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 .نعم
ه حمــد وعلــى آلــه وصــحبوصــلى هللا وســلم و�ــارك علــى نبینــا م : الحمــد هلل رب العــالمین،طالــب

 .أجمعین
ذا األمـر هـوقـد زاد  فصـل:": للمسـألة الثالثـةا إتمامً  -رحمه هللا تعالى-فیقول المؤلف ، أما �عد

قـدم معدوًدا فـي حجـج اإل�احـة، ووقـع فیمـا ت على قدر الكفا�ة، حتى صار الخالف في المسائل
معنـى �ه بـین أهـل العلـم، ال وتأخر من الزمان االعتمـاد فـي جـواز الفعـل علـى �ونـه مختلًفـا فیـ

 .مراعاة الخالف"
مــا  والمقصــود بــذلك الخــالف المعتبــر، ألن �عــض النــاس �ســمع أن الخــالف لــه شــيء مــن األثــر،

هـذا  و�عضهم �طلـق أنـه ال إنكـار فـي مسـائل الخـالف. دامت المسألة خالفیة �ظن أن فیها سعة.
و�ذا أمكــن  �ســنده مــن الكتــاب والســنة،العبــرة �ــالخالف المعتبــر الــذي لــه مــا ، الكــالم لــیس �صــحیح

 . عداه خطأ مغفور من أهل االجتهاد الترجیح فالراجح هو الصواب وما
 یقـال: ِلـم"فإن له نظًرا آخر، بل في غیر ذلك، فر�ما وقـع اإلفتـاء فـي المسـألة �ـالمنع، ف طالب:

ال  ا فیهـا،فیجعـل الخـالف حجـًة فـي الجـواز لمجـرد �ونهـا مختلًفـ ؟تمنع والمسـألة مختلـف فیهـا
 ."لدلیل یدل على صحة مذهب الجواز، وال لتقلید من هو أولى �التقلید من القائل �المنع

لــو ووجــدوا مــا یناســبهم و�تفــق مــع أهــوائهم مــن األقــوال و ا إذا وجــدوا خالًفــ هــذه طر�قــة أهــل الهــوى،
 . ان�هللا المستع وسخروا ممن قال �خالفها، ،وطنطنوا علیها ،كانت شاذة تبنوها

�عة حیـث ، وهو عین الخطأ على الشر وال لتقلید من هو أولى �التقلید من القائل �المنع" الب:ط
ور حكى الخطابي فـي مسـألة البتـع المـذ� وما لیس �حجة حجًة. ،اجعل ما لیس �معتمد متعمدً 

 .في الحدیث عن �عض الناس"
 . نبیذ العسلخمر أو  وهو

ة، ه قـال: إن النـاس لمـا اختلفـوا فـي األشـر�أنـ المذ�ور في الحدیث عن �عـض النـاس،" طالب:
 أ�حنا ماوأجمعوا على تحر�م خمر العنب، واختلفوا فیما سواه؛ حرمنا ما اجتمعوا على تحر�مه و 

  سواه.
هللا  أن یـــردوا مـــا تنـــازعوا فیـــه إلـــى قـــال: وهـــذا خطـــأ فـــاحش، وقـــد أمـــر هللا تعـــالى المتنـــازعینَ 

  والرسول.
قد  ن األمةالقائل، للزم مثله في الر�ا والصرف ونكاح المتعة؛ أل  قال: ولو لزم ما ذهب إلیه هذا

  اختلف فیها.
ا األولــین واآلخــر�ن. هــذ و�یــان الســنة حجــة علــى المختلفــین مــن ،قــال: ولــیس االخــتالف حجــةً 

 .مختصر ما قال"
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 ردهوالعبـرة �ـالقول الـذي �سـ العبـرة �الـدلیل، الخـالف لـیس �حجـة،، الخطابي "هذا مختصر ما قال"
ن یِّ ألن المبـ بیان السنة حجة؛ والقول الذي ال دلیل علیه وال حجة علیه وجوده مثل عدمه. الدلیل،

 نعم.  .-جل وعال-ن �ه �الم هللا و�المه حجة یبیِّ  ،-علیه الصالة والسالم-هو الرسول 
هـا درأ ب"والقائل بهذا راجع إلى أن یتبع مـا �شـتهیه، و�جعـل القـول الموافـق حجـًة لـه و�ـ طالب:

د لـه مـن عن نفسه، فهو قد أخذ القول وسیلًة إلى اتباع هواه، ال وسـیلًة إلـى تقـواه، وذلـك أ�عـ
  أن �كون ممتثًال ألمر الشارع، وأقرب إلى أن �كون ممن اتخذ إلهه هواه.

ى رأي �عض الناس االختالف رحمًة للتوسع في األقوال، وعدم التحجیر عل ومن هذا أ�ًضا جعلُ 
 .واحد"

مـن تتبــع  ون الكـالم مــن الظهـور والوضـوح فــي أزمنـة مضـت مثــل ظهـوره فـي وقتنــا هـذا،قـد ال �كـ
وعــرف مــا آل إلیــه هــذا  وســائل اإلعــالم المقــروءة والمســموعة والمرئیــة عــرف حقیقــة هــذا الكــالم،

د علیهـا وال مستن ،ال دلیل لها ،قاد األمة �أقوال شاذةتُ ، الكالم من الضیاع في األفراد والمجتمعات
 هذا �الم لیس �صحیح.  و�ل خالف معتبر؛ ،ار أنه خالف�اعتب

تقدم  حتج في ذلك �ما ُروي عن القاسم بن محمد وعمر بن عبد العز�ز وغیرهما مما"و�ُ  طالب:
 .ِذ�ره"

 . �عني في خالف الصحا�ة
ور�مـا صـرح صـاحب هـذا القـول �التشـنیع علـى مـن الزم  ."و�قـول: إن االخـتالف رحمـة طالب:

مسـلمین، الـذي علیـه أكثـر ال وأ ،أو الراجح عند أهل النظر ،أو الموافق للدلیل القول المشهور
ه و�قول له: لقد حجرت واسًعا، وملـت �النـاس إلـى الحـرج، ومـا فـي الـدین مـن حـرج، ومـا أشـب

 .ذلك. وهذا القول خطأ �له، وجهل �ما ُوضعت له الشر�عة، والتوفیق بید هللا"
 هـذا فـي ،»ر بـین أمـر�ن إال اختـار أ�سـرهمایِّـمـا خُ « -السـالمعلیه الصالة و -و�حتج �عضهم �أنه 

ت أمـا أنـا، لیكـون حكًمـ -علیه الصالة والسـالم-�ختار النبي  ما �عد استقر الحكم. وقت التشنیع،
 ؟ من أجل ماذاتختار 
 .�عد »اما لم �كن إثمً « طالب:

 .  المستعان�هللا ال لتحقیق الحكم الذي �سوده الدلیل، للهروب من الحكم �ختاره،
نـه م"وقـد مـر مـن الـدلیل علـى خـالف مـا قـالوه مـا فیـه �فا�ـة، والحمـد هلل، ولكـن تقـرر  طالب:

الغـرض،  ذلك أن المتخیر �ـالقولین مـثًال �مجـرد موافقـةو ا على وجه لم یتقدم مثله، هنا �عًض اه
صـح �ول، فـال األ  أمـا إما أن �كون حاكًما �ه، أو مفتًیا، أو مقلـًدا عـامًال �مـا أفتـاه �ـه المفتـي.

 .على اإلطالق"
طیــب القــول الثــاني الــذي �صــب فــي  �حكــم لطــرف ألن هــذا القــول قیــل �ــه، أي فــي حقــوق العبــاد،

وانظـــر إلـــى  تنظـــر إلـــى الـــدلیل، أنـــت تضـــیع الحـــق ألنـــه قیـــل �خالفـــه؟؟ مصـــلحة الخصـــم الثـــاني
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فـإذا اجتهـدت  هـاد،المقصـود أنـك مـن أهـل النظـر واالجت واجتهد في المسألة ولو أخطأت، الراجح،
أمـا أن  أنـت علـى حـق إن شـاء هللا تعـالى. واستفرغت الوسع والنظـر فـي أطـراف المسـألة وأدلتهـا،

إذا �ـان هـذا �سـتحق وذاك  طیـب قیـل �خالفـه؟ تحكم لهـذا لز�ـد مـن النـاس ألن هـذا قـول قیـل �ـه،
 . ر�ستحق القول اآلخ

لخصـمین اتخیًرا بال دلیل لم �كن أحد ؛ ألنه إن �ان مأما األول فال �صح على اإلطالق" طالب:
علـى  فـال �مكـن إنفـاذ حكـم �الحكم له أولى من اآلخر؛ إذ ال مرجح عنده �ـالفرض إال التشـهي،

�ن، أحدهما إال مع الحیف على اآلخر، ثم إن وقعت له تلـك النازلـة �النسـبة إلـى خصـمین آخـر 
مـؤد إلـى فكذلك، أو �النسبة إلى األول، فكذلك، أو �حكم لهذا مرة ولهذا مرة، و�ـل ذلـك �اطـل و 

م د، وحـین ُفقـد لـهنـا شـرطوا فـي الحـاكم بلـوغ درجـة االجتهـاامفاسد ال تنضـبط �حصـر، ومـن ه
 �حكـم �كن ُبد من االنضباط إلى أمر واحد، �ما فعل والة قرطبة حین شرطوا علـى الحـاكم أن ال

إال �مــذهب فــالن مــا وجــده، ثــم �مــذهب فــالن، فانضــبطت األحكــام بــذلك، وارتفعــت المفاســد 
 .المتوقعة من غیر ذلك االرتباط"

فـي �ثیـر مـن األزمـان و�ثیـر مـن األقطـار  ولذا جاء اإللزام حینمـا صـعب االجتهـاد وتعـذر وجـوده
 وهــؤالء تجــد مــثًال هــؤالء �حكمــون �مــذهب مالــك،ف ألزمــوا �مــذهب معــین لتطــرد األحكــام، واألقــالیم،

�عضــهم أن یلزمــوا  ورأى وهــؤالء �مــذهب الحنابلــة، وهــؤالء �مــذهب الشــافعي، �مــذهب أبــي حنیفــة،
مشـرق لهـم �تـب اختاروهـا ظـاهر الروا�ـة وال فاألندلس �تب ابن القاسـم، �كتاب من �تب المذهب،

 �ـانوا وفي هذه الـبالد مـدة معینـة قـد تكـون خفـت وطـأة هـذا القـول،، وغیر ذلك من البلدان وغیره،
 . ألنه أوسع �تب المذهب في الفروع في المسائل �حكمون �ما تضمنه الكشاف �شاف القناع؛

لكـن األصـل  أهـل االجتهـاد.وأحسـن مـن اجتهـاد مـن لـیس مـن  على �ل حال أحسن من الضیاع،
إذا تعــذر ال بــد مــن حمــل النــاس علــى قــول هــو  ر؟لكــن إذا تعــذَّ  هــو االجتهــاد والنظــر فــي األدلــة.

ن مـا فـوا ألنفسـهم مـن أخـذً وألّ  ثم �عد ذلك مالوا إلى نسـف الكتـب والمـذاهب،. األقرب إلى الصواب
لــة األحكــام العدلیــة مثــل مج كتــب المــذاهب شــيء ملفــق علــى صــیغة مــواد وأصــدروه فــي مجــالت،

ســـخت �ـــل هـــذه األمـــور فـــي �ثیـــر مـــن بـــالد إلـــى أن عـــاد نُ ا فشـــیئً ا شـــیئً  ومدونـــة األحكـــام وهكـــذا،
 . نسأل هللا العافیة وحكم فیها �غیر شرع هللا، ،المسلمین

 یـه.فوهـذا معًنـى أوضـح مـن إطنـاب  وارتفعت المفاسد المتوقعة من غیر ذلك االرتباط،" طالب:
ق احـة و�طـال إذا أفتـى �ـالقولین مًعـا علـى التخییـر فقـد أفتـى فـي النازلـة �اإل� وأما الثـاني، فإنـه

 .العنان، وهو قول ثالث خارج عن القولین"
یـر بـین تخ لكن إذا جاءك من �قـول: القول الثاني إلزام �اإل�احة. القول األول إلزام �المنع،، تخییر

إحــداث قــول  هــذا قــول ثالــث،، یــدخل ال؟ هــل هــذا یــدخل فــي القــول األول أو فــي الثــاني القــولین؟
 جدید. 
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قـوالن لـه ال �حسـنإن لـم یبلـغ درجـة االجتهـاد �اتفـاق، و�ن بلغهـا لـم  "وهذا ال �جوز له طالب:
 أ�ًضا حسبما �سطه أهل األصول.و في وقت واحد ونازلة واحدة 

لمفتـي مـا فإن المفتـي قـد أقامـه المسـتفتي مقـام الحـاكم علـى نفسـه، إال أنـه ال ُیلزمـه ا وأ�ًضا 
 .أفتاه �ه"

 لـذي هــو بیـان الحكــم مـع اإللــزام�خـالف القضــاء ا بیــان الحكـم مــن غیـر إلــزام،: ألن حقیقـة الفتـوى 
 . �ه

فـي فتـواه  فهو قـد اسـتند وأما إن �ان عامی�ا، "فكما ال �جوز للحاكم التخییر، �ذلك هذا. طالب:
ــإلــى شــهوته وهــواه، واتبــاع الهــوى عــین مخالفــة الشــرع، وألن العــ لــى لم عام العــامي إنمــا حكَّ

ه دائـر لیخرج عن اتباع هـواه، ولهـذا ُ�عثـت الرسـل وأنزلـت الكتـب، فـإن العبـد فـي تقلباتـ ؛نفسه
قد و جانبین، ر �حكم االبتالء في المیل مع أحد التین: لمة َملك، ولمة شیطان، فهو مخیَّ بین لمَّ 

َدْیَناُه {ِإنَّـا َهـ ،]٨، ٧[الشـمس:  }ُفُجوَرَهـا َوَتْقَواَهـا) َفَأْلَهَمَهـا ٧{َوَنْفٍس َوَمـا َسـوَّاَها (قال تعالى: 
ـا َ�ُفـوًرا} ِبیَل ِإمَّا َشاِكًرا َوِ�مَّ وعامـة األقـوال  ].١٠[البلـد:  ْجـَدْیِن}{َوَهـَدْیَناُه النَّ  ]،٣[اإلنسـان:  السَّ

ض ر الجار�ــة فــي مســائل الفقــه إنمــا تــدور بــین النفــي واإلثبــات، والهــوى ال �عــدوهما، فــإذا عــ
ال فـ .نـي علـى اتبـاع الحـقالعامي نازلتـه علـى المفتـي، فهـو قائـل لـه: أخرجنـي عـن هـواي ودلَّ 

 .هما شئت؟"أن �قول له: في مسألتك قوالن، فاختر لشهوتك أیُّ  -والحال هذه-�مكن 
 ."أیَّهما"

قول: مـا ، فإن معنى هذا تحكیم الهوى دون الشرع، وال ُینجیه من هذا أن �"أیَّهما شئت طالب:
 وقا�ــة عــن القــالو فعلــت إال �قــول عــالم، ألنــه حیلــة مــن جملــة الحیــل التــي تنصــبها الــنفس، 

ن طلب أوالقیل، وشبكة لنیل األغراض الدنیو�ة، وتسلیط المفتي العامي على تحكیم الهوى �عد 
منه إخراجـه عـن هـواه رمـي فـي عما�ـة، وجهـل �الشـر�عة، وغـش فـي النصـیحة، وهـذا المعنـى 

 .غیره، والتوفیق بید هللا تعالى"في الحاكم و  جارٍ 
 �هللا أعلم.

 ال �ا شیخ؟أم كمل أُ  طالب:
 ؟ ماذا

 ال؟ أم نكمل  طالب:
 ...ألن هذه؛ ا الكالمذه مترا�ط نعم

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

  ال؟أم أقول نكمل  طالب:
 ؟ ین المسألةأ المسألة؟ هذه المسألة المائة صفحة، ،نعم
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 .......  طالب:
 .درسین تحتاج إلى، ثماني عشرة صفحة، �عة مائة وأر�عة عشرالمسألة الرا

 .تراه ما طالب:
 ؟ ماذا

 .ودك طالب:
 �یف نعوض؟ لكن نقف علیه، أن �ِهللا ودنا �هللاِ 

 مشكلة أنه إذا طالت المسألة. طالب:
ي �عنـي بـین المسـألة هـذه والتـي قبلهـا و�ـین الفصـل هـذا والـذ الكتاب �له متفرع، تطول،نعم، هذه 

 ي مــا �عتمــد علــى الــدرس فقــط،ذالــ ،�عنــي التصــور �عیــد إال لمــن یراجــع بلــه أســبوع �امــل مــا لــه،ق
، و�فهمهـا علـى وجههـا ،یتصـور المسـائل مـنالذي یر�ط الدرس هـذا �الـذي قبلـه و�الـذي �عـده هـو 

 .لحأن �ف قلَّ : وال �فتح الكتاب إال في الدرس هذا �ما قال أهل العلم ،أما من ال یراجع الكتاب
 .......  طالب:

 .غلط، العامة ال
 .......  طالب:
والـذي ال �عـرف سـبب الخـالف یرجـع هـذا الخـالف إلـى  العامة ال یدر�ون أسباب الخـالف، غلط،

 .ما �جوز اضطراب في الشرع،
 


