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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
لحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ا

 ،أجمعين، أما بعد
علاى ماا أو ه مان ن عام  -جاَّ  وعاال-وهاو تححادع عان  اكر هللا  -رحمه هللا تعاالى–فيقول الناظم 

 وأسداه من آ ء، يقول: 
ا   يـــــــــــ    ط  ل ـــــــــــ   ونحمـــــــــــدق بمـــــــــــد 

 
 فــــــق دــــــ  م  ــــــد   ونســــــخل  ا  ــــــ   

ـــــغ ا ـــــ ل ال ـــــكر وال ـــــكر نعمـــــ      ودي
 

 وآالؤك ال هــــــــــــــــ  ت ـــــــــــــــــر  لمج ـــــــــــــــــد   
نهاياة الكاكرأل  ه هااا الكاكر يححاا   لاى لوصاول الماا يمكان  "وديغ ا  ل ال كر وال كر نعم   " 

الككر يححا   ، كر، وذكرنا في الدرس الماضي أه هاا من باب الحسلسَّ المطلوب في المسحقبَّ
 وهكاا  لى ما   نهاية. ،لثاني يححا   لى  كر، الثالث يححا   لى  كر لى  كر، الككر ا

لار كاَّ صاالقو أه يقاول: اللهام أعناي  و  تزال المسلم  اكًرا لربه على ن عمه ذاكاًرا لاه، وأسا له فاي  ك
على ذكرك و كرك وحكسن عبا تك، فالحسلساَّ فاي هااا   نقاول: جااطز فقان، لاَّ نقاول: مطلاوب، 

 وهاو أه النياة عماَّ القلام، فمان  نم كونهاا عمااًل  ،الماضي، ذكرنا له مثااً  بخالف الحسلسَّ في 
يَّـا   »أه تححا   لاى نياةأل  نهاا  ا لاة فاي عماوم  م ـا ب   الِّ َّ ْم ـا اع فهااه النياة تححاا   لاى نياة  ،«إ نَّم 

لساَّ فاي وهو الحس ،ممنوع ،قبلها، والنية الحي قبلها تححا   لى نيةو قبلها وهكاا، فمثَّ هاا   يجون
 الماضي.

وأفاضاوا  ،بحثه  يخ اإلساالم ويياره، وتملماوا علياه -جَّ  وعال–تسلسَّ المفعو ت والمخلوقات هلل 
 فنمحفي لهاتن المثالين. ،و  يسحوعم مثَّ هاا المالم ،فيه، والمقام   يححمَّ
 العلم. كما قرر ذلك أهَّ ،ولو تسلسَّ واسحمر، والنية   تححا   لى نية ،الككر يححا   لى  كر

" ،يعني: تححابع "وآالؤك ال ه  ت ر  "  لمكرأد طالم. "لمج د 
}إ نَّـا وهااا مان أع ام الانعم أه حفا  لناا الااكر الحكايم الااآ هاو القارآه، فقاال:  "بفظت لِّـا الـردر"

} اف ظب ن  إ نَّا ل  ب ل ح  ر  و  كم ِّ ا الرَّ  نب ن زَّلم ساالمه وسابم   ،وذكرنا قصة اليهو آ الاآ أسلم [9]الحجر: ن حم
 بقصةو ظاهرقو جليةو ذكرها البيهقي في )  طَّ النبوق( وييره، فال نححا   لى  عا تها. 

ــــــا ــــــي  و  تِّ ــــــردر الحك ــــــا ال  بفظــــــت لِّ
 

ــــــــــر بــــــــــد     ال س ســــــــــ  مســــــــــِّد      خي
وبقية ا سانيد من  صاطص هاه ا مة، فمَّ حدتثو تكروى بإسنا ه مان  ،لححابع ا سانيد وتسلسلها 

ب ساانيد  -صالى هللا علياه وسالم–وساط روها  لاى رساول هللا  ،نوهاا فاي المحاملده الحفاا  الااتن  و  
د  تسلسَّ وتحابع ا سانيد  لى تومنا  -وهلل الحمد–ن يفة صحيحة لرواقو ثقات مع ا تصال، وقد وكج 

هاا، وإلى ما يكاء هللا، لَّ  لى قيام الساعة، وهاه من  صاطص ا مة، فا مم السابقة ماا تحصاَّ 
  لى أنبياطهاأل ولالك سهَّ فيها الححرأف والحغيير.أسانيدها 
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 طالب: ..........
أحااد عااد  هااَّ هناااك، ااإل ااكال طااول المقدمااة ماطااة وثمانيااة عكاار أو ساابعة عكاار ليًحاا ،المقدمااة
 المقدمة؟

 طالب: ..........
 ها ماطة وسبعة عكر.اننحن عد 

 طالب: ..........
 نحن رقمناهم ماطة وسبعة عكر.

 وليس هاا ثقة بعملنا، لمن أعطيناه من تكراجعها. ،د ترقيمكعلى كَّ حال أع
 طالب: ..........

 أنا ما رق مت ليدآ. ، 
 طالب: ..........

.    
تححااا   لااى أكثاار ماان  رس، وهااي المقدمااة، ومااا الفاطاادق ماان المقدمااة نباادأ بالمقصااو ؟ ولماان هاااه 

ات، وفيهااا أ ااياء مفاااتي  لاابع  المقدمااة تسااحمر معااك  لااى نهايااة المحاااب، يعنااي فيهااا اصااطالح
 المغاليق الحي سح تي.

 يقول:
ــــــــا دــــــــ  ْ ــــــــر    مــــــــ     فمــــــــا  ا  فيِّ
 

ـــــــد    ـــــــن الهـــــــد   المهِّ   ـــــــرا ن ْـــــــن   
 تالوه عنه بالسيف بالسناه، كما تالوه عنه باللساه وأكدافعوه عنه.      

 ."فيِّف ن تحريف الغ اة ويظهروا"
"  و بالقلم.أهاا باللساه  "يِّف ن تحريف الغ اة"فأآ: بالسيف  " را ن ْن   ن الهد   المهِّد 

 فيِّفــــــ ن تحريــــــف الغــــــ اة ويظهـــــــروا 
 

المع ـــ   فــــق دـــ  م ــــهد   ال ـــحين مــــن   
  .ا صَّ وأ هروه كما هو معلومأل لعدم وجو  المقحضي لحاف النوه   ناصم و  جانم 

 في حدتث... "ال حين من المع    فق د  م هد   ..ويظهروا"
 طالب: ..........

.  
ْب  ــــــ  مــــــن  ــــــن ْرــــــد الرــــــر د  ِّــــــقوالا

 
ــــــــــــــ   ــــــــــــــ هَّ   ــــــــــــــ  الع ــــــــــــــ  ول  ن   حم 

   ـــــــــــ   الم ـــــــــــطف  فإنــــــــــ  ْـــــــــــد    
 

ـــــــــــــــــــــــــ    يحمـــــــــــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــــــــــرا الع 
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ـا   الممبرمط   ـين  »حدتث  انم  ح  ، و  غ ال ين  ر يف  الم ِّم ب ت حم  ْ فب ن   ِّم ولب ب،    ْبدب ع  م   م نم دب  َّ     غ   ا الم م  ب ه ر   «ي حم
ه الحادتث مان بااب اإل باار حكام با ه كاَّ مان يحماَّ العلام فهاو اإلمام الن عباد البار لنااًء علاى أ

 عدل. 
ْب  ــــــ  مــــــن  ــــــن ْرــــــد الرــــــر د  ِّــــــقوالا

 
ــــــــــــــ   ــــــــــــــ هَّ   ــــــــــــــ  الع ــــــــــــــ  ول  ن   حم 

   ـــــــــــ   الم ـــــــــــطف  فإنــــــــــ  ْـــــــــــد    
 

ـــــــــ   ـــــــــرا الع  ـــــــــا يحمـــــــــ  ه ـــــــــن   لف  لك
اد مان يحماَّ العلام ممان عناده بعا  الحقصاير مان   ول اف فاي حكماه هاااأل  ناه وكج  الن عبد البار  ك

محرمات أو ترك واجبات، فال يكوه عدً  وإه حمَّ العلم، وأكاوه حينذااو معناى الحادتث ارتماب ال
اانه اإلمااام لف اه لفاا  الخباار، ا مار بمعنااى: الاااا مار وإه كاااه  آ يحماَّ هاااا العلاام، والحادتث حس 

عف، المقصاو  أحمد فيما نقله الخطيم في  رف أهاَّ الحادتث ويياره، وحكام علياه بعضاهم بالضا
آ يحمَّ، وأ ار بعضم  لى أه هناك رواية بالالم لالم ا مر، والواقع يكهد ه: الاأه الحدتث معنا

ب ه ممن يحمَّ العلم فيهم نوع تقصير، لَّ في بعضهم تقصيٌر  دتد   يسححقوه الحعدتَّ مع هاا 
 القصور والحقصير.

اق ليس بعلم،   يساححق أه يكسامى علًمااأل  ناه لاو  كااه علًماا على أه الصحي  أه ما يحمله الفكس 
، وبادليَّ آياة ا، و  يساححق أه يكسامى علًماا نحفع به صااحبه، فاالعلم الااآ   تنفاع   يكسامى علًما

ال ـ  {النسااء:  ه  ـ ج    ج  َِّ  ل  َّـر  ن  ي عمم  بـ ن  الس  ْ   ـ   ب ـ ب  يعناي الااآ يعارف  [17]الِّسـاج: }إ نَّم ا ال َّ م
رب الخمر، ولديه من النصوص ن ة ماا عنادهمن نص ،تحرأم  ك وأكارب الخمار،  ،وص المحاب والسُّ

 له معروف، هَّ هاا عالم أم جاهَّ؟و لي ،عنده الحكم معروف
 طالب: الظاهر ْال .

ال ـ  {اآلية حصرت الحوبة  تلمن لو كان ه  ـ ج    ج  و ل علاى أه  ،[17]الِّسـاج: }ل  َّر  ن  ي عمم  ب ن  الس 
يعارف الحكام، ولاو عارف الحكام فهاو جاهاَّ، وإ   و  ،ما يحمله الفاسق ليس بعلم، لَّ هو جاهاَّ

كانات توبحاه يياار مقبولاةأل لانص اآلياة، لاَّ لمفهااوم  ،  تكقباَّ توبحاه، لااو قلناا: عاالمألازم علاى ذلاك 
 اآلية أنه  ذا كانت الحوبة   تكقبَّ    من الجاهَّ فإه العالم   تكقبَّ توبحه.

 طالب: .........
 أتن؟

 طالب: .........
وأرتمبونها، ترتمبوه  ،ها الناس كلهمعلومات من الدتن بالضرورق، يعلمو يعملها، الم     كثير من

رب الخمر، والقحَّ ويير ذلك.  الزنا، وأرتمبوه  ك
 طالب: .........

 أتن؟
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 طالب: .........
 حقيقة  رعية لد لة اآلية.

 طالب: .........
 .«يحم  هرا الع   ْدول » كالك جهَّ، و  لزم أه نقول: عدول،  ذا قلنا: علم من حدتث

 طالب: ...........
 هاا وصفه.

 طالب: ...........
 نحن نكناقش كالم الن عبد البر الاآ حكم على جميع من يحمَّ العلم ب نهم عدول، قلت:

ْب  ــــــن  ــــــ  م ــــــد الرــــــر د ــــــن ْر  ِّــــــقوالا
 

ــــــــــــــ  الع ــــــــــــــ  ولــــــــــــــ   ــــــــــــــ هَّ    ن   حم 
 طالب: ........... 

 المضعف. العلماء "لم تكوه ن" لم يكضع ف، المجهول من
 طالب: .........

 ؟ماذا
 طالب: .........

هااو تااحملم ححااى عاان المجهااولين مجاهيااَّ،  ذا عكاار ف بحمااَّ العلاام فهااو ثقااة،  الفااه أهااَّ العلاام  ، 
 قاطبة.

 طالب: .........
 ولمن  ول ف قوله مرجوح.

 طالب: .........
 فيهم؟ماذا 

 طالب: .........
 .ابالضعف، معروف بالمخالفة يصير ضعيفً  فو معر  ،يكوه جاهاًل أه ما تلزم 

 طالب: .........
 الماهم بكامله. اآ اً  ايعني مبحدعً 

 طالب: .........
ن ة طافحة بالرواية  حم السُّ ا، الصحيحاه أعلى كك لمن المالم في أهَّ البدع وتوثيقهم كالم طوأَّ جدًّ

 عن المبحدعة.
 طالب: .........
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 فاي ننااقش ناقكانا، ه أهتكرأادو  ،المقدماة بسانة، ماا عنادنا ماانع أمحاَّ بحاث، وإ  نقار  لايسالدرس 
 .االدرس الماضي في ثالثين ليحً 

 طالب: .........
  يام.بتموه المقدمة مرت 
 طالب: .........

ا، ور و  علياه مان أهاَّ العلام  هوهللا أنا و آ، لمن في أ ياء مثَّ هاا كالم  لن عباد البار قاوآ جادًّ
 سرأع ما يحسن. بمرورو  ليها كوننا ما نككير 

فت لضرورق الكعر، وإ  "ويظهروا ا   ليس فيه مقحضي.ف" قالوا: النوه حك
ن ة يعني عر فه أهَّ العلم ب نه: ما اجحمعت  "ال حين من المع    فق د  م هد  " الصحي  من السُّ

 فيه الكروط الخمسة: 
 يعني ثقات.   ،عدالة الرواق مع ضبطهم

 واتصال ا سانيد.
 اوذ، والعلة مع ا تصال.من الكالخلو و 

 العدالة، والضبن، وا تصال، والسالمة من الكااوذ، والساالمة مان العلاة القا حاةأل  ه هنااك علااًل 
   تقدح.

تمام الضبن، ثقة الرواق، وتمام ضبطهم، واتصاال ا ساانيد، والساالمة مان الكااوذ،  ألهاا الصحي 
 والسالمة من العلة القا حة.

 حسن. -عند أهَّ العلم–ع بقية الكروط يكحكم عليه ب نه ياًل مضبن قل ذا  ف ال
  من هاه الكروط. اوالضعيف: ما فقد  رطً 

مااان أقساااام الضاااعيف، واساااحنمروا هااااه اللف اااة، وقاااالوا:  ه الصاااواب فيهاااا مكعاااَّ، لمااان  "المع ـــ  "
حامول، وفاا سحعمال لهاا اللف  كثير عند أهَّ الحدتث، وعناد أهاَّ ا صاول فاي العلاة والمعلا  ي كك

 المالم بكثرق المعلول.
هم حاضروهأل ولااا لماا قياَّ: هااه ا حا تاث الموضاوعة، قاال اإلماام: تعايش لهاا  "فق د  م هد  "

 حاضروه في كَّ مكهد، و  يفوت  يء. ،الجهالاق، لن تكحرك من يير أه تكر  عليه
 ن.ولعله يقصد لهم الخلفاء الرا دت "فخربع   فق  و  اعمر ْمدة  "يقول: 
ــــــــــق  و  اعمــــــــــر ْمــــــــــدة  بعــــــــــ   فخر    ف
 

ــــــــــد    ــــــــــق آ ــــــــــر اعمــــــــــر     و ربعــــــــــ   ف
 ولعله يقصد لهم ا طمة المحبوعين ا ربعة. 

ر "فك ٌّ  ت  فق الد ن      اج ها ق"  حسم طاقحه.باسحفرغ وسعه، واجحهد  ،يعني: ما قص 
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" : ألو أو قك  ل  دوايعني: ا ربعة في آ ر ا مر قك  "     اج ها .. و بمده  فق الِّ د مرهب  بمد  ل د 
 حنيفة، ومالك، والكافعي، وأحمد آ رهم.

""يعناي: أفضالهم  .. و بمـده "فك ٌّ  ت  فق الد ن      اج ها ق" اإلماام  فـق الِّ ـد مـرهب  بمـد 
أحمد لن حنبَّ، والواقع يكهد لالك، وواقع اإلمام نفسه يكهد لاالك، فاإلماام أحماد يحفا  سابعماطة 

ور الع اايم ساابعماطة ألااف حاادتث، و  يكمكاان أه يكفحااي الماا ث لااى هااااألااف حاادتث، وبنااى ماهبااه ع
 بمس لةو  اليةو من أثر.

" على ما قيَّ في ا طمة اآل ارأن مان مادحو والحازامو ل ثار: كمالاك  "و بمده  فق الِّ د مرهب  بمد 
نن، والكافعي كالك له تد أولى ننه ومكسنده من مكسان ،نجم السُّ نن ومكسند، لمن أتن سك  د أحمادوله سك

ار الاآ  هو أع م المسانيد، وألو حنيفة وإه كاه تميزه في الرأآ، ولمنه  كر  جت مساطله وأقوالاه وذكك 
اجحهاد الحنفياة فاي ا ساحد ل لماهباه، فقاد وإه كاه كثيٌر منها من النوع الضاعيف وإ   ،فيها أ لة
فاي مجلادتن ارنمي د للخاو مكسند اإلمام ألي حنيفة، وجمعوا جاامع المسااني ،لمنه صغير ،وله مكسند

 في أ لة الحنفية.
ن ة أو قياس، وبعضهم تحوسع في هاا أكثار،  على كَّ حال ما منهم    وله مسحند من كحابو أو سك

رت ماااهبهم ونكق  حات  ،واتكب عاوا ،وبعضهم يميَّ  لاى ا ثار أكثار، المقصاو  أنهام كلهام اجحهادوا ار   وحك
 ، وأتباعهم تحداولوه هاه المساطَّ.اقرنً  على مر القروه الماضية أكثر من اثني عكر

تكوجد الحعصم وا نحصار لمساطَّ    ليَّ عليها أو  ليلها ضعيف هاا موجو  في المااهم كلها، 
لماان أسااعد المااااهم بالاادليَّ وأحماادهم فااي النقااد ماااهم أحمااد، و  نقااول هاااا ماان باااب الحعصاام، 

ااَّ بعاا  المكحاام عنااد الكااافعية علااى بعاا  المحاام عنااد  هااو تعصاامأل لحميزهااا لااة مااا الحنالنكفض  
تن مااا فيااه مكحاباااق، أنااا  -رحمااه هللا–مااا ليننااا وبااين أحمااد أو أتباااع أحمااد  ،با سااحد ل نساام، الااد  

عنادآ مان المجماوع للناووآ   يعدلااه كحااٌب عناد الحناللاة لاو كمكااَّ، يعناي المغناي فياه أ لاة، وفيااه 
ع وناقاد فاي قدامة من النذكر مااهم واسحد ل لهم، لمن النووآ أقعد في الحدتث  ، الناووآ مكحاد  

من  -في تقدترآ -وأكعلَّ ا حا تث، فلو كمكَّ كحابه لماه  ،وأر  ،وأسحطر  ،نفس المحاب، وأسحدل
   أسحطيع أه أجزم ب نه أفضَّ المحمأل لذال يخر   يء ما اطلعنا عليه. ،أفضَّ المكحم

ومان واقاع وتجرباة،  قناعاة،لاه مان المقصو  أه كوه ماهم أحمد أحمد هاه المااهم وأفضلها نقو 
ان ة  ايء كبيار   تكدانياه أحاد، وإه كااه  ومن عرف حال اإلمام أحمد جزم لهااا، محفوظاه مان السُّ
اإلماام الحااف  ألاو عمار لان عباد البار أ ار  اإلماام أحماد مان الفقهااء، وصان فه فاي أهاَّ الحادتث، 

واقحصاار علااى ألااي حنيفااة،  ،ء(العلماااوأل ااف فااي ذلااك كحاااب )ا نحقاااء فااي فضاااطَّ ا طمااة الثالثااة 
 ومالك، والكافعي.

وعلاى كاَّ حاال كاَّخ تم اا مان قولاه وأكحارك، ححاى قولناا هااا يمار علاى ماااهم وعلاى طاالب علاام 
 ما المانع؟ فمَّخ يقول ما يعحقده وأدتن هللا به. ،له ه تحصدو 
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لفـرط ؛  بمـد  مـرهب  و بمـده  فـق الِّ ـد"هاا مارج   هااا  لياَّ قولاه:  "لفرط اتراع  ل ِّرق وصحر "
 ".اتراع  ل ِّرق وصحر 

" : الاتن هد وه بالضرب والسجن في وقت المحنة.      "فمن  ج  ذا ل  يس جب لمهد    لمهد  
"  بالهاء. "فمن  ج  ذا ل  يس جب لمهد  

تعرفوه مس لة القول بخلق القرآه، وامححاه الم موه لعلماء المسلمين ومعه الن ألي  ؤا ، امححناوا 
جم   للساااجن و  للحهدتااااد، وضاااربوهم وقحلاااوا، فثبااات اإلماااام أحماااد ولااام يساااحوهم ساااجن ،ءالعلماااا
ر ب " فلم يسحجم -رحمه هللا –وضك  ."فمن  ج  ذا ل  يس جب لمهد  

 من القول بخلق القرآه. " ْ ق إل      الض   ف   يبجب"
 و   ير؟ "مسد    برر  ور  ْ يه  ر   ..ف   يبجب"

 طالب: ..........
 لمخطوطات.ى في ا ير ححعندنا 

 طالب: لع ها برر يا شيخ.
 في المخطوطات  ير مثَّ ما عندنا، وأحجه لي أنها حبر

"بور  ْ يه  ر  "  نقول: لعَّ حرف الحرجي. رر  مسد  
 .-رحمة هللا عليه-صبر على الجلد وعلى السجن  "وجا  لِّ ر الح   الِّفس صاار ا"

حام الحاوارأخ نة اوفح "ْ   الج د وال هد د من د  مع د  "صاار ا..  لقول بخلاق القارآه مبساوطة فاي كك
وأكل  ف فيها ما أكل  ف، وهناك كحاٌب اسمه )الحيدق( لعبد العزأز المناني، وإه كااه الااهبي يككاكك فاي 

  سنا ها، لمن سياقها وما ور  فيها من مناقكات كلها ما توجد ما يمنعها.
جاَّ  –فاي ساورق العصار فاي قولاه وجااء  الحاق، لماا صابر علاى "فراج  حمد هللا  الِّ ـر والهـد "

ر  : -وعال المع  م ر   * }و  ان  ل ف ق  بسم نس  { *إ نَّ ا   ا   المح  َّ  ت   اص  م ا   و  ال ح  م  ب ا ال َّ  ْ ِّب ا و   إ الَّ الَّر  ن  آم 
{مثَّ هاا  [3-1]الع ر: ر  رم ا   ال َّ ت   اص  م لام لمن بالمقالَّ من  اف على نفسه و  ،[3]الع ر: }و 

ا الثبات لم يسحطع الثبات، و اف أه يكغلم على أمره فيسحجيم، فا مر في هااا يساعه ن عليهي م
 أه يسكت أو تكورآ بحيث   يضَّ أحٌد بسببه.

 فرــــــــاج  حمــــــــد هللا  الِّ ــــــــر والهــــــــد 
 

ــــــــــــــــاؤوا  خســــــــــــــــران  وذب َّ  م بــــــــــــــــد     وب
{ "وما الت الع ر  لك  من ات  "   [49]ه  : }المعا  ر    ل  ممب َّ  ين 

ـــــــ  لكـــــــ  مـــــــن ات ـــــــ الـــــــت وما   الع ر  
 

كر فاه ــــــــد    ـــــــد هللا فـــــــق الـــــــرَّ   كـــــــرل  ْو
{في الاكر الحكيم وهو القارآه:  -جَّ  وعال–كاا قال هللا   النهاياة  [49]هـ  : }إ نَّ المعا  ر    ل  ممب َّ  ـين 

 والخاتمة الحسنة لهم.
ــــــــــ  مز ــــــــــر    ــــــــــاك ْــــــــــن آراج د  فإي

 
ـــــــ  فــــــق ضـــــــمِّها الـــــــر     م ال ــــــ  فالس 
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النااس يكاوه لدياه لالياة وفصااحة يغحار لهاا مان لام ترساخ قدماه، وأحابعهم ا بعا  أحيانً تسمعوه 
اا فاي هااا  الفذام من الناسأل لفصاححهم وباليحهم، وتجد من أهَّ العلم الراسخين ممن لم تامت  ح ًّ

 الباب تجد الحضور لديه أقَّ، ولمن العقبى لهم.
ــ»وجاااء فااي الحاادتث  "فإيــاك ْــن آراج دــ  مز ــر   " ــان  الم إ نَّ م  ي  ر ار  ــحم نعاام البياااه وتنميااق  «ن  ل س 

اب وعقول الساامعين قاد يساحجيم لباطلاه مان يسامعهأل العبارات، وتزوأق العبارات بحيث ت  ا ب لب
ولاا أهَّ العلم يخحلفوه في هاا الحدتث هاَّ هاو مادح للبيااه أو ذم للبيااه؟    اك أه هااا البيااه 
َّ في لياه الحق ونصره فهو مدح، وإه اسحكعمَّ البياه في مدح الباطَّ وتزوأقه وتمرأره   ذا اسحكعم 

 على الناس    ك أنه ذم.
 .........طالب: ...

للمككاب ه باه  المن تكبيهه من وجهو  وه وجه، يعني: بالح ثيرأل  نه   تلازم أه يكاوه المكاب ه مطابًقا
 من كَّ وجه.

 طالب: ............
ان  »نعم  ْ   ي   ال  َّس  ْ      بمَّ  ق مبِّ اف     ا ب  بحيث يسحطيع الح ثير على الناس، وتجد  «   م   ب م ا     

في البياه والفصاحة، وتجاد تا ثيره فاي النااس فاي يويااء النااس وعاامحهم أقاَّ، صاحم الحق أقَّ 
وماع ذلااك طالام العلاام والعاالم عليااه أه ي  ااا با ساباب الحااي تجعاَّ الناااس يقبلاوه كالمااهأل ولااالك 

 ذكرنا في محاضراتو كثيرق أه ا صَّ. 
ـــــــــــــــــــا  هللاب    ـــــــــــــــــــا  ر  ب لبــــــــــــــــــــ و  

 
فـــــــان    رم ـــــــحا   ب هـــــــ   بولبـــــــ  الع  ـــــــا  ال َّ   

ماان مااع ذلااك كيااف تكقاادم هاااه المااا ق  لااى الناااس بحيااث ي  اااونها؟ اآله فااي ماا كو تهم يكقاادمونها ل 
ب طباقو جميلة وكااأل من أجَّ أه يكقب َّ عليها، كيف بالادتن الااآ هاو رأس الماال؟ر تقارأ ماا يكعيناك 
ااان ة    أه تكضااايف  ليهماااا ماااا يكعاااين علاااى فهمهااا ا علااى ذلاااكأل ولااااا ماااا تقحصااار علاااى المحااااب والسُّ

 وتفهيمهما.
ــــــــــ  مز ــــــــــر    ــــــــــاك ْــــــــــن آراج د  فإي

 
ـــــــ  فــــــق ضـــــــمِّها الـــــــر     م ال ــــــ  فالس 

ــــد ن دامــــ     ــــر الِّــــا  وال  ف ــــد مــــا   ي
 

  
"المكحوب    آ تنصبها؟ما الاما أ رآ  "كام  

 طالب:..........
 كامٌَّ؟ أمكاماًل 

 طالب: دام  .
 هاا ا صَّأل  ه ما فيه ما يسحدعي.

 طالب: والجم   با .
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"  له، ومكحوب ينيًّا.مث "غِّقٌّ
ححاى مان طاالب  -مع ا ساف–لسنا بحاجةأل  ه بع  الناس  "ْن ال ريين من د  م حد   غِّقٌّ "

حم المالم ونسحفيد منهم طكرقهم في المناقكات والار و  ؟ نقاول: أنات  العلم يقول: لماذا   نقرأ في كك
ف بسببه عن الحاق  لاى تسحفيد بع  الطرق، لمن الغاية تضيع عليك، قد تكفح ن بكالمهم، وتنصر 

" الباطَّ  ."غِّقٌّ ْن ال ريين من د  م حد 
حام  "فطالب   ن الح  فق الر   ضا ع  " حم الماالم أو كك حم الفلسفة أو كك يعني تقول: أنا أقرأ في كك

ن هااا الماالم ماا هاو  -يقولها بعا  النااس-ما علي   وف  ،الزنا قة، وأنا حاف  لمحاب هللا مكحص 
فحااول قاارأوا فااي هاااه المحاام ولاام يسااحطيعوا أه يخرجااوا منهااا، فالسااالمة    بصااحي ، علماااء كبااار

 يعدلها  يء.
حبهم و  ضره.  قد يقول قاطَّ:  يخ اإلسالم قرأ كك

 طالب: ..........
آ تعارف ماداه، وتعارف مساحواه أه تكجاانف فحاد َّ، أنات لاو ماررت تسحطيع أه تكجانف بعقلاك الاا

تساب ؟  ايخ  أه طلع مثَّ ما طلعوا الناس، وأنات ماا تعارفأو لنهرو أو لبحرو تقول: أكجانف وأسب  
حام  -رحمة هللا عليه–اإلسالم ما   َّ    بعد أه عرف  فموه طالم العلم يكجاانف لنفساه وأقارأ كك

بصااحي أل  ه المساا لة مااا هااي بخسااارق  نيااا أو صاافقة أو أسااهم أو  مااا هااو ...أناااالباادع، وأقااول: 
 لدتن.آ هو ا،  ،  سارق رأس المال الا يء
للهاروآ يكسامونه  ايخ اإلساالم )ذم الماالم( كحااٌب فاي ذم  "ومن  اض فق ْ   الكـ   فمـا هبـد "

 من أحسن ما يكقرأ في هاا الباب. ،المالم وأهله طكب ع في ثالثة مجلدات
وا طمة كلهم ذمُّوا المالم، والكافعي له كالم قوآ في ذم المالم وأهله، و يخ اإلسالم في مصنفاته 

رر في ذم المالم وأهله والححاتر منه.)الحمو   أة والحدمرأة( فيها كثير من الدُّ
ا"يقول:   عندك؟ماذا  "كفانا"في نسخحي  "كف  اه  ن   

ا".  طالب: "كف  اه  ن   
ا تِّا ض   له .. فك ٌّ"المخطوطة  "وليس كالًّ  "كفانا اه  ن    هااا  "فك ٌّ ي    الح  ِّْـد  ف  ـد 

واحدق، تجد المعحزلة لهم أصولهم وأعحمدوه وصفهمأل  ه مكاربهم محعد  ق   ترجعوه  لى أصول و
 عليها وأكعولوه عليها و  تروه ييرها، فحجد المعحزلة يقولوه: الحق عندنا، وا  اعرق كالك.
ل  نسا-الرواف  وما أ راك ماا الارواف  مان  ارهم و ارورهم كاَّ فرقاة مانهم تقاول: الحاق عنادآ 

عليااه الصااالق –الحعاادوا عان الجااا ق المرساومة فااي كحااب هللا وساان ة نبياه لماااذا؟  نهام  -هللا العافياة
 وكَّخ ا حن له طرأًقا، وأقول: هاا الطرأق هو ا ص .      -والسالم

" وا صااول    ،وتجاد هااه الفاارق لينهاا مان الحفاااوت الكايء المثيار "فكـ ٌّ ي ـ   الحــ  ِّْـد  ف  ــد 
ن ة وإ يعناي  ،فاي الفاروع ،ه صار لهم مااهم   في العقاطديقرب بعضها من بع ، لينما أهَّ السُّ
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أصول الحنفية في العقاطد، مع أصاول الكاافعية، ماع أصاول المالمياة، ماع أصاول الحناللاة واحادق 
ن ة. دق من المحاب والسُّ  في الجملةأل  نهم يسحندوه  لى أصولو موح 

ان ةكَّ الطواطاف وإه كانات مان الطواطاف البدعياة قاد يقولاوه: نحان نعحماد  وأساحدلوه  ،المحااب والسُّ
ااان ة، لمااان فهاااومهم اعحمااادت علاااى ييااار فهاااوم الصاااحابة أ ااااوا مااان علاااوم ا ولاااين  ،بالمحااااب والسُّ

ادوها، وجعلوهاا قواعاد وضاوابن  المحقدمين الفالسفة الاتن يكقال لهام: علاوم ا واطاَّ، أ ااوا منهاا وقع 
عوه لها ال ن ة، وأكخض  ان ة فهمهام معحماد تنطلقوه منها لفهم المحاب والسُّ ن ة، لينماا أهاَّ السُّ محاب والسُّ

علااى مااا جاااء عاان هللا وعاان رسااوله وعاان صااحالحه الاااتن عاصااروه وعايكااوه وفهمااوا عنااهأل فلااالك 
 انضبطت أصولهم وقواعدهم.

ا": -رحمه هللا–يقول   "ف   دان".وبالمخطوط  "ول  دان ب ًّ
ا.. ول   ِّ   "  ا ل  يكن م ِّا ض   آ كاه معنا اآله؟ار المالم الآ  ما"ف   دان ب ًّ

 طالب: .......... 
.َّ  نعم تحنق 

""  وهكاا.  ،تحنق َّ من  يء  لى  يء تجده اليوم على رأآ ويًدا على رأآ رب  ذا ت د  
 طالب: ..........

وتجاده كااا، وفاي آ ار أماره كماا  ،على كَّ حال المقصو  واض  أنه   تثبت له الق دم، فحجده كاا
اء المالم أنهم نادموا علاى ذلاك، نادموا علاى تعابهم: الارانآ، واآلمادآ، والجاوأني، حدع لمبار علم

فر طوا فيه من ا تباع، وتمنى بعضهم أه لو كاه على  تان  ما ومجموعة من رؤوسهم ندموا على
على أه هدانا لالتباع،  العجاطز، وبعضهم صر ح لااااااا)عجاطز نيسالور( فالحمد هلل على هاه النعمة

 نا با لحداع.تبحل ولم
وتجد نكوق اآلراء وا فمار الحي ا حرعوهاا والحادعوها عنادهم مثاار  عجااب  تبااعهم، وتجاد بعا  
هاااه الفاارق أ ااف ماان بعاا ، وماان الفاارق أو يالاام الفاارق تجاادهم يسااحدلوه بااالقرآه، وأسااحدلوه 

ان ة عياًنا ن ة، لمن على يير فهم الصحابة، واإل كال فيمن تكنالاا السُّ ا   تراهاا مرجًعاا، و  تراهاا بالسُّ
اان ة  موهاام طاطفااٌة واحاادق تنحساام  لااى اإلسااالم وهاا ،مصاادًرا، لااَّ تنبااا لهااا، وأنبااا لهااا با تباااع للسك

ا  حم المعحزلة تفساير الزمخكارآ فياه أحا تاث كثيارق جادًّ ن ة    هم، في كك الرواف ، كَّخ يسحدل بالسُّ
، وفاي الجهمياة، وفاي المعحزلاة، وفاي ا  ااعرق في الصحيحين وييرهما، وقكَّ مثَّ هاا في الزأدياة
 وييرهم يسحدلوه، لمن اإل كال أوتوا من الفهوم.

نحمم هاه   نعحد لها، و  نسحدل لها، وعندنا ما يكفينا مما أكث ر عن آل البيات،  الرافضة يقولوه: سك
اذتاام ومااا أكث اار عاان آل البياات كلااه موضااوعات ومقاااطيع   أصااَّ لهااا، وأنححلااوه وأضااعوه ا ك

مانهم لاراء، يعناي فاي أطماحهم ا واطاَّ: علاي،  -مانهم علاى الجاا ق-وا قاوأَّ على ا طمة، وا طمة 
والحسين، وعلي لن الحسين، ومحمد لن علي، ونأن العالدتن علي لن الحسين...  لى آ ره كلهام 



 

 

 
 

12 

 (2( شررررمل م دمرررة الرررن م    5شررررمل اع نررره و  مررر     

 

 

12 

ن ة من الصحيحين  حم السُّ حبنا كك ن ة، وأكخر   لهم في كك وييرهم، لمان هام ماا على الجا ق من أهَّ السُّ
ااان ة،   تااارووه   عااان ألاااي بكااار، و  عااان عمااار، و  عااان عثمااااه،  يكخر  جاااوه  حااادو مااان أهاااَّ السُّ

 والحدتث في هاا يطول، لمن  
ــــــا ــــــا لـــــ  يكــــــن م ِّا ض   ولـــــ  دــــــان ب ًّ

 
ـــــــــــــــد      ولـــــــــــــــ   ِّ  ـــــــــــــــ  ربـــــــــــــــ  ذا ت 

َّ أو تنحقَّ هاه...   ترجاع  لاى أصاَّو صاحي أل  يعني: كَّ توم لاه رأآ، لمااذا؟  ناه  " ذا ت د   "تحنق 
{ عليم  ه ا صَّ الصحي  الاآ جاء ممن  لق الخلق وهو لهم  [14]الم  : }  ال ي عم   ب م نم       

أصَّ ثالت ومحين وجا ق مسحقيمة ليس فيها تر   و  تناق ، بخالف آراء الرجال، ححى اإلنسااه 
تحبين له فاي تاومو آ ار وجاٌه آ ارأل تكدرك من نفسه أنه في هاا اليوم فهم هاا المالم على وجه، ثم 
 ولاا عكر ف تغير القول با حالف ا جحها  ححى من العالم نفسه.

ـــ  »: -علياااه الصاااالق والساااالم–كماااا جااااء عنااه  "ومـــا الحـــ  إال لي ـــ  دِّهـــارق"يقااول:     ْ كم بكب م  ـــر  ت 
ا إ الَّ ه ال     ه  ِّم  ْ ار ه ا ال   ز يغب  ِّ ه  ا د  ، ل يم به  اج  ر يمض   .«الم

يعني مع الوقت والححرأر للمساطَّ، واكحمال النصوص في الباب وفي المس لة تزأدها  "ضياج    زيد"
  الية من الحر  ."  اليًّا من تر    " ضياءً 

ع  م  {مثَّ هاا يكعرف بالرسوخ  "   يطمئن ال  ب" خب ن  ف ق الم الرَّا   هام ء   تجاد  [7]آ  ْمـران: }و 
ها ياًدا، لاَّ يكحررهاا وأحارص عليهاا، وقاد نحاوى الياوم وأنقضاو الف ه يصدرو   و  ،افي أقوالهم تناقًض 

ولايس فاي  ،تحبين له من  الل وقوفه على نصوص أ رى أو يفح  هللا له فهًما جدتًدا فححغير فحاواه 
هاا عيم و  تكنافي الرسوخ، لمن هاا قليَّ بالنسبة لما يصدر منه من علمو وتعليمو وفحوى، بخاالف 

 و  قاعدٌق تنطلقوه منها، فحجد أقوالهم محضاربة محناقضة. هم ء الاتن ليس لهم ثبات
  ــــــــ  يطمــــــــئن ال  ــــــــب غيــــــــر مــــــــروع  
 

ـــــــــ  آمـــــــــن  مـــــــــن تِّكـــــــــد     وال  ـــــــــا غ  ا
القلم الراساخ مطماذن، أماا الااآ   رساوخ لدياه وأكفاحن لحصادره للنااس، فحجاده فاي هااا الياوم يكفحاي  

قفااه؟  ذا كاااه مماان يحبااوه بكاايء، ثاام يساامع أه الصااواب والاادليَّ علااى  الفااه، فماااذا يكااوه مو 
اا تكباارر  -وهااا هااو الواجام علياه المكححااحم-الحصادر   يقاول: أكعلاان أناي أ طاا ت  تجاده تبحااث عم 

ولو بقولو ضعيف أو بخبرو ضعيف، فصاحم الحق  ذا أ ط  يقول: أ ط ت، وا صَّ أه  ، ط ه
الصاواب المكطاالق للادليَّ  نما يكسحدل به، فاإذا حصاَّ  ،  يكسحدل له ،الدليَّ يكسحدل به وأكسحنار به

لياااه  ،علياه أه تكباا ر لبيانهاافبهاا ون عمات، وإه حصاَّ  طا  ونلاة مان عاالم و الحماد هلل فالصاحي  
الحق فيها، وأحارص علاى أ  يكفحاي    بماا صا ، أ  يكفحاي بماا ثبات، وإذا حصاَّ مناه  ايء مان 

رحماة هللا –الان باان  كايخيكعلناوه ال -وهلل الحمد–و نا  الف ذلك ترجع عنه، وإلى وقحنا هاا و ي
اذ َّ عنهاا  -عليه في كثيرو من الفحاوى الحي رأى أنه لم تحباين المسا لة ولام تبحثهاا كماا تنبغاي  ذا سك
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نبحثها، يقاول بعا  الماايعين: نمسا  السامال، قلناا:   تمساحه، هااا  -رحمه هللا– ،يقول: نبحثها
 المالم جواب، وتربية لطالب العلم.

 ؟ في أول العصر العباسي، لمان قاال الكايخ:  أماطدق هَّ هو صحالي س له أحٌد عن معن لن ن و 
وهاا كثير في كالم  ايو نا الااتن هام  ايوخ اآل ارق فاي حقيقاة  ،-رحمة هللا عليه–هللا أعلم نبحثه 

 رحمنا هللا وإياهم. ،ا مر
 ومـــــــــــا الحـــــــــــ  إال لي ـــــــــــ  دِّهــــــــــــارق
 

ــــــــــر      ــــــــــا مــــــــــن ت   زيــــــــــد ضــــــــــياج   اليًّ
  ــــــــ  يطمــــــــئن ال  ــــــــب غيــــــــر مــــــــروع   

 
ـــــــــ  آمـــــــــن  مـــــــــن تِّكـــــــــد     وال  ـــــــــا غ  ا

ــــــد الراج ضــــــ  ْــــــن الهــــــد    فمــــــن   َّ
 

 ومــــن   َّــــد المع ــــ   فــــق الــــد ن  ه ــــد   
 "ود ٌّ ي    الح  ِّْد ". ، ه اآلراء   نهاية لها كما تقدم "فمن   َّد الراج ض  ْن الهد " 

فاي  اول: وهللا وجدت حدتثً ما يق "ومن   َّد المع    فق الد ن  ه د  " ،اواحدً  "ومن   َّد المع   "
ثم وجدت حدتًثا آ ر يخحلف عناه وهاو صاحي ،     ،-عليه الصالق والسالم–البخارآ عن النبي 

اَّ أو مرجااوح علااى وجاوه الحاارجي  عنااد أهاَّ العلاام الحااي أوصاالها  أه يكاوه منسااوً ا أو معناااه مكححم 
ًحاا وفااي الحاااف   ،عحبااار(فااي )مقدمااة ا  ابعضااهم كالحااانمي أوصاالها  لااى أكثاار ماان  مسااين مكرج  

وحصرها السايوطي فاي )تادرأم  ،العراقي أوصلها  لى ماطة في )من وجوه الحرجي  لين ا حا تث(
 وكَّ واحد من هاه الثمانية له فروع كثيرق. ،الراوآ( في ثمانية

ـــــــ  ـــــــاع لمـــــــا  ت ـــــــد ن إال االتر  فمـــــــا ال
 

 ْـــــــــن هللا والهـــــــــا   الر ـــــــــير محمـــــــــد   
اتن المصاادرأن مصاا ر مخحلاٌف فيهااا: الحاي منهاا القياااس، ماا فاي مصاادر ييار هااا تحفاار ع عان ها 

 وا سحصحاب وييرها من ا صول المعروفة عند أهَّ العلم.
 كـــــــــــرل   ـــــــــــا  ال ـــــــــــافعق وغيــــــــــــرق

 
 مـــــن الِّاصـــــرين الحـــــ  مـــــن دـــــ  مه ـــــد   

 قالوا: ما فيه    ما أتى عن هللا وعن رسوله. 
ـــــــــــا  هللاب الع ـــــــــــ   ــــــــــــ و     ـــــــــــا  ر  ب لب

 
ـــــــحا   ب هـــــــ   ب   ـــــــا  ال َّ فـــــــان    رم  ولبـــــــ  الع 

 وقالوا: 
ــــــ     ــــــفاه    ــــــرب   ل خ  ــــــ ب ن  م  مــــــا الع 

 
ــــــــ  ــــــــين  ا ــــــــ  ين الرَّ ــــــــ    وب ــــــــ ن      فب

 :-رحمه هللا–قال الناظم  
 ومحــــــض ال   ــــــق وال رــــــ   لــــــ  اـــــــ 

 
ـــــــــــــــد    ـــــــــــــــخو    و ت ـــــــــــــــري    و ر  جبحَّ  ت

 سمعنا وأطعنا،  ذا جاء عن هللا وعن رسوله فقكَّ: سمعنا وأطعنا. 
ماا أعجبااك الخباار ذهباات تبحاث عاان الحاا وأالتأل لححرأفااه عان مساااره وعاان وجهااهأل  ذا  "اــ  تــخو "

د  "ا  تخو   لالنحصار لمحبوعو أو لهوى   ". و ت ري   و ر  جبحَّ
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 فكيــــغ  برجــــق  ــــالع    الهــــد  امـــــرؤ  
 

ــــــــد    ــــــــن الحــــــــ  محــــــــض تعر ــــــــر     و كث
ث عن العلة تكوجد العلاَّ المناسابة، وقاد   تكادرك العلاة، فيكقاال: ها  اا الحكام تعبُّاد،   تكادركها  ذا بكح 

 ".و كثر   ن الح  محض تعرد  "العقَّ تعبًدا 
 طالب: ............
 امرٌؤ فاعَّ نعم.

 ه العقول السليمة يير المح ثرق بالمالم وعلام الماالم وأهاَّ الفلسافة  ؛"يبعرَّ ف  المع    وبدة  ال   "
ـر ة  »تكعر  فك باهلل و الباقية على فطرتها تدلك على الحق، وتدلك  ْ     المف طم لب     ب ل دب  ثام بعاد  ،«كب   م  م

 ذلك يسحمر أو تنحرف لح ثير ا لوأن وييرهما.
 أو صدقك؟ "ر      الدلي  الم يد   وصدق  "

، يبعرَّ   الع    د  ْ   صدق الر   ، فيك ن معط ف    ْ  ... اطالب: صدق 
 وحدق .

 طالب: ْ   وبدة الخال .
 ا نكعيدها.لمن  لون ،أنا نطقحها هكاا

"  المعقول يكعر  فك صدق الرسول؟ "يبعرَّ ف  المع    وبدة   ال  
 طالب: الع   الس ي .

الرسول ي تي من أرساله بماا تادل علاى صادقه مان المعجازات، يا تي لد طلاه، ولاو ماا يا تي لاد طَّ 
 نسحطيع أه نعرفه بالعقَّ؟ 

 إل  صد  .طالب: ال، الع   إذا نظر فق الدلي  الر  مع الر    اله د  
 يعني: "ر      الدلي  الم يد   وصدق  "

ــــــــــ  المع ــــــــــ   وبــــــــــدة  ــــــــــال     يبعرَّ ف
 

ــــــــــد    ــــــــــدلي  الم ي  وصــــــــــدق ر ــــــــــ     ال
ــــــــــدلي   ع  ــــــــــ     ــــــــــق ارتســــــــــا   ل   ويكف

 
ــــــــــــــــــ  ...  ــــــــــــــــــد ذا فاْزل  ومــــــــــــــــــن  ع

اتاارك العقااَّ، مااا هااو  ،وعرفاات وحادق الخااالق وصاادق الرسااول  االص ،يعناي:  ذا مسااكت الطرأااق 
م م عندك.  ، لمن ...ك نكمعناه تكهمله   ليس الح 

ــــــــــ    ــــــــــدلي   ع   ــــــــــق ارتســــــــــا   ل   ويكف
 

ــــــــــــــــــ  ...  ــــــــــــــــــد ذا فاْزل  ومــــــــــــــــــن  ع
وعرفات صادق مااا جااء عان هللا وعاان رساوله، فلسات بحاجااة  ،اآله أنات مساكت الطرأاق الصااحي  
 لى العقَّ، عليك أه تعمَّ بما جاء عن هللا وعن رسوله، وليس معنى هاا أنك تقول: ألغاي عقلاك 

لة، لَّ هي تابعة. بالملية، ت تيك  أ ياء من النصوص يكححا  فيها  لى العقَّ، لمنها ليست ممص  
 طالب: ............

 مع أنه   يكمكن أه تحعارض عقٌَّ صرأ  مع نقَّو صحي . ،يعني  ذا تعارض العقَّ مع النقَّ
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ــــــ  ــــــا ايان ــــــد نح ن ــــــ  مــــــا   ــــــدنا إل  ْو
 

ــــــ  الــــــر  اا بــــــد   ــــــ  إن شــــــاج ا ل  نبكمَّ 
دنا إل  ما  د ن   ".نبكمَّ   إن شاج ا ل  الر  اا د ايان .. " يعني: قصدنا "ح نا"ْو

ــــ ر    ومــــا  ا  فــــق  ترــــاع  بمــــد فــــق ال
 

 نجـــ    اهـــ  مـــن ضـــ  يـــا صـــا   ه ـــد  
ــالِّ جب   ، »لهاام نجااوم، و  يعنااي لااالك الحاادتث  -عليااه الصااالق والسااالم–أتباااع النبااي   اا ق د    صــح 

 أصاَّ لاه، لمان العلمااء    اك أنهام كالمصاالي  فاي ا رض، الحادتث   «  خ  َّه  ا   د   ب  اه  د   ب ب 
 ".نج    اه  من ض  يا صا   ه د "والنجوم تهحدآ لها الناس 

 "كحرره  ال اضق". 
 طالب: ...........

 نقف؟
 طالب: ...........

 .-رحمه هللا- لى أه القاضي يححا   لى ترجمحه وأتباعه 
 طالب: ...........
 م.القاضي ألو يعلى نع
 طالب: ...........

 جاء من ترجمحه من كالم النه.
 طالب: فق الطر ا .
 في الطبقات نعم.

 
   

  
  


