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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 

ص فلنفـرد "وأمـا التـرجیح الخـا في نها�ـة المسـألة الثالثـة: -رحمه هللا-أما �عد، فیقول المؤلف 
 .له مسألة على حدة، وهي: المسألة الرا�عة"

 .نعم
 .فقطا الكالم متعلق ذطالب: ه

 "المسألة الرا�عة".
مین؛ "المسألة الرا�عة: وذلك أن من اجتمعت فیه شروط االنتصاب للفتوى على قسـ. نعم طالب:

 أحدهما: من �ان مـنهم فـي أفعالـه وأقوالـه وأحوالـه عنـد مقتضـى فتـواه، فهـو متصـف �أوصـاف
 .العلم، قائم معه مقام االمتثال التام"

 �عني المطا�قة.
ـــه الحمـــد هلل رب العـــالمین، وصـــلى هللا وســـلم و   ـــى آل ـــا محمـــد وعل ـــده ورســـوله، نبین ـــى عب ـــارك عل �

 وأصحا�ه أجمعین.
ور ، مــا یتصــ-علیــه الصــالة والســالم-المطا�قــة التامــة بــین األقــوال واألفعــال والتقــار�ر، هــذه للنبــي 

ه أن تتطابق أقوالـه وأفعالـه وتقـار�ر  -علیه الصالة والسالم-من أحد من المجتهدین غیر المعصوم 
، لكـن المجتهـدون متفـاوتون -علیـه الصـالة والسـالم-فـي محمـد  ُیتصـور إال مطا�قة تامة، فهـذا ال

 ومنهم من یبعد، �ل على حسب ما ُوفق له من قول وعمل. نعم. ،منهم من �قرب من ذلك
ل، "حتى إذا أحببت االقتداء �ه مـن غیـر سـؤال أغنـاك عـن السـؤال فـي �ثیـر مـن األعمـا طالب:

لقسـم إذا ایؤخذ العلم من قوله وفعله و�قـراره. فهـذا  -وسلمصلى هللا علیه -كما �ان رسول هللا 
 .وجهین"ُوجد فهو أولى ممن لیس �ذلك، وهو القسم الثاني، و�ن �ان في أهل العدالة مبرًزا، ل

�قـة �عني و�ن �ان عدًال ثقة مقبول الروا�ـة ومقبـول الفتـوى، إال أنـه مهمـا بلـغ مـن القـرب مـن المطا
 .�ل شيءق في إال أنه ال ُیتصور أن �طاب

واه "أحدهما: ما تقدم في موضعه من أن من هـذا حالـه، فوعظـه أبلـغ، وقولـه أنفـع، وفتـ طالب:
 .أوقع في القلوب ممن لیس �ذلك"

ا ال شك أن الذي �عظ الناس و�وجههم و�رشدهم و�دلهم على الخیر، إذا �ان فاعًال لما �قول مطبًقـ
قبــل �المــه. أمــا إذا �ــان �عــظ النــاس و�ــوجههم ال شــك أن مثــل هــذا هــو الــذي �ُ فــلمــا یــدعو إلیــه، 

و�دعوهم إلى شيء ال �فعله هو، فال شك أن الكالم یدخل من أذن و�خرج مـن أخـرى؛ ألن الكـالم 
 .م �خرج من القلب لم �قع في القلبإذا ل
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 ....... طالب:
 .-علیه الصالة والسالم-مطا�قة، مستحیل، ما فیه معصوم إال الرسول 

 ....... طالب:
 ؟اذام

 ....... طالب:
 ؟ ماذا

 إذا ُوجد. طالب:
 ....... طالب:

 إذا ُوجد، مع أنه لن یوجد، لكن �قصد بذلك المطا�قة في الغالب، �عني غالب أحواله على هذا.
 ....... طالب:

علیــه الصــالة -حتــى لــو قــال المؤلــف، المســألة النظــر فــي واقــع األمــة وفــي مجتهــدیها مــن أصــله 
؟ وعـدم المطا�قـة تقـل -علیـه الصـالة والسـالم-معصـوم غیـر محمـد  ههـذا، فیـإلى یومنا  -والسالم

وقــد تكــون مخالفتــه  او�ــارزً  اوقــد �خــالف فــي شــيء �كــون واضــحً  ،وتكثــر، قــد ال �طــابق فــي القلیــل
 .یر ذلك مما لم ُتشترط فیه العصمة�أمور خفیة، إلى غ

ن مــه، وصــار �المــه خارًجــا "ألنــه الــذي ظهــرت ینــابیع العلــم علیــه، واســتنارت �لیتــه �ــ طالــب:
لذین اصمیم القلب، والكالم إذا خرج من القلب وقع في القلب، ومن �ان بهذه الصفة، فهو من 

َ ِمـْن ِعَبـاِدِه اْلُعَلَمـاُء}قال هللا فـیهم:  ]، �خـالف مـن لـم �كـن �ـذلك، ٢٨[فـاطر:  {ِإنََّمـا َ�ْخَشـى للااَّ
ققتــه حالمــه مــن القلــوب هــذه المبــالغ، حســبما فإنــه و�ن �ــان عــدًال وصــادًقا وفاضــًال ال یبلــغ �

 .التجر�ة العاد�ة"
ا مـ ،هذا شيء مجرب ومشاهد، قد یتكلم الموجه والداعیة والـواعظ �كـالم �عنـي �ظنـه السـامع عاد��ـا

 ،�لمــات �ســیرة هوال �جلــب األنظــار، مــا فیــه �عنــي قــوة بالغــة وال فصــاحة وال ترتیــب، فیــ ،فیــه زود
ــة �عــظ بهــا  هــو خــالف �عــض النــاس الــذيلكــن ینتفــع بهــا النــاس. � مســتعد أن ینشــئ مقامــة �امل

بالغـة، وتأخذ حظ�ا وافًرا ونصیًبا �بیًرا مـن الفصـاحة وال ،أنواع البد�عو تشتمل على أصناف  ،الناس
 ثم في النها�ة ال شيء.

 طالب: .........
ه الخصـوص، ونحن، والجمیع حضروا الخطب في الجمع وفـي األعیـاد وفـي االستسـقاء علـى وجـ 

 من الذي �المه یؤثر في الناس؟
وال لهـا أي قیمـة عنـدك، مـع أنهـا  ،مـا تـأثرتو وتخـرج  ،�عض الخطبـاء �خطبـون لصـالة الكسـوف 

خطــب مرتبــة ومســجوعة ومضــبوطة مــن حیــث الصــناعة اللفظیــة. لكــن مــا الــذي دخــل فــي قلــوب 
وجد واعظ عالم عامل مؤثر، السامعین؟ مثل هذه المواقف، مثل خطبة االستسقاء، ُ�حتاج لها أن ی
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في عباراته، ال، ولـذا لمـا حصـل االستسـقاء  اال یلزم أن �كون بلیًغا في �المه وفصیحً  ....ما هو 
، استسقى بیز�د بـن األسـود الجرشـي، مـن العبـاد، رجـل صـالح، -رضي هللا عنه-في عهد معاو�ة 

ســقنا، اللهــم اســقنا، وســقوا، ثــم قــال �عنــي بدعائــه، قــال: استســق لنــا �ــا یز�ــد، قــام یز�ــد وقــال: اللهــم ا
ومـات فـي مكانـه، علـى مـا ذ�ـروا، علـى  ،ودعا على نفسه ،كما تقول الروا�ة: فضحتني �ا معاو�ة

  حسب الروا�ة. 
وعة جلكن ما نحتاج إلى ما نسمع من خطب االستسقاء فـي الحـرمین وغیرهمـا مـن المقامـات المسـ

 نها�ة األثر ضعیف، �هللا المستعان. نعم.التي ترن وتطنطن في آذان السامعین، ثم في ال
 ."والثاني: أن مطا�قة الفعل القول شاهد لصدق ذلك القول" طالب:

 .هد له ومصدق له، و�ذا خالفه �ذ�هإًذا القول الفعل �صدق القول، شا
اعیــة "كمــا تقــدم بیانــه أ�ًضــا، فمــن طــابق فعلــه قولــه صــدقته القلــوب، وانقــادت لــه �الطو  طالــب:

 .الف من لم یبلغ ذلك المقام"النفوس، �خ
�عني الناظر إلى هـذا الـواعظ أو هـذا الخطیـب الـذي �عـظ النـاس �كالمـه البلیـغ، وهـم �عرفـون عنـه 

ي، بـخالف ذلك، �أنه �قول: أنا أقول لكم �ذا إسقاًطا للواجب، و�ال ففعلي خالف ذلك، فال تقتـدوا 
نـه لف قولـه فكأمقابل، و�ذا �ان فعلـه �خـاألنها قد تكون وظیفة یؤدیها في  ؛إنما یؤدي هذا الواجب

 .�قول: ال تصدقوني
حاصـل "�خالف من لم یبلغ ذلـك المقـام و�ن �ـان فضـله ودینـه معلوًمـا، ولكـن التفـاوت ال طالب:

ال تقـدح  في هذه المراتب مفید ز�ادة الفائدة أو عدم ز�ادتها، فمن زهد الناس في الفضـول التـي
تـارك بلطلبهـا، فتزهیـده أنفـع مـن تزهیـد مـن زهـد فیهـا ولـیس  في العدالـة وهـو زاهـد فیهـا وتـارك

 .لها"
ي فـنعم. الذي �قول: احفظ جوارحك، ال تتكلم فیما ال �عنیك وال تتدخل فیما ال �عنیك، وهو موغل 

ي ذالـ و�عبـث �ثیـًرا. مـن ،هذه األمور، والناس تشهد علیه �لهم أنه من هذا النوع الـذي یـتكلم �ثیـًرا
 .لما �قول ف ما لو �ان مطبًقا�قبل �المه؟ �خال

وغ "فــإن ذلــك مخالفــة و�ن �انــت جــائزة، وفــي مخالفــة القــول الفعــل هنــا مــا �منــع مــن بلــ طالــب:
 قلـد اتبـاعمرتبة من طابق قوله فعله. فإذا اختلف مراتب المفتین في هذه المطا�قة، فالراجح للم

 .من غلبت مطا�قة قوله �فعله"
الة علیـه الصـ-، و�ـل مـن قـرب منـه -علیه الصـالة والسـالم-ه ألن األصل المطا�قة �ما هي شأن

 .فهو أولى �االقتداء -والسالم
یهمـا فهـو "والمطا�قة أو عدمها ُینظر فیهـا �النسـبة إلـى األوامـر والنـواهي، فـإذا طـابق ف طالب:

 ."-أعني فیما عدا شروط العدالة-الكمال، فإنَّ تفاوت األمر فیهما 
 ."فإنْ "
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 إلیك.أحسن هللا  طالب:
 ."-أعني فیما عدا شروط العدالة-"فإْن تفاوت األمر فیهما  

و هـ: فـي األوامـر والنـواهي. خـالف مـا یتعلـق �شـرط العدالـة الـذي "فیهمـا"�عني األوامـر والنـواهي، 
 .التحر�م؛ ألنها قادحة في العدالةاألوامر الواجبة والنواهي التي تقتضي 

رتكــب إذا ُوجــد مجتهــدان أحــدهما مثــابر علــى أن ال ی"فــاألرجح المطا�قــة فــي النــواهي، فــ طالــب:
 لكنـه فـي ،لكنه في األوامر لیس �ذلك، واآلخر مثابر على أن ال �خـالف مـأموًرا �ـه ،منهی�ا عنه

 .النواهي على غیر ذلك؛ فاألول أرجح في االتباع من الثاني"
 .فعل المحظور أشد من ترك المأمور ألن

حاسـن مـا عـدا شـروط العدالـة إنمـا مطا�قتهـا مـن المكمـالت وم"ألن األوامـر والنـواهي فی طالب:
اســد العــادات، واجتنــاب النــواهي آكــد وأبلــغ فــي القصــد الشــرعي مــن أوجــه؛ أحــدها: أن درء المف

 أولى من جلب المصالح، وهو معًنى �عتمد علیه أهل العلم.
ن غیـر مـفـي الجملـة  وهو الكف، فلإلنسان قدرة علیهـا ،والثاني: أن المناهي ُتمتثل �فعل واحد 

البـدل  فال قدرة للبشـر علـى فعـل جمیعهـا، و�نمـا تتـوارد علـى المكلـف علـى ،مشقة، وأما األوامر
ض �حسب ما اقتضاه الترجیح، فترك �عض األوامر لیس �مخالفة على اإلطالق، �خالف فعل �ع

 .فإنه مخالفة في الجملة، فترك النواهي أبلغ في تحقیق الموافقة" ،النواهي
غ ، معلــق �االســتطاعة والقــدرة، �معنــى أنــه قــد �ســو »إذا أمــرتكم �ــأمر فــأتوا منــه مــا اســتطعتم«. نعــم
 .، ما فیه مثنو�ة وال فیه خیار»و�ذا نهیتكم عن شيء فاجتنبوه«لعدم القدرة. وأما  ؛تر�ه

تكم �ـأمر فإذا نهیتكم عن شيء فـانتهوا، و�ذا أمـر «"الثالث: النقل، فقد جاء في الحدیث:  طالب:
نـاهي ، فجعل المناهي آكـد فـي االعتبـار مـن األوامـر، حیـث حـتم فـي الم»أتوا منه ما استطعتمف

مـا نحـن �من غیر مثنو�ة، ولم ُ�حتم ذلك في األوامر إال مـع التقییـد �االسـتطاعة، وذلـك إشـعار 
 .فیه من ترجیح مطا�قة المناهي على مطا�قة األوامر"

حیــث التفاصــیل فــي مقابلــة أمــر بنهــي فــي مســائل هــذا مــن حیــث الكــالم العــام المجمــل، لكــن مــن 
مخصوصة أو في أمر معلوم، ال شك أنه ُینظر إلى قوة هذا األمر وقـوة هـذا النهـي، ففـي األوامـر 
ما هو أشد، �عني تر�ه أشد مـن فعـل المنهـي �عـض المنهیـات، والعكـس، وذ�رنـا فـي أمثلـة سـبقت 

ور البــالغین المكلفــین فــي المســجد حیــث فــي مناســبات �ثیــرة أن صــالة الجماعــة واجبــة علــى الــذ�
وال بــد منــه. قــد �كــون فــي طر�ــق هــذا المــأمور محظــور، لكــن مــا نــوع هــذا  ،ینــادى بهــا، هــذا أمــر

و�صــعب اإلنكــار علــیهم، أنــت اآلن لــو تــر�تهم مــن  ،المحظــور؟ فیــه أنــاس �جلســون فــي الطرقــات
 .ألنك لم تأمرهم ا؛دون نهي ارتكبت محظورً 

 ....... طالب:
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لــوال البــدیل لكــان األمــر أعظــم، فأنــت ال تســتطیع اإلنكــار علــیهم  ،ل حــال المســألة تدر�جیــةعلــى �ــ
تــذهب إلــى الصــالة وتصــلي فــي المســجد. لكــن لــو �ــان األمــر أعظــم مــن ذلــك، فــي طر�قــك إلــى 

المـأمور  تتـركوعلى رأسها ظالم ال �مكن أن تمر مـن هـذا الشـارع حتـى تقـع علیهـا،  ،المسجد �غي
 المحظور؟ أم 
 ترك المأمور. الب:ط

 ذلك ینبغــــي أن ُینظــــر إلــــى �ــــل مســــألةنعــــم. تــــرك المــــأمور أســــهل مــــن فعــــل هــــذا المحظــــور. ولــــ
 .ترك المأمور أسهل من فعل المحظور�خصوصها. أما من حیث الترجیح اإلجمالي ف

ــب: ــی طال ــى وجه ــع عل ــداء �ق ــال الصــادرة مــن أهــل االقت ــداء �األفع ن؛ "المســألة الخامســة: االقت
 -لنبـي�كون المقتدى �ه في األفعال ممن دل الدلیل على عصمته �االقتـداء �فعـل ا أحدهما: أن

تواطئـون ی، أو فعل أهـل اإلجمـاع أو مـا ُ�علـم �العـادة أو �الشـرع أنهـم ال -صلى هللا علیه وسلم
 .على الخطأ، �عمل أهل المدینة على رأي مالك"

�انـت  ل العلـم بتـواتر العمـل والتـوارث، إذاأو ما �سمیه أهل العلـم �ـالمتواتر، ومنـه مـا �قـال عنـد أهـ
األمــة جار�ــة علــى شــيء علــى فعــل مــن صــدرها األول إلــى آخــر الزمــان، هــذا �ســمى تــواتر العلــم 

 .هذا ال تجوز مخالفته �حال ،لتوارثوالتواطؤ، والعمل وا
علـه "والثاني: مـا �ـان �خـالف ذلـك. فأمـا الثـاني، فعلـى ضـر�ین؛ أحـدهما: أن ینتصـب �ف طالب:

ــي مقطــع الحكــم، مــن أخــذ ــواهیهم، وأعمــالهم ف ــام ون ــأوامر الحك ــه قصــًدا، � ــدى � ــك ألن ُ�قت ذ ل
ا شـأنه دیًنـو�عطاء ورد و�مضاء، ونحو ذلك، أو یتعین �القرائن قصـده إلیـه تعبـًدا �ـه واهتماًمـا �

 وأمانًة.
 .واآلخر: أن ال یتعین فیه شيء من ذلك" 

 أو تدل القـرائن ،وحكمه ملزم ،ب للحكم بین الناسألنه منتص ؛�عني الضرب األول أن یتعین فعله
 .كم ملزم من هذا العامل أو الفاعلعلى أن هذا الح

 ول ال �خلـو"فهذه أقسام ثالثة ال بد مـن الكـالم علیهـا �النسـبة إلـى االقتـداء. فالقسـم األ  طالب:
 .أن �قصد المقتدي إ�قاع الفعل على الوجه الذي أوقعه على المقتدى �ه"

 لیه"."أوقعه ع
مغـزاه  "على الوجه الذي أوقعه علیه المقتدى �ه ال �قصد �ه إال ذلـك، سـواء علیـه أفهـم طالب:

تمالـه أم ال، من غیر ز�ادة، أو یز�د علیه تنو�ـة المقتـدى �ـه فـي الفعـل أحسـن المحامـل مـع اح
فـرع �و  ،ب علیـه األحكـامفي نفسه، فیبني في اقتدائه على المحمـل األحسـن، و�جعلـه أصـًال یرتِّـ

 .علیه المسائل"
ألن المقتدى �ه الذي هو العالم المجتهد قد �فعل فعًال یتردد فیه المقتـدي هـل هـو عـادة أو عبـادة؟ 
هل هو من هذا النوع أو من هذا النوع؟ فمـن تصـرفات الفاعـل الـذي هـو القـدوة المجتهـد مـا یـرجح 
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، ز�ـد علیـه تنو�ـة المقتـدى �ـه""أو یهل هو عادة أو عبادة؟ وقد یلـوح للمقتـدي أنـه عبـادة فینو�ـه: 
و�ن �ان األصل في المقتدي أنه ال یراه عبادة وهو قابل للوجهین. ومـن العـادات مـا  ،فینو�ه عبادة

 .تحو�له إلى عبادة �النیة الصالحة�مكن 
 "فأمــا األول، فــال إشــكال فــي صــحة االقتــداء �ــه علــى حســب مــا قــرره األصــولیون، �مــا طالــب:

 .في أشیاء �ثیرة، �نزع الخاتم الذهبي" -صلى هللا علیه وسلم-اقتدى الصحا�ة �النبي 
 صـلى هللا-فاتخذه الصحا�ة، ثم نزعه النبي  ،خاتًما من ذهب -علیه الصالة والسالم-اتخذ النبي 
 . نعم.-علیه الصالة والسالم-ورماه فنزعوا خواتهم ورموها اقتداء �ه  -علیه وسلم

 .فطار في السفر""وخلع النعلین في الصالة، واإل طالب:
 و�لها بینها تفاوت، �عني نزع الخاتم لماذا؟ 

 حرمة الذهب. طالب:
 للتحر�م، تحر�م الذهب، وقد �كون فیمن نزعوا خواتهم لم �علموا التحر�م.

 مجرد االقتداء. طالب:
؟ فـي الصـالة وخلعـوا نعـالهم، لمـاذا -علیـه الصـالة والسـالم-من أجل االقتداء، لكن لما خلع نعلـه 

 .قتدى �ه �الخاتمنوا أن هذا مما �ُ ن فیها قذًرا، هم ظأل
 .......  طالب:

 ؟ماذا
 .......  طالب:

، لكن إذا ترتب على ذلك تشو�ش وتقذیر المسـجد »صلوا في نعالكم«، »خالفوا الیهود«هو السنة، 
 ال، لكن على اإلنسان أن ینظر في نعله قبل أن یدخل المسجد.فأو شيء من هذا 

 ....... طالب:
 .-علیه الصالة والسالم- ا، �ان ال�سً اأنه �ان ال�سً 

التــي  "واإلفطـار فـي الســفر، واإلحـالل مـن العمــرة عـام الحدیبیـة، و�ــذلك أفعـال الصـحا�ة طالـب:
 .أجمعوا علیها، وما أشبه ذلك"

 .ل�عني في فعل المعصوم والمجمع علیه، هذا ما فیه إشكا
صـواب فیه خالف إذا أمكن انضـباط المقصـد، ولكـن ال "وأما الثاني، فقد �حتمل أن �كون  طالب:

د أنــه غیــر معتــد �ــه شــرًعا فــي االقتــداء ألمــور؛ أحــدها: أن تحســین الظــن إلغــاء الحتمــال قصــ
 .المقتدى �ه دون ما نواه المقتدي من غیر دلیل"

ي �ـه تـدهـي أمـور عاد�ـة ال ارتبـاط لهـا �العبـادة، فیـأتي المقتـدي فیق ،�عني قد �فعل المجتهد أفعـاالً 
ن حساًنا للظـإحساًنا للظن �ه، �قول: ما �سوي هذا إال أنه ز�ن، أحسن من تر�ه، فنحن نقتدي �ه إ

 .�ه. لكن هذا ال �كفي
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التشـهي، "فاالحتمال الـذي عینـه المقتـدي ال یتعـین، و�ذا لـم یتعـین لـم �كـن ترجیحـه إال � طالب:
لـوب ال �قـال: إن تحسـین الظـن مطوذلك مهمل في األمـور الشـرعیة؛ إذ ال تـرجیح إال �مـرجح. و 

لظـن اعلى العموم، فأولى أن �كون مطلوً�ا �النسبة إلى من ثبتت عصمته؛ ألنا نقـول: تحسـین 
یَُّهـا أَ {َ�ا مطلوب بال شك، �قوله تعالى:  -و�ن ظهرت مخایل احتمال إساءة الظن فیه-�المسلم 

{ ــنِّ ــَن الظَّ ــًرا ِم ــوا َ�ِثی ــوا اْجَتِنُب ــِذیَن آَمُن ــْوَال ِإْذ َســِمْعُتُموُه َظــنَّ لــه: ] اآل�ــة، وقو ١٢لحجــرات: [ا الَّ {َل
 .] اآل�ة"١٢[النور:  اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت ِ�َأْنُفِسِهْم َخْیًرا}

فضــــًال عــــن أن �كــــون مــــن أهــــل العلــــم أو  ،هــــذا األصــــل �المســــلم أن �حســــن ظنــــه �أخیــــه المســــلم
ة مطــردة فــي أفعــال مــن �قتــدى �ــه �حیــث تكــون المجتهــدین المقتــدى بهــم، لكــن ال تكــون هــذه قاعــد

 .حسن �ه الظن تشر�ًعا من دون دلیلأفعاله على حد زعم من أ
علـم فـي �"بل أمر اإلنسان في هذا المعنـى أن �قـول مـا ال �علـم، �مـا أمـر �اعتقـاد مـا ال  طالب:
َنـا َأْن لَ ْعُتُموُه ُقْلـُتْم َمـا َ�ُكـوُن مِ {َوَلـْوَال ِإْذ َسـ]، وقولـه: ١٢[النـور:  {َوَقـاُلوا َهـَذا ِإْفـٌك ُمِبـیٌن}قوله: 

 .]"١٦[النور:  َنَتَكلََّم ِبَهَذا ُسْبَحاَنَك َهَذا ُبْهَتاٌن َعِظیٌم}
ا أن وهو ما ال �علم، هم یدعون، �عني النفي واإلثبات النفي �اإلثبات �حتـاج إلـى دلیـل، وهـم ُأمـرو 

 م.وأهله. نع -علیه الصالة والسالم-�النبي ینفوا بال دلیل ما ال �علمون، لماذا؟ إحساًنا للظن 
ُتبـر فـي "إلى غیر ذلك مما في هذا المعنى. ومع ذلك، فلم ُیبَن علیه حكم شـرعي، وال اع طالب:

 .عدالة شاهد"
واإلفك أعظم الكذب، والكذب �مـا �كـون فـي مخالفـة الواقـع هـذا هـو األصـل فیـه �كـون فـي مخالفـة 

ْم {َفـِإْذ َلـشرعي �ذب حقیقة شرعیة وتلك حقیقة عرفیـة ولغو�ـة: الحكم الشرعي، في مخالفة الحكم ال
ِ ُهــُم اْلَكــاِذُبوَن} ــَهَداِء َفُأوَلِئــَك ِعْنــَد للااَّ شــهد ثالثــة �لهــم رأوا الرجــل یزنــي  ]، لــو١٣[النــور:  َ�ــْأُتوا ِ�الشُّ

ألنـه  ؛ق�المرأة، رؤ�تهم مطا�قة للواقـع، واألصـل فـي هـذا فـي حـد الحقیقـة اللغو�ـة للصـدق أنـه صـد
 .تكتمل الشهادة �أر�عة صاروا �ذ�ةمطابق للواقع، لكن الحقیقة الشرعیة لما لم 

مجـرد "ومع ذلك فلم ُیبن علیه حكم شرعي وال اعتبر في عدالة شاهد وال فـي غیـر ذلـك � طالب:
 .هذا التحسین"

هدون ونـــه و�شـــین یز�ّ نعـــم. ال ُ�عـــدل الشـــاهد �مجـــرد تحســـین الظـــن �ـــه، بـــل ال بـــد مـــن وجـــود مـــز�ّ 
 �عدالته؛ ألنه یترتب علیها حقوق، وفي الرواة یترتب علیها قبول أحادیث أو رد أحادیث، نعم.

موًرا "حتــى تــدل األدلــة الظــاهرة المحصــلة للعلــم أو الظــن الغالــب. فــإذا �ــان المكلــف مــأ طالــب:
بتحسـین الظـن �كـل مسـلم، ولـم �كـن �ـل مســلم عـدًال عنـد المحسـن �مجـرد هـذا التحسـین حتــى 

 .الخبرة أو التز�یة؛ دل على أن مجرد تحسین الظن �أمر ال ُیثبت ذلك األمر" تحصل
ألنــه قــد تثبــت العدالــة �ــالخبرة وقــد تثبــت �التز�یــة، قــد تثبــت �ــالخبرة �مــا تثبــت �الشــهرة �مــا تثبــت 

و�عـرف  ،ألنـه مـن أقار�ـه أو مـن جیرانـه ؛عالم �علم المعدل والمجـرح، �عـرف هـذا الـراوي ال�التز�یة. 
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روط العدالة توافرت فیه، هذه خبرة. �عرف أن هذا العالم اشتهر أمره، واستفاض بـین النـاس، أن ش
�كفـــي فیـــه هـــذا ال �حتـــاج إلـــى مـــز�ین، قـــال: (وصـــححوا اســـتغناء للشـــهرة عـــن تز�یـــة �مالـــك نجـــم 

ال؟ مـــا أم الســـنن)، �عنـــي إذا مـــر علیـــك اإلمـــام مالـــك فـــي ســـند تـــروح لكتـــب الرجـــال تشـــوفه عـــدل 
 .ین استفاض في األمة خبرهم وخیرهمك األئمة الذ�حتاج، و�ذل

بن علیـه "دل على أن مجرد تحسین الظن في أمر ال یثبت ذلك األمر، و�ذا لم یثبته لم ین طالب:
تـدى �ـه حكم، وتحسین الظن �األفعال من ذلك، فال ینبني علیها حكـم. ومثالـه �مـا إذا فعـل المق

ال قر�نـة و الـدنیا،  حتمل أن �كون دنیو��ا راجًعا إلـى مصـالحفعًال �حتمل أن �كون دینی�ا تعبد��ا، و�
وجـه تدل على تعیـین أحـد االحتمـالین، فیحملـه هـذا المقتـدي علـى أن المقتـدى �ـه إنمـا قصـد ال

 .الدیني ال الدنیوي بناًء على تحسینه الظن �ه"
رجـل غالـب ألن هـذا ال ؛لما یرى من حرصه على الخیـر ومـا �جلـب لـه الحسـنات فیـرجح أنـه دینـي

 .أنه �سعى آلخرته، فلیكن هذا منهاأحواله 
ثًال، مـ"والثاني: أن تحسین الظن عمل قلبي من أعمال المكلف �النسبة إلى المقتدى �ـه  طالب:

ًمـا أو لـو �ـان �سـتلزم المطا�قـة علوهو مأمور �ه مطلًقا وافق ما في نفس األمر أو خـالف؛ إذ 
ولـیس �ـذلك  ظن�ا َلما ُأمر �ه مطلًقا، بل �قید األدلة المفیدة لحصول الظن �مـا فـي نفـس األمـر،

علـى عمـل  �اتفاق فال �ستلزم المطا�قـة، و�ذا ثبـت هـذا فاالقتـداء بنـاًء علـى هـذا التحسـین بنـاءٌ 
 ."..نه قصد االقتداء بناًء علىمن أعمال نفسه ال على أمر حصل لذلك المقتدى �ه، لك

، المقتـدي هـو الـذي اجتهـد وحمـل عمـل هـذا المقتـدى �ـه علـى "على عمل من أعمـال نفسـه"نعم. 
 .امل المقتدى �ه أعطى هذه النتیجةهذا المحمل، ال أن عمل الع

لـى غیـر "لكنه قصد االقتداء بناًء على مـا عنـد المقتـدى �ـه، فـأدى إلـى بنـاء االقتـداء ع طالب:
َحَصـل  ، وذلك �اطل، �خالف االقتداء بناًء على ظهور عالماته، فإنه إنما انبنى على أمـرشيء

 .للمقتدى �ه علًما أو ظن�ا"
ل للمقتدى"."  على أمر َحصَّ

ل للمقتدى �ه علًما أو ظن�ا، و��ـاه قصـد الم طالب: ائـه قتـدي �اقتد"فإنه إنما انبنى على أمر َحصَّ
 المتعینة.فصار �االقتداء �ه في األمور 

س ذلك فـي نفـ�والثالث: أن هذا االقتداء یلزم منه التناقض؛ ألنه إنما ُ�قتدى �ه بناًء على أنه  
  ال �ا شیخ؟أم  "ِمْثًال"، األمر ظن�ا ِمْثًال"

 "َمَثًال"، �أنها "َمَثًال".
ظـن حسـین الد ت"ألنه إنما ُ�قتدى �ه بناًء على أنه �ذلك في نفس األمر ظن�ا َمَثًال، ومجـر  طالب:

 .ال �قتضي أنه �ذلك في نفس األمر ال علًما وال ظن�ا"
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ن �ه الظن ثم �خیب هذا الظـن، �عنـي بنـى علـى مقـدمات لـیس دقیقـة، و�حسـن  و�م من واحد ُ�حسَّ
 .ن منه من خالف ما �قتضي حسن الظنومع ذلك �خیب الظن فیه لما �ا ،�ه الظن
رضـنا أنـه ناًء على أنه �ذلك في نفـس األمـر، وقـد ف"و�ذا لم �قتضه لم �كن االقتداء �ه ب طالب:

كـذلك؛ هــذا خلــف متنــاقض. و�نمــا �شــتبه هــذا الموضــع مــن جهــة اخــتالط تحســین الظــن بــنفس 
 .ألمر�ن" ؛الظن، والفرق بینهما ظاهر

تحسین الظن ما یبنى على مقدمات، والظن ال بـد لـه مـن مقـدمات تجتمـع حتـى �غلـب علـى الظـن 
سین الظـن بـدون مقـدمات، والظـن ال بـد لـه مـن مقـدمات تجتمـع حتـى �غلـب أنه �ذا. أما مجرد تح

 .لظن هو االحتمال الراجحعلى الظن و�رجح جانب الحسن فیه؛ ألن ا
 ."أحدهما: أن الظن نفسه یتعلق �المقتدى �ه مثًال �قید �ونه" طالب:

 ."�قید"
یــة، �خــالف تحســین "�قیــد �ونــه فــي نفــس األمــر �ــذلك، حســبما دلــت علیــه األدلــة الظن طالــب:

ئ عن الظن، فإنه یتعلق �ه �ان في الخارج على حسب ذلك الظن أو ال. والثاني: أن الظن ناش
یـر غاألدلة الموجبـة لـه ضـرورًة ال انفكـاك للمكلـف عنـه، وتحسـین الظـن أمـر اختیـاري للمكلـف 

ــین النفــي ــدائرة ب ــى نفــي �عــض الخــواطر المضــطر�ة ال  ناشــئ عــن دلیــل یوجبــه، وهــو یرجــع إل
 .واإلثبات"

نفـــي الخـــواطر؛ ألن الشـــیطان حـــر�ص علـــى أن یوقـــع العـــداوة بـــین النـــاس، فأنـــت مـــأمور �مخالفـــة 
وهذا �ذا و�لبس علیه أشیاء. أنت مأمور �حسن  ،للشیطان والهوى، بدل من أن �قول لك: هذا �ذا

ألنهـا  ا؛یـه أحكاًمـ؟ ال، الظـن ترتـب علاالظن أن تنفي هـذه الخـواطر، لكـن هـل ترتـب علیهـا أحكاًمـ
 .مقدمات اجتمعت لك

 .......  طالب:
 ؟ماذا

 .......  طالب:
تســـيء، فأنـــت تحســـن �ـــه  أوال، تحســـین الظـــن بـــدون مقـــدمات، أنـــت بـــین أمـــر�ن: إمـــا أن تحســـن 

الظن، لكن ما ترتب علیه أحكـام. أمـا الظـن اجتمـع لـد�ك مـن القـرائن والـدالئل مـا تـرجح �ـه عنـدك 
 وء.أنه إلى الحسن أقرب منه إلى الس

 ....... طالب:
 یتكلم عن الظن الذي هو احتمال الراجح.ما هو �الیقین، دونه، هو  ،ال

 ....... طالب:
الظن هو المقصود �ه غلبة الظن، لكنه ال �صل إلـى غلبـة الظـن حتـى تتكـون لد�ـه مـن األدلـة مـا 

 �قوي عنده جانب الحسن.
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 ....... طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 .ى هذه األمور�حتاج إل ... مالكن أحیاًنا العامي المقتدي ما عنده  تطلب الدلیل،، نعم

احـد و "وهو یرجع إلى نفي �عض الخواطر المضطر�ة الدائرة بـین النفـي واإلثبـات فـي �ـل  طالب:
بتكـراره  من االحتمالین المتعلقین �المقتدى �ـه، فـإذا جـاءه خـاطر االحتمـال األحسـن قـواه وثبتـه

نفیـه  ي اعتقاده، و�ذا أتاه خـاطر االحتمـال اآلخـر ضـعفه ونفـاه، و�ـررووعظ النفس ف ،في فكره
 .على فكره، ومحاه عن ذ�ره"

 .هذا تحسین الظن
رو�ــة، "فــإن قیــل: إذا �ــان المقتــدى �ــه ظــاهره والغالــب مــن أمــره المیــل إلــى األمــور األخ طالــب:

ذا هـمنـه أن  ؛ فالظـاهروالتزود للمعـاد، واالنقطـاع إلـى هللا، ومراقبـة أحوالـه فیمـا بینـه و�ـین هللا
 الفرد المحتمل ملحق بذلك األعم األغلب، شأن األحكام الواردة على هذا الوزان.

حتمـال فالجواب: أن هذا الفرد إذا تعین هكذا على هذا الفرض، فقد �قوى الظـن �قصـده إلـى اال 
مجـرد  ًء علىاألخروي، فیكون مجال االجتهاد �ما سُیذ�ر �حول هللا، ولكن لیس هذا الفرض بنا

تهض تحسین الظن، بل على نفس الظن المستند إلى دلیل یثیره، والظن الذي �كون هكذا قد ینـ
ون فــي الشــرع ســبًبا لبنــاء األحكــام علیــه، وفــرُض مســألتنا لــیس هكــذا، بــل علــى جهــة أن ال �كــ

 ، �رجـلخرو�ضعف االحتمال اآل ،ألحد االحتمالین ترجیح یثیر مثُله غلبَة الظن �أحد االحتمالین
لـف مـن متق هلل محافظ على امتثال أوامره واجتناب نواهیـه، لـیس لـه فـي الـدنیا شـغل إال �مـا �ُ 

�ـه �قـیم  وآخرته، فمثل هذا له في هذه الـدار حـاالن: حـال دنیـوي، ،أمر دینه �النسبة إلى دنیاه
 معاشه و�تناول ما َمنَّ هللا �ه علیه من حظوظ نفسه.

ســه، رتــه. فأمــا هــذا الثــاني، فــال �ــالم فیــه، وهــو متعــین فــي نفوحــال أخــروي، �ــه �قــیم أمــر آخ 
ًال المبـاح مـثفوغیر محتمل إال في القلیل، وال اعتبار �النوادر. وأما األول، فهو مثـار االحتمـال، 

�مكن أن �أخذه من حیث حظ نفسه، و�مكن أن �أخذه من حیث حق ر�ه علیـه فـي نفسـه، فـإذا 
 .عمله ولم ُیدر وجه أخذه"

زر، ال أجـر وال و  ،اوقد �كون �فعله على أصله مباًحـ ،ثل هذا المباح قد �كون مأجوًرا علیه�عني م
 .مستوي الطرفین

، بـًدا لـه �ـه"فالمقتدي �ه بناًء على تحسین ظنه �ه وأنه إنما عملـه متقرً�ـا إلـى هللا ومتع طالب:
ي س لـه أصـل یبنـوال مستند له إال تحسـین ظنـه �المقتـدى �ـه، لـی ،فیعمل �ه على قصد التقرب

 .علیه؛ إذ �حتمل احتماًال قو��ا أن �قصد المقتدى �ه نیل ما أبیح له من حظه"
 .یر قصد استعانة �ه على طاعة هللامن غ
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" طالب:  ."فال �صادف قصد المقتدي محال�
تـدي أجـر لـه، فیكـون المق فـال ائً بنیته الصالحة، والمقتدى �ـه مـا قصـد شـی اقد �كون المقتدي مأجورً 

 .ل منهأكم
مـا تقـدم �"بل إن صادف صادف أمًرا مباًحا صیره متقرً�ا �ه، والمباح ال �صح التقرب �ه  طالب:

 .تقر�ره في �تاب األحكام"
 .-جل وعال-ما ُیتقرب �ه إلى هللا إال إذا ُقصد �ه االستعانة على 

تـه ى لحی"بل نقول: إذا وقف المقتدى �ه وقفًة، أو تناول ثو�ـه علـى وجـه، أو قـبض علـ طالب:
العبـادة  في وقت ما، أو ما أشبه ذلك، فأخذ هذا المقتدي �فعل مثل فعله بناًء على أنه قصد �ه

ى مــع احتمــال أن �فعــل ذلــك لمعًنــى دنیــوي أو غــافًال، �ــان هــذا المقتــدي معــدوًدا مــن الحمقــ
 .والمغفلین"

ه بدًال من �أخذ ثو�ـألن هذا ظاهر، ألنه لیس فیه صبغة تعبد، مجرد أن �كون جالًسا ثم �قف، أو 
بیــده الیمنــى أخــذه بیــده الیســرى مــثًال، أو جــالس ثــم قــبض علــى لحیتــه. �ــل هــذه أمــور عاد�ــة ال 

 تحتمل االقتداء.
 ....... طالب:

لــى وال ُیتقــرب بهــا إ ،، �عضــهم �قلــدهم فــي حر�اتــه التــي ال عالقــة لهــا �عبــادة وال علــم وال شــيءنعــم
لشــخص علــى األقــل، هــذا مثــاره، وقــد تكــون حر�ــات الشــیخ هللا، فهــذا غالبــه اإلعجــاب إذا أعجــب ا

 ،إلى حر�ات النقص أقرب منها إلى حر�ات الكمـال، ثـم �قلـده إعجاً�ـا �ـه، وال شـك أن هـذا موجـود
 لكن ما هو �طیب هذا.

 ....... طالب:
 ؟ماذا

 ....... طالب:
ســت ممدوحــة، فــإذا �ِهللا علــى حســب قر�ــه أو عبــده مــن أفعــال العقــالء، أحیاًنــا �عــض الحر�ــات لی

ن ألن النـاس یتفـاوتو  ....كان �قلـده فـي أمـور ال �مـدح بهـا، قـد �كـون الشـیخ تر�یبـه فیـه نـوع �عنـي
و�عضــهم �كــرر �لمــات معینــة أو  ،فــي ســمتهم ورزانــتهم، �عــض النــاس قــد �كــون فیــه خفــة وعجلــة

ا، هـذا لـیس حر�ات معینة هي خالف األصل، ثم �أتي هذا الطالب من إعجا�ـه �الشـیخ فیقلـده فیهـ
�حســن، ولــذلك �ــان هــذا المقتــدي معــدوًدا مــن الحمقــى والمغفلــین، بــل قــد یؤخــذ علیــه، العــالم إذا 
وصل إلـى مرتبـة صـارت أفعالـه عنـد عامـة النـاس �لهـا مقبولـة، لكـن یبقـى أن المقبـول مـا �قـره إذا 

 الناس وما خالف ذلك ُیرد. خلع عن الشرعیة ما �قره العادة والعرف بین
 ....... طالب:

 ؟ماذا
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 ....... طالب:
على خالف بین أهل العلم، قصد �ه، �عني تقلیده فیما �حب من األكل والشرب، نعم، مثل ما أثر 

 .فكان أنس یتتبعها في القصعة ،�ان �حب الد�اء -صلى هللا علیه وسلم-عن أنس أن النبي 
ــب: ــان لــه درهــم مــثالً  طال لــه  ، فأعطــاه صــد�ًقا"فمثــل هــذا هــو المــراد �المســألة. و�ــذلك إذا �

لصـــداقته، وقـــد �ـــان �مكـــن أن ینفقـــه علـــى نفســـه و�صـــنع �ـــه مباًحـــا أو یتصـــدق �ـــه، فیقـــول 
 المقتدي: ُحسن الظن �ه �قتضي أنه �ان یتصـدق �ـه، لكـن آثـر �ـه علـى نفسـه فـي هـذا األمـر

 .األخروي، فیجيء منه جواز اإلیثار في األمور األخرو�ة"
إمـــا علـــى نفســـه أو علـــى أهلـــه أو علـــى فقیـــر، و�ـــان �إمكـــان  نعـــم. ألنـــه أعطـــاه إ�ـــاه لیتصـــدق �ـــه

 المقتدى �ه آثر المقتدي. نعم. ،المقتدي أن یتصدق �ه هو، وحینئذ �كون آثر هذا المقتدي
واختبــأت دعــوتي شــفاعًة ألمتــي یــوم «"وهــذا المعنــى لحــظ �عــض العلمــاء فــي حــدیث:  طالــب:
 ي ُأعطیهـارة؛ إذ �ان إنما یدعو بدعوتـه التـ، فاسُتنبط منه صحة اإلیثار في أمور اآلخ»القیامة

 .في أمر من أمور اآلخرة ال في أمور الدنیا"
 .ا �ه، لكنه آثر أمته بهذه الدعوةو�كون خاص� 

مكنـه أن �"فإذا بنینا على ما تقدم، فلقائل أن �قول: إن مـا قالـه غیـر متعـین؛ ألنـه �ـان  طالب:
علیـه -علیه وال قدح فیه ینسب إلیـه، فقـد �ـان یدعو بها في أمر من أمور دنیاه ألنه ال حجر 

، و�تعـین �حب من الدنیا أشیاء، و�نـال ممـا أعطـاه هللا مـن الـدنیا مـا أبـیح لـه -الصالة والسالم
شــباه ذلــك فــي أمــور، �حبــه للنســاء، والطیــب، والحلــواء، والعســل، والــد�اء، و�راهیتــه للضــب، وأ

 له، وهو منقول �ثیًرا. ذلك، و�ان یترخص في �عض األشیاء مما أ�اح هللا
ن مــ�ــأمور �ثیــرة دنیو�ــة، �اســتعاذته  -علیــه الصــالة والســالم-ووجــه ثــاٍن وهــو أنــه قــد دعــا  

ین، وغلبة الرجال، وشماتة األعداء، والهم، وأن ُیرد إلى أرذل العمر،  نأو�ان �مكنه  الفقر، والدَّ
ء أن جملـًة مـن األنبیـا�عوض مـن ذلـك أمـور اآلخـرة فلـم �فعـل، و�ـدل علیـه فـي نفـس المسـألة 

 »تـهلكـل نبـي دعـوة مسـتجا�ة فـي أم«دعوا الدعوة المضمونة اإلجا�ة لهـم المـذ�ورة فـي قولـه: 
َلـى عَ  َتـَذْر َال {َوَقاَل ُنوٌح َربِّ على وجه مخصوص �الدنیا جائز لهم، وهو الدعاء علیهم، �قوله: 

ن الممكـن أن یـدعو قلـه المفسـرون، و�ـان مـ]، حسـبما ن٢٦[نـوح:  اْألَْرِض ِمَن اْلَكاِفِر�َن َد�َّـاًرا}
یـٌل علـى �غیر ذلك مما فیه صالح لهم في اآلخرة، فكونهم فعلوا ذلك وهم صفوة هللا من خلقـه دل
ذلك دعوة أنه ال یتعین في حقهم أن تكون جمیع أعمالهم وأقواِلهم مصروفًة إلى اآلخرة فقط، فك

لـى مـا عآلخـرة البتـة، فـال دلیـل فـي الحـدیث ال یتعین فیهـا أمـر ا -صلى هللا علیه وسلم-النبي 
 .قال هذا العاِلم"
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عـة ال شـك أنـه حینمـا آثـر أمتـه وقـد أوتـي الدرجـة العالیـة الرفی -علیـه الصـالة والسـالم-لكن النبـي 
علیــه -ثــل أجــورهم فــي الجنــة وهــي الوســیلة، �عنــي مــا فــات علیــه شــيء، و�ذا دعــا ألمتــه �ــان لــه م

 . -الصالة والسالم
عـل مـن مر ثالث: وهو أنا لو بنینا علـى هـذا األصـل، لُكنـا نقـول ذلـك القـول فـي �ـل ف"وأ طالب:
ال: إنـه ، �ـان مـن أفعـال الجبلـة اآلدمیـة أو ال؛ إذ �مكـن أن �قـ-علیه الصـالة والسـالم-أفعاله 

أن ال  قصد بها أموًرا أخرو�ـًة وتعبـًدا مخصوًصـا، ولـیس �ـذلك عنـد العلمـاء، بـل �ـان یلـزم منـه
ا �الدنیا إال ما بـیَّن أنـه راجـع إلـى الـدنیا؛ ألنـه �كون له فع ذ ذاك  یتبـین إالل من األفعال مختص�
 .كونه دنیو��ا"

ــم ُ�قصــد �ــه التشــر�ع، و�ال فقــد �فعــل  خــالف األولــى مــن أجــل  -علیــه الصــالة والســالم-هــذا مــا ل
و�ال فاألصـل  التشر�ع، فیكون فعله آكـد مـن تر�ـه؛ ألنـه �فعلـه ألمـر خـارج عنـه مـن أجـل التشـر�ع،

 أن تر�ه أولى، ظاهر؟ 
 .......  طالب:

األمـــور التـــي فعلهـــا وهـــي خـــالف األولـــى مـــثًال، فعلهـــا لیســـن، �الســـهو فـــي الصـــالة، ســـهى لیســـن 
 ألنه ترتب علیه بیان أحكام شرعیة. نعم.؛ ضل ممن لم �سهو، مما لو لم �سهوو�شرع، وسهوه أف

 .لخفاء قصده فیه حتى �صرح �ه""ألنه ال یتبین إذ ذاك �ونه دنیو��ا  طالب:
، وعالم أبین للناس أحكام السهو من ي�قتدى ب حتى يأسهو �صالتسأنا  :ما �أتي واحد �قول لكن

 خالل سهوي في الصالة، ال. 
 ....... طالب:

أظنـه فـي الثـانوي أو مـا وصـل: صـل علـى الجنـازة، قـال: حـرام. أُعلـن عـن جنـازة:  ،أنا قلت لشاب
ت، وجلــس مــا قــام �صــلي. قلــت: �ــا ولــدي أنــت محــروم، الجنــازة الواحــدة فیهــا الصــالة علــى األمــوا

 قیراط. قال: لئال ُ�ظن وجو�ها! 
 ....... طالب:

 ؟ماذا
 ....... طالب:

! الحرمـان مـا لـه نها�ـة، لكـن قـال: صـلیت أمـس...، هذا هو، وشایب �بیـر �عـد قلـت لـه: قـم صـلِّ 
 لیس له أن �سهو لیسن.فغیره  ا�سهو لیسن، أم

 ....... طالب:
 نقص في األصل للصالة؟أم ال، ما سهى قصًدا، لكن هذا السهو هو �مال 

 .نقص طالب:
 .نقص، وهو في حقه �مال
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 ذا لـم یبـینلخفاء قصده فیه حتى �صرح �ه، و�ذلك إ ؛"ألنه ال یتبین إذ ذاك �ونه دنیو��ا طالب:
دل علیه یالقلیل، وذلك خالف ما  ألنه محتمل أ�ًضا، فال �حصل من بیان أمور الدنیا إال ؛جهته

 الصــح أن االقتــداء علــى هــذا الوجــه غیــر ثابــت، وأن الحــدیث  ،معظــم الشــر�عة، فــإذا ثبــت هــذا
 .�قتضي أن الدعوة مخصوصة �األمة" -�ما تقدم -دلیل فیه من هذا الوجه. مع أن الحدیث

بــدًال مــن أدعــو  �قــول: أن صــح أن االقتــداء علــى هــذا الوجــه غیــر ثابــت، �عنــي �إمكــان للشــخص
 هلنفسي في أمـور دینـي ودنیـاي، أصـرف دعـوتي لغیـري. مـع أن الـدعاء فـي القـرآن وفـي السـنة فیـ

 .»إذا دعا أحد�م فلیبدأ بنفسه«تقد�م النفس، بل قد جاء األمر �ه: 
 لكـل نبـي«لقولـه فیـه:  ؛"مع أن الحدیث �ما تقدم �قتضـي أن الـدعوة مخصوصـة �األمـة طالب:

 ، فلیسـت مخصوصـًة �ـه، فـال �حصـل فیهـا معنـى اإلیثـار الـذي ذ�ـره؛»أمتـهدعوة مستجا�ة في 
 .عن قبول االنتفاع في جهة المؤثر، وهنا لیس �ذلك" ألن اإلیثار ثانٍ 

ـــا، وفـــي  ـــم، �النســـبة للواجبـــات ال �جـــوز مطلًق ـــالقرب عنـــد أهـــل العل ـــار � معـــروف أن اإلیثـــار، اإلیث
ه القر�ــة، ســبب اإلیثــار، فقــد �كــون أرجــح مــن هــذالمســتحبات ُینظــر بینهــا و�ــین مــا �عارضــها ممــا �

 .فیجوز حینئٍذ بل ُیندب
 ....... طالب:

 إیثار ألمته، لكن هل تضرر؟
 نقص من فضله وشرفه شيء؟ 

 ....... طالب:
 ال، دعوا بهالكهم.

 ....... طالب:
 ؟ماذا

 ....... طالب:
هـو أخـذ أجـره علـى هـذه ، مثـل نـوح دعـا بهالكهـم، هـل »لكل نبي دعـوة مسـتجا�ة«لكن المقصود: 

الـــدعوة؟ لمـــا ُ�تـــب، ُ�تـــب قبـــل ســـنتین أو ثـــالث أن نوًحـــا عوتـــب علـــى هـــذه الـــدعوة ونـــدم علیهـــا، 
 و�قررون بذلك أنه ال �جوز الدعاء على الكفار، ُ�تب في الصحف! نعم.

ذ ال "والقسم الثاني إن �ان مثـل انتصـاب الحـاكم ونحـوه، فـال شـك فـي صـحة االقتـداء؛ إ طالب:
 وتصــر�حه �حكــم ذلــك الفعــل المفعــول أو المتــروك، و�ن ،تصــر�حه �االنتصــاب للنــاس فــرق بــین

ك، فهــو كــان ممــا تعــین فیــه قصــد العــالم إلــى التعبــد �الفعــل أو التــرك، �ــالقرائن الدالــة علــى ذلــ
نسـیان موضع احتمال، فللمانع أن �قول: إنه إذا لـم �كـن معصـوًما تطـرق إلـى أفعالـه الخطـأ وال

ادات أو و�ذا لم یتعین وجه فعله، فكیف �صح االقتداء �ـه فیـه قصـًدا فـي العبـ والمعصیة قصًدا،
 في العادات؟
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عمـل �ولذلك حكي عن �عض السلف أنه قال: أضعف العلم الرؤ�ة، �عني: أن �قول رأیت فالًنـا  
 .كذا، ولعله فعله ساهًیا"

 .نعم. من غیر قصد
تعـالى  ه، ولكن سله �صدقك. وقد ذم هللابن معاو�ة: ال تنظر إلى عمل الفقیعن إ�اس "و  طالب:

ي الحدیث من قـول المرتـاب: ] اآل�ة، وف٢٢[الزخرف:  {ِإنَّا َوَجْدَنا آَ�اَءَنا َعَلى ُأمٍَّة}الذین قالوا: 
 ."»سمعت الناس �قولون شیًئا فقلته«

ا قتدى �ه من أهل العلم، أما من وجـدو من �ُ فی لكن هذا في غیر موضوع البحث؛ ألن أصل البحث
 .هؤالء �فارفآ�اءهم على أمة 

ز أن "فاالقتداء �مثل هـذا المفـروض �االقتـداء �سـائر النـاس أو هـو قر�ـب منـه. وللمجیـ طالب:
 -و التـركالقرائن قصـده إلـى الفعـل أن �ـ�قول: إن غلبة الظن معمول بها فـي األحكـام، و�ذا تعـیَّ 

. فعلـه �ـذلك�تـداء �قولـه، فاالقتـداء وال سیما في العبادات، ومع التكرار أ�ًضا، وهو من أهل االق
أهـل  وقد قال مالك في إفراد یوم الجمعة �الصوم: إنه جـائز، واسـتدل علـى ذلـك �أنـه رأى �عـض

 .العلم �صومه، قال: وأراه �ان یتحراه"
صــمت «أمــر أم المـؤمنین �ــالفطر، صـامت الجمعــة، قـال:  -علیـه الصــالة والسـالم-مـع أن النبــي 

وال �ـالم ألحـد ال مالـك . »فـأفطري «، قالـت: ال، قـال: »تصـومین غـًدا؟« ، قالت: ال، قال:»أمس؟
�قــول هــذا  ،وال غیــر مالــك، مــع صــحة الحــدیث، و�ذا جــاء نهــر هللا �طــل نهــر معقــل، مالــك �قولــه

، واسـتدل مالـك -رحمـه هللا-الكالم، و�ل یؤخذ مـن قولـه و�ـرد إال صـاحب القبـر، وهـذا قـول مالـك 
و�فــراد یــوم الجمعــة �عمــل مــن عمــل �ــه مــن  ،فــي صــوم یــوم الجمعــة علــى الفعــل هنــا -رحمــه هللا-

 علماء عصره.
 .�المدینة طالب:

ألنـه مـا رأى  ؛استدل على عدم مشروعیة صیام السـت مـن شـوالفه �صومه، وأ�ًضا یتحراه، آ ر  وأنه
 ، نعم.-علیه الصالة والسالم-ما ثبت عنه  -فعًال وترً�ا -أحًدا �صومه. والحكم في ذلك �له

ع "فقد استند إلـى فعـل �عـض النـاس عنـد ظنـه أنـه �ـان یتحـراه، وضـم إلیـه أنـه لـم �سـم لب:طا
 .أحًدا من أهل العلم والفقه ومن �قتدى �ه ینهى عن صیامه"

 ؟وقد ثبت -علیه الصالة والسالم-ه ال �كفي نهی
 -علیـه الصـالة والسـالم-"وجعل ذلـك عمـدًة مسـقطًة لحكـم الحـدیث الصـحیح مـن نهیـه  طالب:

فهـم مــن ن إفـراد یـوم الجمعــة �الصـوم. فقـد یلـوح مــن هنـا أن مالًكـا �عتمـد هــذا العمـل الـذي �ُ عـ
صــاحبه القصــد إلیــه إذا �ــان مــن أهــل العلــم والــدین، وغلــب علــى الظــن أنــه ال �فعلــه جهــًال وال 

�ه إ�اه دلیل علـى سهًوا وال غفلًة، فإن �ونه من أهل العلم المقتدى بهم �قتضي عمله �ه، وتحرِّ 
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دم السهو والغفلة، وعلى هذا �جري ما اعتمد علیه من أفعال السـلف، إذا تأملتهـا وجـدتها قـد ع
 انضمت إلیها قرائن عینت قصد المقتدى �ه، وجهة فعله، فصح االقتداء.

ر�نة على والقسم الثالث: وهو أن ال یتعین فعل المقتدى �ه لقصد دنیوي وال أخروي، وال دلت ق 
ــإن قل ــل، ف ــك الفع ــى، و�ن قلجهــة ذل ــا أول ــداء، فهاهن ــدم صــحة االقت ــاني �ع ــي القســم الث ــا ف ــا ن ن

تمسك �ـه �الصحة، فقد ینقدح فیه احتمال، فإن قرائن التحري للفعل هنالك موجودة، فهي دلیل یُ 
 .في الصحة"

 لكن إذا ما �ان هناك قصد ال دنیوي وال أخروي، ماذا �كون الفعل؟ 
 ....... طالب:

 .عبث، أقرب إلى العبث
الحتیـاط "وأما هاهنا، فلمـا فقـدت قـوى احتمـال الخطـأ والغفلـة وغیرهمـا، هـذا مـع اقتـران ا لب:طا

النازلـة  منع االقتداء إال �عـد االسـتبراء �السـؤال عـن حكـم -والحالة هذه -على الدین، فالصواب
 .المقلد فیها، و�تمكن قول من قال: ال تنظر إلى عمل الفقیه، ولكن سله �صدقك، ونحوه"

  .في �الم شر�ح السابق�عني 
 .......  طالب:

 إ�اس، نعم، إ�اس بن معاو�ة. إ�اس نعم تقدم.
 اللهم صل على محمد.

 
 


