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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
وي ضو  الوم  ،ب حلكمو حيكو  الوم قع  و ،هو  املكوا احلومل امل وني ،احلمد هلل رب العاملني

 .أل نسأل عما يفعل وه  يسال ي   ،راد ل ضائ 
 ،وأشوووأد حمن امووودا ع ووود اهلل ور ووو ل  ،وأشوووأد أن ال  لووو   ال اهلل وشووودل ال شووو يا لووو 

ح احمقوووة وداهووود ق اهلل شووومل نشوووأد أنووو  ركووو  ال  وووالة وأد  احمقانوووة ون ووو ،وصوووفو  ولكوكووو 
 .اجلأاد.

مووا صووكع عكووو  امل ووك ن و كمووا ارك عكووع ع وودك ور وو لا اموود  ك  رووالكأوو  صوول و ووك  و 
 .  الكأ  تسكوما قزيداغاالك ن و ك  لا كو غفل عن ال مة ع

 أقا رعد:
 ...السمم عكوك  ورمحة اهلل ور  ات الوا أيأا اإلل ة 

رتكووو  صووو  عطوو  شوووك  و  ا أ  و ين حم ووأل اهلل دووول دملووو  أن اعكوون و يوووا    ووون   ا أ  
ادة ملووون قناووو  اهلل دووول وعوووم عنووو ان السوووع الوووهن هوووثالث الووو م  هووون   ،و  ا أ نوووب ا وووتغف 

 . ياهن
 وووأل اهلل دووول وعوووم أن يعووووونا أن نوووزل أو نوووزل أو نضووول أو نضووول أن  أووول أو موووا أ 

 .ا مسوع عكو الكأ  الا تجب  ن   ،نظل اعل عكونا أو نظك  أو
 :أيأا اإلل ة ق ض ع هول احملاض ة

 ين مطابقة الشرع ومسايرة األهواءالفتوى ب
 ووان ضوومن هووول و  ،ثووم قنووو أ  و  قوون أررعووة أشووأ  أو كسووة الوموا أ  وو وهووا امل ضوو ع أ  

وهووووا قووون  ،لكووودع ة واإلرشووواد ق هووووا احلووو   مأوووا املكتوووب التعووواوين الووودورة امل ار وووة الووو  ينظ  
ن ووو  وت وووني وتعكووو  دوا  الووو  ت  نشووو  العكووو  وت وووض هوووول احملاضووو ا  والن ووواجلأووو د امل ار وووة أن ي  

الووودع ة ق النوووا  حيتادووو  اجلمووووع  العكووو  وروووض   أعووون روووض   ،وال شوووا أن هووووا احمقووو النوووا 
 ؛تادوو  ال ووغم والك وومحيغووم املووتعك  حيتادوو  ال دوول رتادوو  املوو أة  املووتعك  وحيتادوو تادوو  حي
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عكووع احلوومل وتووو مل رووأق  اهلل ت  وتوو  اعوووة حيتووا   ك  لووا ملووا الووو  قوون روول شووع العووا  والد  
الالكوول جادوة صوود صودل اهلل دوول وعووم     ،دول وعووم وأقو  ر وو ل  صهللوكلع اهلل عكووو  و وك 

ََ ِِتِ  ُُتتَدكَ  َ  َكَذِلكَ ﴿ي و ل  وشوديض   قعانوو ورووانالوتموة  تواب اهلل  ،[23]الف صوان:﴾لِنُثَبِّت
لوو العكو  الوو  ت  وول لكفوثاد   ا أ   أهولوروان ش ش  وروان  مم النيب صهللكلع اهلل عكو  و ك  

ا  ضواع  اهلل  ول النو وك  و  ا لهلل  ،  واملوتعك   الالكل ينتفوع املك و  واملك وع عكوو  واملعك وج   
 .[11]اجملادلة:﴾ِمنُكْم َوكلَِّذيَن ُأوتُوك كْلِعْلَم َ رََجات   يَتْرَُِع كللَُّ  كلَِّذيَن آَمُنوك﴿عم دل و 

الفتوو   رووني قطار ووة الشوو ع وقسوواي ة احمهوو اث قأوو  ق هوووا ال صوول عوون وهوووا امل ضوو ع 
عوو ن حمنوو   ووان النووا  قوون صوودل قوون عأوود ال وواارة الموون رعووده   ووان النووا  يت ر   ؛ا رالووو  
رفتووو ال  ال ال اشوووود و ال  أن ال يسووومعحيووو مل املووو ث   ا أالوووع و  ،ن عنأووواو لفتووو   وينوووزو عووون ا
 ؛ن املفو  ق صوع عون رب العواملنيحم ؛ عوة رعظو  انتشوار الفتو  ت  حمدل أن  تعظو  ال ؛االثنان

و قوووا  ، قوووا رشووو ع قنوووزل ،يعووون أنووو  ين ووول شكووو  اهلل دووول وعوووم ق املسوووألة الووو  أالوووع الوأوووا
ل عكوووع ن ونوووا صهللوووكلع اهلل  عهللكهللو ووو   قطوووارمل ل  اعووود وأصووو ل الشووو ع املنوووز  رادتأووواد لووو  ي ووو ل  نووو  

 .وهلل هللكل هلل 
  قووشووع أصوو ح احم ،ق الفتوووا وأ وو ع اوقوون يوو   ق هوووا الزقووان اوود أن النووا  تسووارع ا 

وقوون دأووة املسووتفتني أيضووا ق عوودم  ،قوون دأووة املفتووني ق العوا هلل  ،خمتكطوا أعظوو  االلووتم 
 .نج  املستف  أقام رر  دل وعم ق ا تفتائ ا ي  ق اعاة آداب اال تفتاث وق
 وولا املسوتف  الوهن   ،و موا أن لو  آداب واوب عكوو  أشوواث ،واملف   ما أن لو  شو و ا

وهلوووا  وود أن ال وواارة  ،والنووا  الووو م ضووع  عكمأوو  ق هوووا احمصوول العظووو  ،لوو  وعكووو 
وووكل هلل   يهللووورني قووون ر ووو ل اهلل صهللوووكلع اهلل  عهللكهللو ووورضووو ان اهلل عكووووأ  امل ووو    و   اهلل عووونأ  ق     وهلل هلل

وق السنة ش ث يزيود عكوع هووا قون  ، أل ا ن و   ال عن حن  اثن  عش ة قسألة   تار  أن  
و ووان ا يف شوو ن أنوو  يوووأ   ،أوو  اقت ووال احمقووو  وادتنوواب النأوو و منووا  ووان     ،دأووة املطار ووة

ووووكل  الوسووووتمع ا  ك قووووا ي وووو ل عهللكهللو وووو     هلل ال دوووول قوووون احمعوووو اب لوسووووأل النوووويب صهللووووكلع اهلل  عهللكهللو وووو   وهلل هلل
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وكل هلل  ،ال لمهللة  والسلمهللم   إن »و لا لعظو  شوأن هووا احمقو  ال ود صوال ن ونوا صهللوكلع اهلل  عهللكهللو و   وهلل هلل
أعظتتم كللمتتللين ُتتل كللمتتللين جرمتتا متتن متتحر عتتن  تتل  لتتم ي تتر  ُ تتر   جتت  

 .دك  هاب ال اارة  لاأوهوا قن  «ممحلت 
ال وار لكول صنواة  ،ض ع قأ  الوما نو   قون التسوارع ق الفتوواأن هوا امل   :الكولا ن  ل

 ،ة صوار هلوا قفو  أو أ  و ووال ن ا  الفضوائ ،قن ال ن ا  اإل اعوة صار هلا قف  أو أ   
روول شووع  ن اجملووم   ؛واجل ائوود صووار هلووا قفوو  أو أ  وو  واجملووم  صووار هلووا قفوو  أو أ  وو 

 .ال  تنش  الفسمل ي دد الوأا قن يف 
النا  عكع هوا الهن  يأ  ص م يتسوارع ن أ  و     ا ظل   ،لطم  أن احمق  دد  ني  وهوا ي 

 .الاونئو حيل احل ام وحي م احلمل والعوا  راهلل ،وأ   
ووكل هلل الو ا روال ال خووارو وقسووك  وغم ووا قوون شووديض موووصوود صووال ن ونووا صهللووكلع اهلل  عهللكهللو وو   وهلل هلل

تِبُ  ِإنَّ كللََّ  َل »ع د اهلل رن عم و رن العامل  ْْ َِعُتُ  ِمتْن هتذك  يَت ََكعاتا يَتْنَت ُُور كْلِعْلتَم كِْْت ُصت
تتتِبُ  كْلِعْلتتتَم َِِلتتتْوتِ  ؛كلُعللتتتا  ْْ كتََّختتتَذ كلنَّتتتاُ   ْلُعَلَلتتتاِ  ََّتَّتتتا ِإَمك لَتتتْم يْبتتتَ  َعتتتاِلم  ك َوَلِكتتتْن يَت

ََُضلُّوك َوَأَضلُّوك ْتتَتْوك ِِغَْيِر ِعْلم   َُُمِئُلوك َُحَُ أنو  اوب عكوع  ك وة  يعنا وهو« رُُ وماا ُجهَّالا 
 .العك  خباصة وعكع العكماث أيضا أن ي ون ا لكنا  لط  الفت  

م ا النا  أن ال يت ع ا ق السثال وه  أيضوا أن ال يت عو ا ق وين غ  أيضا عكوأ  أن يعك  
الووهن  حي صوو ن عكووع السووثال عمووا  ،حمن النووا    ا رأوا املفوو  يفوو  ق  وول شووال ؛اإلدارووة
 .و ع الك م قن ال ك كة ي ع وعن  ل ش ث عما   و وصع 

صد  ان قن هدو مساشة الشوخ اجلد امد رن  ر اهو  رمح  اهلل تعاك أنو   وان ال يفو  
ع وا تاضووو  وادتموووع صووو ال و منوووا أراد أن يفووو  ت ر ووو ،وهووو  واصووو  وال يفووو  وهووو  ق السووووارة

اإلالتواث ي  لو ن عنو  أنو  و وان املشوايخ ق  ،السائل أن يك   عكو  املسوألة الوأالعو كب قن 
و انوول  ،رمبووا ألوو  الفتوو   شووأ ا   ا  ووان هلووا صووكة رووأق  عظووو  شووع ينظوو  الوأووا ويسووتخم

رعووا املسوووائل ي يووود أن اوووب الوأوووا الومكوووض ق السوووط  أو السووط ين  كوووض الوأوووا دصوووائمل 
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وهوووا عكووع نووف السووك  ال ووا   ،ص ووخماالووة أن يكوو ن ق لفوو  قنأووا  يووادة أو ن ؛لومكوو 
 ملا هلا قن اآلثار. االت رع والت  ل ق الفتو هوا احمصل قن

وقوا هو   ؟وقوا هو  الشو ع ؟قوا هو  الفتو   ،الفت   رني قطار ة الش ع وقساي ة احمه اث
 احمه اث امل ادة هنا؟

الهن قدارها ق الكغة وق ق طكح أهل احمص ل عكوع أن الفتو   تعو د عكوع  كلفتوىأقا 
أو املسووألة أو قووا  ةعوون أرووان لوو  وأوضووح الط ي ووي ؛أالووع الوومن المنووا ، رانووة احمقوو  و يضوواش 

مث ق الشوو ع دوواث هوووا  ، وو اث أ ووان قووا أشووكل عكووو  لغ يووا أو  ووان شوو عوا ،أشووكل عكووو 
خص رأن   يضوا  و رانوة أشكوام اهلل دول وعوم الو  يسوأل عنأوا الع واد الوموا وصوع الكف  لو  

 .قن شأن 
و هلل  و هلل  أيضواهلوا صال ارن الوار  ق ق وايوا الكغوة صوال ي وال الوهللتو  وي وال أالوع  ،  وال ت وهللوا والو تو 

  ا  ووألل عوون احلكوو  صووال اهلل دوول وعووم  وا ووتفتول   ،الف ووو  ق املسووألة   ا رووني شكمأووا
ُِتتل كْلَك َلَتت ِ ﴿  أرانوو وأالتووال ق احمقوو  يعوون ، [171]النسوواث:﴾َيْمتتتَتْفُتوََْك لُتتِ  كلليتتُ  يُتْفتِتتيُكْم 

 وأوضا .
 ،أو قوووا يوووثول  ك الشووو ع املنوووزل ،الشووو ع املنوووزل الوووهن املووو اد رالشووو ع هنوووا هووو  كلشتتتر أقوووا 

وكل هلل صوال  والش ع املنزل ه  الش يعة الو  أنزهلوا اهلل دول وعوم عكوع امود صهللوكلع اهلل  عهللكهللو و   وهلل هلل
ا  اان  ﴿ َهاجا وهول الش يعة ه  الو  شو عأا  [84]املائودة:﴾ِلُك ٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِ ْرَع ا َوِمنتْ

 .  ل  صهللكلع اهلل  عهللكهللو    وهلل هللكل هلل اهلل دل وعم وركغأا ر 
و ووأ   ،اله ا  ان احلك  قن  صا عكو  ق الكتاب أو ق السنة الو ال هوا ش ع قنوزل

 .تف ول قا يرتتب عكع هول الككمة
الهن ادتأاد العكماث يع د  ك الش ع املنزل الوموا  ،وأقا قا ادتأد الو  العكماث قن قسائل

  يأ  دلول ينص عكوأوا الوهن أا واملسألة ال  ادتأدوا ال يعن   ا  انل ؛  يأ  دلول ر 
 َولَتتتْو َر ُّوُإ ِإلَتتتا كلرَُّمتتتوِر َوِإلَتتتا ُأْولِتتتلل  لووو  تعووواك ﴿ ،ادتأووواد العوووا  ق املسوووألة قطكووو ب
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ُهمْ  حمن ال  وو ل هو  وأل احمقوو  احم و  والعووا  هو  وأل احمقوو  ق  ؛﴾ يعون العكمواثكَ ْمتِر ِمتتنتْ
َُْضتت ُ َلعَ قسووألة العكوو  صووال ﴿ ُهْم َولَتتْولَ  َُ  ِمتتنتْ كلليتتِ  َعلَتتْيُكْم َورَََّْلتُتتُ   ِلَلتتُ  كلَّتتِذيَن َيْمتتَتنِبُُْو

 .[42]النساث:﴾لَتتَّبَتْعُتُم كلشَّْيَُاَن ِإلَّ لَِلي ا 
والعك  قن يسمو  شو ع     أهلقن  ،الادتأاد العمم ي ال ل  ش ع أيضا وقونأ   ،د الوو تأهلل
 أصول أو صاعوودة قون ص اعوود  كاوح يعون الوووو يعو د قون يسومو  الشوو ع املوثول رتأويول صوو

 ل.الش ع املنز  
 ل قا أراد ر  املو ث قوا ين و    ،احمه اث ه   ل قا أراد ر  امل ث غم احلمل الهن   ك هوك أقا 

رو  نفسوو  أو قوا حيتووال رو  عكووع الشوو يعة أو قوا هوو  يشوتأو  هوو  وي يودل ق أقوو  الوودين أو ق 
 دة ولولا مجعل هنا.د  أق  الدنوا، واحمه اث   مة قتع

الأو    ومة لكول صو م ولكول  أقوا اهلو اثو  ،والش ع واشد الالشو ع اوب أن تطار و  الفتو  
 .الئة ه  

هن اهلل دل وعم نص ق  تار  عكع   م قن أص ل اإلالتاث واال تفتاث ال  ا ت ني  لا 
وَن لَِينِفُروْك  َوَما َكاَن كْلُلْدِمنُ صال دل وعم ق آل    رة الت رة ﴿ ،واحلك  والتاا  

َّ ا  ينِ  َكآ ُِّ ُِل كل َُّْهوْك  ُهْم طَآئَِف   لَِّيتَتَف ُِْرَل   مِّنتْ َولُِينِذُروْك لَتْوَمُهْم ِإَمك  َُتَلْوَل َْتَفَر ِمن ُك ِّ 
صال ارن شزم رمح  اهلل عكع هول اآلية ق   [133]الت رة:﴾رََجُعوْك ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْ َذُرونَ 

ية ود  التف    ك  وأن  اآل اهلل دل وعم ق هول رني   :ق أص ل احمشكام تار  اإلشكام 
 :ين س  صسمني

َولِيُنِذُروْك لَتْوَمُهْم ِإَمك أشد ا خيص امل ث ق نفس  و لا ق ني ق ص ل  تعاك ﴿
 .أوا قعنال تعكمني أهل العك  ملن دأل احلك  مبا يكزق ال﴾ رََجُعوكْ 
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تعاك ران يك ن قنورا ل  ق  و   ت  صال تعاك  وال اين تف   قن أراد ود  اهلل
قا يكزق   عكع  ل أشد  كب   الف ض   (1)﴾َُاْمحَلُوك َأْهَ  كلذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم َل تَتْعَلُلونَ ﴿

 .لنفس  ق تع  ف قا ألزق  اهلل  يال االدتأادعكع شسب قا ي در عكو  قن 
ُِت ُ كهللو وو   وهلل هللوكل هلل ﴿وصوال اهلل دول وعوم ال ووان وصو  ن وو  صهللوكلع اهلل  عهلل  َعتِن كْلَهتتَوى  َوَمتا يَن

الودلل اآليوة عكوع أن قوا دواث رو  النويب صهللوكلع ، [8-2]الونج :﴾( ِإْن ُهَو ِإلَّ َوَّْتل  يُتوََّا3)
صوال الشوا يب  ،قا ي اركو  هو  اهلو   وهوا ه  الش ع وأن   ،لو  اهلل  عهللكهللو    وهلل هللكل هلل وش  ي شع 

وئني الوو ش  وهوو  الشوو يعة واهلوو   شووا ل وود ش وو  احمقوو  ق ق امل اال ووا  أيضووا هنوو اهللرمحوو  
ال ش  ت دووو  رووو احلووومل ق   ا  وووان  وووولا الأموووا قتضوووادان وشوووني تعوووني  و  ،الوووم ثالوووض هلموووا
 . اع اهل   قضاد  لكامللكأ   ضدل الات

َُاْمتتحَُلوك َأْهتتَ  كلتتذِّْكِر ِإْن ُكْنتتُتْم َل ﴿يووا  ق هوووا ال وواب صوو ل اهلل دوول دملوو  اآلوقوون 
هاوواب روهوووا احمقوو   ،الأودووب عكووع املسووك  أن يسووأل العووا    ا  ووان ال يعكوو  ،﴾ونَ تَتْعَلُلتت

و أول السثال هوا يتعني عكو  أن قون   يعكو  العكو  املنوز   الوو  الهنو  اوب عكوو  شونئوو  داجملتأهلل
 .السثال

 رَُّمتوَر َوُأْولِتليَا َأيتَُّها كلَِّذيَن آَمنُتوْك َأِطيعُتوْك كلليتَ  َوَأِطيعُتوْك كل﴿ أيضواوصال اهلل دل وعم 
ُِتتل َ تْل   َُتتتُر ُّوُإ ِإلَتا كلليتتِ  َوكلرَُّمتوِر ِإن ُكنتتُتمْ  َُْعُتْم  تُتْدِمنُتوَن ِِالليتتِ   كَ ْمتِر ِمتنُكْم َُتتِتن تَتنَتا

ر  َوَأََّْمُن تَْحِوي ا  ل اآلية عكع أن هووا الضوار  الدل   ،[95]النساث:﴾َوكْليَتْوِ  كآلِخِر َمِلَك َخيتْ
 : دل وعم و ك ال   ل صهللكلع اهلل  عهللكهللو    وهلل هللكل هلل التنا ع  كعند  د رال

 .أوال عكع أن  ه  ال ادب دل  

                                                 
 .7، احمن واث:82النال:(1)
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 ،نوو  خمكووص لننسووان عوون اهلوو   لنوو    ا تنووا ع النووا  ق شوو ث الهنوو  تووأ  احمهوو اثأوثانوووا 
وكل هلل الوهن   عكوعاله ا  ان احلو مل  املسوك  شونئوو  تت وع أقو  اهلل وأقو  ر و ل  صهللوكلع اهلل  عهللكهللو و   وهلل هلل

 ي تفع عن ه ال ويوهب  ك ش ع اهلل دل وعم.
ُْولُتوْك ِلَلتا َتِفتُأ َأْلِمتَنُتُكمُ وقن اآليا  ق هوا ص ل اهلول دول وعوم ﴿ ََ  َولَ تَت كْلَكتِذ

 ََ ِإنَّ كلَّتتتِذيَن يَتْفتَتتتتُروَن َعلَتتتا كلليتتتِ   َهتتتتَذك ََّتتتَ ر  َوَهتتتتَذك ََّتتتَرك   لِّتَتْفتَتتتتُروْك َعلَتتتا كلليتتتِ  كْلَكتتتِذ
ََ لَ  وهووا ي وني لكول شودة لطو  ال و ل هووا شومل وهووا  ،[111]الناول:﴾يُتْفِلُ ونَ  كْلَكِذ

 ،ألفوول رعووا الكتووب ذوو ان هوووا شوومل وهوووا شوو ام ؛نوو ن ق رعووا الكتووب مووا ع    ،شوو ام
شوود احمشووواث أن ي ووال  ن املوو ث ال اووزم مب اال ووة شكوو  اهلل دوول وعووم ق املسووائل أوهووا قوون 

 .أاق املسائل اجملتأد الو أولتمالوة اال
حمنوو  ال ي  لوو ن  ؛يند ن العوول السووك  ق هووول املسووائل هوو  الوو رع وهوو  الوو :وهلوووا ن وو ل
وال ي  لو ن هووا شوو ام  ،ضووح دلوكو  وأنو  شوومل رودلول قون أدلوة الشوو عات   ملواهووا شومل  ال 

قون  ،أو ي  ل ال او   هووا ،ال أش   ،أ  ه  : رتع مو  م قنأ  يع    ،ضح دلوك  ال   ا ات  
قووونأ  لكووو مل قووون ا وووتعمال لفووو  احلووومل ولفووو   د  ع وووو لوووا رو   ،وحنووو   لوووا ،يفعووول هووووا

 .احل ام
اإلقوووام  ووومم احمئموووة  كووومم ختووو يف  ق الوموووا رعووود  وهلووووا صوووال الف أووواث رمحأووو  اهلل تعووواك

حمن هوووا لوووا قك وهووا  ؛واإلقووام أمحوود وحن  ووا صووال ا  نوو  ي يوودون   اهووة التاوو ل الشوواالع 
ق أنووو  ق تكوووا لكنووو  يووودلل ق ص اعووود الشووو ع  ؛الاعكووو  مبعووون أنووو  ي ووواب تار ووو  وال يعاصوووب

 ، ا عكوع التاو ل ت رعوا ول الوا قون اهلل دول وعوملكونأ    ين  و ؛املسألة أن  يعاصب الاعك 
 الوع رل قن اقت ال اآلية واخل ف قن الكوب عكع اهلل دل وعم.وهوا قن احمدب ال   

( 95تَتْفتَتتُروَن ) ْم َأْ  َعلَتا كلليت ِ آلليُ  َأِمَن َلكُ ﴿ اآليةوصد صال   اان  أيضا رعد صدر 
 ََ َِْياَمتت ِ  َوَمتتا نَتتنُّ كلَّتتِذيَن يَتْفتَتتتُروَن َعلَتتا كلليتتِ  كْلَكتتِذ صووال أشوود  ،[16-95]يوو نا:﴾ يَتتتْوَ  كْل

  الومووا يسووأل  فووع ذووول اآليووة دووا رة دووزرا ركوغووا عوون التجوو     اآليووة:العكموواث ق تفسووم هووول 
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وأن ال ي و ل أشود ق  ،االشتووا  لحشكوامو فوع ذوا راع وة عكوع ودو ب  ،قن احمشكام
وقوون   يوو صن الكوتوومل اهلل ولو وومل  ،شوو ث هوووا دووائز أو غووم دووائز  ال رعوود  ت ووان و ي ووان

 .، وهوا قن شديد ال عودعكع اهلل عز ودل و ال الأ  قفرتر 
 وهووا ي دوب اخلو ف قون الودل ل ق الفتووا ،﴾تَتْفتَتتُرونَ  آلليُ  َأِمَن َلُكْم َأْ  َعَلا كللي ِ ﴿

 ق  ل قا يسأل عن  النا .
 اآليا .غم هول قن  كوهنا

وكل هلل  تِبُ  »وقن احمشاديض قا    نا لا قن ص ل النويب صهللوكلع اهلل  عهللكهللو و   وهلل هلل ْْ ِإنَّ كللَّتَ  َل يَت
َُِعُ  ِمْن هذك  ََكعاا يَتْنَت ُُور كلُعللا كْلِعْلَم كِْْت  .احلديض «ُص

د وأرووو  داوود ق السووونن وارووون قادوووة أيضوووا ق والووو  أيضوووا قوووا روال اإلقوووام أمحووود ق املسوون
السوونن والوودارق  وغوومه  قوون شووديض أي ه يوو ة رضوو  اهلل عنوو  أنوو  صووكع اهلل عكووو  و ووك  

 نسأل اهلل العاالوة والسمقة. ،«ُتل ِغير علم كان إثل  علا من أُتاإمن أُ »صال 
الشوعيب:    وألل :داوود صوال يب رمح  اهلل شوني أدواب تكمووول داوود،ول د أشسن الشع

  :الو وو ل ،؟ والشووعيب قوون   ووار التووارعني  وون أدرك دوول ال وواارة ووو  ت وونع ن   ا  ووئكت 
عكوع اخل وم وصعول  وان   ا  :؟ ال ال ل  وه  ي ي تكموول صوال لو ئكت  و  ت نع ن   ا    

 . يزال شع ي دع احمق   ك احمولالم .أالتأ  :ل ل اش  صا ئل ال دل 
 :املسووجد الوووأ  السووائل الوسووأل احمول الو وو ل لوو   ن قكسووو ووان عوودد قوون ال وواارة ا

مث يعوو د  ،الووووهب  ك ال ووااي ال وواين شووع يوووهب  ك  وو عة أو  ك عشوو ة ،ا ووأل المنووا
 . ك احمول  ل واشد حيول  ك ألو 
رغوم  ي وان   ويوتكك ،أن هوا يف  واهلات  ال يسكل ،والو م أص ال الفت   قسخ ة

وهووا أقو   ،وهو  يكتوبأو ورمبا أالع وه  ينظ   ك شو ث  ورمبا أالع وه  يأ ل ،وال  ت ان
 ق احل و ة خيشع عكع امل ث الو  أن يعاص   اهلل دل وعم روهاب ن ر اإل ان ق صدرل.
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ق هوووا املسووجد عشووو ين  ل ووود أدر وول   :صووال ع وود الوو محن ارووون أي لوكووع رمحوو  اهلل تعوواك
ووو ،وقائوووة قووون احمن وووار وال  ،أن ألوووال  فوووا احلوووديض د  جوووديض  ال ود  وقوووا قووونأ  أشووود حي 

 .  فال الفتواأن ألال   يسأل عن التوا  ك ود  
 . تعاك ق هول احمص ل العظومةوتكا  انل  نة السك  رمحأ  اهلل

هلووا ين غو  لنوا شونئوو أن نعكو  أن الكتوواب والسونة وأن هودو السوك  ال وا  وقوا  ووان 
وأن املوو ث اووب عكووو  أن ي رووأ  ، عكووو  أئمتنووا رمحأوو  اهلل تعوواك هوو  التشووديد ق أقوو  الفتوو  

 ،ض شسووونات  لكووووهاب روووونب حيدثووو  ق احمقوووة أو ين ووولض دينووو  وأن يعووو   أن يعووو   رنفسووو  
أنوا  وألل الومن الأدوارن ركووا و وألل الشووخ  :  ي و ل السوائلو  م الوو م قوا نسومع رأن و

  ق و  ا املفتوو ن روودل أن يك نوو ا  وووا و وووا قوون العوودد   ا ذوو  قئووا ،الوومن الأدووارن ركوووا
وال اوض هووا  كو الوالتع ،هوا الشا أن  خيال  الدين وخيوال  الو رع ،ع ض ال مد و  هلا

أقوا   ا تعونول عكوو   ،وأقوا الفتو   الوهن املو ث ال يسو أ لو  أن يفو  ق  ول قوا يسوأل ،ش ث
 الفت   الأوا ل  جض يأ  ق ق ضع   ن شاث اهلل تعاك.

ع ين غوو  أن يكوو ن عكموووا ولغتوو  لغووة هوووا امل ضوو   ،هنوواك الوو ول قأمووة ين غوو   يضوواشأا 
ولكنو  عكو  الوو  الرتغووب والرتهووب ق هووا  ،حمن  لوا لكرتغوب وال لكرتهوب ال و  ؛عكموة

  .احمق  اجلكل اخلط  
 :قن الف ول املأمة ق هوا احمق 

كلفرق ِين كلفتوى وكلْضا     

 :اب، وال ضاث راب آل ، الف ل رونأماالفت   ر
والووو حيكو   ،مني ق  لزام أشد ا راحلمل ل  أو ل اش  يك ن رني قتخاص كلْضا أن 

لوو ن    وأل احمقو  لو ضو  روني النوا  الوموا التكفو ا الوو  وتشواد وا ارونأما ه  ال اض  
 .عكو 
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ويوورتك العموول رووالفت   أو  ،املفوو  خيوو  روواحلك  دون  لووزام ،الهنوو  ال يكووزم كللفتتتلأقووا 
الوووم ي اوووض املفووو  عووون شوووال  ،وت ووو ال عووودم العمووول روووالفت   ملوووا يكووو ن قووون روع املسوووتف 

الهنووو  يكووزم رتنفوووو احلكووو  مبووا ال ضوو   لوووو  وأل  كلْاضتتل، أقووا تووزم أم   يكتوووزماملسووتف  هوول ال
 .احمق 

يعون أن  .ال اض  ال ي ح لو  أن يفو  ق املسوائل الو  ي ضو  الوأوا :وهلوا صال العكماث
ال ي ووح أن  ،ل النكووا ال ي ووح أن يفوو  ق قسووائ ،ال اضوو  ال ي ووح أن يفوو  ق ال ووو ع

ال ي وووووح أن يفووووو  ق  ،ال ي وووووح أن يفووووو  ق قسوووووائل ال تووووول ،يفووووو  ق قسوووووائل الرت وووووا 
ملووووا ا؟ حمن النووووا    ا عكموووو ا التوووو   ال اضوووو  ق هووووول املسووووائل الووووهن   ،قسووووائل احمعوووو اض

 .يثول ن أق ره  عند ال الع  لو  وعند التنا ع مبا ي االمل الت ال
لكون يفو   ؛  تواب ال ضواث عكوع أن ال اضو  ال يفو وهلوا نص ارن صداقوة ق املغون ق

أقا ق املسائل ال  يكو ن الوأوا  ،نع  ،ما رني امل ث ورني رر  دل وعمالوق أق ر الع ادا  
وأنووت  تسوومع ن املشووايخ  ، مووا أن املفوو  ال يفوو  ق املسووائل الوو  الوأووا ل وو قة  ،ل وو قة
وألوو  ق  وووا أو التكفوول أنووا  ي وو ل أنووا التكفوول أنووا ، ضوول قسووألة الوأووا ل وو قة  ا ع  

الواوووول  ،الو ووو ل هوووول ل ووو قة ق دهوووا  ك ال ضووواث ،ووالووودو ق  ووووا أو ش ووول روننوووا  ووووا
  لا  ك احلا   الش ع  أو  ك ال اض  الش ع .

أقووا املفوو  الهمنووا يووتكك  ق املسووائل الوو  ال تتعوود  املسووتف   ك غوومل  ووا لوو  عكووو  أو قعوو  
 نئو ال تك ن راذا اإلالتاث رل تك ن رارا آل .شول  قة اله ا تعد  الهن املسألة 

هلووووا جوووض العكمووواث ق قسوووألة قأموووة ق  ،وين ووون عكوووع هووووا ت ووو الا  املفووو  وال اضووو 
وووكل هلل  وووكل هلل الوموووا  ؛ت ووو الا  النووويب صهللوووكلع اهلل  عهللكهللو ووو   وهلل هلل هووول ت ووو الا  النووويب صهللوووكلع اهلل  عهللكهللو ووو   وهلل هلل

أم ت وون عكووع أنوو  صوواض  ،سووكمني ووأل احمقوو هوول ت وون عكووع أنوو   قووام امل ،داثنووا ق السوونن
،أو ت وون عكوع أنوو   ،وحيكو  ويكووزم أم ت وون عكووع أنوو   ،أم ت ون عكووع أنوو  داعر  ك ال شود قفوولر

 ؟ ين ح وي غب ؟ الأل ت ن عكع هوا أو عكع هوا
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وووومهللم  أالعالوووو  عهللكهللو وووو   ال لوووومهلل  أنوصوووود ش وووومل أهوووول العكوووو  ال ا ووووخ ن ق هوووووا ال وووواب  ة  والسل
توووارة يكوووزم أو يعمووول راعت وووارل وأل احمقووو   ؛تووودور عكوأوووا هوووول احمشووو ال  السووونةوأشكاقووو  ق

 .وتارة راعت ارل صاضوا ،تارة راعت ارل قفتوا ،عظ احمقام اإلاحمعظ  راعت ارل 
لعت  ِعضتكم أن يكتون أل تن ِ متت  متن ِعت  ُحلضتل لت  علتا ْ تو »هلوا ي و ل 

متن كلنتار ُليحختتذ أو متا أمتلع ُلتن لضتيَ لتت  متن َّت  أخيت   تل  ُتْلتتا هتل لُعت  
 ُ وهوو  نوويب يوو شع  ،هنووا قن وو   عهللكهللو وو   ال لوومهللة  والسلوومهللم  ق قن ووب ق عموول ال اضوو  «ليتت
ووكل هلل أن امل ووام هنووا لوووا هوو  لكوون اهلل دوول وعووم  ؛ لووو  ي ووني حمقووة اموود صهللووكلع اهلل  عهللكهللو وو   وهلل هلل

املخطئ قن الوو قعو  احلومل قون امل وب قن ق ام  يضا  لكنيب صهللكلع اهلل  عهللكهللو    وهلل هللكل هلل قن 
ال ا ل و منا اعت ار الظاه  لوكو ن هووا  ونة حمقتو  ولوعمول رو  ال ضواة قون رعودل صهللوكلع اهلل  

ووكل هلل  مبووا ا حنموول أالعالوو   ،وهوووا قأوو  ق ت وو الات  عهللكهللو وو   ال لوومهللة  والسلوومهللم  وق أالعالوو  ،عهللكهللو وو   وهلل هلل
أنوو   قووام نوويب أو عكووع  أو عكووع ،لغوووبعكووع أو روواب؟ هوول هوو  عكووع أنوو  نوويب يوو شع  لووو  را

 .وال اارة الأم ا  لا ،أو ناصح خيتك  رالتمف امل ام أن  قفلر أو صاضر أو داعر 
ووكل هلل ذووا أن ت دووع  ك  ودأووا  ال الوول: الكمووا دوواث  املوو أة وأقوو  النوويب صهللووكلع اهلل  عهللكهللو وو   وهلل هلل

أو  موا دواث ق  .أ  هو الوهين  :صالول «ل»يعن تكزقن أن أردع صوال  ؟أشت  يا ر  ل اهلل
 .احلديض

 الأ  عهللكهللو    ال لمهللة  والسلمهللم  تارة ين ح وال يكزم وتارة يف  وتارة ي ض   ك آل ل.
 :قن الف ول املأمة ق هوا ال اب

بل كللُل  وكلجتها  كللذهبل كلنم كلجتها كلفرق ما ِين  
 وكلتْليُ
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راك احمشكووام الشوو عوة قوون احمدلووة املطكوومل الأوو  أن اتأوود العووا  ق  د االدتأووادأقووا 
لعودد صكوول قون احمئموة ق  هو  وهوا  منوا ،رعد قع الة احمدلة وقع الة أص ل اال تن ا  والكغة

 اإل مم.
قووون املوووواهب  ايعووو ف قووووه  ؛يعووون  تأووود ق قووووهب ؛وال سووو  ال ووواين اجملتأووود املووووهيب

الوختوووار ق هووووا واتأووود ق هووووا املووووهب  ،املووووهب احلن كووو  املووووهب الشووواالع   ك آلووو ل
لكون ال خيو   ق أصو ل  عون ل  اعود الشو ع؛ قوا هو  ق االومل  ،املوهب قا ه  ق االومل لكودلول

 املوهب.والوو ال يعكم  هنا ي ن الو  عكع  ،هوا املوهب
 .ع ال  العكماث رأن  ص  ل ص ل الغم قن غم شجة ،وال الض الت كود

 .املوهيب هثالث قن العكماث واحمول وال اين قن العكماث اجملتأد املطكمل أو اجملتأد
ألووووا ال وود  أيوونأقووا امل كوود وهوو  الوووو ن وول  وومم أهوول العكوو  رووم شجووة وال يعوو ف قوون 

يعوون الوووو  ؛صووال اروون ع وود الوو  رمحوو  اهلل تعوواك أمجووع العكموواث عكووع أن امل كوود لوووا رعووا 
  قوا يعو ف احمدلوة قوا رعو ف اال وتن ا  قوا يعو ف الو ادح قون امل دو   ،ي كد ق  ل قسوألة
قووا  ؟قووا أصوو ل املوووهب ؟قوون أيوون ألووو عكموواث املوووهب هووول املسووألة ،ق املوووهب املعووني
مبعون أنو  ي  ول هكووا حمنو  صو ل صواشب الكتواب الفومين أو نوص عكوو   ؟ص اعدل ق  لا

وحنووو   لوووا الأوووثالث ق كووودة   ا  ق الووو وض أو التن وووو  لكشوووما و أو صالووو  النووو وو ق اجملمووو ع
 عكع قسألة.ن  ا 

 ادتأد ق قوهب قن املواهب الأوا ي ال ل   تأد نسيب.أقا   ا 
 الكوا لكم كد أن يف . ،  ا  ان  ولا الامل كد لوا رعا 

 ملا قع . ا الشا أن ل  ش ا أن يف أقا اجملتأد املطكمل الأو 
واووب عكووو  أن يتاوو   احلوومل امل االوومل ملطار ووة  ،أقووا اجملتأوود النسوويب أو املوووهيب الهنوو  يفوو 

كفتو   لي مل روأول لوا   روأن هوول املسوألة ن و ا عكوأوا قوع  وعة ال صول  وال ،هول الفت  
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ة رهت ووان الووه ا ا ووت ان لوو  ور وومل ق املسووأل روول اووب عكووو  أن يتووأى ؛ويسووتعجل ق اإلالتوواث
 الهن  شونئو ي ني  لا ملن  أل    ا أراد  لا.و ي ان 

   :الف ل ال الض

 كلفرق ما ِين تر  كلفتوى وكلمكوت عن كل  

و ووولا ال وواارة رضوو ان اهلل عكوووأ   ،ل وواارة   يسووكت ا عوون شوومل تعووني  الشووا أن ا
 .  ا الفت    ك ا لكسمقة  ت

إلالتواث الوأوا أن هووا ي تضوو  الو رع تعني اوالف ل رونأما أن ت ك الفت   عند عدم التعني 
  ق كوووأقوووا   ا تعونووول عكوووو  جووووض  نووو  عنووودل عكووو  و  ا تك ،وهووووا هووودو السوووك  ال وووا 

  ك اجلأل أو يألو رواهل   أو روال أو أو حنو   لوا أو  الهن  يثول املستف املسألة   يفل  
أقووا السووك    ،الاونئووو يكزقوو  أن يفوو  حمنوو  تعونوول عكووو   لووا ،يسووأل قوون ال عكوو  عنوودل

 ،عوون احلوومل الووهن هوووا قوو ت   رسووعة ال صوول وقوو ت   راإلقكووان وامل ووا  الوو  ي اهووا واملفا وود
ل وووان عوون وصوول احلادووة هوووا  ووك   عوون احلوومل ق وراجلمكووة الووهن  تمووان العكوو  وتووألم ا

 ؛الكوووووا حمشوووود أن يسووووكل عوووون روووووان احلوووومل رالكسووووان ،وهوووووا خيتكوووو  عوووون الفتوووو   ،وصتوووو 
وكل هلل راحم ك ب الش ع  الوو أق  اهلل دل وعم ر  ق  تار  و ون     ن ونوا صهللوكلع اهلل  عهللكهللو و   وهلل هلل

هلل متن تشتترش  ترطا ما ِار ألوك  يشترطون  تروطا ليمتَ ُتل كتتاَ ك»ق حن  ص ل  
 مووا روال ال خووارو وقسوووك  ق   «لتتيف ُتتل كتتتتاَ كهلل ُهتتو ِاطتت  وإن كتتتان مائتت   تتترش

 صاواوأما قن شديض عائشة ق ص ة عتمل ر ي ة املع والة.
 املسألة الساد ة 

 لوكعُ ُل هذك ك مر

 أعن ق الفت  ، ال  اعد   مة لكن نألو قنأا املأ  مبا ينا ب امل ام. 
 .ل كجتها  مع كلنص :ال اعدة احموك
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ورونووو ا أن الووونص   ا ورد الهنووو  لووووا  ،والعكمووواث ن ووو ا عكوووع هوووول ال اعووودة ق  تووو أ 
كووو  الوأوووا ن وووو  صهللوووكلع اهلل  عهللكهللو ووو   شحمن اهلل دووول وعوووم صووود شكووو  الوأوووا و  ؛لكعوووا  أن اتأووود

ووكل هلل الهنوو  شونئووو ال صوو ل حمشوود رعوود ورود صوو ل اهلل دوول وعووم أو صوو ل ر وو ل  صهللووكلع  اهلل  وهلل هلل
أو  ،وهلوا تكك  ارن ال وو  رمحو  اهلل ق  تارو   عومم املو صعني عون رب العواملني ،عهللكهللو    وهلل هللكل هلل 

يعون قعوا  عون   يومل اإلالتواث لكووين ي صعو ن ويفتو ن عون  ؛قعا  امل صعني عون رب العواملني
 .  عنأا ركمم   يل ق هوا الكتابرب العاملني تكك  

 .     الفت   عكع لمف النصوقن ال وع هول ال اعدة أن  ال
واالدتأواد   ا ورد  ،وهنا  د أن هناك ادتأاد قع النص عنود   وم قون املنتسو ني لكعكو 

 :قع النص الك  أش ال
 ،أن تكوو ن املسووألة املن وو مل عكوأووا هوو  عووني املسووألة املسووثول عنأووا :كل تتار ك ولتتا

 .الأول شونئو ال ا   االدتأاد قع النص ق  لا
الأوول  ،الأوول لوو  لوووار اجملكووا ،؟ يعوون   ا روواع اإلنسووان روعوواالووو  لوووار كوواهوول اجملقوو م 

كلبيعان ِالخيتار متا »ن  ل هنا النيب صهللكلع اهلل  عهللكهللو    وهلل هللكل هلل نص ال وال  ؟اتأد أم ال اتأد
 .هنا نأ  هلوا احلديض «لم يتفرلا

 ،اجملكوووا ال لوووار قرعووا العكموواث ادتأوودوا قووع ورود الوونص ال ووال ا  رتم ووول آلوو  رووأن
لووا امل  و د رو  التفو ل ق اجملكوا ولكون التفو ل  (ما لم يتفرلا)ملا ا؟ صال ا حمن ص ل  هنا 

رمحوو   ،وهوووا قوووهب اإلقووام قالووا ،ق ال وو ل رهقضوواث املشوورتو شوو اثل و قضوواث ال وووع روعوو 
اهلل تعوواك شووع  ن اروون أي  ئووب رمحوو  اهلل و ووان رونوو  ورووني اإلقووام قالووا رعووا قووا يكوو ن 

واإلقوام قالوا قون عن هول املسوألة وصو ل قالوا ق  نكوار  كوا اخلووار  عكماث  ئلرني ال
هو  ال  ،وهو  اإلقوام قالوا رمحو  اهلل تعواك .يستتاب قالا الهن تاب و ال صتول :ه ، ال ال

حمن الونص أعظو  قون شووأن كووع الووين ي يودون أن خيوالف ا الوونص، ع عي يود ذووا  ال أن يشون  
 .قن ع ارات  ال  ال تسك  ل ن أي  ئب والعكماث عدوا هول ق ،العا 
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قووع الوونص   ا  انوول املسووألة عووني املسووثول عنأووا ق دوو د ق  االدتأووادامل  وو د هنووا أن 
أقووا   ا  ووان الوونص اووتمم لمدتأوواد الاونئووو يكوو ن االدتأوواد  ،الووم اوو   االدتأووادالوونص 

 لوا ق املسألة و منا االدتأاد ق الأ  الدلول وهوا ل  جض.
 .: ل إْكار ُل ممائ  كلجتها ال انوة ال اعدة 

 .العكماث ن  ا ق ص اعد هوا ال اب عكع أن قسائل االدتأاد ال  نكار الوأا
 .ال  نكار ق قسائل اخلمف :وتت ع هول ال اعدة ر اعدة أل   وه 

وهنا رتا  هول  ك ش ث قون التف وول أقوا قسوائل االدتأواد الوم  نكوار الوأوا مبعون أن 
ونزلوول نا لووة  ،يوو د الوأووا دلووول قوون الكتوواب أو السوونة   يوونص الوأووا عكووع شوو ثاملسووألة   

ال  نكووار ق قسووائل  ،الأنووا ال ينكوو  عكووع اجملتأوود ق هووول املسووألة ،وادتأوود العكموواث الوأووا
 ،أقووا قسووائل اخلوومف الموون أهوول العكوو  قوون صووال ال  نكووار ق قسووائل اخلوومف ،االدتأوواد

ن ال وو  رمحو  اهلل ررن توموة ورني تكموول العمقة ا شوخ اإل مم اوهوا لوا جبود وصد رني  
 .أن هوا ص ل قن   حي مل

واخلووومف  واالدتأوووادأقوووا أهووول التا وووومل والدرايوووة ركووومم أهووول العكووو  روووالفت   واحلكووو  
 .ق قسائل االدتأاد  نكارلعاأل والنا ل الهن  ي  ل ن ال ا

التكفو ا ق قسوائل   ومة  والعكمواث ،أقا قسائل اخلمف الأو  الو  التكو  الوأوا العكمواث
أقوووا املسوووائل املختكووو  الوأوووا الأووو  رووواحمل ف  موووا هووو   ،املسوووائل اجملموووع عكوأوووا صكوكوووة ،دووودا

 .قعك م ملن يعك  اخلمف العاأل الضم عكع اخلمف النا ل
املسوألة الوأوا تف وول اخلومف عكوع  :أنا هل ي وال ال  نكوار ق قسوائل اخلومف ن و لال

 :ن عني
 .ولمف ضعو  ،لمف ص و
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الأ  قا  ان اجملتأد الو  أو قوا  وان صائول هووا ال و ل لو  شو أة  :كلخ ف كلْويأقا 
سووواأ، الخوووال  الأووووا ن ووو ل الوووو  دتأوووادل قالو  ،لكنووو  ادتأووود ق الأووو  الووودلول ؛قووون الووودلول

 .مف ص ول
قووا أصووو ل  :قوو م   وواة احلكوو  هووول اوو     وواة احلكوو  أم قوووا  وو     وواة احلكوو ؟ واشووود صووال

 .الدلول الوأا  وا ال الرد يز  ن :وآل  ي  ل .يز  ن عن احلك  قا يك ن
 .هنا هول املسألة اخلمف الوأا ص و ال ولا ال  نكار الوأا

 ،ال ي و أ واآللو قسألة ص اثة الفاروة لكموأق م وراث اإلقوام ق ال ومة اجلأ يوة واشود ي و أ 
 :لن و   ؟هل ن  ل لكووو   ي و أ أعود صومتا وال و اثة ق الفاروة ر ون عكوع ال و ل اآللو 

 .هول قن املسائل ال  لمف الوأا ص و وهلوا ال  نكار الوأا ،ال
 وهكوا ق قسائل   مة.

 .الو  لمف ولكن  ضعو  :كللمائ  كلتل كلخ ف ُيها ضعيأالن ع ال اين 
وو ،قوون ق وول املعووا ف وومس  وو؛ اعاع املعووا ف وال ت وول مسهلل اع املعووا ف يعوون اإلن ووا   لوأووا مس 
 ،صوووال قووون التوووارعني و ووون رعوووده  صوووال ا جبووو ا   لوووا الأووووا هنووواك قووون ،وا وووتماع املعوووا ف

ب رعووا أهوول العكوو  ق ن وو ة هوووا تهللووو هووب  لووو  رعووا املشووأ رين واروون شووزم ومجاعووة و هلل 
واحمدلوووة  ،لكنووو  لووومف ق قعارضوووة الووودلول ؛لكووون هووووا ال ووو ل و ن  وووان لمالووووا ؛ال ووو ل

روول هوو   ؛ يوواالاونئووو ن وو ل اخلوومف ق هووول املسووألة لوووا ص ،واضوواة ق روو ل هوووا احمقوو 
 .لمف ضعو  الو   نكار
الووهن العكموواث أمجعوو ا  ال قوون  ،  ا  ووان يفضوو   ك الفتنووةالسووف ر وقنوو   شوو  ودوو  املوو أة 

ض النوووا  هلوووا أو تعووو ض شوووو أن ودووو  املووو أة   ا  وووان الوأوووا مجوووال أو أنووو  يفضووو   ك تعووو   
 ال  ،العكوو  هووا راتفووال أهول ،الهنوو  ال او   هلووا الكشو  ،الفسو ة هلوا أو التكووو  ذووا النظو 

هوول املسوألة ال ي وال الوأوا ال  نكوار ن  ل هنوا ال ،قن شو ال ال احمصل الو  أن  ا    شف 
  ا  وان  وفضو   ك   شو  ال دو حمن   ؛حمن اخلومف الوأوا ضوعو  ؛ق قسائل اخلومف
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ين غو  أن اعول  أو  ك قون املفا ود الهنو  شونئوو ال ،شأ ة أو  ك التنة أو  ك تع ض عكوأا
ق ول هوول املسوائل حمنو   ا؛ رل اب أن ينكو  قأو أن اخلمف الو  قعت  ص يا، اخلمف الو  

 يفض   ك الفتنة.
أن  :هووول صاعوودة  كوووة أمجووع عكوأووا العكموواث ،قوون ال  اعوود أيضووا املأمووة ق روواب الفتوو  

 .كلشريع  جا ت لت في  كللفالح وتكثيرها و ر  كللفامُ وتْليلها
ة ق ديوووون النووووا  أو ق دنووووواه  الووووهن اكالشوووو يعة دوووواث  رتا ووووول امل ووووا   وووول ق وووو

قفسدة ق دين النا  أو ق دنواه  الوهن الشو يعة دواث  روالنأ   ل و الش يعة داث  ذا 
وأصوو ل الشوو ع و كوووا  الشوو ع اخلمووا تعوو د  ك هوووا  وو اث  انوول هووول الككوووا   ،عنأووا

  أو رادعوووووة  ك التاسوووووونا   موووووا هووووو  رادعوووووة  ك الضووووو وريا  أو رادعوووووة  ك احلادووووووا
 .الت سو  املع وف ق هوا ال اب

ق أن الفتو   ق ت طوة روأن  ،الهن الفت   اوب أن تعمول هوول ال اعودة ،اله ا  ان  ولا
الوكوووو ن املفوووو    ا أالووووع ينظوووو  رووووأن الفتوووو   ر وووول  ،الشوووو يعة دوووواث  رتا ووووول امل ووووا 

 .امل كاة وتدالع املفسدة
وهوووا يعظوو    ا  انوول الفتوواو  ق  ،شوود الفتوواو  امل دوو دةقوو م هنوواك قوون ي وو ل وهوووا أ

أقوو  يرتتووب عكووو  أقوو  قوون ق أو  انوول املسووألة  ،ق عوودم رةيووة امل ووا  واملفا وود ،الع ووودة
 ن  :صوووال صائووول قووون أهووول هووووا الزقوووان ق غوووم هوووول الووو مد ،  ووومة قووون الك وووائ   أواحلووودود 

 ،كوووو ن صوووود دوووواقع املوووو أة جائوووولال دوووول   ا وضووووع عكووووع   وووو ل عووووا ال  نووووع احل وووول الاونئووووو ي
 .اع امل أة جائل أن  ال شد الو والعكماث ن  ا عكع أن مج  

حمنوووو  يفضوووو   ك قفا وووود دوووواث  الشوووو يعة  ؛شكوووو  را ووول أووهووووا الشووووا أنووووا التوووو   
ف وووول الكووومم ق تيعووون  ؛قوووع أنووو  ق ق نوووال لووووا عكوووع الأووو  لكووومم أهووول العكووو  ،هار ووود  

 ،ول امل وا  وتكموكأوا ودرث املفا ود وت كوكأوالكون الشو يعة دواث  لتا و ؛املسألة يط ل
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حمن الزنوووا هووو  التكوووو  راجلمووواع ق الفووو    ؛ و وووة الزنووواحلالوووه ا ص ووول ذووووا الهنووو  قوووع قناالاتووو  
 .الهن  أيضا يفض   ك قا ال شد ل  قن  املفا د واال تامل والعوا  راهلل ،وهوا ش ل

العكو   أهولة قتعك وة رعوا  قون أو  انول املسوأل ،أيضا   ا  انل املسألة قتعك ة رالع ائود
الهنووو  هنوووا اوووب النظووو  الوموووا يوووثول  لوووو  احمقووو  قووون  ،ق الفتووو   ق شوووأن  روووأق  قووون احمقووو ر

هلووووا تووو   أئموووة الووودع ة رمحأووو  اهلل تعووواك قووون وصووول الشووووخ ع ووود  ،امل وووا  ودالوووع املفا ووود
الكطوووو  رووون ع ووود الووو محن رووون شسووون أشووود احمئموووة املشوووأ رين  ك وصووول الشووووخ امووود رووون 

اهو  رمحو  اهلل تعواك   ا  وان احمقو  قتعك وا رهقوام أو رعوا  أو مبون لو  أثو  ق السونة الوهن   ر  
 .يت رع ن وي تعدون عن الدل ل ق  لا

ق الووو  الشووووخ ال وووديمل شسووون لوووان ال نووو د  اهلنووودو املعووو وف عنووود عكمائنوووا لووو  شوووأن 
كوون يغضوو ن ل ؛وي وودرون  تاروو  الوودين اخلووالص قووع أنوو  ن وود الوودع ة ق أ  وو  قوون  توواب لوو 

ي عدون هوا حمدل االنتفاع رأصل الش ث وه  ر وومل الت شوود ودرث النظ  عن  لا وال 
 الش ك.
صوووواشب  توووواب  وووو ل -امل ووووال ال وووواين اإلقووووام اموووود روووون  مساعووووول ال وووونعاين املعوووو وف  

لوو   توواب تطأووم االعت وواد ولوو  دأوو د   وومة ق رد النووا  لكسوونة وال عوود عوون  -غووملالسوومم 
وقنأوا قووا ينسوب  لووو   ،لكنو   ل ق رعوا املسووائل والتع ووب وعون ال وودع؛ ت كوود املووق مال

نو  ردوع عون ص وودت  تكوا ر  وودة ألو    ق ص ودت  املشأ رة ملا أثن عكع الودع ة صوول 
 ي  ل الوأا:

 ردعل عن ال  ل الوو            صد صكل ق النجدو
ال دع وه   ويألو هول ال  ودة أرراب ،ويعن ر  الشوخ امد رن ع د ال هاب

وينش ونا عكع أن ال نعاين  ان قثيدا لكدع ة  ؛تنسب ل  وتنسب أيضا الرن   ر اهو 
 لكن  ردع.
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الش  اين ل  ادتأاد لا ئ ق  ،والش  اين رمح  اهلل تعاك ق اق  أيضا قع وف
ول   مم  ،ول  ادتأاد لا ئ ق ال فا  وتفسمل ق رعا اآليا  الو  تأويل ،الت  ل
 ؛لوا جبود رهللض  هلل اهلل  عن     ويةأيضا ق قعا ،رض  اهلل عن  لوا جبودخلطاب رن اق عم  

 .لكن العكماث ال يو  ون  لا
اإلقام  ماوأل  الشوخ  كومان رن  اومان  تار  ت ئة الشوخني اإلقاقني يعن ذ

 .ال نعاين واإلقام الش  اين
الأثالث  ،عكماث ه  السنةوهوا ملا ا العك ا  لا؟ حمن احمصل الوو ي ن عكو  هثالث ال

وال  ،وال لالف نا ق الت شود وال لالف نا ق ن  ة السنة ،قا لالف نا ق أصل االعت اد
ت ع رزلت   ما أن  ال والعا  ال ي   ،و منا ادتأدوا الألطثوا ق قسائل ،لالف نا ق رد ال دع

 . يثيد ر وينش  احلمل وينش  قن  مق  قا ، ع ق  لت  هول ترتك ويسكل عنأات  يو  
  ث ا ارن لز ة رمح  اهلل ق قسألة ال  رة  ما ه  قعك م ونفع  وعكماث السنة ملا  ل  

وقع  لا عكماث  ،ال  رة هلل دل وعم رد عكو  ارن توموة رمح  رأ    قن قائة صفاة
وال ي ض ن أن أشدا يطعن ق ارن لز ة  ،احمئمة رن لز ة  ن   قاماالسنة ي  ل ن عن 

 ا  أن اع ثالوو قحل رالدالاع عن ت شود اهلل رب العاملني و  تاب الت شود   حمدل أن ل 
 .الكماال  ل  دل وعم رأمسائ  ونع   دمل  دل دمل  وت د ل أمساةل

 ارن لز ة ق هول املسألة. و ل   :والوهيب رمح  ق  م أعمم الن مث صال
ص  قنأا؟ امل ص  أن  ينظ   ك الما امل   ،اله ن هنا   ا وصع الزلل ق ق ل هول املسائل

ودع ت   ،نش  العك  الناالع ،ن  ت  لكت شود ،ق اال ت  لكسنة ،ق اال ت  لنا ق أصل الدين
لكن ال ي د   ؛عكو  د  وين ح ق  لا ورمبا ر   ،وحن   لا قن احمص ل العاقة ،لكأد 

 .الو  صدشا يكغو  متاقا
 ه  قع وف. عكع هوا  ان قنأف أئمة الدع ة ق هول املسائل  ماو 
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وصد شدثن الضوكة الشوخ صا  رن امد الكاودان شفظ  اهلل تعاك شونما     
عن ال  ل الوو صكل ق النجدو( ال  ي ال  ن  ردع  ص ودة ال نعاين احملمة )ردعل  

أو أن   ت أا صال:  ألل شوخنا الشوخ امد رن  ر اهو  رمح  اهلل عنأا هل ه   ،الوأا
واملشايخ قشاخينا  .الظاه  أنا ل  : اتل أل الشوخ رمح  اهللصال ال ؟ل  أم لوسل ل 
قع أن   .ولكن ال ي يدون أن ي ال  لا حمن  ن   السنة ورد ال دعة ؛ي دا ن أنا ل 

الش  اين ل   ،هج  عكع الدع ة تكك  عكع هول ال  ودة الشوخ امد رن ع د ال هاب
 ع ق   احمالعال قن صتال وقن التلنقام  ع د ينأال الوأا عن   م قن  أر كأاص ودة 

 ال مد وحن   لا الو  أشواث.
 لكن ق اقأ  اف ظ لكن قا دل ا الو  ال يتارع ن عكو  وينأع عن قتارعت  الو .
وهول  ،اله ن الش يعة داث  لتا ول امل ا  وتكموكأا ودرث املفا د وت كوكأا

  م ق الت   املف  وق رل اب أن يك ن هلا أث    ؛تفمل عكوأا هلا أث    ماملال اعدة 
 ا تفتاث املستف  أيضا.
 ،ر  أا  وقع  لا اخلم  تأل   ،احلك  عند اهلل دل وعم واشد   ا نظ نا  ك أن  

الاخلم  صار الو  تدر  قع  ،يعن ق مجكة أشكاق  ؛  ال ب دل وعم ق ر   والزنا تدر  
لكن   يأ  لكنا  دالعة  ؛ مموأن  ا م ق اإل ،أن احلك  عند اهلل دل وعم أن  ش ام

 .حمدل ق اعا  ر ول امل ا  ودرث املفا د ؛واشدة
لول أن لومك َُّيث »النيب صهللكلع اهلل  عهللكهللو    وهلل هللكل هلل ملا دلل الكع ة صال لعائشة 

ص ل   «عهُهم ِكفر لهُمَ كلكعب  ولبنيتها علا لوكعُ إِركهيم ولمعلَ لها ِاِين
ي يد ر  أن  ال تتامل  (ول أن لومك َُّيث عهُهم ِكفرل)مهللم  عهللكهللو    ال لمهللة  والسل 

عاد رناةها قع أن  عادة رنائأا عكع ص اعد  ر اهو  ه  ع  هل  أن هتدم الكع ة وأن ي  
لكن  ت ك  لا عهللكهللو    ال لمهللة  والسلمهللم  رعاية  ؛كو وه   رداع احمق  عكع قا ه  ع ،احمالضل

راب  :ب عكو  ال خارو رمح  اهلل ر  ل  وه  الف و  اإلقاملكم ا  ودرثا لكمفا د ور   
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يعن أن  .خماالة أن ي    الأ  رعا النا  عن  الو ع ق أشد قن  االلتوارقن ت ك رعا 
  ا لش  أن  ،ي  ل يف  أو ال يف  ،عكن أو ال يعكناإلقام املف  ي   التواريك ن هناك 

أو أن رد  قن  ،كع الأ  املف ي    الأ  النا  عن الفت   أو أن ال ينزل ها ع
 .د  الفت   قا رد االلتوار شع ال ر  الهن  يرتك  ،احمض ار أ    قن ق كاة الفت  

يأ  قستف   ،والو م تسمع ن  و  أن رعا املفتني يتكك  ق  ل قسألة دون نظ 
 ،ال تع ف ن ر اهلل دل وعم اإل مم -أ تغف  اهلل وأت ب  لو –كن ركد  قن أق يكا 

ويسأل عن اهل   ق ركد ق اخلكوف ال اصع خمتك  والزقان خمتك  والشخص خمتك  
 .ويأ  املف  ويف  التعكن الفت   عكع اجلموع ،واحلال خمتكفة

لكن الفت   تتغم رتغم املكان  ؛احلك  هوا واشد ال يتغم ،والفت   غم احلك 
 .والزقان

ملا  هب  ك ق   قن رغداد ردع والو  ال   وهلوا  د اإلقام الشاالع  رمح  اهلل تعاك 
اإلقام أمحد ل   ،هل  أيضا أص ال هثالث وهثالث ةاحلنفو اجلديد،ف   الالشاالع  ال دل والو  

الفت   ختتك  احلك   ،ق رعا املسائل أررع روايا  ق رعا املسائل كا روايا 
 .واشد

تتعكمل رالزقان الفت   تتعكمل رالشخص و  ،اله ن ال ي ال  ن  ل الت   ه  شك 
 .تتعكمل رامل ا  واملفا دو وتتعكمل راملكان 

 ،قن أق كة  لا لو ق م ل  أن  ائم  أل ق ركد قن رمد الغ ب ق أو ركد ق م
هل أل أن أتزو  اق أة وأن و أين   ا انتأول هول املدة  نة  :شاب هناك ي يد أن يدر 
املف   ك شال  اله ا ر  شاب  الونظ  ؟ أن أالعل  لاألهل  ؟أو  تة أشأ  أين أ ك أا

الهن  صد يثول  ،عدم  لا االلتوارو  ا ر  قتدالمل اله ا أغك ل ر  هوا ال اب و  ا  ان 
الوفع هوا مبا ينا    ق شخ   و قان   ، ك الزنا الم شا أن هوا راإلمجاع ألص

 .الوه ل ال ا  واجملم  الأعكنل الفت   لكنا  مجوعا ،وقكان 
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قع أن العكماث ن  ا أن  ،لكمتعة احمل قة رشكل أو رآل  اله ن ص نا ق قشاذة
فأم ن قن الفت   ال يفأم ن يلكن النا  ال  ؛وة الطمل ق الع د غم قثث ةنالنوة 

وهلوا اب أن ي عع املف  امل ا  ويدرأ املفا د ق مجوع  ،شدود قا يفأم  املف 
 االعت ارا  ق  لا.

 .كلشريع  يمر :ول ق هوا ال اباحملمة وال ن يد أن نط ةال  اعد
إن هذك كلُين يمر ولن يشا  » ما ث ل عكع النيب صهللكلع اهلل  عهللكهللو    وهلل هللكل هلل أن  صال 

َل يَُكلُِّأ كللَُّ  َْتْفماا ِإلَّ ﴿وصد صال اهلل دل وعم  ،«لب غأَُّ إل كلُين 
اَل يَُكلُِّأ كللَُّ  ْتَ وصال دل وعم ﴿ [341]ال   ة:﴾ُوْمَعَها  ،[7]الطمل:﴾ِإلَّ َما آتَاَها ْفما

يِن ِمْن َََّرج  مِّلََّ  َأِِيُكْم ِإِْتَركِهيمَ  َوَما َجَع َ وصال دل وعم ﴿ ُِّ ُِل كل  [74]احلف:﴾َعَلْيُكْم 

 .وحن   لا قن اآليا  الالدين يس  هول ال اعدة شمل لكنأا ا تخدقل ق غم احلمل
قا نص اهلل  يعن ،يس  ق احمشكام الدين يس  قا قعنال؟ قعنال أن تش يع اإل مم

الز اة اثنني  ، يع ال وام تش يع الز اةتش يع  ال ض ث تش دل وعم عكو  تش يع ال مة
ال وام  ،يس  ،قا  كفنا عش ة أو عش ين ق املائة قن املال ،ون   ق املائة هوا يس 

 م ولوا ال ك ا  كا ق الو ،صمة اجلمعة ق ة ق احم   ع ،شأ  ق السنة يس 
 .راخلمسني هوا يس 

 .اله ن قعن ال اعدة أن أشكام الش يعة ق نوة عكع الوس 
ك  ل أن اجملتأد ق املسائل ال  ال نص الوأا   ا صار هناك ودأان لا احمق  ال اين نه

 رني أق ين  ال حمن النيب صهللكلع اهلل  عهللكهللو    وهلل هللكل هلل قا لِم  ؛  االهن  ين غ  ل  أن خيتار أيس
َوَما َكاَن أقا   ا اتضال ل  املسألة الكوا ل  اخلوار ﴿ ،لتار أيس  ا قا   يكن  مثاا

َلُهُم كْلِخيَتَرُة ِمْن َأْمرِِهْم َوَمن  ِلُلْدِمن  َوَل ُمْدِمَن   ِإَمك َلَضا كللَُّ  َوَرُمولُُ  َأْمراك َأن َيُكونَ 
ُْ َض َّ َضَ لا  َْ ا الأول ال اعدة لاله ا  ان  و ،[21]احمشزاب:﴾يناامُّبِ  يَتْعِص كللََّ  َوَرُموَلُ  َُت
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  ا  االدتأادية،ش   أشكام اإل مم وأعمكأا السك  ق املسائل  أعمكأا السك  ق
 .نزلل نا لة نظ وا هول الوأا تضوومل وهول الوأا  عة التاروا قا الو   عة

 أهلع قن وواال   عكوأا مج التارها الشاالع  رمح  اهلل تعاكوحمن  قن ال  اعد ال  
العك  أن احمق  ق الش يعة   ا ضال اتسع و  ا اتسع ضال، قعن  لا أن اجملتأد يوس  

 .ق احمق 
صد صال  فوان ال  رو رمح  اهلل الوما    ل عن  الن وو ومجاعة صال: لوا العك  
رالتشديد و منا العك  ال ل ة تأتوا قن ال و . ملا ا؟ هول الككمة ا تغكأا رعضأ  ق أن 

سن   ل أشد ملا ا؟ حمن التشديد حي   ؛وهوا لوا جبود ،وسم والرتلوص ق  ل ش ثالت
وامل ث  ،  هوا، هوا حيسن   ل أشدتأأت    قا ي كح ال  ،  ا اشت   عكع ال اشد ش ث

لكن الوما يف  ر  النا  ين غ  أن ينظ  قا ين غ  ش عا وأال يشدد  ؛صد يت رع ق نفس 
لكن الوما يف  ر  النا  يوس  ت رعا أو رعدا؛ ر احمشد ق نفس  صد خيتا ،عكع النا 

 االدتأادية.عكوأ  ق املسائل 
 ،. يعن أن الف و  يعك   تاب اهلل دل وعمعك  ال ل ة تأتوا قن ال و و منا ال :صال

الوعك  أن هول ال ل ة  ،يعك   مم أهل العك  ،ويعك   نة ر  ل  صهللكلع اهلل  عهللكهللو    وهلل هللكل هلل 
شونئو التوسم  ،الكتاب وال ختال  السنة وال خنال  قا أمجع عكو  أهل العك  ال ختال 
 اة.الو  قدع

اله ن التوسم أصل قن أص ل الش يعة ق تش يعا  الش يعة  كأا يس  والش يعة مشكل 
 راالدتأادأشكاقأا  ل قا حيتاد  املكك  اله ن ه  الوس  ق نفسأا و  ا  ان احمق  

 خيتار الوس . الهن املف  ين غ  ل  أن
 املسألة السارعة

َ  كللفتل أن يتفأ ِ    ما يل  
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قا الوو اب  ة؟صفة املف  قا هو ،الشا   ا رونا هول ال  اعد واحمص ل العاقة
 عكع املف  أو ين غ  أن يت   ر ؟

  أدد أشسن قن  مم ارن ال و  رمح  اهلل تعاك ق  عمم امل صعني عن رب العاملني 
هوا  مم  قام – ينبغل للرج  :صال اإلقام أمحد ق رواية ارن  صا  عن  صال رمح  اهلل:

وانظ  – ينبغل للرج  إمك َّل  ْفم  علا كلفتيا -أهل السنة واجلماعة اإلقام أمحد
 - ك تع م اإلقام محل نفس  عكع الفتوا يعن   أ والعل و ان ين غ  ل  أن ال حيمل نفس 

عاللا  ،لفتيا أن يكون عاللا ِوجوإ كلْرآنينبغل للرج  إمك َّل  ْفم  علا ك
تهم ِلا  ،عاللا ِالمنن ،ِا ماْيُ كلف ي   وإْلا جا  خ ف من خالأ لْل  معُر

تهم لف ي ها من مْيلها. ،جا  عن كلنبل َصلَّا كهللُ َعَلْيِ  َوَملَّمَ   ولل  معُر
ع د أر ارا وال  ال  وصال اخلطوب ال غدادو رمح  اهلل تعاك ق  تار  الف و  واملتف   وصد

 : والفت   وه  ال  ل شسنة صال قا شاصك  ق صفة املف  واملستف 
ن  شك  تككوف  الوكزم الو  هوا وص  عام حم ،أوصاف املف  أن يك ن رالغا أور
 .ال ك أ

 دين  رفسمل أو   مة أو ال يأ  قا يثلو عكو  قأن يك ن عدال ث ة، عدال  كلثاْل
  ا ب  ،عن الدين يتا   ال يتجا     ا ب عكو  الكوب ، ث ة الوما ين لحن   لا

حمن عكماث املسكمني  :صال  ،تنسب  لوأ ننس ة أشواث  ك غم ق االتئا ،   ا ب عكو 
و ن  ان ر ما ذا الهن  ال  ،غم ق   ل الفت   ق أشكام الدين  خيتكف ا ق أن الفا مل 

 ت  ل الت   الفا مل.
ل عكع قع الت  رأص هلا شكام الش عوة وعكم  ذا يشتماحمأن يك ن عاملا ر كلثالث
 :ص ل احمشكام ق الش ع أررعةوأ ،وال وعأا
 .العك  ركتاب اهلل تعاك :أشدها

 .العك  رسنة ال   ل صهللكلع اهلل  عهللكهللو    وهلل هللكل هلل  : اينال



 26 يخللشيخ صالح آل الش

جتأد  ع أحمشكام ولوالعك  رأصاويل السك  الوما أمجع ا عكو  والتكف ا الو  لوت   :ال الض
 .االلتمفرال أو الوما الو  

املنط ل ذا  ص لالعك  رال وا  امل دب لمد الف وع املسك   عنأا  ك احم :رعاوال  
الأوا  ،شع اد املف    ي ا لكعك  رأشكام الن ا ل ومتووز احلمل قن ال ا ل ،واجملمع عكوأا

 . عن  وال ا   اإللمف رش ث قن قا ال قندوشة لكمف 
 اخلطوب ال غدادو رمح  اهلل تعاك.انتأع  مم 

حمن  رمبا  ؛أن يعك  املف  أش ال النا  وأه اثه  وأغ اضأ  (2)كلوصأ كلخامف
قن عكوة ت صل النا  ركمم املف   ك أغ اضأ  وأه ائأ  وهثالث النا  صد يك ن ن 

ن  صد ف    ا   يعك  الشأن الهالامل ،أو التمف عكعقن أهل احمه اث ال  م وصد يك ن ن 
ئو   ا عك  احمه اث الاون ،حمق ر رغم وصفأااع ل  احمق ر رغم امسأا وصد ت ص  ل  م  سهلل ت  

ب عكو  شونئو احلور  ا ردث  الت ال ق النا   ا صد يك ن قن املفا د وعك   لا الوج
 .ع عنأا رعاية لكدين وشفاظا عكع الككمةب أن ي د عنأا أن يرتال  ال  ا

وصد تك ن ق عمصة ردل قع ت  ة  ،ق أت اق عمصة ردل روهول احمه اث صد تك ن 
وصد تك ن عمصة  ،وصد تك ن عمصة ردل ر صوة ق يدل ،سأل الوأايي اد أن ت س  و 

وصد يك ن  أغ اضأا،وصد تك ن امل أة تسأل لش ث ت ل ر   ك غ ض قن  ، صال دل ر  
و نئكب ق احمقة أشواث الاو أشواث تغم ق احمقة وت  كاحمق  أ   قن ال ص ل رالفتاو  

اب احمق  أن يك ن املف  قت  تا قتأنوا ال ت در الت ال  ال رعد  ي ان و ت ان ونظ  ق 
يعة وصاعدة الش يعة راإلرطال وه  امل ا  واملفا د شع ال تع   الفت   عكع أصل الش  

 الش يعة داث  لتا ول امل ا  ودرث املفا د. أن
  .ستف  أن يت   ر امل اض ال اين قا يكزم امل

 .هوا املف  ق رعا احمشواث
                                                 

 أظن  ال ارع. (3)
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 ؟لكن املستف  قا شال 
املستف  ين غ  ل  ورعا العكماث ي  ل اب عكو  أن يطكب احمعك  احمت ع هلل 

، : أنا أريد أ تفتواصال ،ق ة أنا ق احل م ق قكة صاركن شخص قن اآلالال ،لوسأل 
، صال أل   تف  المنالوش رالض   ض   تستفتون ملا ا الرتتن أنا رال :ال كل ل 

ت  النا  ينظ ون  ك ود  أهل اخلم ق م أو قن ظاه ل لم واهلل أعك    لأ، و راين
 .رس ي ت  وينظ ون ل  وي  ل ن هوا  الب عك  هوا شوخ

واجملتمعا  ال  ي ة قنا أن  ل قن ظاه ل االلتزام يسمع  رل صد رأينا ق  تمعاتنا
 كمة شوخ   تكن تطكمل  ال عكع   ،والشوخ المن والشوخ المنالشوخ المن  ،شوخا

ل ق احملفاظ د  ش ث الو   يادة وت  ،واآلن  ادوا الضوكة الشوخ ،العا  املت ا  الشوخ المن
قعنال أن   ،ع واشد المن ومسع الضوكة الشوخحمن    ا مس   ؛ ا اب محاية الش يعة الو 

َلوك كلنا  »ن ر  ينزل  ن   النا  مبا الشا الوجب أن نتأى ق احملفاظ وأن  ،أهل أْ
ُلهم ال ي مل املستف  رظاه  امل ث رل ي اض  صهللكلع اهلل  عهللكهللو    وهلل هللكل هلل هوا شك  النيب  «منا

  ق الهن ص    ،حمن   وفتو  مبا اب عكو  عند رر  دل وعم ؛عن العا  احمعك  احمت ع هلل
   اب ق  لا.ال اض أو ق التا و الهن  يأمث حمن  قا ر   ال

حمن املف  يف  عكع حن  قا  ؛ف  شوئا قن احل و ة عن املف ال فة ال انوة أن ال خي  
الوجب عكو  أن يو    ل احل و ة  ،اله ا ألفع رعا احل و ة الهن  ال ينجو  هوا ،يسمع

  ا  ،صد  ان العكماث احمصدق ن   ا داثهت  الفت   ،شع تك ن الفت   قطار ة لم تفتاث
اال تفتاث ق ورصة  ت  ا الفت   رتأا ق اش ة ركمم قن   ف ال فاة لط ف داثه  
اشب ه   رعاية جلانب أن يأ  ص ،يعن قا ي   ن  ال لككمة تضاف ؛ال فاة

 .ويضو   كمة أو حيوف  كمة
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حمن رعا املستفتني يأ  رع ارة الوأا الضاضة أو ق  ؛ال ص  ال الض أن ال العا 
الون غ  ل  أن ال العا  أوال  ،ن  ال ي   عكع العا  وحن   لاأو أ ،وصل غم قنا ب
 .ق صوغة السثال

لكمستف    ا  أل ال ين غ   :ل ي  ل اخلطوب أيضا ق الف و  واملتف   قا ن     وهنا نوهلل 
رل ي  ل قا ت  ل أيأا الف و   ؟أو قا رف  ق  وا ،ل  قا ي  ل صاش ا املف  أن ي  ل

 .اأو قا الفت   ق  و
الأشوانا تك ن صوغة السثال  ،حمن املف  نفا رش ية ؛يعن هوا قن راب احمدب قع 

تعط   كما  ودوزة  ،عطاث اجل اب  ما ين غ  مبا ينفع السائل، الم ينش  إلغم دودة
وهنا ين غ  لكمف  أن يتأى وأن ي    ،السائل ال يست ع أا وي ن عكوأا ويك ن خمطئا

ل العا  وأن ي   عكو  وأن يستف  ملستف  ين غ  ل  أن ا  و ولا ا ،عكع وع  النا 
 رأناة وهدوث.

رعا النا  ظن أن  ،قن صفا  املستف  أن املستف  ال يكزم أن يسأل عكع الدلول
املستف  اب عكو  أن يسأل عكع الدلول وي  ل  ن الدلول عكع  لا ص ل اهلل دل 

َُُِّرِ 33ُكنُتْم َل تَتْعَلُلوَن )كلذِّْكِر ِإن   َُاْمحَُلوْك َأْه َ وعم ﴿ َناِت َوكل  [88]النال:﴾( ِِاْلبَتيتِّ
الهن املفس ون  ،وهوا تفسم خمال  ملا عكو  املفس ون ،الو  ل ا أل ه  رال ونا  والزر 
َُُِّرِ ﴿دعك ا اجلار واجمل ور ق ص ل   أن هوا رادع  ك أول اآلية ق تأيود   ﴾ِِاْلبَتيتَِّناِت َوكل

أقا السثال الهمنا يكزم أن يسأل اله ا أدار  املف   .  لو  رال ونا  والزباهلل أوشع ل نيب 
 .العا  جب اب يكزق  أن يألو ر  رط ن أن يسأل  عن الدلول

ام قالا رن أنا أ ئكة ملالا وأد رة ردل  وا  د أن قو  ا نظ نا ق املدونة لن
 .أ   ها رل دكأا رم دلول

املع والة عن ها أو دكأا رم دلول واملسائل املن  لة قسائل اإلقام أمحد  د أن أ    
 أهل العك  أ   ها رم دلول.
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ذوا ن  ل  ن املف  يو   الدلول هوا قن راب احمالضكوة   ا نش  لولا و ان 
 أقا   ا  ان املستف  ال يع  الهن  ال يو   ل  الدلول. ،املستف  يع 

و منا غ ض  روان  ، ا تفتائ ال ص  اخلاقا أال يك ن لكمستف  غ ض أو ه   ق
 ،هول قسألة عظومة ق النا  ،احلمل و وال اجلأل والش أة لوكتزق  املستف  وي ن عكو 

رل صد صول  ن السائل ال اشد يت ل  ؛هل  غ ض الوأا أشواثالهن النا  يستفت ن عن 
 دت  ق و  ا أش ،رس عة مثانوة عندل أرصام املشايخ يت ل ذوا وهوا وهوا ق نفا املسألة

أوال أشغكل املشايخ وال صل ص م  ،السثال صال أقا  ألل المن وصال أل  وا
واآلن ال اشد يستغف  اهلل دل وعم  ،وال اد ا    مة ددا ددا ددا أ    قن احموصا 

 .داث ال ادبحمعن ضع  ال صل 
 الالوو ين غ  لا أن  تأد ق ال اض عن احمعك  واحمال   وتسأل  ويكزقا أن ال اين

 .أقا أن تسأل   عة مثانوة الأوا ال ين غ  ق  لا ،تألو الفت   عن 
وهلوا أص ل ين غ  لكوين او  ن عن احم ئكة ق اإلالتاث ق اال تفتاثا  أن يألووا 

ورمبا يك ن املف  أو يك ن اجملوب  ،ل الكممالك م قن املستفتني يسج   ،احلوطة واحلور
ك ن قا ت  ل قن أو رمبا ي ،أن اوب عكوأا عكع السثال رمبا يك ن ق شال ال حيب

التسجل عكو   ما  ،وضع  ورع  أن ي  ل ال أدرو ،لن تتعد  هوا املسألة وظن أنا
كمم غك  راالتفال وغك  الو  رل ل   جِ عكع رعا  ك ة العك   مسعل قن تسجولر 

 .شونئو ي ع الزلة والزلة ،و ل الو  لال  الو  لكن  اك  جل  ون كأا
ملستف  وال حيل ل  أن يسجل  مم عا  دون   ن  حمن  مم العا  هوا وقن وادب ا

هول ت عة لكدرني ولكمست  ل الكل قن أراد  غ ل احم ا دون   اق تسجوك  ين ن عكو  ق
الهن أ ن و ال الم ا    ،أن يسجل الكوخ  املف  أو قن  وأل أنا أريد أن أ جل الفت  

 .هوا اجل اب ل اشد لكن   ا  جل صار ملئا أن  حمن املف  ينظ   ك ؛ل  أن خيدع 
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 ،وأنا الت   رعا النا  ق  لا الكان احم   ون ي  ل ن نع  عندنا تسجول
الكان أ    قن يت ل يك ن قع   ،ولاصة ق احم قة ال  ق   أ قة اخلكوف وقا ت عأا

وهل امل كاة ض ب احمقة  ؟لوش قا ألم  ،تسجول، أ أل  قعا تسجول ي  ل نع 
 ،امل كاة ق االئتمف واالدتماع ،ال ؟تك م الفتاو  ؟عأا ر عا وتك م احمص الر

 والف صة ه  ن وب الشوطان قن هول احمقة.
 احل و ة املسائل   مة وقتعددة قن املسائل هول املسألة التا عة

مركتب كلفتوى    

 .ق اتب الفت   الوأا ق اشض الفت  
وقا  ان  ،الما  ان ص حيا هوا ال  شكال الو  ،تارة تك ن ص حية وتارة تك ن تكمواا

 .الو  تكموح أو الو   ناية الهن  يكزم الو  اإليضا  والسثال
  ا وال ل الدلول أو واال ل وقن شوض ال اة وعدقأا الفت   ي ال عنأا صاواة 

وي ال هلا الا دة أو را كة   ا   ،ص اعد الش ع ت تب عكوأا ر ومل امل ا  ودرث املفا د
 .نص قن الكتاب أو قن السنة ادقة ل انل ق

 ننت ل  ك آل  ال اض حمن ال صل رمبا ي    رنا.
 :نارق آل  جض 

   ل قساي ة الفت   لكأ   

  .يعن قا ه  الط ل ال  خيشع قنأا لوك ن اهل   قأث ا عكع الفت  
الهن تت ع ال لص قن العا  وال غ ة ق أن ي لص  ،أوهلا تت ع ال لص وا تداقة  لا

، هوا هوا شاع ق الت   رعا النا  ق هوا الزقن ،وي لص ق أو ص ل ادلوي لص 
رل الوو اب  ؛ويف  ذا الوو ين غ  لوا رط يمل، أن  ي اض عن ال ل ة  وفما  ان،

 .عكو  أن يتا   احلمل وأن يف  مبا ي   أن  ال  اب ق هول املسألة
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ص صار  ل عز ة د الرتل  اله ا اعتا :صال الشا يب رمح  اهلل ق امل اال ا  قا ن  
هوا ظاه  وصد وصع املت صع ق أص ل  كوة وق ال وع دزئوة  و ق يدل  الشاصة قنأا. 

 ا  عند ، وقسألة اإل مل راجل مسألة احملو راهل   ق التمف أص ال العكماث
تت ع ال لص قول قع أه اث النف   والش ع داث  :وصال أيضا .التمالأ  راملنع واجل ا 

 ن ات اع اهل  .رالنأ  ع
اد شوكة لكتخكص قن احلك  تجد أن  ال ،الط يمل ال اين  عمال احلول املوق قة

حمن  ا تاك ا اارم اهلل  ؛واحلول  م اهلل دل وعم عكوأا الوأ د ولعنأ  رولا ،الش ع 
 ل شوكة   :ار  احلول املوق قة قا صال  الش  اين ق السول اجل ار صالضو  ،رأدى احلول
ال حيل ملسك  أن . ق  اهلل الأ  را كةقا أود   اهلل أو ركول قا ش    ا إل  تن ب 

 الاعكأا عكوأا واب اإلنكار عكو . يفعكأا وال ا   ت  ي 
الهن رعا العكماث رلص ق  ؛شك  ش ع  إل  ا أقا   ا  انل احلوكة ال تن ب 

ع شوم وال ي ح أن تسم ،نس أا لكش ع ،ع رعضأ  رعا احلول شوم ش عوةاحلول ومس  
رل ي ال رلص ق أن  يسكا   ي ا لكخ و  قن اإلمث واإللزام ر د  قن أود   ؛شونئو
 .يسمع شوكة رل ألو رط يمل قن الط لهوا ال  ،الش ع

ركول  أووادب  إل  ا  ب قن احلول لكن احلول املوق قة  ما    نا ه  قا ن  
ال ماش أو أ وا  احمر   ي  ل لا أنا أروعا هوا ،يوهب حيتال عكع ال را رالعونة ،ا م

يعطو  قائة وقائة  ،أنا رعل  ياها الكوا مبائة وعش ين واشرتيتأا قنا الكوا مبائة
لممل ش  يدك عكوأا ش  يدل عكوأا  ،وعش ين قثدكة رعتا مبائة وعش ين رعد  نة

لممل اشرتيتأا ويوهب  ،ا تكمتأا صال ا تكمتأا ال ال أنا أشرتيأا قنا الكوا مبائة
هوا اشتوال روع العونة والعونة ا قة ق  ، وا  هلا قدة   يكة ق ل قا ه  قعك ميعطو  احم

 أنا اشتوال عكع ال را.
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ة حمن نات اع اهل   ق احمشكام الش عوة قظ  ن :صال الشا يب رمح  اهلل ق امل اال ا 
ويك ن  امل ائ  يتخو  ،الت م  اآللة املعدة الصتنامل أغ اض  ،حيتال ذا عكع أغ اض 

 ظاه .وروان هوا   حمعمال ال احلة  كما ملا ق أيدو الناا
 ،الس ب ال الض قن أ  اب ات اع اهل   ق الفت   شب ا تداقة ال ئا ة واإلقارة

الش ع ال  ،وهوا أق  لطم حمن  قا أشد يعك  الش ع ويع ف أن الش ع ي االمل أه اث النا 
وتارة  ،الش ع الوما خيتارل النا الش ع شك  عكع النا  تارة يك ن  ،ي االمل أه اث النا 

ورضع اله ا  ان هوا الوو يف  ي يد ا تداقة ال ئا ة  ،أالعاهل ق يك ن قا يضاد النا  
ي  ل لكنا   ، الهن  ي  ل هل  قا ي ضوأ ،النا  عن  وا تأ  ل  وت دو  ود ل النا   لو 

 .قا ي ضوأ  خيشع أن ين  ال ا عن 
ة قا ي ضوأ  وال ي ني هل  شك  اهلل دل وعم وروان نزيد راملنا  ة أو ي  ل ق احملاض  
 .احلمل ال اضح الاونئو ي ع ق الغك 

لكن اب عكع امل ث أن ال  ؛كزم روان  ق  ل  قان وقكانينع  لوا  ل شمل يعك  
 ،وأن ال ينسب لكش يعة قا لوا قنأا ذوا ن  ل قا صال  ارن شزم ق  لا ،ينطمل ر ا ل

يف  مبا يتفمل ل  قستد ا ل يا ة أو  ،ت   ويت ع ه ال ن الوو ينا ف ق الف :صال
 ، مم ردال قا خيال   أل ،وهوا واصع يف  مبا اتفمل قا حي ف املسألة ،لكسب قال
 قا ق الش ع، ال ل ة تأتوا قن ال و  هوا ام د يتا   وي لص ،اعمل قا ت يد

 .ا  ال و عأانا  ال يكك  اهلل نفسوالش ع وهلل احلمد   يأ  مبا يشمل عكع ال
ودعل هوا  ،الس ب ال ارع ات اع اآلراث ق أصل الدين أو ات اع قا عكو  اجملتمع أو ال كد

 .ق دعا ي دع  لوأ  دون غمه 
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الت كود املوق م والتع ب لكمواهب حمن املتع  ة يزعم ن أن  (3)الس ب الساد 
ويأنف ن أن  ،لو ذاأن ص ل  قاقأ  ق الش يعة يكزم احم -يعن غمة املتع  ة- قاقأ  

 نسب ال  اب  ك أشد قن العكماث قن  ن خيال  هوا املوهب.ي  
قن   ل دل ل اهل   ق الفت   ت دل الع ل عكع قا دل  أيضا  ا ي ال ق هوا أن  

عكو  الش ع ق الفت   ن ا أو ا تن ا ا أقا النص الوأ  ي  ل ال حيسن احملو ذوا 
 ،أو هول السنة صاحلة لك اارة لك دو ،وا الزقانهوا احلديض ال ينا ب ه ،احلديض

 لوا تع م قتا    ،تع م عا هوا التع م لوا  ،لكن ال ت كح لزقاننا ؛قا انصاحلة لزق
 .لكامل ق ق ل هوا

  وي  ل  ن هول السنة ق م أو الفت   هوا الدلول يرتتب عكو  الكن صد يأ  الع
حمن امل كاة دلل عكوأا الش يعة  ؛ لا قفسدة ل  عمل ر  الهن  يثلو رامل كاة ق

 ق ل قا صاهلا ارن توموة ق قسائل وصاهلا اإلقام أمحد ق قسائل وحن   لا.
ويدلل ق هوا قسألة التاسني والت  وح الع ك  وق دع احلك  عكع الدلول 
 واال تن ا  قن   ك الع ل؛ رل  اد احمق  ق رعا املنا الة ق هوا ال اب  ك أن صال ا  ن  

  ك أص ل اال تن ا  لكفت   ولكف   ال  ص رها العكماث ق أص ل الف   اب أن تغمل 
الدلول الكتاب والسنة واإلمجاع  الم ن  ل ق م  ن   ،ال   دديدة تنا ب الع  أص ل 
رل نف ل ال ن  ل  ن  ؛ن رتب ال ن  ل  ن احمق  يدل عكع ال د ب و وا،وال وا  

 لم تا اب أو  ل  ن احمق  الرد أن يك ن  قا لك د ب ال ن ،احمصل ق احمق  ال د ب
 ،ا ه  قعك م وتف ول الكمم ق هوا  ا  ان رعد ن  وحن   لا عكع ق ،أو اإلراشة

و  ا صنن ها صار اال تن ا  قن الدلول عكع والمل أص ل  ،ديدةدي يدون أص ل ال   
ولكن ق  ؛أ  الدلولق الش يعة وركو  لكأ   ال ق ال االحن افوهوا أشد ق  ،ا الة

 .  لطم لكغاية حمث ل عكع احمقةوهوا أق ،أصل اال تن ا  قن الدلول
                                                 

 اخلاقا. (2)



 04 يخللشيخ صالح آل الش

 .وهوا امل ض ع قأ ، عكع  ل شال لعل الوما      فاية
وأود  اخلطاب ق  ،وأرد  أن يستزاد قن ال اض الو  وأن نت   اهلل دل وعم ق  لا

وي د  أن  ،وعم ويت و  و ك  ل أخ خياف اهلل دل ، لا  ك نفس  امل   ة أوال
وأن ال  ،أن يت   اهلل ق الفت   ،خيف  عن  احلساب ق  لا أن يت   اهلل ق الفت  

  ا  ،وصد  ان مجع قن السك  يأ ر ن   ا ادتمع  لوأ  أررع ن ،ي  ل ق قسألة  ال رعك 
لت در لكن ال يا ة وا ؛لو  ل ا عن  قا ي  ل ا ،ادتمع  لو  أررع ن رأ  النا    م ه ب

الون غ  عكع اجلموع اخل ف قن اهلل دل وعم  ؛لكل  ال هوا أق  لوا رالسأل
ف وعدم االلتمف والتا و ق  لا واشرتام أهل العك  وا ة أهل السنة واالئتم

الكأ   قا  :و ثال اهلل دل وعم دائما ردع ة العكماث ،ما  ان الع دور و احلمل شو 
 ،و نضل أو  أل أو األ عكونا أو نظك  أو نظك نع   را أن نزل أو نزل أو نضل أ

 .نسألا الكأ  أن تغف  لنا وإلل اننا الوين     نا راإل ان ،الكأ  الأدب
 .وف رشو ثالكأ  ال  عل ق صك رنا لكوين آقن ا ررنا  نا ر  

شعاروب عف ك ود دك و شسانا وصد ا ورمحتا عكع الكأ  أو ع رمحتا وأقط  
 .أئمتنا املاضني

وأر م هلول احمقة أق   ،ني و دده  ق أص اهل  وق أعماهل وأ  رارك ق عكمائنا احلالالك
نطمل الو  راحلمل ويعاق الو  أهل املع وة  نا عكع  ل ش ث وي   ،رشد يعز الو  أهل الطاعة

 .صدي 
وأن  عكنا و ياه  قن  ،نسألا الكأ  أن ت المل والة أق رنا ملا الو  ال شد والسداد

 ونع   را الكأ  قن التعاون عكع اإلمث والعدوان. ،ال  والت   املتعاونني عكع 
 .وصكع اهلل و ك  ورارك عكع ن ونا امد وآل  دع انا أن احلمد هلل رب العاملني

 
 أعد هول املادة:  ا  اجلزائ و
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