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 هذا �سأل عن أفضل طبعة لشرح العقیدة الطحاو�ة؟
مـن الطبعـات المتـأخرة �أنهـا أجـود وأتقـن، ومـع ذلـك طبعـة المكتـب التـي طبعة الرسـالة ال سـیما 

 حققهــا وخــرج أحادیثهــا للشــیخ ناصــر األلبــاني، �عنــي ُتضــم هــذه إلــى هــذه، و�ال الطبعــات القد�مــة
مثــل طبعــة مكــة فیهــا أغــالط، طبعــة مكــة علــى نــدرتها ونفاســتها فیهــا أغــالط؛ ألنهــا أول طبعــة 

عد ذلك طبعة الشیخ أحمد شاكر معتمـد علـى نسـخ، معتمـد علـى للكتاب على نسخة واحدة، ثم �
واجتهد فـي تصـحیحها وتصـو�بها، فهـي أمثـل منهـا، لكـن الطبعـات األخیـرة اعتمـدت  ،طبعة مكة
 على نسخ.

 �سأل عن الموافقات؟ هذا 
ا، هذه میئوس منها، ثـم � عـد الموافقات ُطبع في تونس قبل سنة ألف ومائتین وتسعین، قد�مة جد�

 ُطبع في المطبعة السلفیة سـنة ألـف وثالثمائـة وواحـد وأر�عـین، ثـم �عـد ذلـك ُطبـع فـي طبعـة ذلك
الشـــیخ محمـــد عبـــد هللا دراز طبعـــة جیـــدة صـــحیحة ومعلـــق علیهـــا، وطبعـــة الســـلفیة أ�ًضـــا علیهـــا 

معـت هـذه التعلیقـات فـي محمـد الخضـر حسـین شـیخ األزهـر، جُ  ،تعلیقات للشیخ الخضـر حسـین
بـي عبیـدة مشـهور بـن الحسـن السـلمان، لكـن الـذي �عتنـي �الطبعـات القد�مـة هذه الطبعة طبعـة أ

 ما فیه أفضل من طبعة الشیخ دراز.
 .......  طالب:

 .نعم
 .......  طالب:

 �الموافقة من الشیخأنه 
 .......  طالب:

رسالة، مـن عجلـة �عـض طـالب العلـم وهـو �قـرأ فـي �تـب  ،اقرأ في �تاب العرشیة لشیخ اإلسالم
�ـــأتي إلـــى �ـــالم شـــیخ اإلســـالم هـــذا مـــن �ـــاب: فخـــر علـــیهم الســـقف مـــن تحـــتهم، صـــحح،  العلـــم

 ]، هــذا مقصــود لشــیخ اإلســالم. مثــل مــا٢٦[النحــل:  {ِمــْن َفــْوِقِهْم}�صــحح هــذا الخطــأ وصــوا�ه: 
لیـه ع -زعومـة أنهـا ُ�تبـت بینـهُصحح في التفسیر البن �ثیر وفي البدا�ة والنها�ـة فـي الوثیقـة الم

و�تبهــا علــي بــن أبــي طالــب. الوثیقــة المتداولــة و�تــب:  ،مــع الیهــود فــي خیبــر -مالصــالة والســال
ین ألن علی�ــا ال یلحــن، فالــذ ؛لیبطــل الوثیقــة ؛(علــي بــن أبــو طالــب)، ابــن �ثیــر یــورد هــذا الكــالم

�صـیر (علـي  أن �طبعون التفسیر أو التـار�خ أو غیـره مـن الكتـب �صـححون، �قولـون: مـا �مكـن
 بن أبو طالب)!

و�صححون على ما تبـادر إلـى أفهـامهم، وهـذا خطـأ، ال شـك أن نقـل هـذا  ،مون على اللفظیهج 
یخلــــو الكــــالم مــــن الفائــــدة، الكــــالم �خلــــو مــــن الفائــــدة. فــــي �عــــض �تــــب فالخطــــأ مقصــــود، و�ال 

المصطلح في أدب الكتا�ة �قولون: ال تكتب (عبد) في آخر السـطر ولفـظ الجاللـة فـي أولـه، وال 
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ر أخـزاه هللا) ال تصـلها، ال تقـل: (فقـال عمـر أخـزاه هللا)، افصـل بینهمـا... تكتب مثل: (فقـال عمـ
إلــى غیــر ذلــك مــن آداب الكتا�ــة. ووجــد فــي طبعــة مــن فــتح المغیــث �ــل هــذه األخطــاء مطبقــة، 

 كلها مطبقة!
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 ؟ لماذا طالب:
 ؟ لماذا

 وأعظم.هذا الجهل، الجهل، حینما یتولى طباعة الكتب الجهال خذ مثل 
 .......  طالب:
 .ما �خالف ال تجعل بینهم مسافة، لكن ما تكتب (عبد) ثم (هللا ابن فالن) في أول السطرنعم، 

 .......  طالب:
 . ال �أتي من ال �قرأ السطر السابقلئال �ظن أنك، لئ نعم؛

حمـد مینـا �سـم هللا الـرحمن الـرحیم، الحمـد هلل رب العـالمین، وصـلى هللا وسـلم علـى نب طالب:
 وعلى آله وصحبه أجمعین.

مـر�ن؛ وأمـا مسـألة قـول الصـحابي فـال دلیـل فیـه أل: "-رحمه هللا تعـالى-قال اإلمام الشاطبي 
 .أحدهما: أن ذلك من قبیل الظنیات إن ُسلِّم صحة الحدیث"

�عنـــي  »�ـــأیهم«، أنـــه ال أصـــل لـــه »أصـــحابي �ـــالنجوم �ـــأیهم اقتـــدیتم اهتـــدیتم«والحـــدیث �اطـــل، 
بهذا أو هذا �له حق؟ هذا �الم، هذا الحدیث �اطل، وعلى �الم المؤلـف إن ُسـلم صـحته تقتدي 

على أنه مطعون في سنده من قبیل الظنیات، �عني اختیارك لقول فالن من الصـحا�ة دون قـول 
؛ ألنـه معـارض �مثلـه أو قر�ـب منـه، أقـل األحـوال أن �كـون غلبـة افالن أو العكس مـا �فیـد قطًعـ

 ،امـا یـورث ظن�ـ ا�مثله أو قر�ب منه، و�ذا �ان معارًضا �مثله فهذا یورث شك�  ألنه معارض ؛ظن
 . إذا �ان االحتماالن على حد سواء

لظـن "إن ُسلِّم صحة الحدیث على أنه مطعون في سنده، ومسألتنا قطعیة وال �عارض ا طالب:
 القطع.

ند إلـى هم، أي أن مـن اسـتوالثاني: على تسلیم ذلك فالمراد أنه حجة على انفراد �ل واحد من 
 قول أحدهم فمصیب من حیث قلد أحد المجتهدین، ال أن �ل واحد منهم حجة في نفس األمـر

 .�النسبة إلى �ل واحد، فإن هذا مناقض لما تقدم"
، لكنـه -جـل وعـال-مصیب الذي �قلد، الذي �قلد مصیب ال في إصا�ة الحـق الموافـق لمـراد هللا 

ْكِر ِإْن ُ�ْنــُتْم َال َتعْ ر �ــه: مصــیب مــن �ــاب أنــه فعــل مــا ُأمــ ]، ٤٣النحــل: [ َلُمــوَن}{َفاْســَأُلوا أَْهــَل الــذِّ
 . وجه اإلصا�ة من هذه الحیثیة
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ى "فإن هذا مناقض لما تقـدم. وأمـا قـول مـن قـال: إن اخـتالفهم رحمـة وسـعة، فقـد رو  طالب:
 -ه وسـلمصـلى هللا علیـ-ابن وهب عن مالك أنه قال: لیس فـي اخـتالف أصـحاب رسـول هللا 

 .إن �ل مجتهد" :سعة، و�نما الحق في واحد. قیل له: فمن �قول
علیــه الصــالة -یتوارثــون و�تنــاقلون: اخــتالف أمتــي رحمــة. لكــن هــذا �ــالم لــم یثبــت عــن النبــي 

{َوَال �قــول:  -جــل وعــال-، وُألــف �تــاب اســمه: رحمــة األمــة فــي اخــتالف األئمــة، هللا -والســالم
 . ]١١٩، ١١٨[هود:  ) ِإالَّ َمْن َرِحَم َر�َُّك}١١٨َیَزاُلوَن ُمْخَتِلِفیَن (

 ."قیل له" طالب:
لكن الرحمة تأتي من جهـة العـذر، العـامي إذا قلـد مـن تبـرأ ذمتـه بتقلیـده خـالص انتهـت عهدتـه، 

 ،دفالرحمة تأتي من هذه الحیثیة �حیث ال �كلَّف إصا�ة الحق، حتى وال المجتهد، علیه أن �جتهـ
 و�ن أخطأ فله أجر واحد. نعم.  ،رغ جهده، فإن أصاب فله أجرانو�ستف ،و�بذل الوسع

الن إن �ل مجتهد مصیب؟ فقال: هذا ال �كون هكـذا، ال �كـون قـو  :"قیل له: فمن �قول طالب:
 مختلفــین صــوابین. ولــو ُســلِّم، فیحتمــل أن �كــون مــن جهــة فــتح �ــاب االجتهــاد، وأن مســائل

ماعیل: جال االجتهاد ال غیر ذلـك. قـال القاضـي إسـاالجتهاد قد جعل هللا فیها سعًة بتوسعة م
توســعة فــي اجتهــاد  -صــلى هللا علیــه وســلم-إنمــا التوســعة فــي اخــتالف أصــحاب رســول هللا 

 الــرأي، فأمــا أن �كــون توســعًة أن �قــول اإلنســان �قــول واحــد مــنهم مــن غیــر أن �كــون الحــقُّ 
 ."..الم�وا. قال ابن عبد البر: عنده فیه فال، ولكن اختالفهم یدل على أنهم اجتهدوا فاختلف

ولیست التوسعة في أن یتنقل اإلنسان و�ختار على حسب هواه ما یروق له و�سهل علیه و�خف 
 علیه، لیست التوسعة من هذه الحیثیة، ولیس �سر الشر�عة من هذه الجهة. 

 (إن �ل مجتهد مصیب)؟ :طالب: قول
هذا قیل �ه، مصـیب لألجـر، ال یلـزم أن �كـون مصـیًبا للصـواب الحـق؛ ألن هـذا تنـاقض. القـول 
 ا�الحــل والحرمــة، اجتهــد عــالم قــال: حــالل، والثــاني قــال: حــرام. �مكــن أن �كــون �الهمــا صــوا�ً 

 وهما ضدان؟ مستحیل. 
 طالب: ....... ما �ل مجتهد مصیب.

 ین؟ أ
 .......  طالب:

ــم. ال ال، قیــل �ــأن �ــل م ــا لفجتهــد مصــیب، قیــل �ــه مــن ِقبــل أهــل العل ألجــر، فهــو اإلصــا�ة هن
 . مصیب لألجر على �ل حال

وذلـك ألنـه قـد ثبـت أن  ؛"وأ�ًضا فإن قول من قال: إن اختالفهم رحمة، یوافق مـا تقـدم طالب:
وقد ذمت المختلفـین فیهـا وفـي  ،الشر�عة ال اختالف فیها، و�نما جاءت حاكمًة بین المختلفین

ــا فــي األصــول والفــروع، حســبما اقتضــته غیرهــ ا مــن متعلقــات الــدین، فكــان ذلــك عنــدهم عام�
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الظواهر المتضافرة واألدلة القاطعة، فما جاءتهم مواضع االشتباه و�لوا ما لم یتعلـق �ـه عمـل 
 .]"٧[آل عمران:  {َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم َ�ُقوُلوَن آَمنَّا ِ�ِه}إلى عالمه على مقتضى قوله: 

 . االشتباه وفي مواضع تكافؤ األدلةهذا في مواضع 
مكـن �"ولم �كن لهم ُبد من النظـر فـي متعلقـات األعمـال؛ ألن الشـر�عة قـد �ملـت، فـال  طالب:

، خلــو الوقــائع عــن أحكــام الشــر�عة، فتحــروا أقــرب الوجــوه عنــدهم إلــى أنــه المقصــود الشــرعي
و مـن جهـة أنـه مـن مقصـود الشـارع، فلـ والفطر واألنظار تختلف، فوقع االخـتالف مـن هنـا ال

ة فـي وهـم القـدو -ُفرض أن الصحا�ة لم ینظروا في هذه المشتبهات الفرعیة ولم یتكلمـوا فیهـا 
دالـة ؛ لم �كن لمن �عـدهم أن �فـتح ذلـك البـاب لألدلـة ال-فهم الشر�عة والجري على مقاصدها

 .على ذم االختالف"
وهـم أفضـل الخلـق وأفضـل األمـة �عـد نبیهـا، �عـد  نعم. لو لم یوجد هـذا االخـتالف بـین الصـحا�ة

قـول  و�عد األنبیاء عموًما، �عني ما �ان ألحد أن �جرؤ أن ُیوِجد -علیه الصالة والسالم-النبي 
�خـالف فیــه غیـره؛ ألن الخــالف مــذموم. لكـن مــا دام وقــع مـن الصــحا�ة وهــم خیـار النــاس، ســاغ 

ال اتباًعـــا لهـــواه و�نمـــا مـــن آثـــار النظـــر فـــي لمـــن �عـــدهم أن ُ�حـــدث قـــوًال �ختلـــف فیـــه مـــع غیـــره، 
 النصوص المتعارضة في الظاهر، أو �عضهم �حضره من النصوص ما ال �حضر غیره. نعم. 

ق "وأن الشــر�عة ال اخــتالف فیهــا، ومواضــع االشـتباه مظــان االخــتالف فــي إصــا�ة الحــ طالـب:
مــن اجتهــادهم فــي فیهــا، فكــان المجــال �ضــیق علــى مــن �عــد الصــحا�ة، فلمــا اجتهــدوا ونشــأ 

 قال عمر -�هللا أعلم-تحري الصواب االختالف، سهل على من �عدهم سلوك الطر�ق، فلذلك 
سـول بن عبد العز�ز: وما �سرني أن لي �اختالفهم حمر الـنَّعم، وقـال: مـا أحـب أن أصـحاب ر 

كـذلك ن، فلم �ختلفوا. وأما اخـتالف العلمـاء �النسـبة إلـى المقلـدی -صلى هللا علیه وسلم-هللا 
 .أ�ًضا، ال فرق بین مصادفة المجتهد الدلیل، ومصادفة العامي المفتي"

وهــذا فــرض المجتهــد االجتهــاد والعمــل �الــدلیل، وفــرض المقلــد تقلیــد أهــل العلــم.  ،ألن هــذا فــرض
 نعم. 

جـوز "فتعارض الفتو�ین علیه �تعـارض الـدلیلین علـى المجتهـد، فكمـا أن المجتهـد ال � طالب:
�جــوز  دلیلین مًعــا، وال اتبــاع أحــدهما مــن غیــر اجتهــاد وال تــرجیح، �ــذلك الفــي حقــه اتبــاع الــ

ا ذا تعارَض للعامي اتباع المفتیین مًعا وال أحدهما من غیر اجتهاد وال ترجیح. وقول من قال: إ
 .علیه تخیر، غیر صحیح من وجهین"

 ولین مـا لـم یوجـد�أحـد القـ فإذا لـم �مكـن تعارضـا مـن غیـر تـرجیح، فإنـه حینئـذ یتوقـف، وال �جـزم
ح  . مرجِّ
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ا. وقـد مـر مـا فیـه آنًفـ ،"أحـُدهما: أن هـذا قـول �جـواز تعـارض الـدلیل فـي نفـس األمـر طالب:
عیـة والثاني: ما تقدم من األصل الشرعي، وهو أن فائدة وضع الشر�عة إخراج المكلف عـن دا

 .هواه، وتخییره بین القولین نقض لذلك األصل، وهو غیر جائز"
ن هـواه  بد أن یتخیر ما یوافـق هـواه، ال بـد أن یتخیـر مـا یوافـق هـواه، وحینئـذ ال �كـو إن یتخیَّر ال
 . -علیه الصالة والسالم-�ه النبي  تبًعا لما جاء

 .......  طالب:
 االستفاضـة، العـامي مـا ینظـر فـي دقـائق وال �كلَّـف فیهـا، ..ن، وذلك من حیـث�النظر في المفتی

 من أهل العلم والدین والورع �قبل قوله. االنً لكن االستفاضة، إذا استفاض أن ف
 .......  و�ذا طالب:

و�االستفاضة �عرف هذا شيء معروف، حتى عند العامي �عرفون أن هـذا أمكـن مـن هـذا، وهـذا 
م وهـذا متشـدد، العامـة مـا �خفـى علـیه ،أورع من هذا، وهذا أكثر احتیاًطا من هذا، وهذا متساهل

 شيء.
 خ.إذا تساو�ا �ا شی طالب:

 ین؟ أ
 �أخذ �األ�سر؟.......  طالب:

وتكافـأت عنـد العـالم  ،على الخالف المعروف عند أهل العلـم، مـنهم مـن حتـى إذا تسـاوت األدلـة
 ؛ألن صـفة الشـر�عة الیسـر، ومـنهم مـن �قـول: ال، �أخـذ �األشـد ؛منهم من �قـول: �عمـل �األ�سـر

 . وط. في �الم معروف عند أهل العلمألنه هو األح
فإن الشر�عة قد ثبت أنها تشتمل على مصلحة جزئیة في �ـل مسـألة، وعلـى مصـلحة " طالب:

 .كلیة في الجملة. أما الجزئیة فما �عرب عنها دلیل �ل حكم وحكمته"
 . وله حكمة ،وفیه فائدة ،كل حكم فیه مصلحة

ي فـ"وأما الكلیة، فهي أن �كون المكلف داخـًال تحـت قـانون معـین مـن تكـالیف الشـرع  طالب:
تـاض ة حتى یر یع تصرفاته، اعتقاًدا، وقوًال، وعمًال، فال �كون متبًعا لهواه �البهیمة المسیبجم

م یبـق بلجام الشرع، ومتى خیرنا المقلـدین فـي مـذاهب األئمـة، لینتقـوا منهـا أطیبهـا عنـدهم لـ
 لهم مرجع إال اتباع الشهوات فـي االختیـار، وهـذا منـاقض لمقصـد وضـع الشـر�عة، فـال �صـح

فـي  لتخییر على حـال، وانظـر فـي الكتـاب المسـتظهري للغزالـي، فثبـت أنـه ال اخـتالفالقول �ا
ن أصل الشر�عة، وال هي موضوعة على �ون وجود الخالف فیها أصًال یرجع إلیه مقصـوًدا مـ

 .الشارع، بل ذلك"
 .......  طالب:
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امیـة العقیـدة النظیؤلفـون للحكـام ولألمـراء، وهـذا المسـتظهر ُألـف مـن مثـل  ،أحیاًنـا العلمـاء یؤلف
 ألفت من أجل نظام الملك.

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 المستظهري، �الیاء. نعم. 

صـح أن "بل ذلك الخالف راجع إلى أنظار المكلفین و�لى ما یتعلق بهـم مـن االبـتالء، و  طالب:
لـو صـح  نفي االختالف فـي الشـر�عة وذمـه علـى اإلطـالق والعمـوم فـي أصـولها وفروعهـا؛ إذ
ذا ألنه إ ؛فیها وضع فرع واحد على قصد االختالف، لصح فیها وجود االختالف على اإلطالق

 .صح اختالُف ما صح"
 ."اختالٌف"

الن، "ألنه إذا صح اختالٌف ما صح �ـل االخـتالف، وذلـك معلـوم الـبط أحسن هللا إلیك. طالب:
 .فما أدى إلیه مثله"
الخـتالف، فلـیس �ـل االختالفـات صـحیحة، إال علـى ، �عنـي إذا صـح وجـود ا"إذا صح اختالٌف"

 قول من �قول: �ل مجتهد مصیب.
 وصلى هللا على محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.. �هللا أعلم

 


