ؤخ يمما المختالفين أهوال، أن — ١ ١ 

ببعض.بعضها يقرب أن يجوز 
كييرأاالوفسادأ ثرأ ذللث، فى أفان معللا! تال 
التيالاجتهادية الخلافية السائل في الخلاف _أن  ١٢

والبنضاءللعداوة مثارآ اتخاذه يجوز لا الخلاف فيها ؤخ ي
،.والفرقة١٤

منجدأ كثيرة مواصع م، فيه وشدد القول هدا كرر ونل 
أهلوأصول الصالح السالف بمنهج هذا رابعلما ورسائله كتبه 

والجماعة.الثنة 

ائلالمفي والخماعة السمنة أهل أصول من ررفإن يقول• 

الشيخ.موتع المجتمع. ثي وأثرْ الدماة ممارن )١( 
صا،هؤالامحقاد لمة ثرح )٢( 
إلكزوتية.نخت •آ"ا/همأ الدرب على نور ،ناوي )٣( 
٠إلكترونية نسخة ٤ ١/ ٤ ٥ الدرب على نور فناوى )٤( 









عثيمينابن عند الخلاف أسباب 

عثيمينابن عند الخلاف أسباب 

ائلالمبدراسة المثتنلمن المحققسن الأئمة كعادة 
الحاملوناساء وكدا والتحقيق، والتأليف بالشرح الخلأنية 

نبهند ؤقهي عثبمين ابن فإن الملمة، ومجتمعاتهم أمتهم لهموم 
العالم.أمحل بين الخلاف أساب إلى 

ماثغ،وغير ماتغ إلى الخلاف تميم فى منهجه ووفق 
Iنوعين إلى بتقسيمه الأسباب من ذكره مجا إجمال يمكن فإنه 

الأخ:الخلاف أساب ولا: أه 
علىركز أنه أجد الشيخ ومزلفات كتب واستقراء بتتع 

أسبابوصف أنه •ع الأسباب أبرز وجعلها الأتية، الأسباب 
له*ساحل لا وبحر كثيرة بأنها ب، الخلاف 

عى:الشيح ذكرما الش السائغ الخلاف وأسباب 
سمهى^ا.•همسذوى ش هقفاوت - ١ 

ليسالمفتين أحي. يكون افقد السبب: لهل.ا تحقيقا يقول 

الشيح.مولع منه، ومحوهمتا اسابه الياء بين الخلاف )١( 
صزا.الأيمة الدرب، على نور داوى )٢( 



عثبمينابن عند الخلاف أساب 

أومعالأحر المفتي فيكون الأحر، عند ما العلم من عنده 
الأنؤرارا،.عليه لم محا على منه، اطلاعا 

فلفهم.*م فإتف\اات .  ٠٢

فهماهدا تعالى الذ فيعطي الفهم، في يخلفون *فد فال؛ 
الأحرا(لآ،.فهمه مما أكثر علم مما يفهم ونافا وامعا 

فهمفى للغلعل مسا يكون ند الفهم نصور أن الشيخ وقرر 
الص^.

حديث،فهم في الرأي احتلاف، ذللثا من وجعل 
،.٤٠ائذ رمرل، 

ففصلهليل وجود علم - ٢ 

يكونالمسألة فى المرج الفاصل الدليل وجود عدم فإن 
الأقوال«لْ،.وكثرة ل للخلاف، »سا 

ا.خذاءص،ل^ا.•

ذللث،فيكون عنه، يدهل أو المجتهد على الدليل يخفى قد 
للخلاف^.سا 

؛.YA/Y1ءّ اين ورائل فتاوى مجمهمع )١( 
؛.YA/Y1مثمن ابن ورسائل فتاوى عجؤع )٢( 
٠٦ص؛ الممسير •قيمة شرح )٣( 
•U١٢١/ ءبم؛ن ابن ورمائل فتاوى مجمؤع )٤، 
\.oa/\oمشمين ابن ورّاتل فتاوى سبمؤع )٥( 
٠Y١Yصاسم محاب )٦( 
.ص٤٦التمر •قلعة شرح )٧( 





عثيمينابن عند الخلاف اسياب 

راممعارض اعتقاد آخر؛ محوصع ني وسماه ، ٢١١٠٠٧المأ 
وعالمالدليل فاهم - المجتهد أي؛ - أنه أيعني منا؛ قال 

بهذاالقول يمتع راجحأ معارصأ هناك أن اعتقد لكت، ، ٠٧
ذلائ،االأشبه ما أو تقييد، أو نص أو تخصيص إما الدليل، 

قنمثثه,•وحوي  ٠١٠

ارإذالخلاف أساب من الأحكام من فيه المشتبه وجود 
فيها،يختلفون الناس فنجد الناس، بين الخلاف محل هي 

يحلللأ؛ا.من ومنهم يحرم، ص فمنهم 

اا_كهمْهقوح.•

أسابمن جليان الفتوح كثرة ظفؤ الشيخ جعل 
العربياحتلاؤل امجن عنه نتج لما ذلكف؛ وعلل الاختلاف، 

الألن*وتغيرت بالعجمي 

صان;.  ١٦

نمناختلافا فيه يختال،وون الناس ءفإن تال؛ 
منهيني لا حفغله كما استودعه الحاليث، حفغل إذا من الناس 

يكونمن الناس ومن نادر، فهر نص ؤإن شيتا، 

٠٦٤٠٠٠^التسمر مقدمة شمح )٢( \/a\, الثمين ررصائل كب )١( 
اسينآا/أ.ورسائل كب )٤(  ٠٦٥٠,1صةالظسر شرح.قيمة )٣( 
■٢ صن٦ العسير مقدمة محمح ره، 
٠٢ص• المتقلومة تصح )٦( 



عثبمينابن عتد الخلاف أسباب 

نسانهثم بالدليل العلم الخلاف أساب من أن وقرر 
أسبابهالعلماء بين االخلاف بعنوان رمالة ^ ١٤٤١وللشيخ 

البرنامجصمن ألقاها محاصرة أصلها في وهي منه، وموقفا 
القصيم.بجامحة الإسلامية والدراسات الشريعة كلية في الثقافي 

لرسالةاركالملخمى بأنها الرسالة هده الشخ وصف وقد 
لكنالأءلأما الأئمة عن الملام ُرني تيمية ابن الإسلام شيح 

ت٠ثيلانيادة فيه 

سبعةفيها أورد حيث الإسلام شخ هذه رسالته في ونح 
الإ-جمال:سيل على ومي الخلاف، أسباب مجن 

المخالف.يبخ لم الا>ليل يكون أن — ١ 
بناقله.يثق لم ولكنه بلغه، فد الحديث يكون أن — ٢ 
نسيه.ولكن بلغه ال>ديثا يكون أن — ٣ 

المراد.حلاف منه وفهم بلغه قد يكون أن — ٤ 
يعلمولم منسوخ، لكنه الحالي-ثا يلغه قد يكون أن - ٥ 

؛الاّح.

أونمن من منه هوأقوى بما معارمحى انه يعتمد أن — ٦ 
إحماع.

.ص٤٦التفسير مقدمة شؤح )١( 
آ"؟/عبص ابن ورسائل فتاوى مجعؤع ، ص٨٤ير التغمنيمة شرح )٢( 

٤٦٢.



عتيهينابن عتد الخلاف أسباب 

امتدلألأنيل يأو صعيف، بحديشر العالم يأحذ أن — ٧ 
.صعيفأ 

أنأجد كتبه تقراء ام نتيجة ذكرته بما ومقارنتها ويتأملها 
ويمضهاأعم وبعضها غيرها، في ذكرء لما موافقا بعضها 
الرسالة،في فررء ما عن يزيد ما المتئرأ وفي أخص، 

أيضا.صحيح والعكس 

ماثغغير الخلاف أ٠ساب، ثانيا! تا 
فقدالشريعة، في يؤغ لا حلاف كل عن الحديث، عند 

الخلافهدا في توفر الأمساب، من مجموعة على هءآهؤ ركز 
ءهال من ذكرء ما إجمال يمكن كتبه وياستقراء المدموم، 
توص الأمباب، 

وهبة.'هقصد سوء - ١ 

—؛٠الخلاف أصباي، أي■ - أعظمها ®وهو الشخ! قال 
الإنسانيقصد لا رابأن والنية القصد بسوء المراد ر وف

آ.خهلأ((أ أو صوابا كونه عن الفلر مهغ فقهل فوله نصر إلا 
بهياالمبتدعة والهلواض المبتدعة حلاف الشخ برر كما 

يربل*دنكلهم يكونوا ®لم بأنهم حلاقهم علل حيث السب، 
الأفوالءص.ونوعت، الاراء فاحتلفت، الحق، 

;١٢.٤اكتمن ورماتل ممم، )٢( الخنمن ورماتل كتب، )١( 
صا"'آ.الممسير عقيمة شرح )٣( 



عثيهينابن عند الخلاف أساب 

آ.هةسمآسم•
الضياعاسبب بأنه ونقمه العلم نلة الشيخ ؤيمف 

الاثلأفءأ^.وعدم والشقاق والخلاف 
العلماعلت بأن للخلاف مسأ العلم نلة كون الشخ ؤيعلل 

الأشت؛اْااأتورث 

عللبثلاث للخلاف سبا المهم نلة كون الشيخ ؤيعلل 
هم،ت

أشديكون ند الذي الفهم في الخطأ يورث الفهم *نلة - أ 
ُالخهلاا.الخطأ س حطرأ 

جاهلانه يعرف بجهله يخهلئ الذي الجاهل الأن — ب 
أنهه نففي يعتقد حطا فهم الذي ولكن ؤيتعلم، 
ءالم«لْ،.

الأمور٠ر٦،.عليه تشته الفهم *نليل أن - ج 
ؤرسودهالأاآ\م م\د قبو عش يمتصوص لآستدلآق ا. 

الخلافتنتج للأستدلأل الشرعية القواعد مخالفة 

.٦٧ص التمسر •قيمة شرح )٢( آا/أ. العشمين وراتل كتب ١( 
A/\yالخمن ورماتل كب )٤( الخمن ود،ائل كتب ٣( 
أآ/ا"آ.الخمن ورمائل فتاوى يبمهمع  ٢٥
.الخمنود-الل كب ٦( 
.!آ/٦٩الخمن ودمائل فتاوى عجمهمع  ٢٧



عثيمينابن عند الخلاف أسباب 

الاستدلالبقوله! الشيح عنه عير الذي وهر المذموم، 
ورسوله.اض مراد غير على النصوص 

استدلوانوم من الخلل أكثر ُرأن * بقوله ظه وعلله 
بذللقافحصل ورسوله، الله مراد غير على بالنصوصي 
الضلأل«لا،.

هقد،و^ا.•ش هققصيو - ه 
والبحثالتدبر فى ه نفان الإنيتعب لا ابأن وذلك 

ذاكااألزوم عدم بحجة المعاني ومعرفة 
ؤ١لآهو\V٧.•هقئ \_كهمة 

ماهدا الاختلاف، كثرة عنها نتج والأهواء الفتن كثرة 
موصعرْ،.من أكثر في ه ةررْ 

توصلوما الأهواء بكثرة الخلاف كثرة هقفي الشيح ؤيعلل 
المسألةفي لتجد إنك احتى ت فيقول الاختلاف، عظم من إليه 

عدةفيها تجد قولان أو واحد تول إلا سبق فيما فيها ليس الش 
العلمنقص على فترتب كثير، والهوى قليل الملم لأن أموال؛ 

الائتلأفءأوعدم والشقاق والخلاف الضياع الهوى وكثرة 
إلىذللث، أدى ®حتى فيقول: ذللث،، نتيجة ٤^٤^ ؤيبين 

!٦٦٦٨الخمى ورسائل فتاوى مجمؤع )١، 
صا"ذالضير ممدئ شرح )٣( Y؛/٤. اكمن ورماتل ي )٢( 
٠٢٧٠٠٠^التمير •ملمة شمح )٥( صزا*؟. التمسير مقدمت شؤح )٤( 
صالتممير •قيمة شؤح )٦( 



عقيمينابن عند الخلاف أسباب 

المLلمينال١/ين والقاتل الطاحن 

إنمايعدهم فيمن وسعته ه؛ الصحابة اختلاف قلة ؤيعلل 
القصدوصحة الأهواء من اش. رسول أصحاب للأمة كان 

عندهم.

وملامة- المحابة ت يعني — فيهم الأهواء ار٠الة قال؛ 
كانولكن ورأيه، لهواْ ينتصر الرجل تجد نما نصيهم، 

أنحتى أخذه، وجده أينما الحق إلا يقصد لا منهم الواحد 
ولمالنماء، من امرأة يه ذكرته الذي الحق إلي يرُثع الخليفة 

ليأنا يقل: ولم منها أعلم فأنا علي يرد لا الخليفة أنا يقل: 
اuطة^٢،.

لأ.صنيقصنم

البغيخلافه مصدر فإنما مذمومة مخالفة مخالف كل 
ر؛ءدآأمة أفاس جاث تعالى! بقوله له واستدل قرره والعدوان، 

١٣٤آلكقب سبمم دأنرل دمنذرن ثبمفيهى ألإنثى س أء 
مئأوؤء  ٧١إب فيه انثأت وما نه آ-غتةؤا غما ^؛؛;، ٤١٢بج ^،^٢ 

آغكواQ ءَاثؤا أك أسُ ص وتلا ألبمق آ؛تلأ نا ثد 
صثغع.هبتيؤ إق دثاء تن يندى وأق %؛؛؟،• آئؤ من نه 

[,٢١٣;؛: ]١٧

صم>آ.التمر •قيمة شرح )٢( التمر متيمة شرح )١( 
ْ/مآ.المرة مورة تمر )٣( 



عقيمينابن عند الخلاف أساب 

مناختلفوا الذين فعل أن *ومها: الأية: فوائد في فال 
تعالى؛لقوله منهم؛ بغيا ذلك كان إنما الينات جاءتهم ما بعد 

اليهودمن محمد. في احتلموا فالدين ؤؤ؛مأ 
كمايعرفونه لأنهم وعدوانا؛ بغيا اختلافهم كان إنما والصاوي 

فريشمن محمد. في اختلفوا الذين وكذلك أبناءهم؛ يعرفون 
وعدوانا،،.بغيا كفرهم كان 

باغنهو له تبين ما يعد للحق مخالف كل ارأن ومنها 
الحدواناارأؤيد ولا البغي، أؤيد لا أنا فال؛ ؤإن - صال 

 N . عذم^ا.•يلأ هفنوى
الخلافأسباب من علم بغير الفتوى أن ظه الشح يقرر 

•لمين المبن 

مجردعلى مبنية علم بلا الفتوى رربأن ذلك الشيخ ؤيحلل 
الأل4كتاب والميزان والمقياس مزاحه، له إنسان وكل قاصر، نفلر 

الأراءاختلفت، ءنل،ه يما كل الاس تكلم فإذا .، رموله وننة 
منعليه هم فيما ويكوا العامة، وتذيذيت، النزاع، وكنر 

الحق«ص.

 N . فهثدةلا ضا مخلاق ضب

ؤيحفلمونهالخلاف ينصبون بالخلاف الماس يولع حين 

؛.I/Oاص سورة -ضر )٢( • YV/oالقرأن شير )١( 
o٠٤٦/القرة محورة مير )٣( 



عثيمينابن عند الخلاف أساب 

هذانصب من الشيخ حذر ولذا منه نائية لا مجا ني حتى 
قاليةلا نما الخلاف نصب ررمن ت نقال مقاميه وبين الخلاف 

أوقول إل حاملها ليرجع لفظا، "نيلية أنوالا حكى أو تحته 
فهوبصحيح، ليس بما وتكثر الزمان نحح فمد معنى، قولين 

لاصواب\ا/اJوفق واض زور، ثوبي كلأيس 

صم.-فن لقص بصنوف الأم يده - ٩ 

دبالمنكر عن والنهي بالمعروف الأمر الأمة أهملت إذا 
منأكثر في الحقيقة هذه الشيخ نثر وكثر، الخلاف فيها 

. ()٢ موصع

إثر؛١-^؛، أثن نتم ت تعالى، بقوله الشيخ محيستدل 
أأثء4نيى.١^،^ عي؛ر ثّنهون ^٤^؛< دلأمتدن آلدهي 
إلإه ٠ ثآم ثي:١ ئ نأغظJنوا ءن؛^١ ءزأ هه 

الأمرترك أن على [ ١ • ٥ ، ١٠٤ء_مران: ]آو عيم.ه عداب 
وكونوتشتتها، الأمة تفرق يوجب النكر عنر والنهي بالمعروف 

،•إل؛هأأ ؤبمير إليه لئيما إله ينحو منحى له منهم واحد كل 
تبقوله آخر موصع نير للقضية بالأية الاستدلال يوجه كما 

٠.١ مره الشير مقدمة شرح )١( 
الدعرةنم اليرب، على نور فتاوى ص'اها■، السفاتية العتيدة شرح )٢( 

انمكرعن والهي بالمعروف والأم 
الخمص والمر بالمعروف والأم الدعو؛ نم الغرب، ملمر نود فتاوى  ٢٣١

.ص٩٢



متيمينابن عند الخلاف آسباب 

المنكرعن والنهى ؛-المعروف الأمر ترك أن على ذلك أفيل 
يعملواحد كل حعالنا إذا لأننا ظاهر؛ وهو للاختلاف موجب 

العملعر جبا الأمان التزمت فإذا الأمة، تفرقت يشاء كما 
وامم0«أاا.ائتلمت  ٠٥١يدين 

لتفرقالمنكر عن والنهي بالمعروف الأمر *فلولا ت ؤيقول 
لديهمبما حزب كل ممزق، كل وتمزقوا شيحا، الناس 

ممّ.>".
سسأ.'\ؤ نمدص \لتعصس - ١ ٠ 

الدليلحالفا ؤإن وتعفليمهما شخ أو هب لمل فالتعمب 
المذموم.الخلاف ساب أس 

متعمبمباهو من الناس *ومن تعار اش رحمه - قال 
الدليل؛في ينظر أن دون وعزائمه برحهه يأخذ معين لمذما 

فيما خلاق على الدليل تبين ؤإذا أصحابه، كتب دليله بل 
يوافقأن أجل من مرجوحا تأؤيلأ يؤوله ذهب أصحاب،، كتبا 

ثفيهم الق، قال الذين من شبه وفيه مذموم وهذا أصحابه، مذما 
ؤزدومآ ^؟^٠ أ؛ؤث سآ ^١ ١٠م ثقئثول هك إل ثر وؤ 

أن.^١ص دق آص ال أن:^١ ه ين 
ثممل، ثإدا بمتدا. ^ 4؛-^؛( أن افظى دي دء 

بممدونآلئقفت\ن رأت ؛^، ١١نإق أثث أثري •آ إق قالوا 

• ٦٩٣٠٠^،الماطة العقيدة 'ئرح )١( 
٠٣٣٣•Y/اسثن ررساتل محاوى مجموع )٢( 



عثيمينابن عند اثخلأف اسباب 

بهذهيكونرا لم ؤإن وهم اآ'-ا ، ٦٠]النساء؛ يدويا عنلف 
يوملأنهم ءظ؛م؛ خطر على وهم متهم ثب ثيهم لكن المنزلة 
[،٦٥]القصص: اييكه لنتم ^^١٥٦ لهم' يقال موف القيامة 

أوالفلاني الكتاب أو الفلاني اممتاب أجبتم ماذا يقال: لا 
،.الفلاني٠١١الإuم 

ا٢/٢٦اJرربير تور نتاوى )١( 





الخلافيانالسالة دراسة هي منهجه 

الخامسالمبحث 

الخلافيةالمسألة دراسة فى منهجه 

•ًلربمتن من الخلافة المسألة دراسة ني منهجه إدراك يمكن 
الشيرمقدمة في تيمية ابن الإسلام لشتح تبعآ ُررْ ما — ١ 

شرحها.حين 

حلالمن الخلانية المائل دراسة في لمنهجه الامتقراء — ٢ 
بالوءوشرم الممتع الشرم وخصوصا وشروحه، كتبه 

المرام.
منهجمن أن وصح فقد التنمير لمقدمه شرحه في أمجا 

الخلافية؛المسألة دراسة 

مجنوهدا الخلافية، المسألة في الأقاؤيل جميع ا3، ت— ١ 
هوالمحذوف كان فارد٠ا محنها شيئا حذف لو إذ الأمانة؛ 
•الراجح 

أنالأمانة من فإن الخلاف يسوق الذي ان ءفالإننال،؛ 
-تيمنه ابن يض؛ - الشيخ تال كما لأنه الأناينل؛ جميع ينقل 
أصح*لا،اهو ما الأفاؤيل من يحن>ف ربما 

٠I صء المممير •قدمة شرح ، ١١



اتخلافئةاتمسآتة دراسة في منهجه 

الحتى نيذكرْ الأنوال هدم من قولأ يرجح لكن إن - ٢ 
الكان إن إلا تصور، ذكره عدم ولأن حيرة، ني السامع يلمع 

معذور.فهو الراجح يعلم 
أحدترُثح حجة لديه لكن فإن الأتاؤيل نقل إذا *ثم قال• 

فيالسامع يلع لا حتى الراجح سن أن عليه وجب الأنوال 
الخلاف،يذكر أن في بأس عليه فليس يعلم لا لكن ؤإن حيرة، 

ومعها١؛أإلا نمسا لا افه لأن الرامح؛ سين ولا 
يثتغلبل تحته، فائدة لا فيما الخلاف، تجنب، يحب ' ٣ 

،.٢٣١عن مجبمأ كان إن بالمهم 
منالخلافية المسائل دراسة في منهجه استقراء وأما 

لماالمضافة القامحل مازه إلى أحلص فإني وشروحه، كتيه حلال 
 .()٣

•سما 

والاصطلاحياللغوي ، بالتعريفعغليمة عناية للشيخ — ٤ 
الخلأفيةل،ا.المسألة في الخمحملة للألفانل 
أمثلةبذكر المسألة وتونحيح هيل لتالشيخ يعمي — ٥ 

دتجليءالْ،•تينها 

٠٠١ التمير مقدمت شرح )١( 
.١٣٩- الضير شرح )٢( 
يكادالشح منهج إذ الأول؛ الجزء الممتع، الشرح من بالثميل انتصرت )٣( 

.واحدا يكون 
٠٤٦٤، ٣٧٣، ٢٦٨، ١٤٤، ٦٨، ٢٥/١المتع الشرح )٤( 
٠٣١٣، ٣٠٩، ٢٥١، ٢١٧، ١٩٩، ٨٥و•؛، المتع الشرح )٥( 



اثخلافيةالمساثة دراسة في منهجه 

سبله وجل إن الخلاف سب عناية للشح — ٦ 

المذكررةللأقوال الأدلة استيعاب ني الشخ يجتهد — ٧ 

منالننلي الدليل بين الاستدلال ني الشيح يجمع - ٨ 
الصحٍحص.الطلر ص وكذلك واللمنة، الكتاب 

وجهبيان في عفليمة وعناية واضح تميز ظه للشيخ — ٩ 
.^٤٢الميل سول الدليل من الدلالة 

أويل الدلعالي الواردة الاعتراضات يورد - ١ ٠ 
الراجحالقول دليل على الاعتراض كان فإن الاستدلال؛هرْ،، 

.ءنهل٦، احارسا 

فيهنقل فيما وحكايته الإجماع بثقل عنايته 
(٧)الإجماع

.الترح)١( 
،٣٢٣و٤•٣،  ٣٠٣، ١٤١، ١٣١، ٨٣، ٦٩!سع الثرح )٢( 

٣٢٨، ٣٢٤.

.٤٥٦، ٣٨٥، ٣٣•، ٣١٧، ٢٤٤، ٢٠٨، ١٢٤\/)ل المتع الترح )٣( 
،٣٣٨، ٣٠٤، ٢٤٤، ١٨٨، ٦٩، ٥١المتع الشرح )٤( 

١٣٦٩، ٣٣٩

.٢٧٤، ٧٦، ٥٢ا/ا؛، المتع الشرح )٥( 
،٤٢٢، ٣١٧، r-U، ١٥٠، ١٢٧، UUJ ٧٦ i0r\/الممتع الشرح )٦( 

.٤٧٦، ٣٢٥، ٣٢٤، ٣٥، ١٦/١المتع الشرح )٧( 



الخلافيةاأمساثة دراسات فى منهجه 

القواعدمن يمنرعبما الخلافية المسألة يربهل —  ١٢
،.١١الفقهuنوالقواعد الأصولية 
ثمرةيبين أن المسألة لدراسة تتميمأ الشيح يعمي _  ١١٠
منهارالخلاف 

ولداوشموله، وسعته تميزه نجد المنهج هدا تأمل وعند 
الخلافيةألة المليحا متكامل يحثى منهج الم أسفهو 

ودراّتهاص.

،٣٦٨، ٣٢٠، ٣٩٨، ٢٨٣و ٢٨٢، ٢٦٦الممتح الشرح )١( 
٥٠، ٤٥٠ ٠٠٥، ٠.

.٢٨٢، ٢٢٧، ١١٤٠^١;الشرح )٢( 
نيالمتخممون كب بما الشيخ منهج مقارنة حلال من هذا ؤيتضح )٣( 

المنهية.الدراسات ؛ي حصرصالاوح.ثه العلس المنهج 
البحثمنهج الشيخ، آل صالح للشيخ والحث العلم طال-، مثلا؛ ينتلر 

حقيقتهالعلمي ال؛حث، ساليمان، ابر الوهاب، عبد د. الإسلامي الفقه ثي 
بنالمرير عبد د" ومنامشته وطباعته وكتابته ومنهاجه ومادته رممادره 

•الرمحبمة الرحنن عد 



الخلافعلاج في اسمي منهجه 

الخلافعلاج في العالمي منهجه 

يعالجهفإنه الاختلاف، عن ظفؤ الشيخ حديث عند 
الموصيالاختلاف، آفة على المطلع المتمكن الخبير معالج 

الخلاف.نبد على المعينة بالوسائل 

فيتعين معالم من هقفو الشيخ ةئرْ ما أعفلم من ؤإن 
Iيلي ما الاختلاف معالجة 

الصادق;اءلابمان - ١ 

فكلماالخلاق من المنجاة هو الصادق القوي الإيمان 
والهدايةالخلاف من السلامة إلى أقرب كان الإيمان نري 

للحق.

لثاءامؤإ أقءك ص ^^J$، تعالى! قوله ير نففي يقول 
إيمانقوي كالما ١١[! ٢١٣]المنرة؛ ألمؤر من فه ^^!^١ 
٠١٤٢تعالى! لقوله الحؤر؛ إصابة إلى أقرب كان العبد 

وصفعلى الهداية علق اض لأن لثتأمأه؛ لثا ءامؤأ 
ؤيضعمابقوته، يقوى فإنه وصف، على علق وما الإيمان؛ 

فيلا بحدهم مجمنر الحق إلؤر أقرب الصحابة كان ولهذا يضعفه؛ 



الغلافعلاج هي اسمي منهجه 

العمائدفي ولا المكلفين، أنمال أحكام ني ولا التمر، 
بالإومان|لا،.علقت للحق الهداة لأن أيضا؛ 

Iورسوله اف إلى الخلاف أمر رد صرورة . ٢ 
الكريم،كتابه بوامعلة تعالى اه إلى فيه المختلف أمر رد 

مشكلةلخل الأول العلاج هو نئته بواسطة . رسوله ؤإلى 
الخلاف.

اللهعن صادر هو فإنما الحميمة هان.ْ يقرر حين والشيخ 
والسنة.الكتاب، إلى الخلاف برئ أمرهما ني ورسوله 

بردتأمر التي، بالأدلة يذؤر هقفب الشيخ كان ما وكثيرا 
منتحصى لا مواضع وغي الوحيين، إلى والمزنع الخلاف 

كسهرى.

هآؤزد محزا أثَ محمحإ ^١ ون ٠^١ تعالى: كقوله 
محئدنَةبم لن ؟٢^٣^٠ آم ال همدوث مثرو ؤ، ^٣' ؛ن يع آمحم 
[.٥٩لاس: ي. محذ % ه ه إؤ 

أثبإل ئحكته7 ميء من يه اثئتم ووما تعالى: وكقوله 
ه/حأ.القرآن -مم )١( 
رمضانيةجلسامت، ، ٤ ٠ ٦ / ١ النماء محررة ير نف\ المثال محييل على ينظر )٢( 

ركاةاليرب، على نور فتاوى ص؛، الصلاة محارك حكم رسالة آا/أ، 
الداعية،زاد •؛، YAj Y٣٢٧/الوامحطية العمدة شرح ص؛؛آ، المدين 
و«ياا\ا\-\-\ اينءثٍمين وراتل فتاوى مجموع 

،وا٠٢







الغلافعلاج فى اسمي منهجه 

فعليكمكثيرأ، امحلأفا يرى فبمدي منكم بمش من أنإنه 
عنديتأكد لكن حال كل في واجب بها اك ءالتمأن ، ست؛نياال 

وجودالأ-محلأف|لى.

فييكون ما تعالى اض نعمة أن من له نبه ما ذلك ومن 
ورحؤإبماحه فيه للمختالف بيان من . رسوله ونة اه كتاب 

ثثاقنئن ؤو1إ تعالى• لقوله يرْ تفعند الوازع، الخلاف 
منذكر [ ٧٢س.-: دمحون. ثاّمحا ،زج نآفُ ي؟ ،أآرآئي 
الاختلاف،فيها يحصل التي الخفية الأمور بيان ُأن فوائدها 

أمور،في اختلفا إذا مثلا يعني! قق؛ افه نعمة من والنزاع، 
فإنييينه ما اه، أفلير ثم الفتنة، إلى ؤيصل يتفاقم، الأمر وكاد 
الخلاف،هذا بدللث، يزيل لأنه علينا؛ . الد نعمة من هذا 

النزاع^٣٢.وهذا 

الراشدين:الخلفاء نئن اتياع - ٣ 
فيالراشدين الخلفاء سنة اتباع أثر عظم إلى الشيخ نبه 

.٢٤٧الخلامعالجة 

المتهدم.العرباض بحديث لذللث، ؤيتدل 

.تقدم ( )١ 
صلأ«مأ.الوية الارُمن شرح )٢( 
\.WA/Tالغرة مرر؛ الكريم، القرآن -ضر )٣( 

ورائلفتاوى مجموع وبمّا، ب٠٣ النوؤية الأربعين شرح ينظرن  ٢٤)
.؛/٤٣اسض 



الغلافملاج في اسمي منهجه 

بالراجح:والأحد الأدلة دراسة > ٤ 
أدلتهابجمع تعالج الخلاف ائل مأن ظلإ وؤكالْ مما 

بهاالاستدلال وصحة صحتها حيث من الأدلة هيذه ودراسة 
.منهاالرامح واسقاء 

الخلافمسائل في العالم ء!الب على الواجب ءان قال: 
ءندْترجح بما يأحذ وأن الأدلة، في ينظر أن عليه الواجب 

.، V . منها.

النية:حسن . ٥ 

النيةحسن الخلاف يحعسر ما أعظم من ن ا يرى فالمسخ 
اJخالفينل٢/إعدار على يحمل هدا فإن المختلفين، من 

انشراحعلى يحمل النية حن على المخالف وحمل 
.دلتل ص إلا يخالف لم بأنه وإءذارْ تجاهه، الصدر 

المختلفينبين الهدف يوحد النية حسن أن الشيخ ؤيقرر 
إلىيتحول المقصد فإن سوئها، بخلاف الحق إلى الوصول وهو 
يخالفهمن وتضليل الماص من فوله اتباع الأسان إرادة 

إذاولكن مشكلة، الخلاف أن وكما أنه الشيخ ؤيوكد 

•؟ا/١٧مثمن ابن ورسائل فتاوى مجمهمع  ٢١١
.٩١/٢٦ءص اين ورسائل نتاوى مجمهمع  ٢٢١
اص.زادالواء؛؛نإراه.مفا)٣( 
الدربطى نور كاوي )٤( 



اسلأفعلاج هي اسي منهجه 

كلوكان النية تحسن لم إذا أما العلاج، مهل النية حنت 
يعيدأرميكون النجاح ؛إن غيره يهمه ولا برأيه *عجا واحد 

التمحالفين:بين النامشة - ٦ 

عفليما،أثرأ المختلفين بين لشمنانشة أن ئه الشيخ يؤكد 
حطأالمالم قول أن يتصور أحيانا الإنسان *لأن ذلك،؛ ؤيعلل 

صوايهالله يتبين الماهثة يعد نم 
منبمنانثة طلابه أحد الشيخ يوصي آحر موصع وفي 

مائدةعلى اتعال ودعو0 وأن والضلال ؛البدعة العلالم.ا يرميه 
أنيد لا نية، حن •ع مناهة هو والبحث والناية، البحت 

نتيجة«لم.إلى فيه الاس يصل 
تنتجالزوجين بين المنانثة كانت، إذا أنه الشيح ؤيعلل 

الحقنريد دمنا فا وأشد، أشد الدين في النزاع اكدللث، توفيقا 
انماةثةار٤،.طاولة عر نجلس أن الواجب كلنا، 

Iالخلاف فيه سؤغ فيما الإنكار عدم — ٧ 
فيهيسؤخ فيما الخالق، على ينكر ألا الخلاف يعالج مما 
الختلفينأحد قول الأن I بقوله ققخب ذلكؤ ؤيعلل الخلاف، 

الشيخ.مويع • ص١١الدءو؛ م الاعتدال )١( 
.٩١ Anعنمين ابن ورمائل فادى سرع )٢( 
.TA\/الدتي الحرم يرئس )٣( 

.ya\/الدتي الحرم موس  ٢٤)



اسلأفعلاج في اسمي منهجه 

الآ-محر«على حجت ليس 

المنكرأن على أكد النكرات إنكار على الكلام وعند 
الحكريكون أن بد لا ءأنه وهو• صابط له إنكاره يحمل الن>ى 
ينكرلا فإنه الخلافية الأمور من كان فإن الجميع، لدى منكرا 
الصعيفا الخلاف كان إذا إلا بمنكر، ليس أنه يرى من على 
،.٢١الفاعلااعلى ينكر فإنه له، قيمة 

بعضفي ااوكدللث، I أيضا الاتجاه بهذا الدعاة ؤيوصى 
أحدرأي إلى تندش م كانوا إذا عليك يجب الخلافية الأمور 

عليهمُتشتد وألا ذرعا بهم تضيق لا أن العلم أهل من 

تالحكمة — ٨ 

المخالفينمع ائل المدراسة عند الشيح يوصى 
بحكمةعولجتا إذا الخلاف أمور بأن ت ذللث، ؤيعلل بالحكمة، 

اترئقل٤،.يحصل 

Iالخلاف فيه يؤخ مما يرى بما الإلزام عدم - ٩ 
لأحليصح لا الاجتهادية الخلافية المائل أن وقالؤ يزكي 

هو,يرجحه ما غير رآى أو صحح ممن غيره بها يلزم أن 

.T'r/yاصن\ووائل ناوي سموع )١( 
بالأرمن شرح )٢( 
ب.م الامحدال )٣( 

.»_Y\Yالعلم )؛(محاب 



الغلافعلاج في اسمي منهجه 

يجريفيما الصدر واسع مرنا الإنسان يكون ،أن ت يقول 
يلزملا فإنه فاصل قاطع دليل غير من العالماء بين الخلاف فيه 

وأنيرى بما الناس يلزم أنر للإنسان يجرز ولا بل الإنسان؛ 
فيهاوليس اجتهاد مسألة المسالة دامت فا يرون، عما ينقلهم 

الناسفيترك اجتهاده، الناس من لكل فإن فاصل ^ ١٠نص 
ه،الله على وحسابهم واجتهادهم 
فهوبقوله، أحدأ يلزم ألا للمجتهد وصيته هذه كانت، ؤإذا 

منأحد أجل مجن إليه توصل وما توله يترك ألا يوصيه أيضا 
مجتهد.غير أو التاس 

الخلافائل مفي العلم طالب على الواجب "إن ت تال 
عندهترجح بما يأحاو وان الأدلة، في ينفلر أن عليه الواجب 

لأننامعه؛ الدليل أن دام ما أحد بخلاف سالي لا وأن منها، 
بمدمم:ءم ت تعالى لقوله الرمل، باتثاع مأمورون نحن 
[^٦٥لال؛ضصت العن؛يجا لجتم مادآ 

الخلان،:♦ا_ماعاةأداب 
اظه.بإذن الأتي البحث، في عنها الكلام سأفرد التي وهو 

الإمروتيت.الشخة اكرب، عر تور فتاوى  ٢١)
٠٧١ا/٩ الثمين ورصائل فتاوى ُجموع  ٢٢)





ادمحلأفآداب 

المابعلمبحث ا ء•أور

الخلافآداب 

يتحدثوحن والدعوة، العلم إمام؛ي عشمن ابن العلامة 
المربيوالداعية العالم الفقيه سان باإيتحدث نهو الخلاف عن 

والثماق.الخلاف وضار والائتلاف، الاتفاق لأثر المدرك 

آدابيلتزم بنفس؛فهي الموصؤيع عن يتكلم فالشيخ 
ؤيفرحالأمة آمال يمس تربوى دعوي وبتفس الفقهي، الخلاف 

الخلافيثد أن فيخاف والاستقامة، العالم طريق أبنائها لوك ب
.تعالى افه لدن المباركة العودة هده 

واسعةاحة موآدابه الخلاف يأحد أن حينثد عجبا ولا 
وكتاباته.ومحاصراته دروسه ش الشيخ اهتمام من 

علىهو إنما ندكره ما فإن هذا، في كلامه نتأمل وحين 
والأستقراء.الخصر لا اكثيل صيغة 

الفإنه محالة، لا كائن الخلاف أن الشيح يقرر وعندما 
أنهغير مستحيورا،، هدا أن يرى فهو الخلاف، لإزالة ينهض 
الخلاف.أدب التزام يضرورة هذا يعالج 

٠٢٦ه/القرة صررة نمير )١( 



الغلافآداى 

ذكرهمما هذا في يجل ومما 

الأمةووحدة الاتفاق أهمية عالي تأكيد٥ أولأ؛ تا 
ودعاتها:عالماتها خصوصا 

منعلم من — تحالى الاه رحمه — الشخ خلفه لما المتتح 
الثسخعناية انتباهه سلفت وحطبا وكتب ودروس محاصرالتا 

ومنوالدعاة، العالماء حمبموصا ووحدتها الأمة اتفاق بأهمية 
ائلالمفي الخلاف، يكون أن من وتحذيره الشيخ خوف ذللث، 

الوحدة.هده لخرم سبا الاحتيالية 

مجنإيم.انية محرورة الأمة واتفاق وحدأ على أكلو وفد 
تمنها متعال.دة، محاور حلال 

الشريعةمقاصد من الأمة كالمة وحدة أن تمرور0 - ١ 
العفليمة.

الشريعةمقاصد من أن حميعا علينا يخفى ءولأ I يقول 
أمروهذا الاختلاف، وعدم والائتلاف التفرق، وعدم الاجتماع 

.لوصوحهال١، آيلان إلى يحتاج لا 
منهجهو لمين المبين الاتفاق على الحرص أن - ٢ 

ه.الصحابة 
بينهميفر ما ومع الأمة، وحدة على حريصون فالصحابة 

العيمضورصائل فتاوى مجمؤع )١( 



الخلافآداب 

علىوحرصهم الاتفاق، على حرصهم ني شك فلا الخلاف من 
بينالفرثة يوجب ما كل عن البعد على وحرصهم الأتباع، 

الصحابةبين ونمت، حلافات، على الأمثلة بعض ذكر ولما 
هديأن على هذا قدل ١١نال: المخاس ترك على بهم  •>؛،"اى حس -سا، —ما• -ر- س وحرصهم 

واجتماعالمالوب، تأليف فيه ما كل على الحرص ه الصحابة 

-ه الصحابة يعني؛ - *فإنهم ذال،ت آخر موصع وفي 
ولاعداوة بينهم يحدث لا ذللئ، ومع كثيرأ، الفرؤع في يختلفون 

هدا٠^٣،.أجل من أحقاد ولا بغضاء 
الخلافيتقون كانوا أنه هغ الصحابة هدي أن قرر ولذا 

،.٤١؛النااتقاءآ

حصائصمن والاجتماع الاتفاق على الحرص أن - ٣ 
٠ومعتقدهم ومدهيهم والجماعة المنة أهل 

تحقيقفي والجماعت المنة أهل منهج عن تكلم ولما 
بعضابحفه يشد الذي المتماسك، الحكم البناء ؤإتامة الإحوة 

.١٦٠ fvxالمملؤع صلاة ياب، اكرب،، عر نور فتاوى )١( 
٠١٦١/ آا التراؤج صلاة الل-رب،، نورعلى فتاوى )٢( 
الورب،بمأا/ا/ا.على نور فتاوى )٣( 

• ١٢٤ا/الخارؤ، صحح من المح كتاباشرح ، ٤١
.٣٤ ١٨الواطة العمدة شرح )٥( 



الخلافآدا،_! 

القافأعل هال! الخلاف. ونبذ والاتفاق، والوحدة يالإخوة، 
عملا،ؤيطبقونه المعنى هذا يعتمدون والجماعت 

Iوالتزلع الخلاف من تأحذيره ثانيا؛ تا 

شبتاأن ؤيتكر يعفه، لا كله شر الخلاف أن يرى نهو 
جؤوؤ_تعالى• توله تى كما عذاب أته القرآن دل بل رحمة، منه 
تحءش إلا © كمحك .زازن  ٠٤زة محَ ألتاز ص جث ثا؛ 
يألناينآبينة بن -بمهثر لآتلآ0 رهد َممتة ويثت، هذة يءى 

.ألابالأمة اه نرحمة [ ١١٩، ١١٨]٠^٥: لمص.ه 
الأياتبمستدلا الخلاف من تحذيرْ اشتال ونل 

وانعمن براه وبما عنه النهي على الدالة والأحاديث، 
المختالفين؛

أمةيكونوآ أن حميحا لمين المعلى افالواحسا يقول؛ 
يتناحرونبحسنا وتحزب تمرق بينهم يحصل لا وأن واحدة، 

أحلمن ؤيتباغضون ؤيتعادون الألسن، بأسنة بيتهم فيما 
الاحتهادال؛،.نه يسوغ احتلاف 

.r٣٤٤/الواّطءت الشدة يرح )١( 
علىنور فتاوى ،  ١٢٤ا/ البخاري صحيح من الحج كتاب شرح ينظر• ، ٢١

عمحمثناين ورسائل فتاوى مجمؤع ، ١٦٠/ ٣٦التظؤع صلاة باب انمرب، 

١٨٠٠المجت،ع ؛ي واره اكعا٠ تعاون )٣(  ٠٢٥.
*١ صماْ المة الأصول شرح ، ٤١



الخلافآداب 

المابوالأحاديث بالأيأت قرنه اكحدير لهذا عرض يإذا 
أشؤدأءم-ما تعالى• كقوله والاختلاف؛ التفرق عن 

لئحمتمصهىسبمثاشظ؛
آثدعالنار نن حسر ،-٤١ مقر ومحم ^؛١ ؛؛٠٠٠>* هبم 

ىو\0.•]آل .ه بمدون ذظ ؛١؛^، دلإ آس عنأ ه يع 
:١تي ئ نأ.ئثامحأ ^١ ?زن ةبجؤأ >ولأ تحار: وقوله [، ١٠٣

[،١٠٠ء__*__ران:  tJl]عييم.ه ثياب ^١٢ أبؤس  ۶٠٦٠٢
قنشارأتثرءوا ولا ت؛ثولثو أق ويأطتنوا الى: عته ولون

[،٤٦لالأت_مال: أٌك.4 ع أق أف ^^١ يه ويثب 
يخازلهولا يظالمه لا لم المأحو *الملم ونوله.: 

يشدكالبغيان للمؤمن *المؤمن ونوله.؛ ،، يحقر،*ل دلا 
الأدلارم.من وغيرعا سضاالى، يعضه 

ه•'همير؛ أبي حديث من )١( 
a١٦٧/■ والغعب ني - المظالم كتاب المخاري، روا، 

وحذلهلم الظلم تحريم باب والاداب، والملة البر كتاب لم، وم
(.٦٥٤١^صأآا\ وماله ومرصه ودمه واحممار، 

تمومس ابي حدبث، من )٢( 
(.٢٤٤٦^ a١٤/اJتUوم ضر ياب ، ١^١١١٣محاب الخاوي، روا، 

وتعاطفهمالمؤمنين تراحم ياب والاداب، والملة البر كتاب ومسلم، 
)حهخْآ(.صا'آاا وتعاصدمم 

مالينور فتاوى يعدما، وما ص١٥١ المنة الأصول شب تمثيلا؛ بّغلر ، ٣١
مثيمينابن ورماتل فتاوى مجمؤع آ/٢، والجمامة المنة امل الغرب، 

ص'\اأ.الطم كتاب الشيخ، ،وقع الدمو،. في الاعتدال لأ/\\\.< 



الغلافأداب 

ولداوالسنة، الكتاب تأمل في يبيع الذي نهو ييب ولا 
1لخلأفءلا،.ؤإزال،ت يالاهلأف يالأم أالمآن.طوء غال: 

الأخلاق:لأضرار بيانه الثا: ءه 
أصرارمن كثيرة صورأ — تعالى اممه رحمه — رصد 

١٠الاحتلأ وجهعلى وطيته العلم ولأهل عموما للأمة تحديرأ ٠ 
الخصوصي.

والسنة،الكتاب ازطق الوحي من المقار هدْ سلهم 
والعمل.العلم وا؛ع في وتجرسه حبرته وس 

منها:وحدر إليها أشار التي الاحتلأف، مقار أبرز وميم 
المتفرقين.المختلفن من محمل. براءة ٠ ١ 

والمسلمين.بالإسلام يضر والتفرق الاحتلأف — ٢ 
تمزقكما تمزيقا لمين الميمزق والاحتلأف، التفرق - ٣ 

مفوض فتتفتت، ال؛الةرآ،، الشاب العاصفة الرياح 
لمينالمقوة يفتت، الاختلاف س ٤ 

عليهم"لمين المأعاأاء يفرح الاختلاف — ٠ 
سواءيتفرقوا أن لمين الممن يحبون لمين الم>اء وأعال

إلكترومحةتسحة  ٢٨ا/البري الحرم دروس )١( 
Mi/Tالصلاة اليرب، عر نور محاري )٢( 
ص؛ها.المتة الأصول شرح )٣( 

ص؛ها•السة الأصول شرح  ٢٤)



اسلأفاداس 

الولاية_aUهرون اعداء أو العداوة، يمرحون أعداء كانوا 
كدلاث،رلسوا وهم للإسلام أو للملمين 

غتختلم،تختالفوا اولأ محيرا! يقول آحر موصع وني 
بكمتتربص أمم بين والمال للقيل ة فريوتكونوا نلوبكم، 

والأ-محلأفاالم؟،.الدوائر 
وأهلالفسق أهل امنية بأنه لمين الماحتلاف ؤيصف 

الإلطد«ص.

والنا*ةينُل؛،•الكمار من الد أعداء عيون نرة اهو وأنه 
أءداJهم١أمام المزمنين منصب يضعف الخلاف - ٦ 
بينوالبغضاء العداوة إلى ينئي والتفرق الاختلاف - ٧ 

الخطل٠ينل٦،.
وماالعالخاء عن الأمة إعراض أساب من الاختلاف - ٨ 

•وهدى خير من عندهم 

حالرؤية عند الاستقامة ترك يب الاختلاف — ٩ 
الختلفيزأي/

.ص٧٥١التأ الأصرل شرح )١( 
الثمنوراتل محب )٢( 
الثمنورمائل كب )٣( 
Mi/Tالصلاة الدرب، طى نور فتاوى )٤( 
الشيح،مو؛ع المجت،ع- في رأثره الدعاة تعاون )٥( 
.١٤٤"Y/الصلاة الدرب، على نور فتاوى )٦( 
.١٥/٧ورطئلاك٠ينمحب )٧( 



الخلافآداى 

الأمةوتعود الشباب، من اليقنلة د يفالاختلاف — ١ ٠ 
•التفرق هذا سبب عميق سإت إلى 

الوعيهذا فريسته أصيح التفرق هذا أن اروالحقيقة يقول* 
.الإ،لأمياالأ، الشباب ش نشامده الدي 

يكونربما اليوم باللسان والاختلاف التفرق أن — ١ ١ 
بالنانغد٦٣،.■فر٠ا

القلوب،اختلاف إلى يودي الأفوالآ اختلاف أن -  ١٢
مفاسلءرفتحصل 

وهتالث،الأخوين احتقار إلى يقود الاختلاف -  ١١٠

.؛حال، يجوز لا مما وهدا وغيبتهم، أستارهم 

تالمخالفين )ع التعامل آداب، من لكثير بيانه ت رابعا تا 
معالتعامل آداب ببيان - تعالى اش رحمه . عنى 
اJخالفن.

إلماحا.ألمح فإني فيها، هقفؤ ؤإمهابه ولهلولها 
منهاذكره ومما 

.r/Yالغرب طى تود ثاوي )٢( اسين ورماتل كب )١( 
.YA؟/الدتي الخرم يدوس )٣( 
فيواثرْ الدهماة تعاون ،  ٤٢٥آ'آ/اليعمن ورمحائل فتاوى مجؤع )٤( 

الشيخ.موتع المجنح. 
■Yia/tiالثمين ورسائل فتأوى مجمؤع ره، 



الخلافآداب 

ا.الأجمادز،ممسفلا،.
مما'ئل>هم لها الم|ستقتن لبعضن إحالته وعند 

ومنالخلاف، توقي على بالحرص يوصيهم لكن ب يختلغون 
احتلمواحين للج«اُة الثاني الأذان عن سألوْ لمن وصيته ذللث، 
وتكونواقلوبكم، فتختلف تختلفوا ®ولا ت يقوله لهم جوابه حتم 

الدوائربكم تتربص أمم بين والقال لقيل لفريسة 
lوالأحتلأف١٢/

الخلاف^.مول قي العة - ٢ 
أوالأقوال من قول إلى اجتهادْ أئاْ إذا ®الإنسان 

أكثردمه ولا بدلك الأخذ عليه الواجب فإن الأراء من رأي 
وسمهاهإلا صثا أس يثؤإث ؤ؛!" تعالىI اه لقول هذا من 

حكم®إذا قال؛ انه ه النبي عن صح وند [، ٢٨٦]الغرة؛ 
آجرفله فآحطأ اجتهد يإن آجران لله فأصاب، فاجتهد الحاكم 
وهوللأمة، المشؤع وهو . الله رسول كان ؤإذا واحدا، 
لكنإذا اممه، شريعة وتحكيم الثّرع التزام على الماس أحرص 

أحهلآالذي للمجتهد نقول نحن بالما فما القول هدا مثل يقول 
منذلك أشبه ومجا صال، ؤإنالث، محخهلئ إنلثج ا نغلرنفي 

قلوبوشحن عليه والمحريص منه بالمحذير نأحذ ثم العبارات، 

.١ ٢ ٤ / ١ الممحاري صحيح س ايج كتاب شرح ١( 
مثمنابن ورائل نتاوى ٌبمؤع ٢( 
.ا/٩٦٣ ميمين ابن ورمحائل فتاوى عجمؤع ٣( 



الغلافآداس 

الرأي«لا،.ئي حالفا الدي الرجل لهذا باساء الماس 
|سالمنلى.ين انمب تزداد أن - ٣ 

فتزدادالدليل، لمقتضى إلا حالفالث، ما بأنه ت ذلك ؤيعلل 
الاللملر'آ،.على لحرصه له المحبة 

الدليلبمقتضى أحوْ حالفه إذا الموس على اريجب ت نال 
حبا؛له يزداد أن عليه يجب المخالف، هذا عند ت أي عنده؛ 

اممهبكتاب تملك إلا الدليل لمقتضى حالفه ما أته يعرف لأته 
أوأحد لمداهنة ذلك، عن يتزحزح لم وأنه .، رسوله ونئة 

فىحالفلث، الذي صاحبك كان إذا الحقيقة ففي حواؤلر، مراعاة 
عنده،الدليل مقتضى ذلك لأن حالفك الملم ائل مس ألة م

أوله بغضا تزداد أن لا محبة له تزداد أن عليك يجب فإنه 

هذاعند الدليل لمقتضى غيره حالفه إذا  ١٠ت ونال 
لهذابغضاء له يحديثا أو ذللث، من يغضست، ألا الخالق،، 

إذاواحد والهدف محبة، له يزداد أن الواحم؛، إن بل الرحل؛ 
اضكتاب عليه ئد ما على اكمشي هو الهدف فإن المية، حسنت 

المية،حمس مع الجميع هدف وهو .، رسوله وسقة 
.صلىنور )ا(ظوى 

٦آ/٨٧•ءي»ض ابن ورسائل نتاوى عجمؤع )٢، 
•١ ٤ ْ/ ءص ابن ورسائل فتاوى عجمؤع  ٢٣١
الدربطى نور كاوي )٤( 
؛/a؛.vuالدرب ■؛٠^؛ نور كاوي )٥( 



الخلافآداس 

لمناكلسر ٠تدرح يكون أن - ٤ 
الملماءاختلاف من يحصل لما الصيور ضع آن - ه 

)٢(
دمرعم

العالمطالب ئي وتجرد يأدب الخالق متامشة - ٦ 
بالأعذارالخالق خطآ .ماطة - ٧ 

الخالق^على الإنكار عدم - ٨ 
المخالف.على حجة ليس وتوله اجتهاده أن يعتقد أن - ٩ 

•نبالإلرام اللي القولين أحد ليس إذ لأم يلزمه فلا 
.،vالآ

التع_ادياسبا الخلاف يكون أن يسغي لا — ١ ٠ 
والهاءّ.

مذا،ني احتلموا - الله رحمهم - االعلماء ^) ١٤٤نال 
للتعاديسبا الخلاف هدا يكون أن ينبغي لا أنه المهم ولكن 

يسوغما لأن العلم؛ طالبة ين والرد والأحد والجدال والغفاء 

التخ..رثع اه. 1ر الداب زاد 
•٩٠! ٢٦عشعين ابن اتل ودّفتاوى مجمهمع 

•٥٢ا/الخالي صحح ُن الج كتاب شرح 
.٩٠/ Y1ثمن ابن ودّاتل فتاوى عجمؤع 

.١٨٩\إالمادين صلاة اليرب، ملي نور فتاوى 
آ"اأ/ْ؛أ.ضمن ابن ورماتل فتاوى •جمؤع 

الثخ.موقع اااJءوة• في الامتادال 
الصلاةالدرب، ض نور ياوى 



آداس

.اش رسول عهد مند الناس زال وما واسع، أمره الاجتهاد فيه 
منيحدث ولا المسائل، هده همثل في Jحتالفون هدا يومنا إلى 

كانؤإذا البغضاء، مجن ولا العداوة من شيء لبعض يعفهم 
دئاجتهادها، في الطائمتين مجن واحدة يحنق لم . الرسول 

علىالعلم طلٍة من الصادرة الأمور هذه مثل أن على ذللث، 
•، المخالم،لأ فيها يعنف أن ينبغي لا الاجتهاد مسيل 

والأخذللجدال سبيأ الخلاف يكون أن ينبغي لا - ١ ١ 
،•٢٣طلة ين والرد 

سبيلهفيما المخالف، على يعنف، أن ينبغي لا - ١ ٢ 
الأجمادل٣/

عليهواكحريض المخالف، من اكحذير ينبغي لا -  ١٣
،•عا؛هر الناس قلوب وشحن 

اامخالف،لع العدل وجوب . ١٤
تحب،لا يما لخلافه تعامله ألا المخالما •ع العدل ومن 

•غيرك لخلأفلث، يه معامالتالث، 

يكونواأن - العلم طلبة يعني: - منهم اوأرجو قال: 

٢٤٤! الصلاة اليرب، مر نور فتاوى )١( 
it/Tالملأ؛ الدرب، عالي تور غاوي )٢( 
٤٤*ا/الصلاة الدرب، مالي نور ناوي )٣( 
٤٤*ا/الصلاة انمرب، نورض ناوي )٤( 
٤م/٤ الصلاة اليرب، ملي نور كاوي )٥( 



الخلافآداى 

أويلومهم أحدأ أن يرمحون لا أنهم فكما بالقط، ش، قائمين 
يكونواأن يجب فإنه له، ، المخالفاجتهادهم على يوبخهم 

لهمالمخالف، غيرهم يلوموا أن هم لأنفيرمحون فلا طين مق
الجورمن ثلث، بلا هدا فإن مخالفتهم، على يوبخوْ أن أو 

المنوذة،والأنانية 

كما، مخعليء وهو ممسيا أنلث، الجزم عدم العدل ومن 
عليه.وفرصه بهوللث، إلزامه عدم معه العدل من أن 

معصوما- المخالف، يعني؛ — ليس هو أنه ءاكما ت قال 
يقولأن غيرك على تفرض وكونلث، يمعموم، ت، لأيضا فأنت، 

محمداأن شهادة لتحقيق مخالف، الحقيقة في هدا برأيلث، 
واجب،معصوما رمحولأ الث، نفحعلت، كأنلث، لأنلث، افه؛ رمحول 

جدآلأحطير أمر وهذا الأتباع، 
يبعضيا.اساء أرام ضرب حرمة -  ١٠

العلماءآراء صرب معه يجوز لا العلماء بين الخلافا 
كبيروفساد مر دللن فإن بعضن، مضها 

منهجمن هذا نليس المخالفا تضليل من حئر - ١ ٦ 
الصالح.السالم، 

ؤيضللقوله الناس يتيع أن يريد الإنسان كان ارإذا ت قال 

MI/Tالصلاة انمرب، عر تور فتاوى )١( 
انمرب،على تور ناوي )٢( 
.١٦٠/ foالتطوع صلاة باب الدرب، ض نور ناوي )٣( 



الخلافاداس 

وهوالصالح، اوسالم، مسالك، من ليس هذا فإن يخالفه، من 
حطرضالأئالإلأب«لاا.

الولاءهمليه يرتمحي، أن يجوز لا الماتخ الخلان، —  ١٧
واوراء>أ/
لحوموص الألمن الخالق، عر اشالط ضغي لا -  ١٨
اداسص.

مسألةعن نال لإحاية في للشيخ بكلام هذا وأحتم 
آداب،من شيئا فيها بين المهدمة بهذه للجواب، فقدم حلافئة، 

الخلاف،.

الذيالكلام من المسألتين هاتين على *الكلام ق\ل: 
فياحتلفوا — اه رحمهم — والعلماء كلام فيه للاجتهاد يكون 
سبباالخلافح هذا يكون أن ينبغي لا أنه المهم ولكن ^ا، 

لأنالعلم؛ طلبة بين والرد والأخذ والجالال، والبغضاء للتعادي 
عهدمنذ الناس زال وما وامع، أمر0 الاجتهاد فيه ؤخ يما 

ائل،المهذه مثل في يختلفون هذا يومنا إلى هؤ الاه رسول 
منولا العداوة من شيء لبعض بمنحهم من يحدث ولا 

الهلائ٠تينمن واحدة يعنف، لم . الرسول كان ؤإذا البغضاء، 
منالصادرة الأمور هذه مثل أن على ذللث، دث اجتهادها في 

َا'\ا/ا'ا.ذاوىورءالىالاورب،)١( 
١٦٠ jroالطوع صلاة باب الدرب، على نور داوى )٢( 
١٦٠! ٢٥التطؤع صلاة باب اليرب، على تور فتاوى ^٣، 



الغلافآداب 

فيهايعنف أن ينبغي لا الاجتهاد محبيل على العلم طلبة 
يعدلا الدليل يمقتضى لغير، المخالف أن الوام بل المخالف؛ 

ومن، عندْ الدليل بمقتضى حالف لأنه حلافا؛ هذا حلاقه 
منعلى الدليل إباع وجوب يرى المخالف الغير أن العلوم 

اجتهادهم،فى الناس من لغير0 مخالفا كان ولو الدليل له تين 
أوالطاتفتين من كلأ لأن حلاف، لا أن الحقيقة تكون وحينئذ 

الحق،إلى الوصول يريد منهم كلأ المختلفين المالمين مجن 
رأيأد الأنوال من تول إلى اجتهاده أداء إذا الإنسان أن ؤيرى 

منأكثر يلرمه ولا بذللث،، الأحذ عليه الواجس، فإن الأراء من 
^٠:]١٧ونعهاه إلا ثنتا آثم يعلف ^لأ ت تعالى اه لقول هذا 
الحاكمحكم ارإذا ت نال أنه المبى. عن صح وند [، ٢٨٦

واحدارا،،أجئ فله ذأ■>ءلأ اجتهد ؤإن أجران نله فأصاب فاجتهد 
أحرصوهو للأمة، المث_رع وهو . اش رمول كان ؤإذا 

مثليقول كان إذا اه، شريعة وتحكيم الشرع التزام على الناس 
;تفلرتا في أحطأ الذي للمجتهد نقول نحن بالنا فما القول هذا 

نأحذنم العبارامحتخ، من ذللث، أشبه وما صال ؤإنلثإ مخعلى إنلث، 
لهذابالبغضاء الناس نلوب وشحن عليه والتحريض منه بالتحذير 

الرأي.في حالفنا الذي الرجل 
منهموأرجو العلم، طلة إخواني إلى أمديها نصيحة فهذْ 

أحدأأن يرضون لا أنهم فكما بالمهل، فه نائمين يكونوا أن 

.تحريجه تندم ( ١ ) 



الغلافآداى 

أنيجب فإنه له، المخالف اجتهادعم على يوبخهم أو يلومهم 
المخالفغيرهم يلوموا أن لأنفهم يرضون فلا ممهلين يكونوا 

الجورمن شك بلا هذا فإن مخالفتهم، على يوبخوْ أن أو لهم 
،.١VاJشوذْوالأنانية 

iij \ir/iاكرب ض نور يتاوى )١( 



ادغات«ة

الخاتمة

أنذلك خاتمة؛ أصعب ظني في ص حاتمة من أكتبه ما 
ونينتائجه، وتوجز تختمر الخاتمة أن حرت العادة 

الترسب،منه وحفلي الشيخ كلام يعد لم البحث ولأن - ظني، 
يمعباوتوصية نتيجة هو فيه ما كل فإن - للنظير النظير وجمع 

دونها.القصر أو اختزالها 

•أنول، الأكاديمي للغرفخ واتباعا أني غير 
نيوالرمؤخ ليسخ العلمي العمق اليحث، هدا أنلهر — ١ 

وتحاليلها.المقارنة المساتل درامة 

ؤإنالخلاف،، علم عن بمعزل ٤؛^ الشيخ يكن لم - ٢ 
عالميةثروة تمثل المبثوثة اراؤْ فكانت، مدونا، فيه يدون لم 

ء_،.والتوي|والترسبا الجمع تستحق 
بعضفي الخلاف، ائل مبعض حول وقفات للشيخ - ٣ 

علمعن كتبه ما أشهر ومن استقلالا، أو شرحا المؤلفاات، 
تفي موجود الخلافا 

أنواععلى ترتكز وكانت، تيمية، لابن التفسير مقدمة رح ش— 
الخلاف.

لرسالةاختصار وهي منه، وموقفنا أسبابه الخلاف سالته! ر- 



اتخاتمة

عنوانهامن ناطقة وهي تنمية، ابن الإسلام لشيخ الملام رفع 
الخلاف.بأساب بالعناية 

الأعتل.الوكتاب اش، إلى الداصة زاد وكتاب العلم، تاب ك- 
وهيمجموعق، محاصرات أصولها قي هي والي الدعوة، في 

.المخالف من والموقف الخلاف آداب على بمجملها ترتكز 
وذمه.الخلاف عن تتكلم التي الأحاليث، وشرؤح الأيات فير ن —

مثوثاّكان U العالمة للمائة إثراء والأكثر الأبرز ؤيثلل 
وقبمأ.ورسائله كتبه عموم في 

لدينهالعفليمة الشيح حرقة البحث هذ.ا أيلهر لقل. — ٤ 
المزمنبنفس همومها ؤيعيش وآلامها آمالها يراقب فهو وأمته، 

حعلرمن وكررْ أعاده ما ذلك من وكان المربي، الداعية 
مجنالثخ وصفه وما ومفاسده، ومضاره الأمة، على الاختلاف 

الاختلاف.مشكلة لعالجة الحلول 

عموماالملمين حاجة البحن، هل.ا خلال من ظهر — ْ 
الخلافوآداب أحكام لمعرفة خصوصا والدعاة الملم وطلبة 

اطه.بإذن نافع وتربوى علمي أنر من لها لما 
الشرعيةالكليات في الدرامية انماهج تحمل أن فالتوصية 

وآدابه.وأحكامه أنواعه على مركزة الخلاف علم مائة 
عناض وحزاه العثيمين، صالح بن محمل. الشخ افه رحم 

كثيرأ.خيرأ الإسلام أمة 
العالْيدرت ش وأكمل 





والمراجعالمصادر قائمة 

الجوزي،ابن دار والثمٍح: النظم وتواعد،، الئض أصول م؛فلومة -  ١٤
اسم،

التعطا.*مم،دهم عش\س عمكشة مى ؤوسلإق ئتي، - ب 
ايقرأ,سورة تمر — ١ ٠ 

وهضاجة.حلمات . ١٦

اليرب.على نور قاري -  ١٧
ايٍمونية.المتفلومة فمج . ١٨
محناين در-األ يائي ّجموع -  ١٩
•ايدتي الخرم يرئس -  ٢٠
الخاري.صحح من ايج ك؛ناب قمح -  ٢١

هآ0عهءعهأضحاا0ه\مسمبم^اويهئزوض هسأ ْوقآ ما كف - ج 
الدعوة.م الاعدال .  ٢٢

المجنح.م واثر. الدعاة محاؤن -  ٢٢■
،<.و،وممئا امٍايه اسماء، سن الخلان، -  ٢٤
الصلاة.تارك حكم رمالة -  ٢٠
الداب.زاد .  ٢٦

تعامة مراجع انيا؛ ث٠ 
بنلصديق العلوم: احوال بيان م المرتوم الوشي العلوم أيجد -  ٢٧

العالمية،الكتب دار زكار، الجبار عبد تحقيق• الشرجي، حس 
.٣١٩٧٨بيروت، 

بنأحد بن علي محمد لأبي الأحكام: أصول في الإحكام -  ٢٨
حاملمحمود د. وتعليق: وتحقيق صبط ١^١،عرى، حزم بن معيل. 

ه*١٤٢٦القاهرة، الحديث، دار عثمان، 
ينلمحمد الأمول: علم من الحق تحعيق إلى الفحول إرشاد -  ٢٩

بيروت.المعرنة، دار الشوكاتي، محمد بن علي 



والمراجعالمصادر هائمة 

محمودبهات اءتنى فة الخضري، محمد للشتح ت الفقه أصول - '٣ 
ام. ٤١٩بيروت، المعرت، دار حلي، »لعمت 

وطياصتهوكتابته ومتاعجه ومادته ومصائر* حقيقته العالمي او|ءاث، -  ٣١
ماأ؛ا،و.الربيعة، الرحمن مد العزثز تمد د• أ• ت وم؛اقئسه 

الزمحدي،*رمى محمد للجد القامست جدام س المدلس تاج -  ٣٢
دولةالإعلام، وزارة بإشراف العلماء من مجموعة ت حننه 

.الكؤيت، 

بنعمر الدين راج لانمهاج: أحاديث، إلى المحتاج تدكرأ -  ٣٣
المجيدعيد حمدى تحقيق: المالقن، بابن المعروف علي بن أحمد 

.٢١٩٩٤يرون، الإ'ّلأ*ي، الكتب، الملقي، 
إبرايمت تحقيق الجرجامب، علي بن محمد ين لخلي اكعريمايؤ: -  ٣٤

،).١٤ ٠٥بيروت، المربي، الكتابؤ دار الأياري، 
المناوئ،الرووف عبد لحمد التعريف،; مهمات على التوهيف، -  ٣٠

بيروت،العاصر، الفكر دار الداية، رضوان محمد د. تحقيق: 
^.١٤١٠دمشق، الفكر، ودار 

يناحمد الدين تفي الماص لأبي والمقل؛ المقل تعارض يرء -  ٣٦
منسالم، رشاد محمد د. تحقيق: تيمية، بن الحليم تمد 

\ى٤١١الإملامية، معود بن محمد الإمام حامعة معلوعات 
الأمة:على الميز وأترعا والوصوعة الضعيفة الأحاديث، يله - ^١٣ 

،).١٤٠٢الرياض، العارف، مكتة الألباني، الدين ناصر محمد 
المرمذي،سردة بن تمي بن محمد تمسى أبي المرمدي؛ سنن -  ٣٨

يإبدابمايام، مد فواد لمحمد شاكر احمد وتخريج؛ تحقيق 
١٠٠١٣٩٦القايرة، الحلبي، البابي ءكتٍة عهلوء، 

وتعليق:اعاراد الجتاتي، الأشعث، بن ملسان داود؛ أبي مغن ٠  ٣٩
بيروت،الحديث،، دار ياو، الوعادل الدعاص تميل. عزت 
١٣٩٤.(،



جعنمرا وا الصادر قاشمة 

محمدبن أحمد بن علمب الحز لأبي انمنبي: ديوان قمح - ٤ ٠ 
إلكترونه.نخت الواحدي، 

بنإسماعيل نمر لأبي ت العربية وصحاح اللغت تاج الصحاح، -  ٤١
الإصدارالشاملة، المكتبة إلكترونية، نسخة الجوعري، حماد 

الثالث،.

شرحه•ع مطبؤع البخاري، إمماعيل بن محمد البخاري: صحح ء  ٤٢
ؤإشرانإالباقي، عبد فواد محمد ترنيم؛ حجر، لابن الماري فتح 

السلفية،المعليعة بار، بن افه عيد بن العزير عبد العلامة ونعلين(• 
•يمشهما 

دار-(: ٠٢٦)يثراايوري اكبالقشيري ارحجاج بن لم مصحح .  ٤٣
".٠١٤٢١الرياض، والتونيع، للنشر اللام 

الشيخ،( jTالعزيز عبد بن صالح الشيخ واايح.ث،: العلم طالب، -  ٤٤
١إلكترونية نسخة 

النيروزآبادي،يعقوب، بن محمد الدين لمجد المح؛ءل: القاموس .  ٤٠
الثالث،.الإصدار الشاملة، الكبة إلكترونية، نسخة 

بنالأه عبد بن لحمد اليهورأ: الأحاديث، في التثورة اللالي ء  ٤٦
المكسب،لعلفي بن محلب تحقيق: الزركشي، بهادر 

محردت•الإّلأم،، 
بنعمر بن محمد الدين لفخر الفقه: اصرل عالم في المحصول - ^١٤ 

منالعلواني، فياض جابر طه دّ تحقيق: الرازي، الحسين 
".٠١٣٩٩الإسلامية، سعود بن محمد الإمام حامجعة معلبرعامتر 

حققاالثيياني، حنبل بن محي بن أحمد للإمام ني: الم—  ٤٨
الرسالة،دار التركي، المحسن عيي. بن اه عبد د. بإشراف،: 

■^ ١٤١٤يرون، 

ذكريا،بن فارم، بن( أحد انمين لأبي اللغة: مقاييم، *عجم -  ٤٩
.١٠١٣٩٩الغكر، دار هارون، محمد اللام عبئ تحقيق: 



والمراجعالمصادر هائمة 

بنالحليم عبد بن أحمد الإملأم لشيخ ت النيؤية النثة منهلج _  ٥٠
جامعةميوعات من سالم، رثاد محمد د. ت تحقيق تيمية، 
الإسلامية.معود ين محمد الإمام 

وترتيبوممامحه حمانمه الإملأم الفته نر العالم، او|صث، متيج - ٥ ١ 
مكتبةساليمان، أبو إبراهيم الوعاب، عبد د. ا. ت موضوعاته 

ه.١٤٢٧اليياضر، الرشد، 





اثموضوعاتفهرس 

الهوضوعاتفهرس 

الممحأالموضيع 

٥لممة ا٠ 

٩........... *ختمرة الثمين صالع بن محمد الثيح ترجعة لتمهد؛ ا٠ 
١٧الخلاف تعرف الأول؛ لمحث ا0 
٢١الخلاف وقوع اكاتي: المحث 0
٢٧الخلاف أنواع اس: ابث 0
٤٢٠ا..ّا.........اؤّ.... عيمين ابن صد الخلاف أساب الرائ; المحث 0
٥٧............... الخلاب المسألة ثرامة •نهجه؛ي الخاص؛ انمحث 0
٦١الخلاف..ّ.......ّ.ّ.... علاج ر العالمي منهجه الماسي؛ الميحث 0
٧١الخلاف آداب المابع؛ المحث 0
٨٧الخمن ٠

٨٩والمرامع المصائر تاثمة ٠
٩٥الموضوعات ثهرس ٠




