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 نعم. 
مد وعلـى و�ارك على نبینا محوصلى هللا وسلم ، الحمد هلل رب العالمین. : أحسن هللا إلیكطالب

 آله وصحبه أجمعین.
قـول واحـد  "الشـر�عة �لهـا ترجـع إلـى للمسألة الثالثة التـي ذ�ـر فیهـا المؤلـف:ا فإتمامً  أما �عد،

 .�ما أن في أصولها �ذلك وال �صلح فیها غیر ذلك"، و�ن �ثر الخالف ،في فروعها
 :ذ�ر 
ع رخـص المـذاهب، وأنـه إنمـا �جـوز واعترض �عض المتأخر�ن على مـن منـع مـن تتبـ فصل:" 

 .االنتقال إلى مذهب �كماله"
ْكرِ {َفاْسـَأُلوا أَْهـلَ : هذا فـرض العـامي نعم. العامي ال شك أن فرضه التقلید تقلید أهل العلم، ِإْن   الـذِّ

ا لتـي یوجـد فیهـلكن هذا العـامي ال �سـوغ لـه ال سـیما فـي البلـدان ا]، ٤٣[النحل:  ُكْنُتْم َال َتْعَلُموَن}
 فیختــار مــن قــول الحنفیــة مــا و�طلــع العــامي علــى أفعــال هــؤالء وأفعــال هــؤالء، المــذاهب المتعــددة،

مـن  لكـن لـو انتقـل. هذا ال �جوز �حـال ومن قول المالكیة ما �میل إلیه و�راه أسهل له، �میل إلیه،
 ،انـةهـذه د�ف إذا انتقـل إلیـه �كمالـه بتسـهیالته وتشـدیداته، هـذا قـالوا: حنفي إلـى مـالكي أو العكـس،

لكــن الكــالم فــي أن ینتقــي مــن  مــا یــالم.ففانتقــل لمالــك،  ،أفضــل مــن أبــي حنیفــةا ورأى أن مالًكــ
 مذاهب األئمة ما یناسب هواه. 

ــب: ــى خــالف طال ــا هــو عل ــال: إن أراد المــانع م ــنقض فیهــا قضــاء  "فق ــي ی ــة الت األمــور األر�ع
 .م"القاضي، فمسلَّ 

 والقواعد الشرعیة.  والقیاس، واإلجماع، النص، قالوا هي:
 -هإن لم �كـن علـى خـالف ذلـك، بـل قولـ"و�ن أراد ما فیه توسعة على المكلف، فممنوع  طالب:

طـف ، �قتضي جواز ذلـك؛ ألنـه نـوع مـن الل»�عثت �الحنیفیة السمحة«: -والسالم علیه الصالة
ما فـي  تقدم �العبد، والشر�عة لم ترد �قصد مشاق العباد، بل بتحصیل المصالح، وأنت تعلم �ما

ولها، علــى أصــ فیهــا الســماح مقیــًدا �مــا هــو جــارٍ  يهــذا الكــالم؛ ألن الحنیفیــة الســمحة إنمــا ُأتــ
 .ي"ولیس تتبع الرخص وال اختیار األقوال �التشهي بثابت من أصولها، فما قاله عین الدعو 

ت علـى استدالل �كون الشر�عة سمحة وسهلة ورفعت عنها اآلصار واألغـالل التـي �انـ نعم. قال:
فیهــا التكــالیف التــي هــي شــاقة فــي حــق �عــض النــاس فــي  یوجــد هــذا ال �عنــي أنهــا ال مــن قبلنــا،

هــذا الــدین «لكــن لــیس معنــى  ،»إن هــذا الــدین �ســر« لكــن ســمة الشــر�عة الیســر:، �عــض األحــوال
علیـه الصـالة -النبـي  التفلت عن األحكام الشرعیة والتنصـل منهـا �مـا یـدعو إلیـه �عضـهم. »�سر

لـــزم بـــنص صـــار هـــو لكـــن إذا أُ  هـــذا اختیـــار،؛ مـــا خیـــر بـــین أمـــر�ن إال اختـــار أ�ســـرهما -موالســـال
�كـون مثـل  -علیـه الصـالة والسـالم-ففـي وقـت التشـر�ع فـي وقتـه . ال �كون هناك اختیار الراجح،
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هـذا مـا فیـه  أما �عد أن استقرت أصول الشر�عة وفروعها وأدلتهـا والـراجح والمرجـوح، هذا التخییر،
 . والجنة حفت �المكاره فالشر�عة األصل فیها التكالیف، اآلن، اختیار
وى، "ثم نقول: تتبع الرخص میل مع أهواء النفوس، والشرع جاء �النهي عن اتبـاع الهـ طالب:

ْيٍء ْم ِفــي َشــ{َفــِإْن َتَنــاَزْعتُ فهــذا مضــاد لــذلك األصــل المتفــق علیــه، ومضــاد أ�ًضــا لقولــه تعــالى: 
وُه ِإَلى للااَِّ  ُسوِل}َفُردُّ  .]"٥٩[النساء:   َوالرَّ

 . ال تردوه إلى أهوائكم وما یناسبكم نعم. ردوه إلى الكتاب والسنة،
لـى "وموضع الخـالف موضـع تنـازع، فـال �صـح أن ُیـرد إلـى أهـواء النفـوس، و�نمـا ُیـرد إ طالب:

 الشر�عة، وهي ُتبین الراجح من القولین فیجب اتباعه ال الموافق للغرض.
لـى فیهـا الضـرورة و�لجـاء الحاجـة، بنـاًء ع ىتجاز هذا �عضهم في مواطن ُیـدعور�ما اس فصل:

 أن الضــرورات تبــیح المحظــورات، فیأخــذ عنــد ذلــك �مــا یوافــق الغــرض حتــى إذا نزلــت المســألة
أخـذ  على حالة ال ضرورة فیها، وال حاجة إلى األخذ �ـالقول المرجـوح أو الخـارج عـن المـذهب؛

حاصـله  اجح في المذهب، فهذا أ�ًضا من ذلـك الطـراز المتقـدم، فـإنفیها �القول المذهبي أو الر 
األخــذ �مــا یوافــق الهــوى الحاضــر، ومحــال الضــرورات معلومــة مــن الشــر�عة، فــإن �انــت هــذه 

 .منها، فصاحب المذهب قد تكفل ببیانها أخًذا عن صاحب الشرع" المسألة
ن مـس الـذ�ر فـي یـوم شـدید البـرد �عني إذا وجدنا في مسألة الوضوء من لحم اإلبل أو الوضوء م

للضـرورة أنتقـل إلـى مـذهب : ثـم تقـول هل أنت ممن �قول بوجـوب أو بـنقض الوضـوء فیهـا، مثًال،
  �سوغ ذلك؟، فالن

 .ال ما �سوغ طالب:
تمشـي علـى جـادة مـا . فـإن خفـت الضـرر مـن الوضـوء تـیمم أنـت تثبـت علـى مـذهبك، الجو �ـارد،

والشر�عة لـیس فیهـا  یوافق مذهب فالن. ا�ومً و  مذهب فالن،یوافق  ایومً ، تمشي على هوى أن هو 
 . ، وهلل الحمدآصار وال أغالل وال تكلیف �ما �طاق وال �محال

 .......  طالب:
 لصـعب.منها السـهل ومنهـا ا ألنه ما من مسألة إال في القلیل النادر إال و�وجد فیها أقوال، زندقة؛

ألنه إذا احتـاج إلـى ارتكـاب محظـور سـأل العـالم  ولین �صرح �أنه ما عصى هللا قط!ؤ �عض المس
 .جائز الفالني وقال له:

 .تخیر طالب:
 ؟ ماذا

 .تخیر طالب:
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 ثـانٍ  و�ذا احتـاج إلـى ارتكـابا، فمعناه أنه إذا احتاج إلى ارتكاب هذا المحظور سأل فالًنـ هذا هو،
رج مــن الــدین وال �خــ.. ثــم �ســأل غیــره.، والشــیخ الفالنــي مــا �ســعفه فــي هــذه المســألة ســأل غیــره

 �شعر. 
 فــال حاجــة إلــى االنتقــال عــن صــاحب الشــرع،ا فصــاحب المــذهب قــد تكفــل ببیانهــا أخــذً " طالــب:

ع وقـد وقـ عنها، و�ن لم تكن منها، فزعم الزاعم أنهـا منهـا خطـأ فـاحش، ودعـوى غیـر مقبولـة.
ا تقـول ئل: مـذ�ر عن اإلمام المازري أنه ُسـو�ُ  في نوازل ابن رشد من هذا مسألة نكاح المتعة.

 .فیما اضطر"
نعم. مسألة نكاح المتعة احتیج إلیها في وقت من األوقات أو ضرورة من الضرورات أو في سفر 

ال ســیما وأن ؟ المــانع أننــا نجــري فیهــا نصــوص مــا قبــل النســخ ومــا: �قــول �عضــهم، أو فــي غــزوة
رمـت إلـى یـوم ثـم حُ  �عني في فتح مكة وقبله أو خیبر احتاج الناس إلیها فأبیحت،، الظرف مشا�ه

إن النصــوص  فبعضــهم �قــول: ســخت إلــى یــوم القیامــة.نُ ، ال هــل نحتــاج إلــى مثــل هــذا؟ القیامــة.
 حتــاج إلــى النصــوص المكیــة فــي الظــروف الموافقــة للظــرف المكــي،�ُ  المكیــة والنصــوص المدنیــة،

هـذا لـیس . ج إلیها وتطبق في الظروف الموافقـة والمماثلـة للظـرف المـدنيحتاوالنصوص المدنیة �ُ 
 .ارتفع حكمه إلى یوم القیامة المنسوخ منسوخ، �صحیح،

 .......  طالب:
 .ال

 .......  طالب:
 ؟ كیف

 .......  طالب:
هـذا مـن أجـل حفظهـا أن ال  ال ال مـا هـو �حكـم وال حـد، لحفظهـا، ال ما هو برجـوع إلـى المنسـوخ،

 .ما هو برجوع إلى األصل رر الزنا،تك
زمـان، النـاس إلیـه فـي هـذا الما تقول فیما اضطر  ي أنه سئل:ر "و�ذ�ر عن اإلمام الماز  طالب:

لـى والضرورات تبیح المحظورات، من معاملة فقراء أهل البدو فـي سـني الجـدب؛ إذ �حتـاجون إ
 نـدنا إالعقـالوا لغرمـائهم: مـا  الطعام فیشترونه �الدین إلى الحصـاد أو الجـذاذ، فـإذا حـل األجـل

 .الطعام، فر�ما صدقوا في ذلك، فیضطر أر�اب الدیون إلى أخذه منهم"
 .فیكون بیع طعام �طعام

 .ال �جوز طالب:
 نعم. 
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�ـاب والضـطرار مـن �ـان مـن أر  "خوًفا أن یذهب حقهم في أیدیهم �أكـل أو غیـره لفقـرهم، طالب:
فـي ذلـك  وال حكام �الباد�ة أ�ًضا، مع مـا فـي المـذهبالدیون حضر��ا إلى الرجوع إلى حاضرته، 

 .من الرخصة إن لم �كن هنالك شرط وال عادة"
حلـت هـذه  و�نمـا طعـام بـدراهم، أن �كون طعام �طعـام، ما أصل العقد �عني لو اتفقوا من األصل،

 ؛دراهـم  بـداألصـل ال ال بـد دراهـم؟أم  اهل �ستوفوا طعامً ، الم �جدوا إال طعامً  الدراهم فلم �جدوها،
راهم كنا نبیـع اإلبـل �الـد« لكن ما هناك اتفاق وال مواطأة من أصل العقد، لئال �كون طعام �طعام.

مثـل هـذا  �عنـي ،»ت اسـتوفینا �الـدنانیرفـإذا حلَّـ، كنا نبیع اإلبل �الدراهم« ثم �عد ذلك، ،»والدنانیر
 .  »ال �أس إذا لم �فترقا و�ینهما شيء« لكن قال:، مثل الصرف

ر و��احـة �ثیـمع ما في المذهب في ذلك من الرخصة إن لم �كن هنالك شـرط وال عـادة " لب:طا
  من فقهاء األمصار لذلك وغیره من بیوع اآلجال خالًفا للقول �الذرائع.

ــام هــو جــنس مخــالف لمــا  ــام عــن ثمــن طع ــه إ�احــة أخــذ طع فأجــاب: إن أردت �مــا أشــرت إلی
 قـال: ولسـتُ  مـت.فیه عنـد أهـل المـذهب �مـا توهَّ  اقتضى؛ فهذا ممنوع في المذهب، وال رخصة

 ، بـلألن الورع قلَّ  ممن �حمل الناس على غیر المعروف المشهور من مذهب مالك وأصحا�ه؛
ر علـى كاد ُ�عدم، والتحفظ على الد�انات �ذلك، و�ثرت الشهوات، و�ثر من یدعي العلم و�تجاسـ

جـاب تسـع الخـرق علـى الراقـع، وهتكـوا حالفتوى فیه، فلو ُفتح لهم �اب في مخالفـة المـذهب ال 
 .هیبة المذهب، وهذا من المفسدات"

وال یتعـــداه فـــي جمیـــع  ،وهـــو مـــذهب مالـــك ،لكـــن هـــذا إذا �ـــان المقصـــود �المـــذهب مـــا یرمـــي إلیـــه
فــالمطلوب العمــل . فهــذا هــو التقلیــد والتعصــب المــذموم، المســائل ســواء �انــت راجحــة أو مرجوحــة

 . المذهب أو غیره سواء �ان هو ،ه�الراجح بدلیل
ن �أخـذ التي ال خفاء بها، ولكن إذا لـم �قـدر علـى أخـذ الـثمن إال أوهذا من المفسدات " طالب:

�فعـل و طعاًما، فلیأخذه منهم َمن یبیعـه علـى ملـك منفـذه إلـى الحاضـرة، و�قـبض البـائع الـثمن، 
 .ذلك �إشهاد من غیر تحیل على إظهار ما �جوز"

�ـــع الجمـــع «: نعـــم. �مـــا قـــال فى صـــاحب النقـــود �الـــدراهم والـــدنانیر،و�ـــو  بـــاع هـــذا الطعـــام،نعـــم. یُ 
 .  »اواشتر �الدراهم جنیبً  �الدراهم،
 "فانظر �یف لم �ستجز، وهـو المتفـق علـى إمامتـه، الفتـوى �غیـر مشـهور المـذهب، وال طالب:

ن ر ممـالـورع والد�انـة مـن �ثیـ �غیر ما ُ�عرف منه بناًء على قاعـدة مصـلحیة ضـرور�ة؛ إذ قـلَّ 
 .العلم والفتوى" ثَ ینتصب ُلبْ 

 ."ِلَبثِّ "
�مـا لفتـوى "إذ قل الـورع والد�انـة مـن �ثیـر ممـن ینتصـب ِلَبـثِّ العلـم وا .أحسن هللا إلیك طالب:

 .تقدم تمثیله"
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مـا لـم �ضـف ، ولـیس فـي فتـواه مفـت متبـع: (�مـا قـال بل هو شـرط فـي المفتـي، والورع ال بد منه،
 . )للعلم والدین الورع

فلــو ُفــتح لهــم هــذا البــاب النحلــت عــرى المــذهب، بــل جمیــع المــذاهب؛ ألن مــا وجــب " طالــب:
 للشيء وجب لمثله، وظهر أن تلك الضرورة التي ادعیت في السؤال لیست �ضرورة.

م وقد أذ�ر هذا المعنى جملًة مما في اتباع رخص المـذاهب مـن المفاسـد، سـوى مـا تقـد فصل:
ــاع الخــالفِذ�ــره فــي تضــاعیف المســألة، �االنســالخ  ــى اتب ــدلیل إل ــاع ال ــرك اتب ــدین بت ، مــن ال

إلــى مــا  اًال ال ینضــبط، و�تــرك مــا هــو معلــومو�االســتهانة �الــدین؛ إذ �صــیر بهــذا االعتبــار ســیَّ 
الخارجــة عــن مــذهب مالــك فــي هــذه األمصــار مجهولــة، و�ــانخرام  لــیس �معلــوم؛ ألن المــذاهب

ف، و�إفضــائه إلــى القــول بتلفیــق قــانون السیاســة الشــرعیة بتــرك االنضــباط إلــى أمــر معــرو 
 المذاهب على وجه �خرق إجماعهم، وغیـر ذلـك مـن المفاسـد التـي �كثـر تعـدادها، ولـوال خـوف

 .، والحمد هلل"اإلطالة والخروج عن الغرض لبسطت من ذلك، ولكن فیما تقدم منه �افٍ 
 لخ �ســببه النــاسو�نســ مــا �فســد أمــر الــدین والــدنیا، نعــم. ال شــك أن تتبــع الــرخص وزالت العلمــاء،

 وفیهــا المــانع إال وفیهــا القــول المــرخص والمبــیح،ا فإنــه مــا مــن مســألة �مــا ذ�رنــا آنًفــ، عــن دینــه
 ف.ما صار فیه تكالی فإذا تخیرنا في جمیع المسائل األقوال المبیحة خرجنا من الدین، والمحرم،

 .وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعین اللهم صلِّ 
 


