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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )١٢(اقتضاء الصراط المستقيم 

  خالد بن عثمان السبت/  الشيخ

  :بعدو ، وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين
  .)القوالن المتنافيان: وأما اختالف التضاد فهو( :- تعالىرحمه اهللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

    بسم اهللا الرحمن الرحيم
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين،الحمد هللا رب العالمين

  .أجمعين
،  وال زال فيه الطائفتين-عز وجل-عن االختالف الذي ذم اهللا  -رحمه اهللا-ابن تيمية تحدث شيخ اإلسالم 

 ، أن اختالف التنوع ال يوجب افتراقاًصور، مع التنوع، وذكر له أربع وذكر النوع األول منه وهو اختالف
  : هيولكن قد يصاحبه الجهل أو الظلم فيسبب فرقة وتناحراً مما يستوجب الذم، فذكر له أربعة أنواع

  .ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقاً مشروعاً كما في القراءات: األول
  .ن القولين هو في معنى القول اآلخر لكن اختلفت العبارةأن يكون كل واحد م: الثاني
  .ما تغايرت فيه المعاني مع عدم التنافي: الثالث
 محسن ولكن الجهل أو الظلم أن تكون كل واحدة من هذه الطرق، أو من هذه األعمال مشروعة، وكلٌّ :الرابع

   .جعل ذلك سبباً للتناحر
اك هو الخالف الصوري الذي ليس بخالف حقيقة، فاختالف التضاد ذوالخالف الحقيقي، : هذا الذي يقال لهو

 ألنه يكون في جميع األبواب، اختالف صول ويكون في الفروع، وهذا واضح،يكون في األواختالف حقيقي، 
 . الضاد

  ). واحدصيبالم: إما في األصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون(
 فهو اختالف حقيقي على قول ، يكون في األصول والفروع-ختالف التضادا-يعني أن االختالف الحقيقي 

كل مجتهد مصيب، :  إن المصيب واحد؛ ألنه من المعلوم أن من العلماء من يقول:الجمهور الذين يقولون
 ال أنه وقع على الحق ،وهؤالء قد يقصد بعضهم بأن كل مجتهد مصيب أي أنه فعل ما وجب عليه فأصاب

 ألنه بذل وسعه واجتهد فهذا هو الصواب يعني أن يجتهد اإلنسان ؛ وإنما هو مصيب،لمعينةفي المسألة ا
  باعتباراًمصيبفق، لكن يكون كل مجتهد طلبه، قد يوفق إليه وقد ال يووويبذل الوسع والطاقة في تحري الحق 

 أي أن ذلك يقع "كل مجتهد مصيب" والمعنى اآلخر في قولهم أو في قول بعضهم ،بذل الوسع، فهذا معنى
 فالحق ،على الصواب من جميع المجتهدين؛ ألن الحق في نظرهم متعدد وليس بواحد، وهذا غير صحيح

الحق مع الجميع، لكن ف -كما سبق-واحد ال تعدد فيه في االختالف الحقيقي، أما في االختالف الصوري 
 وهذايجب قراءة الفاتحة خلف اإلمام، : وهذا يقولحرام، :  يقولوهذا ،حالل: لوهذا يق :االختالف الحقيقي

فيحرم أن  ،]٢٠٤:األعراف سورة[ }لَه فَاستَِمعواْ الْقُرآن قُِرَئ وِإذَا{:  يجوز؛ ألن اهللا يقول في الجهريةال: يقول
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 والإن كل مجتهد مصيب، :  وال يمكن أن يقال فيه،اً صورياًتتشاغل بغير قراءة اإلمام، فهذا ليس اختالف
 دائر بين األجر واألجرين، وإال فإن المصيب واحد في وإنما هو، اجتهاداً سائغاً معذورل مجتهد ك: يقال

 . وهذا قول الجمهور،االختالف الحقيقي

، فهذا الخطب )١( التضاداختالف التنوع، ال اختالف فعنده هو من باب "كل مجتهد مصيب": وإال فمن قال(
د كثيراً من هؤالء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق  ألن القولين يتنافيان، لكن نج؛فيه أشد

ه، حتى يبقى هذا مبطالً في البعض، كما كان  هذا كلِّما، أو معه دليل يقتضي حقاً ما، فيرد الحق في األصِل
  .)األول مبطالً في األصل

جد معه الهوى أو الجهل إذا كان االختالف الصوري ووفكيف، اًاختالف وهو ليس ب معه شراً وافتراقاًسب 
 أو على سبيل التباين، ،على سبيل التضاد إما على سبيل التناقض أو، الذي تتنافى فيه األقوال الحقيقيبالخالف

شد؛ ألن هذا أوقع في المنابذة واالفتراق مع أنه إن لم يكن الحامل عليه أهذا  وفيكون كل قول يغاير اآلخر
 وتتسع الصدور له، فمن صلى وهو ال يقرأ الفاتحة خلف ،ع ذلك أصالً يوجب أن يقنه الإفداعية الهوى 

إنها ركن في : اإلمام في الجهرية مثالً ألن هذا الذي أداه إليه اجتهاده فإن صالته صحيحة حتى عند من يقول
ة الصالة في الجهرية والسرية، وال يجوز تركها؛ ألن هذا الذي أدى إليه اجتهاده، فال يمكن أن يبطل صال

، لكن هو يرى أنه لو قرأ من غير ألن اجتهادهم أدى إلى هذا المعنىهؤالء األمة بما فيهم العلماء واألئمة؛ 
هذا هو النظر الصحيح في مثل : الفاتحة صالته صحيحة ويعيد، وإذا نسي ذلك في ركعة فإنه يعيدها، فأقول

ى إلى االفتراق والتنازع، وذكر شيخ هذه المسائل، فالمقصود أن هذا االختالف الحقيقي ال شك أنه أدع
أن يكون مع كل :  لم تكن غالبة فهي كثيرة وإن،صوره الواقعة صورة من -رحمه اهللا-اإلسالم ابن تيميه 

واحد منهما شيء من الصواب والحق من وجه فيحمله الجهل أو البغي على رد ما معه من الحق والصواب، 
 ويكون ظالماً متعدياً باغياً بهذا ، فهو يرد ما عنده من صواب، ذلكإما لبغضه له أو لبغضه لطائفته أو لغير

 لكنه رد بعض الحق، وقد يكون عنده بعض الصواب ال كل الصواب ،االعتبار مع أنه على حق في األصل
 وأقام على بعض الباطل، هذا غير ما ،ومع مخالفه بعض الصواب فيكون بهذا االعتبار قد رد بعض الحق

 واآلخر معه صواب محض، لكن في كثير من األحيان في هذا ،المختلفين على باطل محضكان فيه أحد 
األمثلة على  أو الظلم فإنه يرد كل ما معه، والتنازع يكون هذا معه طرف، وهذا معه طرف، فإذا وجد الجهل

  .هذا كثيرة جداً
من شرب قائماً ف ، أحدكم قائماًال يشربن(( :لحديثقائماً، ال يجوز الشرب :  هذا يقول،الشرب قائماً: مثل

 شرب قائماً، ولحديث ابن -صلى اهللا عليه وسلم-يجوز الشرب قائماً؛ ألن النبي : ، وهذا يقول)٢())ئفليستِق
الشرب : الشرب قائماً حرام ال يجوز، وهذا يقول: هذا يقولف وهذا يقول هذا، ،عمر من فعله، فهذا يقول هذا

  .فعله للحاجة أو أنه ،ه دال على أن النهي للكراهةلُعِفوه، لَع فَ-هللا عليه وسلمصلى ا- ألن النبي ؛قائماً جائز
                                                             

 .ألن الحق متعدد عنده - ١

 .عنه اهللا رضي- هريرة أبي حديث من ،)١٤٤١٨ (برقم الكبرى السنن في البيهقي رواه - ٢
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ال يجوز الصالة في أوقات النهي؛ ألن النبي نهى صراحة عن : الصالة في أوقات النهي، هذا يقول: ومثل
 اً تمنعوا أحديا بني عبد مناف ال((: يجوز الصالة في أوقات النهي؛ ألن النبي مثالً قال: ذلك، وهذا يقول

 -عليه السالم- أو كما قال ،)٣())طاف في هذا البيت أن يصلي فيه ركعتين في أي ساعة شاء من ليل أو نهار
هذا معه جزء من فحرام، :  وهذا يقول،يجوز:  فهذا يقول،)٤())ذكرها إذا فليصلها الصالة نسي من((: وقال
ن هذه األحاديث ينبغي أن ينظر فيها وأن تنزل  لك، واألصل مع من منع، وهذا معه جزء من الحق،الحق

 ، أو الفائتة والمنسية،ال يجوز الصالة في أوقات النهي إال ذوات األسباب مثالً:  فيقال،تنزيلها الصحيح
ال يجوز : يقولو ذلك جميعاً في أوقات النهي مثالً، ال أن يرد فعلهاالصالة المعادة يجوز ك ،والقضاء عموماً
  .ات النهيالصالة في أوق
معه أو ال  كر اإلنسان وفيه مخالفات أو بدع أن تذكر هذه البدعون الناس هل يجب إذا ذُئشفي  ومثال لما يقع

 وال نذكر ما عنده من خير وفضل، هذا مما قد يختلف فيه ، أننا إذا ذكرناه نذكر البدع والمخالفاتيجب؟ أو
حسب ، ثم يكون األمر على  عن الغرض من ذكرهفيسأل تفصيل  إلى فيحتاج في مثل هذه األمور،الناس
 وأحيانا ال يحتاج إليه، فالحاصل أن مثل هذه األشياء المجملة في الرد والنفي ،أحياناً يحتاج إلى هذاف ،المقام

  :-رحمه اهللا-واإلبطال أنها ال تسوغ في كل األحوال؛ ولهذا يقول ابن القيم 
  إلجمال دون بيانفاإلطالق وا *** فعليك بالتفصيل والتبيين

  اآلراء واألذهان كل أوان  ***قد أفسدا هذا الوجود وخبطا
 يجوز بإطالق أو ال يجوز بإطالق، ينبغي أن يفصل اإلنسان فيه، قراءة : كقولهفهذا النفي الذي يطلقه اإلنسان

يستدل بأدلة على أنها من قرأ، هذا يستدل بأدلة على أنها آية، وهذا فالبسملة هل البسملة آية من الفاتحة أو ال؟ 
 آية فيها من الفاتحة فهي منها، وإن قرأ بقراءة أخرى  البسملةُإن قرأ بقراءٍة: ليست بآية، تناقض، فيقال

  .فليست منها، وبهذا يرتفع الخالف مثالً
فاألمر :  وغيرهم، وأما أهل البدعةفي مسائل القدر والصفات والصحابة كما رأيته لكثير من أهل السنة( 

 كثيراً االختالفم ظاهر وكما رأيته لكثير من الفقهاء، أو ألكثر المتأخرين في مسائل الفقه، وكذلك رأيت فيه
ومن جعل اهللا له هداية ونوراً  ،بين بعض المتفقهة وبعض المتصوفة، وبين فرق المتصوفة، ونظائره كثيرة
كانت ي عن هذا وأشباهه، وإن رأى من هذا ما يتبين له به منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النه

لكن نور على نورالقلوب الصحيحة تنكر هذا ابتداء ،(.  
                                                             

 ما باب الحج، أبواب والترمذي، ،)٥٨٥ (برقم بمكة، كلها الساعات في الصالة إباحة باب المواقيت، كتاب ئي،النسا رواه - ٣
 جاء ما باب فيها، والسنة الصالة إقامة كتاب ،هماج وابن ،)٨٦٨ (برقم يطوف، لمن الصبح وبعد العصر بعد الصالة في جاء
 صحيح حديث هذا: وقال ،)١٦٤٣ (برقم المستدرك في والحاكم ،)١٢٥٤ (برقم وقت، كل في بمكة الصالة في الرخصة في
 ).٧٩٠٠ (برقم الجامع صحيح في األلباني وصححه يخرجاه، ولم مسلم شرط على

      هريرة أبي حديث من ،)٦٨٠ (برقم قضائها، تعجيل واستحباب الفائتة الصالة قضاء باب الصالة، كتاب مسلم، رواه - ٤
 .عنه اهللا رضي-
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رد ما عند اآلخرين جملة ولو كان مشتمالً على بعض الحق، فإن مقتضى طلب الفطر الصحيحة ال تقبل أن يف
إذا جاءنا ف  وترد ما معه من الباطل،،الحق والعدل مع القريب والبعيد أن تقر بما معه من الحق والخير

ن تهذيب األخالق والسلوك هو أهم المهمات، وبدءوا يتكلمون عن السلوك وقيمة السلوك إ: صوفية مثالً وقالوا
 وأنتم ، وكل بدعة ضاللة،فيه باطلهذا الذي تدورون : وأثر السلوك وما أشبه ذلك، فجاء إنسان مندفع وقال

البدع : يقالوإنما يصح بهذه الطريقة، ال هذا ف واشتغالكم بالسلوك هذا اشتغال ال طائل تحته، ،اللّمبتدعة وض
 ويجب الكف عنه، ولزوم السنة، وأما العناية بالسلوك وتهذيب السلوك ،التي عندكم أمر ال يقره الشرع

األمور   ومن محاسنمداواة النفوس وترقيق القلوب فهذا من الدين، وهو مطلوب،كواألخالق وما إلى ذلك 
ما أن نرد السلوك أ وأما ما خالطه من البدع فإنها منكرة، ،هذا أمر محمود: التي يحتاج الناس إليها، فيقال

رد الحق جملة؛ ألنه قد ي، فهذا غير صحيح، فال ها ألن هذا من شأن الصوفية مثالً والعناية ب النفسوتهذيب
هواء يفعلونه حتى نسب إليهم وهو من الحق فال يرد، عرف بعض الناس من أهل البدع والضالالت واأل

 فال يجوز بحال من األحوال أن تكون المواقف ،، هذا هو الواجبوأهواءوإنما يرد ما عندهم من بدع 
 أن يتكلم بهوى  ال،للحقواألحكام مبنية على ردود األفعال أبداً، وإنما يجب على اإلنسان أن يتكلم بعلم وطلب 

 .وجهل

 كل واحد من المختلفين مصيب فيه بال تردد، لكن الذم واقع ] التنوعاختالف[قسم الذي سميناه وهذا ال(
على من بغى على اآلخر فيه، وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل 

  .)]٥:الحشر سورة[}اللَِّه فَِبِإذِْن ُأصوِلها علَى قَاِئمةً تَركْتُموها َأو لِّينٍَة من قَطَعتُم ما{: كما في قوله ،بغي
ينة هي النخلة أو كرائم يعني هذا من االجتهاد السائغ، وكل واحد من القولين له محل من النظر صحيح، فاللِّ

ينة اختلفوا فيها في حصارهم لبني  أو النخل ما عدا البرن والعجوة، فاللِّ، أو النخل ماعدا العجوة،النخل
ال تحرقوا هذه : بعضهم قالف، نخلتين قطعت أو أحرقت في -مرضي اهللا عنه-ير، فاختلف الصحابة ضالن

النخيل؛ ألن مآلها إلى المسلمين فهي من األموال اآليلة إليهم حكماً، وهذا إفساد لها، وكانت النخل أشرف 
ية بالعدو؛ ألنها من أنفس هذا فيه نكا: ، وبعضهم يقولوفروهاوأعجب األموال إليهم، فها، األموال وأحسن

أموالهم فإذا قطعناها وهم ينظرون من فوق الحصون حصل لهم من الغيظ والكبت والكمد ما ال يخفى، 
 كالمه متجه أن هذه أموال للمسلمين، ،ال تقطع: وإغاظة العدو مطلوبة، فهذا له وجه وهذا له وجه، فمن قال

من ناحية اليهود ووصل المسلمون إليها فإنهم على رجاء أن  لما كانت هانفتوفر لهم إذا حصل لهم الفتح، أل
هذه : يحصل لهم دحر هؤالء اليهود، وأخذ ما عندهم من أموال، بما فيها هذه النخيل، وأما اآلخر فهو يقول

 فيجب أن نفعل كل شيء يوصل إلى كبتهم وكسر قلوبهم ،النخيل لهؤالء اليهود اآلن ونحن معهم في حصار
في الحصار تضرب جميع المصالح التي للعدو من وم، وهذا صحيح، وهو أنه في قتال العدو والتضييق عليه

المدنية والعسكرية، بال تفريق، كل هذه المصالح من كباري ومطارات وخزانات مياه وغير ذلك تضرب، 
م يش، فهذا الكالال يقتصر فقط على المقاتلين ومواقع الجوتضييقاً عليه أثناء هذا الحصار، وهذا العدو بنكاية 

رس فيه العدو، وال ت وإن لم يكن النخيل لها شأن بالقتال وليست مما يت،الذي قاله هؤالء الصحابة صحيح
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 فَِبِإذِْن ُأصوِلها علَى قَاِئمةً تَركْتُموها َأو لِّينٍَة من قَطَعتُم ما{:  قال-عز وجل-يتقوى به، لكن إلغاظته، فاهللا 
ره أو كان  فيه قدراً وقدذنأوأن اهللا قد حكم بذلك أي ، سواء كان هذا اإلذن هو القدري؛ ]٥:الحشر سورة[ }اللَِّه

 فهو إذن كوني شرعي، أي أن اهللا قد أذن بذلك وأباحه في مثل هذه ،ذلك من اإلذن الشرعي وقد وقع
ف والجدل والردود وبيان ن عالج القضية بهذه الطريقة، ولو تركت لنا لما انتهينا من الخالآالحاالت، فالقر

  . قال هذا كله، إن تركتموه أو أبقيتموه-عز وجل-وجهات النظر، فاهللا 
 ِإذْ وسلَيمان وداوود{: وقد كانوا اختلفوا في قطع األشجار، فقطع قوم وترك آخرون، وكما في قوله(

 حكْما آتَينَا وكُلا سلَيمان فَفَهمنَاها*  شَاِهِدين ِلحكِْمِهم نَّاوكُ الْقَوِم غَنَم ِفيِه نَفَشَتْ ِإذْ الْحرِث ِفي يحكُماِن
  .)كمفخص سليمان بالفهم، وأثنى عليهما بالعلم والح ،]٧٩-٧٨:األنبياء سورة[} وِعلْما

وع؟ أو أنه ألنها أتلفته، وأصحاب الغنم يأخذون الزر، هل يأخذها أصحاب الزرع قضية الغنم إذا أكلت الزرع
 يصلحون الغنم أصحابو ذلك إلى وما بألبانها ينتفعون الزرع أهل عند الغنم يحبس أنه أو يعطيهم العوض؟

 الصالة عليه- سليمان اجتهاد فيه اختلف مما فهذا ،؟ملكه إلى واحد كل يرجع ثم كانت كما تعود حتى الزروع
  .الجميع على أثني وجل عز فاهللا ،-وسلم عليه اهللا صلى- داود أبيه مع -والسالم

 يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها، ولمن أخرها -صلى اهللا عليه وسلم-وكما في إقرار النبي (
  .)إلى أن وصل إلى بني قريظة

، ففهم بعضهم أن المقصود اإلسراع ال )٥())ال يصلين أحدكم العصر إال في بني قريظة(( :أي في حديث
 بالنص على ظاهره من غير تصرف وال اجتهاد، واأن األمر على ظاهره، أخذتأخير الصالة، وفهم آخرون 

بل  ما عاب هؤالء وال هؤالء، -صلى اهللا عليه وسلم-فصلوا بعد غروب الشمس خارج الوقت، فالنبي 
ب الجميعأقرهم، وإنما صو. 

ا اجتهد فأخطأ فله إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذ((: -صلى اهللا عليه وسلم-وكما في قوله (
 .  ونظائره كثيرة)٦())أجر

  .) ثالثة أقساماالختالف آخر صار وإذا جعلت هذا قسماً
قسم يذم فيه الجميع، وقسم يمدح فيه الجميع، وقسم يذم فيه إحدى الطائفتين : يعني صار االختالف ثالثة أقسام

  .المختلفتين

                                                             

 الجهاد كتاب ومسلم، ،)٩٠٤ (برقم وإيماء، راكبا والمطلوب الطالب صالة باب الخوف، صالة أبواب البخاري، رواه - ٥
 .عنهما اهللا رضي-  عمر ابن حديث من ،)١٧٧٠ (برقم المتعارضين، األمرين أهم وتقديم بالغزو المبادرة باب والسير،

 ومسلم، ،)٦٩١٩ (برقم أخطأ، أو فأصاب اجتهد إذا الحاكم جرأ باب والسنة، بالكتاب االعتصام كتاب البخاري، رواه - ٦
 فله أصاب ثم فاجتهد الحاكم حكم إذا((: بلفظ ،)٦٩١٩ (برقم أخطأ، أو فأصاب اجتهد إذا الحاكم أجر بيان باب األقضية، كتاب
  .))أجر فله أخطأ ثم فاجتهد حكم وإذا أجران
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 أحد الشخصين ذكر :قالف وفي الصفات، ،حابة في الص:ذكر شيخ اإلسالمما لو اختلف اثنان في مثل و
أما ترضى أن تكون (( رة،يأشياء كث وذكر ، وأنه زوج لفاطمة،-رضي اهللا عنه-فضائل علي بن أبي طالب 

 ِإذْ اثْنَيِن ثَاِني{، و-رضي اهللا عنه-يذكر فضائل أبي بكر مثالً : ، والثاني)٧())؟ بمنزلة هارون من موسىيمن
 إلى آخره، فربما حمل االندفاع أحد الشخصين إلى رد ما عند اآلخر من ]٤٠:التوبة سورة[ }الْغَاِر ِفي هما

عبد   وقع في بعض أهل البيت كجعفر أوربما لبغضه للرافضة الحق، فالواجب اإلقرار بذلك، يعني بعضهم
ن إليهم من األكاذيب، اهللا بن جعفر أو غير هؤالء، إما جهالً ألنه يظنه منهم لكثرة ما يستشهدون بهم وينسبو

 ال يجوز،  أمرهذاو الوقوع في هؤالء وانتقاصهم، إلىوإما عدواناً وظلماً، يعني تحمله األنفة أو العداوة 
هذه الفضائل ثابتة، وهؤالء جميعاً أئمة هدى، ولكن المزية ال تقتضي األفضلية، فالمزايا : والواقع أن يقال

وزوج فاطمة، وغير ذلك من فضائله، ابن عم ))؟ضى أن تكون منيأما تر((: -رضي اهللا عنه- التي لعلي ،
، لكن المزية ال تقتضي -رضي اهللا عنه-، هذه مزايا ليست ألبي بكر -صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

الصفات مثالً، في  وقل مثل ذلك ، دون التجني والظلمأفضل بإطالق، فنثبت ما قاله هذا،األفضلية، فأبو بكر 
 وهذا ة فعل ألولئك النفاة المعطلة من الجهمية،في اإلثبات حتى بلغ به األمر إلى حد التمثيل، كردبعضهم بالغ 

، -وجل عز–ب هللا  وبعضهم أثبت أشياء ليست من باب الصفات، وهذا من المبالغة كمن أثبت الجنْخطأ،
فونها جهالً منهم أو  وأولئك يردون كثيراً من النصوص، ويحر،وأشياء أخرى ال داعي لذكرها، فهذا خطأ

 أو يقرر بعض الخطأ من باب النكاية بهم ،يرد ما قالوه من صوابأن إلنسان لهوى أو غير ذلك، فال يجوز 
 . يجوزالمثالً، هذا 

 

                                                             

 ،-عنه اهللا رضي-  الحسن أبي الهاشمي القرشي طالب أبي بن علي بمناق باب الصحابة، فضائل كتاب البخاري، رواه - ٧
 ). ٢٤٠٤ (برقم ،- عنه اهللا رضي- علي فضائل من باب الصحابة، فضائل كتاب ومسلم، ،)٣٥٠٣ (برقم
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