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 (١تعريف العلم
•
•
•
•
•
•
•
•

تعريف العلم.
طرف من قصة اإلمام َبق ِّي بن َمخلد األندلسي مع اإلمام أحمد رحمھما  تعالى.
طرف من ترجمة اإلمام أبي حاتم الرازي رحمه  تعالى.
طرف من ترجمة اإلمام ابن منده ر حمه  تعالى.
كلمات من صيد الخاطر البن الجوزي رحمه  تعالى في الحث على طلب العلم.
طرف من ترجمة اإلمام النحوي أبي عثمان المازني رحمه  تعالى.
طرف من ترجمة اإلمام أبي جعفر الترمذي رحمه  تعالى.
فضائل العلم.

 (٢فضائل العلم ،وحكم طلب العلم
•
•

فضائل العلم.
حكم طلب العلم.

 (٣آداب طالب العلم
•

آداب طالب العلم:
 oاألمر األول :إخالص النية ? عز وجل.
 oاألمر الثاني :رفع الجھل عن نفسه وعن غيره.
 oاألمر الثالث :الدفاع عن الشريعة.
 oاألمر الرابع :رحابة الصدر في مسائل الخالف.
 oاألمر الخامس :العمل بالعلم.
 oاألمر السادس :الدعوة إلى .

١

 (٤تتمة آداب طالب العلم
•

تتمة آداب طالب العلم:
 oاألمر السابع :الحكمة.
صابرا على التعلم.
 oاألمر الثامن :أن يكون الطالب
ً
 oاألمر التاسع :احترام العلماء وتقديرھم.
والسنة.
 oاألمر العاشر :التمسك بالكتاب
ُّ
 oاألمر الحادي عشر :التثبت والثبات.
 oاألمر الثاني عشر :الحرص على فھم مراد  تعالى ومراد رسوله صلى  عليه وسلم.

 (٥األسباب المعينة على طلب العلم ،وطرق تحصيل العلم ،وأخطاء يجب الحذر منھا
•

•
•

األسباب المعينة على طلب العلم:
ً
أوال :التقوى.
o
ثانيا :المثابرة واالستمرار على طلب العلم.
o
ً
ً
ثالثا :الحفظ.
o
رابعا :مالزمة العلماء.
o
ً
طرق تحصيل العلم.
أخطاء يجب الحذر منھا:
 oالحسد ،ومحاذير يقع فيھا الحاسد.
 oاإلفتاء بغير علم.
 oالك ِْبر:
 الفرق بين المھابة والكبر.
والعجب.
 الفرق بين الكبر ُ
 الفرق بين الكبر والصيانة.

 (٦تتمة أخطاء يجب الحذر منھا ،وكتب طالب العلم
•

•

أخطاء يجب الحذر منھا:
 oالتعصب للمذاھب واآلراء.
 oالتصدر قبل التأھل.
 oسوء الظن.
كتب طالب العلم:
 oكيف تتعامل مع الكتاب؟
 oمطالعة الكتب على نوعين.
 oجمع الكتب.
 oالحرص على الكتب المھمة.
 oتقويم الكتب.
 oاآلداب مع الكتب.
 oكتب مختارة لطالب العلم.

٢

 (٧فتاوى حول العلم )(١
•

فتاوى حول العلم:
 oھل يعذر طلبة العلم الذين درسوا العقيدة على غير مذھب السلف الصالح محتجين بأن
العالم الفالني أو اإلمام الفالني يعتقد ھذه العقيدة؟
ً
خصوصا مسألة القدر خوفا من الزلل.
 oحكم من ال يحب دراسة العقيدة
ً
 oيتحرج بعض طلبة العلم الشرعي عند قصدھم العلم والشھادة ،فكيف يتخلص طالب العلم
من ھذا الحرج؟
 oيختلف الكثير من طلبة العلم في معاملة أھل المعاصي ،فما التوجيه الصحيح جزاكم 
خيرا؟
ً
اھتماما
 oھناك بعض طلبة العلم يحرص على حضور دروس طلبة العلم دون أن يلقي
ً
بدروس العلماء الذين جمعوا ما لم يجمعه طلبة العلم ،فما توجيه فضيلتكم؟
يالحظ ضعف الھمة والفتور في طلب العلم ،فما الوسائل والطرق التي تدفع إلى علو الھمة
َ ُ o
والحرص على العلم؟
 oما نصيحة فضيلتكم لمن يجعل الوالء والبراء إلخوانه في موافقتھم له في مسألة أو عدم
موافقتھم له ،وكذلك ما يحصل من الحسد والبغض من طالب العلم؟
جانبا من جوانب تعلم العلم وھو لزوم أحد العلماء أو أحد المشائخ،
 oذكر الخطيب البغدادي
ً
فما رأي فضيلتكم؟
 oإذا أراد طالب العلم أن ينقل األحاديث التي زادت من بلوغ المرام على المحرر البن عبد
الھادي ،فھل ھذه الطريقة مفيدة؟
خيرا من بلوغ المرام؟
أليس
 oكتاب الم حرر البن عبد الھادي
ً
ُ oذكر عن ابن الوزير رحمه  أن الصحابة أبا بكر ،وعمر ،وعثمان ،وعلي رضي 
عنھم لم يحفظوا القرآن الكريم ،وكذلك ما ورد عن األئمة كعثمان بن أبي شيبة على قدره
أنه لم يحفظ القرآن ،األشياء التي تدعو بعض طلبة العلم لترك حفظ كتاب  ،ھل ھذا
صحيح؟
 oأرجو من فضيلتكم  -حفظكم  تعالى  -توضيح المنھج الصحيح في طلب العلم في مختلف
خيرا وغفر لكم.
العلوم الشرعية جزاكم  ً
متبعا لمذھب اإلمام أحمد؟
 oمتى يكون طالب العلم
ً
إماما من أئمة
 oما توجيه فضيلتكم  -حفظكم  تعالى  -لطالب العلم المبتدئ ،ھل يقلد ً
المذاھب أم يخرج عنه؟
 oما رأي فضيلتكم في بعض طلبة العلم الذين قد جمعوا أسس العلم في العقيدة ومعرفة
األحكام الفقھية ً
أخذا من العلماء ،فھل يقومون بالدعوة في المساجد أم ينتظرون حتى
يكون عندھم إذن رسمي من الجھات المختصة؟
 oكثرت األسئلة عن كيفية الطلب ،وبأي شيء يبدأ من أراد أن يطلب العلم ،وبأي المتون يبدأ
ً
خيرا؟
حفظا ،فما توجيھكم لھؤالء الطلبة ،وجزاكم  ً
خيرا؟
 oما طريقة طلب العلم باختصار جزاكم  ً
 oحكم تعلم اللغة اإلنجليزية في الوقت الحاضر.
وخصوصا أفالم تعلم اللغة
 oحكم مشاھدة األفالم التعليمية التي قد تكون فيھا نساء
ً
اإلنجليزية.

 (٨فتاوى حول العلم )(٢
•

تابع فتاوى حول العلم:
 oكثر عند بعض الشباب الصالح القول بعدم التقليد مستندين إلى بعض أقوال ابن القيم عليه
رحمة  ،فما قولية؟
 oإذا كانت األمة أحوج إلى العلوم المادية كالطب والھندسة وغيرھا ،فھل األفضل لإلنسان أن
يتخصص في العلوم المادية أم العلوم الشرعية؟
متأثرا بھا وغير مھتم بكتب
 oنالحظ أن أكثر الشباب يھتم بقراءة الكتب الثقافية العامة
ً
األصول ،فما نصيحتكم وفقكم ؟
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كثيرا من الناس يعلم بعض األحكام الشرعية كتحريم حلق اللحية وشرب الدخان ومع
نرى
ً
ذلك ال يعمل بعلمه ،فما أسباب ذلك؟ وكيف ُتعالج ھذه الظاھرة الخطيرة؟
ما الواجب على طالب العلم والعالم تجاه الدعوة إلى ؟
ما فائدة تعلم طالب العلم فرق المعتزلة والجھمية والخوارج مع عدم وجودھا في ھذا
العصر؟
نحن طالب العلم نحفظ الكثير من اآليات على سبيل االستشھاد ،وفي نھاية العام نكون قد
نسينا الكثير منھا ،فھل ندخل في حكم من يعذبون بسبب نسيان ما حفظوه؟
قد يعلم اإلنسان ً
فرضا أو نفال فھل يحل
شيئا ويأمر به غيره وھو نفسه ال يعمله سواء كان
ً
له أن يأمر غيره بما ال يعمل؟ وھل يجب على المأمور امتثال أمره أم يحل له االحتجاج
تبعا لذلك؟
عليه بعدم عمله ثم ال يعمل ما أمر به ً
كيف نرد على من قال :إن العلماء السابقين لم تكن لديھم المشاغل التي تؤثر على حفظھم
كما ھو حاصل لعلماء ھذا الزمان ،ومنھم من يكون ليس لديھم إال التفرغ لطلب العلم
وحفظه والجلوس بال مشاغل ،أما اآلن فكثرت المشاغل الدنيوية التي تأخذ كل الوقت،
واإلنسان قد ال يستطيع االستغناء عن ھذه المشاغل؟
بماذا تنصح من يريد طلب العلم الشرعي ولكنه بعيد عن العلماء مع العلم بأن لديه
مجموعة كتب منھا األصول والمختصرات؟
أنا طالب علم وأھلي عندھم ظروف مادية ،فقال لي والدي :اعمل علينا أفضل لك من طلب
العلم فھل أترك دراستي للعلم؟ وھل العمل على األھل أفضل أم ال؟
أنا طالب في الجامعة وكل دراستي نظريات غربية تنافي الشرع ،فيما رأيكم إذا علمت أنني
أنوي نقد مثل ھذه النظريات ونفع األمة اإلسالمية في دراستي الحالية وبعد تخرجي؟
ً
ممتازا وأنا مع ذلك نيتي طيبة فما رأيك في
أنا طالب أحب أن آخذ درجات عالية ومعدال
الفرح بالدرجات العالية والغضب من الدرجات الضعيفة ،ھل في ھذا خدش لإلخالص؟
ما رأي فضيلتكم في تعلم طالب العلم اللغة اإلنجليزية السيما في سبيل استخدامھا في
الدعوة إلى ؟
أ نا متخصص في علم الكيمياء وأتابع البحوث والدراسات التي تصدر في ھذا المجال لكي
مصنعا مع العلم بأن ذلك
أستفيد وأفيد من ذلك في أي مجال أعمل به سواء مدرسة أو
ً
يشغلني عن طلب العلم الشرعي ،فكيف أوفق بينھما؟
أي كتب تفسير القرآن تنصح بقراءتھا؟ وحفظ القرآن ،إذا حفظ اإلنسان ونسي فھل ھناك
وعيد فيه؟ وكيف يحفظ اإلنسان ويحافظ على ما حفظ؟

 (٩فتاوى حول العلم )(٣
•

تابع فتاوى حول العلم:
 oالسؤال عن كتاب فقه السنة.
 oفي ھذا الزمن يجرى تسمية بعض العلوم التجريبية بالعلم حتى إن المدارس الثانوية سميت
بعلمي وأدبي ،فھل ھذا صحيح؟ إضافة لذلك إن ھذا التقسيم في المدارس يعلق بآذان
ً
مستقبال؟
الطالب مما يؤثر عليھم
 oھل يعذر الشخص بعدم طلبه للعلم بسبب انشغاله بدراسته التي ليس بھا طلب للعلم
الشرعي أو بسبب عمله أو غير ذلك؟
يخشى ََّ
إنما َ ْ َ
العلماء{؟
 مِنْ ع َِبا ِد ِه ْ ُ َ َ ُ
 oما المقصود بالعلماء في قوله تعالىَ َّ ِ } :
 oھل تعليم الطالب الرياضيات إذا كان الشخص ينوي بھا وجه  له أجر أم ال؟
 oبعض الشباب يريدون أن يتعلموا الطب وبعض العلوم األخرى ولكن ھناك عوائق مثل
االختالط والسفر إلى بالد الخارج فما الحل؟ وما نصيحتكم لھؤالء الشباب؟
 oمن المالحظ انصرف كثير من طالب العلم عن إتقان قواعد اللغة العربية مع أھميتھا ،فما
تعليقكم؟
 oأيھما أفضل :التفرغ للدعوة إلى  عز وجل أم التفرغ لطلب العلم؟
 oإذا كان آفة العلم النسيان ،فما األمور أو الطرق التي تعين على ضبط العلم؟
 oما توجيھكم  -حفظكم  تعالى  -لطالب العلم حي ث ُيالحظ اإلھمال وعدم الجد مما له آثار
سيئة في التحصيل العلمي؟
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نرجو من سماحتكم  -حفظكم  تعالى  -توجيه نصيحة لمن عمل في مجال التدريس،
خيرا؟
عسى  أن ينفع بھا وجزاكم  ً
طالب علم يريد أن يذھب مع إخوانه في  لطلب العلم ،وكان الحائل بينه وبين الذھاب
معھم ھو أھله ،والده وأمه ،فما الحكم في خروج ھذا الطالب؟
ھل يجوز تعلم العلم من الكتب فقط دون العلماء وخاصة إذا كان يصعب تعلم العلم من
العلماء لندرتھم؟ وما رأيك في القول القائل :من كان شيخه الكتاب كان خطؤه أكثر إلى
الصواب؟
ھل يجوز تفسير القرآن الكريم بالنظريات العلمية الحديثة؟
خيرا ـ أن االعتماد على أقوال الرجال خطأ يضر طالب العلم ،فھل يفھم
ذكرتم ـ جزاكم  ً
معين فيما يشكل من أحكام؟
من ھذا عدم التمذھب أو الرجوع إلى مذھب َّ
ھل حديث) :كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم   ...إلى آخر الحديث( حديث صحيح ألنه يكثر
في مؤلفات العلماء؟
أيھما أفضل :مخالطة الناس بعد العشاء لتعليمھم وإرشادھم ونصحھم بحيث ال يمكن قيام
الليل أو اعتزالھم حتى يتم قيام الليل؟
وخصوصا في المواد الدينية وأنا متأكد من
يخطئ
ا
عندم
علي تجاه أحد األساتذة
ماذا يجب
ً
َّ
الجواب الصحيح؟
ھل يجوز إلقاء التحية على مدرس غير مسلم في الفصل أو خارجه؟
أمامي مجال لدخول كلية علمية فھل أدخلھا لنفع المسلمين أم أسلك المجال في كلية
خيرا.
الشريعة؟ أفيدوني جزاكم  ً
ما سبب توقف العالم عن الفتوى؟
ھناك من الناس من يفتي بغير علم ،فما حكم ذلك؟
ھل ھناك دعاء لحفظ القرآن؟ وما طريقة حفظه؟
أريد أن أتعلم العلم الشرعي وأبدأ في التعلم وال أعرف كيف أبدأ ،فبماذا تنصحوني في
ذلك؟
ھل يجوز للمرء أن يترك عمله ويتفرغ لطلب العلم ،فيكون عالة على أبيه وأخيه؟
طالب العلم المبتدئ ھل يبدأ في طلب العلم بالبحث عن األدلة أم يقلد في ذلك أئمة أحد
المذاھب؟ ما توجيه سماحتكم حفظكم  تعالى؟
خيرا.

جزاكم
للطالب
نصيحة
ما ھي الكتب التي تنصح بھا؟ ونرجو توجيه
ً
بماذا تنصح من بدأ في طلب العلم على كبر سنه؟ وإن لم يتيسر له شيخ يأخذ منه
ويالزمه ،فھل ينفعه طلب العلم بال شيخ؟
ما ھي الكتب التي تنصح بھا المبتدئ في طلب العلم وخاصة في العقيدة؟

 (١٠فتاوى حول العلم )(٤
•

تابع فتاوى حول العلم:
 oما ھي نصيحتك لمن ينسى ما يقرأ ويتعلم؟
 oانتشرت الفتوى حتى صار الصغير يفتي ،فما تعليقكم غفر  لكم؟
 oھل يجوز لطالب العلم أن يرجح بعض اآلراء الفقھية على بعض ثم يلزم بھا غيره؟ وھل له
أن يأخذ بالرأي المرجوح في بعض األحوال وھو يعلم الراجح؟
 oيالحظ التقصير في العمل بالعلم ،فما نصيحة فضيلتكم؟
 oما ھي الطريقة الصحيحة في طلب العلم؟ ھل يكون بحفظ المتون في علوم الشريعة أم
فھمھا؟
 oما رأيكم بمن يترك الدعوة بحجة التفرغ لطلب العلم ،وأنه ال يتمكن من الجمع بين الدعوة
والعلم في بداية الطريق؛ ألنه يغلب على ظنه ترك العلم إذا اشتغل بالدعوة ،ويرى أن يطلب
نصيبا اتجه لدعوة الناس وتعليمھم وإرشادھم؟
العلم حتى إذا أخذ منه
ً
 oما رأي فضيلتكم في تعلم التجويد وااللتزام به؟ وھل صحيح ما يذكر عن فضيلتكم  -حفظكم
 تعالى  -من الوقوف بالتاء في نحو )الصالة ،الزكاة(؟
 oبعض الناس يكتبون حرف )ص( بين قوسين ويقصدون به الرمز لجملة صلى  عليه
وسلم ،فھل يصح استعمال حرف )ص( ً
رمزا لكلمة صلى  عليه وسلم؟

٥

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

عندما يطرح سؤال شرعي يتسابق عامة الناس إذا كانوا في مجلس مثال بالفتيا في تلك
غالبا ،فما تعليقكم على ھذه الظاھرة؟ وھل يعتبر ھذا األمر من التقديم
المسألة وبغير علم
ً
بين يدي  ورسوله؟
السؤال عن كتاب بدائع الزھور.
السؤال عن كتاب تنبيه الغافلين.
ما ھي مكانة وفضل أھل العلم في اإلسالم؟
بعض الناس يعتقد أن دور علماء المسلمين مقصور على األحكام الشرعية ،وأنه ال دخل
لھم في العلوم األخرى كالسياسة واالقتصاد ونحوھما ،فما رأيكم في ھذا االعتقاد؟
معتبرا؟ وھل يكون الخالف في كل مسألة أم له مواضع
متى يكون الخالف في الدين
ً
معينة؟
ما حكم االجتھاد في اإلسالم؟
ھل يجب التقليد لمذھب معين أو ال؟
توجيھات لطلبة العلم.
أقسام الناس في طلب علم الكتاب والسنة الصحيحة.
ما قول فضيلتكم في بعض الطالب الذين يدرسون من أجل الوظيفة والراتب ،وكذلك ما
يفعله البعض من استئجار من يكتب لھم البحوث ،أو يعد لھم الرسائل ،أو يحقق بعض
الكتب فيحصلون به على شھادات علمية؟
ھل العلوم كالطب والھندسة من التفقه في دين ؟
بم يكون اإلخالص في طلب العلم؟
َِ
قول بعض الناس :إن إخالص النية في عصرنا الحاضر صعب أو قد يكون مستحيال؛ ألن
الذين يطلبون العلم والسيما الطلب النظامي يطلبون العلم لنيل الشھادة فحسب.

 (١١فتاوى حول العلم )(٥
•

تابع فتاوى حول العلم:
 oما نصيحة فضيلتكم حول العمل بالعلم؟
 oما األمور التي جب توافرھا فيمن يتلقى عنه العلم؟
 oبعض المبتدئين يبدؤون في القراءة من كتاب المحلى البن حزم بحجة التمرن على
المناظرة وحينما تنصحھم بأن ھذا سابق ألوانه فيقولون نريد التمرن ،فھل ھذا صحيح؟
 oإذا أراد طالب العلم الفقه فھل له االستغناء عن أصول الفقه؟
 oبعض طلبة العلم يأتي إلى مسألة من مسائل العلم فيبحثھا ويحققھا بأدلتھا ومناقشتھا مع
العلماء ،فإذا حضر مجلس عالم يشار إليه بالبنان ،قال :ما تقول أحسن  إليك في كذا
وكذا ،قال :ھذا حرام مثال ،قال :كيف؟ بم تجيب عن قوله صلى  عليه وسلم كذا؟ عن
ً
محيطا بكل شيء حتى ُيظھر
قول فالن كذا؟ ثم أتى بأدلة ال يعرفھا العالم؛ ألن العالم ليس
نفسه أنه أعلم من ھذا العالم ،فما رأي فضيلتكم؟
 oما توجيھكم حول استغالل الوقت وحفظه من الضياع؟
 oھل يجوز لطالب العلم إذا كان في مجلس عامة أن يقول لھم من عنده مسألة أو مشكلة
فليطرحھا حتى أجيب عليھا وتحصل الفائدة؟
 oھل تعتبر أشرطة التسجيل طريقة من طرق العلم؟ وما ھي الطريقة المثلى لالستفادة منھا؟
 oأيھما أفضل :قيام الليل ،أم طلب العلم؟
 oھل من توجيه إلى طلبة العلم حتى يكونوا دعاة؟ حيث إنھم يحتجون بطلب العلم وأنه
يشغلھم عن الدعوة؟
فبم ُيحكم عليه؟
 oإذا اجتھد العالم في مسألة من المسائل ولم يصب الحكم الصحيحَ ِ ،
 oقول من يقول بعدم االجتھاد وخلو ھذا العصر من المجتھدين.
 oما قولكم فيما يحصل من البعض من قدح في الحافظين النووي وابن حجر وأنھما من أھل
البدع؟ وھل الخطأ من العلماء في العقيدة ولو كان عن اجتھاد وتأويل يلحق صاحبه
بالطوائف المبتدعة؟ وھل ھناك فرق بين الخطأ في األمور العلمية والعملية؟
 oما يحصل من اختالف الفتيا من عالم آلخر في موضوع واحد ،ما مرد ذلك؟ وما موقف
متلقي الفتيا؟

٦

o
o
o
o
o

ً
طريقا للقدح فيھم ورميھم بالبھتان؟ وما النصيحة
ما قولكم فيمن يتخذ من أخطأ العلماء
التي توجھھا لطلبة العلم في ذلك؟
ما توجيھكم حول ما يحصل من البعض من التفرق والتحزب؟
ما نصيحتكم للطالب المبتدئ في العلم ،ھل يقلد العلماء أو يبحث عن األدلة؟
ما الواجب على العامي ومن ليس له قدرة على طلب العلم؟
من األصول التي يرجع إليھا طالب العلم الشرعي أقوال الصحابة ـ رضي  عنھم ـ ،فھل
ھي حجة ُيعمل بھا؟

 (١٢تتمة فتاوى حول العلم ،وذكر فوائد متنوعة في العلم
•

•

تتمة فتاوى حول العلم:
 oإذا تبين لكم رجحان قول كنتم تفتون أو تحكمون بخالفه ،فھل يجوز لكم الرجوع فيما
أفتيتم به أو حكمتم؟
 oإذا تبين لكم رجحان قول كنتم تفتون أو تحكمون بخالفه ،فھل يجوز لكم مستقبال أن تفتوا
أو تحكموا بما تبين لكم رجحانه؟
 oھل يجوز لإلنسان في مسائل الخالف أن يفتي لشخص بأحد القولين ولشخص آخر بالقول
الثاني؟
فوائد متنوعة في العلم:
 oأمور البد لطالب العلم من مراعاتھا عند طلبه ألي علم من العلوم.
 oمما ينبغي لطالب العلم مراعاته تلقي العلم عن األشياخ.
 oإذا دعت الحاجة للسؤال فليحسن طالب العلم السؤال ،أما إذا لم تدع الحاجة فال يسأل.
 oالحفظ ينقسم إلى قسمين.
 oالمجادلة والمناظرة نوعان.
 oالمذاكرة نوعان.
 oكراھية التزكية والمدح والتكبر على الخلق.
 oزكاة العلم تكون بأمور.
 oموقف طالب العلم من َوھْ ِم وخطأ العلماء.
 oفي المقصود ببركة العلم.

 (١٣الرسالة األولى :حسن الخلق وأھميته لطالب العلم ،والرسالة الثانية :الخالف بين العلماء
أسبابه وموقفنا منه
•

•

الرسالة األولى :حسن الخلق وأھميته لطالب العلم:
 oما ھو حسن ُ ُ
الخلق في معاملة الخالق؟
 oما ھو حسن ُ ُ
الخلق مع   -عز وجل  -نحو أقداره؟
 oحسن ُ ُ
الخلق مع المخلوق.
ً
مطلقا محمود ومأمور به؟
 oھل العفو عن الجاني
 oكيف يكون اإلنسان حسن ُ ُ
الخلق؟
الرسالة الثانية :الخالف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه:
 oمن أسباب الخطأ من أھل العلم واالختالف بينھم:
 أن يكون الدليل لم يبلغ ھذا المخالف الذي أخطأ في حكمه.

٧

 (١٤تتمة الرسالة الثانية :الخالف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه ،ورسالة في حث طلبة
العلم على االلتحاق بحلقات تحفيظ القرآن الكريم
•

•

تتمة الرسالة الثانية :الخالف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه:
 oمن أسباب الخطأ من أھل العلم واالختالف بينھم:
 أن يكون الدليل لم يبلغ ھذا المخالف الذي أخ طأ في حكمه.
 أن يكون الحديث قد بلغ الرجل ،ولكنه لم يثق بناقله ،ورأى أنه مخالف لما ھو
أقوى منه ،فأخذ بما يراه أقوى منه.
 أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه نسيه.
 أن يكون بلغه وفھم منه خالف المراد.
 أن يكون قد بلغه الحديث لكنه منسوخ ولم يعلم بالناسخ.
معارض بما ھو أقوى منه من نص أو إجماع.
 أن يعتقد أنه ُ َ َ
ً
ضعيفا.
 أن يأخذ العالم بحديث ضعيف أو يستدل استدالال
 oموقفنا من اختالف العلماء.
 oمن الذي يستطيع أن يستنبط األحكام من األدلة؟
الرسالة الثالثة :حث طلبة العلم على االلتحاق بحلقات تحفيظ القرآن الكريم.
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