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 .نعم
ه حمــد وعلــى آلــه وصــحبوصــلى هللا وســلم و�ــارك علــى نبینــا م، الحمــد هلل رب العــالمین طالــب:
 .أجمعین
األصـل  وعلـى هـذا فصـل:" :للمسـألة الثالثـةا إتماًمـ -رحمه هللا تعالى-فیقول المؤلف ، أما �عد

 .الخالف" تخیر فيیینبني قواعد، منها: أنه لیس للمقلد أن 
مــن أن الحــق واحــد ال یتعــدد  �عنــي األصــل الــذي تقــدم والكــالم فیــه ومــا أورد علیــه ومــا أجیــب �ــه،

و�ذا اجتهـد وأخطـأ ، إذا اجتهـد الحـاكم فأصـاب فلـه أجـران«: فـي الحـدیث�مـا  المصیب واحد، وأن
 . "لیس للمقلد أن یتخیر"، »فله أجر واحد

إذا اختلــف المجتهــدون علــى قــولین، فــوردت �ــذلك علــى أن یتخیــر فــي الخــالف �مــا " طالــب:
 .المقلد"

لـد علیـه أن �ق ه و�ر�ح نفسـه و�سـهل علیـه،�عني المقلد لیس له أن یتخیر من األقوال ما یوافق هوا 
 ال بــد مــن )،متبــع مــا لــم �ضــف للعلــم والــدین الــورع ولــیس فــي فتــواه مفــتٍ ( األوثــق األعلــم األورع:

هــا و�ذا لــم توافــق ردّ  ألن �عــض النــاس إذا وافقــت الهــوى مــا فــي نفســه تبعهــا،؛ تــوافر هــذه األمــور
 لكـن یـذهب إلـى هـذا فیفتیـه �ـأن و�رتـاح إلیـه،و�ن �ان �قلده في مسـائل �ثیـرة و�رضـاه  ممن �ان،
، طیب األول أنت �نـت تقلـده فـي �ـل شـيء. ال شيء علیك ثم یذهب إلى ذاك �قول:ا، علیه هد�ً 

علیـــك : والـــذي �قـــول؟ ال شـــيء علیـــك :فمـــا الـــذي جعلـــك تنصـــرف عنـــه إلـــى الثـــاني الـــذي �قـــول
 �المجتهـد إذا ال �جـوز لـه ذلـك،؟ یتخیـر منهمـا مـا �شـاء، ال قضـاء علیـك: والثـاني �قـول، القضاء

لیـده ال ومثـل هـذا المقلـد إذا قلـد مـن تبـرأ ذمتـه بتق �ان له الحق بدلیله ال �جوز له أن �ختار غیـره،
 . ن قوله إلى قول غیره لمجرد الهوى �جوز له أن ینتقل ع

 فـارة،الك ًرا فیهمـا �مـا ُ�خیـر فـي خصـال"فقد �عد �عض الناس القولین �النسبة إلیه مخیَّ  طالب:
 .ن"فیتبع هواه وما یوافق غرضه دون ما �خالفه، ور�ما استظهر على ذلك �كالم �عض المفتی

رد یـمـا  هـذا حـرام أو حـالل، أو: علـى التخییـر، افعل هـذا أو ال تفعلـه، أنه: ًئاما �مكن أن یرد شی
 ].٨٩ المائدة:[ {َذِلَك َ�فَّاَرُة َأْ�َماِنُكْم ِإَذا َحَلْفُتْم} لكن في خصال الكفارة: هذا.

  ].٨٩[المائدة:  {ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكیَن} طالب:
[المائدة:  ُر َرَقَبٍة}َأْو َتْحِر�{ )،وأ( }ُهمْ {ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكیَن ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن أَْهِلیُكْم َأْو ِ�ْسَوتُ 

ا والتخییـر حینهـ )،أو(�ـالتخییر بــ فجـاءت الكفـارة وخصـالها من لم �جد �صوم.: ثم �عد ذلك]، ٨٩
و ال أأمـا فـي األقـوال إمـا أن �فعـل  ألنه مخیر. ؛له أن یتخیر حینئٍذ ما �سهل علیه وما �میل إلیه

 . ما ورد في هذا تخییر �فعل،
 -، وقـواه �مـا روي مـن قولـهور�ما استظهر على ذلـك �كـالم �عـض المفتـین المتـأخر�ن" طالب:

 ."»صحابي �النجومأ«: -علیه الصالة والسالم
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بــل هــو حــدیث  وذ�رنــا فــي دروس ســبقت أنــه ال �صــح وال یثبــت،ا، هــذا تكــرر عنــد المؤلــف مــرارً 
 . وحكم �عضهم �أنه موضوع منكر،
تى "وقد مر الجواب عنه، و�ن صـح، فهـو معمـول �ـه فیمـا إذا ذهـب المقلـد عفـًوا فاسـتف طالب:

 مفتیــین، وأمــا إذا تعــارض عنــده قــوَال  .علیــهصــحابی�ا أو غیــره فقلــده فیمــا أفتــاه �ــه فیمــا لــه أو 
ــ ــداخل تحــت ظــاهر الحــدیث؛ ألن �ــل واحــد منهمــا متِب ــیس ب ــالحق أن �قــال: ل ــده ف ــدلیل عن ع ل

 �قتضي ضد ما �قتضیه دلیل صاحبه، فهمـا صـاحبا دلیلـین متضـادین، فاتبـاع أحـدهما �ـالهوى 
 .ا"اتباع للهوى، وقد مر ما فیه، فلیس إال الترجیح �األعلمیة وغیره

�ســتطیع أن �میــز ولــو  ،والعــامي �فــرق و�عــرف فــي هــذه األبــواب �عنــي مــن الــورع والتقــوى والــدین،
ــ �االستفاضــة، ــ ،أعلــما �عنــي اســتفاض بــین النــاس أن فالًن ــا وفالًن ــ ،اأكثــر تحرً�  باًعــااتأكثــر ا وفالًن

هـم  لكـن، لـدقیقوالعامة و�ن �انت لیست لـدیهم أدوات األهلیـة واالجتهـاد ومعرفـة التمییـز ا للدلیل،
  وأحادیثهم في مجالسهم عن أهل العلم تنبئ عن ذلك. من ذلك،ا في الجملة �عرفون شیئً 

: قـال، اذهـب البـن عبـاس: قیل لـه أر�د ابن عمر،: فقال ابن عباس،: فقیل له جاء رجل �ستفتي،
أقـل فـي ولو �ـان  عن الدین، ذاك رجل مالت �ه الدنیا ومال بها! �عني الناس یبحثون عن الورع،

لكـن لـو جئـت إلـى مسـجد ، هـذا شـيء ثـانٍ  دعونا من المفاضلة بین ابن عمر وابن عبـاس؛ العلم.
ه �عـض الصـالة و�ن تـفات امـع األذان وشخًصـ ءمن المشا�خ في روضة المسجد جا اووجدت شیخً 

 یهمــه مــن �قــرن العلــم �العمــل، و�ن �ــان أعلــم مــن المتقــدم هــذا، تجــد العــامي مــا یثــق، كــان أعلــم،
 . ما �حفظه من المسائل أكثر أو أقل�غض النظر عن �ون ، همه مسألة الدین والورع واالتباعو�

ا �جــب "وأ�ًضــا فالمجتهــدان �النســبة إلــى العــامي �الــدلیلین �النســبة إلــى المجتهــد، فكمــ طالــب:
 .على المجتهد الترجیح أو التوقف، �ذلك المقلد"

 أحسن هللا إلیك �ا شیخ. طالب:
 .نعم

 .... ... طالب:
 ،مال یلزم أن �عـرف دقـائق العلـو  �عني �االستفاضة، اجتهاد مناسب له، ما هو بتكلیف �االجتهاد،
ال ال ینظــر فــي ، و�حفــظ مــن األدلــة مــا جملتــه �ــذا ،وهــذا ال �حفــظ �ــذا ،وأن هــذا �حفــظ مــتن �ــذا

  �االستفاضة. لكن �االستفاضة، هذا من حیث،
أفتـى �ـأن الـذهب  -اجـزاه هللا خیـرً  -فـالن: المرات وقالـت امرأة �بیرة في السن دخلت عليَّ مرة من

 مـا دام أنـت تفـرحین بهـذا مـا فیـه ز�ـاة، ما فیه ز�اة، :أنا أقول لیس فیه ز�اة! مبسوطة! قلت لها:
 المسـألة مـا هـي �مسـألة هـوى،. وابـن �ـاز وابـن عثیمـین فـي �فـة فـي �فـة، الكن ضعیني أنا وفالًنـ

ألنهـا تسـمع  ؛أر�عـین سـنة تز�ـي لعلهـا ظلـت ول بهذا �ل عمرهـا،یوم سمعت هذا �ق المسألة دین.
ا العـام ذهـ جعلهـاي ذالـ مـا ابن �از وابن عثیمین ومجموعة مـن المشـا�خ. المشا�خ �قولون �الز�اة،
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مــا هــي  تبــرأ �ــه ذمتــك. نا�حثــي عمــ المســألة دیــن، قلــت لهــا:. ألنهــا ســمعت قــول هــذا؟ مــا تز�ــي
مـا دامـت  ال، �ـذا، من حیـث �ثـرة العلـم و�ثـرة المحفـوظ و�ثـرة �مطالبة أن تمایز بین فالن وفالن

ألنــه ؛ انتقلــت للهــوى ؟ لمــاذا انتقلــت دتــه ســنین،اقتنعــت واالستفاضــة دلتهــا علــى أن هــذا أعلــم وقلَّ 
 . �هللا المستعان خفف عنها ال أكثر وال أقل،

هي ولـو جـاز تحكـیم التشـ �ـذلك المقلـد، فكما �جب على المجتهـد التـرجیح أو التوقـف،" طالب:
  واألغراض في مثل هذا لجاز للحاكم، وهو �اطل �اإلجماع.

ْن {َفـإِ لى: وهـو قولـه تعـا، فإن في مسائل الخالف ضا�ًطا قرآنی�ا ینفي اتباع الهـوى جملـة وأ�ًضا
ُسـوِل} وُه ِإَلـى للااَِّ َوالرَّ د تنـازع فـي مسـألته هـذا المقلـد قـو ]، ٥٩[النسـاء:  َتَناَزْعُتْم ِفي َشـْيٍء َفـُردُّ

ن مــهــا إلــى هللا والرســول، وهــو الرجــوع إلــى األدلــة الشــرعیة، وهــو أ�عــد مجتهــدان، فوجــب ردّ 
 متا�عـــة الهـــوى والشـــهوة، فاختیـــاره أحـــد المـــذهبین �ـــالهوى والشـــهوة مضـــاد للرجـــوع إلـــى هللا
ك والرســول، وهــذه اآل�ــة نزلــت علــى ســبب فــیمن اتبــع هــواه �ــالرجوع إلــى حكــم الطــاغوت، ولــذل

 .اآل�ة] ٦٠ساء: [الن ِإَلْیَك} ُأْنِزلَ  {َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذیَن َیْزُعُموَن َأنَُّهْم آَمُنوا ِ�َماأعقبها �قوله: 
ك فـإن ذلـ وأ�ًضـا .»أصـحابي �ـالنجوم«هذا �ظهر أن مثل هذه القضیة ال تدخل تحت قولـه: �و  

 وقد حكى ابن حـزم اإلجمـاع�فضي إلى تتبع رخص المذاهب من غیر استناد إلى دلیل شرعي، 
 .على أن ذلك فسق ال �حل"

مـا مـن  هألنـ اتباع الرخص تؤدي �اإلنسان إلى أن �خرج من الدین �الكلیـة؛، زندقة �عضهم �قول:
إذا أخــذ المبــیح فــي �ــل ، إال وفیهــا قــول مبــیح وقــول محــرم وقــول متوســط -إال مــا نــدر-مســألة 

 شيء على اإل�احة عنده.  �ل صار ما یتدین بدین، مسألة خرج من الدین،
مـر مـع إلى إسقاط التكلیف في �ل مسألة مختلف فیها؛ ألن حاصل األ فإنه مؤدٍّ  "وأ�ًضا طالب:

 .القول �التخییر أن للمكلف أن �فعل إن شاء، و�ترك إن شاء"
 وعـالم �قـول حـرام ،وهـذا حـالل ،عـالم �قـول �حـالل یوجـد ألنـه؟ لماذا �فعل ما شاء و�ترك مـا شـاء

 . شاء عمل و�ن شاء تركإن  ،فیترك
 ."وهو عین إسقاط التكلیف" طالب:

نا اتصــلا قــط! عنــدنا علمــاء إذا احتجنــا شــیئً ا مــا ارتكبنــا حراًمــ: ولین أنــه �قــولؤ نســب لــبعض المســیُ 
 . نسأل هللا العافیة أن المسألة عندهم میسرة وسهلة،ا ومعروف سلفً  علیهم،
�كـون  إذا تقیـد �ـالترجیح فإنـه متبـع للـدلیل، فـال�خـالف مـا  وهو عین إسقاط التكلیف،" طالب:

كذلك خر جاز، فال �قال: إذا اختلفا، فقلد أحدهما قبل لقاء اآل متبًعا للهوى وال مسقًطا للتكلیف.
ــ ألن �ــل واحــد منهمــا ؛ألنــا نقــول: �ــال، بــل لالجتمــاع أثــر ؛�عــد لقائــه، واالجتمــاع طــردي ي ف

 ."االفتراق
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أنــت مــا تعــرف إال هــذا القــول لــوال ، تقــال مــن مــذهب إلــى مــذهبلــوال االجتمــاع مــا صــار فیــه ان
، لعله �كـون أخـف ،أ�حث عن فالن وعالن ما تقول: ابن عباس خذ قوله، وجدتأنت  االجتماع،

 اوأنـه لـو وجـدت فالًنـ مجرد وصـف ال قیمـة لـه، ،ما هو �طردي صار لالجتماع بین االثنین أثر،
ــ أتبــع قولــه، إن وجــدت قولــه أرجــح . هــذا �ــالم لــیس �صــحیح؛ بــع قولــهفیمــا �عــد وأت اثــم أجــد فالًن

ثـم  ال شـيء علیـك،: فیقول ا�من �سأل شخًص  أبرأ لذمتك، ممكن، -أعني الثاني -ورأیت أن فتواه 
علیـك  أوعلیـك هـدي  ثـم �سـأل مـن هـو أشـد مـن ذلـك و�قـول: �جد نفسه غیر مرتاح لهذه الفتوى،

  . ء ذمتهأراد االحتیاط و�برا ما تبع هواه هذا، إلیه،األمر  هذا أبرأ، فیقول:، علیك �ذا أوالقضاء 
ًال ولـم في االفتراق طر�ق موصل، �ما لو وجد دلیبل لالجتماع أثر ألن �ل واحد منهما " طالب:

ــه، فهمــا ــه العمــل. أمــا إذا اجتمعــا واختلفــا علی ــه جــاز ل  �طلــع علــى معارضــه �عــد البحــث علی
اضـي لقـد أشـكل القـول �ـالتخییر المنسـوب إلـى القكدلیلین متعارضین اطلع علیهما المجتهـد، و 

ــابــن الطیــب، واعُتــ ه فــي ر إال �شــرط أن �كــون فــي تخییــر ذر عنــه �أنــه مقیــد ال مطلــق، فــال �خیَّ
ال و اه فیـه، العمل �أحد الدلیلین قاصًدا لمقتضى الدلیل في العمل المذ�ور، ال قاصـًدا التبـاع هـو 

 هنــا، واتبــاعالــذي هــو معنــى اإل�احــة مفقــود هلمقتضــى التخییــر علــى الجملــة، فــإن التخییــر ا
ع أحـد وفي هذا االعتذار ما فیـه، وهـو تنـاقض؛ ألن اتبـا الهوى ممنوع، فال بد من هذا القصد.

ن الدلیلین من غیر ترجیح محال، إذ ال دلیل له مع فـرض التعـارض مـن غیـر تـرجیح، فـال �كـو
  .ا إال هواه"هنالك متبعً 

�عني ما �مكن أن تعمل بدلیل وله ما �عارضـه فـي مسـتواه فـي ، �عني من غیر ترجیح محال ،نعم
یـرد فـي األمـور العاد�ـة مثـل هـذا مـن غیـر  ألنك إذا عملت �غیر مـرجح فأنـت متبـع للهـوى. القوة؛

�عنــي عنــدك  �مــا �مثــل شــیخ اإلســالم �البــداءة �أحــد الــرغیفین أو ســلوك أحــد الطــر�قین. تــرجیح،
. ســلكت أحــدهما مــا فیــه إشــكال عــن اآلخــر، از�ــة ألحــدهمال م طر�قــان یؤد�ــان إلــى مقــر عملــك،

�عنـي �ونـك  .هـو التـرجیح ولـو �ـان هـو مـا فیـه إال،؟ �صـیرمـاذا  بدأت �أحدهما، أمامك رغیفان،
لكـن إذا لـم یوجـد مـرجح مثـل األرغفـة التـي  بدأت �أحدهما قد یلـوح لـك مـرجح خفـي ولـو ضـعیف.

 ا،لكــن المخــابز الیدو�ــة تجــد هــذا أكثــر نضــجً ، رق تخــرج مــن المخــابز األوتوماتیكیــة مــا بینهــا أي فــ
 لكن المصانع المتقنة هذه توجـد لـك هذا شيء آخر، ،فتبدأ �ه ،هذا أقرب إلى ذوقك أكثر من هذا

 . ومثل هذا ال تالم علیه ا فبدون مرجح،فإذا بدأت �أحده أشیاء متشابهة متطا�قة من �ل جهة،
 للهوى؟ا . هل �عتبر....... اتباعً اتباع األ�سر...... أحسن هللا إلیك، طالب:
ومــنهم مــن  الــراجح األشــد، مــنهم مــن �قــول: قواعــد التــرجیح عنــد أهــل العلــم عنــد التســاوي، انظــر
وحفـت «ألن الـدین دیـن تكـالیف  ؛األشـد: ومنهم مـن �قـول، ألن الدین �سر ؛الراجح األ�سر: �قول

إذا تجنـــب  وعلـــى �ـــل حـــال: م،فهمـــا مـــذهبان ألهـــل العلـــ. مـــا حفـــت �الشـــهوات، »الجنـــة �المكـــاره
 اإلنسان اتباع هواه فهو على خیر على �ل حال. 
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 هذا؟ "فصل" طالب:
 .صفحات يثمان أر�عة،، صفحات يثمان؟ طو�ل

 ....... أم نقرأه �ا شیخ  تر�د أنطالب: 
 .درس �امل

 ....... طالب:
ا مـن فـي مسـألة لكـ لو �ان مقلد �قلد مثل الشـیخ ابـن �ـاز، -أحسن هللا إلیك -طالب: �ا شیخ

 هل.......  �عرف فیها قول الشیخ ابن �از،
 ؟أم ..ا ما وجد للشیخ �المً 

از هل �جب علیه البحث عن قول الشـیخ ابـن �ـ، ي یثق فیهمذلكنها....... ال، طالب: ما �حث
 مثًال أو ال؟
 .انعال م ولم �حمله على اتباعه هوى، ،إذا �ان الثاني ممن تبرأ الذمة بتقلیده، ال ما یلزم

 


