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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.

 .منع
 أحسن هللا إلیك. طالب:

 عین.الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجم 
األحكـام  "الطرف الثاني: فیما یتعلـق �المجتهـد مـن :-رحمه هللا تعالى-أما �عد، فیقول المؤلف 

 جهة فتواه، والنظر فیه في مسائل:من 
لـى ذلـك . والـدلیل ع-صـلى هللا علیـه وسـلم-م في األمة مقام النبي المسألة األولى: المفتي قائ

م یورثـوا إن العلمـاء ورثـة األنبیـاء، و�ن األنبیـاء لـ«أمور؛ أحدها: النقـل الشـرعي فـي الحـدیث: 
، لـبن فشـر�ت بینـا أنـا نـائم أتیـت �قـدح مـن«، وفي الصحیح: »دیناًرا وال درهًما و�نما ورثوا العلم

تـه قـالوا: فمـا أول. »خرج من أظفاري، ثم أعطیت فضلي عمر بـن الخطـابحتى إني ألرى الري �
 .وهو في معنى المیراث". »العلم«�ا رسول هللا؟ قال: 

 الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله، نبینا محمد وعلى آله وصحبه
 أجمعین.

ــ ، واألصــل فیــه أن ال یتصــدر -جــل وعــال-ع عــن هللا ال شــك أن المفتــي علیــه مســئولیة، وهــو موقِّ
م له لذلك من العلم المبني على النصـوص والـدین والـورع. والمؤلـف �طلـق الكـالحتى یتم له ما یؤهِّ 

 وهو المطلوب من المفتي، ال أنه موجـود ،في المفتي عموًما، و�نبغي أن �قید �أن هذا هو األصل
جـل -لم لـه هـذا الكـالم، وهـو موقـع عـن هللا في سائر من �فتي �ما یوحي �ـه �المـه، ولـذلك مـا ُسـ

 في بیان أحكامه، وهو عرضة للخطأ. -وعال
أنــه جعــل حتــى عمــل المفتــي ُ�قتــدى �ــه وهــو أســوة وتشــر�ع، لكــن هــذا  -رحمــه هللا-ومــن تســاهله  

ومنـه مـا ال �صـح، منـه مـا هـو  ،الكالم لیس �صحیح؛ ألن عمل المفتي ال شك أنـه منـه مـا �صـح
كثـر خطأ تبًعا لفتواه القولیة، وقـد یتحـرى و�تحـرز المفتـي فـي الفتـوى القولیـة أ ومنه ما هو ،صحیح

مما یتحرى في عمله؛ ألنه قد یتسامح مع نفسه فـي �عـض األمـور التـي ال یـرى فیهـا نكـرة شـدیدة، 
 قــد یتخلــف العمــل، وهــذافبینمــا الكــالم ســهل أن یــتكلم �مــا یــدل علیــه الــدلیل، لكــن إذا جــاء العمــل 

�ثیـر مــن المفتـین. نعـم، قــد �كـون �عـض المفتـین �حمــل نفسـه علـى أمــر أشـد ممـا �فتــي الواقـع فـي 
د �ه، وهذا الذي �حمله علیه الورع. لكْن �ثیـر مـنهم ال سـیما فـي العصـور المتـأخرة �عـد طـول األمـ

ُوجــد مــن یتســاهل و�تراخــى، و�ال متــى وجــدنا مــن �فتــي تفوتــه الصــالة �لهــا؟ والعامــة خیــر منــه فــي 
 قیاًسا على ،هل هذا �صلح أن �قتدى �ه؟ لكنه �طلق، �قول: حتى إقرار المفتي تشر�ع هذا الباب،
 وفعله و�قراره. -علیه الصالة والسالم-قول النبي 
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�عني المفتي ما �حضر مجالس �حصل فیها �عض المخالفـات و�سـكت لمصـلحة، هـذا إذا أحسـنا  
. فكالمـه فیـه نظـر مـن اوضـعفً  ااخًیـوتر  �ه الظن قلنا: سـكت لمصـلحة راجحـة، وقـد �سـكت تسـاهًال 

 أوله.
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:

 .نعم. �هللا �عفو عنا وعنه
وقـال  ]،١٢[هـود:  }{ِإنََّما َأْنـَت َنـِذیرٌ نذیًرا؛ لقوله:  -صلى هللا علیه وسلم-"و�عث النبي  طالب:

یِن َوِلیُ اُهـوا ِفـي َطاِئَفـٌة ِلَیَتَفقَّ {َفَلْوَال َنَفَر ِمْن ُ�لِّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم في العلماء:  [التو�ـة:  ْنـِذُروا َقـْوَمُهْم}لـدِّ
 .] اآل�ة، وأشباه ذلك"١٢٢

 ،و�نـــذرون  ،�عنـــي هـــذا المفتـــرض فـــي العلمـــاء، هـــذا المفتـــرض فـــیهم، أنهـــم ورثـــة األنبیـــاء و�بلغـــون 
لهم وأقـوالهم وأفعـا، لكـن ننـزل حـالهم -علیه الصالة والسـالم-و�بینون األحكام للناس، مثل وظیفته 

 .، ال-علیه الصالة والسالم-قوله �مثا�ة فعله و 
 ،»لغائــبأال لیبلــغ الشــاهد مــنكم ا«"والثــاني: أنــه نائــب عنــه فــي تبلیــغ األحكــام؛ لقولــه:  طالــب:
و�ن . »تسمعون و�سمع مـنكم، و�سـمع ممـن �سـمع مـنكم«، وقال: »بلغوا عني ولو آ�ة«وقال: 

مفتــي . والثالــث: أن ال-صــلى هللا علیــه وســلم-ا مقــام النبــي كــان �ــذلك؛ فهــو معنــى �ونــه قائًمــ
 .شارع من وجه، ألنه ما یبلغه من الشر�عة"

 ."ألنَّ "
 أحسن هللا إلیك. طالب:

بط أن المفتي شارع من وجه؛ ألن ما یبلغه من الشـر�عة إمـا منقـول عـن صـاحبها و�مـا مسـتن" 
 .من المنقول، فاألول �كون فیه مبلًغا"

 ، مـا قـال:»بلغـوا«: -علیـه الصـالة والسـالم-و�نما هو مبلغ، ولـذا جـاء أمـره �قولـه  هو لیس �شارع
 .شرعوا
و�نشــاء  "فــاألول �كــون فیــه مبلًغــا، والثــاني �كــون فیــه قائًمــا مقامــه فــي إنشــاء األحكــام. طالــب:

مـن هـذا  األحكام إنما هو للشارع، فإذا �ان للمجتهد إنشاء األحكام �حسب نظره واجتهاده، فهو
 .لوجه شارع، واجب اتباعه والعمل على وفق ما قاله"ا

طیــب، لــو اختلــف مــع غیــره، مجتهــد مــع مجتهــد، وهــذا اجتهــد وتوصــل إلــى حكــم، وتوصــل مجتهــد 
 ؟ منظیره في المستوى والمرتبة إلى حكم آخر. �لهم واجب اتباعه

 �سقط هذا الكالم. طالب:
 ؟ ماذا
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 هذا الذي �سقط التوجه هذا. طالب:
ا زام، فكیـف نلـزم بهـالثاني المتفـق علیـه فـي تعر�ـف الفتـوى أنهـا بیـان حكـم مـن غیـر إلـ نعم. األمر

 .�خالف القضاء
ه مـن "وهذه هي الخالفة على التحقیق، بل القسم الذي هو فیه مبلـغ ال بـد مـن نظـره فیـ طالب:

ال و�ـ جهة فهم المعاني من األلفاظ الشرعیة، ومن جهة تحقیق مناطها وتنز�لهـا علـى األحكـام،
 أن«حـدیث: األمر�ن راجع إلیه فیها، فقد قام مقام الشارع أ�ًضا في هذا المعنى، وقد جاء فـي ال

 ."»من قرأ القرآن، فقد ُأدرجت النبوة بین جنبیه
عتــد �ــه، مــع مــا جــاء فــي فضــل مــن قــرأ القــرآن ومــن حفــظ القــرآن ومــن فــال �ُ  ،لكنــه شــدید الضــعف

 !»أدرجت النبوة بین جنبیه«عمل �القرآن، هذا �له فضله ثابت، لكن: 
 ."وعلى الجملة، فالمفتي مخبر عن هللا �النبي" طالب:

 علیه الصالة والسالم.
 ."علیه الصالة والسالم، وُموِقٌع للشر�عة" طالب:

 ."ُمَوقِّع"
 ."ُموِقٌع" كأنها طالب:

 ؟ ماذا
 ُمنزل. "ُموِقع"نعم، ُمنزل �عني، 

ي األمـة المكلفـین �حسـب نظـره �ـالنبي، ونافـذ أمـره فـ "وُموِقـٌع للشـر�عة علـى أفعـال. نعم طالب:
ي قولـه فـ�منشور الخالفة �النبي، ولذلك ُسموا أولي األمر، وقرنت طاعتهم �طاعة هللا ورسـوله 

ُسولَ تعالى:  َ َوَأِطیُعوا الرَّ  .]"٥٩[النساء:  ْنُكْم}اْألَْمِر مِ   َوُأوِلي{َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َأِطیُعوا للااَّ
 على خالف بین المفسر�ن في المراد �أولي األمر، هل هم العلماء أو الوالة أو �الهما؟ 

ألة "واألدلــة علــى هــذا المعنــى �ثیــرة. فــإذا ثبــت هــذا انبنــى علیــه معنــى آخــر وهــي المســ طالــب:
 وى �ـالقولالثانیة: وذلك أن الفتوى من المفتي تحصل من جهة القول والفعل واإلقرار، فأما الفت

فهـام فـي األمر المشهور وال �الم فیه. وأما �الفعل فمن وجهین؛ أحـدهما: مـا ُ�قصـد �ـه األ فهو
شـهر ال«: -علیـه الصـالة والسـالم-معهود االستعمال، فهو قائم مقام القول المصرح �ه �قولـه 

 .، وأشار بید�ه"»هكذا وهكذا وهكذا
 .بل هو مجرد توضیح للكالم �الفعل ألنه تا�ع للكالم،

 ، فأومـأ بیـده»ذ�حـت قبـل أن أرمـي«فـي حجتـه، فقـال:  -علیه الصالة والسـالم-وسئل " طالب:
ول قیـل: �ـا رسـ. »�قبض العلـم، و�ظهـر الجهـل والفـتن، و�كثـر الهـرج«وقال: . »وال حرج«قال: 

 .هللا! وما الهرج؟ فقال هكذا بیده، فحرفها �أنه یر�د القتل"
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ق لیـد علـى الحلـهـو معـروف: إشـارة �الیـد، إمـرار �ا اإلشارة إلى القتل �النسبة لما جـاء فـي الحـدیث
 .كإمرار السیف علیه

ا "وحدیث عائشة في صالة الكسوف حین أشارت إلى السماء، قلت: آ�ة؟ فأشارت برأسه طالب:
 .أي نعم"

واإلشــارة بــنعم معروفــة �ــالرأس، �مــا أن اإلشــارة بــال معروفــة �عنــي، واألحادیــث �لهــا فــي الصــحیح 
 .تي مرتال

صــل معنــا «عــن أوقــات الصــلوات، قــال للســائل:  -علیــه الصــالة والســالم-"وحــین ســئل  طالــب:
 ."»الوقت ما بین هذین«ثم صلى، ثم قال له: . »هذین الیومین

 و�ل هذه األحادیث فیها جمع بین القول والفعل، �عني لیست �فعل محض، و�نما فیها قول.
ا.  طالب:  "أو �ما قال، وهو �ثیر جد�

مَّـا {َفلَ الى: قتضیه �ونه أسوة ُ�قتدى �ـه، ومبعوًثـا لـذلك قصـًدا، وأصـله قـول هللا تعـوالثاني: ما �
ْجَناَكَها ِلَكْي َال َ�ُكوَن َعَلى اْلُمْؤمِ   .] اآل�ة"٣٧: [األحزاب َرٌج}ِنیَن حَ َقَضى َزْ�ٌد ِمْنَها َوَطًرا َزوَّ

ــیَّ  ــاه، فكــان یــدعى: ز�ــد بــن محمــد، و� وهــو أنــه  ،ن الحكــم �الفعــل�عنــي تــزوج امــرأة مــواله الــذي تبن
 .لمجرد و�نما هو �اآل�ة قبل الفعل، لكن لیس �الفعل ا-علیه الصالة والسالم-تزوجها 
 .] اآل�ة"٦ [الممتحنة: {َلَقْد َ�اَن َلُكْم ِفیِهْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة}"وقال قبل ذلك:  طالب:

قتـداء �ـه والعمـل �مـا �جـيء أسوة حسنة �جب اال -علیه الصالة والسالم-ال أحد �خالف في �ونه 
، وواقـع مـن -علیـه الصـالة والسـالم-مـن �فتـي �غیـره أو فعـل أو تقر�ـر، لكـن النـزاع ف عنه من قـول

�فتــي حتــى مــن الكبــار مــن األئمــة فضــًال عمــن یتصــدر للفتــوى فــي أ�امنــا ومــا قبلهــا، الواقــع �شــهد 
األقـوال المرجوحـة، �ـل  �أنهم الغالب اإلصا�ة، لكن حصل عندهم مما هو خالف الصواب أو من

لـــه نصـــیب مـــن ذلـــك، ال یوجـــد واحـــد مـــن األئمـــة قولـــه هـــو الصـــواب فـــي جمیـــع المســـائل، ال، بـــل 
 .ال �خرج من أقوال من أئمة اإلسالم ،الصواب موجود في أقوالهم

و�حســن أن نــورد �الًمــا لمحمــد رشــید رضــا لمــا ســئل عــن شــیخ اإلســالم ابــن تیمیــة، قیــل لــه: هــل  
أو هم أعلـم منـه؟ �عنـي یبـین هـا الكـالم أنـه مهمـا  ،تیمیة أعلم من األئمة األر�عة شیخ اإلسالم ابن

بلغ اإلنسان من اإلحاطة واإلمامة في الدین، واألئمة األر�عة �عني أمرهم مشهور من األمة، ولهـم 
أجاب محمد رشید رضـا؟ قـال: �اعتبـاره تخـرج علـى  من التبع على مدى القرون الماضیة �لها، �مَ 

ولهــم الفضــل علیــه مــن هــذه الحیثیــة، ونظــًرا لكونــه أحــاط �كتــبهم  ،و�تــب أتبــاعهم فهــم أعلــم كتــبهم
ا علـى مـا �تبـه النـاس و�طـالع فـي اآل�ـة الواحـدة  و�تب أتباعهم. شیخ اإلسالم له اطـالع واسـع جـد�
أكثــر مــن مائــة تفســیر، وقــد أوتــي مــن الفهــم والحفــظ مــا �شــهد �ــه مؤلفاتــه وردوده. قــال: و�اعتبــاره 
أحاط �كتبهم و�تب أتباعهم. مع أن اإلحاطة �كتب األتباع تحتاج إلى تحر�ر، �تب األتباع ألـوف 
مؤلفة العمر ال �ستوعبها. فهو مـن هـذه الحیثیـة أعلـم مـنهم؛ ألن علـم مالـك وأتبـاع مالـك منحصـر 
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فــي مســائله وأصــوله، �عنــي مــا یتعــدى إلــى أصــول الحنفیــة مــثًال، وعلــم الشــافعي �عنــي فــي أصــوله 
 وفروعه ال یتخطى إلى مذهب الحنابلة مثًال، و�ن �ان هناك قدر مشترك بین المذاهب األر�عة.

وطبــق علیــه �ثیــًرا مــن الفــروع التــي  ،فشــیخ اإلســالم قــرأ فــي هــذه المــذاهب �لهــا وهضــم أصــولها 
 قررها أتباعه. من هذه الحیثیة فیه نوع إحاطة. ومهما �ان، وعلم جمیـع الخلـق ال �خـرج عـن قولـه

سـى مـع الخضـر لمـا ]. وفـي قصـة مو ٨٥[اإلسـراء:  {َوَما ُأوِتیُتْم ِمَن اْلِعْلـِم ِإالَّ َقِلـیًال}: -جل وعال-
مـا علمـي وعلمـك إال �مـا نقـص هـذا العصـفور مـن «جاء العصفور ونقر من البحر ما نقر، قال: 

 .»هذا البحر
 ] إلــى آخــر٤ة: [الممتحنــ }ِفــي ِإْبــَراِهیمَ  {َقــْد َ�اَنــْت َلُكــْم ُأْســَوٌة َحَســَنةٌ "وقــال فــي إبــراهیم:  طالــب:
 القصة.

صـالة علیـه ال-والتأسي: إ�قاع الفعل على الوجه الذي فعله، وشرع مـن قبلنـا شـرع لنـا. وقـال  
 .ألم سلمة" -والسالم

اَنـْت {َقـْد �َ �قـول:  -جـل وعـال-في توضیح اآل�ـة، هللا  "وشرع من قبلنا شرع لنا"نحتاج إلى قوله: 
ة التــي اختلــف فیهــا ]، نحتــاج إلــى أن نقــرر هــذه المســأل٤[الممتحنــة:  ٌة َحَســَنٌة ِفــي ِإْبــَراِهیَم}َلُكــْم ُأْســوَ 

 لندخل اآل�ة في هذه المسألة المختلف فیها؟ 
 .ال طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:

 ما نحتاج، نعم.
 ."»أال أخبرتیه أني أقبل وأنا صائم؟«ألم سلمة:  -علیه الصالة والسالم-"وقال  طالب:

وأنـه  -علیـه الصـالة والسـالم-. ومـا ُ�عتـرض علـى فعلـه وى �الفعل، مـع أنهـا مقـررة �ـالقول�عني فت
حجة، هذا ما هو محل خالف، لكن الكالم في المسألة التي قررها وأن مـا �صـدر عـن المجتهـدین 

 .، هذا محل النزاع-الصالة والسالمعلیه -كما �الذي �صدر عنه 
، وحــدیث ابــن عمــر »خــذوا عنــي مناســككم«، و: »أیتمــوني أصــليصــلوا �مــا ر «"وقــال:  طالــب:

 .وغیره في االقتداء �أفعاله أشهر من أن �خفى"
و�قتـــدي �ـــه فـــي  -علیـــه الصـــالة والســـالم-أحادیـــث؟ ابـــن عمـــر یتتبـــع أفعـــال النبـــي  أو "حـــدیث"

تطــأ العبــادات وغیرهــا، حتــى فــي األمــور العاد�ــة، ذ�ــر ابــن عبــد البــر أنــه �ــان �كفكــف دابتــه حتــى 
. �عني مثل هذا ال شك أنـه ناشـئ -علیه الصالة والسالم-ها على موطئ أخفاف ناقة النبي فأخفا

وعمـر وهمـا أفضـل عن محبة، لكن هل هذا االجتهـاد هـو الـراجح فـي مثـل هـذا؟ هـذا ال، أبـو �كـر 
 .منه ما فعلوا ذلك
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لمفتـي ل�ـذلك، وثبـت  "ولذلك جعل األصولیون أفعاله في بیان األحكـام �أقوالـه. و�ذا �ـان طالب:
صـد بهـا قأنه قائم مقام النبـي ونائـب منا�ـه؛ لـزم مـن ذلـك أن أفعالـه محـل لالقتـداء أ�ًضـا، فمـا 

ما: أنـه البیان واإلعالم فظاهر، وما لم �قصد �ه ذلك فالحكم فیه �ذلك أ�ًضا مـن وجهـین؛ أحـده
ا علـــى  لــم �كــن وارًثــوارث، وقــد �ــان المــورِّث قــدوة �قولــه وفعلــه مطلًقـــا، فكــذلك الــوارث، و�ال

 .الحقیقة، فال بد من أن تنتصب أفعاله مقتًدى بها �ما انتصبت أقواله"
�عني افترضنا أن عالًما من العلمـاء حضـر مناسـبة، إمـا فـي عیـد أو فـي ولیمـة عـرس أو مـا أشـبه 

ألمـور قـدرها هـو فـي نفسـه،  ؛ذلك، وحصل في هذه المناسـبة تجـاوزات، وهـذا العـالم آثـر أال �خـرج
ه، و�رى أنه لو خرج أغضـب أ�ـا ،أخوه أواعتبار أنه ابن لصاحب هذه المناسبة مثًال، أبوه متزوج �

إنــه  :وقــدم البقــاء مــع وجــود هــذه المفســدة مراعــاة لمصــلحة هــي أعظــم عنــده فــي تقــدیره. هــل نقــول
 حجة وأقر المنكر فالمنكر حالل؟ 

 .ال طالب:
مـا...  اولـو �ـان منكـرً  ،الم وطنـي وفیهـا عـزفمثل ما قالوا إن الشیخ فـالن حضـر مناسـبة فیهـا سـ

هــذا مشــهور یتداولــه النــاس، لــو �ــان منكــًرا ألنكــره. هــل �كفــي هــذا فــي االحتجــاج علــى تقر�ــر هــذا 
 المنكر؟ 

 .......  طالب:
�جــبن عــن  ،، �عــض النــاس �ضــعفاهــو مــا تــدري عنــه، مــا تــدري عــن تأو�لــه، وقــد �كــون ضــعفً 

 حب الولیمة له نفوذ وسلطة، هذا مشكلة.مواجهة صاحب المنكر، نفترض أن صا
 وهو خائف. طالب:

 ؟ ماذا
 وهو حضر أو سكت خوًفا. طالب:

 یدر�هم؟ هو بتقر�ره هذا سكوته تشر�ع. وماعلى �ل حال خوف، والناس 
 ....... ما �مكن. طالب:
 نعم. 

ي طبـاع ث فـسر مبثو  -�النسبة إلى من ُ�عظَّم في الناس-"والثاني: أن التأسي �األفعال  طالب:
ــاد والتكــرار ، و�ذا البشــر، ال �قــدرون علــى االنفكــاك عنــه بوجــه وال �حــال، ال ســیما عنــد االعتی

صادف محبة ومیًال إلى المتأسـى �ـه، ومتـى وجـدت التأسـي �مـن هـذا شـأنه مفقـوًدا فـي �عـض 
لیـه صـلى هللا ع-الناس؛ فاعلم أنه إنمـا تـرك لتـأّسٍ آخـر، وقـد ظهـر ذلـك فـي زمـان رسـول هللا 

 .في محلین" -وسلم
ي �قوله الشاطبي �ان موجـوًدا عنـد النـاس، �عنـي قبـل ثالثـین وأر�عـین سـنة �اعتبـار ذهذا الكالم ال

وهـو مصـدر لجمیـع األمـور الشـرعیة، فهـو القاضـي وهـو المفتـي  ،أن البلد لیس فیـه إال عـالم واحـد
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عوا على أقوال أخر، لـم وال یوجد غیره ولم �طل ،ومحل ثقة الجمیع ،وهو الذي �قضي حوائج الناس
 ،�طلعــوا علــى أقــوال أخــرى، فكـــل مــا �قولــه الشــیخ صــحیح عنـــدهم. لكــن مــا �مكــن أن �قــرر هـــذا

و�غــرس فــي نفــوس النــاس �عــد ذلــك حینمــا �ثــر طــالب العلــم وتعــددت األقــوال وانتشــرت المســائل 
لتطبیـق، �أدلتها. مع ما ُوجد ما واكب ذلك من تسـاهل �عـض طـالب العلـم أو �عـض العلمـاء فـي ا

 .یر منهم سعة في التنظیر واالطالعو�ن ُوجد عند �ث
 .في محلین؛ أحدهما" -صلى هللا علیه وسلم-"وقد ظهر ذلك في زمان رسول هللا  طالب:
 نعم. 

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 .نعم

 .......  طالب:
ــ -علیــه الصــالة والســالم-فعــل الرســول  ،ال، هــو ینظــر، أوًال الفعــل ــه ق رر العلمــاء أنــه ال عمــوم ل

�خــالف القــول، الفعــل ال عمــوم لــه �خــالف القــول، فنــأتي إلــى فعــل المجتهــد، مــن �ــاب أولــى وهــو 
 أضعف. یبقى النظر في قوله، وهو �غیره من المجتهدین ُینظر في قوله مع دلیله. 

 .......  طالب:
، �عرفـون -جـل وعـال-مـن هللا هو أصًال حتى العامة �عرفون انطباق الشروط على المفتـي، إلهـام 

ن، مــن خــالل تصــرفاته، وهــذا تكفــي فیــه االستفاضــة. ن مــن غیــر الــدیِّ الــورع مــن غیــر الــورع، الــدیِّ 
 ظ عنهم وقیل فیهم، �ثیـر منـهالناس في مجالسهم یتكلمون في أهل العلم �كالم مما بدر منهم وحف

 .صواب
، ومن الخروج من الكفر إلى اإل�مانإلى  -علیه الصالة والسالم-"أحدهما: حین دعاهم  طالب:

 َلُهـُم َذا ِقیـلَ {َو�ِ عبادة األصنام إلى عبادة هللا، فكان من آكد متمسكاتهم التأسي �اآل�ـاء، �قولـه: 
ُ َقاُلوا َبْل َنتَِّبُع َما َأْلَفْیَنا َعَلْیهِ    .]"١٧٠[البقرة:  ا} آَ�اَءنَ اتَِّبُعوا َما َأْنَزَل للااَّ

التقلید فطري، وهذا موجود في جمـاهیر النـاس یتبـع �عضـهم �عًضـا. اآلن لـو  هو یر�د أن �قرر أن
و�دأ السـرعان �خرجـون مـن الصـف  ،أنت في الصف العاشر في الجامع یوم الجمعة، وسلم اإلمام

، یتبـــع �عضـــهم �عًضـــا، ولـــو وجـــد ُفـــرج أوســـع ممـــا ااألول والثـــاني و�ـــذا و�ـــذا، تجـــد طـــر�قهم واحـــدً 
ــ  ، هــذا دلیــل علــى أن التقلیــد فطــري �النســبة لكثیــر مــن النــاس، �ثیــر مــنشــماًال  أو ا�طرقونــه �میًن

 .ألنه أوسع ؛شماًال  أو اوتجد واحًدا �میل �مینً  ،الناس لیسوا برءوس و�نما هم تبع، یوجد رءوس
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ولــــذلك �قــــول ابــــن الجــــوزي: إذا أردت أن تعــــرف هــــل الشــــخص رأس أو غیــــر رأس فــــي عصــــر  
�قول: من یلعب معي؟ وآخر �قول: من ألعـب معـه؟  اتجد واحدً الطفولة تعرف، في وقت الطفولة، 

 هذا �قول: من یلعب معي؟ هذا متزعم من الطفولة، والثاني عارف قدره! 
[ص:  }ْيٌء ُعَجـابٌ  َهـَذا َلَشـ{َأَجَعَل اْآلِلَهـَة ِإَلًهـا َواِحـًدا ِإنَّ "وما أشبهه من اآل�ات، وقالوا:  طالب:

بوا ر علــیهم التحــذیر مــن ذلــك، فكــانوا عــاكفین علــى مــا علیــه آ�ــاؤهم، إلــى أن نوصــ]، ثــم �ــرّ ٥
  .�الحرب وهم راضون بذلك"

 .تمسًكا �ما وجدوا علیه آ�اءهم
ة إلیـه، "حتى �ان من جملة ما ُدعوا �ه التأسي �أبیهم إبـراهیم، وأضـیفت الملـة المحمد�ـ طالب:

إلـى التأسـي �ـأكبر آ�ـائهم  ]، فكان ذلك �اً�ا للدعاء٧٨[الحج:  }{ِملََّة َأِبیُكْم ِإْبَراِهیمَ فقال تعالى: 
آ�ـاؤهم  عندهم، و�یَّن لهم مع ذلك ما في اإلسالم من مكارم األخالق ومحاسن الشیم التي �انت

 .تستحسنها وتعمل �كثیر منها"
 عــي إلیهــا أقــوام عنــدهم خلــل فــي االعتقــاد، ووجــدت مؤلفــاتعــي إلــى عقیــدة صــحیحة، دُ اآلن لــو دُ 

دعى إلیهـا تدعو وتبـین هـذه العقیـدة الصـحیحة مـن بلـد معـین هـو الـذي تبنـى هـذه الـدعوة مـثًال، وُ�ـ
فئـــام مـــن بلـــدان أخـــرى، ووجـــدت مـــن أهـــل تلـــك البلـــدان مـــن ألـــف فـــي العقیـــدة علـــى الجـــادة علـــى 

 الصحیح. اآلن تدعوهم �كتاب من ألف من قومهم أو �كتبك أنت؟ 
 من قومهم أحسن. طالب:

فــرح �مــا یوجــد مــن المؤلفــات علــى العقیــدة الصــحیحة مــن البلــدان األخــرى مــن أجــل ، ولــذلك �ُ نعــم
 دعوة قومه، وهذا ظاهر.

لما وجدنا �شف الشبهات مطبوًعا في المغرب قبل ثمـانین سـنة، �مكـن مـن قبـل أن ُ�طبـع عنـدنا،  
تــاب مــن �عنــي أن یوجــد مثــل هــذا الكتــاب و�قــال للمغار�ــة أن لكــم عنا�ــة بهــذا الك ،�عنــي هــذا جیــد

 قد�م، وال شك أن الذي تبناه مـن علمـاء المغـرب تبنـى طباعتـه. و�ـذلك فـي الـیمن مـثًال نفـرح �مثـل
كتـاب الشــو�اني فـي العقیــدة و�تـاب الصــنعاني لنــدعو �ـه أقــوامهم الـذین عنــدهم نـوع بدعــة. وأ�ًضــا 

ذا. �ـل دعى �ـه مـن تلـبس بنـوع بدعـة مـن المصـر�ین، وهكـوهو مصري یُ  ،تجر�د التوحید للمقر�زي 
 هذا تقر�ر لما �قوله المؤلف.

قتـداء مـن �ـاب اال ،ألنـه أبـوهم األكبـر ؛لكن �ونه ینزع إلى هذا وأن العرب ُدعوا إلى اتباع إبراهیم 
اهیم �اآل�اء، أما هذا ما قرره المؤلف. هو ما فیه شك أنه مقبول في الجملـة، لكـن یبقـى أن ملـة إبـر 

 متفقون. لكن استغل االسم.  ...وهي ملة ،وهي ملة نوح ،وهي ملة آدم ،هي ملة محمد
 كیف یدعوهم إلى ما عاداهم �ه؟ طالب:

 ؟ ماذا
  كیف یدعوهم إلى ما عاداهم �ه ....... طالب:
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 اقتدوا �إبراهیم. ؟�فالنأم ال، أي آ�اء؟ هو قال: اقتدوا �عبد المطلب 
 .الجد طالب:

 إمام الحنیفیة. نعم.
 روج عــن التأســي، وهــو مــن أبلــغ مــا ُدعــوا �ــه مــن جهــة"فكــان التأســي داعًیــا إلــى الخــ طالــب:

 .التلطف �الرفق ومقتضى الحكمة"
م علـى هـ�اآل�ـاء الـذین  "داعًیـا إلـى الخـروج عـن التأسـي" -علیـه السـالم-�إبراهیم  "فكان التأسي"

 .الشرك
[النحـل:  ِنیًفـا}ْبـَراِهیَم حَ  إِ ِملَّـةَ  {ُثـمَّ َأْوَحْیَنـا ِإَلْیـَك َأِن اتَِّبـعْ "و�ذلك جاء في القرآن �عد قوله:  طالب:
ــه: ١٢٣ ــَك ِ�اْلِحْكَمــِة َواْلَمْوِعَظــِة اْلَحَســ]، قوُل ان هــذا ]. فكــ١٢٥لنحــل: [ا َنِة}{اْدُع ِإَلــى َســِبیِل َر�ِّ

 -معلیــه الصــالة والســال-الوجــه مــن التلطــف فــي الــدعاء إلــى هللا نوًعــا مــن الحكمــة التــي �ــان 
 یدعو بها.

-ه وسـلمصلى هللا علی-القرآن من مكارم األخالق �ان خلق رسول هللا فإن ما ُذكر في  وأ�ًضا 
 .، فصدق الفعُل القوَل �النسبة إلیهم"

 .»كان خلقه القرآن«�عني �ما جاء عن عائشة: 
ل الثـاني: "فكان ذلك مما دعا إلى اتباعه والتأسي �ه، فانقادوا ورجعوا إلى الحق. والمحـ طالب:

ــوا ــوا فــي اإلســالم وعرف ــي  حــین دخل ــاد ألوامــر النب ــى االنقی ــه الصــال-الحــق، وتســا�قوا إل ة علی
 ى ما �فعلونواهیه، فر�ما أمرهم �األمر وأرشدهم إلى ما فیه صالح دینهم، فتوجهوا إل -والسالم

�عـد  معهم في توقفهم عـن اإلحـالل -علیه الصالة والسالم-ترجیًحا له على ما �قول، وقضیته 
ــ. »مــا تــر�ن أن قومــك أمــرتهم فــال �ــأتمرون؟أ«مــا أمــرهم، حتــى قــال ألم ســلمة:  ح فقالــت: اذ�

 .، فاتبعوه"-صلى هللا علیه وسلم-واحلق. ففعل النبي 
لـم والوصـول إلـى الحـرم، و  ،وهـو العمـرة ،نعم. لما فعل، �انوا یرجون أن یـتم لهـم مـا أتـوا مـن أجلـه

لـق وا یرجـون. لكـن لمـا ح�اإلحالل، فما زالـ -علیه الصالة والسالم-ییئسوا من ذلك، وأمرهم النبي 
شعره انتهى، خالص ما فیـه فائـدة، مـا فیـه فرصـة، خـالص انتهـى. وهـذه المشـورة مـن أم سـلمة ال 
شك أنهـا دالـة علـى رجاحـة عقلهـا وحنكتهـا، ولـیس �ـل النسـاء �ـذلك، وال أكثـر النسـاء �ـذلك حتـى 

 . هللا المستعانة وغوغاء النساء، ��حتج �ه على استشارة النساء في أمور المسلمین العام
 .......  طالب:

 كونهم تأخروا؟
 . نعم طالب:
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ــ لمــا فــي قلــو�هم مــن الرغبــة إلــى الوصــول إلــى البیــت؛ ألنهــم ُأخرجــوا مــنهم فــأرادوا ه أن یرجعــوا إلی
ة ي �ـانوا �أشـد الشـوق إلیـه، ومـا دام فیـه فرصـة �حـاولوا، لكـن لمـا انتهـت الفرصـذو�ؤدوا النسـك الـ

 خالص ما فیه فائدة. 
 .......  ب:طال

یره، أو نهیـه فـي مقابـل تعظیمـه وتقـد -صـلى هللا علیـه وسـلم-عوا �أمور أخرى، قـالوا: أمـره ال، تذرَّ 
یر�ـــدون أن یتوصـــلوا إلـــى شـــيء وهـــو أنـــه نهـــى عـــن الغلـــو، والغلـــو الـــذي �فعلونـــه مـــن �ـــاب تقـــدیر 

�كـر أن یثبـت أمـر أ�ـا  -علیـه الصـالة والسـالم-الرسول وتعظیمـه، �سـتدلون علـى ذلـك �ـأن النبـي 
علیـه -في مكانه وهو �صلي �الناس، فتأخر أبو �كر. قالوا: خالف األمر من أجل تعظیم الرسول 

 ، ونحن نفعل هذا من هذا الباب. �عني هل التعظیم مقدم على األمر والنهي، أو-الصالة والسالم
  األمر والنهي. والتعظیم تا�ع لذلك؛ ألن حقیقة التعظیم هي في اتباع ،أن األصل األمر والنهي

 النبي أقره. طالب:
 ؟ ماذا

  أقر أ�ا �كر ....... -صلى هللا علیه وسلم-النبي  طالب:
التشــر�ع موجــود، ومثــل مــا ُینهــى مــن التشــدد فــي  -علیــه الصــالة والســالم-هــو الكــالم فــي وجــوده 

 -ه النبـيد هللا بـن عمـرو لمـا قـال لـ�عض األمور التي النهي فیها سـببه الرفـق �ـالمكلف، �عنـي عبـ
، صــار �قــرأ فــي ثــالث؛ ألن عبــد هللا بــن »اقــرأ القــرآن فــي ســبع وال تــزد«: -صــلى هللا علیــه وســلم

عمرو فهم وعـرف أن المقصـود مـن النهـي الرفـق �ـه، و�قـول: أنـا أتحمـل، المسـألة راجعـة إلـي، أنـا 
 .ث وال في أقل من ذلكأتحمل، ولذلك ما منعوا قراءة القرآن في ثال

ي إنــي أبیــت عنــد ر�ــ«ن الوصــال فلــم ینتهــوا، واحتجــوا �أنــه یواصــل، فقــال: "ونهــاهم عــ طالــب:
ي لـو مـد لنـا فـ«، ولمـا تـا�عوا فـي الوصـال واصـل بهـم حتـى �عجـزوا، وقـال: »�طعمني و�سقیني

 ."»الشهر لواصلت وصاًال یدع المتعمقون تعمقهم
 .التأدیبنتهى الشهر، وهذا من �اب نعم. واصل بهم لیلتین أو ثالث أو أكثر، لكن ا

م "وسافر بهـم فـي رمضـان وأمـرهم �اإلفطـار و�ـان هـو صـائًما، فتوقفـوا أو توقـف �عضـه طالب:
 .حتى أفطر هو فأفطروا"

نعــم. دعــا �إنــاء فیــه لــبن فشــر�ه وهــم یرونــه؛ ألن الــوازع وازع التعبــد فــي قلــب المســلم ال ســیما إذا 
وتجــد �ثیــًرا مــن المســلمین �صــوم  علیهــا، فإنــه ال یتر�هــا ألدنــى ســبب، وداوم اعتــاد علــى العبــادة

 ،عرفة �عرفة، مع أنه جاء النهي عن صیام یـوم عرفـة �عرفـة، لكـنهم عرفـوا العلـة: لیتفرغـوا للـدعاء
وخـالفوا  ،نـدعو والنشـاط موجـود، فهـم عرفـوا العلـةالوقوف وما أشبه ذلك، فیقولـون:  ولینشطوا على

مفارقة المألوف شاقة على الـنفس ال سـیما من أجل تحقیق ما ساروا علیه في حیاتهم، فإن  ؛األمر
إذا �ان عبادة، إذا �ان عبـادة فـي مثـل هـذه الحـال. والمسـألة خالفیـة فـي صـیام یـوم عرفـة �عرفـة، 
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نهــى عــن صــوم یــوم عرفــة «ابــن عمــر وغیــره �صــومون، لكــن الحــدیث إذا صــح مــا ألحــد �ــالم: 
 .»�عرفة

لعـالم اله، وهذا مـن أشـد المواضـع علـى ا"و�انوا یبحثون عن أفعاله �ما یبحثون عن أقو  طالب:
ین المنتصب، وقد تقدم له بیان آخر في �اب البیان لكن على وجـه آخـر، والمعنـى فـي الموضـع

 .واحد"
علیــه -، ولــذلكم نــام ابــن عبــاس عنــد النبــي "یبحثــون عــن أفعالــه �مــا یبحثــون عــن أقوالــه"نعــم، 

 .لصحیحذا �فعل في لیلته، �ما في الینظر ما -الصالة والسالم
القتداء ل�ان معصوًما، فكان عمله  -صلى هللا علیه وسلم-"ولعل قائًال �قول: إن النبي  طالب:

إل�مـان، امحال� بال إشكال �خالف غیره، فإنه محل للخطأ والنسیان والمعصیة والكفـر فضـًال عـن 
ي نصـب ال فـفأفعاله ال یوثق بهـا، فـال تكـون مقتـًدى بهـا. فـالجواب: أنـه إن اعُتبـر هـذا االحتمـ

 .أفعاله حجة للمستفتي"
لـیس �معصــوم، احتمــال الخطــأ  -علیـه الصــالة والســالم-وال شـك أنــه معتبــر، المجتهـد غیــر النبــي 

وارد، والصواب �ما �كون عنده �كـون عنـد غیـره، واالقتـداء �ـه فـي جمیـع مـا �قـول ال یتجـه. �عنـي 
لم فـي ولـیس عنـده إال هـذا العـا ،ن العلـمقد �قول قائل: إن هـذا عـامي ال �فهـم شـیًئا أصـًال، ِخْلـٌو مـ

�ـرى و  ،هذا البلد؟ نقول: ال شك أن فرضه حینئٍذ التقلید، و�ذا لم یوجد غیره في البلد وهو محـل ثقـة
ْكِر ِإْن ُ�ْنُتْم َال َتْعلَ أنها تبرأ الذمة بتقلیده من �اب:  سـألة ]، هـذه م٤٣نحـل: [ال ُموَن}{َفاْسَأُلوا أَْهَل الذِّ

 .جب االقتداء �ما قرر المؤلفنه واغیر �و 
ثله فـي "فالجواب: أنه إن اعتبر هذا االحتمال في نصب أفعاله حجة للمستفتي فلیعتبر م طالب:

 .نصب أقواله، فإنه �مكن فیها الخطأ والنسیان"
�ًضـا واألمر �ذلك، �عني هذا إلزام ُیلتزم �ه، �عني �ما �حتمل الخطـأ فـي أفعالـه، �ـذلك االحتمـال أ

ه، �ــأن المؤلــف یر�ــد أن یلــزم مــن �قــول �خطــأ أو �احتمــال الخطــأ فــي األفعــال �احتمــال فــي أقوالــ
قـوال، االحتمـال وارد فـي األفالخطأ �األقوال، نعم نلتزمه، �ما أنه �حتمل الخطأ فـي األفعـال أ�ًضـا 

فبابهمــا واحــد. و�ن �ــان المفتــي یتحــرى و�تحــرز فــي أقوالــه أكثــر ممــا یتحــرز فــي أفعالــه، و�ن �ــان 
ًضــا �مكــن أن �قــال أن المفتــي المتصــف �ــالورع قــد �حمــل نفســه علــى أمــر أكثــر ممــا وأشــد ممــا أ�

 �فتي �ه.
 ...ولعل قائًال"." 

القتداء ل�ان معصوًما، فكان عمله  -صلى هللا علیه وسلم-"ولعل قائًال �قول: إن النبي  طالب:
 .إل�مان"اوالكفر فضًال عن  محال� بال إشكال �خالف غیره، فإنه محل للخطأ والنسیان والمعصیة

؛ ألنـه غیـر معصـوم، محـل الخطـأ -علیه الصالة والسـالم-�عني الغیر من المجتهدین غیر النبي 
 والنسیان، ومن �عرى من الخطأ والنسیان؟ 
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 "فأفعاله ال یوثق بها، فال تكون مقتدى بها. طالب:
ي فــتفتي، فلیعتبــر مثلــه فــالجواب: أنــه إن اعتبــر هــذا االحتمــال فــي نصــب أفعالــه حجــًة للمســ 

 .نصب أقواله"
 .�عني هو یر�د أن یلزم ونحن نلتزمونقول: األمر �ذلك، 

ا لم �كن "فإنه �مكن فیها الخطأ والنسیان والكذب عمًدا وسهًوا، ألنه لیس �معصوم، ولم طالب:
 .ذلك معتبًرا في األقوال، لم �كن معتبًرا في األفعال"

 .من األفعالو�ر�د أن �قرر أن األقوال أقوى 
 .......  طالب:

ا هـو ال، األقوال، یر�د أن �قـرر أن األقـوال أقـوى مـن األفعـال. ولكـن اإلیـراد وارد علـى األفعـال �مـ
وارد علــى األقــوال. هــو �جعــل األقــوال أصــل واألفعــال مقیســة علیهــا، و�ذا وجــد هــذا االحتمــال فــي 

 األصل ُوجد أ�ًضا في الفرع. 
، وال شـــك أن لألقـــوال نـــوع قـــوة، -رحمـــه هللا-ازع فیهـــا المؤلـــف علـــى �ـــل حـــال أصـــل المســـألة منـــ

عـادل، ولألقوال �ذلك، �عنـي المسـألة فیهـا نـوع ت ،ولألفعال نوع قوة، ولألفعال ما یدعو للتشدد فیها
أراد أن  و�نظر فـي المسـألة نظـًرا دقیًقـا إذا، فكما أن اإلنسان في أقوال وتحر�راته یتحرى في العبارة

 ؛ألنهــا تخصـه أكثــر مـن غیــره، فیتحـرى فیهــا ؛لك فـي األفعــال قـد �كــون تحر�ـه أشـد�كتـب فیهـا، �ــذ
حر�ًرا توال یلزم بها غیره، فیكون عمله أشد من قوله، وقوله و�تابته مثل القول أشد  ،ألنه �عمل بها

 .وذاك له نوع قوة ،من مجرد الفعل. فهذا له نوع قوة
ن، فحـقٌّ �مـا تبـین فـي هـذا الكتـاب وفـي �ـاب البیـا"وألجل هذا ُتستعظم شرًعا زلة العـالم  طالب:

الـه على المفتي أن ینتصـب للفتـوى �فعلـه وقولـه، �معنـى أنـه ال بـد لـه مـن المحافظـة علـى أفع
 حتى تجري على قانون الشرع، لُیتخذ فیها أسوة.

 .وأما اإلقرار" 
ل یلـزم أن ، صـحیح. لكـن هـ"فحق على المفتـي أن ینتصـب للفتـوى �فعلـه وقولـه"لحظة، لحظـة: 

لم �كون جمیع ما �فعله أو جمیع ما �قوله على الجادة؟ النفس تمل �عـد، الـنفس تمـل، المفتـي والعـا
وألهـل حیـه علـى وجـه الخصـوص، لكـن هـل معنـى هـذا أنـه  ،�فترض أن �كون قدوة للنـاس عموًمـا
�جمیـع  �عنـي االلتـزام ،ألنه هو القـدوة؟ �عنـي لـو حضـر مـدة ؛�حضر إلى المسجد قبل الناس �لهم

أحواله على هذه الحال فیه مشقة شدیدة، �عني سمعنا عن ابـن المسـیب وغیـره أنـه أر�عـین سـنة مـا 
ن و�لـزم أن �كـو  ،إن المفتـي هـو القـدوة :فاتته تكبیرة اإلحرام، لكن من �طیـق مثـل هـذا؟ حتـى نقـول

 . حواله، هو �شر �عتر�ه ما �عتر�هم�اعتباره قدوة ال یتساهل في شيء من أ
 .......  طالب: 

 ؟ ماذا
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 .......  طالب:
 مثل هذا؟ 

 .......  طالب:
ــ ،ال، القــول یــرد علیــه أمــور أخــرى، �ثــرة الطــرق علــى المســائل متشــدد و�ــذا و�ــذا، تــرى  اوأن فالًن

 ، ولـذلكومـا ُنـزل مـن السـماء ،تؤثر �ه مع الوقت. ال، هو مـن بنـي آدم ُجبلـوا علـى مـا جبلـوا علیـه
إنـه انتهـى  :، وال نقـولذلـك تلیـق بهـم، لكـن الظـروف حضـته علـىتسمعون فتاوى من أشخاص ما 

 .ألنه قد یلحظ مصلحة أخرى  ؛إذا فعل ذلك
 ."وأما اإلقرار فراجع في المعنى إلى الفعل" طالب:

 -نبــيالمؤلــف: حجــة مثلــه، �ــإقرار ال ثــم �قــره وال ینكــره، �قــول ائً ، �ونــه یــرى أو �ســمع شــی"اإلقــرار"
؛ و�ینـا أن مثـل هـذا ال یلیـق ،تحدثنا في هذه المسألة في أول الـدرس ونحن -علیه الصالة والسالم

ألن اإلقـرار السـكوت وعـدم اإلنكـار، �سـكت علـى شـيء ممـا  ؛ألن المفتي قد �سـكت، ال أقـول �قـر
 دفًعا لضرر أعظم.  ؛وارتكاً�ا ألخف الضرر�ن ،فیه نوع مخالفة مراعاة لمصلحة أكبر

 .......  طالب:
ل الواضــحة �مــا �ســتدل �ــه فــي إقــرار أو ســكوت �عــض أهــل العلــم عــن �عــض نــا فــي المســائال، خل
 .ئل التي �سكت من أجل مصلحة راجحةالمسا

وازه، "ألن الكف فعل، و�ـف المفتـي عـن اإلنكـار إذا رأى فعـًال مـن األفعـال �تصـر�حه �جـ طالب:
 ."-لمصلى هللا علیه وس-وقد أثبت األصولیون ذلك دلیًال شرعی�ا �النسبة إلى النبي 

ر ؛ ألنـه ال یتصـور أن �قـر محرًمـا أو �قـ-صـلى هللا علیـه وسـلم-هذا ما فیه إشكال �النسبة للنبـي 
مخالفة. لكن غیره �قر لمصلحة راجحـة، و�ـدفع مفسـدة أعظـم، ولكـن قـد �قـول قائـل: هـل �جـوز أن 

ة مـى مظنونـُترتكب المفسدة الدنیا المقطوع بها لدفع مفسدة أعظم مظنونـة؟ إذا �انـت المفسـدة العظ
 بها؟  اما هي �مجزوم بها، متوقعة، والمفسدة الدنیا مقطوعً 

 �عني �حادثة قتل الغالم؟ طالب:
 ؟ماذا

 .......  طالب:
ُف َأْوِلَیـاَءُه}غلبة الظن؟  ما ْیَطاُن ُ�َخـوِّ واألمـم المتحـدة  حقـوق اإلنسـان�عنی]، ١٧٥[آل عمـران:  {الشَّ

. هـل �جـوز أن نرتكـب المحرمـات الصـر�حة بهـذه و�ذا وضغوط وفرض عقو�ـات ومـن هـذا الكـالم
 مظنونة؟أم األشیاء؟ اآلن لما خرق السفینة وعلى متنها فئام من الناس، المفسدة مقطوع بها 

]، وقـال فـي ٧١[الكهـف:  {ِإْمـًرا}مظنونة، لكن قتل الغالم وهو واحد مقطوع �ـه، قـال فـي األولـى:  
ي هــي قتــل الغــالم وهــو واحــد؛ تــال »وهــذه أشــد«لبخــاري: ]، وجــاء فــي ا٧٤[الكهــف:  {ُنْكــًرا}الثانیــة: 

 ،ألنــه مقطــوع �ــه، خــالص حصــل، أ�ــان رأســه عــن جســده، وتلــك مظنونــة، �مكــن �حتمــل أن �غــرق 
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و�حتمــل أن ینجــو، وقــد نجــوا. علــى �ــل حــال تقر�ــر مثــل هــذه المســائل �عنــي ال ُ�حكــم �حكــم عــام 
 مضطرد والظنون تختلف. وعلى �ل حال لها وقتها.

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 أن ینظر في هذه األمور بدقة.

 .......  طالب:
 ؟ كیف

نأتي إلى المصـالح والمفاسـد، واألحـوال تختلـف والظـروف تتفـاوت، �عنـي �ـان العلمـاء قبـل ثالثـین 
ن مـع والتهـم، مـا فیـه إشـكال أ ،وأر�عین سنة لما �ان الناس �تلة واحدة عـامتهم مـع علمـائهم ،سنة

م قول في الدرس: وهل أفسد الدین إال الملوك وأحبار سوء ورهبان، لكن الیوم تقـول مثـل هـا الكـالت
ــ ؟ووجــد الشــقاق ،لمــا تفــرق النــاس ودخلــت األفكــار واألهــواء ك، فالمســألة لهــا ظروفهــا مــا تقــول ذل

 .وأحوالها
علیـة وى الف"فكذلك �كون �النسـبة إلـى المنتصـب �ـالفتوى، ومـا تقـدم مـن األدلـة فـي الفتـ طالب:

عـن  هنـا بـال إشـكال، ومـن هنـا ثـابر السـلف علـى القیـام بوظیفـة األمـر �ـالمعروف والنهـي جارٍ 
 .المنكر"

 "ومن هنا ثابر".
لــم "ومــن هنــا ثــابر الســلف علــى القیــام بوظیفــة األمــر �ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، و  طالــب:

 .ا دونه"یبالوا في ذلك �ما ینشأ عنه من عود المضرات علیهم �القتل فم
والتــرخص شــيء آخــر، فــإذا خشــي علــى اإلنســان، لــو خشــي اإلنســان  ،ألن ارتكــاب العز�مــة شــيء

ة له أن ینتقل من مرتبة إلى أخرى من مراتب اإلنكار، لكن من أراد أن یرتكب العز�مفعلى نفسه، 
 فأجره على هللا، ما أحد �منعه. 

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 .ال بد من بیان الحقف ذا تعین علیهإ

ًبا "ومن أخذ �الرخصة في تـرك اإلنكـار فـر بدینـه واسـتخفى بنفسـه، مـا لـم �كـن ذلـك سـب طالب:
 ."لإلخالل �ما هو أعظم من ترك اإلنكار، فإن ارتكاب خیر الشر�ن أولى من ارتكاب شرهما

  .ما فیه خیرف "خیر الشر�ن"أخف، أما  :لو قال
 .......  طالب:
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 "خیــر الشــر�ن"ر لفظــي، أخــف الشــر�ن أو أخــف الضــرر�ن �مــا �قــول أهــل العلــم، أمــا ال، هــذا تنــاف
 .ر ما فیه خیرالشف

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 من �اب المشاكلة �قول. طالب:
 .ما ینفع، الشر ما هو، تنافر لفظي، ال نعم

 نكــر"وهــو راجــع فــي الحقیقــة إلــى إعمــال القاعــدة فــي األمــر �ــالمعروف والنهــي عــن الم طالــب:
 .والمراتب الثالث في هذا الوجه"

 �الید واللسان والقلب.
 ."مذ�ورة شواهدها في مواضعها من الكتب المصنفة فیه" طالب:

 �كفي �كفي بر�ة.
 على محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. اللهم صلَّ 

 
 


