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 فضيلة الشيخ فوزى محمد أبو زيد 

 مغاغة ـ مجعية الدعوة إىل اهلل بآبا البلد ـ اجلمعية

 ىـ  0341رجب  25موافق  2/5/2102اإلثنني: 
 

 لتلفيق بين المذاهب: مسألة االسؤال األول: بالنسبة ل
خاص بأئمة المسجد ذا األمر ـ هل هها أول أمس عنأول أمس  فضيلتكم تحدثتم

    ؟أم لعامة المسلمين؟ ولسيادتكم جزيل الشكر للشريعة اإلسالمية رسيناللدفقط أم 
 ئمة دلاذا شددوا فيو؟األموضوع التلفيق 

فلو أعطاىا  يف تنفيذ األمور التشريعية،إىل التساىل النفس اإلنسانية دائمًا تدفع اإلنسان 
ٌف بني السادة معرو لكي تعملها، ولذلك عندنا قوٌل تبحث عن أسهل األشياء اإلنسان الفرصة 

  :العلماء
ة يف تنفيذ شريعة اهلل عز سعيُفرِّع لنفسو ادلسائل لُيعطي لنفسو الالعامل إذا كان غري تقي ]
 وجل[.

 كيف؟ يدخل عن طريق ادلذاىب، فمثاًل مسألة السالم على ادلرأة:
 أيأو ديل إشارب اإلمام الشافعي قال: السالم على ادلرأة ال جيوز إال بوجود حائل: من

 شيئ من ىذا احلائل.
 اإلمام أبو حنيفة قال: جيوز السالم على ادلرأة بدون حائل.

ت شهوتو فقد بطل حترك  و ة أاإلمام مالك قال: احلائل القلب، إذا نظر اإلنسان إىل ادلر 
 البد أن يتوضأ مرًة ثانية.من ذلك فن يلمسها وال شيئ وضوءه ـ بدون أ

 وكان اجلو شتاءً ي وذىبت إىل مكان وإقًتب الوقت فأنا حاليًا أمشي على ادلذىب الشافع
أحتايل أن ا علي  بدون حائل ما مدام أنا أريد تني سلمتاخن وواحدة أو إثنوال يوجد ماء س

 أقول: أنا اليوم حنفيٌّ وُأصلي على ادلذىب احلنفي والنفس تريد ذلك، فهل ينفع ذلك؟ 
كل ن  ألعون التلفيق بني ادلذاىب، دلاذا؟ فهذه ىي ادلشكلة وادلعضلة اليت جعلت العلماء مين

 وتوسط يف بعض النواحي.مذىب فيو تشدد يف بعض النواحي، وفيو تساىل يف بعض النواحي، 
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فبذلك يبعدون عن  سيختار التساىل يف كل ادلذاىب،نفسو وىواه فلو َترك اإلنسان ل 
 .مصلى اهلل عليو وسل  ادلنهج الصحيح الذي كان عليو سيدنا رسول اهلل 

،  صلى اهلل عليو وسل مفقد كان   البدولذلك يأمر نفسو باألشدِّ ويأمر غريه باألَخفِّ
و ضمن أنىنا ليأمن ويأن يلتزم مبذىب يف كل حركاتو وتعامالتو مع عباد اهلل عز وجل و إلنسان ل

  .ماشي على منهج قومي
وأصحاب ولياء، الذين أتوا هبا قبل أن يكونوا علماء كانوا أ ألن أصحاب ىذه ادلذاىب

ة ىذه األحكام،  بصرية فاستنبطوا من كتاب اهلل ومن سنة رسول اهلل بعض الورع والبصرية النريِّ
 دوات ليستنبط األحكام؟لذي معو ىذه األافمن 

ومريب حليتو بعد أن فأحد األحباب الذين يأتون من حولنا وليس من إخواننا ـ باألمس 
أمل يكن ىؤالء يل وقال يل: أنت تتكلم يف موضوع التلفيق اللع، فجاءين بتكلمنا يف ىذا ادلوضو 

 لك رجال فنجتهد حنن أيضاً مثلهم.فقال يل: وحنن كذاألئمة األربعة رجال؟ قلت لو: نعم، 
  النفس صعبة ـ فقلت لو: وىل يا بين  معك أدوات اإلجتهاد؟ف وانظر للنفس وما تريد

اإلمام أيب حنيفة أو بصرية اإلمام مالك؟ أم ورع  من منا يصل إىل فراسة اإلمام الشافعي
ت مذاىبهم، عز وجل هبذا األمر وألقى عليهم نورًا من عنده ولذلك انتشر  ختص هم اهللاوالذين 

 الذين انتشروا؟  األربعة بالذاتىب اادلذ ر من ثالثني مذىباً، فلماذا ىذهفادلذاىب اإلسالمية أكث
، وعملهم  دة ورعهم وخشيتهم وخوفهم من اهلللشو ، لصفاء قلوب ىؤالء العلماء األولياء

 كلو كان إخالصاً لوجو اهلل ال يريدون من الكونني إال رضاه جل يف ُعاله.
ىذا أين أىل الزمان ـ وبالش إحنا ـ ىذا ولذلك أشهر اهلل مذاىبهم لذلك، وأين أىل 

  إىل ىذه الرُتبة من الورع واخلشية وتقوى اهلل عز وجل؟الذين وصلوا الزمان 
لذين شهد ذلم من ااألمانة أتبِّع واحدًا من ىؤالء القوم و  ، ومن أجلنادرًا وأقل من النادر

اهلل عز وجل ـ وانظر  واستقامتهم والعمل بقولومشوا على منهجهم لصالحهم وتقواىم بعَدىم 
 لآلية:
 لقمان(.05" )َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن َأنَاَب ِإَليَّ "

الفقهاء ادلشهورين رضوان اهلل  ع اجلماعة الذين أنابوا إىل اهلل وىم األئمة األربعةفنحن نتبِّ 
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 تبارك وتعاىل عليهم أمجعني. 
ادلذاىب سأضيع على الفور، دلاذا؟ سيبحث  يفإذا فتحت على نفسي باب التلفيق 

 وسيبحث اإلنسان على أن يُفيت مبا تريد النفس بأن يبحث يف ىذااإلنسان على التيسري 
وىو يريد أن يُفيت  فال جيد فيذىب للثالث،يف ادلذىب الثاين،  ، فيبحثما يريد ادلذىب فال جيد

 لنفسو مبا تريده النفس وىل ىذا ينفع يف طريق اهلل عز وجل؟ ال.
فأمشي على هنج  صلى اهلل عليو وسل مرسول اهلل أنا أريد مراد اهلل وما ُُيبو سيدنا موالنا 

ي ع الناس يف ىذا الزمان ىو أن كل واحد يريد أن ميشي على حسب ىواه األئمة الكرام، وما ض
 :صلى اهلل عليو وسل ميقول فيو  ، ودين اهللوىذا ال ينفع يف دين اهلل

 )ال يؤمن أحدكم حىت يكون ىواه تبعاً دلا جئُت بو(.
ذىب مىو احملاكم يف ادلذىب الذي إختارتو الدولة وعملت منو قوانني وتشريعات الزواج 

ألنو أيسر ادلذاىب يف ىذا الباب، فنحن نقول مبذىب اإلمام أيب حنيفة ألنو ، اإلمام أيب حنيفة
نلجأ للقضاء، والقضاء يُفيت وُيكم مبذىب حدث خالٌف فلو  ادلذىب الذي عليو تشريعاتنا،

 يفة.نحاإلمام أيب 
وأخذت الدولة  وأرضاه ىو ادلذىب الذي إختارتو رضي اهلل عنويفة أيب حنومذىب اإلمام 

 والطالق واألحوال الشخصية وىي اليت منشي عليها.الزواج منو تشريعات 
 :صلى اهلل عليو وسل مقال كما فصعب تطيبقها، يعين الزواج البد لو  وأما ادلذاىب اأُلخرى 

 (.)ال نكاح إال بويل وشاىدي عدل
أن ال  شرطو ، فاإلمام الشافعي قال: ىذا الشاىد العدلشلهدي عدلشاىدين يكونا 

يومًا يف الشارع أو يف السوق، وعلى ىذا األساس  يكون قد مشى يومًا كاشفًا رأسو ومل يأكل
وسنا عارية، فال ءال ـ ألننا كلنا مشينا ور ىل تصلح شهادة أحٍد على مذىب اإلمام الشافعي؟ 

ادة على فال تنفع الشه تنفع الشهادة، وكلنا أيضًا أكلنا سندوتشات ىنا أو ىنا يف الشارع
 مذىب اإلمام الشافعي.

 ذا قال اإلمام أيب حنيفة؟اوم
 ىذا مث خيتار منهم أي إثنني شهوداً علىوالتوبة جتبُّ ما قبلها  ادلأذون يُتوِّب احلضور، قال:
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لنختار أي إثنني كشهود، ولذلك ما دلاذا؟ ـ ولذلك نبدأ عقد الزواج بعد اخلطبة والتوبة العقد،  
 ب اإلمام أيب حنيفة.ىو األيسر فيهما؟ مذى

اليت كلنا ال نظرًا لظروف العصر أخذوا مبذىب اإلمام أيب حنيفة يف التشريعات ولذلك 
؟ القضاء على مذىب الزوجةشكو وأين تشكو ، أين ينستطيع اخلروج عنها لو حدثت خالفات

 .اإلمام أيب حنيفة رضوان اهلل تبارك وتعاىل عنو
 وصحبه وسلَّموصلى اهلل على سينا محمد وعلى آله 

                 
    
            
      

 
  

    
 

  احلمد هلل رب العادلني
 و، وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك ل

  .وأشهد أن سيدنا حممداً عبد اهلل ورسولو
 اللهم صلِّ وسلم وبارك على 

    
 

 الخطبة الثانية:
  احلمد هلل رب العادلني  

 و، ال اهلل وحده ال شريك لوأشهد أن ال إلو إ
 ، وأشهد أن سيدنا حممداً عبد اهلل ورسولو
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 اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا حممد  
 صلى اهلل عليو وعلى آلو 

 أيها األحبة بارك اهلل عز وجل فيكم أمجعني:
 

 عباد اهلل اتقوا اهلل:
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواالْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي ا ِإنَّ اهللَ " ْلُقْرَبى َويـَنـْ

 النحل(.01) "َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 
 أذكروا اهلل يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصالة. 

 
 


