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 .......  طالب:
�عنــي �ــون الرســول  ،-جــل وعــال-ة هلل ألن الخلــة مســتغرق ؛لكــن ال یتخــذ مــن أمتــه خلــیالً  یتخــذه،

 علیــه-ال أثــر لهــا فــي قلــب النبــي  هر�ــرة، ياألثــر فــي هــذا فــي قلــب المتخــذ أبــ نعــم،، تخــذ خلــیالً یُ 
 جـل -وقلبـه مسـتغرق �خلـة هللا یتخذ خلـیالً  -علیه الصالة والسالم-لكن �ونه  ،-الصالة والسالم

 نعم.  ،فهذا هو ،-وعال
 .......  طالب:

ر هذا من جهـة أنـه إذا أحـب لسـبب �ـان ذلـك السـبب أكثـر وهو قرَّ  العبارة مشكلة، ما فیه شك أن
 -�عنــي إذا تصــورنا أننــا نحــب الرســول. ووجــدت هــذه المحبــة �ســببه ،جــدوُ  هألنــه �ســبب منــه محبــة؛

ه أننـا معنـا وأدخلنـا �ـه الجنـة، ،ومـن الضـالل ،ألنه أنقذنا هللا �ه من النار ؛-علیه الصالة والسالم
 وهي غا�ة. ،ألنه وسیلة ؛-علیه الصالة والسالم-الجنة أكثر منه  أحببنا
 .......  طالب:
مـــع أن الوســـائل  واألصـــل أن محبتـــه غا�ـــة، ألننـــا صـــارت محبتنـــا لـــه وســـیلة إلـــى غا�ـــة،؛ فهمـــت

 اآلن الوضــوء وســیلة إلــى الصــالة،. الوســائل قــد تأخــذ أحكــام الغا�ــات إذا قر�ــت منهــا والغا�ــات،
هـو  ال، المـرأة فـي حـال الحـیض مـثًال تـؤمر �الوضـوء؟؟ الصالة نأمره �الوضوءولذلك المعفى من 

وترتبـــت علیـــه  ،-جـــل وعـــال-مرضـــاة هلل  ومـــع ذلـــك هـــو فـــي نفســـه غا�ـــة، وســـیلة إلـــى الصـــالة،
 مـن األمانـة ومـن والغسـل مـن الجنا�ـة مـن اإل�مـان، ومن اإل�مان أ�ًضـا، وهو مأمور �ه، األجور،

 اإل�مان. 
 ؟-علیه الصالة والسالم- �عني حبه لذاته -هللا إلیك أحسن -شیخ طالب:

 �ِهللا المسألة ما زالت �عني.
  .لذاته وز�ادة: طالب
 ؟ ماذا

  لذاته وز�ادة.: طالب
  إذا....... أحسن هللا إلیكم، طالب:

 .على محمد اللهم صلِّ 
 ....... وألنه طالب:

 یبقى هذا هو األصل. ،-جل وعال-هذا یبقى المدار على أنه امتثال ألمر هللا 
 .......  طالب:

 نعم.  فیكون حبه من حب هللا،
 .......  طالب:
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ألنك لماذا تنفـر  إذا أحبه اإلنسان أحب من نفسه اتضحت محبته لذاته؛ أحب لإلنسان من نفسه،
 ؟ ، وتستعیذ من الناروتطلب الجنة ،من العذاب

 .......  طالب:
  من أجل حظ نفسك. لحظ نفسك،

ه وصــلى هللا وســلم و�ــارك علــى نبینــا محمــد وعلــى آلــه وصــحب، مــد هلل رب العــالمینالح طالــب:
 .أجمعین
 : للمسألة الثالثةا إتمامً  -رحمه هللا تعالى-فیقول المؤلف ، أما �عد
د�قه : وقد أدى إغفال هذا األصل إلى أن صار �ثیر من مقلدة الفقهاء �فتي قر�به أو صـ"فصل

اتباًعـــا لغرضـــه وشــهوته، أو لغـــرض ذلـــك القر�ـــب وذلـــك  ؛ال�مــا ال �فتـــي �ـــه غیـــره مــن األقـــو 
 .الصدیق"

 نسأل هللا العافیة.
ــب: ــع رخــص  طال ــه تتب ــا، �مــا وجــد فی ــة الســالفة فضــًال عــن زمانن ــد ُوجــد هــذا فــي األزمن "ولق

 .اتباًعا للغرض والشهوة" ؛المذاهب
ولیة ممـن �خـاف ؤ عند �عض المفتونین ممن �فتي �عـض مـن لد�ـه مسـا وهذا الخلل ما زال موجودً 

 . نسأل هللا العافیة أو یرجو نفعه �ما یوافق هواه، ،ضرره
 ."وذلك فیما ال یتعلق �ه فصل قضیة وفیما یتعلق �ه ذلك" طالب:

 �عني سواء �ان في الفتوى أو في القضاء. 
و أو�ـین نفسـه فـي عبادتـه النـاس "فأما ما ال یتعلق �ه فصل قضیة، بـل هـو فیمـا بـین  طالب:

ففیه من المعایب ما تقـدم، وحكـى عیـاض فـي المـدارك: قـال موسـى بـن معاو�ـة: �نـت عادته، 
ل ظلمـه إذ أتاه ابن فالن، فقـال لـه بهلـول: مـا أقـدمك؟ قـال: نازلـة، رجـ ،عند البهلول بن راشد

�حنث فـي  ثالًثا ما أخفیته. قال له البهلول: مالك �قول: إنه السلطان فأخفیته وحلفت �الطالق
 .زوجته"
 . تطلق زوجته�عني 
ا مــ"فقــال الســائل: وأنــا قــد ســمعته �قــول: و�نمــا أردت غیــر هــذا. فقــال: مــا عنــدي غیــر  طالــب:

و لثالثـة أتسمع. قال: فتردد إلیه ثالًثا، �ـل ذلـك �قـول لـه البهلـول قولـه األول، فلمـا �ـان فـي ا
 ".أتو�م في نوازلهم بن فالن! ما أنصفتم الناس، إذا الرا�عة، قال: �ا

 .إذا
 ا الـرخص،طلبـتم لهـ ،قلتم: قال مالك، قال مالك، فإن نزلت �كـم النـوازل ذا أتو�م في نوازلهمإ" 

 .ما قال"دها الحسن؟! أو �الحسن �قول: ال حنث علیه في �مینه، فقال السائل: هللا أكبر ُقلِّ 
 . نعم ما طلقت زوجته. ،الحمد هلل الحسن �قول بهذا، خالص ما دام فیه قول ألهل العلم، :�عني
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 �تـب عمـر بـن :"وأما ما یتعلق �ه فصل قضیة بین خصمین فاألمر أشد، وفي المواز�ـة طالب:
غـي قـال ابـن المـواز: ال ینب. »فیختلف علیك أمـرك ،ال تقض �قضاءین في أمر واحد«الخطاب: 

 .للقاضي أن �جتهد"
ومثــل  ،مثــل المدونــة عنــدهم، ابــن المــواز هــو جــامع الكتــاب المواز�ــة، صــاحب الكتــاب المســمى:

 . عند المالكیة العتبیة
 زه ألحـد،في اختالف األقاو�ل، وقد �ره مالـك ذلـك ولـم ُ�جـوِّ  ال ینبغي للقاضي أن �جتهد" طالب:

مضـى، ثـم �قضـي فـي ذلـك الوجـه �عینـه علـى آخـر  وذلك عندي أن �قضي �قضـاء �عـض مـن
 .�خالفه، وهو أ�ًضا من قول من مضى"
ا ًنـألنـه أحیا أو التشـدید علیـه؛ أو التشدید علیـه �المقابـل، و�ستوي في هذا التخفیف على من �شاء

 فــال �جــوز هــذا وال هــذا. فیكــون فیــه قــول �التشــدید علیــه، ول مرتكــب لمخالفــة،ؤ �ــأتي شــخص مســ
 المقصود أن تفتي �ما تبرأ �ه ذمتك.

 .هذا ما �حصل طالب:
 .-جل وعال-وتخلص �ه أمام هللا 

 طالب: .......
 ؟ماذا

 ما �حصل. هذا :أقول طالب:
 ؟ ما �حصل كیف

  ؟لیس له وجود�عني  طالب:
 وجود في السابق.م ال،

 .نعمفي السابق  طالب:
�ـل  أعتق �ل یوم، أعتق رقبة، :لو قلنا له قال:، في األندلس الذي وطئ امرأته في نهار رمضان

؟ وزمـا �جـأم �جـوز هـذا . مـا یتكـرر منـه هـذا الخطـأ حتى صم شهر�ن متتا�عین، یوم �طأ و�عتق.
 . و�ن �ان أصعب علیه ما �جوز،

لـى "ولو جاز ذلك ألحد لم �شأ أن �قضي على هذا �فتیا قوم و�قضي فـي مثلـه �عینـه ع طالب:
 واً�ا.صـقوم �خالفه �فتیا قوم آخر�ن إال فعل، فهذا ما قد عا�ه من مضى و�رهه مالـك ولـم یـره 

 ام علـى وجـه ال یلحـق فیـهوما قاله صواب، فإن القصد من نصب الحكام رفع التشـاجر والخصـ
ضـاد أحد الخصمین ضرر، مع عدم تطرق التهمة للحاكم، وهذا النوع من التخییر في األقوال م

 لهذا �له.
وحكى أحمد بن عبد البر: أن قاضًیا من قضاة قرطبة �ـان �ثیـر االتبـاع لیحیـى بـن �حیـى، ال  

�حیــى وخــالف جمیــع أهــل �عــدل عــن رأ�ــه إذا اختلــف علیــه الفقهــاء، فوقعــت قضــیة تفــرد فیهــا 
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الشورى، فأرجأ القاضي القضاء فیها حیاًء مـن جمـاعتهم، وردفتـه قضـیة أخـرى �تـب بهـا إلـى 
ه، وقال له: ال أشیر علیه �شيء؛ إذ توقف على القضاء لفالن �مـا �حیى، فصرف �حیى رسولَ 

حیى وقـال فه �قوله قلق منه، ور�ب من فوره إلى �وعرَّ  ،أشرت علیه. فلما انصرف إلیه رسوله
إن شــاء هللا. فقــال لــه  ،لــه: لــم أظــن أن األمــر وقــع منــك هــذا الموقــع، وســوف أقضــي لــه غــًدا

 .جت غیظي"�حیى: وتفعل ذلك صدًقا؟ قال: نعم. قال له: فاآلن هیَّ 
 . یراه  �فتیه �قول �حیى وهو الو�ال �ان  �قضي له �الحق لما غضب �حیى،�عني 
ا هلل فإني ظننت إذ خالفني أصـحابي أنـك توقفـت مسـتخیرً  جت غیظي،فاآلن هیَّ : قال له" طالب:

 .مخلوق ضعیف" امتخیًرا في األقوال، فأما إذ صرت تتبع الهوى وتقضي برض
 نعم.  �عني نفسه.

ك، و�ال من ذلك فإنه أسـتر لـ إن رضیته منك، فاستعفِ  "فال خیر فیما تجيء �ه، وال فيَّ  طالب:
  زل.رفعت في عزلك. فرفع �ستعفي فعُ 

عیـاض، و�انـت ممـا  الشـیخ ابـن لبا�ـة مشـهورة، ذ�رهـا يصة محمد بن �حیـى بـن لبا�ـة أخـوق
غض من منصبه، وذلك أنه ُعـزل عـن قضـاء البیـرة لرفـع أهلهـا علیـه، ثـم ُعـزل عـن الشـورى 

 وأمــر �إســقاط عدالتــه و�لزامــه ،حبیــب بــن ز�ــاد ألشــیاء ُنقمــت علیــه، وســجل �ســخطته القاضــي
ر مــن ثــم إن الناصــر احتــاج إلــى شــراء ِمجشــ .فأقــام علــى ذلــك وقًتــابیتــه، وأن ال �فتــي أحــًدا، 

ابلتـه أحباس المرضى �قرطبة �عدوة النهر، فشكا إلى القاضي ابن �قي أمره وضرورته إلیـه لمق
 .�ه برؤ�تهم"متنزهه وتأذّ 

�عنــي فســحة مــن  "مجشــر"وهــو �حتــاج �مقابلــه  �عنــي هــذا مقابــل حد�قــة للخلیفــة للــوالي لألمیــر،
ووقــف  خاصــة أو ذوي العاهــات،الحتیاجــات االوهــذا لــذوي  ســقى منــه،یهــا حــوض مــاء �ُ األرض ف

ال أحد �سـتطیع أن �غیـر حكـم الشـرع  ال خلیفة وال غیر خلیفة، مخالص هو موقوف علیه علیهم،
�فتــي �مــا ا، زل ســا�قً هــذا الــذي ُعــ ،�حتــاج إلــى ابــن أبــي لبا�ــة فالقضــاة �لهــم رفضــوا، فــي الوقــف،

یـدفع أضـعاف ألن األمیـر هـذا  تـى �عـد مـا هـو �إفتـاء خـال مـن الحكمـة �الكلیـة؛ح ..ألنه یناسب؛
إلـى  دّ ورُ  ،وأفتـاه ،فجيء بهـذا، لكن العلماء �لهم أفتوا �عدم الجواز، و�نقل الوقف ،ما �ان �ستحقه

 نعم.  �هللا المستعان. ألنه أفتى الخلیفة أو األمیر �ما �حب، وظیفته و�لى الشورى؛
وهـو  تطلعه من عاللیـه، فقـال لـه ابـن �قـي: ال حیلـة عنـدي فیـه،رؤ�تهم أوان وتأذ�ه ب" طالب:

زلـه مـن الحبس. فقال له: فتكلم مع الفقهاء فیه، وعـرفهم رغبتـي ومـا ُأج هأولى أن ُ�حاط �حرم
 .أضعاف القیمة فیه، فلعلهم أن �جدوا لي في ذلك رخصًة"

ــادة فــي القیمــة لصــالح وأن تكــون رشــوة للقضــاة أو  الوقــف، وأ�ًضــا هنــاك فــرق بــین أن تكــون الز�
و�ذا �انــت لمصــلحة الوقــف  األمر أعظــم،فــلــو �انــت رشــوة للقاضــي  فالمســألة مراتــب، القاضــي،
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ونفعــه قلیــل �النســبة لمــا ســیئول إلیــه  ،وأن وجــود هــذا المشــجر ،وللنظــر فیهــا مجــال مصــلحة �بیــرة
 . لجوازى �ه عندهم عدم الكن المفتَ ، هناك من �قول �الجواز �عد النقل،

زراء "فــتكلم ابـن �قــي معهـم، فلــم �جعلــوا إلیـه ســبیًال، فغضـب الناصــر علـیهم، وأمــر الــو  طالـب:
صــر ولــم �صــل النا ،ه فــیهم إلــى القصــر وتــو�یخهم، فجــرت بیــنهم و�ــین الــوزراء مكالمــة�التوّجــ

 .معهم إلى مقصوده"
 . رحمة هللا علیهم

: إنهـم من أصحا�ه الفقهـاء، و�قـول �غّض  "و�لغ ابن لبا�ة هذا الخبر، فرفع إلى الناصر طالب:
 .حجروا علیه واسًعا، ولو �ان حاضًرا ألفتاه �جواز المعاوضة"

 نعم.  وفي �ل زمان ابن لبا�ة،
ألمـر اونـاظر أصـحا�ه فیهـا، فوقـع  ،وتقلـدها ،ألفتـاه �جـواز المعاوضـةا ولو �ان حاضـرً " طالب:

 .ى على حالته األولى"بنفس الناصر، وأمر �إعادة محمد بن لبا�ة إلى الشور 
 . نسأل هللا العافیة لرضا الوالة،ا ب في �ل زمان �سبً قرّ هذه من القرابین التي تُ 

بـن "ثـم أمـر القاضـي �إعـادة المشـورة فـي المسـألة، فـاجتمع القاضـي والفقهـاء، وجـاء ا طالب:
 هـا،فی لبا�ة آخرهم، وعرفهم القاضي ابن �قي �المسألة التي جمعهـم ألجلهـا وغبطـة المعاوضـة

ال بس عـن وجهـه، وابـن لبا�ـة سـاكت، فقـفقال جمیعهم �قولهم األول من المنع مـن تغییـر الُحـ
 : ما تقول أنت �ا أ�ا عبد هللا؟ له القاضي

إنهم ال قال: أما قول إمامنا مالـك بـن أنـس، فالـذي قالـه أصـحابنا الفقهـاء، وأمـا أهـل العـراق فـ
 .ُ�جیزون الحبس أصًال"
 .اوحبسً  ان �ونها وقفً �عني �خرج المسألة م

 .......  طالب:
�تــاب  ،او�ــأتي �ثیــرً ، مــن تر�یــا أو مــن المغــرب اآلن لــو جــاء �تــاب مــن جهــة مــن الجهــات، ،نعــم

 مــن یــرى الكتــاب تنازعــه نفســه،. وقــف، وقــف علــى الزاو�ــة الفالنیــة نفــیس نــادر ومكتــوب علیــه:
سـتفاد منـه ولن �ُ  ،زاو�ة صوفیة ما دام على ثم ینظر في المخرج،، مشكلته أنه مكتوب علیه وقف

ینظــر إلــى �لمــة هــل ا، وهــذا �تــاب نســخة خطیــة مــن صــحیح البخــاري تســتحق وزنهــا ذهًبــ فائــدة،ال
 ؟ من أجل أن یتحرر و�باع و�ستفید منه ؛أو ینظر إلى ما یبطل الوقف ،وقف

 .......  طالب:
 اًفـیبقـى وق ح التوقیـف علیهـا،على جهة ال �صـ اوموقوفً  الكن ما دام وقفً ، ما ال یبطل الوقفنعم، 

 و�صرف إلى جهة �صح التوقیف علیها.
 . وهذه المسائل لها نظائر �ثیرة 



 
 

 

 
 
 

٧  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٧ 

كثـر أ، وهـم علمـاء أعـالم یهتـدي بهـم وأما أهل العراق فإنهم ال �جیـزون الحـبس أصـالً " طالب:
 .األمة"
 . احتاجهم صاروا أعالمً یوم ا

فمـا  ،نین مـن الحاجـة إلـى هـذا المجشـر مـا �ـهو�ذ �أمیر المؤم یهتدي بهم أكثر األمة،" طالب:
، ك رأً�ـاد ذلـینبغي أن یرد عنه، وله في السـنة فسـحة، وأنـا أقـول فیـه �قـول أهـل العـراق، وأتقلَّـ

 عتقـدناهوا ،ومضـوا علیـه ،فقال له الفقهاء: سبحان هللا! تترك قول مالك الذي أفتى �ه أسالفنا
 .وأفتینا �ه ال نحید عنه" ،�عدهم

 ،اخـرً وآ مجردة النظر فیها لمصـلحة الوقـف والموقـوف علـیهم أوالً  ،�انت المسألة اجتهاد�ة �ِهللا لو
 .طرف عادي والطرف غیر مؤثر،

 .�عذر طالب:
أمــا وقــد دخــل فیهــا الســلطان والمنظــور  إذا �انــت مجــردة مــن هــوى. �مكــن أن ینظــر فــي المســألة،

 من هنا �أتي الخلل. ف فیها إلى تأثیر السلطان ال إلى أصل المسألة،
لمؤمنین ابوجه، وهو رأي أمیر ال نحید عنه  ،وأفتینا �ه ،ومضوا علیه واعتقدناه �عدهم" طالب:

 .ورأي األئمة آ�ائه"
 احتـیج إلـى وقـف وقـال: نعم. األمیر نفسه �فتي بها أمیر المؤمنین في قضـا�ا �ثیـرة مـرت علـیهم،

 مالك �قول �ذا.  ال �جوز،
�كـم أن  ة بلغـتد بن �حیى: ناشدتكم هللا العظیم ألم تنـزل �أحـد مـنكم ملمَّـ"فقال له محم طالب:

یر أخذتهم فیها �قول غیـر مالـك فـي خاصـة أنفسـكم وأرخصـتم ألنفسـكم؟ قـالوا: بلـى. قـال: فـأم
دوة. قـالمؤمنین أولى بـذلك، فخـذوا �ـه مآخـذ�م، وتعلقـوا �قـول مـن یوافقـه مـن العلمـاء، فكلهـم 

 ."بلغ إلىأفسكتوا، فقال للقاضي: 
 ."َأْنِه إلى األمیر"

 ."َأْنِه إلى" طالب:
 ؟ ما هي عندك

 ....... "أبلغ": ....... المحشي �أنه �اتب طالب:
  المعنى واحد. ،"َأْنهِ "معناه  ،نعم

ة المـــؤمنین فتیـــاي. فكتـــب القاضـــي إلـــى أمیـــر المـــؤمنین �صـــور  إلـــى أمیـــر هِ ْنـــأَ ". نعـــم طالـــب:
ى إلـى أن أتـى الجـواب �ـأن �أخـذ لـه �فتیـا محمـد بـن �حیـ المجلس، و�قي مع أصحا�ه �مكانهم

یمـة ض المرضى من هذا المجشر �أمالكه �منیة عجـب، و�انـت عظو�عوَّ  ،ذ ذلكبن لبا�ة، و�نفّ 
ا تز�د أضعاًفا على المجشـر، ثـم جـيء مـن عنـد أمیـر المـؤمنین �كتـاب منـه إلـى ابـن  القدر جد�

 .الوثائق" لبا�ة هذا بوالیته خطةُ 
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 ."خطةَ "
لیكــون هــو المتــولي لعقــد هــذه المعاوضــة، فهنــئ �الوال�ــة، وأمضــى  ؛"خطــَة الوثــائق طالــب:

الشـورى و القاضي الحكم �فتواه، وأشهد علیه وانصرفوا، فلم یزل ابن لبا�ة یتقلـد خطـة الوثـائق 
 إلى أن مات سنة ست وثالثین وثالث مائة.

ضــاف هــذا قــال: ینبغــي أن �ُ قــال القاضــي عیــاض: ذاكــرت �عــض مشــا�خنا مــرًة بهــذا الخبــر، ف 
الخبر الذي حل سجل السخطة إلى سجل السخطة، فهو أولى وأشد في السـخطة ممـا تضـمنه. 

  أو �ما قال.
ذه وذ�ر الباجي فـي �تـاب التبیـین لسـنن المهتـدین حكا�ـًة أخـرى فـي أثنـاء �المـه فـي معنـى هـ

ه �أیهـا او�ـل مالـك وأصـحا�مـن أق األخـذُ  المسألة، قال: ور�ما زعم �عضهم أن النظر واالستدالل
لوجــه یوجــب لــه ذلــك، فیقضــي فــي  ؛وال �میــل إلــى مــا مــال منهــا ،شــاء، دون أن �خــرج عنهــا
الًفـا رت تلـك القضـیة �ـان لـه أن �قضـي فیهـا �قـول ابـن القاسـم مخقضیة �قول مالك، و�ذا تكرَّ 
 .د له، و�نما ذلك �حسب اختیاره"للقول األول، ال لرأي تجدَّ 

ــ لمــذاهب �لهــا،وهــذا موجــود فــي ا ــ �أخــذون �قــول أبــي حنیفــة،ا الحنفیــة أحیاًن ل �أخــذون �قــو ا وأحیاًن
  والمرد في ذلك على ما یرجحه الدلیل ال على الهوى. �أخذون �قول محمد،ا وأحیانً  أبي یوسف،

ــ ي فــذ�ر ألنــه ُیــ؛ اإلنســان �ســتروح إلــى الروا�ــة األولــى فــي المــذهبا عنــدنا فــي فقــه الحنابلــة أحیاًن
ا ًعـتب ؛�سـتروح إلـى الروا�ـة الثانیـةا وأحیاًنـ، خمس روا�ات ،مثل الكافي أر�ع روا�ات ب،�عض الكت

ـــ لقوتهـــا وقـــوة مأخـــذها، فیأخـــذ  ،مـــا تعجبـــه الروا�ـــة األولـــى �كـــون الســـبب فـــي ذلـــك الهـــوى،ا وأحیاًن
  حیح.وهذا الكالم لیس �ص �لها روا�ات عن اإلمام أحمد، األمر فیه سعة، �الروا�ة الثانیة و�قول:

 .......  طالب:
 أضعاف أضعاف جاءهم. والمرضى انتفعوا، انتفع،
 .......  طالب:

 ؟ متى �جوز بیع الوقف
 .تعطل طالب:

 ؟ هل تعطلت منافعه لت منافعه،إذا تعطَّ 
 .......  طالب:

ملـك ما هو � األصل فیه أال �غیَّر إال إذا تعطلت منافعه، هذا وقف، ........  ما هي �مسألة ال،
 ال،، إلـــى غیـــره نتقـــل �ســـهولة ینتقـــل مـــنورؤي �ـــذا یُ  ،ؤي المكســـبورُ  ،ؤ�ـــت المصـــلحةا رُ حـــر إذ

 س. حبَّ األصل أنه مُ 
 .......  طالب:

 ألنه �ان عندهم �تاب اسمه سجل السخطة. ما أدري �ِهللا؛؟ "السخطة"
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 .......  طالب:
  ..فینقل �مكن عندهم �تاب اسمه سجل السخطة،

 .......  طالب:
 ماذا؟
 .......  ب:طال
 .نعم

 .......  طالب:
إن  :فیقــول ت هــذه الســخطة،ّلــفلمــا أفتــى حُ ، زلســخط علیــه فُعــ زل،خط علیــه فُعــنعــم. نعــم. هــو ُســ

 زل. ضاف إلى سجل السخطة األول الذي من أجله عُ هذه القضیة ینبغي أن تُ 
خـر آرجـًال اإلشـاعة، ثـم إن  "قال: ولقد حدثني من أثقه أنه اكترى جزًءا مـن أرض علـى طالب:

كتــري الم يفتاكتــرى �ــاقي األرض، فــأراد المكتــري األول أن �أخــذ �الشــفعة وغــاب عــن البلــد، فــأُ 
الثــاني �إحــدى الــروایتین عــن مالــك أن ال شــفعة فــي اإلجــارات، قــال لــي: فــوردت مــن ســفري، 

 عـن مسـألتي، فقـالوا: -وهم أهل حفظ في المسـائل وصـالح فـي الـدین-فسألت أولئك الفقهاء 
. منــا أنهــا لــك؛ إذ �انــت لــك المســألة أخــذنا لــك بروا�ــة أشــهب عــن مالــك �الشــفعة فیهــامــا عل

ــي بهــا. ــاني جمــیعهم �الشــفعة، فقضــي ل ــر مــن فقهــاء هــذا  فأفت ــي رجــل عــن �بی ــال: وأخبرن ق
إذا  المصنف مشهور �الحفظ والتقدم، أنه �ان �قول معلًنا غیر مستتر: إن الذي لصد�قي عليَّ 

 .ه �الروا�ة التي توافقه"وقعت له حكومة أن أفتی
 . نسأل هللا العافیة، أعوذ �اهلل

 سـتجازه لـم"قال الباجي: ولو اعتقد هذا القائل أن مثل هذا ال �حل له ما استجازه، ولو ا طالب:
  �علن �ه وال أخبر �ه عن نفسه.

فیهـا ل أم لعـ ،قال: و�ثیًرا ما �سألني من تقع لـه مسـألة مـن األ�مـان ونحوهـا: لعـل فیهـا روا�ـة
هـاء �ـان تكـرر علـیهم إنكـار الفق رخصة؟ وهم یرون أن هذا مـن األمـور الشـائعة الجـائزة، ولـو

مین وال مــن ســواي، وهـذا ممــا ال خــالف بــین المســل ،وال طلبــوه منــي ،لمثـل هــذا لمــا طولبــوا �ـه
 إال وال �حــل ألحــد أن ُ�فتــي فــي دیــن هللا ،وال �ســوغ ،ممــن ُ�عتــد �ــه فــي اإلجمــاع، أنــه ال �جــوز

الحق الذي �عتقد أنه حق، رضي بذلك من رضـیه، وسـخطه مـن سـخطه، و�نمـا المفتـي مخبـر �
 .م �ه وأوجبه"عن هللا تعالى في حكمه، فكیف �خبر عنه إال �ما �عتقد أنه َحكَ 

ذلـك  �عـد ثـما، وآخـرً  أوالً  -جـل وعـال-صـه أمـام هللا ووظیفـة الحـاكم فیمـا �خلِّ  ،�عني وظیفة المفتـي
فـإذا ضـمن ذلـك اتجـه  أول مـا یبـدأ �ـه نجـاة نفسـه وخـالص نفسـه، إن أمكـن،�سعى في نفـع غیـره 

 وسخط من سخط. ،رضي من رضي و�ال ما علینا لهم، إلى نفع الخلق إن أمكن،
 .أحسن هللا إلیك طالب:
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 نعم.  .�هللا المستعان
 .......  طالب:

 .لیس لك تو�ة
 .......  طالب:

 .نعم
 .......  طالب:

لــه قت ســهل علیـه القتـل، لـك تو�ـة، ألنـه لـو قــال: ؛ألنـه قبــل أن �قتـل ئال �قتـل،ولــ ،لـئال �جـرؤ ؛نعـم
 فهذا من فقه الفتوى.. أتوب و�قول:
 .......  طالب:

ذا م علیـه إد علیـه وتعّظـع علیـه األمـر وتشـدّ تشـنّ  أن �عني لو جاءك أحـد الزم هذا من فقه الفتوى،
 كان األمر خاصة إذا �ان من العظائم.

  ....... طالب:
 .نعم

 .قبل الوقوع طالب:
 .......  طالب:

أن ال  ؟مـاذامـن أجـل ، علیـك صـیام شـهر�ن: قـال علـيَّ إذا جامعـت؟مـاذا : لـو سـأل قـال، قبل ال،
فــاألمر قبــل حدوثــه  علیــك صــیام شــهر�ن وعلــى الترتیــب؟ نقــول لــه: وانتهــى، ،لكــن جــامع �جــامع.

 . ق علیه الحكم الشرعيطبّ و�ذا وقع �ُ  د فیه،شدّ �ُ 
و�المهـم علـى  ،لو نظـرت إلـى �تـب أهـل السـنة وأئمـة السـنة فـي أول األمـر عنـد نشـأة البـدع أنت

 ،مـن قـال �ـذا مـن فعـل �ـذا فقـد �فـر، عما تقرر فیما �عد:ا رأیت أن األمر �ختلف �ثیرً  المبتدعة،
ل مـا �مكـن أن �قـا.. خمسـمائة عـالم �كفـرون المعتزلـة الـذین �قولـون �خلـق القـرآن. الجهمیة �فـار،

 فنصــیر نكفــر النــاس وانتشــرت فــي المســلمین، اهــا النــاس،وتبنّ  ألنــه اســتقرت البــدع، ؟لمــاذا آلن،ا
  كلهم.

اآلن أنـــت لمـــا تتحـــدث عـــن أو  وتجتـــث مـــن جـــذورها. ،لكـــن قبـــُل �قضـــى علـــى الفتنـــة مـــن مهـــدها
 �ختلـف، د فیـه مثـل مـا تشـدد علـى االخـتالط فـي التعلـیم؟تشـدّ  یتحدث عن االختالط فـي الصـحة،

مـــا  و�ظنـــون أنـــه مـــا فیـــه أمـــل وال عـــالج، یرونـــهخمســـین ســـنة والنـــاس مـــن تـــم فـــي النها�ـــة هـــذاك 
 ال بد أن �جتث من أساسه.  یتحمسون له مثل التعلیم الذي في البدا�ات،

فكیـف �خبـر عنـه إال �مـا �عتقـد أنـه حكـم  و�نما المفتى مخبر عن هللا تعالى في حكمه،" طالب:
ُ : -علیـه الصـالة والسـالم-یـه هللا تعالى �قـول لنب�؟ �ه وأوجبه {َوَأِن اْحُكـْم َبْیـَنُهْم ِ�َمـا َأْنـَزَل للااَّ

] اآل�ة، فكیف �جوز لهذا المفتي أن �فتـي �مـا �شـتهي، أو ٤٩[المائدة:  }...َوَال َتتَِّبْع َأْهَواَءُهمْ 
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�جـب  �فتي ز�ًدا �ما ال �فتي �ه َعمًرا؛ لصداقة تكون بینهما أو غیـر ذلـك مـن األغـراض؟ و�نمـا
للمفتــي أن �علــم أن هللا أمــره أن �حكــم �مــا أنــزل هللا مــن الحــق، فیجتهــد فــي طلبــه، ونهــاه أن 
�خالفه و�نحـرف عنـه، و�یـف لـه �ـالخالص مـع �ونـه مـن أهـل العلـم واالجتهـاد إال بتوفیـق هللا 

  وعونه وعصمته؟!
د قــوال �مجــر هــذا مــا ذ�ــره، وفیــه بیــان مــا تقــدم مــن أن الفقیــه ال �حــل لــه أن یتخیــر �عــض األ

علیـه  والمقلـد فـي اخـتالف األقـوال التشهي واألغراض من غیر اجتهـاد، وال أن �فتـي �ـه أحـًدا.
لهوى، مثل هذا المفتي الذي ذ�ر، فإنه إنما أنكر ذلك على غیر مجتهد أن ُینقل عن مجتهـد �ـا

 .وأما المجتهد، فهو أحرى بهذا األمر"
 .�هللا أعلم 

 .على محمد اللهم صلِّ 
 صفحة واحد وتسعین.، نعم م البن فرحون وغیره في تعلیق الصفحة السا�قة،�ال هفی

 أقرأها؟ طالب:
 اقرأها.نعم، ؟ ماذا

لمفتـي وال ینبغـي ل والقرافي في اإلحكـام والـنص لـه: "قال ابن فرحون في تبصرة الحكام، طالب:
لتشـدید العامـة �اأن �فتـي  واآلخر فیه تخفیف، أحدهما فیه تشدید، إذا �ان في المسألة قوالن،

ب وذلــك قر�ـب مـن الفســوق والخیانـة فــي الـدین والتالعــ، والخـواص مـن والة األمــور �ـالتخفیف
 ."ودلیل �المسلمین،

 قلنـا:للكن لو �ان الـدین �ـالرأي  وال شك أن المسألة الكل أمام الشرع سواء ال العامة وال الخاصة،
ل بـ ألنـه إذا ارتـدع الخاصـة قـل الشـر، دید؛�فتى الخاصة �التشدید أولى من أن �فتى العامة �التشـ

و�لهــم أمــام الشــرع  لكــن یبقــى أن العامــة والخاصــة والنــاس سواســیة،. وهــذا لــه وجــه ینقطــع الشــر،
 . سواء

قلـب ودلیـل فـراغ ال، وذلك قر�ب مـن الفسـوق والخیانـة فـي الـدین والتالعـب �المسـلمین" طالب:
لـق دون �اللعـب وحـب الر�اسـة والتقـرب إلـى الخوعمارتـه  من تعظیم هللا تعالى و�جالله وتقـواه،

 .نعوذ �اهلل تعالى من صفات الغافلین" الخالق،
 أكمل؟ طالب:

 ."ابن القیم"
لـذي افـي آخـر إعـالم المـوقعین فـي الفصـل  -رحمـه هللا تعـالى-"وقال اإلمام ابن القـیم  طالب:

ل المحرمـة لمفتـي تتبـع الحیـال �جـوز ل الفائدة التاسـعة والثالثـون: عقده لفوائد تتعلق �الفتوى:
ـَق وحـرم اسـتفتافـإْن َتَتبَّـع ذلـك فُ  وال تتبع الرخص لمـن أراد نفعـه؛ والمكروهة، ن فـإن حسـ ؤه،سِّ

 ."قصده في حیلة جائزة ال شبهة
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توصـل �خـالف حیـل الیهـود التـي یُ  والحیلة الجائزة ما یتوصل بها إلى فعل الواجب وتـرك المحـرم،
 . المحرمها إلى ترك الواجب أو فعل ب

ن ملتخلیص المستفتي بها  فإن حسن قصده في حیلة جائزة ال شبهة فیها وال مفسدة،" طالب:
لحنث إلى التخلص من ا -علیه السالم-وقد أرشد هللا نبیه أیوب  بل اسُتحب، جاز ذلك؛ حرج،

تمـر إلـى بیـع ال بـالالً  ملسو هيلع هللا ىلصوأرشـد النبـي  فیضرب �ه المرأة ضر�ة واحـدة،ا �أن �أخذ بیده ضغثً 
مــن  لَّــصفأحســن المخــارج مــا خَ . فیــتخلص مــن الر�ــا، آخــرا ثــم �شــتري �الــدراهم تمــرً  �الــدراهم،

 الزم،وأقـبح الحیـل مـا أوقـع فـي المحـارم أو أسـقط مـا أوجبـه هللا ورسـوله مـن الحـق الـ المآثم،
 .انتهى"، �هللا الموفق للصواب

 ما یذ�ر...". ومن لطیف"
ــ طالــب: ــه اإلمــام ابــن الجــوزي ، صذ�ر فــي جنــب التــرخ"ومــن لطیــف مــا ُی رحمــه هللا -مــا قال
ترخصـت فـي شـيء : وقد ترخص فـي �عـض األمـور عن نفسه في �تا�ه صید الخاطر، -تعالى

وتخایـل لـي نـوع طـرد عـن البـاب  فوجـدت فـي قلبـي قسـوة عظیمـة،، �جوز فـي �عـض المـذاهب
 فقلـت لهـا: ؟ألیس ما خرجـت عـن إجمـاع الفقهـاء ما هذا؟: فقالت نفسي، و�عد وظلمة تكاتفت

 .أنك تأولِت": أحدهما؛ جوا�ك من وجهین �ا نفس السوء،
 .محاضرة ومناظرة مع نفسه

و لم أعتقد ل: قالت. فلو اسُتفتیِت لم تفت �ما فعلت، أنِك تأولت ما ال تعتقدین: "أحدهما طالب:
 إال أن اعتقادك هو ما ترضینه لغیرك في الفتوى.: قلت جواز ذلك ما فعلته.

بك ما أثـر ألنه لوال نور في قل نه ینبغي لِك الفرح �ما وجدت من الظلمة عقیب ذلك؛أ والثاني: 
 ."مثل هذا عندك

 نعم. . ما لجرح �میت إیالم القلب المیت:، نعم
 ،فـاعزمي علـى التـرك: قلـت. فلقد استوحشـت بهـذه الظلمـة المتجـددة فـي القلـب: قالت" طالب:

 ."وقد سلمتِ ا، ورعً  وعدي هجره، �اإلجماعا وقدري ما تر�ت جائزً 
 .اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعین

 


