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 .نعم
 أحسن هللا إلیك. طالب:

مــا أ، بینــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــینعلــى ن الحمــد هلل رب العــالمین، والصــالة والســالم 
 �عد،

لبــه "المســألة السادســة: قــد تقــدم أن لطالــب العلــم فــي ط :-رحمــه هللا تعــالى-فیقــول المؤلــف  
نـه لـم أقوالـه؛ أل أحواًال ثالثًة: أما الحال األول، فال �سوغ االقتداء �أفعال صاحبه �ما ال �قتـدى �

مالــه إن ن اجتهــاده غیــر معتبــر، فاالقتــداء �ــه �ــذلك؛ ألن أعیبلــغ درجــة االجتهــاد �عــُد، فــإذا �ــا
لـى ده أو إكانت �اجتهاد منه فهي ساقطة، و�ن �انت بتقلید الواجب الرجوع في االقتداء إلى ُمقلِّ 

 .مجتهد آخر"
 "إلى ُمقلَّده".

 أحسن هللا إلیك، نعم.، "إلى ُمقلَّده" طالب:
لعـوارض اأو إلـى مجتهـد آخـر، وألنـه ُعرضـة لـدخول  "فالواجب الرجوع في االقتـداء إلـى ُمقلَّـده 

عتماد علیه من حیث ال �علم بها فیصیر عمله مخالًفا، فال یوثق �أن عمله صحیح فال �مكن اال
 .علیه"

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

ج فــي تحصــیله مــن مبتــدئ ُ�علــم الحــروف إلــى أن �عــرف �قــرأ و�كتــب ال شــك أن طالــب العلــم یتــدر 
إلى أن �عرف و�فهم ما یلقى إلیـه مـن علـم، وهـذا شـيء مـا �حتـاج إلـى بیـان، هـذا �لـه �عرفـه، وأن 
اإلنســان یتــدرج فــي جمیــع أمــوره، ســواء �ــان فــي أمــور الــدنیا أو فــي أمــور الــدین. هــذا الطالــب فــي 

لــه للنظــر فــي المســائل ألنــه لــم یــدرك مــن العلــم مــا یؤهِّ  ؛العامــةبدا�ــة أمــره ال شــك أنــه فــي حكــم 
وأدلتها. ثم ینتقل إلى مرحلة أخـرى یترقـى فیهـا فـي العلـم، إلـى أن �كـون عنـده شـيء مـن المخـزون 

رج وال یزال یترقى في مدا ،العلمي ومن إدراك المسائل، لكن ومع ذلك ال یتأهل ألن �ستقل �النظر
 ،و�سـتقل �الوصـول إلـى الـراجح مـن األقـوال ،فـي األدلـة والمسـائل بنفسـهالعلوم حتى یتأهـل للنظـر 

 وتوصـل إلیهـا بنفسـه فإنـه حینئـذٍ  ،و�صل بذلك إلى مرتبة االجتهاد، لو تمكن من النظر فـي األدلـة
 وحینئذ �سوغ تقلیده.  ،�جتهد في األحكام

ي الثانیــة یــدخل علیــه �خــالف حالــه األولــى والثانیــة؛ ألنــه فــي حالــه األولــى فــي حكــم العامــة، وفــ
 أو یتصور مسألة على غیر وجهها. ،وقد یرجح غیر راجح ،الدخل والنقص

"فــال �ســوغ االجتهــاد المقصــود أنــه إذا تأهــل لالجتهــاد ســاغ تقلیــده. أمــا فــي الحالــة األولــى �قــول:  
ــه" كــون �أفعــال صــاحب �مــا ال �قتــدى �أقوالــه؛ ألنــه تقــدم أن االقتــداء �مــا �كــون �ــاألقوال � �أفعال

وأنـه  ،أ�ًضا �األفعال، وأضاف إلى ذلك التقر�ر فیما تقـدم. لكـن عرفنـا مـا فـي هـذا الكـالم مـن خلـل
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قــد �قــر شــیًئا ال �جــوز إقــراره لمصــلحة راجحــة فــي تقــدیره، ولــو لــم تكــن راجحــة فــي تقــدیر غیــره. 
 . -علیه الصالة والسالم-المقصود أن مثل هذه األمور، الذي إقراره شرع هو الرسول 

ألن  ؛ه �ـذلك""ألنه لم یبلغ درجة االجتهاد �عُد، فإذا �ان اجتهاده غیر معتبر، فاالقتداء �ول: �قـ
ثیـر ن الشـیوخ فـي الجملـة فـي �إاالقتداء فرع عن االجتهاد، وال �قتدى إال �مجتهد. قـد �قـول قائـل: 

، و�نـدر أن ولیسـوا مـن المجتهـدین ،من األقطار، المقتدى بهم من قبل عامة الناس هم من المقلـدة
ل مقلِّـد نقـیوجد في �ثیر من األقطار إمام مجتهد �قلَّد نا�ع من رأ�ه، و�نما هو مقلِّـد إلمـام آخـر، وال

ابــن عبــد البــر االتفــاق علــى أنــه لــیس مــن أهــل العلــم. هــذا إشــكال �بیــر، الشــیوخ الــذین ُوجــدوا فــي 
ون علــى حســب مــذاهبهم، و�مــا فتــوى، �قضــ وتولــوا مناصــب إمــا قضــاءً  ،البلــدان فــي ســائر األقطــار

 فكیف �قلَّدون؟  ،فهم مقلدة
�اجتهـاد  "فإذا �ان اجتهاده غیر معتبر، فاالقتداء �ه �ذلك؛ ألن أعمالـه إن �انـت�قول المؤلف: 

القتدار "و�ن �انت بتقلید فالواجب الرجوع في ا، �عني لیست لد�ه آلة االجتهاد، منه فهي ساقطة"
ــده أو إلــى مجتهــد آخــر" یــب أنــت رأیــت هــذا العــالم الــذي عــاش بیــنكم فــي حــیكم وفــي ، طإلــى مقلَّ

 وهــو مقلــد إلمــام آخــر، �یــف تســتطیع أن تقلــد اإلمــام ،بلــد�م وأنــتم تنظــرون إلیــه وال تعرفــون غیــره
ــ أن د مثــل هــذا. و الكبیــر �أحمــد مــثًال والشــافعي وغیرهمــا وهــذا واســطة بینــك و�یــنهم؟ ونقــول: ال �قّل

أي �مـا تنقـل الفتـوى �ـالقول تنقـل �الفعـل، مـا حكمهـا؟ �عنـي نقـل ر المسألة �عني فیها نوع سـهولة، و 
اإلمـــام أحمـــد أو رأي اإلمـــام الشـــافعي �فعلـــه، صـــلى �النـــاس صـــالة اإلمـــام صـــالة یـــرى هـــي علـــى 
مــذهب اإلمــام الشــافعي أو علــى مــذهب أحمــد أو علــى مــذهب مالــك علــى حســب اخــتالف البلــدان 

 والعامة تقلده، فهو ینقل لنا مذهب إمامه.
لـى الرجـوع إالعامـة مـا �صـلون ف، "فالواجب الرجوع في االقتداء إلى مقلَّده" ال :ولذا �قول المؤلف 

 .لَّد المقلدجد مجتهد آخر فال �ق: نعم إذا وُ "أو إلى مجتهد آخر"ممكن، ف اد إال لو �ان موجودً للمقلَّ 
 ....... طالب:

لـیس مـن معـروف عنـد أهـل العلـم. �عنـي ال، هو �قول: مقلِّد، �عني المقلـد مطبـق، تجـزؤ االجتهـاد 
 .أهل العلم فیما �قلده فیه

 ....... طالب:
 ؟ماذا

 ....... طالب:
 .نعم

 ....... طالب:
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و�قـررون مسـائل فـي هـذه المـذاهب  ،تقدم الكالم على أن فـي المـذاهب أئمـة �جتهـدون فـي مـذاهبهم
هم. على �ل حال �المهم مـا ولو لم ینص علیها أئمت ،من خالل األصول والقواعد العامة للمذهب

 .نه، المسألة مسألة تسدید ومقار�ةدستور ال �حاد عبهو 
 ....... طالب:

 ادعى االجتهاد المطلق.
 ....... طالب:

 ما له، عنده قواعد، هو عنده قواعده قواعد اإلمام الشافعي وادعى االجتهاد المطلق.
 ....... طالب:

 ؟ماذا
 ....... طالب:

 .خالصتفاض عند أهل العلم أنه وصل إلى هذه المرتبة االستفاضة، إذا اس
لـى مـا "وأمـا الحـال الثالـث، فـال إشـكال فـي صـحة اسـتفتائه، و�جـري االقتـداء �أفعالـه، ع طالب:

 تقدم في المسألة قبلها.
 .وأما الحال الثاني، فهو موضع إشكال �النسبة" 

 �عني المتردد بین الحال األولى والحالة الثانیة.
تفتاؤه هــو موضــع إشــكال �النســبة إلــى اســتفتائه، و�النســبة إلــى االقتــداء �أفعالــه، فاســ"ف طالـب:

 .جار على النظر المتقدم في صحة اجتهاده أو عدم صحته"
فـي  ما یتردد بین أمر�ن واضحین جلیین �كون محل إشكال، وضـر�نا لـذلك مـثًال وهذه هي العادة فی

 .حیح والضعیفالحدیث الحسن المتردد بین الص
الحـال  "وأما االقتداء �أفعاله، فإن قلنـا �عـدم صـحة اجتهـاده فـال �صـح االقتـداء �صـاحب الب:ط

 ر.األول، و�ن قلنا �صحة اجتهاده جرى االقتداء �أفعاله على ما تقدم من التفصیل والنظ
 وهو ممن �ستفتى، فهل �صح ،هذا إذا لم �كن في أعماله صاحب حال، فإذا �ان صاحب حال 

 ."بناًء على التفصیل المذ�ور أم ال؟ وهل �صح استفتاؤه في �ل شيء أم ال؟االقتداء �ه 
ـــى �عـــض الطوائـــف  ـــذین ینتمـــون إل ـــدة ال ـــى فر�ـــق مـــن المتعب �عنـــي صـــاحب الحـــال هـــذا �طلـــق عل
المتصــوفة ممــن �ــان علــى الجــادة، �عنــي مــع الــدلیل، لكــنهم مغرقــون فــي األحــوال وفــي العبــادات، 

وصــل إلــى مــا وصــل إلیــه مــن  اإلــى االنقطــاع، إال شخًصــ مثــل هــذا االقتــداء �ــه صــعب، �فضــي
 .عبادة إلیه و�شغال الوقت �له لهاتحبیب ال

احب "كل هذا ممـا ُینظـر فیـه، فأمـا االقتـداء �أفعالـه حیـث �صـح االقتـداء �مـن لـیس �صـ طالب:
م أحـواله حال، فإنه ال یلیق إال �من هو ذو حال مثله، و�یان ذلك أن أر�اب األحوال عاملون في

 .على إسقاط الحظوظ"
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وال إلــى دنیــاهم، بــل هــم منصــرفون إلــى التعبــد، فاالقتضــاء �مثــل  ،أنفســهم مــا ینظــرون إلــى حظــوظ
 .تهم ال شك أنه �فضي إلى االنقطاعهؤالء ممن لم �صل إلى مرتب

حامـل ل"�الغون غا�ة الجهد في أداء الحقوق، إما لسائق الخوف، أو لحادي الرجاء، أو  طالب:
 حظوظهم العاجلة قد سقطت من أیدیهم �أمر شاغل عن غیر ما هـم فیـه، فلـیس لهـمالمحبة، ف

داء عن األعمال فترة، وال عن جد السیر راحة، فمن �ـان بهـذا الوصـف، فكیـف �قـدر علـى االقتـ
م ما فإن هللا تعالى سهل علیه شاح في استقصاء مباحاته؟! وأ�ًضا�ه َمن هو طالب لحظوظه م

لـى �قوة منه على ما تحملوه من القیام �خدمته، حتى صار الشـاق ع عسر على غیرهم، وأیدهم
م النــاس غیــر شــاق علــیهم، والثقیــل علــى غیــرهم خفیًفــا علــیهم، فكیــف �قــدر علــى االقتــداء بهــ

 ."..؟ضعیُف الُمنَّة
 .�عني الهمة، ضعیف الهمة

ـــــــــب: ـــــــــك األعبـــــــــاء، أو مـــــــــر�ض العـــــــــزم فـــــــــي طال ـــــــــة عـــــــــن حمـــــــــل تل  "ضـــــــــعیف الُمنَّ
ات؟! فكـل فس، أو خامد الطلب لتلك المراتب العلیة، أو راٍض �األوائل عن الغا�قطع مسافات الن

ـــا قر�ـــب ینق طعـــون، هـــؤالء ال طاقـــة لهـــم �اتبـــاع أر�ـــاب األحـــوال، و�ن تطوقـــوا ذلـــك زماًنـــا، فعمَّ
ن، فـإن خذوا من العمل ما تطیقو«: -صلى هللا علیه وسلم-والمطلوب الدوام، ولذلك قال النبي 

أمــر ، و »أحــب العمــل إلــى هللا مــا داوم علیــه صــاحبه و�ن قــل«، وقــال: »ى تملــواهللا لــن �مــل حتــ
التعمـق و ، و�ـره العنـف »إن هللا �حب الرفق في األمـر �لـه«�القصد في العمل وأنه مبلغ، وقال: 

ِفـي َ�ِثیـٍر   ُ�ِطـیُعُكمْ  َلـوْ {َواْعَلُمـوا َأنَّ ِفـیُكْم َرُسـوَل للااَِّ والتكلف والتشدید خوًفا من االنقطاع، وقال: 
 .قبلنا" ]، ورفع عنا اإلصر الذي �ان على الذین من٧[الحجرات:  ِمَن اْألَْمِر َلَعِنتُّْم}
وعنــدهم  ،ألنهــم �ســتطیعون  ؛أن �فعلــوا فــوق مــا �لفــوا �ــه -علیــه الصــالة والســالم-ألنهــم �طالبونــه 

ي قـــد ال ة التـــهمـــة وعز�مـــة ورغبـــة فـــي الخیـــر، لكـــن لـــو أطـــاعهم ألصـــابهم العنـــت والمشـــقة الشـــدید
 .�ستطیعون المداومة علیها

ب نتصـبوا منصـی"فإذا �ان االقتداء �أر�اب األحوال آیًال إلى مثـل هـذا الحـال، لـم َیِلـْق أن  طالب:
ثلهم االقتــداء وهــم �ــذلك، وال أن یتخــذهم غیــرهم أئمــًة فیــه، اللهــم إال أن �كــون صــاحب حــال مــ

ا اء بهــم علــى مــا ُذكــر مــن التفصــیل، وهــذوغیــر مخــوف علیــه االنقطــاع، فــإذ ذاك �ســوغ االقتــد
 .المقام قد عرفه أهله، وظهر لهم برهانه على أتم وجوهه"

لـئال �قتـدوا �ـك؟ اإلنسـان طبیـب  ؛لكن هل �قال لصاحب الحـال: علیـك أن تخفـي شـیًئا عـن العامـة
نفســه، إذا عجــز لــن �حمــل نفســه �ــأكثر ممــا �طیــق، و�جــرب إن مشــى و�ال �قصــر، ومــا زال أهــل 

ل والعلم والدین والصالح یزاولون عباداتهم أمـام النـاس فـي المسـجد، ومـع ذلـك �عـرف النـاس الفض
 .نشطت له أنفسهم فعلوه و�ال تر�وهأن القدر الزائد على ما افترضه هللا علیهم تطوع، فإن 
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 نأ�خلو إمـا  "وأما االقتداء �أقواله إذا استفتي في المسائل، فیحتمل تفصیًال، وهو أنه ال طالب:
ُ�ســتفتى فــي شــيء هــو فیــه صــاحب حــال أو ال، فــإذا �ــان األول جــرى حكمــه مجــرى االقتــداء 

ضــیه �أفعالــه، فــإن نطقــه فــي أحكــام أحوالــه مــن جملــة أعمالــه، والغالــب فیــه أنــه �فتــي �مــا �قت
 .حاله، ال �ما �قتضیه حال السائل، و�ن �ان الثاني ساٍغ ذلك"

 ساَغ ذلك"."ین؟ أ
لعلـم ال ا"و�ن �ان الثـاني سـاَغ ذلـك ألنـه إذ ذاك �أنمـا یـتكلم مـن أصـل  أحسن هللا إلیك. طالب:

 .من رأس الحال؛ إذ لیس مأخوًذا فیه"
 .......  طالب:

 فیه؟ ماذا
 ....... طالب:

 �حسب حاله هو.
 ....... طالب:

ال؛ ألنــه ال �عمــل شــیًئا �ضــن �ــه علــى غیــره، لكــن �فصــل، �قــول: ألنــه لــو أفتــاه �غیــر مــا تقتضــیه 
ــ حالــه متناقًضــا، �یــف �فتــي �التســاهل والتراخــي وهــو �فعــل �ــذا، واألصــل أن �حــب ألخیــه مــا  دّ لُع

 �حب لنفسه.
مسـتحبات معروفـة لـدى الخـاص وعلى �ل حال المسألة، �عني الفـرق بـین الفـروض والواجبـات وال 

 .والعام
مــن "المســألة الســا�عة: یــذ�ر فیهــا �عــض األوصــاف التــي تشــهد للعــامي �صــحة اتبــاع  طالــب:

الشـراب اتصف بها في فتواه. قال مالك بن أنس: ر�ما وردت عليَّ المسألة تمنعني من الطعـام و 
إال  قـول شـیًئاتوالنوم. فقیل له: �ا أ�ا عبد هللا! �هللا ما �المك عند الناس إال نقر في حجر، ما 

م قـائًال النـو تلقوه منك. قال: فمن أحق أن �كون هكذا إال من �ان هكذا؟ قال الراوي: فرأیـت فـي 
 .�قول: مالك معصوم"

 ؛�عني إذا وصل إلى مرتبة مالك، هو أحق النـاس �ـأن �قـول مـا یهضـم �ـه نفسـه، هـو أحـق النـاس
ن وأنـه مـا أوتـي مـ ،وأنه ظلـوم جهـول ،ألنه �لما زاد العلم زادت معرفة اإلنسان �قدر نفسه وضعفه
ة یهم الــدعاوى العر�ضــة �ــالعلم بواســطالعلــم إال قلــیًال، وشــواهد األحــوال واضــحة، أولئــك الــذین لــد

الشــهادات أو غیرهــا أو المناصــب تجــده ال �عــرف قــدر نفســه، �لمــا ازداد مــن العلــم والعمــل زادت 
 .وهذا مالك، وغیر مالك من األئمة معرفته لنفسه.

 .ن""وقال: إني ألفكر في مسألة منذ �ضع عشرة سنًة، فما اتفق لي فیها رأي إلى اآل طالب:
 .! جوا�ه على طرف اللساناأبدً  ما تحصلحاد طالب العلم هذه عند آ

 ....... طالب:
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 ؟ماذا
 ....... طالب:

 �عضهم یتلقف و�بدأ �الجواب قبل ما ینتهي السائل.، نعمقبل ما �سمع السائل، 
 معناه أنه �عرف السؤال. طالب:

، والسـبب فـي ي �جمع له عمر أهل بدر، هذه من أسـهل مـن أ�سـر األمـور علـىذالمن البدهیات، 
 ذلك، وما السبب في ذلك؟

 .الجهل طالب:
وعشــنا  ،مــنهم نحـن، مـنهم، مــا جئنـا مــن �و�ـب ثــانٍ  ونحــنرخـص الــذمم، رخصـت علــیهم ذممهـم، 

 وترعرعنا بینهم، نسأل هللا العفو والمسامحة.  ،بینهم
 : آمین �ا رب العالمین.طالب
 نعم.

 .لیالي" "وقال: ر�ما وردت عليَّ المسألة فأفكر فیها طالب:
یتصـدر للنـاس؟ مـا �مكـن، فیهـا هـو مضـایق، �یـف �عتمـد هـذا األسـلوب و مثل هذه المسائل ف و�عد

�ـــل مـــن جـــاءك أجبتـــه، و�ال تنقـــبض انقباًضـــا �لی�ـــا. أمـــا أن  تكـــون وعـــورة وفیهـــا صـــعو�ة، إمـــا أن 
 تستحضــر مثــل هــذه األمــور وأنــت ُو�ــل إلیــك هــذا األمــر، وال بــد مــن حــل مشــاكل النــاس واإلجا�ــة

مـن  ا فـي هـذه األمـور و�ر�ـوانـك تعتـزل. لكـن األئمـة عرفـوا أن �سـددوا و�قـار�و فإعلى أسئلتهم، و�ال 
 .�عدهم
یها، "و�ان إذا سئل عن المسألة قال للسائل: انصرف حتى أنظر فیها. فینصرف و�ردد ف طالب:

 إذا فقیل لـه فـي ذلـك، فبكـى وقـال: إنـي أخـاف أن �كـون لـي مـن المسـائل یـوم وأي یـوم. و�ـان
ن مسـألة، ولم یلتفت �میًنـا وال شـماًال، فـإذا سـئل عـ ،جلس، نكَّس رأسه، وحرك شفتیه یذ�ر هللا

 حـول فیصفر، و�نكس رأسه و�حرك شفتیه، ثم �قول: مـا شـاء هللا، ال -و�ان أحمر-تغیَّر لونه 
مـن  ل:وال قوة إال �اهلل، فر�ما سئل عن خمسین مسـألًة، فـال �جیـب منهـا فـي واحـدة، و�ـان �قـو

ــار، و�یــف �كــون  أحــب أن �جیــب عــن مســألة فلیعــرض نفســه قبــل أن �جیــب علــى الجنــة والن
 خالصه في اآلخرة، ثم �جیب.

مـا شـيء  وقال �عضهم: لكأنما مالك �ِهللا إذا سئل عن مسألة، واقف بین الجنة والنار. وقـال: 
 .أشد عليَّ من أن َأسأل عن مسألة"

 ."ُأسأل"
 أحسن هللا إلیك. طالب:

ا شيء أشد علي من أن ُأسأل عن مسألة من الحالل والحرام؛ ألن هذا هـو القطـع فـي حكـم "م 
هللا، ولقــد أدر�ــت أهــل العلــم والفقــه ببلــدنا و�ن أحــدهم إذا ســئل عــن مســألة �ــأن المــوت أشــرف 
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علیه، ورأیت أهل زماننا هذا �شتهون الكالم فیه والفتیا، ولو ُوقفوا على مـا �صـیرون إلیـه غـًدا 
من هذا، و�ن عمر بن الخطـاب وعلی�ـا وعامـة خیـار الصـحا�ة �انـت َتـرد علـیهم المسـائل،  لقللوا

صـلى هللا علیـه وسـلم، و�ـانوا �جمعـون أصـحاب النبـي -وهم خیر القرن الذي ُ�عث فیهم النبي 
وَ�ســألون، ثــم حینئــذ �فتــون فیهــا، وأهــل زماننــا هــذا قــد صــار فخــرهم  -صــلى هللا علیــه وســلم-

 .لك ُ�فتح لهم من العلم"الفتیا، �قدر ذ
 هللا المستعان.

ل طالب: اإلسـالم  "قال: ولم �كن من أمر الناس وال َمن مضى من سلفنا الذین ُ�قتدى بهم ومعوَّ
 الل وحـرامحـعلیهم، أن �قولوا: هذا حالل وهذا حرام، ولكن �قول: أنا أكره �ـذا، وأرى �ـذا، وأمـا 

ــى هللا، أمــا ســمعت قــول هللا ــراء عل ــالى:  فهــذا االفت ــزَ تع ــا َأْن ــُتْم َم ــْل َأَرَأْی ــْن  َل للااَُّ {ُق ــْم ِم  ْزٍق}رِ َلُك
 .] اآل�ة؛ ألن الحالل ما حلله هللا ورسوُله، والحرام ما حرماه"٥٩[یونس: 

كـــان �كثـــر فـــي األســـئلة: مـــا رأي الـــدین فـــي �ـــذا، ثـــم �جیـــب علـــى أنـــه هـــو الـــدین. و�عضـــهم ألـــف 
: أنــت تسـأل واإلســالم �جیــب. هــذا ا�عضـهم مصــنفً : رأي الــدین فــي �عـض المســائل، و�تــب امصـنفً 

 ، نسأل هللا العافیة. نعمموجود في األسواق 
 .الك""قال موسى بن داود: ما رأیت أحًدا من العلماء أكثر أن �قول: (ال أحسن) من م طالب:

هـذه ث و�كلف من یبحـ ،، وتبحث هذه المسألةاالشیخ ابن �از �البرامج العامة �قول: هللا أعلم، �ثیرً 
شخصـیة . والكبار �قولون مثـل هـذا �كثـرة؛ ألنهـم انتهـوا مـن مرحلـة بنـاء الاالمسألة، أو تراجع، �ثیرً 

وغیر ذلك، أو فالن أعلم من فالن أو �علم أو ال �علم، ال، اآلن وقف على الحـد، عـرف وتكشـفت 
 له األمور. 

ول أنــت؟ �هللا المســتعان. �قــ فعلــت مــاذاال أعلــم،  ،یخشــى أنــه إذا قــال: ال أعلــمفأمــا آحــاد الطــالب 
 �سـألون فـي البـرامج العامـة، �قـول: سـألت الشـیخ ابـن �ـاز �البرنـامج، جـاءه سـؤال مـا هـو ...واحد 
تـا�عي؟ قـال: ال أدري، ونبحـث أم : معن بن زائدة صحابي ، �قولعلیه ىي ألقذلكن ال ،هسأل الذي
 لكمن أتباع التا�عین. لكن مع ذ وال ،عنه. هو متأخر، ما هو من الصحا�ة وال من التا�عین ونرى 

ألنـه مـا عـرف معـن بـن  ؛یتطاول �قول: الشـیخ ابـن �ـاز مـا �عـرف. ما أحد -رحمه هللا-من ورعه 
 زائدة.

لمــا ســئل شــخص مــن أهــل العلــم الكبــار، قــال: ال أدري. قــال: وأنــت فــالن تقــول ال أدري؟! قــال:  
أقــل؟ قــال: أقــل، قــال: خلــي هــذا مــن  أمقلیــل؟ قــال: �ثیــر، قــال: أنــا أحفــظ نصــفه أم العلــم �ثیــر 

 .نالنصف والزائد على السؤال ذا، النصف الثاني لم أفهمه وال أعرفه، هللا المستعا
�سـأله:  "ور�ما سمعته �قول: لیس نبتلى بهذا األمر، لیس هذا ببلدنا، و�ان �قول للرجل طالب:

لتقوى. رفعـه هللا إال �ـا اذهب حتـى أنظـر فـي أمـرك، قـال الـراوي: فقلـت: إن الفقـه مـن �الـه ومـا
 .وسأل رجل مالًكا عن مسألة"
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ــه" لكنــه �خــاف علــى نفســه، الذمــة غالیــة، والمســألة  ،�عنــي �ستحضــر الفقــه اإلمــام مالــك "مــن �ال
ِ ُوُجوُهُهمْ لیست �السهلة:  ، مـن الكـذب ]٦٠[الزمر:  ٌة} ُمْسَودَّ {َوَ�ْوَم اْلِقَیاَمِة َتَرى الَِّذیَن َ�َذُبوا َعَلى للااَّ

َهــَذا َحــَالٌل  اْلَكــِذبَ  {َوَال َتُقوُلــوا ِلَمــا َتِصــُف َأْلِســَنُتُكمُ وهــذا حــرام،  ،علــى هللا الكــذب �قــول: هــذا حــالل
 .] إذا �ان �غیر علم١١٦[النحل:  َوَهَذا َحَراٌم}

 -لمغربوذ�ر أنه أرسل فیها من مسیرة ستة أشهر من ا-"وسأل رجل مالًكا عن مسألة  طالب:
. وسـأله فقال له: أخبر الذي أرسلك أنه ال علم لي بها. قال: ومـن �علمهـا؟ قـال: َمـن علمـه هللا
 .ببلدنا" رجل عن مسألة استودعه إ�اها أهُل المغرب، فقال: ما أدري، ما ابتلینا بهذه المسألة

 .بتلینا بهاصل فیها إلى حكم، ما اون ،ونتدارس ،ونتساءل ،نتعب علیها حتى�عني ما حصلت لنا 
قـد حمـل "وال سمعنا أحًدا من أشیاخنا تكلم فیها، ولكـن تعـود، فلمـا �ـان مـن الغـد جـاء و  طالب:

 .ثقله على �غله �قوده، فقال: مسألتي! فقال: ما أدري ما هي؟"
الجـــواب جـــاهز  لكـــن ،یمشـــيسیمشـــي، المتـــاع حملـــه علـــى البغلـــة، سخـــالص  المتـــاع�عنـــي حمـــل 

 .و�مشي
فـي مـن ! فقـال: مـا أدري مـا هـي، فقـال الرجـل: �ـا أ�ـا عبـد هللا! تر�ـت خل"فقال: مسألتي طالب:

 �قول: لیس على وجه األرض أعلم منك. فقال مالك غیر مستوحش: إذا رجعت فأخبرهم أنـي ال
تجعلنـي  ُأحسن. وسأله آخر فلم �جبه، فقال لـه: �ـا أ�ـا عبـد هللا أجبنـي. فقـال: و�حـك، تر�ـد أن

 نٍ اج أنــا أوًال أن أنظــر �یــف خالصــي ثــم ُأخلصــك. وســئل عــن ثمــاحجــًة بینــك و�ــین هللا؟ فأحتــ
سـألًة، موأر�عین مسألًة فقال في اثنتـین وثالثـین منهـا: ال أدري. وسـئل مـن العـراق عـن أر�عـین 

 فما أجاب منها إال في خمس.
بــن اوقــد قــال ابــن عجــالن: إذا أخطــأ العــالم ال أدري أصــیبت مقاتلــه. و�ــروى هــذا الكــالم عــن  

وقــال: ســمعت ابــن هرمــز �قــول: ینبغــي أن یــورث العــالم جلســاءه قــول ال أدري، و�ــان عبــاس، 
رجـع ی�قول في أكثر ما �سأل عنـه: ال أدري. قـال عمـر بـن یز�ـد: فقلـت لمالـٍك فـي ذلـك، فقـال: 
ع عمـا أهل الشام إلى شامهم، وأهل العراق إلى عراقهم، وأهل مصر إلـى مصـرهم، ثـم لعلِّـي أرجـ

 .أفتیهم �ه"
 یـبلغهم؟فمن یبلغوهم عن رجوعي؟ حملوا الفتوى وانتهوا إلـى بلـدانهم ثـم تغیـر اجتهـادي، مـن �عني 

 .هللا المستعان
"قال: فأخبرت اللیث بذلك، فبكى وقال: مالك �هللا أقوى مـن اللیـث، أو نحـو هـذا. وسـئل  طالب:

مســألة مــرًة عــن نیــف وعشــر�ن مســألًة، فمــا أجــاب منهــا إال فــي واحــدة، ور�مــا ســئل عــن مائــة 
فیجیب منها في خمس أو عشر، و�قول في الباقي: ال أدري. قال أبو مصعب: قال لنـا المغیـرة: 
تعــالوا نجتمــع ونســتذ�ر �ــل مــا �قــي علینــا مــا نر�ــد أن نســأل عنــه مالًكــا. فمكثنــا نجمــع ذلــك، 

ه �ه المغیـرة إلیـه، وسـأله الجـواب، فأجا�ـه فـي �عضـه و�تـب فـي الكثیـ ر و�تبناه في ُقْنداق ووجَّ
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منه: ال أدري، فقال المغیرة: �ا قوم! ال �هللا مـا رفـع هللا هـذا الرجـل إال �ـالتقوى، مـن �ـان مـنكم 
 .ُ�سأل عن هذا فیرضى أن �قول: ال أدري؟"

 وقــد �كــون عنــدهم مــن العلــم فــي المســألة الشــيء الكثیــر، واآلن ُ�ســأل مــن ،اآلن یبتــدئون بــال أدري 
الـذي أجـاب �ـه! طـؤه، ثـم یبحـث عـن توجیـه لهـذا الخطـأ ینتسب إلى العلم، فیجیب �ما �ظهر لـه خ

 .نسأل هللا العافیة
حیفته وال أحسن �ثیرة، حتى قیل: لو شاء رجـل أن �مـأل صـ ،"والروا�ات عنه في ال أدري  طالب:

 د هللا: الال أدري، َلَفعل قبل أن �جیب في مسألة. وقیـل: إذا قلـت أنـت �ـا أ�ـا عبـ :من قول مالك
م ثـال: و�حـك أعرفتنـي، ومـن أنـا؟ وأ�ـش منزلتـي حتـى أدري مـا ال تـدرون؟ أدري، فمن یدري؟ قـ

لنـاس أخذ �حتج �حدیث ابن عمر، وقال: هذا ابن عمـر �قـول: ال أدري، فمـن أنـا؟ و�نمـا أهلـك ا
 .العجب وطلب الر�اسة، وهذا �ضمحل عن قلیل"

 .بد أن ینكشف، نعم؛ ألنه مهما بلغ من التستر والتعالم والتشبع ینكشف، ال "�ضمحل عن قلیل"
ال ابـن "وقال مرًة أخرى: قـد ابُتلـي عمـر بـن الخطـاب بهـذه األشـیاء، فلـم ُ�جـب فیهـا، وقـ طالب:

لسـائل: االز�یر: ال أدري، وابن عمر: ال أدري. وسئل مالـك عـن مسـألة فقـال: ال أدري، فقـال لـه 
مالـك  ذا قـدر، فغضـبإنها مسألة خفیفة سهلة، و�نما أردت أن ُأعلم بها األمیـر، و�ـان السـائل 

ــاوقــال: مســألة خفیفــة ســهلة! لــیس فــي العلــم شــيء خفیــف، أمــا ســمعت قــول هللا تعــالى:   {ِإنَّ
 .سأل عنه یوم القیامة"]، فالعلم �له ثقیل، و�خاصة ما �ُ ٥[المزمل:  َسُنْلِقي َعَلْیَك َقْوًال َثِقیًال}

نفسـك، إذا صـرت  خـالص أفـتِ  سألة �سـیطة. صـارت �سـیطةما �قول السائلون: أنا عندي م اكثیرً 
ــر روحــك. �عنــي أنــه إذا أنهــا تــدري  �ســیطة، إذا صــرت تعــرف حجــم هــذه المســألة وأنهــا �ســیطة، دبِّ

  وحكم علیها �أنها �سیطة سهلة؟ ،ن أنها �سیطةفكیف بیَّ  ا،ئً كان ال �علمها وال �عرف عنها شی
نشـاء أن  قوة إال �ـاهلل، ولـو "قال �عضهم: ما سمعت قط أكثر قوًال من مالك: ال حول وال طالب:

ــه: ال أدري  ــوءًة �قول ــا ممل ــنُ ننصــرف �ألواحن ــا َنْح ــا َوَم ــنُّ ِإالَّ َظن� ــَتیْ  {ِإْن َنُظ ــة: [الج ِقِنیَن}ِ�ُمْس اثی
 .]، لفعلنا. وقال له ابن القاسم: لیس �عُد أهل المدینة"٣٢

 ؟"لیس"
 ."لیس �عُد"، "لیس �عَد أهل المدینة" طالب:

 ."�عدُ "
 .لیس �عُد أهل المدینة"" طالب:
 ."لیس"سم اهي 

 .......  طالب:
 نعم ظرف.

 .......  طالب:
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 أقول أنا؟  ماذا
 .......  طالب:

 ال.
 .......  طالب:

 "لیس �عَد أهل المدینة أعلُم"، "أعلُم".
 ن فیها؟ اطالب: ما �كون الوجه

 الظرف �جيء اسم لیس؟ 
 ال ما �جيء. طالب:

 ما �جيء.
مالـك:  ابن القاسم: لیس �عـَد أهـل المدینـة أعلـُم �ـالبیوع مـن أهـل مصـر. فقـال "وقال له طالب:

ب: قـال وقال ابن وه ما أعلمها أنا، فكیف �علمونها؟! ومن أین علموها؟ قال: منك. فقال مالك:
: وال ُأحــدث بهــا، قــال الفــروي  ،مالــك: ســمعت مــن ابــن شــهاب أحادیــث �ثیــرًة مــا حــدثت بهــا قــط

. فقـال: لیس علیها العمل. وقال رجل لمالك: إن الثوري حـدثنا عنـك فـي �ـذافقلت له: ِلم؟ قال: 
ث لیسـت إني ألحدث في �ذا و�ذا حدیًثا ما أظهرتها �المدینـة. وقیـل لـه: عنـد ابـن عیینـة أحادیـ

أضلهم  عندك؟ فقال: أنا أحدث الناس �كل ما سمعت؟! إني إًذا أحمق! وفي روا�ة: إني أر�د أن
 .إًذا!"

 .»�ذً�ا أن �حدث �كل ما سمع كفى �المرء«
 "ولقد خرجت مني أحادیـث لـوددت أنـي ُضـر�ت �كـل حـدیث منهـا سـوًطا ولـم ُأحـدث بهـا، طالب:

 .و�ن �نت أجزع الناس من السیاط!"
 .نعم

ا لـم ُ�حـدث �شـيء منـه فـي حیاتـه طالب:  . و�ـان إذا"ولما مات، ُوجد في َتِرَ�ِته حدیٌث �ثیـر جـد�
 .ر�ه"تعند غیرك، تر�ه، و�ن قیل له: هذا مما �حتج �ه أهل البدع، قیل له: لیس هذا الحدیث 

 .دعوحجة لمبت األنه لم یتاَ�ع علیه، أو �كون مستندً  ؛�عني من �اب االحتیاط أن ال �كون وهم فیه
دیث "وقیـل لـه: إن فالًنـا �حــدث �غرائـب. فقـال: مـن الغر�ـب نفــر. و�ـان إذا شـك فـي الحــ طالـب:

السـنة أنا �شر أخطئ وأصیب، فانظروا في رأیي، فكـل مـا وافـق الكتـاب و طرحه �له، وقال: إنما 
 ، ُیتبـعفخذوا �ه، و�ل ما لم یوافق ذلك فاتر�وه. وقال: لـیس �ـل مـا قـال الرجـل و�ن �ـان فاضـالً 

ــاِد (وُ�ــذهب �ــه إلــى األمصــار، قــال هللا تعــالى:  ،وُ�جعــل ســنةً  ــْر ِعَب ــ١٧{َفَبشِّ ِذیَن َ�ْســَتِمُعوَن ) الَّ
 .] اآل�ة"١٨، ١٧[الزمر:  َل}اْلَقوْ 

 .یتبعونه �له، إنما یتبعون أحسنه ]، نعم. �عني ما١٨[الزمر:  {َفَیتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه}
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وأرجع،  "وسئل عن مسألة أجاب فیها ثم قال مكانه: ال أدري، إنما هو الرأي، وأنا أخطئ طالب:
ال أدري  ، فقال: ال تكتبها، فـإنيو�ل ما أقول ُ�كتب. وقال أشهب: ورآني أكتب جوا�ه في مسألة

 أثبت علیها أم ال؟
كثـر قال ابن وهـب: سـمعته �عیـب �ثـرة الجـواب مـن العـالم حـین ُ�سـأل، قـال: وسـمعته عنـدما �ُ  

م علیه من السـؤال �كـف، و�قـول: حسـبكم! مـن أكثـر أخطـأ، و�ـان �عیـب �ثـرة ذلـك، وقـال: یـتكل
طـئ و في �ل شيء. وسأله رجل عراقي عن رجل كأنه جمل ُمغَتِلم، �قول: هو �ذا هو �ذا یهدر 

ل دجاجًة میتًة، فخرجت منهـا بیضـة، فأفقسـت البیضـة عنـده عـن فـرخ: أ�أكلـه؟ فقـال مالـك: سـ
 .عما �كون"

 ما هذا؟�صیر هذا؟! 
 ما أدري. طالب:

ما تدري؟! "سأله رجل عراقي عن رجل وطئ دجاجًة میتًة، فخرجت منها بیضـة، فأفقسـت البیضـة 
 .: أ�أكله؟"عنده عن فرخ

 .......  طالب:
 يذمـن الـ اوأنـه إذا خـرج الفـرخ حی�ـ ،، �عني التصور الفقهـي �مكـن، لكـن التمحـل إلـى هـذا الحـدنعم

 ؟�حرمهي ذ؟ من الهذا�قول 
 ....... طالب:

 ؟ ماذا
 ....... طالب:

 نعم.
 ....... هو �مكن سأل ألن الدجاجة ما طالب:

و�ذا  ،لـه حكـمف اضـة معروفـة حكمهـا، إذا �ـان جلـدها صـلبً ال، الدجاجة خرجت منهـا البیضـة، والبی
ا وقـع له حكم، هذه مسألة معروفة في الفقه، لكن التسلسل بهـذه الطر�قـة قـد ال �قـع، و�ذف اكان رقیقً 

  أحد �قول: حرام.الوخرج الفرخ حی�ا 
 طالب: هو �ما تحرز في �لمة "میتة"، "دجاجة میتة"؟

 .وعاء نجس "دجاجة میتة"طیب 
 .ودع ما ال �كون. وسأله آخر عن نحو هذا فلم �جبه" ،"فقال مالك: سل عما �كون  لب:طا

ر هـذا فـي بدا�ـة األمـمع أن الفقهاء في المذاهب �لها ذ�روا من الفروع ما هو أ�عـد مـن هـذا، لكـن 
 .في عهد السلف

فقـال: لـو  "وسأله آخر عن نحو هذا فلم �جبـه، فقـال لـه: ِلـم ال تجیبنـي �ـا أ�ـا عبـد هللا! طالب:
ــي مجلســك آ�اءهــا  ــذ�ر ف ــك ال ت ــول: إن ــا تق ــه: إن قر�ًش ــل ل ــك. وقی ــه أجبت ــع � ســألت عمــا تنتف
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وفضائلها. فقال: إنما نتكلم فیما نرجو بر�ته. قال ابن القاسم: �ـان مالـك ال �كـاد ُ�جیـب، و�ـان 
یـب أصحا�ه �حتالون أن �جيء رجل �المسألة التي �حبون أن �علموها �أنها مسـألة بلـوى، فیج

 .فیها"
 -الة والسـالمعلیـه الصـ-كما �ان الصحا�ة یتحینون الرجل العاقل من الباد�ة �جیئـه فیسـأل النبـي 

 .فیستفیدون من جوا�ه
. فقـال: "وقال البـن وهـب: اتـق هـذا اإلكثـار وهـذا السـماع الـذي ال �سـتقیم أن ُ�حـدَّث �ـه طالب:

 .إنما أسمعه ألعرفه"
 ؟�ماذا نستفید من هذا �له

 ....... طالب:
 ؟ماذا

 ....... طالب:
 .ما �كثر الخطأ و�كثر حتىال، أن الدروس المتتا�عة �ل یوم ُتختصر بیوم واحد 

 ....... طالب:
 ؟اصحیحً ألیس ألن اإلكثار معه الخطأ بال شك، 

 ....... طالب:
 ؟ماذا

 ....... طالب:
 ما علینا من مالك، هذا �المه.

 ....... طالب:
 .ا�هللا أعلم، ولیتنا نخرج �فافً  ق على الدروس أكثري �علذنفس الشيء، هل ال

ث �ـه،�ُ "فقال: إنما أسمعه ألعرفه ال ِألحدث �ه. فقال له: ما �سـمع إنسـان شـیًئا إال  طالب:  حـدِّ
 وعلى ذلك لقد سمعت من ابن شهاب أشیاء ما تحدثت بهـا، وأرجـو أن ال أفعـل مـا عشـت، وقـد

قـول: ما طرحت. قال أشهب: رأیت في النوم قائًال �ندمت أن ال أكون طرحت من الحدیث أكثر م
إال  ، ال قـوةلقد لزم مالك �لمًة عند فتواه لو وردت على الجبال لقلعتها، وذلك قوله: ما شاء هللا

�تبــین �ــاهلل. هــذه جملــة تــدل اإلنســان علــى مــن �كــون مــن العلمــاء أولــى �الفتیــا والتقلیــد لــه، و 
�ن �ـان المرجوح، ولم آِت بها على ترجیح تقلید مالك، و �التفاوت في هذه األوصاف الراجح من 

  .أرجح �سبب شدة اتصافه بها"
وهــو نجــم الســنن،  ،عنــد المالكیــة، وال شــك أنــه إمــام ،�عنــي علــى غیــره مــن األئمــة، هــو راجــح عنــده

ومــع  و�مــام فــي العمــل، إمــام فــي الزهــد والــورع، ،و�مــام فــي العلــم ،و�مــام فــي الفقــه ،إمــام فــي الروا�ــة
 .له فضله ومز�ته لك األئمة اآلخرون �لٌّ ذ
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إنهـا ف"و�ن �ان أرجـح �سـبب شـدة اتصـافه بهـا، ولكـن لُتتخـذ قانوًنـا فـي سـائر العلمـاء،  طالب:
 .موجودة في سائر هداة اإلسالم، غیر أن �عضهم أشد اتصاًفا بها من �عض"
ا، �تــب مناقبـه تحمــل مـن مثــل هـذه العبــارات  نقـل عـن اإلمــام أحمـد فــي هـذا البــاب شـيء �ثیــر جـد�

 .شيء الكثیر، والشافعي أ�ًضا �ذلكال
 ."المسألة الثامنة: �سقط عن المستفتي التكلیف �العمل عند َفْقد المفتي" طالب:

مـا وجـد. وهـذا متصـور اآلن فـي فإذا ما وجد من �ستفتیه، إذا ما وجد، �حث عن شـخص �سـتفتیه 
لم �عد أن �بس علیها �ابوس االسـتعمار ومـا �عض بالد المسلمین التي فیها قلة وشح في أهل الع

 .حدث وال حرج هذافخلفه االستعمار، هذا موجود. وأما في بالد الغر�ة واألقلیات 
ن جهة م"�سقط عن المستفتي التكلیف �العمل عند فقد المفتي إذا لم �كن له �ه علم ال  طالب:

قط عنـه أنـه إذا �ـان المجتهـد �سـاجتهاد معتبر وال من تقلید، والدلیل على ذلـك أمـور؛ أحـدها: 
، -حســبما تبــین فــي موضــعه مــن األصــول-التكلیــف عنــد تعــارض األدلــة علیــه علــى الصــحیح 

جعــة إلــى فالمقلــد عنــد فقــد العلــم �العمــل رأًســا أحــق وأولــى. والثــاني: أن حقیقــة هــذه المســألة را
كـم لیـف؛ إذ ال حالعمل قبـل تعلـق الخطـاب، واألصـل فـي األعمـال قبـل ورود الشـرائع سـقوط التك

ه �ـیـر عـاِلم غعلیه قبل العلم �الحكم، إذ َشْرُط التكلیف عند األصولیین العلم �المكلف �ه، وهـذا 
 .�الفرض، فال ینتهض سببه على حال"

 .......  طالب:
 ي ما وجد من �فتیه؟ذین؟ أیهم؟ العامي الأ

 ....... طالب:
ألة، بــدون مــرجح �یــف یــرجح؟ �یــف عنــد تعــارض المســألة وتوقــف فــي المســألة، توقــف فــي المســ

 �عمل �مجرد الهوى؟ یتوقف حتى �جد المرجح..
�مـا ال  "والثالث: أنه لو �ان مكلًفا �العمـل، لكـان مـن تكلیـف مـا ال �طـاق؛ إذ هـو مكلـف طالب:

یـه، وهـو ف�علم، وال سبیل له إلى الوصول إلیه، فلـو ُ�لـف �ـه لُكلـف �مـا ال �قـدر علـى االمتثـال 
 ما عقًال و�ما شرًعا، والمسألة بینة.عین المحال، إ

یــه فصــل: و�تصــور فــي هــذا العمــل أمــران؛ أحــدهما: فقــد العلــم �ــه أصــًال، فهــو �مــن لــم َیــرد عل
 لز�ـاة علـىاتكلیف البتة. والثاني: فقد العلم لوصفه دون أصله، �العالم �الطهارة أو الصـالة أو 

 .وشبهه" وأحكام العوارض فیها، �السهو الجملة، لكنه ال �علم �ثیًرا من تفاصیلها وتقییداتها
و�ن �ـــان عنـــده علـــم  ،فـــي التفاصـــیل ألن الجهـــل مراتـــب، �مـــا أن العلـــم مراتـــب. قـــد �كـــون جـــاهًال 

 .قد �كون جهله مطبًقا ال شيء عندهإجمالي مثل ما أشار المؤلف، و 
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تعلـق ن ی"كالسهو وشبهه، فیطرأ علیه فیها ما ال علـم لـه بوجـه العمـل �ـه، و�ـال الـوجهی طالب:
ــائع ال �مكــن اســتیفاء الكــالم فیهــا، و�تــب الفــروع أخــص بهــا مــن هــذا  �ــه أحكــام �حســب الوق

 الموضع.
ـــة الشـــرعیة �النســـبة إ  ـــى العـــوام �األدل ـــاوى المجتهـــدین �النســـبة إل ـــى المســـألة التاســـعة: فت ل

 .المجتهدین"
ه الذمــة بتقلیــده فإنــألن هــذا فرضــهم، فرضــهم تقلیــد العلمــاء وســؤال أهــل العلــم، و�ذا ســأل مــن تبــرأ 

 .ار قوله �الدلیل �النسبة للمجتهدیلزمه العمل �قوله، فص
ـــب: ـــانوا  طال ـــدین وعـــدمها ســـواء؛ إذ � ـــى المقل ـــة �النســـبة إل ـــه أن وجـــود األدل ـــدلیل علی  ال"وال

 .لبتة"أم �ستفیدون منها شیًئا، فلیس النظر في األدلة واالستنباط من شأنهم، وال �جوز ذلك له
وهو �قرأ في �الم هللا دلیل یدل على مسألة انقدحت في ذهنه، �حیث �كون فهمـه لكن هل للعامي 

من مستواه أو قر�ب منه، أو �قـرأ و�سـمع فـي الحـدیث فـي المسـجد حـدیًثا �حمـل حكًمـا، هـل نقـول: 
ا مـ، أنت لست �كفء لتنظر في األدلة؟ هناك ما ُیدرك، علماءال ال تنظر بهذا، انظر إلى أقوال ال

امي وغیــر العــامي، مثــل مــا قیــل فــي التفســیر أن منــه مــا یــدرك مــن لغــة العــرب، وهكــذا. ُیدر�ــه العــ
 .فالذي یدر�ه العامي وأهل ألن یدر�ه �عمل �ه

 ....... طالب:
 ؟ماذا

 ....... طالب:
 �ذا. -جل وعال-لو سئل قال: قال هللا 

 ....... طالب:
 ؟ماذا

 ....... طالب:
ا والدلیل علیها ظاهر من القرآن، ما �قول: المسألة حكمهـ ،هو االحتمال موجود، لكن أمور ظاهرة

المقصـــود أنـــه �خـــالف مـــا ذ�ـــره �عـــض  كـــذا فـــي �تـــاب هللا، مـــن غیـــر أن �فتـــي �ـــه أو مـــن غیـــر.
نَّ {َوَال َتُقـولَ المتعصبة من المذاهب، الصـاوي فـي حاشـیته علـى الجاللـین فـي تفسـیر سـورة الكهـف: 

ـي َفاِعـٌل َذِلـَك َغـدً  ، �قـول: وال �جـوز الخـروج ]٢٤، ٢٣[الكهـف:  ) ِإالَّ َأْن َ�َشـاَء للااَُّ}٢٣ا (ِلَشـْيٍء ِإنِّ
عـــن المـــذاهب األر�عـــة ولـــو خالفـــت الكتـــاب والســـنة وقـــول الصـــحابي! �قـــول: ألن األخـــذ �ظـــواهر 

 .النصوص من أصول الكفر! �الم قبیح
 ....... طالب:

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

إن الخطـر علـى المخـالف، �عنـي مصـادمة الكتـاب والسـنة وأقـوال  :ألة، �قولـون على �ل حال المسـ
 .ألمة من الصحا�ة، هذا لیس �السهلخیار ا
ْكِر ِإْن ُ�ْنـُتْم َال َتْعَلُمـ"وقـد قـال تعـالى:  طالب: د غیـر ]. والمقلِّـ٤٣: [النحـل وَن}{َفاْسـَأُلوا َأْهـَل الـذِّ

هـم إًذا فلیهم مرجعه في أحكام الـدین علـى اإلطـالق، عالم، فال �صح له إال سؤال أهل الذ�ر، و�
فتـي َفْقـد الم فإنـه إذا �ـان القائمون له مقام الشارع، وأقوالهم قائمة مقـام أقـوال الشـارع. وأ�ًضـا

لـى العمـل علعدم الدلیل؛ إذ ال تكلیـف إال بـدلیل، فـإذا لـم یوجـد دلیـل  �سقط التكلیف فذلك مساوٍ 
 .یوجد مفٍت في العمل فهو غیر مكلف �ه" سقط التكلیف �ه، فكذلك إذا لم

 .لد �منزلة الدلیل �ما سبق تقر�رهألن فتوى المفتي �النسبة للعامي المق
ن؛ "فثبـــت أن قـــول المجتهـــد دلیـــل العـــامي، �هللا أعلـــم. و�تعلـــق �كتـــاب االجتهـــاد نظـــرا طالـــب:

أحكــام  أحــدهما: فــي تعــارض األدلــة علــى المجتهــد، وتــرجیح �عضــها علــى �عــض. واآلخــر: فــي
 .السؤال والجواب"

 اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.
 اللهم صل وسلم على البشیر النذیر.

* * * 
 .......  طالب:

 ؟ماذا
 طالب: تقلیدهم له أو سؤالهم له؟

ا، ن �ـان عامی�ـمن أهل العلم فال �قلَّد. أما التقلید في العاد�ات مثل ما �قلد الولد أ�ـاه و� لم �كنإذا 
 غیر التقلید في أحكام الشرع.

 


