
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 )١١(اقتضاء الصراط المستقيم 

  خالد بن عثمان السبت/  الشيخ
  :بعدو ، وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

  :على ما ذكره اهللا في القرآن قسمانواالختالف ( :- تعالىرحمه اهللا-قال شيخ اإلسالم 
- ١١٨:سورة هود[ } ِإلَّا من رِحم ربك *ولَا يزالُون مخْتَِلِفين{ :كما في قوله ذم الطائفتين جميعاًأحدهما ي

ذَِلك ِبَأن اللَّه نَزَل الِْكتَاب ِبالْحقِّ وِإن {:  فجعل أهل الرحمة مستثنين من االختالف، وكذلك قوله تعالى،]١١٩
وما اخْتَلَفَ الَِّذين ُأوتُوا الِْكتَاب {:  وكذلك قوله،]١٧٦:سورة البقرة[}ي الِْكتَاِب لَِفي ِشقَاٍق بِعيٍدالَِّذين اخْتَلَفُوا ِف

منَهيا بغْيب الِْعلْم مهاءا جِد معب اخْتَلَفُوا{: وقوله ،]١٩:سورة آل عمران[ }ِإلَّا ِمنقُوا وتَفَر لَا تَكُونُوا كَالَِّذينو ِمن 
ِإن الَِّذين فَرقُوا ِدينَهم وكَانُوا ِشيعا لَستَ ِمنْهم ِفي {: وقوله ،]١٠٥:سورة آل عمران[}بعِد ما جاءهم الْبينَاتُ

  .]١٥٩:سورة األنعام[}شَيٍء

 ِإلَى يوِم الِْقيامِة وسوفَ ينَبُئهم اللَّه فََأغْرينَا بينَهم الْعداوةَ والْبغْضاء{: اختالف النصارى بقولهوكذلك وصف 
وننَعصا كَانُوا ي١٤:سورة المائدة[}ِبم[.  

لْحرِب وَألْقَينَا بينَهم الْعداوةَ والْبغْضاء ِإلَى يوِم الِْقيامِة كُلَّما َأوقَدوا نَارا ِل{: اختالف اليهود بقولهووصف 
سورة [ }فَتَقَطَّعوا َأمرهم بينَهم زبرا كُلُّ ِحزٍب ِبما لَديِهم فَِرحون{: وقال ،]٦٤:سورة المائدة[ }ها اللَّهَأطْفََأ

 .]٥٣:المؤمنون

كلها في ((:  لما وصف أن األمة تفترق على ثالث وسبعين فرقة؛ قال-صلى اهللا عليه وسلم-وكذلك النبي 
من كان على مثل ما أنا عليه اليوم ((: وفي الرواية األخرى ،)١())ي الجماعةالنار إال واحدة وه

 .))٢())وأصحابي

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  : أما بعد، والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا

 ،ائفتين أو جميع الطوائف المختلفة يتحدث عن أقسام االختالف من حيث الذم إلحدى الط-رحمه اهللا-الشيخ ف
 ألنهم اختلفوا ؛ جاءت على سبيل الذم لهؤالء المختلفين-فيما ذكر اهللا عن أهل الكتاب- هاوهذه اآليات جميع

 وإنما اختلفوا ألغراض فاسدة كالحسد ، فلم يكن ينقصهم العلم،بعد ظهور الحق وبيانه وقيام الحجة عليهم
، وإنما المذموم ال يورث التفرقهو الذي  اً والخالف الواقع بين األمة الذي يكون سائغ،والبغي وما إلى ذلك

االختالف في االجتهاد السائغ أمر ال غضاضة وال و ،البغضاء والتفرقوهو الخالف الذي يورث العداوة 
ن الجهال إ وإال ف،لعلمبا وشرح صدره -وجل عز–ره اهللا  يدركه اإلنسان إذا بص وهذا معنى،إشكال فيه

                                                
، وأحمـد فـي   -رضي اهللا عنه-، من حديث أنس بن مالك )٣٩٩٣(، كتاب الفتن، باب افتراق األمم، برقم      ه رواه ابن ماج   - ١

 ).٦٤(رقم إسناده حسن، وصححه األلباني في ظالل الجنة ب: ، وقال محققوه)١٦٩٣٧(المسند برقم 

 وحسنه األلباني في صحيح   ،-رضي اهللا عنه  - من حديث أنس بن مالك       ،)٤٨٨٦( رواه الطبراني في المعجم األوسط برقم        - ٢
 ).٥٣٤٣(الجامع برقم 
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ال  نهم من المنابذة بسببه ما ويحصل بي، وتضيق صدورهم بذلك،ن يسيراً بالخالف ولو كايضيقون ذرعاً
 والتربية لها ، والعدل ومجانبة حظوظ النفس واألهواء-وجل عز– تقوى اهللاب، فهذا أمر ينجلي بالعلم ويخفى

لمية  يعني من األشياء المقلقة في دراسة الفقه سواء عن طريق الكتب أو في الدروس الع،أثر في هذه األمور
 ،، قال الخصموقال الخصوم:  ثم يقول،ل أصحابنا قا،وقول األصحاب ،وقولنا: البعضيقول أن و غير ذلك أ

 ويكون بسببه شيء من ،مر ينمي الوحشة في النفوسأ  فهذا ، فيجعل القضية خصومة،الرد على الخصوم
تهدين الذين يطلبون الحق وليسوا  من المج وإنما هؤالء جميعاً،-وجل عز– والتفرق الذي ذمه اهللا ،المنافرة

: قولفن ، إنما الخصوم هم أهل األهواء،تباع الكتاب والسنةا و، فكلهم متفقون على طلب الحق،من الخصوم
تفطن لها في مثل هذه ، فهذه من األشياء التي قل أن ي وقال الخصوم كالمعتزلة وغيرهم،قال أهل السنة

النفوس من غير أن يشعر ب لكنه يعلق  مباشراً فهو وإن لم يكن أثراً،ى مع أن لها من األثر ما ال يخف،األمور
 ممن يقتدى  وسماعه، ودراسة ذلك من غير نكير،ى وسماعها مرة بعد أخر، هذه الكلماتاإلنسان مع ترداِد

 مع أنه في أصله خالف -عز وجل- فيكون هذا الخالف في صورة ال يرضاها اهللا ، وقراءته في الكتب،به
  .سائغ

 ).ة واحدة، وهم أهل السنة والجماعةأن عامة المختلفين هالكون من الجانبين، إال فرق: فبين(

يبين أسباب هذا النوع من االختالف المذموم الذي ذم اهللا بسببه الطائفتين  -رحمه اهللا-شيخ اإلسالم بدأ 
 ، فساد النية والقصد،اهللا أهله الذي ذم  أسباب هذا االختالفهممن أ وهذا ،القصدو فساد النية تارةف ،جميعاً
 أو كل واحد من المختلفين يريد الظهور بما عنده على اآلخر ،كل طائفة تريد الظهور على األخرىيعني 

 -صلى اهللا عليه وسلم- ونهى عنه النبي ، عنه في كتابه-وجل عز– صل كبير فيما نهى اهللاأ وهذا ،الغلبةو
 والخصومة ،لجدل الذي يكون القصد منه المغالبة والظهوروجاءت اآلثار عن السلف في التحذير من ا

أنا زعيم بيت في ربض (( : يقول-صلى اهللا عليه وسلم–  ألن النبي؛المجردة حتى لو كان المجادل محقاً
حق الة والمجادلة حتى لو كان اإلنسان معه ان الممارأ فالحاصل ،)٣())الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً

إنكار  وهذا غير مسألة ،ن المقابل ال يريد الحقأ و،نه ال سبيل لقبول الحقأ إذا علم  مذموماًفإن ذلك يكون
 فهذا ، لكن فرق بين اإلنكار وبين الجدل والخصومة،ال يقبلهذاك ن أن علم إ ينكر المنكر و:نقول نحن ،المنكر

ره إذا كان المقابل ال يقبل هذا ن يقرأ ولو كان اإلنسان معه حق يريد ،من المواضع التي يذم فيها الجدال
 وال يسمع منه وال يعطى فرصة لبث ما عنده من ، فال يجادل في هذه الحالة،نما يريد مغالبته فقطإ و،الحق
أيوب ف، -مرضي اهللا عنه- وهذا الذي جاء في اآلثار الكثيرة عن السلف ، ويسكت عنهه وإنما يترك،الشبه

 وال :صبعيه في أذنيه وهو يقولإي وقد وضع  فيولّ، أكلمك بكلمة:قولالسختياني يأتيه رجل من أهل البدع ي
 وأ ال، وهكذا ابن سيرين : قال،ذا الدكان حتى أكلمكفي هجلس ا : يشير بإصبعه، وآخر يقول،نصف كلمة

 ، إما أن تقوم وإما أن أقوم: لهيقولفصبعيه في أذنيه إ من أهل األهواء فيضع رجل يأتي ، ابن سيرينغير
ش قبل وال يناقَ فمثل هذا ال ي،رها وتثبيتها وال يريدون حقاًيب في ذلك أن هذه األهواء يريد أصحابها تقروالسب

                                                
، وحسنه األلبـاني فـي   -رضي اهللا عنه-، من حديث أبي أمامة الباهلي     )٤٦٩٣( رواه الطبراني في المعجم األوسط برقم        - ٣

 ).٢٣٤٤(، وفي صحيح الجامع برقم )٢٧٣(حيحة برقم السلسلة الص
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 ، وهذه إحدى الحاالت األربع التي تسمع فيها الشبهة،ش ويبين له الحق إذا كان مسترشداً إنما يناقَ،صاحبه
 يطلب الحق  فإذا كان مسترشداً،يسمع منهمنه ال أ وإال فاألصل ،ويرد فيها على المخالف من أهل األهواء

  .لتي ال يخلو من دخل فيها من تكلففيبين له الحق بأقرب طريق دون الخوض في الدقائق والتفصيالت ا
فساد النية؛ لما في النفوس من البغي والحسد : يكون سببه تارةوهذا االختالف المذموم من الطرفين (

أو غلبته ليتميز عليه، أو يحب  ،ب لذلك ذم قول غيرها، أو فعلهجوإرادة العلو في األرض ونحو ذلك، في
  ).قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة، ونحو ذلك

 وإن كان معهم حق فهو يحب ذمهم ، يحب ذم اآلخرين، غيرها من الطوائف: يعني،ذم قول غيرها أو فعله
 وتتبع الردود عليهم وما قيل فيهم من ،م وزالتهم والبحث عن عيوبه،وليس له هم إال في الشناعة عليهم

لى إو يقلب هذه أ ،و يتجاهل ذلكأذنيه كأنه لم يسمع أنه يصم إوالحمد ف  وإن سمع شيئاً من المزايا،ةالمذم
 ألن سببه ؛ هذا من خالف أهل الهوى، وهذا ليس من الخالف السائغ-وجل عز–هذا مما ذمه اهللا ف ،مساوئ

 سواء كان يحبه ،نه يقرر الحق ممن جاء بهإال فمن كان يريد الحق فإ و،لم وفساد القصدالهوى والبغي والظ
 وتتبع عيوبهم وزالتهم وأخطائهم ،ن يكون القصد هو الشناعة على الناسأما أ ، ألن قصده الحق؛أو ال يحبه

  .-وجل عز–مر غير سائغ وال يرضاه اهللا أوالتنقص منهم فهذا 
 ويحملها على أحسن ،هءويأخذ بأقواله ويدافع عنه ويتأول عيوبه وأخطاول  كل ما يقيتلقى عمن يحبه

  . بل يحولها إلى أنواع من الكماالت،لالمحام
 . وما أكثر هذا من بني آدم، وهذا ظلم،لما في قيام قوله من حصول الشرف والرئاسة(

ذي يرشد به أحدهما ل بالدليل الن بحقيقة األمر الذي يتنازعان فيه، أو الجهجهل المختلفي ويكون سببه تارة
  .) أحدهما بما مع اآلخر من الحقاآلخر، أو جهل
، فهو جاهل  الجهل:الثاني و، فساد القصد:ف الذي ذم اهللا فيه الطائفتينمن أسباب هذا الخالالسبب األول 

  ال يكون جاهالً وقد، أو جاهل بما عند اآلخر من الحق، أو جاهل بالدليل،بحقيقة األمر الذي ينازع فيه غيره
 ن ذلك ال يورث تضليالًأ و،ن الصدور تتسع لهأ و، ولكنه يجهل أن مثل هذا الخالف محتمل،بشيء من هذا

أهل كالخالف مع  هسوغ اجتهاد يمنمه مع غيره  خالفَجعُل في، يجهل هذا، وال تهمة في الدينوال تبديعاً
  .األهواء

 بما مع نفسه من الحق لحكم، أو في الدليل، وإن كان عالماًفي اأو جهل أحدهما بما مع اآلخر من الحق (
 . ودليالًحكماً

سورة [ }وحملَها الِْإنْسان ِإنَّه كَان ظَلُوما جهولًا{: هما أصل كل شر، كما قال سبحانه: والجهل والظلم
 .)]٧٢:األحزاب

 ، اختالف تنوع:على قسمينفأنواعه  وأما ،أسبابه فساد القصد مع الجهل، م في الطائفتين الذي ذُهذا الخالف
 ولكنهم ،كون مآل القولين وحقيقة القولين يرجع إلى شيء واحديأن يعني : تنوعالواختالف تضاد، اختالف 

 يقرره اآلخر في  في تصورهم مع أن كل واحد منهما يقرر أمراًحقيقياًخالفاً اختلفوا وصار هذا الخالف 
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 ،ن هذا ال يعد من الخالفأ فالمفروض ،، ليس هناك اختالف حقيقي جوهريهولنه يدور حأ أو ،حقيقة األمر
  . ذلكأو غير وإنما اختلفت العبارة ،حقيقةفي الكل واحد منهما لم يخالف اآلخر و

 إما ،كون أحد القولين يختلف عن اآلخر تماماً في،هو اختالف التضادالذي وهناك النوع اآلخر من االختالف 
يقال له اختالف تضاد، االختالف  له، فهذا اً أو أن يكون من أضداده أو أن يكون مباين لهأن يكون نقيضاً

تحتمل فيه ، الذي  فإنه يكون من الخالف السائغة على أمور معتبروحتى هذا النوع من الخالف إذا كان مبنياً
مع أن  ، المذمومالخالفعن ، وهنا تكلم  أصول التفسيرتكلم عليه شيخ اإلسالم فياختالف التنوع و المخالفة،

و قل أ ،اختالف التنوع ليس باختالف في حقيقة األمر إال أنه قد يكون عند هؤالء الذين فسدت مقاصدهم
  . وهذا شيء مشاهد، يورث شراًاًعلمهم اختالف

 . واختالف تضاد،اختالف تنوع: أما أنواعه فهو في األصل قسمان(

  .) مشروعاًواحد من القولين أو الفعلين حقاً ما يكون كل منه: واختالف التنوع على وجوه
 مثل اختالف الصور التي وردت فيها صالة ،يعني هذا مغاير لهذا ولكن هذا ثابت وهذا ثابت :اختالف التنوع

، كار التي تقال في الركوع والسجوداألذو، صيغ التشهدوصيغ اإلقامة، و، اختالف صيغ األذانو ،مثالًالخوف 
 ، وهو شيء أقره الشرع وجاء به-صلى اهللا عليه وسلم- عن النبي ثابتذا كله ، فه االستفتاحدعاءو

ما حصل بين   مثل، يوجب المنابذةاً ذلك اختالفجعلون ولكن الجهال ي،ن هذا ال يعد من االختالفأفالمفترض 
، احيفي تلك النو -رضي اهللا عنه-ذربيجان إبان الفتح اإلسالمي في عهد عثمان أرمينيا وأاألجناد في 
 وهؤالء ،ون بقراءة معاذء، هؤالء يقرون بقراءة أهل العراقء وهؤالء يقر،ون بقراءة أهل الشامءفهؤالء يقر

 ويتهم اآلخر حتى كاد يكفر ، قراءة اآلخرئ فوقع الخالف بينهم وصار كل واحد يخطِّ،بقراءة أبي موسى
رضي اهللا - فجمع عثمان ، بما وقعوأخبره -رضي اهللا عنه-عثمان إلى  ففزع حذيفة وذهب ،بعضهم بعضاً

 فهذا ، هذا اختالف تنوع،االختالف الحقيقيمن ، فهذا في الواقع ليس  المصاحف على مصحف واحد-عنه
 في  العواملو جاء رجل وقرأ للناسو، من االختالفجعلوها و هذه القضية لوافعجهلهم لكله حق لكن هؤالء 

 قد ال يخرج ،راءة حفصءة حمزة مما لم يسمعوه ولم يعرفوه غير قالصالة بقراءة حمزة باإلمالة أو بغير قرا
 صورة ومثال واضح ههذ ف،الجهل ، والذي أوقعهم في هذاة في الدين عن التهم هذا فضالً،من المسجد سالماً

  . إذا كان هؤالء من الجهالالختالف التنوع كيف يورث الناس شراً
صلى اهللا -، حتى زجرهم رسول اهللا -مرضي اهللا تعالى عنه- كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة(

 .)٤())كالكما محسن((: وقال -عليه وسلم

ومثله اختالف األنواع في صفة األذان، واإلقامة، واالستفتاح، والتشهدات، وصالة الخوف، وتكبيرات العيد، 
 .عض أنواعه أفضل إن ب:جميعه، وإن كان قد يقالرات الجنازة إلى غير ذلك مما قد شرع وتكبي

                                                
 .)٣٢٨٩(، برقم ]٩:سورة الكهف[ }َأم حِسبتَ َأن َأصحاب الْكَهِف والرِقيِم{رواه البخاري، كتاب األنبياء، باب  - ٤
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ارها، تثم نجد لكثير من األمة في ذلك من االختالف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع اإلقامة وإي
 منهم في قلبه من الهوى ألحد هذه  فتجد كثيراً ومن لم يبلغ هذا المبلغ،ن المحرمونحو ذلك، وهذا عي

 .-صلى اهللا عليه وسلم-نهى عنه النبي به فيما  أو النهي عنه ما دخلاألنواع واإلعراض عن اآلخر 

ف كثير من ما يكون كل من القولين هو في معنى قول اآلخر؛ لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختل: ومنه
   .) وصيغ األدلة، والتعبير عن المسميات، وتقسيم األحكام، وغير ذلكالناس في ألفاظ الحدود

ن تكون أ :متفاوتة، فهذا نوع من اختالف التنوع، النوع األول والعبارة مختلفة و،أن الحقيقة واحدةيعني 
، الثانية هذه أن تكون لحق وهو من ا-وجل عز– وقد قرره اهللا ،الصيغ متعددة لكن ذلك كله من الشارع

 لكن هؤالء قد يختلفون ، فهذا ليس من االختالف الحقيقي،الحقيقة واحدة وقد عبر عنها بعبارات متفاوتة
لكن اختلفت و اً واحديئاً هم يقررون ش، والنتيجة واحدة،عندهت الطويلة عليهم كل يقرر ما ضيع األوقاتو

  .عباراتهم فيه
 .إحدى المقالتين وذم األخرىثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد (

قول صحيح وإن لم يكن معنى  يتنافيان؛ فهذا قول صحيح، وهذا لكن الرين ومنه ما يكون المعنيان غي
  .)و معنى اآلخر، وهذا كثير في المنازعات جداًأحدهما ه

 في قوله مثالً،  موجودة لكن المنافاة غير موجودةالمغايرةيعني أن ، ليس بينها منافاة مع المغايرةاألشياء التي 
  :قول، والثالث يالرامي الصياد :، والثاني يقول هو األسدقسورةفال ]٥١:سورة المدثر[ }فَرتْ ِمن قَسورٍة{: ىتعال

 فهي ،، هي متغايرة ولكن ال منافاة بينها فهذه األقوال ليست متنافية،ر ذلك والرابع يقول غي،فرت من النبل
وِمن { :ه األقوال حق مع أنه مغاير لآلخر، وهكذا في مثل قولهوكل واحد من هذ ، وهذا وهذا،تفر من هذا

قَبغَاِسٍق ِإذَا و فال ، القمر إنما يظهر ليالً،ال منافاة: نقول ،القمر أو الليل الغاسق هو ،]٣:سورة الفلق[ }شَر 
المفروض أن تجمع هذه األقوال و ،خرللقول اآل اً فكل واحد من هذين القولين حق وان كان مغاير،إشكال

  . أو إذا كان عنده بغي وظلم فكذلك أيضاً، فإذا كان اإلنسان قصر به علمه فإنه ال يوفق لهذا،وتقرر جميعاً
نه ما يكون طريقتان مشروعتان، ورجل أو قوم قد سلكوا هذه الطريق، وآخرون قد سلكوا األخرى، وم(

  .)وكالهما حسن في الدين
على سبيل المثال هذا اإلنسان ف، اًطريقسلك هذا و اًطريقهذا سلك لكن  ،يعني أن تكون الطريقتان مشروعتان

د من قيام وصيام فهذا من الدين، شتغال بكثرة التعبسلك طريق تهذيب األخالق وتهذيب النفس وتقويمهما واال
 ، ورعاية الفقراء والمساكين، وتفريج الكرب، أخرى وهي النفع المتعدي بإغاثة الملهوفاًوآخر سلك طريق

، وآخر من الدينوهو  مشروع فهذا ، ويجمع لهم األموال والتبرعات، وبدأ يرعاهم ويهتم بهم،وما إلى ذلك
 ، ويرد عادية األعداء،ويبلغ دين اهللا بالجهاد في سبيله ،-وجل عز–كسر فيها أعداء اهللا  أخرى ياًسلك طريق
          فهذا كله من العمل المشروع ومما يحبه اهللا ، فهذا ذروة سنام الدين، بسيفه وسالحهاإلسالموينصر 

 والتعبد هللا ،كفايات وهو من فروض ال، فرعاية هؤالء الفقراء والمساكين أمر مطلوب،ويرضاه -وجل عز-
 فهذا كله عمل صالح يحبه اهللا ، والجهاد في سبيل اهللا أمر مطلوب،مر مطلوبأبالصيام والقيام  -وجل عز–

 والمشاحنة بين ، واالزدراء، والتنقص، والمنافرة، فإذا حصل جهل أو بغي وظلم حصلت المضادة،ويرضاه
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 ،أو البغي هو الذي يجعل هذا من االختالف المذموم فالجهل ، مع أن هؤالء كلهم على عمل صالح،هذا وهذا
  .-عز وجل-شيء آخر مما يكرهه اهللا إلى  ومن الحق ومن المعروف لكنه تحول ،فكل ذلك من الخير

  .) بال قصد صالح أو بال علم أو بال نية وبال علمثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم إحداهما أو تفضيلها(
 لهواه أو لما يميل إليه أو لطائفته نه يفعل ذلك انتصاراًأجهل أو ال يتكلم ب، منهالً يعني جه:بال علم أو بال نية

 ،المفاضلة بين األعمالمثالً األدلة والمفاضلة بينها، ففي  على النظر ن يكون ذلك مبنياًأ دون ،أو غير ذلك
الحج المبرور ليس (( ،بر الوالدينكذلك من فضائل األعمال وقتها، وورد لورد في بعض األحاديث الصالة 

دل على هذا وبعض ي؟ بعض األدلة  المبرور أو الجهاد في سبيل اهللاأيهما أفضل الحج ،)٥())له جزاء إال الجنة
و بهوى أ لكن إذا تكلم اإلنسان بجهل ،دلة والترجيح بينها فيجب أن يكون النظر في األ،دل على هذاياألدلة 

 عليه  واهللا ال يحب القول، ويتكلم بما أملى عليه هواه أو بجهل،ظرنه يترك هذه الطريقة المذكورة في النإف
  .بغير علم

                                                
في المعجـم األوسـط   إسناده صحيح على شرط الشيخين، والطبراني    : ، وقال محققوه  )٧٣٥٤( رواه أحمد في المسند برقم       - ٥

 ).٣١٧٠(، وحسنه األلباني في صحيح الجامع برقم )٢٥١٣(، وابن خزيمة في صحيحه برقم )١٧٠٤(برقم 
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