












٧عاليها الإقدام وعظم الفتوى منزلة ز ,ّالة 

رئةمحس
>ؤئوت كتابه محكم ني نقال ، عالم بض عاليه القول حرم الذي ذ الحمد 

إشدئهإ وآن ، ٣١خ رأثس وآلام بملي وثا  ١٣٠خلهن ^١ رؤ؛ ^٢ ,اثا 
عزونال [ ٣٣: ]١١١^ ه ؛؛ ٣٥لا نا و ت ئزلوأ نآن ثتلكا يه، ثو ؤ نا 

َكاىأوكك َةل ؤالموال آقتع إن علثأ يهء لك دو تا فف ^،؛٠ ت شأنه 
أنوأشهد له ثريلئ، لا وحده اش إلا إله لا أن وأشهد [ ٣٦: ]الإّراء ث1،ملأمج عنت 

٠الدين يوم إلى كثيرا ليما توملم آله وعلى عليه اممه صلى ورموله عبده محمدا 
:بمد أما 

منكانوا إذا إلا أمر في ثقة ٧٠مجن قول يقبل ألا العقول عليه توافقت مما فان 
السباكةإلا يحسن لا من، نول يمل مريضا ترى فلا ، به والعلم الاختصاص ذوى 

ُز،قول يمل تاجرأ ترى ولا ، الدواء رصف في الدهان أو الكهرباء أو الجزارة أو 
مياره، iXUإذا أحدنا على وبعث بل ...أُواله امتنمار في الزراعة إلا يحن لا 

نراهبل ، والإصلاح الصيانة ص المسيئين على الخلل عند يعرضها أن ثمينة 
وغرائبالزمان، عجاب من ؤإن بديلا، المهرة الصانعين وكلأتمهأ ض يرضى لا 

يقبلونآنفأ ذكرت لما وفقههم •صابتهم مع اليوم لمين الممن كئيرأ ترى أن العصر 
ليهمأمر في عليهم يثكل لما ونشت تحر دون ، ودب هب ممن ليهم أمر 

٩•' قك اش ول قبمروون أنهم مع حياتهم، في الوازل م، لهم أوبمرض، 
iشمحن لأ َمح ك آليا آنل، ثثوأ إيإ فيء رثالا إلا ش مى 

يمنةجلفتون تراهم ثم الجلل الخطب بهم نزل أو الأمر حربهم وربما [ ٤٣; ]المحل 
وصهثا >ؤآءمتابم ، يمفعهم ولا يضرهم ما بالتهم ويلقون يذيعون ويسرة 

وجودهيمحي لا ُمءن والمنيا الأحكام ويقبلون ١ [ ١٥: ]النور ه عظم أف عند 
أؤألأتيء يي، آص ثا؛ئلم >ؤوإدا الفللأم محن لجج فى يزالون ولا فته ولاتضر 
أدي,تيثث جأ ألأم آؤل، وإك أؤئول إث، ردوه وؤ يزء أدا-مأ آل>وذآ، 



عليهاالإقدام وعظم اكتوي منزلة ى رمالة ٨

هلاه١^• أيممن لاقنت س قوقآ أش قي ٠ نيأ دئمء 
[٨٣: رالط، 

محمولهلهورها فوق والماء الظم-اء يقتلها البيداء في كالعيس 
علىوبمترضون ، أربابها نل الفتيا يتبادرون أقواما وصمعتا رأيا مجا أكثر ومجا 
إلافي هم ومجا ، العلم أهل أقوال ويقومجون ، أصحابها من ولموا الأحكام 

الأرضم قل ولما ، الديار حلت لما بعضهم نمير . المتعال فاض أذنابها 

7;عِ
الهشيمزعي نجتها وطوح اضمحلت إذا الجلاد ولكن 
أهلمحللب م وضعف عجز ; الأمجران هذان الماس من كتير في اجتمع ولما 

الأمجرهو واس وهدا يعلمون لا ممن والغتيا القول في وجرأة ، وموالهم العلم 
عفليمبلاء بسه الماس وأنهاب متهلير شره الذي والفللم الكسر والاعتداء الخعلير 

جهالأاء رو،الماص اتخذ أن . اُُكا به أجم ُا وكان المرير، هوالوالمع وهذا 
علىالواجب أن لعلموا الحق تللموا ولو ، ل*، وأضلوا فضلوا علم بغير فأفتوا مثلوا 

يكونأن يبغي ولا يفعل. أن نل يسأل وأن يعمل، أن نل تعلم أن لم مكل 
يعملأن علم مجن وواجب سيل، ذلك إلى له دام مجا العلم نل الفعل وديدنه شأنه 

٠الله لامجر مشلما مجتقادا حاصعا مستجيبا 

ؤإثلدؤقأ توظك ؤآطننا ت يقولون الدين المؤمنين شأن هذا إن 
ورصولهالله يدي بين يقدمون ولا الله أمر إذا يختارون ولا [ ٢٨٠: ]الغرة أميب 

ميمثن أمحآ لم أن؛ؤف م }وذأ آممه محي إدا مجؤيثذ ه لمفين َ؛ن  ١٧^
٣[، • ]الأحزاب نيتاه صثلأ ثل ثني ؤييمؤثم آلله بمص ؤبن 

١()؟-ا الحربي خالد لءداد العصرين السائل ى الشرمة الفتاوى )١( 
.( ٢٦٧٣)سلم ١( . ). المخارى )٠( 



عليهأالإقدام وعظم اكوى ءنزلة ى رسالة 

الموضوعهذا طرق أساب 
ش: تال ؟ اش رصول يا لمن قلنا النصيحة دين الء ه؛ الني يقول 

وعليهالشال عظيم حديث وهذا ، ١ ء وعاعتهم المسلمين ولأثمة ولرصوله ولكتابه 
رحمهالنووي وقال ٠ النصيحة وقوامه الدين عماد ٠ ٠ الحديث ومعنى الإسلام مدار 

لصالحهمئرثادهم الأمحر ولاة عدا ُن وهمم الملين عامة نصيحة أما ا ت النه 
وبميتهمديتهم مجن يجهلونه مجا غبملمهم عتهم الأذى وكف ودنياهم خرتهم آش 

المانعوجلب عنهم المضار وينع خلانهم وصد عوراتهم وصتر والفعل بالقول عليه 
وتلقمعلهم والشفقة برفق المنكر عن ونهيهم بالمعروف وأمرهم لهم 

وتركالحسنة بالموعنلة وتخولهم صغيرهم ورحمة ~ وعالمهم : قلت ~ كسرهم 
يكره ١٠لهم ويكره الخم مجن رم ه لنمبممه مجا لهم يحب وأنه وحسدهم غشهم 
بالقولأحوالهم مجن ذللث وغير وأعراضهم أمجوالهم عن والدب المكروه مجن لنفسه 

هممهموتنشيهو النصيحة أنواع ُن ذكرناه ما بجميع التخلق على وحثهم والفعل 
إلىالنصيحة به تبلغ محن فيهم عنهم ادئه رضي اللف كان وقد الطاعات زيادة إلى 

.أم اش رحمه كلامه انتهى . ا أعلم والته بدنياه الإضرار 
الرويللإمام عله والتعليق . الني عن الثابت الحديث هدا مجن فانطلاقا 

القستليب الصدر سليم المسلم أن وحيث ؤإسفاقا ما - ملم لكل المصح أردت 
أردتالله لأمر ممتثل للنصيحة قابل اممه حدود عند وقاف الفهلره صحيح 

أصبابهومن الموضوع لهدا المملرق أساب مجن ّبمب وهذا ، ر• الصيحة 
أيضالْ،;

•( ٤٢)البخاري دءاق دءمْ ( ٠٥)لم جم)١( 
يحبحش أحدكم يؤس ]لا : نال ه النم عن عنه اتل رمحي أنس حديث امتنادأإلى )٢( 

٠وغيرهما ( ٤٥)لم وم( ١٣)البخاري رواه علته مجتفق لنفسه[ يحب ما لأخيه 
.ممووي ملم نرح )٣( 
٠)®"U( ١^^٠ يان محان إعداد النجاة أردت إن اللم طآب يا ضيحي هده )٤( 
ره-أ(العودة لسلمان الاجتهاد حق بملك من )٠( 



عاليهاالإقدام وعظم الفتوى متزلة ز رسالة 

أصولاالشرمة: مائو في الخوض على المحصن غر من كتم رأة ج ١
ائلالممن والجليل الدنيق *ي الحديث على منهم كثير وهجوم • وفروعا 

•حياء أو خجل دون 
وهلأحدوا؟ عمن يميزون؛ لا أصبمحوا الأمة وجمهور الناس عامة كون ~ ٢ 

مجتهيوخد أن يستحق لا أنه أم ؟ الشرعيات في إليه يبمع أن يستحق 
كلامهويريد إليه يستمع من يجل الترع في تكلم من فكل إليه؛ أويلتفت 

الترعأمرر في أحد كل إلى يستمعون الدين هؤلاء أن مع ، به ويهتم 
فإذاغيرهم؛ دون الأخصاص أصل إلى إلا الدنيوية مسائلهم قي يرجعون لا 

علاج،وصفة ليعطيه القال؛ إلى به يذهب لا فانه مريض أحد عند كان 
.المرضى اسمال مكان أين يعرف لأنه 

عملكل يند بل الخٍاءل، إلى يذهب لا " UUمجرله ترميم أراد إذا وكذلك 
أسلفتكما — نه حرنه وعقلت دربته كثرت وممن ، ويجيد، يحنه لن 
.آنفآ 

يستمعمتهم الكثير أصبح دينهم ثئون في لكنهم الناص، دنيا نئون في هذا 
فياليوم يتكلم من إن قلت إذا أعدوالحقيقة لا بل ودرج. ودب هب من كل إلى 

.إليه تصض آذانا وجد والدين الإسلام قضايا 

قدوراياته ارتفعت قد ~ ادث4 بحمد "" الإسلام أسهم أن هذا إلى أصفنا ثإذا 
،أحد كل والمسلمين الإسلام ود يخهلب فأصح ؛ بسمت قد وشجرته ، رفرفت 
مجنعدد في — الماضي م الختلفة والاتجاهات القيادات مجن كثير وأصح 
وتحدث، فيه وتولف الإسلام عن تكتب أصبحت ، والإسلاميه العرية الأقعنار 

بالأمسكانوا ممن للكثير شانا وقضاياه الإسلام عن الحديث وأصبح ، عته 
بعضفي أو مصر في كانوا سواء ، الشيوعيين بل المارمحن من بانهم يمرحون 

•غيرها في أو ، الخليج بلدان م أو ' ال*رءي المغرب بلاد 
ودويخطيون ، الإسلام عن بمكلمون أصبحوا الكثير أن أدركتا هذا عرفنا إذا 
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لحكمتحالى~ ~ اش حكم عن وتحث الإسلام، على مل التي الجماهمر، 
رج.•

تسمميرأنلم إذا الأمن؛ فها مع التي الخطورة حجم لأدركا هذا فلومررنا 
aّالة المهل.ه نمم 

؟ناخل، عمن 

الشرع؟ائل مفي بمكلم أن له يحق الذي هو ومن 
..ه ا ٠ ؟ يسكت أن عليه يجب اكوي هو ومن 

أغلىبان شك لا جل،أ مجهم موال ؟ دينك ناخل. مجعن تتمتي مجن تال مجن 
الهائل:در وممه دينه الإنسان لدى مجا وأعز 

الحرانأعظم مجن خصياعه به خامتزك الم،ال رأس الوين 
جبةلس من كل هل تستفتي من تأل من لم جميا مسلم يا لك أنول 
وصلىأعلم والاله ب يختم ل بالحمد وبدأ الفضائية القناة قي وظهر أوعمامحة 

للفتوىبملح أحد كل هل ، مجفتيايكون وملم وصمه وآله مجحملر نيتا على الذ 
محانالله صحان قليل الله مجن والخوف والورع والتقى العلم من نصببه كان ؤإن 
~الرسالة هل.ه فى عليه الجواب سيكون ما وهذا ٠" الد4 

الإقداممجن واكحد.ير خطورتها على والتويه وشأنها الفتوى عفلم إلى التشيه " ٣ 
اكيوالقواعد الحدود ووضع شرائطها استوفى لمن إلا لها والتصدي عليها 
اممهعن توقيع الفتيا مجقام أن ؤإعلامهم عليها يم أن الفتوى رام لن ينمغى 

كانولما له الموقع وصل الموبع هلك التوقيع خاب فإذا وخلفائه ورموله 
أمجرفي عنه سأل لن شرعي، دليل عن تعالى اممه بحكم إحار هر الإفتاء: 

.٢١^نازل 

.الله عن الموقع هو ل وتعالى تبارك اممه عن ترجمان هو ا إنت والفتي 

.^٩( الأثقر سليمان لمحمد الإفتاء ومناهج الفتيا )١، 





٣؛

هذهت اكول وخاتمة ء المزجاة والبضاعة الصناعة ضعف من عليه أنا مجا على 
تقديما نل قد ما نحو وهى ، وحلمت عمت عصرية مشكلة تعالج الرسالة 
درسالمبالفقه نمى بليد محهرس كل للتدريس ير نم

مجلسكل م ناع نديم يت وا تمثلأن العلم لأهل فحق 
ر١،مفلس كل سامها وحتى كلاها هزالها مجن بدا حتى هزلت لقد 

بالإناء؟!فكيف التدريس م هدا نل وند 
والتقوىوالورع بالعمل يمدنا وأن والرثاد والهداية والسداد العون اش وأسال 

ونعمحجتا وهو المعاد ؤإليه والاحرق الدنيا وله ذلك ولي وهو الزاد نعم نهى 
كانوما a اممه من وتوفيق ومنة نضل فمحض صواب من مها كان فما • الوكتل 

الشيطان.ومن نفي فمن زلل من منها 
بمثل~ولك داعيأ"" لي فكن صوابا الورنات هده صادفت إن القارئ أخي ويا 

فاصالحهوخطا نسيئه خللا رأى من اش فرحم عاذلا لا عاذرا لي فكن خْلا ثإن 
أبدأالمقدمة هده في محا إلى المقام يي ينتهي؛ ؤإذ فاصاعه ومحرأ فاذاعه وصوابا 

أنوتعالى، تارك افه سائلا الرشاد ٍلريق إلى والهادي للدال الموفق واش بالمقصود 
ملتبأيجعله لا وأن اجتنابه ويرزقنا باطلا ، ١^١٠٢يرينا وأن اتاعه ويرزقنا حقا الحق يرينا 

أجمعين.وصحبه وأله محمد سيدنا على وسلم الله وصاى، • فضل عليتا 
أشهدوبحمدك.. اللهم يحانلث، ّالعالمين، رب ش الحمد أن دعونا وآخر 

إليك..وأتوب أستغفرك أنت.. إلا إله لا أن 
محمدسنا هجرة من والألف الأربعمائة بعد الآخرْ جمادى غرة م ت كته 

الئىعبئ أبو 

السلمياش عبد بن أحمد 

حنلخلي )A-؟( . ادي العحامد للشح العالم إفتاء العالم صلاح مقدمة من )١( 

.( ٣٨• )Y/ المقريزي خهلط منر نقلا . الحميد همد 
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ص

الدينُي المقررة الأمور من ا إن ت مول أن بما يجدر ذكره تقدم ما إيراد وبعد 
هفظ^ثا ت ُ*الى قال ، به بمفوْ قول كل عن مؤول الدنيا الحياة ثي الإنسان أن 
تقترفهما كل عن أيضا~ ~ ومؤول [ ١٨: ]ق عيده ريب لديب إلا مل ثن 

موولأنه حتى A"؟[ نالير؛ رسنب َكبق بما ب ُاؤَم ؛ تعالى قال ' جوارحه 
ماندوا >ؤوإن ت تعالى قال ، بها عمل إذا ه ونفعقله حطرات عن حطرة كل عن 
.[ ٢٨٤: ]القرة أللاه يي بماسك؛ تخ،نوء أو أنمهكم ؤآ 

لمؤإن ، وباطنه وظاهره وأقوالا أعمال عن مجهللقة مسؤولية ؤول مفالإنسان 
مجزي، ذلك كل عن محاسب وأنه ، وحرام حلال الدين باحكام ذلك كل يربط 

,نارأ ؤإما جة إما الأجرة؛ في عنه 
كلز الدين أحكام عن ار والأسفالموال إلى المسلم تبدوحاجة محا ومن 

أحكامعلى كامل اطلاع على لم مكل ليس إذ ، الدنيا هذه ى وصعنيرة كبيرة 
.، ر I بحداف؛رها الدين 

عنالخلماء هؤلاء وسأل القات العلماء من بمعلم أن فعليه ذلك ل بمم لكي 
:]١^، ثامزه لأ َقثو إن الدئ_ آهل ت تعالى ءال الإسلام أحكام 

٤٣ ]•

الخلماءتقصير الدين أمر من يلزمه ما تعلم مسئولية الجاهل عن يرغ ولا 
الدينأمر من يجهله عما اللم أهل بمال أن عليه إذ ايحداء والملخ التعليم بواجب 

علىوأوجب بها ليعمل ويتعلمها عنها يسال أن أحكامه يعلم لا مجن ألزم فالله 
تخلؤوإد ■ وعلا جل فقال الناس ريعلموه الخلم مجن عندهم ما محينوا أن الخلماء 

حن_ )٣"؛( العمالي ص بن حامد للشيخ العالم إناء العالم صلاح ث-مت من )١( 
٠الحصد عد 



.[ ١٨٧:صران ]آل ولا للنا;؛ى لسق ألكتب أومأ أثِن مقى أس 
.ذلك يان محاني كما 

لكلمختمر ب عف تحرج المقصود ش والدء الموضوع *ي الولوج وقل 
الأمةفي المفتي دور أهمية بيان •ع الفتوى ~ المستفتي المفتي" ~ الإفتاء من 

وخطره؟الإفتاء ومنزلة 

أبانبمعى الأمر في أفتاه بمال أفتى من محصدر المبهم سن هو : لخة الإفتاء 
•المبهم محن أي بمي والفقيه له، 

ؤإخيارْالمستفتي لدى الشرعية الأحكام محن المبهم إبانة هو اصطلاحأ؛ 
.وحوادث ونائع مجن المستفتي لهذا يقع فيما اش بحكم 

محنلعاده ثرعه عما ؤإخار نمالى اف عن بليغ حقيقته ش هو ت فالإفتاء 
وفتوى,ؤإفتاء ومقت مستمت وجود ويضمن الأحكام 

.محالة حكم عن أو أمر عن الموال فالامحتفتاء 
•متقني يسمى رالماش 

٠المفتى يمي يجييه الدي والمقول 

.الفتوى هو عنه يجيب ومجا الإفتاء هو بالجواب وقيامه 

—البلوغ — الإسلام المفتي ثروط )فمن لدلك أهلا الفتي يكون أن بد ولا 
.مجتهدل عدلا — فقيها ~ التكليف 

الإفتاء(:)حكم الأمة في المفتي دور أهمية 
الميمقام الأمة في قائم المشي 

١الغاب منكم الشاهد ليبلغ ألا ٠ ت بقوله متحقق الأحكام  ٠،.
.رآ، ولوآية، عي #بلغوا : ه ونوله 

.الخاري)ْ*ا()ا(

.( ٣٤٦١)الخاري )٢( 



٧علها الإندام وعظم الفتوى منرلأ ي رصالة 

الفتوىمنزلة 

قاؤنتتعتونك : نقال ، هماده أفتى تعالى اض أن ؤإياك اش رعاني اعلم 
أقنءل >اؤ_سمتوناش : ويقول [ ١٢٧: ]الماء ه< فنهن يفًطلم ثم آؤ 

.[ ١٧٦; ، ]١٧ه لككلأ \ؤ 
مقتضىمن ذلك وكان ، حياته ني المنصب هدا يتولى كان ه الني إن 
مءلمل آثه حقاي ت نال حث بدلك تعالى الد ككه وقد ، رمالته 

.أاا-ْاا[ : ]النوة يتقوئؤ< ما لهر تمي حئ سلمنم إذ بمن 
ثولأ،وأصدقهم تدرأ وأرفعهم ، الأمة هذه من المفتين أول أن المعلوم ومن 

وحيهعلى الأمين اش رمرل هو ، بالناس وأرأفهم فصدأ وأحسنهم محانأ وأبلغهم 
٠عليه وسلامه الله صلوات القه عبد بن محمد 

وأشدها، قدرا وأعلاها ، شرفا المناصب أرغ من الإفتاء منصب كان ولهدا 
لأمانهؤإنها ، المسالمين جماعة وأمام ، الخظتم اممه أمام مسؤولية وأعظمها ، حطرأ 

،١١. المفتين أعناق في 
بالمحلالملوك عن التوقيع منصب كان ثإذا ء : ، ٢١القيم ابن الإمام ونال 

فكيفنثات، الالمراتب أعلى من وهو قدره، يجهل ولا فضله، ينكر لا الذي 
المنصبهدا ني أقيم بمن فحقيق ؟ موات والالأرض رب عن التوقع بمنصب 

،فيه أقيم الذي المقام قدر يعلم وأن ، أمته له يتأهب وأن ، عدته له يحد أن 
وهاديه،ناصره اش فان به، والصدع الحق قول من حرج صدره في ولايكون 

رمتئتوكؤ ت تحالى فقال الأرباب رب بنفسه تولاه الذي وهوالمنصب لا وكيف 
ترفااممه تولاه بما وكفى . [ ١٢٧: اء ]النفنهن؛< يفٍطلم اثه ؤر لنثلء أق 

,[ ١٧٦: ، ]١٧ه أممإو ف، أئث ^ : كتابه في يقول إذا وجلالا 

(٥٠٤)السالي علي بن حاُد للشيخ العائم إفتاء العالم صلاح )١( 
.ا-ا١( )ا/• المم لأبن الموقمن إعلام )٢( 



علهاالإقدام وعظم الفتوى ز،نزلة رسالة ١ ٨

أداءني و. المي خليفة وهو ، تعالى اش أحكام العال على يوقع غالمفتي 
العلمأهل ثم ، الكرام أصحابه ر. التبي بعد الخلأنة هده تولى وند اليان وفليفة 
وألبملالنتع إة فر يمء إك قس م\ مما ^،؛٠ ؛ .ق اش فول • بعدهم 
نبيهاش أدب الأية هذه ففي [ ٣٦: زالإسرا، متقولاه طه كا0 اوؤق  ٠٢ؤالمواد 

عنعلى فالواجب وعليه . علم به له ليسر، عما الإمساك وهو عفليم بأدب 
.مثالبه من ليس •ناقبه من هذا أن وليعلم فيه الخوض عن يمك أن نيئا جهل 

فلاالشيء عني يال ١إعالميرا وسيد لمين الءٌام القه رسول فكان 
.الماء من الوحي ياتيه حتى يجب 

ولكنالماد من ؛نتزعه انتزاعاالعلم يقبض لا اممه ءإن ; س المي ويقول 
فسئلواجهالأ روومحا الناس اتخذ عالما يق لم إذا حتى العلماء بقبض العلم يقبض 

كانعلم بغير أفتي من »اا آخر: حدين، وفي . را، وأضلوا، فضلوا علم بغير فافتوا 
.، أخان(( ففد غيره في الرشد يعلم بأمر أخيه على أثار ومحن، أفتاه محن على إثمه 

قاصابصفر فى خرجنا ا ت نال جابر رواه الذي الثجة صاحِط وحدين، 
ليتجدون هل فقال أصحابه فسأل احتلم ثم رأسه في فشجه حجر منا رجلا 

فاغتسلالماء على تقدر وأننه رخصة للت، تجد ما ت فقالوا التيمم؟ في رخصة 
لمإذ سألوا ألا اينه ثلهم قلوه : فقال بذللئ، أخبر ه الني على قدمنا فلما فماص، 
.السوالء العي نقاء فإنما يعلوا 

٠(( اش فتلهم قتلوه 8 ت هؤ النبي قول انله رحملئ، وتأمل، 
إلايرتفيه لا ، سماوي ومنم ، ذكي، ومنزل ، علي، لمقام واممه الفتوى مقام إن 

أعدمن إلا له تفلاءر ولا ، ده مالأفق، ُز، له فتح مجن إلا يتغيه ولا ، حده بلغ من 
الخلافةإنها حقا ومجرده هوانه فيها كان ؤإلأ ، معده الفقه دروع س ه نففي له 

.( ٦٧٩٧)وسالم ١( . )ا/. الخارتم، ■fA* مممؤ، )١( 
.وصته ( ٣٦٥٧)داود أم )٢( 
.م وصته ( ٣٣٦)داود أم رواه )٣( 



عاليهاالإقدام وعظم الفتوى منزلة ي رسالة 

بالقضاءالتشريع ولسان والجوى السر يعلم عمن التوقع خلانة ، العفلمى 
،مدلهمة خطوب مجن أخملرها ومجا ، مهمة مجن أعفلمها مجا فلعمرك والفتوى، 

الفارغصانه عن فيها يكشف أن يأبه ولا ، القوى الحرير بساقه فها يلج أن يخشى 
الدعي.

•خير كل ذس عن يغيب لا وثأنها ، خطير ُقام الفتوى مقام إن 
ذلكبعد فهل ، السهول بالمرض هي ولا ، الدلول بالمرتفى هي فليست 

را،. والمتطعون الأدعياء علها ويتجرأ ، المتجاسرون عليها يتجاسر 
مجنزلةلآ يتين السالف حال مجن نماذج ~ عنوان تحت سياتي مجا وبتامجل 

الفتوى.

)٣(الأزري ممعلفى تحتس الملاح لأبن والمتمني الفتي أدب )١( 



عليهاالإقدام وعظم المتوى منزلة ن( رصالة 

الفتوىْن السلف مواقف من نماذج 
وئداصونهاويتوقولها يهابونها كانوا وكفا 

فيلما أنه ويرصا٠ يحبه لما الملمين وجميع ؤإياك الله ونقنا اعلم 
الصحابةمن المالح السالف كان الجسيمة والتبعة العظيم الخطر من الفتوى 

وويتحاشونها فيها ويشددون الفتيا ون يأبالمشهورين والأئمة والتابعين 
الحاجةعند إلا عليها يقدمون ولا غضاضة ولا باسا L،^، يرون ولا يدافعونها 

مجاوزةمخافة م أحدهعلى تعينت إذا الضرورة أوعند فيها إليهم الشديدة 
.فيهلكون الحق 

المكلفيسأل حين اش يدي بين الموقف لهول منهم استشعار ذلك كل 
كانوهل علم بغير أم علم عن أكان وتحريم تحليل من عنه وقال ربه إلى به نما 

.دخن به أم المسلمين نصح به ممصودأ الله لوحه حالما 
ينزلحتى فيتوقف الوحي، فيه عليه ينزل لم عما يسأل و. النم كان لقد 

لمئة ش لم أجل مادآ ت محه فته ّئل عما اس فيجيب الوحي 
منهءلإأع سأيمأ هل آلمثيهن ذى عى ، ٤[ : ]المائدة 

الؤ هتي ثها إسا قز متس؛غ أءن التاءن ءي ا؛ؤتءلرولى [ ٨٣: ]الكه،ف ذءٍكثاه 
أمربذ آلئ عل آقج عن ؤودظوثك [ ١٨٧: ]الأعراف ئوه إلا وقمآ لِمم؛ا 

سادميمحمثة ويقولؤى َةثهتِ راُعهنِ يكثة ؤسيموؤ0 [ ٨٥ت ]الإسراء 
عدِت،مهأءلإ زق ش حكتثم وثامنيم ستعد وملوث إلمب جما 'هبم 

.[ ٢٢: ]الكهف 

منبأعلم عنها المسئول ما I قال ؟ المماعة مى ت قال ة جبريل حديث وفي 





علهاالإقدام وعظم \سمى -جj رّالة  ٢٢

.( يستحي ولا فلقر يعلم لا عما أحدكم سئل اإذا ت هته مسعود ابن ونال 
أبرئهاما I : وهويقول علهم -مرج أنه عنه الله رصي علي عن النعم وذكر 

للثيءتقول أن قال: ؟ ذاك وئ ل: شل ا الخد ض أبردئ ئ و، 
.اشأءاJمJاتعلمه:لا 

.مقاتله، أصيت أدرى لا العالم ترك #إذا ت عباس ابن ونأل 
وسنةنامحلى كتاب ت ثلاثة العالم I نال؛ أنه عنهما اش رصي صر ابن عن صح 

.I أدرى ولا ماصة 

مجنإليه أحب الكلام يكون أن نمها كان إذا الرجل فتنة مجن • سفيان قال 
٠الكون 

.ميء كل عند يظنونه العالم ! اض عبد لأبي نلت • المروري وقال 
يستفتونهما كل في الناس يفش الذي إن رر • خهغ عود مابن قال • فقال 

هلمجنون 

•أعلم إني يعلم لا لما يقول لن ويل ت جم بن سعيد ونال 
فيهاأكان المتعة عن الله رحمه الشافعي سالت ت الحكم عبد بن محمد وقال 

•ندري ٌا وافه • فقال ؟ نهاية أو تجب نفقة أو ميراث أو ْللاق 
الخير«له يهيأ أن عسى ، oUأعلم لا يقول أن العالم فقه من )) ; مجالك وقال 

.بتصرف ا.ه 

الشيءعن أحدهم يسأل أقوامحآ أدركت ت قال التابعي الساثب بن ءهلاء وعن 
.يرعد وهو فيتكلم 

ليفتيأحدهم إن : قالواالتابعين مجن وهم حصين وأبي والخن الشعم وعن 
أهللها لجمع عنه اطه رصي الخْلاب بن عمر على وردت ولو الة المفي 

؛در'

وحرم، كدااطه أحل يقول أن أحدكم ليتق ا : المالح الملف بعض وقال 



٢٣علتها الإقدام وعظم الفتوى منزلة ى رسالة 

لمايقول أن ينغي فلا ، كدا أحرم ولم كدا أحل لم كدت ت له اث نقول ، كدا 
لمجرداش وحرمه اممه أحله ت وتحريمه بتحليله المبين الوحي ورد ولا يعلم لا 

.٠بالتأويل أو التقليد 
لهم، أقتت عا العالم يضيع أن تعالى القه من المرق لولا ٠ ت حنيفة أبو ونال 

.الوزر« وعلي المهنأ يكون 
اتفقفما سة، عشرة بضع مذ المسألة في لأفكر إني ١٠; أنس بن مالك ونال 

.٠ ليالي فيها فافكر الخالة علي وردت ربما وقال: , الأن إلى رأى لي مها 
يجيبأن قبل ه نففليعرض مسالة عن يجيب أن أحب مجن  ١٠ت يقول وكان 

.يجيب« ثم ، الاحرق في خلاصه يكون وكيف ، والنار الجنة على 
الجنةبين واقف واس مسالة عن سئل إذا مجالك لكانما ٠ ت بعضهم وقال 

لأنوالحرام الحلال مجن مسالة عن أمال أن مجن عالي أند سيء مجا ت وقال • والنار 
إذاأحدهم ؤإن ببلدنا والفقه العلم أهل أدركت ولقل اس، حكم في القطع هو هدا 

٠عليه(( أشرف الموت كان مجسألة عن مثل 
مجا ١٠; فقال الغرب أهل إياها استودعه محسالة عن رجل اله أنه ويروى 

ولكنفيها تكالم أثيخنا مجن أحدأ ممعنا ولا ، ببلدنا المسالة بهدم ابتلينا مجا أدرى 
،مسألتي ; فقال يقوده بغلة على ثقله تحمل وقد جاء الغد مجن كان فلما ، تعود 
ليس; يقول من حلفي تركت انفه عبئ أبا يا ت الرجل فقال هي، مجا أدرى مجا •' فقال 
رجعتإذا ت توحش~ مغير ~ ءاإك فقال ! منك أعلم الأرض وجه على 

•أحن« لا أني ءأ-تحرهم 
تريداويحلئ، ; فقال أجيني ، أباعبئاممه يا; له فقال يجبه، فلم وسالهآخر 

ثمخلاصي كيف أنفلر أن أولا أنا فاحتاج ، اممه وبين محنك حجة تجعلني أن 
.٠ أخلصك 

مسألة،وأربعين لمان عن مثل مالكا شهدت : قال جميل بن الهينمجي وعن 
فمامسالة أربعين عن العراق من وسئل أدرى، لا ت منها وثلامحن اثتتض في فقال 



عليهاالإقدام وعظم الفتوى منزلة مح، رسالة 

أدرى()لا العالم أخطا ءإذا عجلان: ابن قال وتال: . خص في إلا أجاب 
جلساءهالخالم يورث أن ينبغي # : فول هرمز ابن سمعت ونال . ا( مقاتله أصيبتا 

خفيفةإنها السائل: فقال أدري، لا : فقال مسالة عن مرة وسئل ة لاادري قول' 
مالكنغضب . ندر ذا السائل وكان الأمير. بها اعلم أن أردت ؤإنما ، سهلة 

اشقول ست أما ! خفيف سيء العلم في لتس أ سهلة خفيفة الة حموقال: 
؟ْآ : ]المزتل ملأب قه قش تم، >ؤانا : نمالئ 

يهمونوكانوا ، محنكاأربعون أجازه حتى مالك أفتى مجا رر القرافي: وقال 
,الشهرة(( مواقن، عن ويزهدون أنفسهم 

:يقول أر أدري لا : يقول أو فيتوقف المسالة عن يسال أحمد الإمام وكان 
.ذلك نحو أو العلماء صل أو غيري ّل، 

وقالعلما، أقلهم الفتيا على الام، أجر ء : وصحنون عيينة بن سفيان وعن، 
عيينةابن ي جمع مجا الفتيا آلة فيه نمالى، اس جمع أحدأ رأينا ما )ا الشافعي: 

اللهما قال: إلا فتيا يفتي لا المسيب بن معيد وكان . الفتيا« على منه أسكت" 
•٠ مني وسلم سلمني 

يدخلكيف فليتفلر خلقه وبين نمالى اش بين العالم )إن : المتكدر ابن وقال 
•ب؛نهم( 

•* النار على أ"مؤكم القيا ^، أجروكم ء ت جعفر أبي، بن، اش عيد وقال 
• ٠١ديتكم ^، رأيكم اتهموا النام، أيها يا ه ت حنيم، بن، سهل( وقال 

؛ئيء م، ءْلاء سئ)، تال؛ رفح بن، العزيز ءآد م، ء الدارم سنن ء وني 
أناض مجن أستحيي إني ت قال ؟ برأيك فيها مول ألا : له قيل قال أدري. لا : قال 

•را، برأيي الأرض ني يدان 
ألا: له ففيل ٠ أدرتم، لا ء : فقال شيء عن - اش رحمه - الثعي مثل وفد 

(٥١)رمضان خالد صهل لأم أدري، لا اللم نصف )١( 



٥٢ عليها الإقدام وعظم اكتوي منزلة ز رسالة 

تتحلم الملائكة لكن ٠ ; فقال ؟ الخراض فقيه وأنت أدري لا نولك مجن تحي ت
.[« ٣٢; ]القرة عثثآؤ< ما إلا تا عا؛ا ث!ُ سكنلث : نالت حض 

.العلم٠ نصف أدرى لا ٠ ■ أيضا الشميي وقال 
عنفاله رجل جاءه إذ محمد بن القاسم عند كنت )ا ت نال عون ابن وعن 

أعرفلا إلملث دنث إني : مول الرجل فجعل أحسنه، لا ت القاسم فقال ، نيء 
أمحه،ما واش حولي الناس وكثرة لحيتي محلول إلى تتغلر لا القاسم؛ فقال • غيرك 
زرأبمك ما نواش إلزمها أخي، ابن يا حشه: إلى جالس قرض مجن ثيخ فقال 

أنمن إلي أحب اني ييقملع لأن واش •' القاسم فقال اليوم عنلث، أنل مجلس 
.، ١١به(( لي علم لا بما أننكلم 

فكثيرأنهرأ وثلاثين أربعة عمر اض صحت ٠ ت قال لم مبن عمة وعن 
هؤلاء؟يريد مجا تدرى ت فيقول إر يلتفت ئم أدرى لا ت فيقول بال مجاكان 
.جهم(( إلى لهم جسرا ظهورنا يجعلوا ان يريدون 

أيام،ثلاثة إليه يردد فانام محالة عن ناله ، أتام رجلا أن ت محنون وعن 
.أيام[ ثلاثة اليوم لي ، اش أصلحك التي م; ٠١١]فقال 

وأناأقاويل وفيها ، معضلة مساكك ؟ خليلي يا لك أصنع وما ٠ له: فقال 
.٠عماإة لكل اش أصلحك أنت له; فقال . ا ذلك ش تحير 

لحميلك أبدل هدا بقولك ليس ، أحي بن يا هيهات ١٠سمحنون له فقال 
بماكك،تتقي، أن رجوت صبرت إن أعرف، لا  ١٠أكثر مجا التار، إلى ودمي 

.ساعة؟« ز مساكك تجاب فامض غيري إلى تمضي أن أردت bن 
غيرك.أسنمتي ولا إليك جثت إنما ت له فقال 
.ذلك« بعد أجابه ثم ، اش عافاك قاصر » له: فقال 
فيههو عما بالجواب يتامحلو مجن ~ عنهم تعالى اممه رصي ~ فيهم كان وقد 

.مجيب عنه هو الذي المهل الأمر في ويتوقف ، ترب مغير 

ألطم)آ/آ-ا■(يان جامع )١( 



عليهاالإقدام وعظم الفتوى منزلة ي الة ر٢ّ ٦

جوابفي توقفه يكون أن وينبغي ت البغدادي الخطيب يقول المقام هذا وفي 
بناش عبد عن روينا نقد عادة ذلك لكون الصعبة في كتونفه المهلة المسألة 

. ٢١١الحرة« تضمن والعجلة الإصابة إلى الرأي طريق يسهل الشن ٠ ت المعتز 
مثللو ، المسألة عن لتسأل إنك ت له نيل أنه ، معيد بن سحنون عن وروى 

فتةإن : فقال وتتوقف؟إ فيها فترجح ، فيها لأجاب أصحابك من أحد عنها 
•ا ر رجهمم~ — المال فتنة من أشد ، بالصواب الجواب 

ثعرأ;المقام هدا في الأعلام بعض وأنشد 
ؤإحلألم تحريه فس عما استفتيت إذا 

والوأهأخ—طار ك وا فنففي تعجل فلا 
والحالالأمر جض فالفتوى في أت أحعلمفان 
٢٣١ثإدلأل إعجاب ك غرر يلا أحنت ؤإن 

ويذكرالحوى في يعجل من على يزرى ت معتد بن سحنون سمع عمن بلغتا 
المسالةعن لأسال إني ت ونال ، معلميه محن المتقدمض وعن ، ذك عن الهي 

كموعلى صفحة، أي وفي ورنة، أي وفي مي، كاب أى ني وأعرف فاعرفها، 
٢الفتوى على بعدي الجرأة كراهة إلا فتها الجواب يمنعني فما سطر، مجن هي  ١ ٠

.برأيي((وجل عز اش يعيد أن لأستحي »إني : اش رحمه الملف أحد ويقول 
لونهتغير والحرام الحلال الفقه من سيء عن سئل إذا كان أنه محمد عن 
. ٢٠١كان بالذي ليس كأنه حى وتبدل، 
أنهبلد0 فى المذهب إمحامجة إليه آلت وقد الشافعية أئمة أحد عن حكى وقل 

•وقال اكبر على حْلب 

.)آ/ه؟م( والمتفق الفقيه )١( 
٠( ٥٠)رمضان خالد صهل لأم أدري لا اتحلم نمق )٢( 
.رّآّآ-ه'آ، العمادي علي بن حامجد للشيخ العالم !افتاء العالم صلاح )٣( 
،٧٩٠٧٨)الأزهري مصهلفى تحقيق الصلاح لابن والمستفتي؛ المفتي أدب )٤( 
•)٧٧( الجوري لأس الفمحا تحظًم >ْ( 
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إلىاش هداهم ولهذا عليهم وتعنه إليهم الحاجة عند العلماء من أمجئالهم وعلى 
الظلامومصابيح الرند ومنارات الهدى أئمة فاصيحوا ومحددهم ووفقهم الرشاد 
.اف، عد فيما ورعيتهم نياتهم لصدق 

فيخير وكل والتابعين وصحابته ه الله رسول ي حنة أسوة وللعاقل 
.سلف من اتياع 

محهللوبآمنه المرهوب صار اليوم الحال انعكس كيف اش رعاك فانثلر 
أنبأهل فليس بال أن أحب من ء ت الحارث بن بشر مول مرهوبا والمطلوب 

■ة يسال 

والشبهاتوالشهوات الفتن هوجات فيه ظهرت الذي الزمن هذا م صيما لا 
نال. فرحون لديهم بما حزب كل المنحرفة والأحزاب الضالة الطرق فيه وكثر 

حقاالحق أرنا اللهم . ذكر محا علم بغير المنيا إلى المنرعون فليتأمل العافية افه 
.اجتابه وارزنا باطلا الباطل وأرنا ات؛اعه وارزقا 





علهاالإقدام وعظم الفتوى ي.نزلة رالة ٣ •

ذلكعن بمدلون ولا ، كداضل أو ، كداه اش رمول قال ، كداممالى اش 
.الصدور ز  IJثناء وجدها أجريهم تأمل فمن . قط( سلا إله وجدوا ما 
أنالمتاحرين عند عيبا هذا صار ، البوة نور عن الناس وبعد العهد طال لما ف ٠

شدلا . ورسوله اش قول أن كمهم في فصرحوا دينهم، أصول، ش يذكروا 
مهاه ورسوله الله بكلام يحتج ؤانما آ أ الدين أصول ائل مش امحن 

اختصرمن جمليي فيها فمنعوا فروعهم )وأما . والمشبهة والهجمة الحشرية 
هرسوله وعن، تحالمح، الله م، ص محها يذكر لا التي المختصرات بعض لهم 
ويقصونيفتون مما عمدتهم بل ، دينهم قلدوه أنهم زعموا الذكا الإمام ص( ولا 

ذلكقول على والأموال والدمجاي الفروج به ومحيحون ، الحقوق به وينقلون به 
لمظيتحضر من ه جنبتي عند وزعيمهم نمه عند وأجلهم . الصنف 

،الكتاب! ذلك أحله محا فالحلال لمفله، وهدا ، قال مكيا ; ويقول الكتاب 
ماوالصحيح ، أبهلله ما والباطل ، أوجبه ما والواجب . حرمه ما والحرام 

م.صححه( 

-زعمه قي - شرعي قالب ويظهرها الدع، بعض في يذض مجن هذا قي يتامل ل٠ 
.وقحة مكابرة ببيعتها أفتى لن ومعانيه ، الحادات في وتفانيا للعامة تزلفا 
تنادىلمن حياة لا ولكن، حيا نادين لو أسمعّتا لقد 
هوبزينون الذي أن ليعلمون — هم مجا وكتير ~ البدع بتزمحن، يفتون الذين، إن 

هؤلاءوأمثال للعامة، واازلفوا والمنصب والمال الشهرة ولكنها أصلا، البدع من 
علىبنمه وحتم ' الأعمار ُزا قلبه أزغ قد الفانية بدنياه الباقية آحرته باع ممن، 
•مااءا الله رحم من إلا ، قواده 

لأقوآ0آيات على هؤلاء جنايت سفلت القلاثسن بالاراسن ورزئت الأمة هذه بليت وتد )١( 
رحلرهامواضعها عن  ١٠١٠٣وأغهامهم آرائهم بخلاف وردت إذا  ١٠٢الد رّول، وأحاديث 

وجودمع والرأي العنل، إليه اللجوء لم اش بحان اتل بحان س ورموله تعان، اتل أرائه مجا غم ^، 
.الإّلأمأُات اجماع اجتهاد ولا رأى فلا الص وجد ظذا الممل 

•( ٢٤)القرتم، كالح يلم بغر الإفا، خًلر )٢( 



١٣ علتها الإقدام وعظم الفتوى منزلة ز رسالة 

دعاءز بعضهم ناله ما ~ لها تزينا ~ الاعتقاد بدع بعض في نيل محا وأحتب 
:قال الأضرحة أصحاب من اش غير 

عليهأتدخل ; للث،مجصلحة في الرؤساء أحد على تدخل أن أردت إن اأرأيت 
أنتفهكذا ءظلْ؟ مححوبا ، قالبه إلى فريا إنسانا تصحب أن الخير من أم وحدك 

عندالوسائل تبتغى كما ٠ ريلث عند لي توسطي ■ • ٠ سيدة يا ، حسين يا ٠ تقول 
.الروماء((س الزلفى أهل 

ادالممن كلامهم أحشاء وفي . فضلوا السوء مثل ينه صربوا كيف فانظر 
،١١. والاعتار التشهير صبيل على أوردناه ثإنما ، مناقشته تكلف عن يعنينا ما 

بيانؤإليلث ونالها العقيدة أمر محن يهون فصار انخدع مجن بهم انخدع حتى 
:ذلك 

الخموروثراب الزناة كثرة رأى إذا ويحزن ويضطرب.. يفزع الناص بعض ) ٠
لهاويصرفون القبور باعتاب حون بمممن كثرة يرى وهو يتأثر لا محنما 
لكنها... كار معاص الخمر وثرب الزنى أن مع • • المادات أنواع 

شربهو الله لغير العبادة من سيء صرف ينما • • الإسلام ملة من تخرج لا 
تدريسيجعلون الربانيون العلماء كان ولدا .. كافرا الإنسان به يموت 

التوحيدأهمية في كابا ألف قد المشايخ أحد كان الأصول.. أصل العقيدة 
..عليهم مسائله ويكرر ويبد • • لْللابه يشرحه وأخي .. 
..أخرى مواضيع إلى الدرس لنا تغير أن نريد شيخ يا ت يوما محللابه له فقال 

خرجثم .. الله ثاء إن ذلك في منفلر ت الشيخ تال •• تارخ •• سيرة •• فصص 
رجلاأن سمعت ; فقال حزنه سبب عن فسألوه .. مفكرامهموما الغد من إليهم 

عندديكا فدبح له الجن تعرض من وخاف •• جديدا محتا سكن •• مجاورة نية في 
...الأمر هدا من لي بمنبت من أرسلت ولقد •• الجن إلى تقربا •• الهت باب عمة 
وقي.. وسكتوا ١. بالهداية الرجل لدلك دعوا ؤإنما ... كثيرا العللأب يحأثر فلم 

١)القاسي الدين لجمال الإسلام م الفتاوى )١(  ٢٢ ).
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إلينقل ما خلاف الأمر »اذا الار-حة.. خم مجن تئسا : نقال الشيخ.. لفيهم الغد 
الطلابفثار .. بامه زنا ولكه الجن إلى تفربا ديكا يذبح لم الرجل فان .. 

..وعناصحته ... عليه الإنكار عن بد لا ونالوا ... وأكثروا وسوا ... وانفعلوا 
تكرونأمركم... أعجب ما ; الشيخ فقال  ١١ومحرجهم هرجهم وكثر ؤ. وعقوبته 

الإسلام...من تخرجه لم وهى الكائر.. محن كيرة في وقع من على الإنكار هذا 
لغيرانمادة وصرف ... اش لغير وذبح ... الشرك في وقع مجن على تكرون ولا 

التوحيدكتاب ناولما ثم ; وقال أحدهم إلى الشيخ فأثار  ٠٠الطلاب فكت اش. 
يغفره..ولا ( عثليم لغللم الشرك )إن الذنوب أعفلم والشرك .. جديد من نثرحه 

تتعالى قال النار في محخلدون وهم المشركين... على حرام والجة .. أبدا اث 
يىإلءلثلبأُض دما 'الناي ومأويه أنهث؛ قو أس حرم ثثد اثه .حرق من ءؤلده> 

...الشرك هذا عليه أفد ... الشرك في ونع ومن . [ ٧٢: ]IU_ ه آنتثتار 
أنتي: تعالى قال وصدقة.. وجهاد وحج وصرم صلاة من عبأداته جمع 

أهملنهبث رللك تثبمى أذثؤث لن ملك ين آؤ؛ن ثإو إقلث 
.١( ٢ ٩ ص ممحا )اركب من ه أ ٠ ( ]مر:هآ■[ 

فيالشريعة على الجرأة محن العامة فيه يقع فيما يقعون المتعيلمين بعض إن ث٠ 
فيويجملون ، يعلمون لا لها فيتكلمون ، والإيجاب والتحريم اكحليل 
الواحدّمعن\ إذا ، اش أحكام في الناس أجهل محن وهم ، ويفصلون الشريعة 

،ورعه وعدم يمول فيما جزمه من الوحي عليه ينزل فكأنما ، يتكلم محنهم 
وصفههو العلم عدم أن مع أعلم، لا أو أدري، لا : ا__يمملق أن يمكن لا 

بقوله،يثقون ربما الناس لأن العامة؛ من الناص على أصر وهذا الثابت، الحق 
نراهمبل لا ، إليهم الأمر سة على يقتصرون هؤلاء وليت ، به ويغترون 
كذايرى يقول والإسلام ، كذايقول الإسلام ت فيقول للإسلام، ذلك ينسبون 

ذلكإلى >يق ولا الإعلام دن عن أنه القائل علم فا إلا يجوز، لا هزا و، 
وبعض٠ عليه الملمين إجماع أو رموله وسنة اش كتاب بمعرفة إلا 

أظنمحا تحريمه الواضح الحرم الشيء عن يقول ورعه وعدم جرأته على الماص 
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،دينهم *ي بالناس تمر ثاثكة لكل المتمحدين ~ علم بغير ~ الممتن أكثر ا م٠ 
لياصللإنتاء ابري نل بالصلاة المتعلق ائل المعل بابلديه علم لا من فجد 

نعمر المؤمنين أمر عهد في الصحابة كٍار كان ولمد إ هوام وفق يريدون بما 
منخوفآ وذلك ، لأولهم سوئ حتى بينهم الفتوى يدافعون ه الخطاب 

.— ذلك وتقدم ~ الفتيا 

يوقفاكالدنيا علوم من علم م الخوض عند العض تجد أن حقا المؤسف ومن 
الدينائل مأما ، الاختصاص لدوى واتركه ، الأُر هدا عن تتكلم لا • ق١ثالآ بشدة 

.سيرةمهلة قولهم حد على فهي ، ؟! أحد لكل مشروع لها فالتصدي 
يعبرفيها المتكلم فان — العض يظن كما ~ كيلك ليت الشرع فعائل 

حتىعنده س بشيء باتي ولا ه ورسوله اش عن ديترجم الشرع، حكم عن 
رنالقطة؟ لهده نجها فهل وبمهاون، فيه بماهل 

زمرةفي دخل الفتوى على تجرأ من ولا عالما صار للعلم تصدر من كل فليس 
كبيروالعالم شيخا كان را]ن صغير فالجاهل شأنه، عظم سنه كم من ولا ' الفقهاء 

رم.حدثا' كان ؤإن 

عدوأحداثيا أو منافقا أو علمانيآ يستقي ملم مجن والأمر الأدهى بل •' فول أ٠ 
والتكفيروالتدمير والتخريب والتفجير الإرهاب يتب أو مارق الدين من للدين 

٠والمسالم بل والمعاهد ١لمتامجن فتل بتبيح أو الإسلام إلى 
باهل،لها وليسوا للفتاوى، يحصدون الذين أولئك الأمة تعانيه محا أشد محن و٠ 

كانواولما ، العاكاء من مرتديها أن توهم التي تلك الخاصة، الملابس قلبوا 
إدامةعلى القدرة صعق مجن أو الوفليفة أو العمل بحكم الوقت صيق مجن يعانون 
لمايقولوا أن خجلهم هدا إلى أصف الفهم، صعق أومجن الكتب، ض الطر 

حفافوا الشيطان، لتليس بماعون أنفسهم وجدوا ، أعلم لا ت يعلون لا 

.( OA-OU)اللطيف العد لأصامت المخالفات م الفريد )١( 
•)٧٧( الجمال محمد بن لأصاعة أنل العلم ٍنالب يا )٢( 
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شكلاوتحلى اساء بزي تريا من كل فليس ، المجردة آراءهم واعتمدوا علم، 
•عالما يكون الوثوقين بالعياء 

مجنبالحرج وسروا ، الأهواء أصحاب قلوب فير الخير بذرة تحركت ما ؤإذا 
،النفوس مجن الحرج فزال ، برا الدين ا راية لهم ااشيْلان رقع الفتاوى؛ 
را،. كالمطر الفتاوى وانهمرت 

يوافقبما يفتيهم بمن ويفرحون الرخص وبمعون دينهم يضيمجون الناص بض ن أ٠ 
ومجدحفرحا بها طار ومزاجه هواه توافق فتوى سمع إذا بمصهم ل أهواءهم 

.هذاالواغء٠ يفهم الذي الشيخ هو هذا العالم... الشيخ هو هذا ت تاثلأ المفي 
تخالفكانت ؤإن الفتوى عن هذا يقول ٠ اللين جراح يميس الذي 

...الشرعية بالصوم، تساهل أو ... للدين تميع فيها او والمنة الكتاب 
تشتهيهاالتي الرخيصة والفتوى الضعيفة والأقوال الرخص عن للبحث أوتحايل 

وهاالملامة افر نال عدهم فتوى أنها الهم الإبمان ضعيفة المريضة النفوس 
اششرع يتلقى صار زمن م والخصان والويلأت المرارات نتجرع نحن 

قالمحْلماتاث إلا يحصيها لا جهات مجن بل أهله مجن ليس اش وأحكام 
بلااش على القول في والجرأة الجهال وتصدر والصحف والإنترتت الفضاية 

المهاداتأهل بعض واغترار للفتوى والتصدر أهله غير محن الخلم وأخذ علم 
للجهالالاجتهاد باب نح بل الخلم ودعوى الخرب مجن أخذوها التي بشهادتهم 

ذلكنتيجة بهديهم والامتارة اللف نهم على الاعتماد وعدم والمتفيقهين 
المرأةحق هضم بأنه الحداثة وأهل والخلمائيين الخانقين قبل مجن الدين اتهم 

اثبدين واكمسلثا أموال تنمية والربا تْلورا والتعري والغور المرج واعبروا 
أنلمين البلاد على الحاقدين المغرضين الجهلة ببعض بلغ بل وناخر رجعية 
.والتفجير واكخريب وايكفير الدماء إراقة أباحوا 

()٢٨المابم؛|ة لحسن الأمة دمار م وأثرعا الجوياء المغلهرية )١( 
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الخريةبالحضارة ناثر ممن والمنانْون ، ١ العلمانيون به بمفوه مجا ذلك ومجن 
مجعكنت ؤإذا نمل المصلن مجع كن إذا ، وبس المجد *ي الدين الزاممة 

،عليه الناس مجا هدا ، هدا تريد الناص ، لتفك وصاعق لربك مجاعة ، فغن المغنين 
للإصلأممجا ، الشوايلئ ش والتعري للإصلأم ما ، الشخصي وسلوكنا للإسلام ما 

،مجبيل باي الجنسية الطاقة وتصريف للاصلأم ما ، الْلريق ش المرأة وزى 
يفعلهالذي وهدا للإسلام ما ، الزاج لإصلاح الخمر من كأس وتناول للإمجلأم ما 

فيدين لا لقيصر، لقيصر وما ش ممه محا للجميع، والوطن لله الدين ، المتحضرون 
يوصم، المنكر عن وينهى بالمعروف يأمر من ، الدين في مجيامجة ولا المياسة 
صلس يضركم لا بمنيه لا مما تدخل فضولي الاخرين ثئون ني التدخل بقولهم 

فيماأنفه ؤإدخال بقرونها ُحلقة عنز كل ، نرْ م محشور كل اهتديتم إذا 
،مجالاته وللعلم حدوده للشرع ، ئيء كل ي الدين تقحم لا قولهم بمنيه، لا 

.الشخصي والملوك الرأي حرية بدعوى المكر عن والنهي بالمعروف الأمر ترك 
تجديدفيه الإسلام إن , الاعتقاد حرية — التدين حرية ~ الفآكر بحرية القول 

.الوطن أو الثعب أو العروبة بامجم حديثه بداية ز بمضهم نول تثريع، 

مشقةفيه وعريض طويل الدين يقدر، أحد ما الدين يقولون أنهم ذلك ومجن 
،نلحقهم نقدر  ١٠الصحابة . فقط الصحابة أمثال إلى يحتاج الدين ، وتكاليف 

،الزمان آخر في ونحن ، كله به القيام وصعب بالدين نلتزم أن نستملح ما نحن 
فيتطيقه يصلح لا الإسلام ونُلام ، والهات والعادات المجتمعات واختلفت 

فييدخل أن دون بربه المرء علاقة في محصور الإسلام وأن ، العشرين القرن 
الأحوالأو الإعلام أو الاقتصاد أو التجارة و للإسلام علاقة فلا الحياة ثئون 

ومدحبالوالد الاحتفال يكرون من وأيضا ، وغيرها كالزواحات المحصية 

كافرجاهلي طاغوتي تطام وهي الدهن غتر على الحياة إقامة أنها لليّانية الصحيح والمدلول ( ر١ 
في)التدرج الغريمة( )مض ( العصر احت؛،اجات لتلية الغريمة )مرونة الشرسة( )ملوم شعاراتها ومن 

.الغريمة( ممليق 
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قلوباة رقجفوة أهل . الرسول يحب لا أنه يوصم منزلته فوق . الرسول 
.بالة -محا وهابيون 

ويجاريبالفتٍا بماهل من أما ، الورع التقي اارباُي العالم يذمون وأيضا 
نمدحالثرع مخالفة م ولو عليه الناس ئإنال المجمع إرضاء ويريد المجتمع 

شخ، الجيل نيخ ، العصري الشيخ المرن الوسط العالم عي ويبنهم ويشهر 
,الشباب 

وحشيةفيها وأن وتطرف جمود سريعة بانها الإسلامية الشريعة وصم ومنها 
الض١^١^ وبجلد المحص الزاني ويرجم المارق يد تقطع كيف إذ رحمة وعدم 

•القاتل ويقتل محصن 

متهلرفبانه وباطنا ظاهرأ ومحته . الرسول بهدي الملتزم الشاب ووصم 
والوسومةوالجنون بالهوس يصاب يرافقه ومجن أصولي متعصب متثا-د متزمت 

ثإعفاءدروثة الكمين إلى لثوبه تقصيره ويمي , الفسية والعقدة والكبت 
هديمجن أنها تناموا أو ونوا وفدارة ووساخة وتخلف بداوة تسمى ، ل لحيته 
سميثوبها نصرت إذا المرأة أمجا . ورجولة ووقار وهيبة جمال وأنها . النبي 

٠للموصة ومجواكية وحضارة تمدن 

ووقتهاعصرها مضى التي الصفراء الكتب ، الشرعي العلم كتب ويصمون 
افهيذكر من رأوا ثإذا وغباوة وتخلف ولأدْ بداوة أهل المسلمين علماء أوإن 
.صالح أنه يرينا أن يريد مرائي منافق هذا قالوا 

لهاعلاقة لا أهلية حروب هي أو ، انتفاصة أوأهل ، ثوار المجاهدين ويسمون 
•بالدين 

إستادأو . صيثأ ذلك يعني ولا الْلبيعة قالوا والكسوف بالخوف سمعوا ؤإذا 

هياللحية أن عالما حلمها فيجوز اللحية من ليت وأنها عوارض اللحية مي يوبعضهم ( ١) 
فالعوارضوالن.نن العارضين عر الشعر س نت لما امحم وهي ثاإف.تن الخ-هت على الشعر من مانت 

.حلقها يجوز ولا اللحية من 
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ضلتالصدنة ويولهم والصدفة والالهة والسماء الطسعة إلى والتصرف التدمحر مض 
يقولأو الالهت باسم أوينادي مائة والحياة إله لا أونولهم وكونت أوجدت الهلييعة 
.وكدا كدا الأثدار شاءت ، وكدا كدا الفلروف شاءت ، الالهة برب أتت 

ولونقومهم تهواه أمر لكل باكئارمحم ونماهلهم تهاونهم الفاشية الأمور ومن 
والدينالمحفلورات تبيح الضرورات له يقولون عليهم بمرض ومجن محرما كان 
ثربمن والخكرات المعاصي فيرتكبون ، ومعها إلا نفا اش يكلف ولا يسر 

معهنوالفر بهن والخلوة بل للأجانب وجوعهن التاء وكشف للسكران 
الأمحبابلأتفه الحرام أحلوا ربما بل للصلوات وتضييع وغيره ربا من للحرام وأكل 
.والشهوة والمزاح الهوى هوإلا إن أحيانا عارض بدون أو مرض عارض ولأي 

الضرورةوأن المحرمات جميع ش تكون لا وأنها تكون ومتى الضرورة عرفوا ومحا 
،الانكفاف وجب الضرورة اندضت ؤإذا مها التومع دون غقْل بقدرها تقدر 

والقيالعلم أهل إلا الاستفتاء عدم ويجب ، والحاجة الضرورة بين فرق وهناك 
•وبدعة هوى صاحب أو جاهل أو قاس يستفتى فلا والورع 

؛تبجحثم المسلم على إياه مفضلا كافرأ عاملا يستقدم مستهزئ نقم وذاك 
الكافر٠ ; يقول وآخر ٠ بالصلاة وفتنا,وعملتا ونهي لأثغلتا لم بلوأتيتا ا ت بقوله 
.الملم!من وأفضل آمن 

وبعضخيمة عليها العياءة تلص الي المتحجبة للمرأة يقول مجن ومنهم 
•الفرج م نبت ما خيرأ اللحية في كان لو ؛ ويقول يستهزئ الخض الوقحين 

والباعياتالعهر بلاد إلى والمفر والخليلأت العشيقات اتخاذ يقر وبعضهم 
وأنه، محرما ارتكب وأنه وشدة عتق بكل عليه أنكر ثانية تزوج فلأنا أن ممع ثإذا 

.عقله عن وحرج جن قد 

الزبالةم إلقاؤه أو بالصحف الميجارة ؤاحكاء الصحف تمزيق ومجتها 
ناقصالقمآن بان يقول أو ، الامتهان بقصد إليه رجليه مد أو بقدمه وومحلته 

أحرما أو خيالية وفصص أساثلير أوأنه الخرافات بحض على مشتمل أو أو•ساقض 
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والذرةوالفضاء الذرة عصر القرن وهذا القرآن إلا الحضاري التقدم عن الملمين 
إذاأو الفارغ الكلام هذا من دعونا يقول القرآن سمع إذا أو القرآن *ع بماب فلا 

لخليدرينا ما أويقول القشور بهذه تتمكون زلتم لا قال الشربمة أحكام سمع 
القرأن. حق على خرافية أو نررية أو صوفية من المحرفة الخقائد أصحاب 
نسيت، اش كلام عن مارة القرآن ، القرآن يحكي الله؛ حكاية القرأن مخلوق؛ 

نعارتحت مضهم لجوء ومنها • اش لسان على الله رسول قال • قول أو كذا آية 
ةالمدمرّوالخحولة والضعيفة الشاذة الأقوال إلى الناس على والتمهل التيسير 

مواءأبدأ لنا يجوز لا وهذا حدودها ونتجاوز الشريعة أصرار فتخرق نائلها على 
.نية بسوء أو نية بحسن ذلك كان 

اياطلرفع أجل من الشهوات وأهل وعلمامحن منافقين من السوء أرباب وترى 
لأنهممحببة بأصماء بمميتها العاصي زينوا وءرسه الحق ؤإحفاض ونشره 

المليمةالطباع منها لنفرت إليها الناس دعوا ثم حالها على العصية لوتركوا 
;—الأمثلة مجن جملة ؤإليلث منفرة بامحماء بتسميته الحق وكرهوا 

المرأةخروج وسمون • المرأة بحرية والغور والتعري الفاضح الترح يسمون 
ويسمونللحب ساءلي الزنى وبممون للمرأْ تحريرأ وحجابها وفضيلتها عفافها مجن 

.فنانة الفاصقة الفاجرة الغنية ويسمون . والتميز بالتقدم المستهتر الاختلاط 
تحتوالدياثة والفجور الفسق هذا كل ويجمعون بْللة الخليعة الممثلة ويسمون 

إلىاع الأّتغدأ موعدكم قالوا لو أنهم يعلمون لأنهم اش بحان الفن اسم 
عنهاتشمئز بالفطرة واس لا أحد يجبه لم الفلاني فلأن الفاسق الفاجر المغني 
صاحبالقدير الغني مع غدأ موعدنا فيقولون الأصم هذا يقلبون ولكنهم النفس 

باطلهمإلى ويجروهم الناس يغووا لكي وهكذا اكتاز والممثل الجميل الصوت 
الحرمالربا صموا كما هذا يومنا إلى الملام عليه آدم خلق مجتذ حيلهم فتلك 

فيمسحونللأموال تنمية أو استثمار أو بالفوالد . لله والمحاربة صاحبه المعوز 
والكفينالوجه كشف بمنكب سرعيا حجابا الخرج الحجاب وسموا الربا اسم 

أصفرأو أبيض وكذبا محرما أسود كذبا الحرم الكذب وسمرا . والقدمين 
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.نقدأ والسة الكتاب بنص المحرمة الغيبة وسموا • يقولون كما ماحآ أوأحضر 
ويبزون. إنجليريأ موعدأ به الإسلام أمجر الذي الوعد في المحدق وسموا 

الأل4وسبحان والصدق الأمجانة عندهم الكمار فيقولون الكافرين ويمدحون المسلمين 
—المحرمة الموسيقى بان ونالوا . كان من ذمة وأي بل صدق وأي أمانة أي 

.الصدر ويشرح النفس تكن فها التقية للامجراض علاج أنها - خاصة الهادئة 
الخمرأباح الذي ومجن ؛ علاج إنها تال مجن ومنهم روحيا مشروبا الخمر وسموا 
النفسيللكت مجنعا العشيقات واتخاذ بالخليلأت الاتصال وا وأباح؟ للعلاج 

وسيلةهو الذي الشهواني الحرم والحب والغرام العشق وسموا • الشباب عند 
مجانعلا شريفة وعلاقات عذريا خريفا حبا للعرض وانتهاك للشرف وذهاب للزنى 
ةونقاهترفيه والمهر والدعارة الفجور بلاد إلى المفر موا ومج. منها 

إلاقوة ولا حول ولا راجعون إليه ؤإنا ف فانا جو وتغيير وتنقص وترويح واسنجام 
.باس 

الأمجرسموا ■ أنهم حتى الناص بعهص عند الموازين انقلبت عندما وهكذا 
والتمردتزمجتا اس بدين والتمسك . تطفلا النكر عن والنهي فضولا بالمعروف 

ومحتهموموالاتهم • تْلرفا ومعاداتهم الكفار وبغض . تحررأ اس شرع على 
ائذسريعة بغير والحاكم ، أصوليا اس سريعة تحكيم إلى والداعي واعتدالا توسهلآ 
،حكمة الحق قول عن كون وال. لباقة والنفاق سياسة والكذب . إ ؟ حكيما 

والحقبهللأ والمجرم صديقا والعدو عدوأ والماصح . فتنة بالحق والصدع 
،مجاعة والتهور ، مصلحا الفساد إلى والداعي دأ مفوالصلح مبطلا، 

والتعديقيدأ والزواج ، تقدمجا والتبرج ، وتاحرأ تخلفآ والحجاب . حريق والفوضى 
،تسلية والفجور ، فجورأ ولأوليائه لثه والحب حبا اس بغير والتعلق ، جريمة 
،ونومجا كسلا والصيام ، غرامة والزكاة عادة والصلاة ، هدية والرشوة ذكاء والغش 
اسإلى والدعوة . تعميا الدليل أهل الأئمة واتباع ، تكبا والعلم ، نزهة والحج 

.غاية والرياضة ، ، انحلالا والأدب ، جهودأ والفقه ، ديحأ الرخص ونتع ، تحزبا 
يقرؤونهاينءي الأدب سوء أن والشابات الشباب ظن حتى ألفافل من ذلك إلى وما 
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الخيوالغواية الضلال وأن بطولة الإجرام ؤإن فنا والانحلال والفجور والخلاعة أدبا 
المدوأن موصة والشرج اكري وأن محلوبا الماحنة الأغاني سماع ميعتي من شمكن 

الخيانة)) تعيراتهم مجن وكدا . رجعية اش منهج اتاع وأن تقدمية اش منهج عن 
عاديان إنحق في تفريطا واعتباره الزنا جريمة عن مخفض تعير وهو ٠ الزوجية 

حقفي تفريطا يكون أن نل اش حق في تفريطا الزنا فنرى المسلمون نحن أُا 
.عباده 

الدولةإقامة تسوخ أجل ومن دخيلة كلمة وهي الأوسط( )الشرق ؤإطلاق 
فكيفعربية حتى أو إسلامية •نطقة التسمية في بقيت لو فإنها المنهلقة في اليهودية 

القدسمحض يقال أن والصحيح عرمحة( القدس )سقى • لليهود دولة فيها تقوم 
بدلأ)والتراث، الكافر محن بدلأ )الآحر( أو • الكفار من بدلأ )الأجانب( ٠ إسلامية 

تسمية. الإذمجية مجن بدل )والوطنية( الجهاد مجن بدلا )والحرب( الإمحلأم من 
)أهلاليهود( س حير )والنصارى )بالميحعن( والنصارى )امحراثيل( يهود 

.كفاي( ليسوا الكتاب 

.الكافر على اللام( )رسول ■ماره إطلاق 

وعواقبها~ حضارة ينعمونها كما الغربية بالحصاره الإعجاب نتائج ومن 
—تقدم مجا عير الوحيمة 

الشبابأوساط في كير بشكل المسلمين بغير التشبه ظاهره انتشرت 
.الناص من كثير عند مجالوفا ئيثا المحرم الأمجر هدا أصح حتى والفتيات 

لبسأو . يديه ض والأساور ، عنقه في والقلائد الدهبية السلاسل يلس فهدا 
.الصليب 

حجلدون القصير بالسروال الشارع في ويسير الغربية المعان يلمى وهدا 
إأوحياء

٠والمثلين والمغنين اللاعبين س صور عليها التي الملاص يلبس وهدا 
شهواتواتبعوا فيه وزهدوا عندهم الدين صعق الله سبحان الله سبحان أقول 
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وتكلم• حرمْ *ا والحرام أيديهم ز حل ما فالحلال والمال والدوج العلون 
يفتىالكل وصار والشهوات الأهواء وأهل والحداثة العلمانية ونهلغت الرويضة 

دينفي ويتكلم بدلوه يدلي كل صار نعم ومعتقده وهواه فكره عليه بما ويقوه 
.اش!!

منلامحتكثروا فنواهم، في يوبون عمن الأيام هده ش المفتون يعلم لو آه 
ولكن٠ القرآن من ولأفتربرا اللطان عن ولابمعدوا الفتوى من ولاصتقلوا العالم 

،الضالة بالفتاوى الحكام إرضاء همهم يجعلون للفتيا حصدون ممن الك؛يرين 
ذكرنا- كثيرة أمثلة ذلك على عدنا الفصل مواطن في الأمر يمميتع الأقل أوعلى 
بالفتاوىالمائي الحرف تعيير يحاول أن مجن بدلأ بعضهم أن كما ~ بعضها 

نيئاالعرف هذا يعدون تجدهم المكر، عن والمهي بالمعروف والأمر اإصحيأحة 
الرجلنول عن بعضهم محئل كما ، المضلة بالفتاوى عه ويدافعون ، متقرأ 

.الهي على وافترى جائز، أُر ذلك بأن فاجاب ه الخم ومساء الخير باح صا 
كيف٠ : فيقول القوم على يخرج فكان ذلك صنع ند . النبي أن ٠ فقال كدبا 

•٠( أمسيتم كيف وء ء أصبحتم 
بفتاواهمناهيك الأعرج، الدليل هذا مجن ثئت كما تعجب أحي يا وأتركك 

الأغانيوسماع ، الماء مصافحة ثإجازه ، وسماعيا الموميقى راجاز٠ الفاسدة 
يولاعمحماع أإن الصحفيين: مجع حواره بعض في أحدهم تال حتى الخليعة، 
ؤإباحة. فلانة( للغانه الاستماع يفضل مثلا هو وأنه عليه غبار لا المطربات 

المينمابصدد اللبمة فتوى ؤإليك . الشهوات وتوحج الغراثر تثير التي المنما 
:( ٣٥.)١ رقم الفتوى من الثالث المزال 

؟يده أعمالها ويدير سينما ييني أن للمسلم يجوز هل ؛ ٣ ص 
لما؛ اغءرْ أو له سينما أعمال يدير أن ولا ، مينمايني أن لمسلم يجوز لا : ٣ ج 

أنهااليوم العالم في عنها المعروف المماءات ولأن اللهوالحرم، من فيها 
للمجونوتدعو الجنسية، الغرائز تثير فتانة، ومنافلر حاليعة، صورا تعرض 
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رآ؛الفاوى عجائب من 
:أقوالهم من 

جرسمها يوجد لأنه ؤإنما لشيء لا حرام والجامعات المدارس في الدرامحة ن إ٠ 
•طق ومدرس 

•كافر القول هذا نائل وأن العمدة مع ينافى تدور الأرض بان القول ن إ٠ 
•فر الفى مصر المغرب صلاة ن إ٠ 

لممجا اش لخلق تضر لأنه حرام الرأس لجميع عاما كان ؤإن الرأس ثعر حلق ن إ• 
•عمرة أو حج في بكن 

•حرام الدعاء في المدين رفع ن إ٠ 
.التوحيد علم وكدا التجويد وكدا بدعة الفقه أصول ن إ٠ 
•وحرام بدعة الفجر في الأول الأذان ن إ٠ 
•وحرام بدعة الموم من حير الصلاة الفجر صلاة »ي المؤذن قول ن إ٠ 
المسافرعثل •تلهما المهلر ووقت للمريض بالقصر لقول ا •

،بالجواز قال حكمه عن — الولد ياباحة القول كير تولى من ~ سئل عندما و٠ 
يكنلم إنه نال; وصحايمه، ه اممه رسول يفعله لم لماذا المائل له فقال 

•• • اينه إلى والدعرة بالجهاد عنه بانشغالهم وذلك لفعله وفت عدهم 
تيضحك ما البلية وشر 
فهمتاما ليتك نم فليتك مهاو في فهمك ألقاك ؤإن 

.مئةوبدعة حنة بدعة إلى م تقالدين في لدءة ٠١ 
لأنهربا ليس القرض على الزائد المال أحذ وأن العصر صرورات من الربا ن أ٠ 

٠خدمة مقابل 

يسيربمصرف ٠( -• ٤٨^هيتو حمن لمحمل. المتفيهقون 



٥٤ عليها الإقدام وعظم الفتوى منزلة ي رسالة 

٠تقتضيه صرورة أو شرعى عير لغير النسل حديد ت٠ 
الهللاقوقضايا وعفامدها الفضائة الفتاوى خهلورة ز سياتي مجا النماذج من و٠ 

3م.بوالإرهاب والضمحر التكفير وفتوى الإمام غلى والخروج والنوازل 
.فليمملر ونحوها الأديان 

الفتاوى؟هدْ في ربهم عن التلغ صادقي هزلأم كان فهل 
الغامدةالعادات وعبادة الكدب هو هدا إن ت أفواهنا بها فتملأ نحن أما 

وإمحمس^^٠، حى أثن هدرمحأ ؤو، سبحانه اش من الخشية وعدم السيئة والأعراف 
.٢ أ [ ٦٧: ]الزر إتمي_نادثه تنلؤيثت آلميمّؤ نوم هممتهر حمينا 

محنوموقوف غدأ مسئول أنه ولونن ، فتواه في يتوب عمن المفتي وليطم 
قلةمن تتوحثوا ولا الحق سبيل اسلكوا ا ت محميان نول في وليتامل ، اش يدي 
.(( أهاله 

بمياؤثأكي إة ألته ث،يفي عن ؤجئئ آلهؤكا لبج ^^٠ • الموحد لم المأحي 
أربأإني . [ ٢٦: ]ص أ.يثاُ_،ه تجم ئإ ثا شديد عدف نهم أق متنمل عن 
ربماأو علياك ده يفأو ينقصه أن أراد من لكل عرصة ديتلث تجعل أن لث بنف

٠تشعر لا أو تشعر حث مجن الدين مجن أخرجك 

وحدكاش يدي ين وتوقف وحدك أل وتوحدك متحاب أنك اعلم 
الماروبين بيتك خل العامة قول ودع • [ ٦٥: ]الهصص المنمّل\ر،ه لمنتر 

تقياعالما كان إذا ؟ متى ولكن نعم أفول • سالم منها واخرج عالم نليها ُعلوع، 
.فلا ؤإلأ ومجخرأ مهلهرأ نة للممتبعا ورعا 

الراثفةفتاواهم أو بالدين اهلين المتالمفتين هؤلاء بمثل تنخدع أن احذر 
إلاتنْللي لا وتاممه وباممه وافه فانها والخبْل والخلهل والغالخل الشطط ذات الجائرة 

امتفتالهمفي اض يخشون الدين أما مجتهم تكون أن وأنزهك والجهال الأغبياء على 

•( )٢٣القاسمي الدين لجمال الإسلام في الفتاوى ]\ا 



عليهاالأقدام وعظم الفتوى منزلة ي وسالة 

أهلمن ُنه ديهم أحكام س؛اخدون وسرفون الك يدي محن وقوفهم وبمذكرون 
كلخلف يلجرون ولا الغتاوى هده بمثل يبماثرون لا ءنهم والورع والض الطم 
الجاهأو بالمال واغتروا لشهواتهم سلما وفتاواهم علهم جعلوا ممن وناعق ناهق 

.[١٩:]اJجادلت ئمحئؤه ح السلير حنث إة ألا آلبلي يًربم 





علهاالإندام وعظم الفتوى ضزلة ي رسالة  ٤٨

شيخيا ; قال أحدهم إلي فجاء آخر مكان ز وألقيت شهوة؟! بغير النفر وكان 
قاةفي فلأن الشيخ : فقال وأشكاله.. صوره بجميع حرام : فقلت اربا حكم محا 

عنمستفتيا 'الث إلئ وحاء به؛ باس ولا العصر ضرورات س صرورة إنه يقول 
ممنوآخر حلال، أنها فلأن الشيخ أفتى قد ت نال ثم والموسيقى المعازف حكم 

ؤإباحةوالأجنمب والخادمجت بالسائق الخلوة محح ورعأ ولا ولانقى علما يملك لا 
وعدموالقمار بالشطرنج واللعب الفوائد وأخي البنوك مع والتعامل المرية العادة 

الفاتنالمتبرج والنقاب والدشوش ونحوهما العم ابن أو الإوج أخ من الحجاب 
العهربلاد إلى والمفر الهابطة والأفلام والدخان محرم بلا والفر المحرمة والصور 

غيرودعاء اش لغير والدعوة والذبح والتبرك بالشرك تعالى الله إلى تقرب ممن وآخر 
وارففىوالتمشعر التصوف أهل •مجن سيئة وبدعة حنة يدعة فقسمها وباليدع الذ4 

ورجبثعبان ونصف والوالد والمعراج الإسراء يحفلان اض يتعبد وآخر 
.وغرها

هؤلاءأمثال محن الشرعية الأحكام ياخدون اليوم الناس أن الشديد للأمف نعم 
فيقولالفضالحية الفضائية والقنوات والدوريات الجالس ومجن الجهال ارعاع 
المجلس^ أو التلفاز فى حللوه لقد الفلاني الأمجر عن ممعن هل ت مثلا أحدهم 
,الفلأنية والجلة الفلاني 



٩٤ عليها الإقدام وعظم الفتوى منزلة ز رسالة 

الخاطفةالنماوى 

الأسبها ويأخذ وتشتهر تنشر التي العاطفية الفتاوى من الحذر كل ولعحذر 
٠للعاطفة موافقتها هو ما بقدر بها القول لقوة ليس 

الطلاقفتاوى 
.الهللاق ائل مالمفتين: من والزلل ١لخهلا فيها يكثر التي اثل المومن 
قال: أحمد الإمام بن اف، عد تال ٠ الشرعية الإياب » في مفلح ابن قال 

يحسنمن ذا يمن مجن : وقول الطلاق، في يفتي يكاد لا سفيان كان ;٠ أبي 
.ذا؟« 

،مسالة عن أحد يسألني لا أن وددت  ١٠ت الحارث أبي رواية في وقال 
عنقهعن الرجل يخرجه البلاء اثل، المهذه عن أسأل أن من عليي أسد سي^ء ومل 

•٠ ٧^٤ الْللاق ائل موخاصة ، ويمليك 
الطلاق؟في مسألة عن مثل أنه عته; طاهر أبي بن يحمد ونقل 
•انتهى ا ء بثي الطلاق ش أنتي أن ر لص غترى، سل ا ت فمال 

أحمدالإمام ذكره ما الْللاق ائل مفي الإفتاء إلى المشرعون ليتأمل نلنيت 
عنوالتوقف الورع في الإمامض بهيين وليمتدوا ه، نفعن قاله وما سفيان، عن 

الجهالمن كثير من يقع ما ميما ولا الهللاق، مساثل مجن واضحا ليس بما الفتيا 
مجنبالمنع عليها التأكيد حال في أو ، امرأته على الغضب حال ز المللاق من 

علىيندم ثم بالخللاق، مواجهتها إلى حينئد نتسارع ، بهاالإلزام أو الأمور بمص 
الطلاق،يرد لم أنه له ويزعم الفتوى، إلى المرعين بض إلى فيأتي الطلاق، 

لهفهفدع ، به واجهها بما عليها التأكيد أو امرأته على التشديد أراد ؤإنما 
فيوالوقائع القصص أكثر وما الطلاق، وقوع بميم ويفتيه الفتوى، إلى التسرع 

.فيهاواسع مجال وللحيل ا زمائ في الأمور هدْ 
ثتبغير الفتيا إثم ويتحملوا الزلل في يقعوا لثلأ الفتيا على المتسرعون فلينتيه 



عليهاالإقدام وعظم الفتوى ي،نزلة رسالة 

والحاكموالدارثطى ، محاجه وابن ، واكرمحذي ، داود أبو روى: وند 
جدجدهن اثلاث نال: . افه رمحول أن ت نقهنه هريرة أي عن وايهقي؛ 

أبىصحح في الأياني وصححه ٠ والرجعة ، والطلاق ، النكاح : جد وهزلهن 
.(٢١٩٤)داود 

.غريب(( حن حديث وهدا الترمنأى؛ قال 

٠والذهي الحاكم وصححه 
هالني أصحاب مجن العالم أهل عد هدا على والعمل » الترمذي: نال 

•وغ؛رهمء 
أنهالمسب بن صعيد عن معيد بن يحم عن »الموطأ« في مالك وروى 

.t والعتق والهللاق النكاح ت لعب فيهن ليس ثلاث ٠ ت قال 
•مالك ءرش من اليهقي( ورواء 

لفظصرح أن على العلم أهل عامة اتفق )١ ت المن٠ معالم ه في الخهل١بي قال 
يقولأن يفعه ولا ، به محواحد فانه العاقل؛ الثالغ لمان على جرى إذا الهللاق 

.الأمور من ذلك أشه ومحا ، طلاقا به أنو لم أو هازلأ، أو ، لاعبا كنت 
أثهسذوا ت تعالى اممه بقول ذلك في العلماء بعض واحتج 

يشأولم ، الأحكام لتعطك ذلك، للناس لوأطلق : ونال ، [ ٢٣١: لالنرْ ئنيآه 
ايمنالذلك في فيكون هازلأ، قولي م :كن يقول أن معتق أو ناكح أو مجطلق 
ذكرءجاء مما بشيء تكلم من فكل جائز؛ غير وذلك وتعالى، سبحانه اذ4 أحكام 

لأمرتآكيدأ ذلك حلاف يدعي أن منه يقبل ولم حكمه، لنمه الحديث ^ا في 
وهوتعالى، افر رحمه الخطاي كلام انتهى • ا أعلم واش له، واحتياطا الفروج، 

فيهجاء بما رليعملوا ، الطلاق في الفتنا إلى المسرعون فليتأمله الحسن غاية في 
.له والاحتياط الفروج لأمحر التأكيد محن 

)UA-؟A(اكويجري حمود للشيخ الأحكام وتغنم الفتيا إلى المشرعين عر الملام )١( 



١٠ عليها الإقدام وعظم الفتوى منزلة ى رمالة 

را،فها؟ الفتوى حق يملك ومن النوازل محايا 

التي، المادات ائل مفي ليس الاس؟ إيتاء يملك فمن . وملح كبير موال 
الدين، الكبار العلماء يدانعها الخي النوازل »ي ولكن ، الكثير عمومها يعلم 

يترتبالتي الفتوى جمل رئته يجعل؛ي الدي ذا يمن . الدنيا في آمالهم انقعلعت 
لمسلمين؟قال حل أو إمام، على خروج أو لم، متكفير أو ، دماء مفك عليها 

•الفتوى على "مأْ من لها فيا 
العالمين(رب عن الموقعين )إعلام اسماه كتابا اتنه رحمه القيم ابن صنف لقد 

ماش عن يوقع كأنه المفتي فجعل 
أوالذين، الص»نار العلم طلاب ليس النوازل هذه في الفتوى حق يملك من إن 

رحمه— الشافعي يقول )ا ، الناس صدرهم ثان ، العلم مججالس للتوفي ركيهم ثنوا 
.كئيي( علم فاته الحدث تصدر )إذا ت ~ الله 

ولعمحهم:-
ارهدبالأحداث إذا الأمور إن 

،لالخللأ٠ صيرها في ترى الشيوخ دون 
 iاس رحمه - العيد دقيق ابن ال ت;

جائز'غير ا عندنهذا يقولون 

رم. عد« لكم كون حتى أنتم ومجن 
طلابهميربون الدين الأجلاء العلماء بل الأحداث ليس الفتوى حق يملك إنما 

•بها المعنيون أهلها لها النوازل فى الفتوى أن على 

.)'اا'-أا'( محياش نمدالإل،ن فكرة ما-بمة )١( 
منالصادرة القرارات لكفة على الكتاب هذا يحتوي ممل؛شة[ تاصيله درامة النوازل ]فمه وانظر 

٠مجلدات أربع في ينع الجيراثي حسين محمد د/ يألف , المعاصرة النوازل م الفقهية المجاهع 
٠( ٢٧)زيد أبو لكر العلمية المجموعة )٢( 
.( )٩٨زيد أم لكر العلمية المجموعة )٣( 



عليهاالإقدام وعظم الفتوى •نزلة ي رسالة  ٥٢

والهيئات، الفقهيان المجامع خلال من نمير أن ينغي الكبار الأمة ائل مإن 
الفتاوىإصدار قي الناخر والهيئات المجاسمر تلك على أعب كنت ثإن . العلمية 

٠الخاصب الوقت عن 

الكتبفي القول بمجرد الناس أفي )من تعالى: اش رحمه المم ابن قال 
•وأصل صل ففد وأحوالهم وأزهنتهم وعوائدهم عرفهم اختلاف على 

علىكلهم الناس طب من جناية من أعفلم الدين على جنايه وكانت 
كبمحن كاب فى بما وطائعهم ، وأزمتهم ، وعوائدهم ، بلادهم اختلاف 

علىمحا أصر الجاهل الفتى وهذا الجاهل، الطبيب هدا بل أبدانهم، على العلب 
.المستعان، واض وأبدانهم، الناص، أديان 

والابات، الاستدلالات تجمع الي الفتوى تللث هى نريد التي الفتوى إن 
بلالعالم رأى يكفيهم لا الذين لإقناع نعى ، واضحة بشفافية ، والأحاديث 

الاتفاقبمكن لا الخلاف مسائل مجن كشرا أن بميني مع • الشرعي الدليل يريدون 
الحدودولكن عندي، فيه خلاف لا وهدا عمله، ولكل واحد، رأى على فيها 
الدماءئييح أو أوللأمة، للناص، صررأ تب نالتي تلك هي تجاوزها ينبغي لا التير 

.أولأ اممه أمام مجحامب فهو مجته يصدر ما مجنا كل وليراقب . والأموال 

برسولعهدا الناص أقرب وهمم الفتوى س يتحرجون الصحابة كان ؤإذا ت أقول 
الاجتماعيةصيما ولا عصرنا مشاكل من كير تلقاء بتا فأحرى . اش 

فيالتسرع أمرين نحدر فيما نحدر أن ونحوم النوازل قضايا محن وغيرها والاقتصادية 
صحيح.تدبر دون الفتوى البلوى من لأن الشامل العميق الدقيق التفهم قبل الفتوى 

.الحياة من وفرار جين لأنه والانكماش 

ويعقدواالمناؤلرات المشكلات لهده يقيموا أن الأُور بولأة وأحرى 
أحقالدين أمور فإن العلمية الجامع ويالفوا الأخصائية اللجان ويكلفوا المؤتمرات 

•الأخرى الأس س سواها س كله بدلك 





عاليهاالإقدام وعظم الفتوى منزلة ي ربالة 

مالأعلام اساء وتقديم الماد مصالح في المظر الأمر ولي على نجب 
الجهلةمن الدين بأمور العلمية الناصب إلى تهلاثل مجن وبمنع والأحكام الفتاوى 

يحلنلأ الجاهلين، من — باش نعوذ — معدودأ كان ومن نعم . الشرعية بالأحكام 
أخيإذا ئ؛ه I حشك إلى فادزج بعشك ليس I له: يقال بل الملمين؛ إفتاء له 

الإفتاءعن وزجره ، منعه الأمور ولاه على فيجب ، وأصل صل فقل بالجهل 
متصفاكان مجن إلى الدينية العلية ، نية الالوظيفة هده وتفويض وردعه، 
. ٢١١بالأuية

٠٠٠

المابم)٣٣(إفاء العالم صلاح )١( 





عليهاالإقدام وعظم الفتوى منزلة ى رسالة ٥ ٦

صالكل ;عود أن نحرص ذللث ومع واهلما ووطنا أمتنا على نحرص إنا واش 
٢أ • مناص حين ولأن بالنمر المريدة العدالة يد تناله أن نل الحق ؤلريق إلى 

يسيربتصرف ( ٧٩٠٧٨)اش عد بن الإله لعبد فكرية مراجعات ^١، 



٥٧عليها الإقدام وعظم الفتوى منزلة ي رسالة 

!إوالماد الزخ أهل من الحذر الحذر 
محاولةعراه نقض في أثرأ وأتيها الإصلأم على حطرأ الزلات أعظم ومن 

الأديانأهل وبين لمين المبين يهاربوا أن زمانما في والماد الزيغ أهل بعض 
قاربواأن أيضا ومحاولتهم ، الإسلاملدين الخالقة الملل أهل سائر مجن الياطالة 

رسولعليه كان لما الخالقة والزيغ البدع أهل من لهم والمحالغين السنة أهل ين 
•عنهم اش رصي إحسان لهم والتابعون وأصحابه اش 

٠كثيرة ومقالات لهم كب في الهدامة المذاهب هده إلى دعوتهم نشروا وفد 
ثينهلنعدوا قأ لغو ت تعالى اش فول عليهم لينطق ثإنه 

موهتا غث ,؛ti ورو ع،ورأ \جقل قمذ _J( إق سنّهلم بين ؛, ^١٠٠آ'لإني 
اريرةبجبجس• لا ه آفيدْ إفيؤ ؤذتمآ . مروى وما ئدوئم 

•تحالى وقدلّ • ١[ ا""ا١ ١ ٢ ]الأتحام:^ ٥٨٣ثم ما يلمحم• 
..٣[ : مهناوورئثه< أتيم ؤثدثثوث أق دون من أيل؛آ؛ ظينجآ أعهدو١ 
رمديبثاء من يضل أق ؛ن منا مءاه ضلهء سؤآ ئم نعن ؤأ،ذعن • تحالى وقوله 

•٨[ • لفاًلر يمبمنعؤزه يما علثم أقه إذ حنت علتمم نسك ندهب ثلأ بثاء من 
ألدفإنهم ، الحدر أند الرايتين هؤلاء من لنمه الناصح المؤمن فليحدر 

وسائروالنصارى اليهود من وأهلها المنة على أصر وهم ، وأهلها للمنة الأعد«اء 
إنهٌنهم؛ الأرض وبملهر ، شرهمم المسلمين يكفي أن المؤول واش • الملل أهل 
.را، عليه والقادر ذللث ولى 

١٦)التويجري حمود للشيخ الأحكام وتغيتر الفتيا إلى المتسرعين على الملام تغليظ ، ١ل 



علهاالإقدام وعظم الفتوى منزلة هم( رسالة  ٥٨

را،ظم بلا الق على القول جرم 

•نافدكلها والتعصب ، والترخص ، والشذوذ ، التعالم إن ت نقول ذلك ونل 
.علم بلا تعالى ك على بالقول الجزم إلى تودي 

تللث أقول ما واسمع 
جرماوأعفلم إثما أغد الربا بان الواعظ لمقل إذا الاستنكار قسمات رأينا كم 

اشعن اتحارفتن سبحان له تتهلل معنى لكنه ، الكار من ونحوه الزنى من 
الائام،من سواه دون التنزيل فير ~ بالمحاربة عليه اش توعد ذب الربا إذ ؛ ورسوله 

""بالكاد ومضارباتها تجارتها وصرب الأمة حياة تقويض في الأفاعيل يفعل ولأنه 
.دركات لكنها ، هدم وسائل إلا المعاصي وهل • سواْ معصية تدانيه لا بما 

هوأغلفلوما ، والعصيان البدع وأساس ، والكفران الشرك أصل إن هنا ولنقل 
والعدوان:واليغي والاثام، الفواحش جميع ومن منها 

ؤ؛لالأعراف سورة في تعالى قوله والدليل • ا علم بلا تعالى الله على لقول اا 
ام٥^^١ وأن أدمق سو وأتى ^؛٠٢ بثلن وثا  ١٣٠ثا يلإ ■زلإ إنا 

.[ ٣٣: ]الأعراف ه 0من لا تا أف ي صؤأ نأن ثثلثا ه ثو ؤ نا 
الشراعجميع في أبديا تحريما لداتها تحريمها الأرع المحرمات فهده 

;سبحانه فقال التعلي سبيل على الكريمة الأية في فيها الشدة ومراتب والملل، 
,أوإها ٥^١ [ ٣٣: ]الأءراف ي وثا  ١٣٠^ ثا ألمحش يلإ ؤ إقا ؤءل 

تسب1حانم فقال أعظم هو  ١٠٠صيحاته ذكر ثم 
.[ ٣٣: ]١لأءراف ألإ،ه ّئز ثآتز >ؤثألإيم 

٠صيحاته فقال أعظم هو ما صيحاته ذكر ثم 
.[ ٢٣: ]١لأءراف ثتلتناه ه يرذ ز  ٢٠إف قزه ؤوآن 

ا-١٣١٢٣)زد أم لكر الخلمة الجموعأ )١( 



٥٩علها الإقدام وعظم الفتوى منزلة ي رسالة 

;بحانه فقال أعفلم *و ما بحانه ذكر ثم 
.[ ١٦٩: ]الغرة شلتو0ه ب ما أم عثر ملوا جق 

والفنالضالة والدع والكفر الشرك علم بلا -مار انذ عانر القول إذ 
.الجاثرة 

دجّلقهمزرف تتح دم أثث قإة م، آرءينم • تحار قوله ولتتدبردا 
•خه-بمْآ : لمس ه تنسمي أثه عق أر ثكم أذنك< ءآق م ليقك ■مإثا ثنث 

ءأ^١ :ثن \ص;^١ مثم نجذ ِث موأ >بج نمار:  ٠١٨
:]١^ بمدمي،ب ي آ3كذب م عثر نرمحن ١^؛؛ إة ألكذب أم عق قنريأ 

١١٦ ].

قال[ ٥٩: ]يونس ^^٠ ١٤٠^ عر أز ذم' أذى >ؤه : ار مت^ 
منرالأحكام،يسال معا التجوز عر بليغا زجرأ زاجرة الأية بهدم كفى ا • الزمخثري 

مدجالزإلأ -بماثزاوغم ذي،ء ر أحد يقول لا وأن نها، الاحتياط وجوب عر وباعثه 
.-مارااث لألأنهومفترعانرولضمت القه فليتق يونن لم وس ؤإبمان، إتقان 

،أتل، لم مجا علي تقول من ٠ س؛ اس رسول قال قال؛ ه عريرة أبي عن 
نقدرند بمر عاليه فاثار ، المسالم أ"ءوْ امتشاره ومن ، النار منر مقعده فليسوا 
.را، ٠ أفتاه مر علؤر إلمه قاتما ، ثت بغير بقتنا أفتؤر ومجن ، خانه 

.اثد4أ غلهم قالوه ا حديث وتقدم 

ملمولم تلجب من، ٠ : تال ه السير أن ، عنهمااش رصي عمرو ابن وعن 
م.مضاس، فهو طب منه 

يكنلم ظن طيب والفتي عليلر ءالمتفتي : اش رحمه الثافم ويقول 
,قاله« ؤإلأ بلجه مايرا 

ص.وصته ( ٣١٥٧داود)أم )١( 
الأزم.رمته ( ٨٨٦/٣داود)ر ض صحح ( ٣٤٦٦ماجه)وش ( ٤٥٨٦يائي)أم )٢( 
.( )١٦رضان خالد سهذ لأي ادري لا . الملم. من، )٣( 



عليهاالإقدام وعظم الفتوى منزلة ي رمالة 

.علم بلا اش على قوله سب دينهم عن الناس يضل بمن فكيف 
عجب؛ألش 

الرحمنمحا على ذاك ويحيل الورى يفتي متطبمب جاهل من 
٠له يقول ، عالما يستفتي أن ضيد شخصأ رأى إذا العامة بعض أن ربما 

فيأنه مع ، حرام هذا ، واضح الأمر هذا الأمر هذا في تستفتي أن في الحاجة مجا 
غيرهذا يقول أو به، فيلزمه ، واجب هذا يقول أو له اممه أحل ما فيحرم حلال الواقع 

الواقعفير وهو ، حلال هذا يقول أو ، عليه اممه أوجس، محا عنه فيسقط ، واجب، 
لأخيهوخيانة ، اش ثريعة على عنه جناية وهذا ، عليه اس حرم فيما فيوقعه حرام، 
فقكالبلدان من بلد محلريق عن مال شخصا لوأن ٠ علم بدون عره حيث، ، اللم 

فكيف،وتغريرأ ُنلئ، خيانة ذللئ، الناص ولعد تعلم لا تا وأن، هنا من الْلريق ت له 
.شيئا عتها تعلم لا وأنت، ، اش أنزل التي الشريعة وهو الجنة ءلربى عن تتكلم 

الجنةوحرم الخانمن كيد يهدى لا واش غادرأ خائنآ غاشا يكون لا كيف، 
ومووليةأمانة والفتوى . النصيحة والدين ، وأهله للإسلام وهوغاش لقيه من على 

.فتراه وعاقبة ؤإثم تعة يتحمل مؤتمن والمتشار 

الناسأفتى )من ت المونعض إعلام كتابه في ~ اش ~رحمه القيم ابن الإمام نال 
•عاص( *هرآثم للفتوى باهل( وليس 

إمامبحنون اللم، ، التنوحي سعيد بن السلام عبد معيد أبى عن وجاء 
الشافعيةعند الأم« ا؛ا ككتاب، المالكية عند هي التي ء المدونة ٠ وصاحب، المالكية، 

•ء؛رْ بينتا آخرته باع محن منه وأشفى بدنياه، آخرته باع من الناص أثقى ا : قال أنه 
ندالرجل يأتيه المفتي فوجدته . غيرهبينتا آخرته باع فيمن ففكرمحتح قال؛ 

بامرأتهقيتمتع الحانث فيذهب، عليك، شيء لا ت له فيقول ورقيقه امرأته في حنث، 
.، أ ٠ هذا بدنيا دينه الفتي باع وقد ، ورقيقه 

.الفتي إلا غيره بدنيا آخرته باع من وجدت  ١٠: غيره وقال 

•( ٢٤)سم)ي لأبن القيا سلم ( ١إ 



عليهاالإقدام وعظم الفتوى منزلة ى رسالة 

.ذلك وتقدم وبمدافعونها وبموقونها >هابوذها السلف كان الفتوى ولخقلورة 

السنةيجانب ممن ينقضي لا والعجب أعجب لا لى وما لأعجب وإني 
ولوتيقنالكاسدة والأقوال الفاسدة والأراء والعادات الأهواء إلى ويحتكم والكتاب 

ؤ)؛أنمؤأ ال*رأى بقول وأمثاله هدا فندكر والصواب الحق خلاف أنها 
هي؛ن ش أدي نةؤن نس لا ثئ وقنوم . نجم عمق أئن 
.أ0ٌؤ< و إلا 

والشجارالراع يثير مما الصورة بهده العلماء عن والخلاف الفتاوى نقل ؤإن 
اJللةيثير مما الصورة بهدم العلهاء عن والخلاف الفتاوى نقل ؤإن بينهم، فيما 

المجردةالفتوى بتقله يخهلئ قد فالناقل العلم، ؤللة وخاصة الناس بين والزعزعة 
المقل.خطا ومحللمة دليل، بغير الفتوى نقل ظلمة : ظلمتان فاجتمعت الدليل عن 

برأى••• العلم في عمره جل قضى عالم فتوى معارضة أيضا المعالم من ثان 
فيوتكلم بدلوه يدلي كل صار ولكن • عنده.. دليل لا مفكر أو مثقف أو واعظ 

.، ١١المستعان واش هك اض دين 

علمبغر الفتوى إن : ودب هب من يستفتي أو علم بغم يفتي لمن وأقول 
قلمن واستفتاء إليها والتابق بشأنها والمهاون ُقامها إلى والمجرؤ إليها واكئاول 

فيوالمشرع العالين رب على والمقول المئين هوالخسران واض ذلك وتقواه ءلّه 
إنوعقابه اش عياب من عليهم يخشى اض على والافتراء به يأذن لم يما اش دين 

حيناش من ويلهم فيا يفعلوا لم ؤإن عنها ويرجعوا فتاويهم وينقضوا يتوبوا لم 
الماسيقوم يوم خافية عليه تخفى لا الذي اش يدي بين والوقوف اش على القدوم 

آدميأؤمحار ومذ أكمه تجم َكامله أوزايهم لءء_عؤآ ؤ الع١لين رب 
الفتياعلى الماس وأجر . [ ٢٥]الحل: تيؤُك>ب ما ستثاء ألا عر دعيٍ يضونهر 

المتقولنالمعساكين هؤلاء سع أما النار على أجروهم عليها وأجروهم علما أتلهم 

الأثرياتنه عبد بن كوني النصوص ئيتت إذا الخلاف ذكر تحريم ش الخصوص عقد ( ١) 
٩٠)•



عليهاالإقدام وعظم الفتوى منزلة م رسالة 

بجتيأنس ^٤١^ بملي دك ثنا بجر ى ألمحش يلإ عدم لدّا ؤء، • أدك الذ على 
ثثبزهي تا أثي ي وأن ثتلننأ دء يرد ز نا إف شهأ وآن أيم 

ثن؛نا ألف تث له.؛ ^٢ ئيفتوا دهن و ت وجل عز وقوله [ ٣٣ت ]الأراف 
فيزفيرن\ ^١؛ أثم يزل ما آرءسم ُؤتل * وقوله ٢[ ١ • ]الثوري أثله يد يأذن 

٩ْ[: ]يونس مئدزكث>ه أثو عق آم ثكم آذزى ءآثث م وحقلا -مإما نني ئجملثم 
.ماموسا حقل ندا \عب ألسيثكم نجف ل1تا دمولوأ ^^٠ • اش وقول 
زيي ؤَومحعبم : وجل عز وقوله ١[ ١ ٦ : ]الحل إه ب آلك أم د ء^ 

:ولأءر\ف ق4تاووثه أتم >ؤزنخكإرت : وقوله [ ١٠:  Jp]عظم أف عث 
•]٣•

،فعله يحل لا علم بنير افر على القول ت نقول أن بنا يجدر تقدم ما على ياء 
،فته الخوض يسوغ ولا ، ُنه نيء محاح ولا ، فته يوخص ولا ، إتيانه نتغ ولا 

عنهنهى ،و . اممه رسول وحفرْ اممه، حرمه وقد ، فعله ي الشروع ولايرضى 
وحجزته، النحلة مه وتت ، الجماعة وكرهته ، المنة وحمته ، الكتاب 

،الغرقان ^^^١١٠ ونطق ، القرآن جحربمه ونزل ، الملة دونه وحجرت الشريعة، 
،ناول ولا ، فيه رخصة ولا التنزيل ومحكم ، الكتاب ^آيات يمحريمه وصدع 

•را، نجهة ولا ، تأويل ولا ، ولأتمحل 

خلق LJمسر وكل ، لأهلهاالفتوى نترك أن فينبغي الفتوى خهلورة عرنا ^ذا 
فكل' لها ُؤ*لءن وليسوا للفتوى يعرضون لا الدين شأن مجن يغض لا وهدا . له 

أنهذا معي ليس لكن فن. أى في الاخرين على بها يتفوق ميزة النه يعطيه إنسان 
كشرينأقوام مجن نماذج لنا تقدم وقد ، عل؛ بغير فيه ويقول اممه دين على يتجرأ 
اللهعن يصدروا أن الخوف أجل ومن ، ذللث أجل من هابوها للفتوى أهلوا ممن 

•علم بغير ه رسوله وعن عزوجل 

بنحامد نرران أم اختمار . والألفاظ المعاني تناسب إر والوعاط والكتاب الخطياء دليل )١( 
.للمناية بتمعرف ٦، ٠ ر الحميد عيد 
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الرجلمول أن وتحفليمه، اث تقوى س ثإن الإيمان، من ؤإن العمل، مجن إن 
لأنالعقل؛ تمام من ذللث ^ن ، غيري اسأل ، أدرى لا ، أعلم لا • محٌلم لا عما 

ؤإن، منرلتها وينزلها -حينئذ ه نفندر يعرف ولأنه ، به وثقوا نيته رأوا إذا الناس 
عليهيقول ولا ربه يدي محن بمقدم لا حيث ، اممه وتقوى الإيمان تمام من ذلك 

•يعلم لا ما 
ربعن توقيع وهي ومحرجة جدأ •نحْليرة فالفتوى ، نشت العلم محيالب يا 

والتهالليفيها التمع من حذار وحذار العلم بغر اش على تقول أن فاحذر العالمين 
.را، البارئ كالماء والورع التقوى أهل عند فهي أدري لا بكلمة وعليك عليها 

(١٢)'-^، ٧١ّّليمان فتحان إعداد النجاة أردت إن العلم ءاالب يا نصيحتي هذه )١( 



عليهاالإقدام وعظم الفتوى منزلة ي رسالة ٦ ٤

راآاسم طلبة واجب 

ملمن يتمن الملمين بقاع من كثم ى العلماء فه قل الذي العصر ذا هش 
أنشريطة وأحمق منه شر م من ميتولاها ؤإلأ منها يتحرج لا أن للفتيا أهل 

إذعته سئل عا كل على يجيب أن مكلف غير فهو ؤإلأ يعلم لا بما لايفتي 
بلدهش الفتيا عليه توجهت لمن يسغى ولكن وسعها إلا نفا النه يكلف لا 

حقهقي الفتيا أصبحت فقد ه نفيعلم وأن اممه دين م يتفقه أن غيره فيه يوجد ولا 
فتحالذي هو وتعليمهم الناس تدريس وعن الفتيا عن الأخيار نتورع . عين فرض 

يحنأن المرء فعلى وأضلوا فضلوا علم بغير فأفتوا الجرأة العلم لأدعياء المجال 
قصدبغير يخملى أن ذللث بعد عليه وليس العلم تحصيل في يجتهد وأن نيته 

.وحده ض فالكمال بدليله الحكم طلب في ومعه بدل إذا تقصير أو أوتعمد 
أنله نيين بشيء أفتى إذا الشخص أن وهر الأهمية غاية في آخر شي وثمة 

لمنيذهب وأن الخطأ بموب وأن الحق إلى يرجع أن فعلته قال ما خلاف الحق 
.، ٢١أبدأ هذا من يستحي ولا بذللث ويعلمه استفتاه 

الأفةهذه أن - علم بلا والفتوى العلم كتمان اش وقاك - أخي اعلم ثم 
ماجستيرمجن الشهادات فنالوا للدنيا بعلمهم العالم طلة بعص عند موجودة 

الدنياش وخيمة وعامتهم عقلتم إلهم فهؤلاء كتموا ؤإنما يعلموا ولم ودكتوراْ 
طرحاالناس على الحلم يطرح أن الحلم طلب على فينبغي ، لأوبوا لم إن والآخرْ 

وأماكنهمأزمانهم ز الناص يحتاجه ما مراعيا الأساليب بمختلف كان أينم-ا 
يفعلا حتى إجابتها يعرف وهو سئل إذا الأسئلة على ويجيب المختلفة ومتوياتهم 

التيالعفلام الذنوب مجن فهذه علم بلا الفتوى من يحذر أن وعليه ، الكتمان في 

٠الضمين صالح بن محمد للشيخ العلم بكتاب وأوصي ( ١) 
١I ؟-آُ ١ ره أحمل، محمد الحاج قمة؟ أم رحمة الاختلاف )٢( 
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الفتوىيأخذ لا وأن ، لدينه يحتاط أن لم المعلى يجب )١ ; قال حيث ~ الله 
مواء، منه يشت لا ُلريق أي من ولا ، مداعة ولا مكتوبة لا ، ودب هب ممن 
منكل ليس لأنه الفتوى من التتت من بد ولا علماني، غير أو علمانيا القائل كان 
فلالديه يحتاط المؤمن أن والمقصود التثت من يد فلا للفتوى، أهلا يكون أفتى 

علىيقض حتى يشت بل ، أهلها عتر من الفتوى ياخد ولا ، الأمور في يعجل 
،لديه يحتاط حتى العلم وفضل بالاستقامة المعروفين العلم أهل وبمال الصواب، 

الذكيوأهل • [ ٤٣: ]المحل قنليه لا َقئر إن آلدئ أنل ت تعالى قال 
،علمه يعرف لا أو ، دبمه في يتهم من يسأل فلا . والمنة بالكتاب العلم أهل هم 
،اممه دين في بماهل ممن أو ، ، ل (( المنة أهل جادة عن منحرف بانه يعرف أو 

بكراهةالقول أو ، للاجنثي كفيها أو وجهها المرأة كشف أو الأغاني يجيز كمن 
محرمذلك أن مع ، ١ الوالد ُاباحة أو والموسيقى والتصوير اللحية وحلق الدخان 

•شرعا 

الرفيعالمقام بهذا أكرمهم من ويا المسلمين شاب ويا . . اممه في إخواني فيا 
ؤالإي؛منكم ءامنهمأ آلإيق ألله • التبيين منازل وتنزلوا عليين تعلو بمحقه خذوه 

أجآح ئأولفلى والرسول أثآ ه ُؤوش ' [١١•]المجادلة در؛أثتؤه ألمبؤ 1ومأ 
أوكشوحنن رأكظ،ءءف ثالثيدل والمنم\ل السثى تن ءلإ(م أث، أنم 

كانواالذين ه الله رسول صحابة سلفكم في ولكم . [ ٦٩: ، ]١٧
الحقمعرفة في جهده يذل ذلك فعند عليه تعيينها أحدهم ير لم ما الفتيا يتدافعون 

عماسئل إذا أحدنا يضير ولا أسوة خير لاحسان وأتباعهم هؤلاء في لكم ، فيها 

بنالعزيز همد الشيءيَ سماحة تأليف يه( يلحق وما )التوحيد •سوعة ومقالات فتاوى مجموع ( ١ر 
٥٠( زا"/* الشؤم سعد محمد وإشِاف جمع باز 

لهفقال ، بالجواز قال حكمه عن - المولد باياحة القول كبر تولى مجن - مثل وعندما )٢^ 
وذلكلفعله وقت عندهم يكن لم إنه ت قال ، ١ وصحابته اش رمول يفعله لم لماذا ت السائل 

...القه إلى والدعوة بالجهاد عنه بانشغالهم 
يضحكما اللة وشر 

فهمتاما ليتك ئم فليتك مهاو في فهمك ألقاك وإن 
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الخلمطلة عر الواجب وس 
أدرىلا وقول الطم كتمان ين الفريق 

للثيمول وكأن الشمس ترى كما وتراها ، وتمدفها المسالة تفهم أن العلم فكتمان 
اشت وتمول الورع ؟ واللام الصلاة عليه يتوضأ كان كيف العوام أحد 
ه.المي وضوء كيف يمرقون العلم ُللبة لأن مظلم، الورع نهذا أدري، لا أعلم 

صعةالفتا أعالم، اش : فتقول ؟ الإسلام أركان كم ت الناس أحد سالك ؤإذا 
اوتوأمثق أسع أحد العلم كتمان هذا ، فتتاهدْ فهل كالسيف، 

.[ ١٨٧: ]آل ذكث!ولإه< ولإ للنايي، هئنم الكتب 
•العلم كتمان عن ه الني نهى وقد 
.٢١١، dti-إذا يكمه أن ، عالم ءلألْ كان لن بمحل فلا 

منبلجام القيامة يوم اش ألجمه فكتمه علم عن مثل من رر ; الحديث ففي 
فييكن ولا داود أتي صحيح فى الألأاني صححع ( ٣٦٥٨)داود أبو . نارا 

يقولفنائم تكتمه ولا الحاجة عند به والصدع الحق إظهار من حرج صدرك 
دزكرئيمء لنندر نته حمج صثا-يك ل ذم  ٦١٥إنك يزل ُؤك-ب ■ بحانه 

.[ ٩٤: ]الحجر ه متن تا >ؤةنثغ ، ٢[ : ]الأعراف لأث]ضىه< 
أعامةأم لكن ٠ ت قال عامر بن ملم عن بسنده الله رحمه الر عبد ابن روى 

•٠ بلعناكم فمد عنا بلغوا ت فيقول ٠ تحم ٠ فنقول ؟ عقلتم ٠ يقول ثم فيكثر يحدثنا 
هداوانثروا الد4 اتقوا : لنا يقول مجالكا ودعتا إذا كا ء : قال القاسم ابن وعن 

ال , تكتموه(( ولا وعلموه العلم 
وتالجاهي انكسر المجلس في أدري لا ت قلت لو ويقول؛ فريقآخر يقابله ولكنه 

الماسمحي فتي وتقل أعرف لا أني المجالس في محي نماثل يعرف لا الماص 

.( ٠٩)رمضال؛خالد صهل لأبي أدري لا ٠• العلم نصف )١( 
؛١٦٠)رملان بن اش همد لأبي وجمعه تحصيله وطرق طله وأداب العلم فضل )٢( 



٩٦ عليها الإندام وعظم الفتوى منزلة ز رصالة 

تهع علي محمول ، المرض هدا م أدري لا محمول بان نمته رفع أن يعرف وما 
.الرسول نال ولذلك أدرى لا : فقلت أدرى لا عما مثلت إذا قلي على أبردها مجا 

ولذلكربي عند علمها ت تال عنالماعن سألوه يوم [ ٥٢]طه: عند علمها ؤثال 
بتيأعزيز أدرى وما ؟ لا هوأم لعن أمع أدري  ١٠); المحن الحديث في ه عنه ورد 
(.٢٢١٧)الصحيحة وانفلر الألباني وصححه ، ٤٦٧٤)داود أي إ ؟ لا أم هو 

علمفي أربعة أو ثلاثة ٠ ت حديث هؤ عه ;حفظ الحفاظ بعض قال حتى 

.الجهل ومحق العلم محق وم تدري لا كنت إذا ترفعك أدري فلا 
مزدحمونوالناس مسالة في مثل إذا منهم تكون أن بالله ونعوذ الناص وبعض 

.العويصة ائل الممن كانت لو حتى ه نفويقحم فيتهور أدري لا محمول أن حاف 
فيقولأجوبة بمجموعق يجيب لأنه العلم أهل لعض أقوال فيها يقول وبعضهم 

فيالظن ذم واش ، تخمينا يعني ، الأجوبة بعض بميب أن فضله من اش نال 
>ؤإن: وقال [ ٣٢: ]الجايت شبف\قه ص وما ظنا إلا ثملى >ؤإن ت وقال القرآن 
اليقينفانه بالعلم ابدؤ! » : حذيفة وقال . [ ٣٦: ]يوض ثبماه أو مق م لأ ألخلق 

.٠ الظانون يأتي أن قبل 
.صعبة الفتيا ^ن هذا علم إذا 

الخضفي للوقوع إلناص يرض أيضا فهو اض عن محخم المفتي أن وكا 
،حراما وفرجا ، حراما دما يحل قد لأنه ويتاهل ويحففل يتحرز لم إذا والضلال 

.، ل , العظيمة المحاذير من ذلك غير إلى ، حراما ثطعاُا ، حراما ومالا 
سمعتأو يقال قوله منها الاستنكاف حجابها ويهتك أدري لا العالم جنة 

فانتبهأش أو ينال الجهل فتصف أدري لا العلم نحف كان ؤإن شابههما مجا أو 
.، ٢١اش وفقك لهذا 

.٠ العلم نحف ، أعلم لا •' يعلم لا فيما الرجل قول ا •' داود أبو وقال 

i( ٢٠)امموزان صالح للشيخ الاجتهاد )١( 
(١٧)الغربي مححان فحان إعداد اكجاة أردت إن العلم ءلالب يا نصيحتي هذه )٢، 



عليهاالإقدام وعظم الفتوى منزلة ي رسالة ٧ •

اسمطالبة وليحدر 
الصوابمن بمد عته والرجوع الملم وعدم الخطأ تأويل ْن 

•نهيقع ك1ن ه المي حم الخلأ من محعصومأ المفتن من أحد ليس 
فيللمنانقين والإفن ، بدر أمارى من الفدية أحد نمة ز كما الاجتهاد ني 

بشيءأجه حق من بشي له نمت من ٠ قوله وبدلنل ، الجهاد عن التخلف 
، ٢٦٨•البخاري  ١١القيامت يوم لها ياتي النار من نطعن له أنمغ ا فانيأحذْ فلا 

يصححبل العامة الأحكام في الخطأ على اض يفرم لا ولكن •  ١٧١٣وملم 
١١^،.

علىالصواب له ويتضح ما مسألة في حْلاْ له تين عندما الناس وبعض 
.محاب دونها ليس النهار رابمة في كالشمس اتضاحا كلامه خلاف 

كلامهعن الرجوع في عفليمة ومرارة بالغة صعوبة يجد الحالة مده ي ف٩ 
جبنهفي تبقى عار وصمة فوله عن التنازل أن ويقلن الواضح الصواب طريق وسلوك 

•~ زعم ~ الدير أبد 
الصورةله تتضح لم الدي الحق عن الباحث يلمس أن إلا مجته يكون فما 
عنوبعدها تنوعيا اختلاف على ورجله بخيله الأدلة جمع ُي ومحدأ بل الواضحة 

والبقاءللإصرار له الدافع بان الأخرين إقناع أجل من ذلك كل القضية محور 
أنهعن فضلا بالْلهور لقوله تشفع لا بأنها علمه مع ~ الأدلة كثرة هو رأيه على 

•الحق 

وأنهوطهوره للحق جه عن بالحديث يبدأ حتى له الثيهلان تمويل ويزداد بل 
وأنهؤإطرائها ه نفتزكية *ى وبجدأ رأيه غير ش كان ولو الحق له يبمين أن يتمنى 

يئرلونكيإن أهوههم مى نحج حقلمه ؤَكمبم، • • مينه عند الحق لزوم مستعد 
الحقإبهلال إلى يعي ممن أنه فليعلم مانه هدا كان ومحن ْ[ : ]الكهف كذبآه إلا 

.الحق نصيه أن وزعم وصام صلى ؤإن اناطل وإحقاق 

.)٧٨( الأثقر يان لمحمد . الإنتاء ومناهج لفمحا ا (



١٧ عليها الإقدام وعظم الفتوى منزلة ق رسالة 

محبماؤ ■ تعالى فوله عند ~ الله رحمه ~ جماعة ابن الإمام قاله ما أحسن وما 
.٨[ : ]الأنفال أكجيمته< م وؤ اشلل وثظل آ-ليى 

فلحدرإ"مام صفة اياطل وتحقيق الحق إبطال إرادة إن ٠ • اش رحمه ءال~ 
.(( ُنه 

قضيةأن تعالى" القه رحمه ~ الوهاب عبد بن محمد الشيخ ذكر وقد 
أهله الله رسول فتها حالف التي الجاهلية وسائل س الفهم، بعدم الاعتذار را 

الموضعهذا في — تعالى اش رحمه ~ محمد الشيخ كلام ذكر وناب الجاهلية 
فانهللصواب الفهم بعدم وتذرع وسقوطه ببهللأنه علم ما بعد حطأْ تأول من لأن 
.الجاهلية أهل صفات ببعض متشبه الحالة هذه في 

وحرصهمورعهم على تدل التي( السلف أحار من شبما هنا أسوق هذا وبحد 
بلالحت، يخالف أمر أي عن التامة باكاعة التام والتنازل كان أينما للخم وحمهم 

,ذلك بتنازلهم تعالتح، اممه إلى والتقرب 

تابيروهو ، التلقيح عن( التام( ماله لما ، المفتن، رأ/، وهو ، أه فالنى 
فلمتراإنما : نقال يضره بأنه أ-حمروْ نم ء شبما ذلك يغني أقلن ما ار ت قال ' النخل 

أكذبلن فاني به فخذوا شبما اممه عن حدثتكم إذا ولكن بالفلن تؤاحنوني^ فلا فلنا 
•التلقيح إلى يرجعوا أن وأمرهم ، ١١وجل، عز النه على 

أفتىثم ، المشركة مسألة م الأخوة إصقاط أفتى ، فيد عمر لذلك 
.ذلك في لديه ترجح ما ءلء_( بناء بالتشريك 
فلمافأفتاه مسألة في استفتاه رجلا أن فهتم هريرة أبي، م، ورد ما ذلك ومن 

ىفادى يتطع فلم الرجل لتدارك فذهب أحهلأ أنه إلك، هريرة أبو شه الرجل ولى 
ذلك.في أحطا وأنه بكذا كذا ألة جمفي أفي هريرة أبا أن الوق 

أغلقتالمي الوهمية الحواجز تلك هريرة أبو ألغى، كيف اممه أيدك فانظر 
•الحق إلى الرجوع عن وصدته الاrا بعض على الأبواب 

.يحوم( ٢٣٦١الفضائل)م مل :١( 
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في;نامحلرا عدما اش رحمة عليهما يومف وأي مالك محن ورد ما آخر وُثال 
رحمه— يوسف أبو نال يوصف أبي حجة على مالك حجة ظهرت الصاع مقدار 

تعالىاش 
—حنفة أبا يعني ~ صاحي رأى ولو اف عد أبا يا نولك إلى رجعت فد 

منكانوا الذين الأفذاذ أوكلن؛ اش فرحم رجعت كما لرجمر رأيت ما — اش رحمه 
•را، مينه عند الحق إلى الرجوع إلى الناس أسرع 

؛يعرففلم ، فأح۵لاالة حمفي أمحتفتي اللولوى زياد بن الحسن ان ورد ومما 
فيوكذا كذا يوم أستفتي زياد ن المحن أن : فادى مناديا فاكترى أقام الذي 
وجدحتى يفتى لا أياما فمكث إله، فليرجع بشيء أقام كان فمن ، فا-حْلامسألة 

.رأ، ]وكدا[ كدا الصواب وأن ، أ-حهلاقد أنه فأعلمه الفتوى، صاحب، 

آ١ "٨  ١٠)المسلم الشباب مها بمع تسعة مزاش ( ١ر 
.الجوزي لابن الفمحا ممئيم )٢( 



j ٧٣علها الإقدام وعظم

فتوى
الصوابإلى ١^ رجوع 

أفتىu أن له تبض عدة وبعد ، نيهافأفتى عالة عن شخص مثل إذا ; السؤال 
يفعل؟أل عليه فماذا صحح غم به 

كماأخهلات، ويقول بالحق، وبمي ' الصواب إلى يرجع أن عليه الجواب؛ 
ويقول؛ت بالحق وبمتي ، الصواب إلى ؛رجع أن فعلته نديم( )الحق عمر؛ قال 

،حْلآ أنها لي اتضح ثم ، وكدا بكيا أفتيت ; الأولى المسالة فى أحهإات 
.وكدا كدا والصواب 

وقضيةالتابير قصة وذكر . عليه الواجب هو هذا بل ذللث، نى عليه باس ولا 
.ذللث وتقدم المشركة الة حمفي عمر 

طريقوهو ، معروف أمر ، والحق الصواب أنه العالم يعتقد محا إلى فالرجوع 
،فضله على يدل ذللث بل ، نقص ولا ، ذللث في حرج ولا ، والإيمان العلم أهل 
.الخهلآ وترك ، الصواب إلى رجع حيث إيمانه وقوة 

بشيءليس نهدا ، عيب هدا إن الجهلة؛ بعض أو ، الناس بعض نال ولو 
،ر ٠ بنقص وليس منقبة وأنه ، فضل أنه الصواب 

.\( Ur-\UY)ص باز، ابن ، ( ٤٧)الإملامحية البحوث محجلة 

محنىأو مخطئ أنلث رأيت محا محتى الحق ثإلى الصواب إلى ارجع أحي فيا 
فضيلةالحق إلى فالرجوع — وتحصيله علمه قل مهما لهدا أحد— نبهلث ما 

إلىوالرجوع • ^٢، الحق إلى الرجوع عن الكم ياخدك أو بالإثم العرة ولأتاحذك 
واجب.ذللث بل اياؤلل قي التمادي س خير الحق 

اومي-مخالد إعداد الحرام الثلد علماء فتاوى الصرة المسائل في الشرعية اكاوى )١( 
(٨٠ ٩٠٨ ٠٨).

١٠( )٥ الغربي سليمان فيحان إعداد اكجاة أردت إن العلم محيالب يا تمسحي هده )٢( 





٧٥عليها الإقدام وعظم الفتوى منزلة ز رسالة 

ْههةسائل 

،١١الأئمة تقلد : مسألة 

والمنةالقرآن ني نص وجود عع له مجال لا الرأي أن على الأمن أجمعت قد 
صاحهبه يأثم باطل رأى متهما واحدأ يعارض الدي الرأي وأن الصححت 

.بهالعمل يمح ولا 
للعلمالمنتحلون الجهال فيه ويكثر الصالحون العلماء فيه يقل زمن في خاصة 

وقوله، ٢١ا( العلم ويقل الجهل يظهر أن الماعة أنراط- من » ت قه المي يقول 
. ٢٣١ربكم(( تلقوا حتى منه أنر بعده والذي إلا زمان عليكم يأتي لا را ت ه 

الأصلخالف فقد كان س كاثأ وعلان فلأن لقول الدليل ترك س أقول: 
إذاالمرملين محيي محنة مخالفة يجوز لا أنه من المسلمون عليه أجمع الذي 

أئمةعليه ن ومخالف الملف لهدي مخالف فهدا كان، من كائن لقول امحتانت 
أنالمسلم على فالواجب التعصب، وذم التقليد ذم على متفقون فإنهم المذاهب، 

الشافعيأو الخفي أو اّلكي مع كان محواء به ياحذ وأن ، الدليل ينصر 
•غ؛رهم أو الجلي أو 

للناسبدلك يرضوا ولم بشدة تقليدهم عن نهوا  ٢٤١الأربعة الألمة جميع إن 
;المجال هدا في بعضهم قاله ما ثإليكم 
:الق رجمه حيمة أبي أقوال 

.أخذناه أين من يعلم لم ما بقولنا يأخذ أو يعمل أن لأحد يحل لا ~ ١ 

بنالرحمن عد بن ناصر د/ : إعداد وأحكامه( الساند باب )التقلد،ي للاصتزادة وانظر )١( 
٠الشثري ناصر بن محعد للدكتور وأحكامه( )التقليد بعنوان وأحر الجديع محمل 

.آخر بلفظ  ٢٦٧١لم وم ٥٠٧٧البخاري )٢( 
...(  jUjعليكم .اتي لا فانه )امروا بلففل ( VOA)البخاري )٣( 
.)هه-7ْ( الزياري مد عامر للدكتور أعمى ومقلد متع ين )٤( 





٧٧عليها الإقدام وعظم الفتوى منزلة ي رصالة 

اف:رحمه أحمد الأمام أقوال 
حيثمن وخذ الأوزاعي ولا الشافي ولا مالكا تقلد ولا مليني لا — ١ 

.أخذوا 

.مذهي فهو الحديث صح إن ~ ٢ 
ثإنمامواء عندي وهر ، رأي حنيفة أُي ورأي والأوزاعي مالك رأي ~ ٣ 

.الآىر في الحجة 
.هلكةشفا على فهو اف رصول حديث رد من ~ ٤ 

منكشر في حشفة أبا إمامهما الحسن بن ومحمد يوصف أبو خالف وقد 
المسالل.

بهاأفتى أن له سق عما ممر في ذكرها التي وأقواله الشافي فتاوى واختلفت 
,بمصر الجديد ومذهبه بالعراق القديم مذهبه بين العلماء ميز حتى المراق في 

عندما- اليه رحمهم حتيفة أي أصحاب أجل من وهو - يوسف أبا الإمام إن 
ذللثإلى ومجا الخضراوات وصدقة والمد الصاع عن وسأله أنس بن بماك اجتمع 
هؤلاء)أترى ت يوسف لأبى ونال • المتواتر المدينة أهل بنقل فيها فأجابه 

رجعتزقي نال . يكذبون( لا وافه زلا نال . ؟، يكذبون يوسف أبا يا 
رجعت(.كما لرجع رأيت ما ~ حنيفة أبا يعني ~ صاحي رأى ولو عبداش ياأبا 

•وتقدم 

محمدالإمام وصاحبه هو كرجوعه النقل هذا إلى يوصف أبي رجوع وكان 
زإنت يقول كان سيخهما أن لعلمهما سيخهما قول وتركهما كثيرة، أحاديث إلى 
.، ١١تبملغه( لم ولكن صحت إن حجة أيضا الأحاديث هذه 

بممرالثاضي تلاميذ أبر — البوبملى يعقوب أبي عند كنا ت الأثرم أبوبكر قال 

ابن^ ١٧الأحكام أصول م والإحكام ( V-Y-ro/xسيأ).ابن الإسلام شخ فاوى )١( 
.( Ao1-A،>o/n)حزم 



علهاالإناّام وعظم الفتوى •نزلة ز رسالة ٧٨

صربةوجعله كتابه عن ا ١ ومحه السكين فأخذ ، التيمم نى عقار حديث يكر ف~ 
فهوالخبر عندكم صح إذا ~ الشانعي الإمام يعتي ~ صابا أوصانا رهكذا ; ونال 

ملي(م•
مخالفةاجتهادات له كانت أنه إلا حتباليا كونه رغم ادد4 رحمه تيمية ان ثإن 

جزئيااجتهادأ مجتهدا اعتم ذلك ومع الأربعة للائمة مخالفة وحتى بل ، لإمامه 
.مطلقا لا 

ولمتعالى اممه رحمهما الشافعي ثإُامه شيخه حالف افه رحمه المزني وهكذا 
أخرىمذاهب في بافوال ممن مذهب في لمنع الأخذ متع من المتهدمين عن يرد 
والأكثروالأصوب الأصح عن البحث هدفه أن بما للاجتهاد أهلا كان إذا أو 

.والة موافقة 

القائل:در وفه 
الإماميفة حنأبو نال 
تعرهماحتى بأقوالي أحذ 

هجرةالدار إمام ومالك 
فسولذو محنه كلام كل 

رأيتمإن نال والشافعي 
الجدارافاضربوا الحديث مجن 

تأكتبوالا لهم قال وأحمد 
الرجالألد تقلا دبملث 

إسلامله لمن بغي ينلا 
المرتضىوالحديث الكتاب على 
الحجرةنحو أثار وند قال 

الرسولسوى مردود ومنه 
رويتملما مخالفا قولي 

اراالأخجالمخالف بقولي 
 Uاطلواذلك أصل بل ك ق

مقالاأولاهمو ترى حتى 
افه:رجمه المم ابن قال 

الذيعلى فهو الخوف كل والخوف 
فلأننول لأجل نحوص النرك 

•الصحيح عئار لحديث واحدة ضربة والصحة ضربتان يانه الشافي الإمام قول حن أي ( ١ ر 
إذاالإمام قول كابه)معتى م الكي الدين تقي هذا الشافم قول معز ص اتد )٢( 

•بماعي[ نايف بمحمتق مهلوع وم مذهمي( فهو الحديث صح 



٧٩عليها الإقدام وعظم الفتوى منزلة ى رسالة 

المذاهبملئي على إجماع صاك أن يقال أل يصح هل الأنوال هذه فعد 
منهمرصي هي الأهوال هذه وهل ؟ المقلدين العلماء بعض به صرح كما ، الأربعة 

جوازقي لهم أدلة ويجعلوها يوولوها أن المقلددن على يعيد وليس بتقليدهم؟ 
.رن الأعمى والتقليد التعصب 

المائليفتى أن سمحانه اس يدي ين مقامه يخاف الذي الفتى ليحير 
مدهبهمن أرجح المسالة تللث في غيره مجدهب أن يعلم وهو ، يعتقد٠ الذي بمدهبه 
أنظنه على يغلب بما الفتوى يقتحم أن على الرئاسة فتحمله ، دليلا وأصح 

كيديهدي لا والله ، له وغاشا ورسوله لله حائنا فيكون ، خلافه فى الصواب 
،الصيحة والدين ، وأهله للإسلام غاش وهو لفيه من على الجة وحرم ، الخالين 

.، أ للحق ثاراطل ، للصدق الكدب كمضادة للدين مضاد والغش 
وهوانبمذمة الردى يلقى يلمهما من ثوبين من وتحر 
الثوبانما بئالتعصب ثوب فوقه الركب الجهل عن ثوب 

والكتفانبها زينت حلة أفخر بالإنماف وتحل 
الأمرانفحبذا الرسول نصح مع الرحمءن حشية معارك واجعل 

ينصرهبما والتحلي المذموم العصب من والخلي الحق غايتك وليكن 
•آدم بتي من أحد الخهلآ من لم يلا ت الدليل ويعضده 

بينالتفريق ذلك أعفلم ومن والإنصاف العدل تعالى ارث4 فرض لقد : أحي 
البدعأهل طوائف وتحذر فتتبع، الحق أهل طائفة لتعلم المة وأهل البدعة أهل 

أغلىالعقيدة وجناب كان، أيا لأحد مجاراة ولا فيه محاباة لا والحق فتجتب، 
.والأحرة الدنيا صلاح بصلاحه الذي هو إذ ؛ جاب كل عءن 

تقلدولا ، الأعمى واكقليد والهوى العصب من نفك جرد ; أحي 

وشفىفكنى الفوران صالح الشيخ عله ورد كتاب،)اللاذميت( ني اا-وءلي ذلك ذكر كما )١( 
•دُفى 

٨٠^ ؤ» شقرة إبراهيم لمحمد واكعليد الاجتهاد في السديد الرأي )٢( 



علهاالإئدام وعظم الفتوى عنزلة ز رسالة ٨ •

أشارعا وهذا ، بالحق ؛عرنون الرجال ولكن بارجال تعرف لا فالحق الأشخاص 
الحقاعرف بالرجال الحق يعرف لا حارث )يا : }٤^ طالب أبي بن علي إلته 

,اهله( مرق 

ؤإياكالاس رفضك ؤإن صلف من باثار )عليك : اش رحمه الأوزاعي ويمول 
متمم(.صراط على وأنت ينجلي الأمر فان بالقول لك ز-حرفوْ ؤإن الرجال ورأي 

،رسوله وسنة اممه كتاب والعض الرأس عر وأفول أكرر اممه في أخي 
•"ّأ"؛مرأن "ُُّذورين أصحابها كان ولو فمرفوصة الناس أخطاء وأما 

ؤإنناله مجن على اياطل ورد بغيصا كان ؤإن قاله، ممن الحق اتل هذا يا 
الحقإر والرجوع ، بهاأحف فهو وجدها أر المؤمن صالة والحكمة -صبا كان 
ص.في المائي س خير 

لقلةتستوحش ولا الحق بطريق )عليك اش رحمه ~ عياض القاصي نال 
•الهالكتن( بكثرة تغتر ولا اياطل وطريق bي١ك ' الكتن اي

,أهلها، قلة من تسترحشّوا ولا الحق سيل )املكوا تعيينة بن سميان وتال 
ؤإنمابشهرتهم ولا بهم بانا ولا بهم باحا ولا بالكثرة يغتر أن لملم يتبغي ولا 
يقولحيث تيمية ابن الإسلام ستخ اينه ورحم • والمنة الكتاب جميعا بينتا الحكم 

تردهأو ه الرسول به جاء مما سثئا تكره أن من الرجل أيها الحذر الحذر ف٠ 
بالشهواتاشتغالك لأجل أو لشيخك، أو لمذهبك، انتصارا أو هواك، لأجل 

،ب4 جاء بما والأحد ، رموله طاعة إلا أحد طاعة أحد على يوجب لم الق4 فان ، أوالدنيا 
منفان أحد مجخالفة عن اف مّأله ما الرسول واتبع الخلق جميع المد لوحالف بحيث 

هؤالرسول به أمر ما بخلاق ارأمر لألأ ه لرسول معا يطاع إنما يطاع أو يطيع 
حيرلا ل عملك عليك •/دود أبتر تكن . ولاتتدع واتع وأطع واسمع فاعلم أطيع  ١٠

. ٢١١« أعلم واش عامله في خير ولا الاباع من أبتر عل في 

>٢٩، الإسلام)ا"ا/دْآشخ ناوي :١( 





عليهاالإقدام وعظم الفتوى منزلة ز رمالة  ٨٢

ئجاوزهولا به قنئانث، ذلك بن آثرأ نه أصت  ijUت عنهم اش رصي الصحابة 
عيرواطرحه فاتزكه ذلك من شبما مها مب لم وإذ . ءيرْ عليه حر ولا ، لثيء 

الحقله بان ما بعد امرءا اش ورحم الراشدين بن u اض بإذن تكن ، عليه ماموف 
للاحرينواكعة للشرع مخالفة فيه مما وألفه عليه محار ما ويدع الحق يتبع أن بدليله 

.سمع ما إلى انتهى امرءا اممه ورحم برهان بلا 





علتهاالإقدام وعظم الفتوى منزلة ز رسالة ٨ ٤

 Iاخطاثم نا-بمهد حكم ؤإذا ، أجران له أصاب ثم فاجتهد الحاكم حكم ذا إ
.( ١٧١٦لم)م، ( ٧٣٠٢)البخاري واحد(( أجر غله 

منالحق، عن يضل فد بل ٠ : المعنى هذا في تنمية ابن الإملأم شيخ قال 
.اجتهاده أجر له يكون بل عليه يعاف فلا فعجز ؤللبه في اجتهد وقد الحق قصد 

,له(( مغفور الأمر •حفيقة عن فيه صل الذي وخطوْ 
ضعيفةلأحاديث إما آرائهم بعض في أحهلآوا ربما المجتهد^ الفقهاء وبعض 

وفي، رأوهلرأي ثإما ، عنهايرد لم ما •نها فهموا لايات ثإما صحيحة، فلموها 
:تعالى نوله في دخل اّتطاع ما ربه جل الر اتقى ما وإذا تبلغهم لم نموص المسالة 

الصحيحالحديث وفي [ ٢٨٦: ي آغقاةب< أؤ إن ^٧^٦ لا >ؤثثا 
.( ١٢٦)مسالم رواه فعلت، قد قال: تعالى اممه ))أن 

الملامرفع ا القيم تيمية ابن كتاب ثئت إن واقرأ هدا في معذورون فالعلماء 
الجردالناقل تعدر لا ولكنلث، خلافهم في الحلماء لتعدر ، ٠١الأعلام(( الأئمة عن 

.تقليده خلاف غيره على الكر المقلد 
أقوالهمن فول في المجتهدين الأئمة من إماما خالفنا إذا المطلق هذا فمن 

لأنهواحدا أجرأ له نثبت ئإنما ندمه إننا يعنى لا ذلك فان فيه أخهإا أنه لنا تبين 
كونأن نرضى ولا الخطأ دون بالصواب فنعمل يخهلئ أو يصيب فربما ، اجتهد 

الأئمةنحب أننا يقال حتى معين لشخص متعصبين أو أعمى تقليدأ مقلدين 
•واسعة رحمة تعالى اله، رحمهم 

ذلك؟كيف قيل: العالم، عثرات من للأتباع ويل ٠ : ه عباس ابن قال 
ذللثقوله فيترك منه، الله برسول أعلم م مجن يجد نم برأيه نيئا العالم يقول : قال 

لالأتباع مع يمضي ثم 
ويترك، وجده أينعا الحق ياخذ واعيا بصيرأ يكون أن السلم على فيجب 

٠اسمه كان مهما غيره 

والتوزيعللنشر بالرياض المعارف مكب حليعت الطبعات أحسن ومحن ؤء، 





عليهاالإندام وعظم الفتوى منزلة نج؛ رسالة  ٨٦

لدنإذاعة أو ذلك بعد علمت ئم ، الإذاعة ش وأذخ التعودتة المحلتة الصحف 
علغثش كفر. بالمولد الاحتفال بان أقول أني الصباحتة إذاعتها ض عني ملت 

:فافول ، للقراء الحقيقة إيضاح 
عنيأتام مذ كدن ى الصباحية إذاعتها ز الريطانية الإذاعة هيثة ذكزئه ما إئ 

منوكل الصحة، من له أساس لا كذب ت كفر بالمولد الاحتفال باد ئلغ أز 
بحترمهاعالمته لإذاعة كثيرا لأسف واش وإني ، ذلك، بمرق مقار عف بمللم، 

شكبلا وهدا الصريح، الكدب على مراسلوها أو هي تقدم ثم الناص من الكثير 
حرىكما كدبا يكون أن حشية الإذاعة تقله ما كل ز التثتت القزاء على يوجب 

ومنالكدب من لمين الموجميع يحفظا أن ه اش وأسأل الموضوع دا هز 
•كريم جواد إُه بحانه يغضه ما كل 

وصحبهأله وعلى محمد نيتنا على وسلم اش وصلى نثره، حرى وللحقيقة 
.وطم>ا،
مجنتكفير على والتجاسر التكفير وهو القول لهذا مستتدا أعلم ولا ٠ أقول 

أهلمن العلم أنمق عليه ما يخالذ برهان ولا صرعي تتد م غير مجن الإسلام ءإاهرْ 
منناسئة وهي، ، والصلأل اليدع أُزا ًلريفة هي؛ الهلريقة وهده والجماعق، التنة 
القولؤإطلاق * والأفعال الأقوال مجن عنهم يصدر فيما والتقوى الخشية عدم 

بهايقل لم اككفير ومسألة ، الأحكام بمدارك العلم وعدم الجهل دليل بالتكفير 
عقيدةدن١فى وأفعال أقوال من يكمره ما الإنسان ض وجد إذا إلا الصالح القلق 
.الأملأم 

٣٨آ/٠ باز ابن للعلامة متنوعة ومقالات فتاوى ومجموع ٢ \ \إ\ الإسلامية انمحوث مجلة ر١( 
الثوم.جمع 



٨٧علها الإقدام وعظم الفتوى منزلة ز ومحالة 

الخطرةالقهايا من 

الذئبكبراءة عنها برآء هم أقوال من غيرهم أو الأربعة الأئمة إلى يسب أن 
ت~منها محولفأت اش رحمهم الأئمة ت؛رئة في ألف وند يومض دم من 

العزيزعيد للدكتور الميتدعة المتكلمين محسائل من الأربعة الأئمة براءة " " ١
٠الحميدى 

المعصوميّلهلان لمحمد التابع من المتبوع تبرؤ في الماطع البرهان — ٢ 
٠الخجنإي 

جهلهمبعفلم الظاعنمن على والرد إليه أمحني فيما بالشافعي الاحتجاج مسألة - ٣ 
•خامحلو ملأ إبراهيم خليل وتخريج وتعليق تحميى البغدادي للخمليب عليه 

لعاليوالغالخل الكدب من اس رحمه أحمد الإمام عن ذكر ما دفع في الملتقط - ٤ 
٠الأحمد وعمر الحسن أبو 

.شكري لراد أحمد الإمام على غلط مجن بيان م الأحمد القول - ْ 
.القادر عبد لعينان الاعتقاد في انحراف من إليهم نسب مما الملف براءة — ٦ 
.محكري لراد تيمية ابن الإسلام ّئيخ عن الغوية المبه دفع ~ ٧ 







عليهاالإقدام وعظم الفتوى منزلة ى رسالة 

الجوابمحي يزيدون لا ، يستفتون أو يالون لما العلماء من كثيرا وجدت ولدللث 
نيمدون كتاب آخر من ممدهم مجا على بماء حرام أو جائز نولهم على الفتوى أو 

.الدليل ذكر دون جح الأغلعلى مدهه 
حائيةأو وغيرها والهداية الدقائق وكر الفلاح مراقي كتاب الحنفية: فعند 

•عابدين ابن 

.للقيرواني والرسالة خليل مختمر كتاب المالكية وتحد 
الغايةعتن أو الأنصاري لزكريا والمنهج لانئوى المنهاج ; الشافعي وممل 
.شجاع لأيي والتقرب 

,وغيرهما الإرادات منتهى ثرح أو المستقنع زاد ت الحنابلة وشد 
٠مجدهب كل فى الفتوى وعليها الكتب هده على يعتمدون ما فغالبا 

الفقهيةالكتب أن هدا كلامجنا عن يفهم لا أن يجب سابقا ذكرناه ما هتا ونحيي 
.هدا نقصد لا كاد ، البحر في أو الحائط عرض بها يرمى أن يجب المتاخرة 

والواهيةالضعيفة الأحاديث هده مجن الكتب هده تنقية هو نقحده الذي وإنما 
ثروتناعلى وصمها . محنها للاستفادة تصلح وبدلك , الأححام من عليها بمي وما 

كلأن الفقهية( )الكتب لفظ إمحللاقا يعني ولا الحالم. أمام بها نفتخر التي الفقهية 
كتباهناك أن بمكر فلا . والنقد اJلأحذلات من ^;١ بما تمتاز الفئبية الكنب 

,الإمكان فدر الصحيحة الأدلة فيها يذكروا أن مصنفوها حاول وفد ممتازة فقهية 
لابنالقدير وفتح للشيرازي والمهدب للنووى المجموع ُ الكتب هده ومن 

.وغيرها حزم... لابن والمحلى قيامة لابن والمغني الهمام 



علهاالإقدام وعظم الفتوى •نزلة ي لهّالة 

،١١ ٧١ضد لا الرأي اخلأف 

بعدهممن مثل نلوبهم اختلاف ز الأربعة الأئمة ين الرأي اختلاف يوثر ألم : ص 
؟المتأخرين وخاصة المتعصبين المقلدين من 

احترامكل لأخيه يكن منهم الواحد إخوة، كانوا إنهم التاريخ لهم شهد لقد ت ج 
الحصر.لا المثال ميل على ذلك من النماذج بعض ولنذكر وتقدير ومحبة 

;رمالك حيفة أم 

فمكالمدينة في مالكا لميت : قال أنه صعد بن اللمث عن عياض القاصي نال 
.جبينك عن العرق تمح أراك إني ت له 

.ممري يا لفتيه إنه محيفة أبي مع عرفت ت تال 
.فيك مالك قول أحسن ما ت له وتلت حتيمة أبا لميت نم ت الليث تال 

.تام ونمد صادق بجواب منه أمرع رأيت ما أبوحنيمة؛ فمال 
والشافم;مالك 

العلماءذكر ئإذا . العلم أخدن وعنه معلمي أنس بن مالك الشافعي قال 
.النجم فالك 

:ومالك أحمد 
:قال الدمشقي زرعة أبي عن 

الأوزاعيأو محميان مع اختلف إذا مجاك عن يسأل حنبل ^ن أحمد ممعن 
•الرواية في الخم أد 

حديثيريدحمثل رجل عن ومثل ، وأحب قلي في أكر مالك أحمدت قتال 
بعينه؟واحد رجل 

.مالك حديث يحففل فمال; 

٠الخلاف فيه يشوغ فيما تيد ربما وهذا ( ١ إ 



عليهاالإقدام وعظم الفتوى عنزلة ز رسالة ٩ ٢

:وأحمد القاضي 
يستحيأما ; ممال ممن ن يحي لقني : قال حغل بن أحمد ن صالح عن 

؟يفعل مما أبوك 
يفعل؟وعاذا نالت 

صالح:يمول دابمه بزمام أحد وأبوك راكب والتانعي الئاممي مع رأيته : قال 
له:ممل لمته إن ممال: ذلك لأيي مملت 

الجانبمن بركابه فخد ضال تتفقه أن أردت إذا ; أحمد أبي لك يقول 
.^١

.لاكاس وكالعافية للدنيا كالشمس القاسي كان ; وقال 
حيلة:وأبو القاضي 
•حنيفة أبي على عيال الفقه في الناس الشاممي: قال 

دينهمفرقوا الدين المتعصبون المقلدون ناين لبعض بعضهم نفلرة كانت هكذا 
اكالكيوراء والشافعي الشافعي وراء الخفي يصلي أن يجوز لا بأنه عليهم وافتروا 

غيرهأراء منهم الواحد يحترم كان لقد ، وهكذا الخبلي وراء والشافعي 
فيماوالتفاهم والحة والأخوة والثقة الاحترام حدود عن اختلافهم أخرجهم وما 

منأثاروا دُا وملل زق من الإسلام أعداء على أشداء بينهم رحماء كانوا لقد 
اللهرحم ٠ سواهم من على واحدة يدأ كانوا صالة، وأفكار وآراء الأمور محدثات 

النعمانحنيفة أبي اامجتهلين الأربعة وخصوصا واسعة رحمة جميعا أنمتتا تعالى 
*يوجمعتا حنل بن وأحمد الشافعي إدريس بن ومحمد أنس بن ومجالك 
•آ١، رفيقا أولئك وحن الأنهار تحتها محن تجرى عان جنات 

الزيارى)ّآأ-ه1(صمد عامر للدكتور الفقه زوع في ومقلد مجتمع بين )١( 











٩٧عليها الإقدام وعظم الفتوى منزلة ي رسالة 

الوجوبمتضي الخي الشرعية العلل إلى يرجع ثإنما اوجموا شاووا وكلما 
٠اوعدمه 

قالؤإنما التحقيق علماء من بتحريمه أحد يقل فلم ت للمدياع بالنسبة وأما 
عنهموأحمى ~ المحققين العلماء فان ؤإلأ الأم، حقيقة حهلوا أنامحي بتحريمه 

بل، المحرمجان مجن هدا أن يروا لم ~ اش رحمه سعدي بن الرحمن عيد شيخنا 
تكونوفد نافعة تكون ند ، الخلق ه اض علمها التي الأشياء من هذا أن رأوا 

بعضأنكره أيضأ — محكرفون — الصوت مكر وكيلك . مها ما بحب ضارة 
منأنه رأوا بل ينموْ نلم المحققون وأما تحقيق، بدون لكن ظهر ما أول الناس 
•منه المدين إلى ومواعظهم خلجهم يوصل ما لهم ير أن اش.؛، نسه 

.توس علها عقمن ابن للشيخ فتوى 

الخصرهذا في الفتوى 
وأصبحتتعقدت العصر أمور عن ت تقول التي المقولة في رأيكم ما • السؤال 

المختصينكافة يضم متكامل فريق مجن الفتيا تخرج ان بد لا لدللث ت متابكة 
الفقيه؟ينهم ومن الحالة أو المشكلة بجوانب 

صدرتثإذا ، الشرعية الأدلة على تتركز أن ينمغي الفتوى إن الجواب: 
يمنعلا هذا لكن الحق، إلى للوصول وأفضل أكمل كانت جماعة عن الفتوى 

.المطهر الشرع من يعلمه بما يفتي أن العألم 
.باز ابن الشيخ  ١١٧ص  ٣٢عدد الإسلامية البحوث مجلة 



علهاالإقدام وعظم الفتوى ي.نزلة رسالة  ٩٨

الممنيناختلاف ْن المسمي موقف مسألة: 
أقوالهمس قول اختيار العلماء اختلاف ني النافنرين بعض فيه ونع مما ؤإن 

ّالإذا نقول ونحن . ر، اساء باتفاق بامحلل وذلك معتر مرجح غير من 
هوكما اختلافها مع العلماء فتاوى انتهرت أو فاختلفوا عالم من أكثر المستفتي 

الواحدةالمسالة في عالم من أكثر فتوى عرفوا ربما العوام ( IJUعصرنا في الحال 
ياحدون؟وبم موقفهم؟ فما 

ُنالأعلم بفتوى يأخذ أن الفتاوى تعارضت إذا المستفتي على الواجب 
مالوالأورع الأعلم جهل فان والأورع الأتقى بقول أخذ تساووا فان المفتين 

•، روالأتقى الأعلم أنه ظنه على يغلب بمن أخن ثم ذلك من بهم العارفين 
بالأمهليصل وقيل بالأحوط يعمل بعضهم وقال يتخير العلماء بعض وقال 

عندكالدليل العام عند العالم فتوى أن صحته على والدليل الصحيح هو والأول 
فكذلكالترجيح طلب عليه وجب المجتهد عد الأدلة تعارضت ؤإذا المجتهد 

•الفتوى عنده تعارضت إذا العام 

■( ٩٠)١^^١ سد بن محمد للدكتور الغتوى تسر ضوابط )١( 
A"\(iAU)؛-السلمي نام نماض جهله الغيه يسع لا الذي الفته أصول  ٢٢)



٩٩ عليها الإقدام وعظم الفتوى منزلة ى رمالة 

؟بميم فماذا وميح حاظر اجتمع إذا صالة: 
الحلالإن ا ت لقوله الشسهات عن لدينه صيانة المسح على الحافئر يقدم 

همافن ، اياكاما كمحر بملمها لا مشبهات ومحنهما ين، المرام ئن ين 
٠، ر،٠ رالحديث، . ٠٠وعرضه لدينه اصتبرأ ممد الثجهامن، 
والإثم، ااقد_، إليه واْلمأن المس إليه اطانن، ما Iالر الأخر: الحديث وفي 

إلىيريلئ، مجا فدع وأفتوك الناس أفتاك ؤإن الصدر، ش وتردد النفس في حاك مجا 
مالأميلئ،ا>م.

المدمحافإن يرمحك لا مجا إلى يرمحلث مجا دع ٠ : ه قوله شرح في امحي وقال 
٠رأ، (( ريبة اإكدر,_، ؤإن ، 0اود* 

لئأتفوجد.دت، إذا ومعناه: الكلام، مجن تقدمه لما ممهدأ القول هذا اء ج٠ 
منوترتاب المدق، إلى تهلمثن المومجن نفس فإن فاتركه الثيرء في ترتاب 

وءلاني؛تالثافاحدره لياطل مجفلتة كونه عن مجبى الشيء مجن فارت؛ابلثا • الكذب 
القالم يستعملان والكذب والصدق ٠ به الث، فتمبحقيقته مشعر للثيء 

I٠ الاعتقاد مجن ويطل يحق وما ، والأفعال 
^نواضطرابها القس قلق الربجة(: )أي حقيقتها  ١٠: القاري علي الشيخ قال 

تهلمئنمما صادنا صحيحا كونه النفس، له تقلق مجما فيه مثكركأ الأمر كون 
.اه،لْ،

كلامتوعس، أنه لتيقنوا الحديث، ^ا الحذاق تامجل لو ١ • العسكري وتال 
٠ره الشبهاتء« تجّ_، في قيل مجا 

٠( ١٠٩٩لم)م)اْ«آ( الخاري )١( 
٠( ٢٣)الدومحري الغهيد لجاصم العلماء رخص محع عن الغهاء زجر )٢، 
واكرمبالترب-، م ^ ١١١وصححه ٢( آ-ا"؛ )آ/1ْ الدارم آ-،مآآ(  ٢٧)!/أحد )٣( 

(١٧٣١ )•
الأرواءوانثلر الأل-اني وصححه ( ٢٠١٨)والتيعا.ى )آ/هئآ( والدائم 'آ( )ا/'أحد )٤( 

.)آاو1ي'-آ(

•( ١٢٠)الدومتم< المهٍد لجاصم العلماء رخص تع عن القهاء زجر )٠( 
.( ٠٢)م/؟ للمتاوى القدم نص )٦( 



عليهاالإقدام وعظم الختوى منزلة ي رسالة 

خاطةقواعد 
.ا( رحمة أمتي اختلاف  ١٠ثابت غير بحديث مستدلين ٠ رحمة لاختلاف ا٠ 
التيالأحاديث م )٦( الدرر U(i،\-iU )؛-تسدأ عف تكدب لا انظر: 

يختمر( )٠٧أسى ( ٤٢)تجيز ( ٢٦٢)الأرب قضاء ( ١٨)لها أصل لا 
البيضاويمنهاج م الواسة والأئار الأحاديث تخريج م ( )٦٣القاصد 

تخريج( ٠٩)الرافح ( ١٩٢)الأمرار )٧٣( الشدرة ٩( )• -bJ/؛ ( ٦٠)
)ا/الضعيفة م ( ٢٨٦٨٦/١)> كنز )ا/ححأ( مض ( ٨٦/١)الإحياء 

المحاوى( ٦٢)الحتاج -bJ^ ( ٢٨٨)الجامع خفا ( ٥٧
القترح( ٦٥)الإسلام من ليت كتب ( )٢٧المنتهر ( )٠٣الحديئية 

اليزان١( )١٣ الرفاعي رائل مجموعة ( ٢٣٤)البض القمل )٩( 
(١٠١٣/٢ )•

مألةقي والتحريم بالع مفت أفتى ؤإذا ، متزمتا عدوه منكر عليهم أنكر إذا 
والخلافحلاف محل والمسالة والتحريم بالع تفتي لم ت نالوا فيها مختلف 
،١١رحمة؟ 

وعدمالأقوال قي للتوسع رحمة الاختلاف الناس بعض جعل أيضأ هدا ومن 
إلىبالناس وملت واصعا، حجرت لقد له; ويقال ، ، ٢١واحد رأى على التحجر 
وجهل، كله خهلآ القول وهذا ، ذللث أئيه وما حرج من الدين قي وما ، الحرج 

يأخذأن لأحد وغ بمليس الخلاف وجود • أقول ٠ ، ل الشريعة له وضعت بما 
•ونشت نظر دون ساء القولين باي 

النهلرمن حظ له خلاف إلا ،*تم جاء خلاف كل وليس 

بغضالدليل يرجحه الذي القول بمختار أن المتلاف مسائل في المافلر وعلى 

•( )١٧التوثي صعد بن محمد للدكتور اممتوى تيسير ضوابط )١، 
٠( )٢٧الوي معد بن محمد للدكتور الفتوى تيسير ضوابط )٢( 
.)٣٧( اليوبى معد ين محمد للدكتور الفتوى تيسير ضوابط )٣، 



عاليهاالإقدام وعظم الفتوى منزلة ى ومالة 

;عثيمين ابن الشيخ يمول والشدة السر حث من القول هذا طيعة عن النفلر 
منحفل ل، الذي الخلاف م ويدكر ينقل والذي العلماء بين المعتم الخلاف 

. ٢١١به عبرة فلا يفقهون ولا يفهمون لا الذين المتعالمين العامت خلاف أما النظر 
,I( مصيب مجتهد ل ك٠ 

يصحعاليه؛ وبتاء ا؛ مصيب مجتهد كل  ١٠المساملين بعض فلن قد 
.رآ، ثاء بما يأخذ أن المجتهدين اختلاف في للتاؤلر 

مجتهدكل وليس نصيب مجتهد لكل أن الصحيح بل كذلك الأمر وليس 
.بمعدي لا واحد الصواب ^ن مصيب 

 )V( (١٨٧اللم)كتاب.

•)٣٨( ال؛دني ذ بن ■سد للدكتور الفتوى محر صوابط )٢( 



عليهاالإقدام وعظم الفتوى منزلة م رسالة 

الممالمينبمص عاليها بمي تفت لم أحاديث وهذه 
عاليهاساروا قواعد 

:حن( اه عند فهو حمنا الملمون يآه ر«ا 

.عنهاش رصي عود مابن على موثوق هو ثإنما ، مرفوعاله أصل لا • يرحنه 
(Wrli)الراية نمحب ( ١٢٥٨)أسى ( ١١٨٩تمييز)( ٤٠٢)الدرر اطر: 

الحلية( ٩٥٩)القاصد الضعيفة)آ/'آ'آه( ( ٢٢١خفا)آ/ئ ( ٣٢٦صيانة)
()٢٧المشتهر )٧٣( وأرها الدعة ( ٣٢٧/١)٠ والمهاية الداية ( ٣٧٥/١)

تحفة( البدع)٩٧-)1ْواُأ(مأصول المعم عد - الأدب ٢( ٩ النخة)٤ 
— ٥١)والمن الدع م أصول ( ٨٨٩)المقاصد مختصر م ( ٣٤٤)الطالب 

.(-مشهور-م٢٤)الأدب ( ٠٣
الأعظم(بالسواد فعليكم اختلافا رأيتم فإذا ضلالة على تجتمع لا أمتي )إن 

•الأعظم( بالسواد )عليكم الأعظم( بالسواد فعليكم الناس اختلف )إذا ; لفظ وفي 
.ضلاله( على تجتمع لا أمتي )إن قوله؛ دون جدا ضعيف درجته: 

)٣!حميد بن عبد م ( ٣٩٥)آ/• ماجه ابن و٨٥( ٥١)المحتاج تذكرة اطر: 
ابنضعيف م ١( )٤٨ المكين م ( )٤٨المة في عاصم أبي ابن م، ١( ٢ ١ ٨ 

(٢٢٢)صيانة ( ١٣٥)الأuن موارد م ( ١٥٣/١)( ٨٥٦)ماجه 
الهنالبتحفة ( ٤٤٦)الغمة كشف )ا/وآ( الأثاعرة من تيمية ابن موقف 
أحاديثتخرج م )•٧( • • الجماعة لزوم وجوب ١(  ١٨/١)الإبانة )٧٣( 

.( ٦٨٧/١)التحقيق تنقيح ( ٥٦)البيضاوي منهاج وآثار 
•ايتديمم( افتدبمم بأيهم كالئجوم )أصحابي 

.....( أصحابي )مض لفظ: وفي 
موضوع.درجه: 

(١٣٥ ) المنظوم الدر ٢( ٥ )٩ الميزان ذيل ٠( )٠ المضاوي أحاديث تخريج ; انفلر 
ا(م)U/؟؛ السنة منهاج (م ١٦٨٤/٢)العلم بيان جامع )ا/مه( الضعيفة 



٠١ ٣ علها الإقدام وعظم الفتوى منزلة ي رسالة 

)Y/القضاعي ند م( Ayy/y)الوهاب نح م ( ٤٠)المنعم همد الأدب 
الجهرتحت م ١(  ١٦/١)١^ م )ا/اهب( الحقائق كرز م ( ١٣٤٦

التامة)\ا\0ا(( الممر)٢٣م ( Vwlrحميد)همدبن ( ٦٢)؟/
(٥٧الحاج)تاومْ .٢(  ٩٧٤اكلخص)م ( ٢٣)- مشهور - الأدب 
)Y/الخلماء مها حير كتب ( ٤٩)الطالب تحفة )ا/آ7آوييآ( الكال 
•)٧٧( الهربهاري - المنة فرح ( ٢٩٤

•انمجاما بدين )عليكم 
.له أصل لا : درجه 
الأمرار( ٣٠١)الدرر ( ٨٧٦)تجيز )٧( لها أصل لا الي الأحاديث انظر: 

الفوائد( ٣٣٣/٦)الشانمة طغات ).٣( الضعيفة الأحاديث أثر ■٣( )٤ 
)ا/آه(الضعيفة ( ١٠٨)الغماز ( ١٧٧٤)Y/خفا ( ٩١٩)أض ( ٤٣٤)

(١٩٩)المصرع ( ٢٤٦٦)؛/الإحياء تخريج ( ٥٧٢)الإلهي الكشف 
*يبما الأعشار ( ٠٣٨)لمض التحدير ( ٢٠٦)الخة ( ١٦)تذكرة 

(المعاني)١١٧( ١  ٣٩/١يحسن)ما إتقان ( ٣١نزيه)ا/ا الإحياء).٢( 
والموضوعةالضعيفة الأحاديث ( ٧١٤)القاصد ( ٦٦٤)القاصد مخمر 

(٢٤).

.والماء( البائية بدين سلكم الأهواء واحتلمتا الزمان آخر كان )إذا 
موضوع.درجته: 

تريب•ْ( ٤/٣)مران ( )٠٣الضعيفة الأحاديث أثر ( ٨٠٧)الجامع انظر: 
(٣٠)١ الدرر )ا/آهآ( لألئ ( ٦٣٨)ضعيف ( ١٣٦١)الفوائد ( ١٧٩)

التذكرةمعرية ( ٨٠٧/١)فيض ( ٩٠)ا/؛ كنز ( ٢٧١/١)الموضوعات 
)١;الضعيفة ( ١٣٦/١)نزيه ( ١٣٧)أض الكامل ( )٩٧

(٢٨٧/١والماكير)الأباطيل ( ٧/١)لهاأصل لا التي الأحاديث ( ٥٤
.( )٢٨القيسراني ( ٢٤)والموضوعت الضعيفة الأحاديث 



علمهاالإندام وعظم الفتوى منزلة ى الة رّ

فائدة

خالقسهيل لأي ا أدرى لا العلم انصف بعنوان رمالة على عثرت وقد 
.الرمضان 

والمنةالكاب ني وعواصعها تمرها أدري لا ة بكلمتعلق ما كل ذكر 
وفضلهاونماذج وصور وأهلها وحكمها وتاريخها بها الملة ذات والألفاظ 
تركهاومثالب وعواقب عنها الإحجام وأساب ومجالاتها ومواطها وفوالدها 

•وماُد وطرائف ذللث وعلاج 
:تسه

ورسولهاش » : قال ثرعية ليت دنيوية أمور عن مثل إذا بعضهم ومنها 
.ء أعلم 

كذام الدين رجال رأى ما يقول؛ بال أن أراح إذا الناس بعض ت آخر تنئه 
القولهو إنما فالرأي الخرع حكم ت يقال أن والصواب صحيح غير هدا : له ونقول 

كهنوتياصطلاح هدا الدين رجال وقوله للدين تابع كله والخرع الدليل عن العاطل 
■دين غم ورجال دين رجال الحمد وش ديننا فى فليس 

١;)٧. الكن المامي سم الاصطلاح؛ي سا نقد انظر ;١( 



عليهاالإقدام وعظم الفتوى منزلة ي رسالة 

موعظة

الضنإلى وانظر ظلت ويذهب النهار بمحوه كف الهيم الليل هذا إلى انفر 
كيفالجميلة ارهرة إلى وانفر الأرض على وبمتار يتفتت ثم محس كيف الأخضر 

رنهاتنير كيف غروبها عد الشص إلى وانفر وبهاوهل رونقها ويذهب تذبل 
حالماوهذا ، صوؤْ يذهب كيف الشهر آخر في القمر إلى وانفر حرارتها وزالت 

وجزاءحاب ثم وبعث موت ثم وهرم كم ثم ن؛اب يشها حلفولة ت الله همد يا 
أيشهالفر هذا في يعمه ما شعرى ليت ويا صفر في الدنيا هذه ز ان إنفكل 
صفر؟أو نعم 

؟ينتظرك وماذا ؟ مصيرك ومحا ؟ عليه قائم أنت محا اش همد يا فانفر 
ذهبمحن مخيلتك م واصتعرض باهلها وتملها الدنيا هذه في محليا فكر 

وجد؟ماذا وتركها 

وأنت، اء والموارجال ، وارزراء والأ/اء ، والفقراء الأغنياء تركها 
.، ١١. العدة؟ أخذت فهل إ المريق هذا على صار اش عبد يا 

الغابأخي 
العالينرب رفيع إدريس أين المرسلين ثيخ نوح أين والاخرون الأورن أين 

خاتممحمد أين المئين صاثر بين مجن الكليم محوصى أين ارحمن خليل إبراهيم أين 
الخاليةالقرون أين السالفة الملوك أين الماضية الأُم أين الأبرار أصحابه أين الهيين 

أينوالشجعان الأبطال قهروا الذين أين الميجان محفارفهم على نصبت الذين أين 
أينوالشارب باللذات تمتعوا الذين أين والغارب المشارق لهم دانت الذين 
أينوعشيا بكرة الحلل في راحوا الذين أين وعتتا م الخلائق على تاهوا الذ؛ن 
لهمتسمع أو أحد مجن مهم تحس هل وعزأ هيبة الأرض لهم تضعضعت الذين 
إلىالقصور صعة من وأخرجهم ارمم بد وأبادهم الأمم مفتي اش أفاهم ركزأ 
لم؛نفعهممجاكهم إلا ترى لا ناصبحوا والصخور الجائل تحت المور ضيق 

.)ه~آ'( العجلان يوسف بن اش لمد الشاب أيها انسه 



علهاالإقدام وعظم الفتوى منزلة ي ّّالة 

ونسيهموالأصفياء الإخوان وهجرهم أسلمهم اكتبوا ما عنهم اعني ولا جمعوا ما 
—; لأنئدوانطقوا ولو والعداء الأقرباء 

وادبكل راحلون لي وأمرص رمن بالحجون مقيم 
الموادفي الأحبة كانوا ولا حبيبا لهم أكن لم كاني 

المعادعلى بالمملأم فارموا م أبيتفإن بالسلام نعرجرا 
فحينثدقلبلث دقات تتوقف نجاة نفسلث ئنوقف نجاة ربما تدري لا أخي 

•وترحل الأجرة إلى تنتقل الدنا وس الأجل يحض 
. ٢١١الغوث( بمي الادات« هاذم ذكز أكثروا » : . اض رئرل )قال 

وقاطعالماء ومرمل الأطفال وميتم الجماعات وُمق اللذات هاذم نالموث 

قللتإلا كير في ذكر •L ١^ اإموت عليهم!نه الحزن أدخل محت من فكم 
.رمحتإلا غالي ولا 

،أبي أم وأين ، أبي أين ئمس يا 
واحثبيللث أنا لا عدي وأبوة ، أبي أبو وأين ، أبي أين يانمئر 
أبس آدم أمحلب وبص محني أجذ فلم ئدثْلزث، ش عدى، 

،بعدهم القلاته ثزجص أقانت 
الرصتعإلى الجنين محن ما ماث نذ 

لأئأراني هذا مض فإلى 
مهعملاتني اس نال

حضرتهفد ميت مجن كم جليلي 
عجامحاأرتني ند ليالي من وكم 
وكمحرة ُلدتني قد منين من وكم 
■مرةعاش ما السن يزده لم ومن 

المهللبوجي لشمب هديت هلا 

الأنبام إلى انمليم إلى 
تلعبلم اتث إن المئث وأرى 

تطحنية المنورحى 
بحضوريأنتفع لم ولكنني 

وشهورخلت وأيام لهن 
وأمورجرت ند أمحور من كم 

بنورتنير يلا الذي فذاك 

[٤٢٠٨: )رلم ماجة ابن ( ١٨٢٤: )وتم والتائي ( TT'-Y: )رقم الر.ذي : ]أخزيت )١( 
•[ ( ٦٨٢)رنم؛ اكلل إرواء وانفلر • صمح حى الترمذي؛ صحح م الأياني تال 
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حاناقد الموت نوش ص يا 

فتاتازال ما فالهوى الهوى واعص حانا قد الموت فان توتي نفس يا 
تكلناكيف النايا ترين أما 
نشعهمت لنا بوم م *ي 

أتركهاوللامحوال لي ما نفس يا 
لخباقضيتها قد سنين ابعد 

مصائرناعن نتعامجى بالنا ما 
يزجرناالدهر وهدا حرصا نزداد 

ومنالملوك وأبماء الملوك أين 
الدهرفانقلبواحادثات بهم صاحت 

مفرشهاالر كان مجداثن أحلوا 
مرحاالهوى ميادين *ي راكضا يا 

لب*ي السر دولى الزمان مضى 
ويوالهبهلبه ب، الطبيإن 
الذيبالداء يموت لللجيج، مجا 

والديوالمداوى المداوى مات 
ذنوبناأن غير وننى نموت 

باولأناأخرانا وتلحق لمطا 
مجوناناآثار بهمرعه نرى 

عريانادنياي مجن وأخرج خلفي 
آناقد آن قد تقصري أن آن قد 

اناينليس مجن بغفلتنا ضى 

أغرانابالحرص زاجرنا كان 
إذعاناالأذقان له تخر كاث 

أوطاناالأوطان من مستبدلين 
وقيعاناغبرا حفرا واصتفرشوا 

نثواناالغي ثياب في ورافلأ 
كاناما كانا قد مضى قد مجا يكفيك 

أتىقد مجون دفاع يسمملح لا 
مجضىفيما مجئله أبرأ كان قد 

اشترىومجن باعه أو الدواء جلسا 
تنيولا تموت لا متنا نحن إذا 

.لل؛لن،الطريق فى فهو غيرك إلى تخطاك كما الموت ٠^؛، أن اليقين حق تيقن 
أعوامإلا هي ومجا زوال إلى مصيرها ^ن وطالت، بلت، امجتدت مجهما الح؛اة أن واعلم 

.فريدأ وحيدأ وتصبح ولحظات وأيام 
إلىفانظر اليوم تلو اليوم وجاعك الأيام عليك مجضن، إذا قليلا معي أحي فكر 

المليانأين الدار هدْ مجن بالرحيل وأذنت، رحللث، طويت، إذا الأيام آحر 
ثمهنا ها نزلما المكان ^،^١ تنزل لم كانلث، ميتا يكن لم والملهيات والثتهيات 

حيرمن فيها حبات بما أعالم فالي والأعوام والمنون الأيام محصت، نعم . . ارتحلنا 
.به اف، تلقى شر أو ترجوه 



عليهاالإقدام وعظم الفتوى منزلة م رمالة ١ ٠ ٨

مضىممد مضى مما مضى ومجا انقضى إذا يكن لم شثا كان 
حنتدم . القابر إلى إلا يرجع لا ثم ُعافى يته من خرج من تسمع كم 

المشعلى محمولا إلا ترجع لا ثإلأ خرجت كما ترجع هل محنك مجن تحرج 
.غرك يخلعه أم أنت تخلعه هل ثوبك تلبس حينما تدم للمقيرْ 

وانقضتمضت كف والأعوام والشهور والأوثان الأزمنة بمضي لتعتير 
الشهروصرم الوقت ودرج الليالي وخلت وذهبت لفت ويوانقرضت وخلت 
.العمر وانسلخ 

الدنياهده إلى تنفلر عندما ؟ الموت وسكرات الروح بنزع تفاجأ عندما تذم 
عنكالقضاء رد يتْليمون ولا بحرة ترمقك أهلك وعيون والوداع الفراق نظرة 

أعمالوعلى نفك على بها أصرفت خمليثات على وندامة حسرة لتقطع وقلبك 
.فيها وزطت أضعتها طاعة 

فوقالتعس على رفعت ثم ، المغشل تلبك ثم ، كفنك بشراء أهلك بادر ثم 
وتقدم، عريا فريدا وحيدا القبر في وضعت ثم ، مرك في لتودع الرجال أكتاف 

.القبلة إلى موجها الأيمن الجب على القر م ليجعلك، أتاربك أحل 
ممنكفتلئ، مجن يحلها عقدة آحر مع مباشرة بك الأحياء ت»ُلق ينقطع وبعدها 

اللبانليصف زيك أو أحوك أو أبوك يتقدم ثم ، القر ش ؤإنزالك دفنلئ، تولى 
عليكيتهال أن وبمد بك رحمة بالْلين بينها الثغرات صد في ويجتهد اللحد على 

صوتتسمع حيث اليرزحية الحياة مراحل أول تبدأ بك ^ذا دفنك وبمم التراب 
لهأعددت الذي مصيرك تواجه ثم ، نرك عند مجن يمرقون وهم ذويك نعل 

٠الملكين وموال القبر بفتنة بدءا الكربان عليك فتتوالى الدنيا هده في بأعمالك 
مجنومنعت تقاد مريضا يت وأمالرحيل وحان رطن إن الله عبد يا متندم 

علىوحملت الثياب بأبيض وكفنت ، العواد عنك ومج؛ع جمعت فيما التصرف 
وترثححسرات عليك تغدوا ، نفاذ لها مجا وغربة لحد ضيق ز وأودعت ، الأعواد 

مجعتاككلوح إلى زاشك< من أجدث إذا آدم ابن يا لنفسك ثحيل التناد يوم إلى 



علهاالإقدام وعظم الغتوى متزلة ي رمالة 

عليكوبكت والجيران الأهل محك وأوحش ، الأكفان وألئشث الخامل نعئنك 
:والإخوان الأصحاب 

يرحلثم عندهم تجلا شم لأطه ضيف الإنسان إنما ألا 
٠٠٠

همسدس ض س تركب كث ما بمثاسمُئيكاركوبض 
الخرسليله محي النم وصئه ولد ولا ماو لا القيامة يوم 

وحتىوالعجوز والصك( والشاب الْلفل محن، ٨؛، ولا يأتي، الموت اش سحان 
•أمه بطن، ءتم، الجض، 

والكثيبالجائل عليهن مسقفة حفر الكثيب رآهن إذا تجيب لا للمقابر ما 
تطببدقه ء؛حم، تكن، لم حببب ُر، كم وشب وشان وولدان أٍلفال فيهن 

وهوالجيبمجيلا بعضهن قي غادرته 
. ٢٠١منه[ أقطع والقبر إلا ظ مفلرا رأين، ]U : س المي يقول 

الأملول محلوغره اشتغل يا بدنمن ا ي
المملصت_دووإ قسر والتة غبأتي يمؤمن، ال

يوم•' بمثلها اإخلأثو، تسمع لم وليلتان )يومان ت هه محالكؤ بن أنس يقول 
وليلةاممه يدي بين الموثق ويوم بخهله، ؤإمجا برضاه إما قق اممه من البشير يجيء 
القيامةصيحتها وليلة ، مجثلهاليلة يبت فلم القبور أهل، مع قبرْ قي، الميت مبيت 
•ليلة( بعدها ليس 

الكونففارقي، يومأ مرتدي موضع قارنت، 
يكونما لي ثل باث ليلة أول القبؤ 

وكرباتوعمران مكرات الموت ُللأ، نزول عند حاللئ، في تفكر 

الجامعصحح ز الأزني وحثه ( ٣٧١الحاكم)( ٤٢٦٧ماجه)اس الترمذتم،)\،.مآ( )٠( 
.(١٣٢)والشكاة )أ/آأاْ( 



عليهاالإقدام وعظم اكوى منزلة ي رسالة 

وتفتتأوصالك مهلعت وند الموت يعد جك حال قي وتفكر وحران، 
صبيحةإنها الصور ني مكر ثم . .. للديدان ثوتا وأصبحت جدك وبلي عذلامك 
مغبرأنخرج رأصك ويشيب قوادك فيهلير الصوت فسمع غق اش على العرض 

...الأبصار وشخصت بأ الجبال وبست ، رجا الأرض رجت وتد ، عاريا حانا 
جنةإلى إما المنصرف حال ش وتفكر وزفرت فاحرنت النار برزت إذا تفكر 

.باش والعياذ تلئلى نار إلى ؤإما والأرض، الموات عرض عرضها 
غدأترى سوف مكين يا رويدك 

الصحفوانتشرت الميزان نصب إذا 

الثسابيد جنته مما استتاب ما قلبي ويح يا 
علييحصى اقد نمجن الحساب يرم حجلخي يا 

ذيليأسلت قد الخصيان وفى وليلي أيامي اش عميت 
ويليالنار يحلن إن وويلي عدن جنان حرمك إن فويلي 
والحشروالحساب والبعث والأمور والأحوال الأموال مجن المور بمد ماذا 
٠والنشور 

حيكل راحة الموت لكان ا تركنا مننإذا ا أنولو 
صيكل عن ذا بمل. أل ونا بعننا متتإذا ولكنا 

أسيرأكسيرأ حيرأ فريدأ وحيدا قبرك من تخرج يوم المكين العد أيها تذكر 
حرجتيواريك ثوب لا عاريا حافيا ذليلا حقيرأ مكشوفا مجبهوتا متحيرأ حرجت 

والأعواممضت اكي الأيام عن ويحاسلث لبالك والأرض السموات جبار إلى 
.انقضت الي 

اشيدي محن وقرفك تدكر ، اش لقاء يوم تذكر ، امم، على قدومك تذكر 
٠الركب على وجثك الأمم وزاحت تدافعت يوم في الد على المرض يوم تذكر 

المنالنائي إذ اش إلا يعلمهم لا الذين الخلائق مع واقف وأنك نفك نمور 
•والاحرين الأولتن مع الخلائق رووس على باسمك نولى إذ الأشهاد رووس على 



عليهاالإقدام وعظم الفتوى منزلة ي وّالة 

مقدارْكان يوم ش اف على للعرض هلم فلأن بن فلأن يا فلأن بن فلأن أين 
٠سنة ألف حمين 

فيهوتنشر الخصوم فيه وتجمع الأوهام عنده ومميل الأيام عنده تنتهي يوم إنه 
•الموازين وصب الدواوين 

الناصيقوم يوم الهول القيم اليوم ذلكم الأكر العرض يوم القيامة يوم إن 
ومحلوامودواهي وعجاب جسيمة وشدايل عفليمة أهوال اليوم لدلك العالمين لرب 

وتذوبالقلوب تخلع نه . ويحتار الحليم ويندهش اللبيب فيها يحار ءذلام 
القلوبوتبلغ العقول وتهيش القواد ويقطع الولدان ومشيب الأولاد وتنسى الأكباد 

.المحاجر 

ذاهلةوالعقول خاشية واجفة وجلة والقلوب حافية والأقدام عارية الأجساد 
.خاشعة والأبصار 

الذيالصغير الهلفل أن وأحوالها وشدائدها وكرباتها القياعة أهوال ُن ويكفي 
اشوصدق اليوم ذلك هول من رأسه يشيب عمل أي يعمل ولم الفلم عليه يجر لم 

.[ ١٧: ]المرتل ئتاه آلؤلزل محتد مما َكميم إن ئنمث 
المجرمينحال تكون فكيف ذنب بغير الصغير ثاب وقد 
أوطانومن أهل مجن لفررت يهوله علمت لو القيامة يوم 

ترعدوالفرائص دمعي فاض وفد واقف القيامة ض بنفسي كأني 
نموروالماء القيامة يرم المغرور أيها ونوفلث، مثل 

يرنالماد رأس على حتى وأدنيت النهار نمس كورت إذ 
كدورالضياء بحد وتبدك وتناثرت تساقطت النجوم ؤإذا 
تفورالجحيم مثل ورأيتها خونها من تفجرت المحار ئذا 
تسيرالمحاب مثل فرأيتها بأصولها تقلعت الجبال ؤإذا 
أمورالقصاص يوم لنا تبدي تساظت ذاك عند الصحائف ؤإذا 
محننورللمؤمنين وتهتكت فتعنايرن محشرت الصحائف ؤإذا 



علهاالإندام وعظم الفتوى منزلة ى دمالة 

اهلهاعن ثمكشظت الماء وإذا 
نيرانهاتسعرن الجحيم وإذا 
وتطيبتتزخرنت الجنان ؤإذا 

متعلقبامه الجنين وإذا 
-بمائةيخاف ذنب بلا هدا 

البرإر نقلت إذا تقول uذا 
بموقفوقمت إذا تقول ماذا 

نىوأنت الخصوم نيك وتعلقت 
نيوأنت الجنود عنك وتفرقت 
ولايةوليت ما أنك ووددت 
حفيرةرهن العز بعد وبقت 

باكيأحزينأ عريانا وحشرت 
دارسوتلبك نحيا أن أرصين 
بقربهصواك يحظى أن أرصين 

يهاتنجو حجة لنمك همهد 

تدورماء الأفلاك ورأيت 
زفيرالذنوب أهل على فلها 
صبورالبلاء طول على لفتى 

مذعورونله القصاص يخشى 
دهورالذنوب على المصر كيم 
ونكيرمنكر وجامك نردأ 
يرعوالحساب ذليلا نردأ 

مجرورل لمالحساب يوم 
مقبورموشي القبور ضيق 
أميرام الأننال ولا يوما 

حقيروأنت الموتى عالم في 
مجيرالأنام في لك ومحا قلقا 

المعموروجمك الخراب عار 
مهجورمعذب وأنت أبدأ 
العورتبدو ويوم النعال يوم 

حاملوأنت نذرة جيفة تغدو ثم مجذرة نطفة مجن خلقت آدم ابن يا لك ءج؛ا 
فهلغيتأعطاك طلبته خير كل ومجن وكاك ورزقك مراك ربك خلقك ، للعذرة 

ذنبإر ذنب ومجن مجعصية إر معصية من تتنقل أنبت رما وأذنت شكرت وما 
الصلاةفي يتهاون من أن أنقلن تترب متى ئُ,ّي لت فيا الذنوب غمرتك حتى 

كلأويفلح ينجو الخْنايا على ودمن العاصي على ويصر الفرائض في وبماهل 
قائموأنت يأتيك فربما المفاجئ المرن واحذر والجحود الصدود عنك خل وربي 
فىوقتلاه الموت صرعة ترى أمحا تذنب وأنت وتلعب تلهو وأنت نائم وأنت 

فراشفي مجان ومعافى علة عتر مجن مات سلم عن وحدثتا حدثت كم الشوارع 
عمركفي تفرمحل ولا بغناك تزهو ولا بصحتك تنخدع ولا بشبابك تغتر فلا نومه 

.صدثا له طائعآ حقا اش عبئ تكون الراحل 



١١٣عليهاالإقدام وعظم الفتوى منزلة ى رسالة 

سوا والماء الأرض رب ْلاءة ني وفرط ولهى وسهى ولغي غفل من ما 
برودود )م ربي وب؛إن أنلع إله ارجع اش إلى ب ند اش ءل١ءة وعن صد 

صائببقول قل والأوب إليه بالرجوع ويرضى التوب وشل الدب يغفر رووف 
«ثل;—تائب وصوت وبلسان 

3يليادم—ار س وش 
اميأيضيعت وقد ويلي 
ليأجدنا مني إذا ويلي 

اصىانفالمحدر فى وتسارعت 

ندرييد امتدت إذا ويلي 
قريمي صما إذا ويلي 

وعدالتي السار من ويلي 
الشاعر:قال 

دناوقد وعيب شيب حجلتى فوا 
عمرهفيه ينقضي يوم وللمرء 
ومكرأالمزال في كيرا ويلقى 

وعرفهالحساب ٍلول من بد ولا 

عرسهيبرز الدين يوم وديان 
حلدتالخلد جنة في ثقة فهلل 

الخلليكشف حين حفلى سوم فيا 
سعائرعلى محافظا تعالى، اش بخشية والباؤلن الفناهر بعمارة بالتحلي فعليك 

بعلمكاش على دالأ إليها؛ والدعوْ بها بالعمل ونشرها المنة ؤإفلهار ، الإسلام 
.الصالح والممن ، والماهلة بالرحولة، متحليا ، وعملك وصمتك 

~تحالى اممه رحمه ~ أحمد الإمام قال ولهدا تعالى، الله حشية ذلك ومحلاك 
.ء تعالى اممه حشية العلم أصل  ١١

تعالىاش يخشى من البرية حير فان ؛ والعلن الر فى ايفه حشية فالزم 

خيليالهوى درب ش أركضت 
ليوالميوالتفربمل باللهو 
حورمن اب الأحبوتوافد 

الملي؛كتداح وتدافعت 
منىرأ واقمنى ال ك

ويليبالرعب وأح——اطي 
الهولشديدة المستكبرون 

أعرجعلام أدري ولا رحيلي 
يولجفيه ضيق وقبر ومجون 

يتلجلجمن بالتكيل يومان 
يتوهجحرم مقام وهول 

أبلجوالحق الخلق بين ويحكم 
فتنضجتصلى المار في ثط١ئقة 

يمجذنوبي س ر يكن لم إذا 
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يعدلا العالم أن بالك عن يغب ولا ، هوالعالم الرئة نختر إذن ، عالم إلا يخشاه وما 
.را، اض حشيت لزمنه إذا إلا بعلمه العالم يعل ولا ، عاملا كان إلاإذا عالما 

ربيمن أحشى )إنما يقول؛ ه أبوالدرداء كان : قال عامر بن لقمان وعن 
ليك: ناقول . عويمر يا لي: نقول الخلائق روس عل يدعوني أن القيامة يوم 

.، ٢١علمت( ا فيعملت ما : نقول . رب 

الخوفبين ربك إل ساترأ والعلن؛ الر ل تعار ش المرامة بدوام والتحلي 
الطائر.كجناحي للمسالم فانهما والرجاء؛ 

والأّتبمشاربذكره ولسانك ، بمحته ، UJiiوليمتلى بكلتك اش عر نائل 
ا١ . بحانه وحكمه باحكامجه والسرور والفرح 

الخعلوبسواك باسم ونادتك المشيب الشباب حلل لك نعى 
ربفأب هو الذي فكل المرن لداعي متحدأ فكن 

العلبيبومات المريض فعاش الهلبب المرض داوى ونلك 
،٤١وب يتلا من بحالة فكيف يوب مجن نفسه على يخف 

باحلاصإلا العلى الدرجات الماضي اللف مجن أدرك مجن أدرك وهل 
وكما. . مجن راق محا كل في الغالب والزهد ، المالح والعمل العنقي، 

وراعى، بها عمل من إلا العالوم نفع لا كيلك ، إنفاقها إلا الأموال لأتفع 
والطريقفريب والرحيل قلل التواء فان وقته وليغتنم لقسه امرؤ فلينفلر ، وا-ماتها 
.بالمرصاد تعار والله . بصير واكاند ، عفليم والخهلر غالب والاغترار ، مخوف 

يعملومن . برم ح، درة مثثثاد يمثل ثمن ؤ والماب المرجع لي 
.، ر [ A-Y: ]الزلزلة يزمى شنا درؤ مثمثاد 

•( ١٤٤)زيل أم لكر العلمية المجموعة )١، 
•( )٦٣والواجب الوالمع محن بالعلم العمل )٢( 
(١٤٠)زيد أم لكر العلمية المجموعة )٣( 
•( )٤٣الهوزي لابن القيا تعظم )٤( 
•)٧٣( والواجب الوالمع ين بالعلم العمل )ْ( 
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ؤإن، إل؛الئ< نافلرة الملكوت من عتونا ش فان ، والحيلة بالتتر تغتر فلا 
تفوحوذزا شأ وللمعاصي ، كتموها ؤإن أهلها على تفوح وشذا عبقا للطاعات 

للناس،لا الزع ذللث ش غليكن الغواية، عن نزعت ؤإذا ، أخفوهاؤإن أهلها على 
وباهر، بقوته والاستعانة ، إليه الالتجاء عظيم ، ادد4 إلى أوابا ، رجاعا توابا وكن 
.، ١١الدعام كثير وكن لجلاله خاصعا ، له ومتملقا ، قدرته 

كلواجعل جهدك وصاعق الدين هذا يفلهر كيف هملث لكن لم الأخي 
هازايي والكسل والتفربمل الفتثور واحذر تعد الدين هذا إلى الدعوة غي وأتلئ، 
إلىوالدعوْ الدين أعطى فن ٠ لله شكر للدين العمل  ١٠ت لف الأحد يقول الأم 

منيأثذ أق ؤمو؛ف للفاترين وقل أربعا عليه فكم همه س والقليل أوقاته حثالة الله 
الدينهذا خدمة ش بعدك من وأتعب ونافس فسابق [ ٥٤ت ]المائدة وتحل،مه يبمم 
.به إلا لك وجرد لا الذي 

تقصيركمن مضى فيما التوبة إلى وسارع وتب الأم هذا في المسلم أيها فجد 
شجرةتحت الجنة فى إلا متراح للمد فليس العمر من مضى فيما دينلث في 

الغفلةمن وهب . اش برؤية عينه تقر يوم المزيد يوم إلا قرار للمحب ولا ْلومحا 
والدالسير ذلك في فاصدق هق اض إلى العودة يوم وأسعدها أيامك خير أن واعلم 

•فته تعالى اممه عرفت يوم أول من عمرك بل ولدت يوم أول من عمرك ما 
علىالمد أيام خير أن على دليل عليه الق، وتوبة مالك بن كعب نمة وفى 
مجندعليك مجر يوم بخير أبثر ٠ : ه النم لقول توبمه يوم وأفضلها الامحللاق 
.اليوم بدلك يهنا ممن كون أن اش أما'ل ، ٢١أُكا ولدتك 

بأقوالهموشبانأ شيبا العلم وؤللبة العلماء أن فانول وأعيد وأبدى وأوكد أكرر 
)إعلامكتابه في ~ اش رحمه ~ القيم ابن لغة وعلى الاله ثرع محينرن وأفعالهم 
.اش عن يوقعون العالين(: رب عن الموقعين 

*١( ٠ )٤ الماغ محمد للشيخ رصاتل ثلاث )١( 

.( ٢٧٦٩)وملم ( ٤٤١٨)الخاري )٢( 
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حنبمث،له ما مجع محلايم حال على يكون أن مقامه هذا بمن ليجدر ثإنه 
نتأعدلا أحواله وصائر ومخرجه مدحله ش والعلن الر متشابه السريرة نقي السيرة 

علىنكون أن مجن اللهم بلغ نعوذ ربتا رحماك ، يراه كأنه مرانا صادنا ورعا 
•حم من بنا ويقلن متا يراد ما خلاف 

الحقإلى ليهديه بالدعاء إليه ويتضرع قك باش يستعين أن الحق ؤئالب وعلى 
بهيستفتح كان الذي ه المى بدعاء وليدع اليل مواء إلى الهائي هو فانه 

المواتفاؤلر ثإصرافيل وميكائيل جديل رب اللهم » : الليل من تام إذا صلاته 
يختلفونقيه كانوا غيما عبادك بين تحكم أنت والشهادة انمب عالم والأرض 

مجتقم((صراط إلى تشاء من تهدي إنلث إذنك الحق من فيه احتلف لما اهدني 
.(٧٧).لم م

وقدالهللب، محلريق في العلم محنالب يستصحبها أن يتيغير نصائح عشر هذه 
مع، غيرهومن ، زيد أبو بكر للعلامة اتحلم( محتالب )حلية كتاب محن إصتفدناها 

;إضافات 

تعار،ث الوجه إخلاص يستحضر أن العللب، محلريق ر انملم هنالب على ~ ١ 
فيعنده مجا وابتغاء ، تعار اش إر والزلفى الثواب نية يستمحب أن وعليه 

التفوقإر والتطلع ، الفلهور وحب ، إلرياء الإخلاص ذلك وصد ، الأخرة 
بهايتوصل نهاية أو منصب أو جاه أو مجال من الدنيا طلب أو ، الأقران على 
بنبشر قال ، الخلم بركة يذهب كله ذلك ^ن ، الدنيا الحياة متاع إر 

وآخرين، فافتضحوا للدنيا الخلم طلبوا مشايخ )رأيت اش رحمه الحارث 
تعاراش فضهم صلمرا فأولثك به وقاموا به وعملوا مجواصعه فوضعوه طلبوه 

الكئيرصمعوا وآخرين به فعملوا اليسير العلم مجن سمعوا أقوامجا رأيت ولقد ... 
عليكالرصالة هده تنهي أن نل أخي فيا ٨ الأولياء حلية به( اش ينفعهم فلم 

بأمجرتذكرك أنها ذلك ؛ شأنهاوخهلورة أمرها نمفلم الحلور هذه تقرأ أن لزامجأ 
فيمحقلب وأنت ، بال على ،نك يكون أن يتحغي جسيم وخطب ، عفليم 
الأندادعن وتعار صبحانه التعال الكبير الرب إر لتتقرب الأحوال؛ جميع 
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منحظ أي مجن عملك تجرد أن يغي . نعم )الإخلاص( ويو ألا ، والأمثال 
إذنعيد الفأنت نعلت فإذا ، وتعالى بحانه المولى رصا سوى الحظوظ 

:اش ثال قال محيت. مجا ؤإلأ أردت، ما إلا العمل من لك فليس ثإلأ اض، 
تركتهغيري فيه معي أشرك عملا عمل مجن الشرك، عن الشركاء أغنى أنا 

أنديكون الأمر أن إلا المرء يعمله عمل أي ض يكون وهذا ، ل٠ وسركة 
الحديثهدا ض وتأمل القصد بهيا القرآن قرأ فيمن وأنتع وأخس وأنحع 
بنالوليد حدتي : قال شريح بن حيوه عن المارك ابن فعن ارمحيب، العفليم 

الأصبحيمانع بن سمي أن حدثه لم حمبن عقبة أن عثمان أبو الوليد أبي 
؟هدا محن فمال ، عليه الناس اجتمع فد برجل هو ف اك!نة دخل أنه » حدثه 
يحدثوهو ، يديه بين قعدت حتى مجته فدنوت ت قال . هريرة أبو ت فقالوا 
>ّمعتهحديثا حدثتتى لما بحق أنشدك ت وقلت • وخلا سكت فلما • الناس 

لأحدثنك، أفعل ت هريرة أبو فقال •' قال • وعلمته عقلته ه رمول من 
نشغثم ، وعترْ عتري أحد مافيه الين هدا في القه رسول حدثنيه حديثا 

فى. اش ل رس حيتيه حديثا لأحدثنك فقال أفاق ثم ، نشغة هريرة أبو 
علةخارأ مال ثم ذثاُة هريرة أبو نشغ ثم ، وغيره غيري احد مجافيه الين هدا 

اممهأن » ه الله رسول حدثني ؛ فمال أفاق ثم • طويلا به وانتد ، وجهه 
أمجهوكل ، بنهم ليقضي القيامة إلى زل القيامة يوم كان إذا وتعالى تارك 
ورجلاممه ميل فى قتل ورجل القرآن جمع رجل به يدعو س قائل • جامحة 
علىأنزلت U أعلمك ألم : للقارئ وتعالى تارك اممه فيقول . ازل كثير 

أقومكن قال ؟ علمت فيما عطت فماذا : قال يارب، بلى : قال ؟ رسولي 
كدبت،الملائكة وتقول كيلت، ت له اتله فيقول • النهار وآناء الليل بهآناء 
.ذلك قيل ففد ، قارئ فلأن يقال أن أردت بل : له اممه ويقول 

تحتاجأدعك لم حتى عؤك أوسع ألم ت له الله فيقول المال بصاحب ويؤتى 

.(٢٩٨٥)ملم )١( 



عليهاالإقدام وعظم الفتوى منزلة لمح رسالة ١ ١ ٨

أصلكت : قال ؟ محنك فا عملت فماذا : قال ، يارب بلى قال ؟ أحد إلى 
بلت له اممه ويقول الملائكة له وتقول ، كدبت له الله فيقول ، وأتصدق الرحم 
.ذلك قيل وقد ، جواد فلأن يقال أن أردت 

بالجهادأمرت : فيقول ؟ قلت فيم : له فيقال اش سيل في قل باليي ويوتى 
كدبت،: الملائكة وتقول كدبت له اض فيقول قلت، حتى فقاتلت ، iJUt--؛؛في 

رسولصرب ثم ذلك قيل فقد ، جريء فلأن ت يقال أن أردت بل ت له اممه ويقول 
يومالنار بهم تعر خلق أول الثلاثة أوكلث، مريرة أبا فقال ر'تمتتى على ه الله 

.٠ القيامة 

قالبهيا وأخبرْ معاوية على لحل الذي هو سقيا أن عقبة وأحرئي الوليد قال 
عليهفدخل قال لمعاوية سيائا كان أنه حكيم أبي بن العلاء وحدثني عثمان؛ أبو 

بقىبمن فكيفا هدا بهؤلاء فعل قد معاوية فقال هريرة أبي عن بهيا فامحرْ رجل 
هذاجاءنا قد وقانا هالك أنه فكا حتى • شديدا بكاء معاوية بكى ثم ؟ الناس من 

ع0من ؤ ورسوله اممه صدق وقال وجهه عن ومح معاوية أفاق ثم بثر الرجل 
يبموة.لا فها نمح- دثا محم-لهم أنجم ممح-ا وزبنجا آلد0 ألموء ميد 
يتقانواما وتطن ,ليا صِنمأ ما ؤحث ألكاز إلا امحنؤ ل ثم لإس أق;ن 

.والمنذري حيان وابن اكرمذي ]مد:ها-ا'ا[ ب تمأود< 
.وماله حاله هذا محن وحر وتعس حاله، هذه لن واش وّحما وبعدا فنا 

والإعجاب، الخيلاء وصده الجاح، وخفض اكواصع بادب تخلق أن وعليه ٢" 
علىوالاسكيار ، ائس على والمماحر ، المعلم على واكطاول ، بالض 
.باسما الإقرار 

بالخف،صوته ويرفع ويمنا يلعيا فلا حسن، سمنا ذا يكون أن وعليه ٣" 
•عليهم تميرْ ليظهر وأقرانه مخالفيه في بالطعن بمجح ولا ، الضحلناوكثرة 

معاملةقي واكعسف، وانمت، الجافي الكلام وصده بالرفق، تخالق أن وعليه ~ ٤ 
•عليهم والحكم الناس 



عليهاالإئدام وعظم الفتوى منزلة ى رسالة 

لهويخذ ، وحففله تلاوته مجن ويكثر ، تامة عناية بالمان بمتني أن وعليه ه~ 
علىالطالب يمن ما أعظم ُن »اوها ونوافل، وصيام وصلاة ذكر من الأوراد 

.تعالى اش بمومحق العلم محللب من مقصده 

،أُكن إن فن كل من مختصر محفظ ، الطلب متج في يتدرج أن وعليه ٦- 
الإثتغالوليتجثب ، وهكذا نونه ما إلى ينتقل ثم ، حاذق معلم على ويضبهله 

يصحولا ، العلوم أصول يمط أن مل المتفرقة والصفات ، بالمطولأت 
المجادئمل العالي الخلاف إلى الوصول العالم طالب يتعجل أن العللب فى 

العلممجن كثيرا ويذهب يشتته ذلك فان ، المختصرات تحتويها التي والأصول 
.٨ ١ U/ الأولياء حلية بلغ( وطلب طلب ؤإذا 

 ~U الترفع، الحسن والخلق ، الورع اللسان ذي المربي الشيخ يختار أن وعليه
معاملتهيحن أن وعليه ، الأخلاق اف صفوص ، الشبهات إتيان عن 

الحضورعلى والحرص والإنصات ، المناسب الوقت في بالسؤال 
والمذاكرة.

اللأنا>بوضده ، بآدابه العلم على الحريص الصالح القرين يختار أن وعليه ٨" 
علىالتهلاثل يحنيه لا بما المنشغل ، والقال والقيل ، الخلاف عن البحاثة 

عمركيضيع فاثه شانه هذا من تصاحب فلا ، الحلم إتقان مل الكبار الماثل 
.فاثده بلا 

والاثار،المنة كتب لاسيما ، الكتب اكاء خاصة صاية له يكون أن وعليه ٩- 
محمدالمجدد الإمام دعوة علمام وممنفات ، تيمية وابن القيم ابن وكتب 

تقديمعلى تقوم الخى الملفتة الكب من وغيرها ، اف، رحمه الوهاب عبد ان 
أجمعواالين بالأصول والتمسك نهجهم واقتفاء الملف وآثار والمنة الكتاب 

.والبركة الخير فيها اممه جعل فقد ، عليها 

،واللين بالرفق ، لياس مرشدا هائيا ه نفمن يجعل أن العلم طالب وعلى ~ ١  •
،بالجهاد أو ، الناس ووعظ بالدعوة المشتغلين عيب عن لمانه يكف وأن 
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لمامسر فكز العلم، من إليه حتب الذي الفن بغير أو ، للتمد أوالمتفرغين 
علىأمسهم نصبوا الذين لإخوانه مكملا ه نفالعلم طالب وليجعل ، له حلق 
•الأخرى الإّلأم ثغور 
دعاء،ي العلم طالب ألح ظذ١ ، الدعاء في هو إنما كله الخير جماع ؤإن هذا 

لىتعالى القه فتح ، الخفليم اناب هذا مجن برحمته له تعالى اممه بمح أن صائلا ، الله 
العفليمالفضل ذو واش يشاء من يؤته اش بيد الفضل ؤإنما ، يشاء ما ذلك من 

•الموفق واش 

أهلويقمع الحجة وميم لمها أن مسالة في اش حكم يعلم مجن كل فعلى 
العوامعد تقف لم والاعممادات والمخالفات والغلو الجهل أن وخاصة البدعة 
اسمإلى بمبون من إلى وتجاوزهم نعياهم ولكه ، مجمولأ مهلا الأمجر فيكون 

الخيرعن الناس يذود ركبتيه على الشر وجشم الأمر فقدح ، مسماه إلى لا العلم 
.اثء موارد عن انمئار الإبل تذاد كما كما 

عز; لقوله لدبملث واحتط عنها فامال مسألة عليك أنكلت إذا : اش فى أخي 
العلماءاسأل [ ٤٣: ]النحل تائ لا َقتن إن آلدَؤ أنل وجل 

.اش رسول منهج بلوك لهم المهود للسنة المعين الورعين الموحدين 

يرنوالحياة . فشيئا نيئا ينقضى والعمر . يوما يوما تذوى الأيام ت اش عبد 
قدالشيخ وذلك انحنى. فد الشاب وذاك . نماقل الطفل فهذا • لحفلة تقف لا بنا 

•زائل ظل انها * خالدة ليت الحياة ظل الإنسان بمي مهلا فلا التراب واراه 
عملمنها ويقي • تذهب .ومعادنها تيبس وزهرتها تفنى أيامها مسترجعة وعارية 

.وشره خيره عمله على اش ليحاسبه الإنسان ويعود . وشره خيره • الإنسان 
بالمرةعليك يعود بما تعود ولا تذهب التي أيامك تقضي أن بك يحن فلا 

نمهلمين كنز فهي • الرحمن طاعة في سخرها . الماعات هذه فاغتنم والندم. 
وضلواحيارى فتاهوا ٠ فيها وجودهم وغاية الدنيا حقيقة أناس جهل * بمال لأيقدر 

ذللثعند أرواحهم تل الموت وملائكة إلا يفيقوا فلم ٠ العلريق منحنيات فى 
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العمرتذكروا , القلوب تعصر والندم والحرة . بالقوس يعصف والألم تذكروا 
أنهموعلموا ٠ يخى لا الذي التاوه فتاوهوا ٠ يجدى ولا لأيفيد ذمّا المنقضي 

بؤئ معا صنلحا أعمل لعق .I أمج*ودؤ لت ؤ • قالوا نحيتثذ الحياة ضيعوا 
ننؤإئ هلندرى ربب م إق لمي أولا رث ؤ ، ١[ • "• ٩٩؛
[٠٦ت ]الذم ه آش جنب ؤا ملت ما عق ثصتن ؤ ١[ • ت ]المانقون ه ألمنلحى 

صدس يا والماء الأرض رب طاعة نى و>ط ولهى وسهى ولخى غفل س ما 
يغفررءوف بر ودود رحيم ري فإن أنلمع إليه ارجع اش إر ب نل اش طاعة وعن 

•والأوب إلته بالرجوع ويرض التوب ويقل الذ-ب 
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مسلمثكل وصية وأخينا 
أغفلكنوم كل من انتبه 

ضإنذ بأخرى الدنيا له بع 
نهجهواسلك المختار نابع 

لهعمدا وكن بمولأك ثق 
مضىمجاني على النوح جدد 

الرضيوعلميها النفس حاب 
محليتاا لبامالتقوى مجن خذ 

الورىلخلاق الذكر دوام 
لهواعبد وامتقم واخضع ذل 

علىواعكف له النفس روح 
كمابالتقوى الباطن زين 

نكمتسالم له الأمجز لم مس

كفلكبالعطايا رثا واخز 
هالكباخره الدنيا يشترى 

سلكنه مشى من نور »هو 
مللئ،الدنيا ني اش عبد إن 

^1L_Iبالمعاصي زمان من 
لكترصي هواها واعمي بالقضا 

يمتلكاس لبخير إنها 

الفلكأجرى لمن الأمجز واترك 
لكالختر طريق يفتح مخلضا 

فملكند الذي نهو بابه 

أملكيعش الذلا٠-ر تحن 
سلكالأمر ملم قد نى من 

فيهمحا اش ثاء إن ذكرنا وفد الخهلير الأمجر هذا فى يانه أردنا مجا ينتهي هنا إلى 
ليهعلى المرء حرص ثإن نهيي، وهو المع ألقى او قلب له كان لن معتم 
.، ١١أعلم تعالى سبحانه والله ذلك، عن له زاجر خر 

ثوابهيدوم الذي فع ١Jاالعلم محن يكون وأن خالصا لوجهه يجعله أرجوأن والقه 
إليكوأتوب أصتنفرك أنت إلا لاإله أن أمهد وبحمدك اللهم صبحانك الموت بعد 

.وملموصحبه وآله محمد نبنا على الله وصلى 

()٦٣الدوصري اممهيد لجاسم الياء رخص تع عن السفهاء زجر 
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خاتمة

وبمد:

أناش أمال مولاه، على تخفى لا وخفاياه مزجاه، بضاعته من جهد نهدا 
عيدهمرائر والأجرة الدنيا ني بفضله يستر وأن والتقصير، الجرأة عن يتجاوز 
وأنالكريم، لوجهه خالصا ويجعله فته، ما على العمل هدا يتقبل وأن الفقير، 
وأمالهعليه، والدال ونارئه وناشره كاتبه به ينفع وأن الأرض، في القبول له يجعل 

آمين.الجنة مجن العلى الدرجات 

•أنتهي ئل؛ه أكتفى القدر وبهيا 
كمبمعمته الدى التمام على ث والحمد أردناه مجا ويم رمجناه مجا يممهي وبهيا 
,الصالحات 

عنيتاعه بجمما ونم تا انتهجند ا هنإلى ثم 
ابمدائيفي اش حمدت كما انتهائي على فه والحمد 

للعيوم_،والمتر جميعها الدنوبج رة مجغفاله أم
فيه،نصرت فيما العير لي يلتمس أن الرمائل( يقرأ)هذْ مجمن أرجوه والدي 

حطامن نيه وجد ومجا قائله إلى يلتفتؤ ولا فليقبله وحق صوابا مجن فيه وجد وما 
أنإلا تعالى افر ويأبى الإصابة، جهد آل لم أني وليعلم تصويبه، على فليدلتي 

يتفردبالكمال.

يجحدلا نقصهم الخليقة فسو كامجن الخليقة أصل في والنقص 
٠جهولأ؟ا ظلومجأ خلق من الخهلآ مجن يعمحم وكيف 

يحملالقدرالدي في يعير والنمل خافية ر غيمثلي قدره لكن 
يانالملغمجن معيرة رب يا نا أقلامجطغّتا إن عفرأ ربا يا 

كلمجن غفرانك حق وأستغفرك زلل فيها ة كلكل مجن إليك أبرأ إني اللهم 
.القلمكتبه أو اللسان به جرى مجا 

القبولوراء وليس بها ينفع وأن عنده بالقبول الرسالة لهده ياذن أن الد أمال 
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الحقعلى أقداُنا شن غرك إلى لا إلك مفزعا إن فاللهم مرتجى سواه ولا متض 
.ثيثا سواك لأحد عميا من نجعل ولا بانفا وبصرنا 

حقاالحق يرينا وأن المتمم صراطه إلى والتوفيق الهداية للجميع اتثه أسال 
؛،٧٠٥ملما علما يجعله ولا اجتنابه ويرزقا بمللأ الٍاطل يرينا وأن اتٍاعه ويرزنا 

،الشيل سواء يهدينا أن غق ناله كما ، للشر مغاليق للخير مفاتيح اجعلنا اللهم 
وصل، اإعالم؛ن رب ينه الحمد أن دعوانا وآخر • الملمين ئلوب ص يود وأن 

عماالعزة رب ربك وسبحان وملم وصحبه وآله محمد نبينا على وبارك اللهم 
وأحيرأأولا لله والحمد • العالمين رب ش والحمد المرملين على وسلام يصفرن 

•• ويرصى ربتا يحب كما ، سلطانه وعفليم جلاله وعز وجهه لكرم ينيغي كما 
.العظيم العلي باينه إلا نوة ولا حول ولا الوكيل ونعم الله وحبي 

يرىفيه الذي العيب ستر أن قرأ قارئ كل من مطلب لي 
التقصيرمفلتة نا فكلوالعبير بك الفي  ٧٥٢من 

الغيببفلهر لي اكءاء ثم عيب من أحد يخلو يس ول
باريناوجه ويبقى التراب تحت وأنا زمانا طي حدوم ي

فيئاجرت الباري ة ستوهده راسمه مات قد بقي لرسم فاعجب 
آمينل قفيه اظرأ ن يا ه كاتبنجو تهدى الله فرحمة 

محنوالألف اثة الأربعبعد الاخرة جمادى غرة ش ~ بجنانه وقيده بلمانه قاله 
—ه محمد نبينا هجرة 

المطاياحملها عن تعجز ذنوب له كبير نيخ 

الخطاياقلبه ومولت الليالي سعره يضن قد 

وحطلوحطأ زلة كل من والعفو التجاوز مولاه من الراجي الأقل المقتر المد 
٠السلمي ايثه عبد بن أحمد ت الملك عبد أبو ث للاجل المنتظر 

٠المسالمين ولجمع ولمشاخه ولوالديه له الاو4 غفر 
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القاتل:الث٠ثلمل 

فإنيتعذبني لا إلهي 
رجائيإلا حيله لي وما 

الخنابا»ي لي زلة من وكم 
عليهاندس في فكرت إذا 

جنوناالدنيا بزهرة أجن 
عنهاالزهل• صدقت أني ولو 

ٍلويلنمش يدي وبين 

b_خيرأ بي الماس يقلى 

منيكان قد باليي مقر 
حلتيوحسن عفوت إن لعفوك 

ومننضل ذو علي وأنت 
سنيوثرث أناملي عممث 

بالمنكبفيها العمر وأقضكب 
البجنفلهن لأهلها نلت 
كاني، له دعيت قد كاني 

عنينمق لم إن الخلق، لشر 
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للمؤلفصدر 

أخهلرقي منها بد لا كلمة ، موعفلة ، اشوى حهلورة ، الصبر ت أخرى و)رمائل )الإحداد( ت ١ 
الماجدسليمان الشيخ: تتديم ■مرين، بن اث مد الشيخ؛ تتريظ وأمها( القضايا 
.المعارف( مكية : )ٍد  ١٤١٨

الشيخ:بتقريظ البملروالعيدين( وزكاة بشهررمضان تعلق باْللة واعطادات ثائعث رأخهلاء ٢: 
مكتبة: ١)ط ٤ ١ ٦ الحسن. محمد بن صالح انمكتور وبم-يم؛ • *مرين بن اش مل• 

.العارف( 

•الخان المحن يد الئيخ بتتريظ- القوام( بعض ومعالجة عليها وما لها وما )أفراحنا ٣؛ 
.دار١لدخ١تر()ط:  ١٤١٨

ثصحيحاعليها الحكم مع والاثار الأحاديث وئخث-؛اة ومنحة مزيدة ; أخرى ْلبعة وللكتاب 
•خزية( ابن دار ؛ )ط- — ٠١ ٤٢٨وثضعيما 

•العارف( مكبة رط؛  ١٤٢•والعتب( ااعفلات مجن فيها وما النشر: تئد )وفاة ؛ ٤ 
"مرينبن اث تمد الشيخ؛ تقريفل والتحازي(( وامحور الج؛الإ م ثابمئ وأخهناء )بدغ ْت 

.الكفاح( مجْلابع : زط صغيرة( )رمالة  ١٤١٤
•سم)ي( ابن دار -)محل: ٠١ ٤٢٤الصياع( طريق على )أخلاذ : ٦ 

.القاسم( دار : )ط ،،_ .١ ٤ ط( ئ لا للذي زثزؤد ٧: 
والأصاحير(والعيد"ين الغْلر وزكاة والاعتكاف الصيام في نشت لم حديث رخمماثة ٨: 

•الجودي( ابن دار )ط:  ٠١ ٤٢١-

و*و-مرين بن الد تمد الشيخ: تقربمل والتحازي( والقبور الجنائز في ئابمة وأخطاء )بدغ ٩: 
.العارف( مكنية )ط: اهف  ٤٢٣مبسوط كتاب 

•خزية( ابن دار )ط؛ — ٤٠١ ^١٢ وءهلات ووصايا ووقفات وبمر نمص : ١ • 

•)مل — ٥١٤٢٧خبرين بن الد تما الشيخ؛ تقريظ والشهور بالأيام تعلق وأخْناء باع ؛ ١١ 
.القاسم( دار 

٠- ١٤٢٠المحيسن ادى4 تمد الشيخ .تقديم الكاح عاقد يهحتاجه قسا الملاح إتحاف ت ١ ٢ 
•الجوزي( ابن دار ؛ )ط 

٠ ١٤٢٨والسلوك والعبادات ال٠قيا٠ة في تثبت لم أحاديث ت ١ ٣  •الرثل■( مكتبة ت رط ٠ 
برعوصيغ وفضائل ائل مالأنام خير على والسلام بالصلاة ؛بمعلق بما الأنام إتحاف ; ١ ٤ 
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