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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 .نعم

 أحسن هللا إلیك. طالب:
 عین.هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجم الحمد 

هـي أن و "المسـألة الثالثـة: تنبنـي علـى مـا قبلهـا،  :-رحمـه هللا تعـالى-أما �عـد، فیـول المؤلـف 
نــوه، هــوا علیــه و�یَّ الفتیــا ال تصــح مــن مخــالف لمقتضــى العلــم، وهــذا و�ن �ــان األصــولیون قــد نبَّ 

ا لقول، فـإذالمهم مجمل �حتمل البیان �التفصیل المقرر في أقسام الفتیا. فأما فتیاه �افهو في �
لـى عجرت أقواله علـى غیـر المشـروع، فـال یوثـق �مـا �فتـي �ـه، إلمكـان جر�انهـا �سـائر أقوالـه 

 .غیر المشروع"
تــى ا إذا أف�عنــي إذا أفتــى �غیــر المشــروع، إذا أفتــى �غیــر المشــروع هــذا ال �عتــد �ــه وال �عتبــر. وأمــ

ه أو هـذه مسـألة أخـرى. فهـل العبـرة �فتیـافوجرت عادته �أنه یتكلم �ثیـًرا �غیـر المشـروع،  ،�المشروع
 .لعل المؤلف �شیر إلى شيء من هذا العبرة �كالمه المناقض لعدالته؟

فعالـه، أ"وهذا من جملة أقواله، فیمكن جر�انها على غیر المشروع، فال یوثـق بهـا. وأمـا  طالب:
ي جملـة فـجرت على خالف أفعال أهل الدین والعلم، لم �صح االقتداء بهـا وال جعُلهـا أسـوة فإذا 

 .أعمال السلف الصالح"
 .نعم. هذا في ذات المخالفة

 .ألنه من جملة أفعاله" ؛"و�ذلك إقراره طالب:
 فـي قبـول قـة�عني إذا أقر منكًرا فإنـه حینئـٍذ ال �عتـد �ـإقراره و�كـون قادًحـا فـي عدالتـه ومـؤثًرا فـي الث

 . قوله �أقواله وأفعاله
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:
 ؟ كیف

 .......  طالب:
�قــدر المخالفــة، �ــأمر النــاس �شــيء وال �أتیــه، و�نهــاهم عــن شــيء و�أتیــه، فمــا قــدر هــذه  لكــنال، 

، تخرجــــه مــــن العدالــــة إلــــى الفســــق؟ هالمخالفــــة؟ هــــل المخالفــــة تقــــدح فــــي أصــــل الــــدین، تقــــدح فیــــ
 المخالفات متفاوتة.

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
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 �فصل. نعم. و  ءیجيسال، هذا اإلجمالي، 
المخـالف  "وأ�ًضا، فإن �ل واحد من هذه الوجوه الثالثة عائد على صاحبیه �التأثیر، فإن طالب:

جمیـع ال �جوارحه یدل على مخالفته في قوله، والمخالف �قوله یدل على مخالفته �جوارحـه؛ ألن
صـیل، ُ�ستمد من أمر واحد قلبي. هذا بیان عدم صحة الفتیـا منـه علـى الجملـة. وأمـا علـى التف

صـادقة،  فإن المفتي إذا أمر مثًال �الصمت عما ال �عنـي، فـإن �ـان صـامًتا عمـا ال �عنـي ففتـواه
 .و�ن �ان من الخائضین فیما ال �عني فهي غیر صادقة"

؟ الأم لكن هل أمره �الصمت مطابق للواقع ومطابق لمراد الشـارع �عني ألنها غیر مطا�قة للواقع، 
؟ عنـد مـن �قـول: تنفـك الفتـوى عـن الفعـل، وتنفـك الفتـوى عـن القـول، و�قـال فـي ذلـك ماذامن أجل 

ن و�تناقل: خذوا علمي واتر�وا عملي، دعوا عملي. هذه �قولها �عضهم، لكن العلم والعمـل متالزمـا
 هـل تعتبـر أوفر العمـل فـي فتـوى المفتـي، إذا جـاءت فتـواه علـى الجـادة في الجملة. یبقى األثـر، أثـ

 ال تعتبر �اعتبار أنه مكذب لها �فعله؟ 
جهــل؟ ألن أم و�جرنــا الحــدیث إلــى مــا �حملــه الفســاق ممــا �ســمى علًمــا، هــل هــو علــم فــي الحقیقــة 

ه هـل مـا قبلنـا منـالكـالم مـؤثر فـي هـذا، إذا قلنـا ج جهـل؟ ألنأم حقیقة العلم ما نفـع، هـل هـو علـم 
ِ ِللَّــِذیَن َ�ْعمَ شــیًئا، والــدلیل یــدل علــى أنــه جاهــل:  ــ{ِإنََّمــا التَّْوَ�ــُة َعَلــى للااَّ [النســاء:  }وَء ِ�َجَهاَلــةٍ ُلــوَن السُّ

ومنصـــوص علیـــه �الكتـــاب والســـنة، و�شـــرب  ،]. طیـــب هـــذا شـــخص �عـــرف أن الخمـــر حـــرام١٧
 ؟له تو�ة الأم الخمر. له تو�ة 

 له تو�ة. طالب:
 ؟لهتو�ة  الأم و تاب له تو�ة ل

 له تو�ة. طالب:
 عالم؟ أم تو�ة، هذا جاهل 

 .جاهل طالب:
بتفاصـیله، وقـد �كـون لـه مصـنف فـي تحـر�م الخمـر، ز�ـد علـى ذلـك، إذا قلنـا  ،عارف الحكـم بدلیلـه

 ...ألن التو�ة محصورة ؛عالم صار ما له تو�ة
 .�الجهل طالب:

رة هـذا مـا لـه تو�ـة؛ ألن التو�ـة محصـو فعمل السوء مـع العلـم للذین �عملون السوء �جهالة، أما من �
لنـا ق�الجهال. ولذلك �قرر أهل العلم أن ما �حمله الفساق لیس �علم؛ ألنهم جهال في الحقیقة، ولـو 

ــم �قــل أحــد  ؛علمــاء فــال تو�ــة لهــم ن العاصــي الــذي �عــرف إألن التو�ــة محصــورة فــي الجهــال. ول
 الحكم ال تو�ة له.

 . ...... طالب:
 ؟ ماذا
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 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
ا نحن ما لنا منه هو اجتهاده له �قصده هو �كیفه، لكـن الكـالم إذا تـولى علـى المسـلمین، حكمـه إذ

 .ینظرون إلیه، إال إذا صار رسمی�افتواه الناس ما فحكم، هذا الكالم و�ال 
 .......  طالب:

 . وعوهو من هذا الن ،ابتلي �ه الناسمثله، لكن الكالم إذا إال شخص  ،إال مثله رسمی�افاسق ولو 
 .......  طالب:

یتعرض المؤلــف ســ�الرخصــة التــي لهــا وجــه، مــا هــو �مجــرد التخفیــف علــى النــاس،  ال، ال، أفتــى
 لهذا.

 .......  طالب:
 ؟ وه ینأ

 .......  طالب:
، �مـــا قیـــل: حســـنات ألن هـــذا الشـــخص العز�مـــة أفضـــل لـــه؛ ألن �عـــض النـــاس، النـــاس یتفـــاوتون 

�عنـي حملهـم علـى الرخصـة هـذا فیـه  ،األبرار سیئات المقر�ین، الناس وأناس صالحون وعباد و�ـذا
لعز�مــة وحملهــم علــى التضــییع، مــا دام هــم حملــوا أنفســهم علــى ا ،تهــو�ن مــن شــأن الــدین عنــدهم

 .�فتون �مقتضاها
ي الـدنیا یـاه، و�ن �ـان راغًبـا فـ"و�ذا دلك على الزهد فـي الـدنیا وهـو زاهـد فیهـا صـدقت فت طالب:

 . فال"و�ان محافًظا علیها صدقت فتیاه، و�ال ،فهي �اذ�ة، و�ن دلك على المحافظة على الصالة
علمیـة، و�سـأله  ،، �عنـي موقعـه فـي المجتمـع ووظیفتـه �بیـرةاشخص �سأل، طالب علم �سأل عالًمـ

القصـور ال سـیما مـن ینتسـب إلـى برنامج فتوى، و�قول له: ما حكم اإلسراف فـي بنـاء البیـوت و في 
؟ هـو �یـفل معه �قول: أنا أتفرج على البیت سجِّ ي �ُ ذتكلم �كالم قوي هذا العالم، وال العلم وطلبه؟

 ما تؤخذ؟ أم �قول تؤخذ فتواه  فماذاما هو له؟!! أم هذا له 
 على هذا ُیرد. طالب:

 ؟ ماذا
 على هذا ُیرد. طالب:

 على �المه نعم ما تؤخذ فتواه.
 في هذه المسألة. ب:طال
 .أن العصمة لیست مطلو�ة من أحدمعلوم ف، في هذه المسألة، و�ال نعم
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ى عـن "وعلـى هـذا الترتیـب سـائر أحكـام الشـر�عة فـي األوامـر، ومثلهـا النـواهي، فـإذا نهـ طالب:
 النظــر إلــى األجنبیــات مــن النســاء، و�ــان فــي نفســه منتهًیــا عنهــا صــدقت فتیــاه، أو نهــى عــن

ن عـدق اللسان، أو عن الزنا وهو ال یزني، أو عن التفحش وهو ال یتفحش، أو الكذب وهو صا
لــه مخالطــة األشــرار وهــو ال �خــالطهم، ومــا أشــبه ذلــك، فهــو الصــادق الفتیــا والــذي �قتــدى �قو 

 .و�قتدى �فعله، و�ال فال"
ل �عني لو �ان العكس: ینهى عن المعصـیة و�رتكبهـا، هـذا لـن �قتـدى �ـه، لـن �قتـدى، لكـن لـو سـئ

والتو�ـة  ،وعجـز عـن التنصـل عنهـا ،وهو في منصب فتوى: عنـده معصـیة ُغلـب علیهـا مـن صـغره
ین ودلیله �ـذا، ومـا بینـه و�ـ ،غیره؟ أو �قول: الحكم �ذا �قول: اذهب إلى غیري، استفتِ  هلمنها، 

 اهلل یتواله. لكن ال تكون صبغته الفسق وارتكاب المحرمات. �عني لو �ان عنده معصیة مـثالً فر�ه 
 . هذا �ختلف ممن �انت صبغته الفسق محصورة معدودة، أو معاصٍ 

  أحسن هللا إلیك �ا شیخ ....... طالب:
ینبش عنه وهو الخفي، لكن إذا استفاض أمره في هذه المسـألة أو �مشـي مـع النـاس  أحد الالخفي 

! هـذه قبیحـة سأل عن حكم النظر إلـى النسـاء و�ـذا؟ �قـول: حـرام وهـو یتلفـتفي األماكن العامة و�ُ 
 .الب علم أو عالم، �هللا المستعانفضًال عن ط ،من عامي

 ."ألن عالمة صدق القول مطا�قة الفعل، بل هو الصدق في الحقیقة عند العلماء" طالب:
 .هو الكذبفالصدق، إذا خالف الواقع نعم. مطا�قة الواقع، إذا طابق الواقع هو 

َ َعَلْیِه} {ِرَجاٌل َصَدُقوا"ولذلك قال تعالى:  طالب:  .]"٢٣زاب: [األح َما َعاَهُدوا للااَّ
 .نعم. فطا�قت أفعالهم أقوالهم

َ َلِئْن آَتاَنا ِمْن َفْضلِ "وقال في ضده:  طالب: ـ{َوِمْنُهْم َمْن َعاَهَد للااَّ }ِه َلَنصَّ َقنَّ ] إلـى ٧٥و�ـة: [الت دَّ
 .]"٧٧[التو�ة:  {َوِ�َما َ�اُنوا َ�ْكِذُبوَن}قوله: 

، جـاء -جـل وعـال-وخالفوا الواقع الذي والعهد الذي أبرمـوه مـع هللا  ،ما عاهدوا هللا علیهلما أخلفوا 
 .�طابق الواقع]؛ ألن صنیعهم ال ٧٧[التو�ة:  {َوِ�َما َ�اُنوا َ�ْكِذُبوَن}في حقهم: 

ثالثـة "فاعتبر في الصدق مطا�قة القول الفعل، وفي الكـذب مخالفتـه. وقـال تعـالى فـي ال طالب:
َ َوُ�وُنـوا َمـَع لفوا: الذین خُ  ـاِدِقیا{َ�ـا َأیَُّهـا الَّـِذیَن آَمُنـوا اتَُّقـوا للااَّ ]. وهكـذا إذا ١١٩[التو�ـة:  َن}لصَّ

ــین ســائر المكلفــین فــي ــه و� ــك مشــترك بین ــر العــالم عــن الحكــم أو أمــر أو نهــى، فإنمــا ذل  أخب
 و�نمــا تصــح مــعالحقیقــة، فــإذا وافــق صــدق و�ذا خــالف ُ�ــذب، فالفتیــا ال تصــح مــع المخالفــة، 

 .الموافقة"
و�ن  ،�عنـي �ـالم العلمـاء فـي حــد الصـدق والكـذب علـى عمومــه و�طالقـه، إذا طـابق الواقـع فصــدق

خالف فكذب. والخبر ما �حتمل الصدق والكـذب لذاتـه، �عنـي �غـض النظـر عـن قائلـه، فـإن طـابق 
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لــیس �صــدق وال  اة أن هنــاك �الًمــفصــدق و�ن خــالف فكــذب، وال واســطة بینهمــا �مــا تقــول المعتزلــ
 .كذب

، حیـث �انـت أفعالـه مـع -صـلى هللا علیـه وسـلم-"وحسب النـاظر مـن ذلـك سـید البشـر  طالب:
أله أقواله علـى الوفـاق والتمـام، حتـى أنكـر علـى مـن قـال: �حـل هللا لرسـوله مـا شـاء. وحـین سـ

م مـن فقـال لـه: إنـك لسـت مثلنـا، قـد غفـر هللا لـك مـا تقـد. »إنـي أفعلـه«الرجل عن أمر، فقـال: 
م �هللا، إنـي ألرجـو أن أكـون أخشـاك«وقـال:  -علیـه الصـالة والسـالم-ذنبك وما تـأخر. غضـب 

 ."»هلل، وأعلمكم �ما أتقي
علیــه الصــالة -؛ ألن الرســول -علیــه الصــالة والســالم-یر�ــدون أن �حتــاطوا لــدینهم أكثــر مــن فعلــه 

ومـا ُغفـر  ،أهـل معـاصٍ  حـننغفر لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه ومـا تـأخر، ولسـان حـال القائـل:  -والسالم
ن وال ضمن لنا جنة وال غیره، نحتاط ألنفسنا. الذي �حتـاط لنفسـه مـن �ـاب الـورع مـع علمـه �ـأ ،لنا

ى نفسـه مـا أحـل هللا، هذا حالل و�تر�ه خشیة أن �جره إلى الحرام، هذا شيء. لكن الـذي �حـرم علـ
 .هذا شيء آخرف

ِتُكْم َنا ِفـي ِملَّـً�ا ِإْن ُعـدْ  اْفَتَرْ�َنـا َعَلـى للااَِّ َ�ـذِ {َقـدِ : -علیه السالم-"وفي القرآن عن شعیب  طالب:
ُ ِمْنَهــا} اَنــا للااَّ  ْم َعْنــُه}ْن ُأَخــاِلَفُكْم ِإَلــى َمــا َأْنَهــاكُ {َوَمــا ُأِر�ــُد أَ ]، وقولــه: ٨٩[األعــراف:  َ�ْعــَد ِإْذ َنجَّ

م في مقتضى ما تقد ]. فبینت اآل�ة أن مخالفة القول الفعل تقتضي �ذب القول، وهو٨٨[هود: 
ن إیـر هللا: المسألة قبل هذا، وقد قالوا في عصمة األنبیاء قبل النبوة من الجهل �اهلل وعبـادة غ

 .لنبوة"امن �اب أولى فیما �عد  ذلك ألن القلوب تنفر عمن �انت هذه سبیله، وهذا المعنى جارٍ 
 .ان �اب أولى أن ُ�عصموا منه �عدهإذا عصموا من ذلك قبل النبوة، فم

ــالمعروف و  طالــب: ــو �ــانوا آمــر�ن � ــإنهم ل ــة فضــًال عــن أصــولها، ف ــى فــروع المل ال "�النســبة إل
رب صـاد ، لكـان ذلـك أولـى منفـر وأقـ-عیاًذا �اهلل من ذلـك-�فعلونه وناهین عن المنكر و�أتونه 

صـداق معن االتباع، فمن �ان في رتبة الوارثة لهم، فمن حقیقة نیله الرتبة ظهور الفعـل علـى 
 .ول"الق

ــا �مــ فــیهم مــن بنــي جنســهم ممــن ســلك طر�ــق العلــم وأخــذ  ننعــم. والواقــع �شــهد �ــأن النــاس عموًم
نصــیًبا منــه، أنهــم أ�ًضــا یتفــاوتون فــي هــذه األمــور. �عنــي األصــل هــو الصــدق، والكــذب ومخالفــة 
الواقــع خــالف األصــل. وهــذا فــي عامــة النــاس وغوغــائهم �كثــر مخالفــة األصــل، وفــي طــالب العلــم 

علمــاء �قــل مخالفــة األصــل هــو الجــادة المســلو�ة عنــدهم، وقــد یتــأولون فیســلكون غیــره، وقــد وفــي ال
یتسامحون في عبارة أو في شيء من هذا، أو یتسامحون فـي أمـر مـن األمـور التـي ال �سـتطیعون 
مقاومة النفس عنـدها، و�ـل هـذا �سـبب اإلنسـان نفسـه، إذا تسـاهل الشـخص سـواء �ـان فـي �المـه 

ه یم �أتي وفیما یذر، إذا تساهل السیئة تقول: أختي أختـي، تسـهل عنـده وتهـون علیـأو في أفعاله ف
  ثم تجره إلى ما هو أكبر منها. ،وتجري علیها ،ها النفسئوتستمر 



 
 

 

 
 
 

٧  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٧ 

ا في وأناس تسمعونهم یتكلمون �كالم قبل سنین ما �انوا �قولون مثل هذا الكالم، إال أنهم تسامحو  
هم مــن تســاهل �األفعــال. وانظــروا مــن �فتــون فــي الســاحة ســواء الكــالم ولــم �حتــاطوا ألنفســهم، ومــن

ر ، ثم �جـره ذلـك إلـى مـا هـو أكبـاكان في االقتصاد أو في غیره، تجد التساهل في أول األمر �سیرً 
ثــم  ،ثــم ثالثــة ،ثــم تلیهــا أخــرى  ،منــه حتــى �فتــي �الصــر�ح، وتجــد اإلنســان �كــذب الكذ�ــة مازًحــا بهــا

ا ثـم �عـد ذلــك �صـیر الكــذب  ،أو لیجلــب لنفسـه شــیًئا ،یــدفع عـن نفسـهل ؛یتسـاهل فـي أن �كــذب جـاد�
 .  »حتى �كتب عند هللا �ذاً�ا«سجیة 

 -نفعلى اإلنسان أن یهتم لنفسه و�حتاط لها، فال یـتكلم إال �عـد نظـر فیمـا �قـول، وال �سـكت إال عـ
 لكن إال عن ما �سعه فیه السكوت. -و�ن �ان السكوت هو األصل

ن من �عض المبتدعة الذین تكلموا �كالم ما ُیتصور أن ینطق �ـه عاقـل، وهـم مـ�عني ذ�رنا مراًرا  
وذهبـوا  ،وتر�ـوا الكتـاب والسـنة ،لكنهم انتحلـوا نحـًال ال دلیـل علیهـا ،�انوا من أهل العلم ،أهل العلم

تهم إلى أقوال وقواعد وافدة من غیـر المسـلمین واعتمـدوها وحكموهـا فـي �تـاب هللا، وفـي النها�ـة قـاد
قـالوا  وتساهلوا فیمـا ألزمـوا �ـه والتزمـوا �ـه، وحملهـم هـذا الـالزم وجـرهم إلـى أن ،ى الضالل المبینإل

 �كالم ما ُیتصور أن عاقل �قول مثله، �عني متى قال �شر المر�سي: سبحان ر�ي األسفل! 
 .تدرج طالب:

 هل ذا؟ استهذا 
 .تدرج طالب:

 ؟ ماذا
 تدرج. طالب:
داد به التساهل في أول األمـر. متـى قـال ابـن عر�ـي: أال بـذ�ر هللا تـز ، هذا التساهل، سبنعمالتدرج 

�قولـه ولـو �ـان  أن �قولـه مسـلم فـي أول األمـر؟ مـا �مكـنوب وتنطمس البصائر والقلـوب! هـذا الذن
زم التاستدرج وألـزم بلـوازم فـ أن من أفسق الناس ما �قوله، لكنه التساهل وعدم التحري والتثبت، إلى

 .ل هذا الكالمبها فجرته إلى مث
ن عبـد بـوأول ر�ـا أضـعه ر�ـا العبـاس «"عن الر�ا قـال:  علیه الصالة والسالم "ولما نهى" طالب:

 ."»المطلب
ــا -علیــه الصــالة والســالم-نعــم. هكــذا �كــون القــدوة، الرســول  وال تعامــل بر�ــا، أقــرب  ،مــا عنــده ر�

ه، دأ؟ بنفسـه وأقـرب النـاس إلیـالناس إلیه عمه العباس بن عبد المطلب، أراد أن �ضع الر�ا �مـن یبـ
ودمــاء الجاهلیــة موضــوعة بــین قــدمي هــاتین، وأول دم أضــعه دم ابــن «وحینئــذ �طــاع و�قتــدى �ــه، 

كمـا تختلـف الروا�ـات. فـاآلمر والنــاهي إذا  »ر�یعـة بـن عبــد المطلـب«أو  »ر�یعـة بـن عبـد المطلـب
 .ه فلیبدأ بنفسه وأقرب الناس إلیهأراد أن �طاع و�قتدى �
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ة بـن وأول دم أضـعه دمنـا: دم ر�یعـ«وحین وضع الدماء التي �انت في الجاهلیة، قال: " طالب:
ول والذي نفسي بیده، لو سرقت فاطمة بنت رس«، وقال حین ُشفع له في حد السرقة: »الحارث

 ."»هللا لقطعت یدها
 .-علیه الصالة والسالم-لناس إلیه أقرب ا
وأن  لقــول الفعــَل �النســبة إلیــه و�لــى قرابتــه،"و�لــه ظــاهر فــي المحافظــة علــى مطا�قــة ا طالــب:

لفاعـل االناس في أحكام هللا سواء. واألدلة في هذا المعنى أكثر من أن تحصى. وقـد ذم الشـرع 
] اآل�ـة، ٤٤ [البقـرة: ُكْم} َأْنُفسَ {َأَتْأُمُروَن النَّاَس ِ�اْلِبرِّ َوَتْنَسْونَ �خالف ما �قول، فقال هللا تعالى: 

 ُبــَر َمْقًتــا ِعْنــَد للااَِّ َأْن َتُقوُلــوا َمــا َال �َ ) ٢َهــا الَّــِذیَن آَمُنــوا ِلــَم َتُقوُلــوَن َمــا َال َتْفَعُلــوَن ({َ�ــا َأیُّ وقــال: 
 ]. عــن جعفــر بــن برقــان، قــال: ســمعت میمــون بــن مهــران �قــول: إن٣، ٢[الصــف:  َتْفَعُلــوَن}

ِذیَن َهـا الَّـ{َ�ـا َأیُّ قـول هللا: القاص المتكلم ینتظـر المقـت، والمسـتمع ینتظـر الرحمـة. قلـت: أرأیـت 
سـه فیقـول: فعلـت �ـذا ] اآل�ـة، هـو الرجـل �قـرظ نف٢[الصـف:  آَمُنوا ِلـَم َتُقوُلـوَن َمـا َال َتْفَعُلـوَن}

ال: و�ذا من الخیر؟ أو هو الرجل �أمر �المعروف و�نهى عـن المنكـر و�ن �ـان فیـه تقصـیر؟ فقـ
 .كالهما"

و �شترط فـي اآلمـر والنـاهي أن �كـون مـؤتمًرا �كـل مـا �قـول أومع ذلك عامة أهل العلم �قولون: ال 
 .�ل ما �قول، و�ال لتعطلت الشعیرةمنتهًیا عن 

لمنكـر، ا"فإن قیل: إن �ان �ما قلت تعذر القیام �الفتوى و�ـاألمر �ـالمعروف والنهـي عـن  طالب:
ؤتمًرا صـاحبه مـوقد قال العلماء: إنه ال یلزم في األمر �ـالمعروف والنهـي عـن المنكـر أن �كـون 

ل المكمـل أو منتهًیا، و�ال أدى ذلك إلى خرم األصل، وقد مر أن �ل تكملة أدت إلى انخـرام األصـ
 �خـالف غیر معتبرة، فكذلك هنا، ومثله االنتصاب للفتوى، ومن الذي یوجـد ال یـِزل وال �ضـل وال

 .قوله فعله، وال سیما في األزمنة المتأخرة البعیدة عن زمان النبوة؟"
هــذا هــو ف�عنــي فــي �ــل شــيء، و�ال  الــذي یوجــد ال یــِزل وال �ضــل وال �خــالف قولــه فعلــه؟" "مــن

األصــل، �عنــي ال �شــترط فــي �ــل مــا �قــول أن �طــابق وال �ــل مــا �فعــل أن �طــابق، لكنــه یبقــى هــو 
 هذه تغتفر في جانب عدم طلب العصمة. نعم. فاألصل، و�ذا خرج عن هذا األصل أمور �سیرة، 

ذه هـإشكال في أن من طابق قوله فعله على اإلطالق هو المسـتحق للتقـدم فـي  "نعم، ال طالب:
 .المراتب"

�عني �ل ما حصلت المطا�قة صار أولى الناس �االقتداء، إلى أن �صل األمـر إلـى المطا�قـة مـن 
 .-علیه الصالة والسالم-عله وقوله كل وجه في ف

ا. فــالجواب: أن هــذا  "وأمــا أن �قــال: إذا ُعــدم ذلــك لــم �صــح االنتصــاب، طالــب: هــذا مشــكل جــد�
الســؤال غیــر وارد علــى القصــد المقــرر؛ ألنــا إنمــا تكلمنــا علــى صــحة االنتصــاب واالنتفــاع فــي 
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الوقوع ال في الحكم الشرعي، فنحن نقول: واجب علـى العـالم المجتهـد االنتصـاب والفتـوى علـى 
 .اإلطالق، طابق قوله فعله أم ال"

و مر للمسلمین، سواء �ان في الحكم في القضاء وفصل منازعاتهم، أألنه ال بد ممن �قوم بهذا األ
مـن الـدرس  ٢٦,٣٦(الدقیقـة فـي الفتـوى فـي بیـان دیـنهم وداللـتهم إلـى الصـراط المسـتقیم وتصـحیح 

إلى غیر ذلك ممـا �قـوم �ـه المفتـي، ال بـد أن �قـام بهـذا. طیـب ولـي  شرح �تاب الموافقات) ١٢رقم
، ینــزل فــي الدرجــة، ینــزل فــي الشــروط إلــى أن �صــل إلــى �ــامًال  ااألمــر لمــا �حــث مــا وجــد شخًصــ

األمثـــل مـــن الموجـــودین. نعـــم. �عنـــي لـــو مجموعـــة مـــن الســـراق أو قطـــاع الطر�ـــق أو غیـــرهم ممـــن 
�عصي في سفره، حضرت الصالة �قول: ال تصـلون؟ أو ال تصـلون جماعـة، مـا �كـم واحـد �صـلح 

 ؟اإمامً 
 .ما �ستثنى طالب:

 ؟ ماذا
 .�صلون  طالب:

 و�مامهم؟ 
 .أصلحهم طالب:
 منهم.
 !!حرامي طالب:

 ؟ ماذا
 الر�س. طالب:

 ولــذلك �قولــون، العــوام عنــدهم أمثــال مطا�قــة لهــذا الكــالم، �قولــون: مطــوع الحنشــل مــنهم!! الحنشــل
�اتهــا؟ بز ء الســراق، مطــوع مــنهم، وز�ــاة الجــرب منهــا، �عنــي الغــنم إذا �ــان فیهــا جــرب منــین تجــي

 .منها. نعم. هللا المستعان
لـه لفعلـه "لكن االنتفاع �فتواه ال �حصل وال �طرد إن حصل، وذلك أنـه إن �ـان موافًقـا قو  طالب:

صـدق حصل االنتفاع واالقتـداء �ـه فـي القـول والفعـل مًعـا أو �ـان مظنـة للحصـول؛ ألن الفعـل �
 ة العدالـةالفة إلى االنحطاط عـن رتبـالقول أو �كذ�ه، و�ن خالف فعله قوله، فإما أن تؤد�ه المخ

 .إلى الفسق، أو ال"
�عنــي هــل �فســق بهــذا العمــل؟ �معنــى أنــه یرتكــب �بیــرة أو �صــر علــى صــغیرة فینــزل عــن درجــة 

 . شك أن هذا مؤثر في قبول الفتوى العدالة إلى الفسق، ال
ًعا وعـادة، "فإن �ان األول، فال إشكال في عدم صحة االقتداء وعدم صحة االنتصاب شر  طالب:

ومن اقتدى �ه �ان مخالًفا مثله، فال فتوى في الحقیقة وال حكم، و�ن �ـان الثـاني صـح االقتـداء 
�ه واستفتاؤه وفتواه فیما وافق دون ما خالف، فمن المعلـوم �مـا تقـدم أنـه إذا أفتـاك بتـرك الزنـا 
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ق قولـه والخمر و�المحافظـة علـى الواجبـات وهـو فـي فعلـه علـى حسـب فتـواه لـك؛ حصـل تصـدی
�فعله، و�ذا أفتاك �الزهد في الدنیا أو ترك مخالطة المترفین أو نحو ذلك مما ال �قـدح فـي أصـل 
العدالة ثم رأیته �حرص على الدنیا و�خالط من نهاك عن مخـالطتهم؛ فلـم �صـدق القـول الفعـل. 

 .هذا و�ن �ان الشرع قد أمرك �متا�عة قوله"
ول المفتـي ال �سـتطیع أن ینفـك عـن هـذه ؤ ل؟ المسـو ؤ لكن إذا �ـان ظـرف السـائل غیـر ظـرف المسـ

لعلـم االمخالطة ألر�اب الدنیا وأعیانها ووجهائها من أجل النفع العام مثًال، وسـأله واحـد مـن طـالب 
 .مانع أن �فتیه �ما ال �طابق فعلهي ما له عالقة بهذه األمور، ال ذال

 ؛له وفعلهالشارع أ�ًضا لیؤخذ �قو  "هذا و�ن �ان الشرع قد أمرك �متا�عة قوله، فقد نصبه طالب:
 .ألنه وارث النبي"

 .......  طالب:
 اللهم صل على محمد، نعم. 

 .......  طالب:
 .ألمورالعام �حتم علیه مثل هذه ا وأحیاًنا ال �حتاج إلى بیان؛ ألن وضعه ،أحیاًنا �حتاج إلى بیان

اذب لما فـي الجـبالت مـن جـو  "فإذا خالف فقد خالف مقتضى المرتبة، و�ذب الفعل القول طالب:
ال مـع إالتأسي �األفعال. فعلى �ـل تقـدیر ال �صـح االقتـداء وال الفتـوى علـى �مالهـا فـي الصـحة 

 مطا�قة القول الفعل على اإلطالق، وقد قال أبو األسود الدؤلي: 
 فإذا انتهت عنه فأنت حكیم  ابدأ بنفسك فانهها عن غیها...

 الرأي منك و�نفع التعلیمتدى... �فهناك �سمع ما تقول و�ق 
 عار علیك إذا فعلت عظیم ال تنه عن خلق وتأتى مثله...  
 وهو معنى موافق للنقل والعقل، ال خالف فیه بین العقالء.  

قلیده فصل: فإن قیل: فما حكم المستفتي مع هذا المفتي الذي لم �طابق قوله فعله، هل �صح ت
 قوله و�عمل علیه أو ال؟ في �اب التكلیف، أم ال؟ �معنى أنه یؤخذ �

فالجواب: أن هـذه المسـألة مبنیـة علـى مـا تقـدم، فـإن ُأخـذت مـن جهـة الصـحة فـي الوقـوع فـال 
تصـح؛ ألنهــا إذا لـم تصــح �النســبة إلـى المفتــي، فكــذلك �قـال �النســبة إلــى المسـتفتي، هــذا هــو 

. وأمـا إن ُأخـذت المطرد والغالب، وما سواه �المحفوظ النادر الذي ال �قوم منه أصـل �لـي �حـال
من جهة اإللزام الشرعي، فالفقه فیها ظاهر، فإن �انت مخالفته ظـاهرة قادحـة فـي عدالتـه، فـال 
�صح إلزامه، إذ من شـرط قبـول القـول والعمـل �ـه صـدقه، وغیـر العـدل ال یوثـق �ـه، و�ن �انـت 

وجهتـه  فتواه جار�ة على مقتضـى األدلـة فـي نفـس األمـر؛ إذ ال �مكـن علـم ذلـك إال مـن جهتـه،
غیـر موثــوق بهــا، فیســقط اإللــزام عــن المســتفتي، و�ذا ســقط اإللــزام عــن المســتفتي، فهــل یبقــى 
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إلزام المفتي متوجًها أم ال؟ �جري ذلك على الخالف في مسألة حصول الشرط الشرعي: هل هـو 
شرط في التكلیف أم ال؟ وذلك مقرر في �تب األصول، و�ن لم تكن مخالفته قادحة فـي عدالتـه، 

 .ول قوله صحیح، والعمل علیه مبرئ للذمة، واإللزام الشرعي متوجه علیهما مًعا"فقب
�معنى أن المخالفة ال تصل إلى حد القدح في عدالتـه، مخالفتـه یتـرك �عـض المـأمورات وتر�هـا ال 

ى ُیلحقه اإلثم، أو قد �كون له تأو�ل وله فهم معین للنص �فهمه على غیر ما �فهمه غیره ممـن یـر 
لـذین اوالتأو�ـل، وهـو مـن أهـل العلـم  ألن لـه تـأو�ًال  ؛مثل هـذه األمـور ال تقـدح فـي العدالـة التحر�م،

محـرم �صـل إلـى حـد الكبیـرة  أو�قبل تأو�لهم السائغ، أما أن �كـون یرتكـب المحـرم مـن غیـر تأو�ـل 
 .و�سلب اسم العدالة إلى الفسق ،ارحعند أهل العلم، فال شك أن هذا قادح وج

ود الوسط لرا�عة: المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي �حمل الناس على المعه"المسألة ا طالب:
 .فیما یلیق �الجمهور، فال یذهب بهم مذهب الشدة، وال �میل بهم إلى طرف االنحالل"

 .دین هللا وسط بین الغالي والجافيألن 
أن  نـه قـد مـر"والدلیل على صحة هذا أنه الصراط المستقیم الذي جاءت �ـه الشـر�عة، فإ طالب:

في  مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غیر إفراط وال تفر�ط، فإذا خرج عن ذلك
المســتفتین، خــرج عــن قصــد الشــارع، ولــذلك �ــان مــا خــرج عــن المــذهب الوســط مــذموًما عنــد 

 .العلماء الراسخین"
مون أو�ســ ،ملــون و�جعلهــم � ،و�زهــدهم فــي الخیــر ،ال شــك أن التشــدید وحمــل النــاس علیــه ینفــرهم

و�تر�ون، و�ذلك حملهم على التساهل هذا ال شك أنه تضـییع لهـم و�خـراج لهـم عـن حظیـرة التـدین 
 .ما �قابلها من التفر�ط واإلضاعة واالستقامة، إلى

 ."وأ�ًضا" 
 -صـلى هللا علیـه وسـلم-"وأ�ًضـا، فـإن هـذا المـذهب �ـان المفهـوم مـن شـأن رسـول هللا  طالب:

نـاس فـي التبتـل، وقـال لمعـاذ لمـا أطـال �ال -علیه الصالة والسالم-قد رد وأصحا�ه األكرمین، و 
اغــدوا ســددوا، وقــار�وا، و «، وقــال: »إن مــنكم منفــر�ن«، وقــال: »أفتــان أنــت �ــا معــاذ؟«الصــالة: 

 ."»وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا
وص مستمســك لمــن �ســلك ، لكــن فــي هــذه النصــ»إن الــدین �ســر، ولــن �شــاد الــدین أحــد إال غلبــه«

ســبیل التیســیر فــي �ــل شــيء. الــدین األصــل فیــه التكــالیف، وهــي إلــزام مــا فیــه �لفــة، وأ�ًضــا الجنــة 
حفت �المكاره، ما �قال: �ل ما ال تهواه النفس شاق، ما هو �صحیح. األصل التكـالیف، والتكلیـف 

خــذ مــن هــذه النصــوص إلــزام مــا فیــه �لفــة، ومخالفــة لهــوى الــنفس والشــیطان؛ ألن �عــض النــاس �أ
و�ضــیع بنفســه و�ضــیِّع غیــره، غــافًال عمــا جــاء مــن هــذه التكــالیف واألوامــر والنــواهي واألطــر علــى 
الحق، وأما ما جاء فیما ُوصـفت �ـه الشـر�عة مـن مخالفـة الشـرائع السـا�قة أنـه لـیس فیهـا آصـار وال 

مله اإلنسان من مشقة.  یتحالأغالل، صحیح لیس فیها آصار وال أغالل، لكن فیها ما �شق، فیما 
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�هللا الصالة شـاقة، أنتظـر ألن ترتفـع  :لو أن اإلنسان أوقظ لصالة الفجر في یوم شدید البرد، قال
 .ولو شقت علیك ،الشمس و�دفأ الجو؟ نقول: ال، الصالة لها وقت محدد

ــــــوا«"وقــــــال:  طالــــــب:  ،»علــــــیكم مــــــن العمــــــل مــــــا تطیقــــــون، فــــــإن هللا ال �مــــــل حتــــــى تمل
ـــــــــــــال:  ـــــــــــــلأحـــــــــــــب الع«وق ـــــــــــــه صـــــــــــــاحبه و�ن ق ـــــــــــــى هللا مـــــــــــــا داوم علی  ،»مـــــــــــــل إل

ال و ورد علـیهم الوصــال، و�ثیـر مــن هــذا. وأ�ًضـا، فــإن الخـروج إلــى األطــراف خـارج عــن العــدل، 
لك تقوم �ه مصلحة الخلق. أما في طـرف التشـدید، فإنـه مهلكـة، وأمـا فـي طـرف االنحـالل، فكـذ

نقطـاع ض إلیـه الـدین، وأدى إلـى اال أ�ًضا؛ ألن المستفتي إذا ُذهب �ه مذهب العنـت والحـرج ُ�غـ
ع مـعن سلوك طر�ق اآلخرة، وهو مشاهد، وأما إذا ُذهب �ه مذهب االنحالل �ان مظنة للمشـي 

 .رة"الهوى والشهوة، والشرع إنما جاء �النهي عن الهوى، واتباع الهوى مهلك، واألدلة �ثی
تـي اتصـفت بهـا الشـر�عة إلـى وقد �ستدرج من ُحمل على التشدید إلى أن �خرج عن دائرة الوسـط ال

الغلــو. والثــاني الــذي ُجــر �ســبب هــذه الفتــاوى الســمحة الســهلة علــى مــا �قولــون، قــد �جــره ذلــك إلــى 
فــراط، و�الهمــا �معــزل عــن االنحــالل. فیكــون أحــدهما ســلك ســبیل التفــر�ط، واآلخــر ســلك ســبیل اإل

 .دین هللا
ا للمشــي علــى "فصــل: فعلــى هــذا �كــون المیــل إلــى الــرخص فــي الفتیــا  طالــب: �ــإطالق مضــاد�

رخص التوسط، �ما أن المیل إلى التشدید مضاد له أ�ًضا. ور�مـا فهـم �عـض النـاس أن تـرك التـ
تأمـل  تشدید، فال �جعل بینهما وسًطا، وهذا غلط، والوسط هو معظم الشـر�عة وأم الكتـاب، ومـن

لعلــم ااالنتمــاء إلــى مــوارد األحكــام �االســتقراء التــام عــرف ذلــك، وأكثــر مــن هــذا شــأنه مــن أهــل 
وى یتعلــق �ــالخالف الــوارد فــي المســائل العلمیــة، �حیــث یتحــرى الفتــوى �ــالقول الــذي یوافــق هــ

 .على أن الفتوى �القول المخالف لهواه تشدید علیه وحرج في حقه" المستفتي، بناءً 
وال، شـد األقـوأنه مظنة اللتزام ما �قال له، �فتـى �أ ،�عني إذا جاء المستفتي وعلیه أمارات الصالح

�مـا  و�ن قال �ه من قال من أهل العلـم. و�المقابـل، إذا وجـد علیـه أمـارات التسـاهل والتراخـي، ُ�فتـى
یوافق هـواه مـن األقـوال المضـادة. ولـو قیـل �عكـس ذلـك معالجـة للمسـتفتین لكـان أقـرب، لكـن الـذي 

 قـد �كـون غـافالً  ااً�ـیترتب على هذا أنك إذا أفتیت من ظاهره الصالح �أسـهل األقـوال، فتحـت لـه �
تسـاهل یعنه، مع أنه إذا أفتي �أشد األقوال أن یزداد غلوه، و�ن أفتي �أسـهل األقـوال مثلمـا قلنـا قـد 

وهــو الحكــم علــى الجمیــع. نعــم  ،و�جــره ذلــك التســاهل إلــى مــا ال ُتحمــد عقبــاه. فالــدین هــو الوســط
ول أشـد ممـا �فتـى �ـه لـو �ـان هناك مسائل اجتهاد�ة قد ُ�فتى �عض الناس مـن �ـاب التأدیـب لـه �قـ

 .توى لها سیاسةمجرًدا عن هذا الوصف الذي �ستحق �ه التأدیب، فالف
ن منــه علــى أن الفتــوى �ــالقول المخــالف لهــواه تشــدید علیــه وحــرج فــي حقــه، وأ "بنــاءً  طالــب:

معنـى الخالف إنما �ان رحمة لهذا المعنى، ولیس بین التشـدید والتخفیـف واسـطة، وهـذا قلـب لل
 .ود في الشر�عة، وقد تقدم أن اتباع الهوى لیس من المشقات التي یترخص �سببها"المقص
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 ، شــق علیــه ذلــك. الــنفس إذا ألفــتغیــره �عنــي تنظــر إلــى هــواه، إذا خالفتــه فــي الفتــوى وأفتیتــه علــى
 صارت مخالفتها لهذا الشيء شاقة، لكن فـي الفتـوى ال ینظـر إلـى مثـل هـذا، و�نمـا ینظـر إلـىا ئً شی

 .خالفهأم راجح بدلیله سواء وافق هواه القول ال
"وأن الخالف إنما هـو رحمـة مـن جهـة أخـرى، وأن الشـر�عة حمـل علـى التوسـط ال علـى  طالب:

ى مطلق التخفیف، و�ال، لزم ارتفاع مطلق التكلیف مـن حیـث هـو حـرج ومخـالف للهـوى، وال علـ
 یه.فم على وضوح األمر مطلق التشدید، فلیأخذ الموفق في هذا الموضوع حذره، فإنه مزلة قد

ل نفسه من التكلیف ما هو فوق الوسـط، بنـاًء علـى مـا   قـدم تفصل: قد �سوغ للمجتهد أن �حمِّ
 .في أحكام الرخص"

یمـا شمله األدلة. أحیاًنا الحكم �كون له درجـات، �عنـي لـیس �قـاطع فت�عني مما �شمله الدلیل، مما 
الشر�عة مـن األمـور التـي لهـا أطـراف، �خصـال  �ختاره هذا المفتي أو ذاك، �عني مثل ما جاء في

الكفارة مثًال، وما جاء فیه التخییر من الشارع �جوز أن �حمل �عـض النـاس علـى نـوع ممـا یناسـب 
وال �سـتطیع مـا هـو أشـد مـن ذلـك. وعلـى �ـل حـال،  ،حاله في حال التخفیف من �ان محتاًجا إلیه

الجتهــاد، أمـا مخالفــة الــنص مــن أجــل أن هــذا مثـل مــا قلنــا: الفتــوى لهــا سیاسـة، �عنــي فــي مســائل ا
 ال.فونخالف النص من أجل هذه المصالح،  ،وذاك القول �صلح ذاك ،القول �صلح هذا الرجل

ولذلك الذي أفتى الخلیفـة �صـیام شـهر�ن متتـا�عین وهـو قـادر علـى العتـاق أجمعـوا علـى تخطئتـه،  
تصـوم  :عنده مشكلة، لكن لو قیل لـه ما ،�طأ �ل یوم في نهار رمضان و�عتق رقبة ..قال: العتق

ردعـه، لكـن لن یتكرر منه ذلك. السیاسة في �ادئ النظر ماشیة، �عني أن هـذا یفشهر�ن متتا�عین 
 .مع ذلك الشر�عة للجمیع

 ."ولما �ان مفتًیا �قوله وفعله �ان له أن �خفي ما لعله �قتدى �ه فیه" طالب:
ال مـانع فـوسبق إلیه من قبل السلف،  ،النصوص نعم. إذا �ان �حمل نفسه على أمر شاق تحتمله

هـد فیشـق علـیهم. قـد �جت ،لئال �قتدوا �ه ؛من أن �حمل نفسه على هذا الشاق. لكن ال یبد�ه للعامة
وهـو مضـعف عنـد الجمهـور، أو هـو یـرى  ،أو �مثـل عنـده ذ�ـر مـن األذ�ـار ،و�صـح عنـده ،العالم

ألنـه  ؛، فینتقي من األذ�ار مـا ضـعف و�عتمـدهارأي الجمهور في عدم التشدید في هذا الباب مثالً 
و�ن لـم یثبـت  ،في األصل �خالف، أنـه یـرى التسـامح فـي مثـل هـذه األمـور، أو یـرى أن هـذا الـذ�ر

ودعواتــه جامعــة، فیــرى أنــه یلتــزم هــذا الــذ�ر  ،مــن حیــث الســند فمعنــاه فــي الجملــة صــحیح وصــالح
صـل �كـون قـدوة فیمـا ال أفیعمل �ـه و  ،قتدى �هلئال � ؛و�قوله، مثل هذا ال بد أن �خفیه على الناس

 .له، وهكذا
س نبـه "فر�ما اقتدى �ه فیه من ال طاقـة لـه بـذلك العمـل فینقطـع، و�ن اتفـق ظهـوره للنـا طالب:

 .ُخلًقا"�فعل؛ إذ �ان قد فاق الناس عبادة و  -صلى هللا علیه وسلم-علیه، �ما �ان رسول هللا 
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، قـــام حتـــى تفطـــرت -علیـــه الصـــالة والســـالم-رت قـــدماه حتـــى تفطـــ -علیـــه الصـــالة والســـالم-قـــام 
 قدماه، وصلى �البقرة والنساء وآل عمران في ر�عة، ومن �طیق هذا؟

و�ضافة إلى ما عنـده مـن  ،-جل وعال-معان من قبل هللا  -علیه الصالة والسالم-ال شك أنه    
 لمشــاهد، ینبغــي أن ُ�خفــىوهــو األســوة والقــدوة. فمثــل هــذا إذا �ــان �شــق علــى ا ،الرغبــة فــي الخیــرة

إذا �ـان �شـق علیـه؛ ألن �عــض النـاس ال تسـمح نفسـه إال أن �فعــل �مـا فعـل فـالن، والنــاس  ،عنـه
وتحملهــم، و�ــل هــذا فــي إطــار مــا شــرع هللا. وقــد �ظهــر العمــل عنــد أنــاس  ،یتفــاوتون فــي قــدراتهم

  المستعان. نعم. عندهم شيء من التساهل، من أجل أن �كون ذلك �اعًثا لهم على العمل، �هللا
فـي  قـدوة، فر�مـا اتُّبـع لظهـور عملـه، فكـان ینهـى عنـه -علیـه الصـالة والسـالم-"و�ان  طالب:

 .مواضع، �نهیه عن الوصال، ومراجعته لعمرو بن العاص في سرد الصوم"
 لعبد هللا بن عمرو"."

 . نعم طالب:
 وفي قراءة القرآن. ،"لعبد هللا بن عمرو في سرد الصوم"نعم. 
 ُمـوا َأنَّ {َواْعلَ "ومراجعته لعبد هللا بن عمرو بن العاص في سرد الصـوم، وقـد قـال تعـالى:  ب:طال

حـل الحبـل الممـدود �]. وأمـر ٧ات: [الحجر  }ِفیُكْم َرُسوَل للااَِّ َلْو ُ�ِطیُعُكْم ِفي َ�ِثیٍر ِمَن اْألَْمِر َلَعِنتُّمْ 
 .بین السار�تین"

أو خشــیت أن تتعــب، فر�طــت حــبًال  ،أحســت بنــوع مــن تعــبف ،نعــم. هــذه امــرأة قامــت لصــالة اللیــل
 �حله. نعم.  -علیه الصالة والسالم-تتعلق �ه إذا تعبت، فأمر النبي 

 طالب: أم المؤمنین.
 ؟ ماذا

 طالب: لعلها أم المؤمنین.
 .نعمأم المؤمنین 

 ."وأنكر على الحوالء بنت ُتو�ت قیامها اللیل" طالب:
 عم.�عني �له، هذا في البخاري. ن

 .خوًفا أن �عمل �ه الناس فیفرض علیهم" ؛"ور�ما ترك العمل طالب:
خشـیة أن ُ�فـرض  ؛ثـم تر�ـه ،كما فعل فـي قیـام رمضـان فـي المسـجد جماعـة، فعلـه لیلتـین أو ثالًثـا

 .علیهم
انوا �ــلــئال ُیتخــذوا قــدوة، مــع مــا  ؛أخفــى الســلف الصــالح أعمــالهم -�هللا أعلــم-"ولهــذا  طالــب:

ال مـا إه ا من ر�اء أو غیره، و�ذا �ان اإلظهار عرضـة لالقتـداء، لـم �ظهـر منـ�خافون علیه أ�ًض 
 صح للجمهور أن �حتملوه.
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لف فصل: إذا ثبت أن الحمل على التوسط هو الموافق لقصد الشارع، وهو الذي �ان علیـه السـ
الصــالح، فلینظــر المقلــد أي مــذهب �ــان أجــرى علــى هــذا الطر�ــق فهــو أخلــق �االتبــاع وأولــى 

ن مـنـه أ�عـد أل عتبار، و�ن �انت المذاهب �لها طرًقا إلى هللا، ولكن الترجیح فیها ال بـد منـه؛ �اال
 .اتباع الهوى �ما تقدم، وأقرب إلى تحري قصد الشارع في مسائل االجتهاد"

لـى إأقـر�هم  دمن المذاهب المعروفـة فـي البلـد، فإنـه �قلِّـ اد إماًما ومذهبً �قلِّ  أن نعم. إذا �غى اإلنسان
 لحق، �لهم إن شـاء هللا علـى الحـق فـي الجملـة، لكـن ال شـك أن المسـائل االجتهاد�ـة قابلـة للخطـأا

 .والصواب
ـــى مـــذهبین  ،فـــإذا فرضـــنا أن المـــذاهب األر�عـــة موجـــودة وفیهـــا مـــذاهب أخـــرى، فســـبقت اإلشـــارة إل

 �ظـاهره هم أهل الـرأي. هـؤالء اتبعـوا الـدلیل نیذمذهب الظاهر�ة ومذهب الحنفیة ال متضادین، هما
وجمــدوا علیــه، وأولئــك أكثــروا مــن األقیســة وغفلــوا عــن الــدلیل فــي �ثیــر مــن المــواطن، فــال شــك أن 
مثل هذا التباین مع وجود المذاهب الوسط بین المذهبین، أنـه فـي الغالـب أنـه الحـق �كـون مـع مـن 

ا مـن جهـة �عني الكتاب والسـنة �مـا هـو األصـل فـي أدلـة الشـر�عة، وأ�ًضـ ،األثر ،جمع بین الدلیل
�شـیر  أن النظر والشرع ال یهمـل هـذا الجانـب. فـالمؤلف أشـار إلـى المقابلـة بـین المـذهبین، و�مكـن

 .یهاإل
ئتین، "فقد قالوا في مذهب داود لما وقف مـع الظـاهر مطلًقـا: إنـه بدعـة حـدثت �عـد المـا طالب:

 .وقالوا في مذهب أصحاب الرأي: ال �كاد المغرق في القیاس إال �فارق السنة"
و�نســاق وراء األقیســة وضــرب األمثــال، إلــى أن �غفــل عــن حفــظ الســنن،  ،�عنــي �غــرق فــي القیــاس

وهذا شيء مشاهد ومجرب أن الذي �عنى �التحلیل العقلـي للنصـوص أو لكـالم أهـل العلـم �ضـعف 
و�ن  ،و�كـــون همـــه ودیدنـــه األثـــر ،فـــي الجانـــب اآلخـــر؛ ألن القـــدرات محـــدودة. والـــذي یهـــتم �ـــاألثر

انـــب الـــرأي وضـــرب األمثلـــة واألقیســـة، إال أنـــه بیـــده األصـــل. والعلمـــاء واألئمـــة مـــنهم قصـــر فـــي ج
الكبــار مـــن جمعـــوا بـــین األمــر�ن؛ ألنـــه لیســـت �ـــل المســـائل منصوصــة، فـــال بـــد مـــن النظـــر، �هللا 

 المستعان.
 نعم. 

ى �ـول إلـ"فإن �ان َثم رأي بین هذین فهو األولى �االتباع، والتعیین في هـذا المـذهب مو  طالب:
 .أهله

 .�هللا أعلم" 
 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.

* * * 
 .......  طالب:

 .»أن امرأة «أصله في البخاري: 
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 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 ألنه في التیسیر فرع عن جامع األصول، وجامع األصول ما فیه ابن ماجه. ؛نعم

 .......  طالب:
 ال الثالثة أبو داود والترمذي والنسائي، ما فیه ابن ماجه.، ما فیه ابن ماجه، ما فیه إنعم

 طالب: أحسن هللا إلیك �ا شیخ ....... 
 دون الكعب.

 .......  طالب:
 و�نزعونها أحیاًنا؟

 ال، �شق نزعها. طالب:
 انتهت الطهارة. ،ي هي الخف وقد ُمسح علیهاتالفوقاني، فإذا ُنزع الكندرة ال الحكم على

 نت غیر سا�غة للمحل �ا شیخ؟طالب: حتى لو �ا
 �عني مع الجورب الحكم واحد.

 طالب: الحكم واحد.
 .نعم

 .......  طالب:
 إذا فسخها خالص انتهت الطهارة. لكن

 .......  طالب:
 كما لو فسخ الشراب.

 أحسن هللا إلیك �ا شیخ. طالب:
 
 


