
 
 

 كتابشرح 

 املوافقات للشاطبي

 

 معالي الشيخ الدكتور

4ò¶^=!^=Ñgƒ=‚f=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=
Ú_›Ÿ≈ÿ^=á_g‘=ÔÙÎ‰=Èòƒ=

Ú_kÃˇ^Ë=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=qÈwgŸÿ=Ô›Û^Ñÿ^=Ô·sŸÿ^=ÈòƒË 

  

  المكان: هـ٢٣/١١/١٤٣٦ تار�خ المحاضرة:

 



 
 

  
 

==i_||||||||||k‘=}à||||||||||è=:ù_||||||||||êŸÿ=m_||||||||||—Ã^Èª^=F۱۳==E=
=

٢ 

 .نعم
 أحسن هللا إلیك. طالب:

 عین. و�ارك على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمالحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم  
لمجتهـد ا"الطرف الثالث: فیمـا یتعلـق �إعمـال قـول  :-رحمه هللا تعالى-أما �عد، فیقول المؤلف 

رضـت لـه المقتدى �ه وحكم االقتداء �ه، و�حتوي على مسائل؛ المسألة األولى: إن المقلـد إذا ع
ــدین إال الســؤا ــة، فــال �ســعه فــي ال ــد امســألة دینی ــم یتعب ــة؛ ألن هللا ل ــى الجمل لخلــق ل عنهــا عل

َ َوُ�َعلُِّمُكمُ �الجهل، و�نما تعبدهم على مقتضى قوله سبحانه:  ُ}{َواتَُّقوا للااَّ  .]"٢٨٢[البقرة:   للااَّ
نعــم. الحمــد هلل رب العــالمین، وصــلى هللا وســلم و�ــارك علــى عبــده ورســوله، نبینــا محمــد وعلــى آلــه 

 وأصحا�ه أجمعین.
د، فـــالمكلفون طبقـــات، مـــنهم العلمـــاء الـــذین �ســـألهم النـــاس، ومـــنهم العامـــة الـــذین فرضـــهم أمـــا �عـــ

ْكِر ِإْن ُ�ْنــــُتْم َال َتْعَلُمــــوَن}الســــؤال:  م مــــن هــــو بــــین هــــاتین ]، ومــــنه٤٣[النحــــل:  {َفاْســــَأُلوا أَْهــــَل الــــذِّ
نیـة، الطبقة الثا المرتبتین من طالب العلم، فهو منهم القر�ب من الطبقة األولى، ومنهم القر�ب من

هـا لـه للنظـر فـي األدلـة والموازنـة بینفالمبتدئ قر�ب مـن العـامي، و�ـذلك إلـى أن �صـل إلـى مـا یؤهِّ 
 لیكون بذلك مجتهًدا مقتًدى �ه. ؛والترجیح
ــدین إال�قــول:  -رحمــه هللا-المؤلــف  ــة فــال �ســعه فــي ال ــه مســألة دینی ــد إذا عرضــت ل  "إن المقل

 المقلد الذي هو العامي ومن في حكمـه ال �سـتطیع أن ینظـر فـي ؛ ألنالسؤال عنها على الجملة"
 النصوص، وال �ستطیع أن �صل إلى األحكام بنفسه، و�نما �صل إلیها بواسطة أهل العلم.

ال إا ال تصـح ؛ ألن هللا افتـرض علـیهم أمـورً "ألن هللا لم یتعبد الخلق �الجهل، إنمـا تعبـدهم �ـالعلم"
ال بات وسنن، و�قابلها مبطالت وخوارم، �ل هذه ال �مكـن إدراكهـا إ�العلم، لها أر�ان وشروط وواج

 �العلم.
ْم ا ُقــوا َأْنُفَســكُ یَن آَمُنــو {َ�ــا َأیَُّهــا الَّــذِ ، وقــال: "ألن هللا لــم یتعبــد الخلــق �الجهــل، إنمــا تعبــدهم �ــالعلم"

{ُقـوا َأْنُفَسـُكْم َوأَْهِلـیُكْم  :الـبطي بـن أبـي ]، قـال علـ٦[التحـر�م:  َوأَْهِلیُكْم َناًرا َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرُة}
ن مــ�ــالعلم، وال �مكــن أن تصــح عبــادة �غیــر علــم، و�ــذلك العقــود وغیرهــا مــن األبــواب، ال بــد  َنــاًرا}
وأن �كونــوا مجتهــدین، و�نمــا مــن تیســر لــه  ،وال �فتــرض فــي النــاس �لهــم أن �كونــوا علمــاء ،العلــم
و�تب له من العلم مـا ُ�تـب  ،-جل وعال-وأخلص هلل  ،نفسهو�ذل من  ،و�سر هللا له السبیل ،ذلك

 ولو مكث السنین في طلب العلم. او�ال یبقي عامی�  ،له، صار من أهل العلم
المقصــود أن ســؤال أهــل العلــم ال بــد منــه، ولــیس للعــامي أن یتعبــد إال �عــد أن �عــرف الحكــم �ســؤال 

 .ا ینفعهاهل فقد �ضر نفسه أكثر ممأهل العلم، و�ذا تعبد على ج
َ َوُ�َعلُِّمكُ : -سبحانه-"و�نما تعبدهم على مقتضى قوله  طالب: ُ}{َواتَُّقوا للااَّ  ال] ٢٨٢البقرة: [ ُم للااَّ

 .على ما �فهمه �ثیر من الناس"
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 ا للااََّ {َواتَُّقــو الــذي �فهمــه �ثیــر مــن النــاس، �فهمــون مــن اآل�ــة أن التقــوى معینــة علــى العلــم، التقــوى: 
رره المؤلـــف ]، فـــالتقوى تعـــین علـــى تحصـــیل العلـــم. والـــذي یر�ـــد أن �قـــ٢٨٢[البقـــرة:  ُم للااَُّ}َوُ�َعلُِّمُكـــ

 ،ى العكس: أن العلم �عینه على التقوى. ال شك أن العلم معین على التقـوى؛ ألن الـذي یـزاول التقـو 
ثـم عمـل �مـا علـم. وال شـك  ،و�حرص علیها وهو جاهل، قد ال �صل إلى مـراده، �خـالف مـن تعلـم

القول األول وهو ما �فهمه �ثیر من الناس له حظ من النظر، وأن التقـوى تعـین علـى تحصـیل  أن
 ؛هـذه علـى مـا ]، الـواو٢٨٢ [البقـرة: {َواتَُّقـوا للااََّ َوُ�َعلُِّمُكـُم للااَُّ}العلم. لكن المعنى مـن تر�یـب اآل�ـة: 

عـد مـك، مـع أن المعـروف فـي قوا ألن �عضهم �جعلها واو الحال، فإذا اتقیـت هللا فالحـال أن هللا �عل
ُقـدر  وتخلـو مـن الـواو ال تقتـرن �ـالواو، و�ذا ُوجـدت الـواو االعر�یة أن الجملة المضارع تحوي ضمیرً 

 �كون المضارع خبًرا له:  اضمیرً  إلیه، تقدر مبتدأً  ا�عدها ضمیر �كون المضارع مسندً 
 حوت ضمیًرا ومن الواو خلت       وذات بدء �مضارع ثبت  
 له المضارع اجعلن مسنًدا             ت واو �عد انو مبتدأوذا 

�عـود إلـى هللا،  اتقـدر ضـمیرً  ال بـد أنفـ ا] إذا جعلتهـا مضـارعً ٢٨٢[البقـرة:  {َواتَُّقوا للااََّ َوُ�َعلُِّمُكُم للااَُّ}
-واإلشكال أنه ضمیر مع وجود االسم المصرح �ـه. علـى �ـل حـال ننظـر فـي �قیـة �ـالم المؤلـف 

  .-هللارحمه 
قوه، "بل على مـا قـرره األئمـة فـي صـناعة النحـو، أي: إن هللا �علمكـم علـى �ـل حـال فـات طالب:

 .في األول" افكأن الثاني سببً 
 وعلى فهم األكثر العكس: األول سبب في الثاني. نعم.

علـم علـى "فترتب األمر �التقوى علـى حصـول التعلـیم ترتًبـا معنو��ـا، وهـو �قتضـي تقـدم ال طالب:
�ـل فیهـا، لعمل، واألدلة على هذا المعنى �ثیـرة، وهـي قضـیة ال نـزاع فیهـا، فـال فائـدة فـي التطو ا

 .وهى: المسألة الثانیة" ،لكنها �المقدمة لمعنى آخر
 .: �اب العلم قبل القول والعمل-رحمه هللا-�عني ترجم البخاري 

لشـر�عة من ال �عتبـر فـي ا "المسألة الثانیة: وذلك أن السائل ال �صح له أن �سأل�قـول:  طالب:
ي جوا�ه؛ ألنه إسناد أمـر إلـى غیـر أهلـه، واإلجمـاع علـى عـدم صـحة مثـل هـذا، بـل ال �مكـن فـ

 .الواقع"
 ..في ال �سأل؟ ألنه ال یز�د علیه ماذالمثله �كتفي �اجتهاده هو،  اإذا أراد أن �سأل مثله عامی� 

 : في العلم.طالب
 في هذا الباب. نعم.

مـا ال عن في الواقع؛ ألن السائل �قول لمن لیس �أهل لما سئل عنه: أخبرني "بل ال �مك طالب:
تــدري وأنــا أســند أمــري لــك فیمــا نحــن فــي الجهــل �ــه علــى ســواء، مثــل هــذا ال یــدخل فــي زمــرة 

 .العقالء؛ إذ لو قال له: دلني"
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، إذا نظرنــا فــي واقــع العــوام والجهــل مخــیم علــیهم، وجــدت أن مــن العــوام مــن هــو أنبــه مــن �عــض
وتجده یتكلم في أمور و�ن لم تكن من العلم، تخفى على من هـو أجهـل منـه مـن العـوام، فتجـد هـذا 

ا عني الواقع �شهد �ه، لكن هـذ� ،�ظن أن عنده علًما فیسأله، وهذا موجود ،العامي �حسن �ه الظن
 .خطأ

 ."إذ لو قال له: دلني في هذه المفازة" طالب:
ي ما عنده شيء حتى ذلف، هذا العامي المغرق المطبق المؤ لكن ال �مكن أن �قول مثل ما قال ال

 �قول: أخبرنـي عمـا ال تـدري وأنـاأن من الخبرة في أمور الحیاة �سأل من هو أخبر منه، ما �مكن 
 أن أسند أمري لك فیما نحن في الجهـل �ـه علـى سـواء، �عنـي هـذا إلـزام مـن المؤلـف و�ال مـا �مكـن

 �قول هذا.
 .اال ولیس إلزامً طالب: ما �كون لسان الح

 هو إلزام، إلزام. نعم.
م أنهمـا "إذ لو قال له: دلني في هذه المفازة على الطر�ق إلى الموضع الفالنـي، وقـد علـ طالب:

خـروي، في الجهل �الطر�ق سواء؛ لُعد من زمرة المجانین، فالطر�ق الشرعي أولى، ألنـه هـالك أ
إذا  محتـاج إلیـه، غیـر أنـا نقـول �عـده: وذلك هالك دنیوي خاصة، واإلطناب في هـذا أ�ًضـا غیـر

ه، تعین علیه السؤال، فحق علیه أن ال �سأل إال من هـو مـن أهـل ذلـك المعنـى الـذي �سـأل عنـ
التخییـر  فال �خلو أن یتحد في ذلك النظر أو یتعدد، فإن اتحد فال إشـكال، و�ن تعـدد فـالنظر فـي

ؤال، أمـا أقوالهم في المسألة قبل السـوفي الترجیح قد تكفل �ه أهل األصول، وذلك إذا لم �عرف 
ه ال �صـح إذا �ان قد اطلع على فتاو�هم قبل ذلك، وأراد أن �أخذ �أحـدها، فقـد تقـدم قبـل هـذا أنـ

 .له إال الترجیح؛ ألنه من مقصود الشر�عة إخراج المكلف"
 ."ألن"

 .""ألن من مقصود الشر�عة إخراج المكلف عن داعیة هواه، حتى �كون عبًدا هلل طالب:
نعم. حتى لو اطلع العامي على أقوال أهل العلم، وهم اآلن �سمعون في مجالسهم وفي بیوتهم من 

 و�تخیـر منهـا مـا شـاء ،ح بین هذه األقـوالخالل وسائل اإلعالم �سمعون، لكن هل للعامي أن یرجِّ 
 وهو لیس �أهل للترجیح؟

وقــد �كــون اختیــاره علــى خــالف  لــیس لــه ذلــك، و�ذا اختــار شــیًئا فإنمــا اختــاره علــى مقتضــى هــواه. 
مقتضى هواه؛ ألن من العامة من عنده من الحرص والتحـري والتثبـت، تجـده �ختـار قـوًال مـن غیـر 

ى مرجح معتبر عند أهل العلم، لكنه ال �ختار هواه، وهـو فـي الحقیقـة إذا نظرنـا إلیـه مـن جهـة أخـر 
 .لهواه  لذي حمل نفسه علیه اتباعحتى التشدید ا

وقـد مـر  البتـة،أون عبًدا هلل وتخییره �فتح لـه �ـاب اتبـاع الهـوى، فـال سـبیل إلیه"حتى �ك طالب:
 ر حسن في هذا الكتاب، فال نعیده.في ذلك تقر�
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لعـام، االمسألة الثالثة: حیث یتعین الترجیح، فلـه طر�قـان: أحـدهما عـام، واآلخـر خـاص. فأمـا  
 .فهو المذ�ور في �تب األصول"

ف مسـائل مـا یتعـین فیهـا التـرجیح؟ �عنـي فیمـا إذا �ـان االخـتال توجـد، �عني "حیث یتعین الترجیح"
 مثًال ما �حتاج إلى ترجیح، أو خالف.  اتنوعً 

 .......  طالب:
 أو الجمع ممكن. طالب:

 عنده أكثر من قول، لكن یلزمه أن یرجح بینه. "حیث یتعین الترجیح"
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:
 .......  طالب:

 ى یتعین الترجیح؟ مت
 إذا لم �ستطع الجمع. طالب:
 نعم. 

 .......  طالب:
متضــادة فــال بــد مــن التــرجیح، لكــن إذا �ــان بینهــا شــيء مــن التــداخل، إذا �انــت  إذا �انــت أقــواًال 

األقــوال بینهــا شــيء مــن التــداخل فــال یتعــین التــرجیح، ال ســیما إذا �ــان هنــاك شــيء مــن العمــوم أو 
ه، مثـل جیح من حیث المعنى، من حیث المعنـى �عنـي التـداخل ال �ـأس �ـالخصوص أو أمكن التر 

 .ما �قال في اختالف التنوع
�حتـرز "فأما العام فهو المذ�ور فـي �تـب األصـول، إال أن فیـه موضـًعا �جـب أن ُیتأمـل و  طالب:

لطعـن امنه، وذلك أن �ثیًرا من الناس تجاوزوا التـرجیح �ـالوجوه الخالصـة إلـى التـرجیح بـبعض 
 .لى المذاهب المرجوحة عندهم"ع

 ،فـي أصـل المـذهب ،وهذا مسلوك عند �ثیر من متعصبة األتبـاع المقلـدة، تجـده �طعـن فـي اإلمـام
 ،و�تعــدى الكــالم فــي المســألة إلــى القائــل، ووجــد مــن ذلــك أمثلــة علــى مــر العصــور، ُوجــد التجــر�ح

 بین األئمة، الخـالف بیـنهم ووجد التضلیل من �عض األتباع، �ما أن هذا ال یوجد ،ووجد التجهیل
و�نفخـون  ،ال �صل إلى القلوب، لكن هؤالء األتبـاع الـذین مـع الجهـل �ستوشـون مثـل هـذه المسـائل

وفــي وضــع مناقــب لــبعض  ،وطعــن فــي األئمــة، ووضــعت أحادیــث فــي ســلب �عــض األئمــة ،فیهــا
 ؟ التعصب. نعم.ماذااألئمة، �له من أجل 

ــب: ــائلین بهــا،  طال ــى أهلهــا الق ــدون بهــا ،مــع أنهــم یثبتــون مــذاهبهم"أو عل و�راعونهــا،  ،و�عت
و�فتون �صحة االستناد إلیهم في الفتوى، وهـو غیـر الئـق �مناصـب المـرجحین، وأكثـر مـا وقـع 
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ذلك في الترجیح بین المذاهب األر�عة وما یلیها من مذهب داود ونحوه، فلنذ�ر هنا أمـوًرا �جـب 
  .ه لها"التنبُّ 

تكلـــم فـــي هـــذا البـــاب قـــول، وال حقیقـــة نقلـــه فیـــه، وهـــو موجـــود  �عنـــي ممـــا �عـــاب علـــى �عـــض مـــن
وهـو ال �سـاوي رجیـع الكلـب! مثـل هـذا �قـال فـي أدنـى مسـلم فضـًال  ،�الحرف: بهذا قال أبـو حنیفـة

وهـو قـول مـن  ،فـأین الـدین؟! وهـذا قـول فـالن ،عن إمام من أئمة المسلمین؟! قال: بهذا قـال مالـك
الطرف المقابــل فــا �خــدم المســألة؟ هــذا لــو عنــدك نــوع حــق، ال یــؤمن بیــوم الحســاب! �عنــي هــل هــذ

 .ند و�صر و�رمیك مثل ما رمیته �هسوف �عا
الـذي  "أحدها: أن الترجیح بین األمر�ن إنما �قع فـي الحقیقـة �عـد االشـتراك فـي الوصـف طالب:

�ان  و�ذا ًحا،تفاوتا فیه، و�ال فهو إ�طال ألحدهما، و�همال لجانبه رأًسا، ومثل هذا ال �سمى ترجی
كذلك فالخروج في ترجیح �عض المذاهب على �عض إلى القدح في أصل الوصـف �النسـبة إلـى 
ا أحد المتصفین، خروٌج عن نمط إلى نمط آخر مخالف لـه، وهـذا لـیس مـن شـأن العلمـاء، و�نمـ
 الذي یلیق بذلك الطعن والقدح في حصول ذلك الوصـف لمـن تعاطـاه ولـیس مـن أهلـه، واألئمـة

 .ُبرآء من ذلك، فهذا النمط ال یلیق بهم"المذ�ورون 
 بال شك.

ه، "والثاني: أن الطعـن فـي مسـاق التـرجیح یبـین العنـاد مـن أهـل المـذهب المطعـون علیـ طالب:
ده و�ز�د في دواعي التمادي واإلصرار على ما هـم علیـه؛ ألن الـذي ُغـض مـن جانبـه مـع اعتقـا

ذا نه؛ فـال �كـون للتـرجیح الَمُسـوق هـخالف ذلك حقیق �أن یتعصب لما هو علیه وُ�ظهر محاسـ
 .م �حصل"المساق فائدة زائدة على اإلغراء �التزام المذهب، و�ن �ان مرجوًحا، فكأن الترجیح ل

ص الهــم �النســبة للعــالم الــذي یبــین للنــاس دیــنهم، والداعیــة الــذي یــدعوهم إلــى حظیــرة التــدین: الحــر 
هللا �ـــك رجـــًال واحـــًدا خیـــر لـــك مـــن حمـــر ألن یهـــدي «علـــى هدا�ـــة الخلـــق، والمســـتفید األول هـــو، 

، نعم. المستفید األول هـو، فـإذا حـرص علـى هدا�ـة الخلـق وجـد فـي ذلـك وصـدق فیـه ال بـد »النعم
ل أن �ــأتي �األســلوب الــذي �جعلهــم �قبلــون هــذه الهدا�ــة، ال بــد أن یــورد مــا یر�ــد �األســلوب المقبــو 

 الذي �جعلهم �قبلونه.
وتسـيء وتفسـد أكثـر ممـا تصـلح. �عنـي ُوجـد  ،ثل هـذه األمـور تنفـرأما أسالیب الشتم والتجر�ح، م 

من یتصدى للردود على األئمة من المتـأخر�ن مـن المعاصـر�ن، و�تمحـل تضـعیف األحادیـث التـي 
 ؟ ماذااعتمدوا علیها في بناء �عض المسائل، و�طعن في رواة ماتوا من قرون، من أجل 

 .......  طالب:
ــاح أبــو عوانــة، و�ســقط القــو  ،أن ینصــر مذهبــه ل اآلخــر �إســقاط دلیلــه، و�ســتغل أدنــى الشــبه. الَوضَّ

اسمه الوضاح بن عبد هللا الیشكري، أراد شخص من المعاصـر�ن المتعصـبین لـبعض المـذاهب أن 
�ضـــعف حـــدیًثا ورد مـــن طر�قـــه، الوضـــاح أبـــو عوانـــة مخـــرج لـــه فـــي الصـــحیحین وغیرهمـــا، نعـــم. 
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ظنه خفي على �بار األئمة، وهو خطأ مطبعي فـي  شخص جاز القنطرة من الثقات. فظفر �شيء
ـاع،  ـاح، صـارت: الوضَّ كتاب، خطأ مطبعي في �تاب، بـدل مـا �كتـب فـي الكتـاب المطبـوع: الَوضَّ

 .یضعف الخبر! نعوذ �اهلل من الهوى فاستغل مثل هذا ل
 ....... طالب:

 .نعمیبین العناد �ظهره و�وضحه، 
 ....... طالب:

 ؟ماذا
 ....... طالب:

والشـیخ دراز ، هي یثیـر هـذا مـن �ـالم المعلـق وهـو أ�ًضـا موجـود فیـذنسخة یثیره وهي معنـا، الـ في
 فسر یبین بیثیر وهي موجودة في إحدى الطبعات. نعم.

ا نحــن "والثالــث: أن هــذا التــرجیح ُمغــر �انتصــاب المخــالف للتــرجیح �المثــل أ�ًضــا، فبینــ طالــب:
نفسـها نبین، فإن النفوس مجبولة على االنتصـار أل نتتبع المحاسن صرنا نتتبع القبائح من الجا

ومذاهبها وسائر ما یتعلق بها، فمن َغض من جانـب صـاحبه غـض صـاحبه مـن جانبـه، فكـأن 
 .المرجُح لمذهبه على هذا الوجه"

 ؟ماذا
 فكأن المرجَح"." 

" أحسن هللا إلیك، ظننتها (كان).  طالب: "فكأن المرجَح لمذهبه"، "فكأنَّ
 .نعم

 .أنَّ المرجَح لمذهبه على هذا الوجه غاض من جانب""فك طالب:
 على الحاء؟ �أن علیها مثلین شكلین. ماذا

 .......  طالب:
" واضحة، لكن "المرجح"؟   "فكأنَّ

 ."فكأنَّ المرجَح لمذهبه على هذا الوجه غاض من جانب مذهبه" طالب:
لـه تـار�خ الخطیـب، مناوشـات من قرأ في �تب التوار�خ وجـد مناوشـات، مثـل تـار�خ ابـن �ثیـر أو قب

بین أتباع المذاهب، �ل واحد ینتصـر لمذهبـه و�ضـع المـذهب اآلخـر، وهـذا ال شـك أنـه لـو سـلمت 
 النوا�ا والمقاصد ما حصل مثـل هـذا، وال ُ�سـند مثـل هـذا إلـى األئمـة أو حتـى إلـى أهـل الرسـوخ مـن

 أهل هذه المذاهب، أتباع �ستوشون األمور.
ُ�كتـب  مـاذاانظـر ا هـذا و�ـین تالمیـذ الشـیوخ الـذین �قـرءون النـاس العلـم، اآلن عندنا على في وقتن 

�قولون؟ نفس الشيء، ما أشبه اللیلـة �البارحـة! نعـم. و�ـدایتها قـال: شـیخنا أعلـم  ماذاو عنهم بتو�تر 
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ارث، والشـیوخ وشیخك ما �سوي �ذا، ثم شبت بینهم، ولكل قـوم و  ،من شیخك، أو شیخنا �فعل �ذا
 .ا �لهفي غفلة عن هذ

 ."فكأن المرجح لمذهبه على هذا الوجه غاض من جانب مذهبه، فإنه تسبب في ذلك" طالب:
ألنــه هــو الــذي تســبب فــي ذمــه، لمــا ذم المــذهب أر�ــاب المــذهب المــذموم ذمــوا مذهبــه وذمــوا إمامــه 

، هــل هــو لعــن �الفعــل لعــن والد�ــه؟ ال، ولكــن: »لعــن هللا مــن لعــن والد�ـه«معـه، مثــل مــا جــاء فــي: 
، وهـذا شـاحن فـي ذم الشـافعي، فجـاء الشـافعي »ب أ�ا الرجل فسـب أ�ـاه، وسـب أمـه فسـب أمـهس«

 فذم الحنفي، وهكذا، �هللا المستعان..
 ."فإنه تسبب في ذلك �ما في الحدیث" طالب:

 ،المشــكلة أن �عــض األمــور وصــلت إلــى األعــراض، نســأل هللا العافیــة، �عنــي تعــدت مســألة العلــم
 . العافیةتعدت، نسأل هللا ،�صال، الاإللقدرة على وتعدت مسألة الفهم وا

. »إن مـن أكبـر الكبـائر أن �سـب الرجـل والد�ـه«"فإنه تسبب في ذلـك �مـا فـي الحـدیث:  طالب:
، »�سـب أ�ـا الرجـل فیسـب أ�ـاه، و�سـب أمـه فیسـب أمـه«قالوا: وهل �سـب الرجـل والد�ـه؟ قـال: 

 اِعَنا}رَ ُقوُلوا {َال تَ فهذا من ذلك. وقد منع هللا أشیاء من الجائزات إلفضائها إلى الممنوع، �قوله: 
] اآل�ـة، وأشـباه ١٠٨[األنعـام:  {َوَال َتُسبُّوا الَِّذیَن َیـْدُعوَن ِمـْن ُدوِن للااَِّ}]، وقوله: ١٠٤[البقرة: 

 .ذلك"
 .ولذا جاءت الشر�عة �سد الذرائع

أ الصـغیر ا�ع: أن هذا العمل مورث للتدابر والتقاطع بین أر�ـاب المـذاهب، ور�مـا نشـ"والر  طالب:
هـى منهم على ذلك حتى یرسخ في قلوب أهل المذاهب ُ�غض من خـالفهم فیتفرقـوا شـیًعا، وقـد ن

ُقـوا َواْخَتَلُفـواهللا تعالى عن ذلك وقال:  وقـال:  �ـة،] اآل١٠٥ن: [آل عمـرا }{َوَال َتُكوُنوا َ�الَّـِذیَن َتَفرَّ
ُقوا ِدیَنُهْم َوَ�اُنوا ِشَیًعا َلْسَت ِمْنُهْم ِفي َشيْ  قـد مـر تقر�ـر هـذا ]. و ١٥٩نعام: [األ  ٍء}{ِإنَّ الَِّذیَن َفرَّ

 ث العداوةالمعنى قبل، فكل ما أدى إلى هذا ممنوع، فالترجیح �ما یؤدي إلى افتراق الكلمة وحدو 
 ."-رضي هللا عنه-اب والبغضاء ممنوع. ونقل الطبري عن عمر بن الخط

أن اخــتالف الصــحا�ة لــیس مــن هــذا النــوع، وأنــه ال یترتــب  -رحمــه هللا-وســبق أن قــرر المؤلــف 
 .یًعا، وهكذا االختالف بین األئمةولم �كونوا ش ،علیه �غضاء وال شحناء

ح سـنده، أنـه لمـا و�ن لـم �صـحّ  -رضـي هللا عنـه-"ونقل الطبري عـن عمـر بـن الخطـاب  طالب:
 .یئة من الحبس في هجائه"أرسل الَحطِ 

 لما أرسل الُحَطْیئة"."ألنه مرسل، 
 أحسن هللا إلیك. "الُحَطْیئة" طالب:
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 أحـًدا مـا هجـاه! هجـا نفسـه، تـركألنـه هجـا الز�رقـان، مـا  ؛�عني أطلقه من الحـبس، حبسـه "أرسله"
م اسـترحم ، ثـ-رضـي هللا عنـه-وهجا أ�اه، ما ترك أحًدا، وزوجته ال شك، فحبسه عمر  ،وهجا أمه

 .س، ونصحه�القصیدة المعروفة، فأرسله �عني أطلقه من الحب
. �ـاك والشـعر"أنه لما أرسل الُحَطْیئة من الحبس في هجـاء الزَّْ�َرقـان بـن بـدر، قـال لـه: إ طالب:

 .قال: ال أقدر �ا أمیر المؤمنین على تر�ه، مأكلة عیالي ونملة على لساني"
 مثل ما �قولون: حكته لسانه!ر�ه، ، ما �ستطیع أن یت"نملة"نعم. 

 ....... طالب:
 ؟ماذا

 ....... طالب:
 ؟"نملة" كیف

 ....... طالب:
 .وتمشي وأنت لو ما قصدت تدب "نملة على لساني"ال 

الن خیر بنو ف :"قال: فشبِّب �أهلك، و��اك و�ل ِمدحة ُمجحفة. قال: وما هي؟ قال: تقول طالب:
 .نت �ا أمیر المؤمنین أشعر مني"من بني فالن، امدح وال ُتفضل. قال: أ

 .اصد الشعر مني�عني أعرف �مق
 ."فإن صح هذا الخبر و�ال فمعناه صحیح" طالب:

 .ُ�طلب فیه أجود األسانید في مثلهوال  ،هو مرسل على �ل حال
ــا، والعوائــد شــ طالــب: اهدة "و�ال فمعنــاه صــحیح؛ فــإن المــدح إذا أدى إلــى ذم الغیــر �ــان مجحًف
 بذلك.

حـراف فـي : أن الطعن والتقبیح في مساق الرد أو الترجیح ر�ما أدى إلى التغالي واالنوالخامس 
صـادر بـین المذاهب، زائًدا إلى ما تقدم، فیكون ذلـك سـبب إثـارة األحقـاد الناشـئة عـن التقبـیح ال

 المختلفین في معارض الترجیح والمحاجة.
مـن  قلوب العوام بتعصـب جماعـة قال الغزالي في �عض �تبه: أكثر الجهالة إنما رسخت في    

ین جهال أهل الحق، أظهروا الحق في معرض التحدي واإلدالء، ونظروا إلى ضعفاء الخصوم �ع
ـــدة والمخالفـــة، ورســـخت فـــي قلـــو�هم  ـــر واالزدراء، فثـــارت مـــن بـــواطنهم دواعـــي المعان التحقی

 حتــى انتهــى االعتقــادات الباطلــة، وتعــذر علــى العلمــاء المتلطفــین محوهــا مــع ظهــور فســادها،
 ."التعصب �طائفة إلى أن اعتقدوا أن الحروف التي نطقوا بها في الحال �عد السكوت عنها

العلمــــاء الراســــخون یتلطفــــون فــــي تغییــــر مــــا حصــــل مــــن فســــاد �ســــبب هــــؤالء الجهــــال، یتلطفــــون 
و�عتذرون و�بدون محاسن من حصل له شـيء مـن الـذم أو السـب، مـن أجـل أن تعـود األمـور �مـا 
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ن مجار�هــا، لكــن قــد �كــون األمــر أعظــم واإلفســاد أكبــر، لكــن علــى العــالم وطالــب العلــم أ�قــال إلــى 
 .�سعى في اإلصالح ال في اإلفساد

ل �عـد "حتى انتهى التعصب �طائفة إلى أن اعتقدوا أن الحروف التي نطقوا بها فـي الحـا طالب:
اء لمـا والتعصـب لألهـو  السكوت عنها طول العمر قد�مة، ولوال استیالء الشیطان بواسطة العناد

 .وجد مثل هذا االعتقاد مستقر�ا في قلب مجنون فضًال عن قلب عاقل"
مثـل  لكنه اإللزام، نطق �شيء فألزم �ه، أو ُقبح من أجله فالتزم �ما فوقه وما هو أشـنع منـه، �عنـي

ن مــا قلنــا فــي مقالــة مــن قــال: ســبحان ر�ــي األســفل، مثلــه، اســتدراج، ُعومــل معاملــة فیهــا شــيء مــ
 .شد منها، وهكذا، �هللا المستعانالسخر�ة والسب فالتزم بها وما هو أ

لطـم  "هذا ما قال، وهو الحق الذي تشهد له العوائد الجار�ـة. وقـد جـاء فـي حـدیث الـذي طالب:
 -صـلى هللا علیـه وسـلم-وجه الیهـودي القائـل: والـذي اصـطفى موسـى علـى البشـر، أن النبـي 

 صـلى -، مع أن النبي»ال تفضلوني على موسى«، أو: »نبیاءال تفضلوا بین األ «غضب وقال: 
 .جاء �التفضیل أ�ًضا" -هللا علیه وسلم

ــى َ�ْعــٍض}التفضــیل منصــوص علیــه فــي القــرآن:  ــْلَنا َ�ْعَضــُهْم َعَل ُســُل َفضَّ ــَك الرُّ ]، ٢٥٣بقــرة: [ال {ِتْل
ثم جاء النهـي عـن  ،»أنا سید ولد آدم وال فخر«في الصحیح:  -علیه الصالة والسالم-وجاء عنه 

التفضــیل. فالعلمــاء قــالوا: إن التفضــیل المنهــي عنــه الــذي یتضــمن تــنقص المفضــول، أو إذا �ــان 
ألنــه بــدر منــه مــا �فهمــه �عــض النــاس أنــه نقــص، أو هــو �النســبة  ؛المفضــول �صــدد أن ُیتــنقص

فــي لمقامــه قــد ُ�حمــل علــى أنــه نقــص؛ ألنــه مــن �ــاب خــالف األولــى. فــال شــك أن التفضــیل وارد 
ـــل هـــذا التفضـــیل ـــئ ؛النصـــوص الصـــحیحة وفـــي القـــرآن، ولكـــن ُیتحاشـــى مث ال �سترســـل المفضـــل ل

 .فیتنقص المفضول
بیـاء "فذ�ر المازري في تأو�له عن �عض شـیوخه أنـه �حتمـل أن یر�ـد: ال تفضـلوا بـین أن طالب:

 هللا تفضیًال یؤدي إلى نقص �عضهم، قـال: وقـد خـرج الحـدیث علـى سـبب، وهـو لطـم األنصـاري 
ق حـخاف أن ُ�فهم من هذه الفعلـة انتقـاص  -علیه الصالة والسالم-وجه الیهودي، فقد �كون 

، فنهــى عــن التفضــیل المــؤدي إلــى نقــص الحقــوق. قــال عیــاض: وقــد -علیــه الســالم-موســى 
 .َ�حتمل أن �قول هذا و�ن علم �فضله علیهم وأعلم �ه أمته"

ضـله علـیهم �عنـي علـى األنبیـاء، وأخبـر أمتـه �علـم �ف -علیـه الصـالة والسـالم-نعم. �عني الرسـول 
لیقطـع دابـر الخـوض فـي األنبیـاء وأعراضـهم ومقامـاتهم، فمـن  ؛بذلك الفضل. لكن نهـاهم عـن ذلـك

 .»ال تفضلوا بین األنبیاء«�اب حسم المادة قال: 
"لكن نهاه عن الخوض فیه والمجادلة �ه؛ إذ قد �كـون ذلـك ذر�عـة إلـى ِذ�ـر مـا ال �حـب  طالب:
عند الجدال، أو ما ُ�حدث في النفس لهم �حكم الضـجر والمـراء، فكـان نهیـه عـن الممـاراة  منهم
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في ذلك �ما نهى عنه في القرآن وغیر ذلـك. هـذا مـا قـال، وهـو حـق، فیجـب أن ُ�عمـل �ـه فیمـا 
 .بین العلماء، فإنهم ورثة األنبیاء"

 .إلى تنقص المفضول یتطرق المفضل لئال ؛�عني �ذلك، حتى بین العلماء ال �فضل بینهم
هد بهـا "فصل: وأما إذا وقع التـرجیح بـذ�ر الفضـائل والخـواص والمزا�ـا الظـاهرة التـي �شـ طالب:

، وأصـله الكافة، فال حرج فیه، بل هو مما ال بد منه في هذه المواطن، أعني: عند الحاجـة إلیـه
ْلَنا َ�ْعَضُهْم عَ من الكتاب قول هللا تعالى:  ُسُل َفضَّ بـیَّن  ] اآل�ـة،٢٥٣ [البقـرة: َلـى َ�ْعـٍض}{ِتْلَك الرُّ

أصــل التفضــیل، ثــم ذ�ــر �عــض الخــواص والمزا�ــا المخصــوص بهــا �عــض الرســل. وقــال تعــالى: 
ـیَن َعَلـى َ�ْعـٍض َوآَتْیَنـا َداُووَد َزُ�ـ ْلَنا َ�ْعـَض النَِّبیِّ فـي الحـدیث مـن و ]، ٥٥إلسـراء: [ا وًرا}{َوَلَقْد َفضَّ

لك. فقـالوا: لـیس عـن هـذا نسـأ. »أتقـاهم«أكـرم النـاس؟ فقـال:  هذا �ثیر: �قولـه لمـا سـئل: مـن
سألك. قـال: نقالوا: لیس عن هذا . »فیوسف، نبي هللا ابن نبي هللا نبي هللا ابن خلیل هللا«قال: 

علیه - وقال. »فعن معادن العرب تسألوني؟ خیارهم في الجاهلیة خیارهم في اإلسالم إذا فقهوا«
ا أعلم وسى في مأل من بني إسرائیل جاءه رجل، فقال: هل تعلم أحدً بینما م«: -الصالة والسالم

فـي  أن موسـى قـام خطیًبـا«وفـي روا�ـة: . »منك؟ قـال: ال. فـأوحى هللا إلیـه: بلـى، عبـدنا خضـر
: ه. قـال لـهبني إسرائیل، فسئل: أي الناس أعلم؟ قال: أنـا. فعتـب هللا علیـه إذ لـم یـرد العلـم إلیـ

 ."»بلى لي عبد
 .األمر �الذهاب إلیه واإلفادة منه أعلم، فُنبه �مقام الخضر و ما قال: هللا

 الحــدیث. واســَتبَّ رجــل مــن »قــال لــه: بلــى، لــي عبــد �مجمــع البحــر�ن هــو أعلــم منــك«" طالــب:
فــي قســم -المســلمین ورجــل مــن الیهــود، فقــال المســلم: والــذي اصــطفى محمــًدا علــى العــالمین 

: والذي اصطفى  -ُ�قسم �ه الة علیـه الصـ-موسى علـى العـالمین... إلـى أن قـال فقال الیهوديُّ
سـى ال ُتخیروني على موسى، فإن الناس ُ�صعقون، فأكون أول من �فیـق، فـإذا مو «: -والسالم

�ـة: وفـي روا. »آخذ �جانب العرش، فال أدري أكان فیمن صعق فأفاق، أو �ان ممن اسـتثنى هللا
 .الحدیث" »ال تفضلوا بین األنبیاء، فإنه ینفخ في الصور...«

ألنـه جـوزي �صـعقة  ؛، �عني ما صـعق مـع النـاس»أم جوزي �صعقة الطور«في �عض الروا�ات: 
 .الطور
�ـان  "فهذا نفي للتفضیل مستند إلى دلیل، وهو دلیل على صحة التفضیل في الجملة إذا طالب:

 .َثم مرجح"
لوجــوه. وال شــك أن لكــن یبقــى أن التفضــیل �مز�ــة واحــدة، ال �عنــي التفضــیل اإلجمــالي مــن جمیــع ا

 .أشرف الخلق وأفضل الخلق -والسالمعلیه الصالة -محمًدا 
 وسلم على محمد. اللهم صلِّ  طالب:
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وأكـــرمهم علـــى هللا، لكـــن �ـــون إبـــراهیم ُ�كســـى قبلـــه یـــوم القیامـــة، أو موســـى ُیبعـــث قبلـــه، فـــي مز�ـــة 
علیــه -فمحمــد  واحــدة، فــي فضــیلة واحــدة، فــي خصیصــة واحــدة، ال �عنــي أنــه أفضــل منــه إجمــاًال.

 .یره ال �مكن أن یدانیها فیها أحدخصائصه ومزا�اه وفضائله التي فاق بها غ -الصالة والسالم
�م ابنـة كمل من الرجال �ثیر، ولم �كمل من النساء إال آسیة امرأة فرعـون، ومـر «"وقال:  طالب:

�ـا  قال له: وقال للذي. »عمران، و�ن فضل عائشة على النساء �فضل الثر�د على سائر الطعام
ا یـدل وأشـباهه ممـ. »أنـا سـید ولـد آدم«وقـال فـي الحـدیث اآلخـر: . »ذاك إبـراهیم«خیر البر�ة: 

لنظر على تفضیله على سائر الخلق، ولیس النظر هنا في وجه التعارض بین الحدیثین، و�نما ا
ن روخیر الق«في صحة التفضیل ومساغ الترجیح على الجملة، وهو ثابت من الحدیثین، وقال: 

 ."»قرني، ثم الذین یلونهم، ثم الذین یلونهم
، فــي ألفــاظ »خیــر�م قرنــي« ، أو»القــرن الــذي ُ�عثــت فیــه« ، أو»خیــر النــاس قرنــي«وفــي روا�ــة: 

 .متعددة
 ،-صـلى هللا علیـه وسـلم-"وقال ابـن عمـر: �نـا نخیـر بـین النـاس فـي زمـان رسـول هللا  طالب:

بــن  ن للــرهط القرشــیین الثالثــة، وهــم عبــد هللافنخیــر أ�ــا �كــر ثــم عمــر ثــم عثمــان. وقــال عثمــا
ثابـت  الز�یر، وسعید بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام: إذا اختلفتم أنـت وز�ـد بـن

 .في شيء من القرآن، فاكتبوه بلسان قر�ش"
وال  ،�عنــي مــن حیــث الرســم والكتا�ــة، ال أنهــم �ختلفــون فــي ثبــوت شــيء منــه، فهــذا أمــر مقطــوع �ــه

 .خالف�قبل ال
 "فـــــــــــاكتبوه بلســـــــــــان قـــــــــــر�ش، فإنمـــــــــــا نـــــــــــزل بلســـــــــــانهم. ففعلـــــــــــوا ذلـــــــــــك. طالـــــــــــب:

ل، ثـم خیـر دور األنصـار بنـو النجـار، ثـم بنـو عبـد هللا األشـه«: -علیه الصالة والسـالم-وقال 
أرحــم أمتــي «وقــال: . »بنــو الحــارث بــن الخــزرج، ثــم بنــو ســاعدة، وفــي �ــل دور األنصــار خیــر

م معـاذ عمـر، وأصـدقهم حیـاًء عثمـان، وأعلمهـم �ـالحالل والحـرا�أمتي أبو �كر، وأشدهم في هللا 
ة أبـو بن جبل، وأفرضهم ز�د بن ثابت، وأقرؤهم ُأبي بن �عب، ولكـل أمـة أمـین وأمـین هـذه األمـ

 .»عبیدة بن الجراح
 صـلى هللا-وقال عبد الرحمن بن یز�د: سألنا حذ�فة عن رجل قر�ب السمت والهدي مـن النبـي  

لى هللا صـ-خذ عنه، فقال: مـا أعـرف أحـًدا أقـرب سـمًتا وهـدً�ا ودال� �ـالنبي حتى نأ -علیه وسلم
 .من ابن أم عبد" -علیه وسلم

 رضي هللا عنه وأرضاه.
"ولما حضر معاًذا الوفاة، قیل له: �ا أ�ا عبد الرحمن! أوصـنا. قـال: أجلسـوني. قـال: إن  طالب:

ك ثالث مرات. والتمسوا العلم عنـد أر�عـة العلم واإل�مان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. �قول ذل
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رهط، عند عو�مر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد هللا بن مسعود، وعنـد عبـد هللا 
 .بن سالم... الحدیث"

 .و�ل هذا فیه نوع تفضیل
 ." »یِن من �عدي: أبي �كر، وعمراقتدوا �اللَّذَ «: -علیه الصالة والسالم-"وقال  طالب:

  عنهما.رضي هللا
 ."وما جاء في الترجیح والتفضیل �ثیر ألجل ما ینبني علیه من شعائر الدین" طالب:

لفـت فـیهم �عـض المرجحـات لبعضـهم علـى �عـض سـواء والعلماء یذ�رون فـي مناقـب األئمـة التـي أُ 
كانـت إجمالیــة أو تفصــیلیة؛ ألن التــرجیح فـي المســائل العلمیــة قــد یتعـذر مــن خــالل طــرق التــرجیح 

 وفـــة للمســـائل ذاتهـــا، فیرجحـــون بـــین األقـــوال �اعتبـــار القـــائلین، �عنـــي إذا اســـتغلق األمـــر فـــيالمعر 
طالًعــا وأوســع مــثًال ا ،وأتقــى هلل ،وأورع ،المســألة فیرجحــون �اعتبــار القــائلین؛ ألن هــذا اإلمــام أعلــم

بـار وأ�عد نظر �عني المسائل، فمـن تعـذر علیـه التـرجیح مـن خـالل المسـائل أنفسـها رجـح ولـو �اعت
 .ي من خاللها یترجح بها على غیرهاالقائلین، فیحتاجون إلى بیان فضائل لبعض األئمة الت

زم "وجمیعــه لــیس فیــه إشــارة إلــى تنقــیص المرجــوح، و�ذا �ــان �ــذلك، فهــو القــانون الــال  طالــب:
 .والحكم المنبرم الذي ال یتعدى إلى سواه"

 .وهو التفضیل
 "و�ذلك فعل السلف الصالح. طالب:
التـرجیح  ور�ما انتهت الغفلة أو التغافل �قوم ممن �شار إلـیهم فـي أهـل العلـم أن صـیَّروافصل: 

تـى صـار ح�التنقیص تصر�ًحا أو تعر�ًضا دأَبهم، وعمروا بذلك دواو�نهم، وسودوا �ه قراطیسهم، 
ممـا  هذا النوع ترجمـًة مـن تـراجم الكتـب المصـنفة فـي أصـول الفقـه أو �الترجمـة، وفیـه مـا فیـه

إلى �عضه، بل تطرق األمر إلى السلف الصالح مـن الصـحا�ة فمـن دونهـم، فرأیـت �عـض أشیر 
ــه  ــى منحــى التنقــیص �مــن جعل ــى �عــض عل ــة فــي تفضــیل �عــض الصــحا�ة عل ــآلیف المؤلَّف الت

لقـرى، امرجوًحا وتنز�ه الراجح عنـده ممـا نسـب إلـى المرجـوح عنـده، بـل أتـى الـوادي فَطـمَّ علـى 
 .یما بین األنبیاء"فصار هذا النحو مستعمًال ف

 نســـأل هللا العافیـــة، وهـــذا مـــا زال موجـــوًدا للتنقـــیص ممـــا �ســـمى فـــي اللغـــة الدارجـــة بـــین المثقفـــین:
 الصعود على األكتاف.

�ســأل عــن ز�ــد مــن النــاس فیذمــه و�تنقصــه؛ ألنــه علــى حــد زعمــه وظنــه أنــه لــن یرتقــي فــي عــین  
وقصــده بــذلك أن  ،وأثنــى علیــه ،ا فیــهالســائل حتــى ُیــنقص قر�نــه أو زمیلــه. مــع أنــه إذا مدحــه �مــ

 ألنـه نشـر لمحاسـن هـذا ؛-جـل وعـال-و�ؤخذ �ما یوجه إلیه، �ان أجره عظیًما عنـد هللا  ،�قتدى �ه
و�ؤخذ من علمـه. ولكـن �عـض النفـوس الردیئـة التـي تظـن أنهـا ال �مكـن  ،الشخص الذي ُ�قتدى �ه

 .یقتها مرة، نسأل هللا العافیةحق على حساب فالن أو عالن، هؤالء حیاتهم في أن تصعد إال



 
 

  
 

==i_||||||||||k‘=}à||||||||||è=:ù_||||||||||êŸÿ=m_||||||||||—Ã^Èª^=F۱۳==E=
=

١٤ 

ل، "فصـار هـذا النحـو مسـتعمًال فیمـا بــین األنبیـاء، وتطـرق ذلـك إلـى شـرذمة مـن الجهــا طالـب:
خفیض وتعظـیم شـأنه �ـالت -علیـه الصـالة والسـالم-فنظموا فیه ونثروا، وأخذوا في ترفیع محمد 

وجههـا، وهـو خـروج من شأن سـائر األنبیـاء، ولكـن مسـتندین إلـى منقـوالت أخـذوها علـى غیـر 
، »ال تفضـلوا بـین األنبیـاء«: -علیـه الصـالة والسـالم-عن الحق، وقد علمت السبب فـي قولـه 

یم. وما قال الناس فیه، فإ�اك والـدخول فـي هـذه المضـایق، ففیهـا الخـروج عـن الصـراط المسـتق
 .وأما الترجیح الخاص، فلنفرد له مسألة على حدة، وهى: المسألة الرا�عة"

 .على محمد اللهم صلِّ 
 وسلم على البشیر النذیر.  اللهم صلِّ  

* * * 
 .......  طالب:

 ال، الترك مـا یتـرك، مثـل هـذا یؤخـذ منـه �قـدر مـا �فیـد، و�حـذر منـه �مـا عنـده مـن المخالفـات، و�ن
 فانظر عمن تأخذ دینك. ،ُوجد غیره مما ال مطعن فهو أولى بال شك؛ ألن هذا العلم دین

 .......  طالب:
 ال.
 .......  الب:ط

علیــك منهــا، المــذاهب الضــالة تــنقض، مثــل مــا فعــل شــیخ مــا ال، أنــت مــا علیــك مــن أصــحابها، 
 اإلسالم ابن تیمیة، وتكلم في أصحابها �قدر الحاجة.

 ....... طالب:
، هذا إذا خشیت على أن ُ�سب الحـق، فإنـه ال �جـوز لـك أن تسـب مـن یتسـبب فـي سـب الحـق نعم

 .ب معبودهأو تس
 ....... طالب:

 ، ضعیف، لكن مثله ما ُیتتبع وال �ستقصى.نعم
 
 


