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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
نعم.
طالب :بسم هللا الرحمن الرحيم.

الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

قاااال الم لااا

-رحماااه هللا لعاااالى" :-المسااا لل الخامسااال :ا جتهاااا اال لعلااام با ساااتنبا مااان

النصوص ،فال بد من اشترا العلم بالعربيل ،وإال لعلم بالمعاني من المصالح والمفاساد مجار ً
عن اقتضاء النصاوص لهاا أو لمسالمل مان صااحب ا جتهاا فاي النصاوص ،فاال للا فاي لاك
العلم بالعربيل ،وإنما لل العلم بمقاصد الشرع من الشريعل جملل ولفصيال خاصل".
الحم ــر

رع العـ ــالميهللا ولـ ــل هللا و ــلم وبـ ــارى علـ ـ عل ــرن ور ـ ــعله نلي ـ ــا حمـــر وعل ـ ـ

لـ ــه

وألحابه أجمعيهللا.

أ ا بعر فيقعل المؤلف -رحمه هللا تعـال " :-ا جتها اال لعلم با ستنبا مان النصاوص" يع ـ

عالمـا بالعربيـة
ا رن وعمرته الـ
ـهللا الابـاع والسـ ة فـال مـر للمنبيـر أن يكـعن ب
عرب ـ ونــلل ملســان عرب ـ لــيهللا وال ل ـ -عليــه الةــالة والســالم -عرب ـ فــال يكيــم كــالم هللا وا

ن القـرن

كــالم ر ــعله -عليــه الةــالة والســالم -إا ــهللا لــالل العلــم بالعربيــة .والناهـ بالعربيــة إن ت ــاول
عل ـ الابــاع والس ـ ة وحــاول فيميمــا فينــه ا يســب يم لــط

ن فيــه ــهللا اال ـ الحا

يخكـ عليــه وهــوا علــعم ونســمم مــهللا جيـ العربيــة فـ المنــال

ــا ــر

-ولــع عــرع العلــعم ا لــر

ًليلــا أو ي ر ب ــا ولــع حــال أعلـ ال ــيا ا  -يــيت بالا ار ــا إ ا تالــم بالابــاع والسـ ة
ولــع كــان ب
فيخعنــه وا عــه حي م ــا ىب ــاول عل ـ ال ة ــعع ــهللا لي ــر عرفــة بالعربيــة .ول ــولط ي ــبرًعن فـ ـ

المنبير أن يكعن عاربفا ملاة العرع وا تاكـ
ــهللا ً ــالع العل ــم حبـ ـ يع ــرع ف ــعن العربي ــة ا ل ــر

عرفبـه بـال حع والةـرع علـ

ـا ي ـبا بـه ك يـر

ني ــا كلي ــا م ــا يحب ــا إليي ــا فـ ـ في ــم

ال ةعع.
وعل ك حال إ ا ال :إن تعلـ بـاللك

الوي ى ار ااجبيا فيه ا ىبعل بال

بـال

فـال مـر ـهللا عرفـة العربيـة وك ا كـان المعضـع

وكنما ىبعل بكيم قةر ـهللا قالـر ال ـريعة فيككـ أن

يعرع هـوا المقةـر .ولـولام تنـرون فـ بعـا ا حـعال وفـ بعـا ا حيـان يسـبعيهللا الكقيـا أهـ

العلم ال رع وأه ااجبيـا بيهـ الخلـ ار

ـهللا الك ـعن ا لـر

ولـع لـم يعرفـعا ـهللا العربيـة ،ـيبا

سيلة ا إل ًليا و ر يحبا إل

ي ـر ،ويعيـا بعمـيم ـهللا

أحيانا ف ااجبيا ف
يحبا
ب
ام فـ ـ هي ــا ال مــر فـ ـ المح ــاكم يعي ــعن القم ــاة ف ـ مي ــان ا حك ــام ويعبم ــر عل ــييم
تعيــيهللا عـ ـع هي

القماة وهم ععام لا يم لرىيم للرة فيما يس ر إلييم هؤا يعبلر ـعليم يسـبكير الكقيـه والقاضـ
الحاكم ع ر الحاجة إل ،يخ المعارض ف

عرفة عيعع هـون السـيارة أو فـ ،ـيخ أي ي ـة ،ـيخ
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للير ميون الة عة و ر يك ا ر إلـ ليـرن ـهللا
يسا يكعن با
الةالة ،يخ كوا يعيهللا ليم عر بيكا ور ب
الخل ار ف هون الة عة لاهللا ر يقال :و ا ا ل هؤا ف الحكم ال رع ؟ لليم الخلرة والكيـم
فـ هــوا اللــاع

ن المســيلة ا تبعلـ مـ

تبعلـ بيلــرار حكــم ال ــم و ا ــا ليــون القمــية

وهــم ــهللا أه ـ الخل ـرة .ولــولط يقــعل" :وإ ا لعلاام بالمعاااني ماان المصااالح والمفاسااد مجاار ً عاان

اقتضاء النصوص لها أو مسلمل من صااحب ا جتهاا فاي النصاوص ،فاال للا فاي لاك العلام
بالعربيل" ا تقـعل :هللاهللاي هـا لـ هي ـة ال مـر فـ المحـاكم علمـا بالعربيـة وعلمـا ملقيـة العلـعم
ا ىللم لاهللا يكك أن لرىيم هللا الخلرة ا يعي يم عل تحقي اليرع والمةلحة ال رعية.

طالب....... :

المقةر أعم ما يقةر ف علـم المقالـر الـوي تعرفـه أنـ
يارة ةرو ة كيـف هي
تقع يـا؟ تنـ
ا يكيم ،يبا؟
عا
طالب....... :

اليـرع اليـرع الـوي أ ا ـط أ ا ـط

لـ بكقيـه يقع يـا لـط أم تنـ

ـهللا المعـارض ب ـخ

وهـع

نعم.

طالب....... :

ا قةر ال ر ؟ أن يكـعن البقيـيم ا بـلا

قةر ال ر هللا هون المسيلة ف هون السيارة لر
ليوا الحا ث .تقعل ل  :هللاهللاي أج م الثة يقع عنيا بكم تةلح السيارة؟ تةلح م الثـة اع لاـهللا
العارع بالمقالر يقعل :ا رش ع رة اع وكن للح

طالب :مثل القيافل يا شيخ؟

م الثة اع.

ا ا؟

طالب :مثل القيافل؟
القيافة و

طالب....... :

أمعاع ألر

هللا أمعاع أ عر الرنيا.

ا ا؟

طالب....... :
أحيانــا ىــؤت ب ليــا ى مــر هـوا النــرم قــرار أثـرن فـ المـريا.
فـ بابــه نبيــر فـ بابــه .نعــم.
ب
ي ر ،ى مر هوا اللي و ا ر لالحية عمارن وكتقانه.
طالب :أحسن هللا اليك .هل يمكن أال يكوال مجتهدا من
ا ا؟

طالب :هل يمكن أال يكوال مجتهدا من

يعرف العربيل؟

يعرف العربيل؟
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ــا فيــه اجبيــا فـ ال ــر إا ــهللا لــالل ال ةــعع وك ا ا،ــبرً ا ال ةــعع فــال مــر ــهللا العربيــة
نعم.
طالب :أحسهللا هللا إليط.
يع

ا هع باجبيا كل الوي ىوكرن ه ا.

المسيلة سيلة اجبيا جل

طالب" :والدليل على عد ا شت ار في علم العربيل :أال علم العربيل انما يفيد مقتضيات األلفاظ
فهم من األلفاظ الشرعيل ،وألفاظ الشارع الم يل لمقتضيالها عربيل ،فاال يمكان مان
بحسب ما لي َ
ليس بعربي أال يفهم لساال العرب ،كما يمكن التفاهم فيما بين العربي والبربري أو الرومي أو
العبراني حتى يعرف كل واحد مقتضى لساال صاحبه .وأما المعاني مجر ً فالعقالء".

وا،براط العربية أعم هللا أن يكعن
أعنميـا ـر يكـعن عر ًّبيـا ىـبالم بالعربيـة لا ـه ا يحسـهللا العربيـة
ًّ

بعلما لا ه لم ىرر ،العربية ولم ىيبم ميـا فيـع
الب تكيم ميا ال ةعع يكعن عا ًّيا ولع كان
ب
ف ـ هــوا اللــاع يكــعن عا ًّي ـا .وعلــم العربيــة ف ـ لايــة ا هميــة لمــهللا أ ار ااجبيــا لم ـهللا أ ار في ـم
الاباع والس ة.

طالب" :وأما المعاني مجر ً فالعقالء مشتركوال في فهمها ،فال يختص باللك لسااال وال غيار،،
فإ ا من فهم مقاصد الشرع من وضع األحكا  ،وبلا فيهاا رلبال العلام بهاا ،ولاو كااال فهماه لهاا

من".
هللا أهم ا يع
عرفي ــة حق ــا

به ًالا العلم البكري ميهللا الحقا

ه اى حقا

لاعيـة وحقـا

،ـرعية وحقـا

 ،ــرعية ه ــون يم ــة ج ـ ًّـرا لم ــهللا أ ار أن ىبع ــان ا ــب لاط ا حك ــام ــهللا ال ة ــعع

ويخ ئ ك ير هللا ال الع واللاح يهللا حي ما يمر علييم ال الم ف فهللا هللا الك عن ثـم ىـوها إلـ
كباع هللا كبا العربية أو حب

هللا كبا لريا القرن أو لريا الحرىث ويمسط أول ع

ميهللا ىريه هللا لير نمر إل السياق

نه ر يكعن للك أك ر ـهللا ع ـ

فيـوكر فـ لسـان العـرع

أحيانــا ع ـرة عـ م
ـان أو لمســة ع ــر ع ـ أو ع ـريهللا فيــيت فيخ ــف أ ن ـ
ب
ـير ليــوا الاــالم وهــع ــا عــرع ــا ىــرل عليــه الســياق ــا انبق ـ ــهللا ا لكــا
تكسـ با

السياق.

ولوا يحور العلما

هللا تكسير القرن بالرأي أو حب

يقـم

عـ

ثــم يمــعه
ــا ىــرل عليــه

هللا لالل كبا العربية إ ا لم يكـهللا ـهللا أهليـا

ولم يكهللا له للرة و عرفة ف ال ةعع و ياق و الة القرن عل

ا ى ار .

يكس ــر الح ــرىث ويق ــعل أهـ ـ العل ــم إن لري ــا الح ــرىث ج ــرىر
اإل ــام أحم ــر يح ــور ج ـ ًّـرا ــهللا أن ل

بالبع

حري بااحبياط وا لمع وهع ا لمع ف

عرفة لاـة العـرع ـالعا :إنـه يحكـ

ـبة

السـبقا فـ حـرىث« :النـار
ع ر ألف ةيرة بعا القةا ر تة إل ا ب مي
ي له :ا ل
أح بسقله»؟ لع ي لعاحر ا فلـهللا ىبـر فـ تكسـيرن ولـع لـم يكـهللا ع ـرن ـام علـم .ـال :أنـا ا
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يع ـ

النار المالل .

وتنرهم ترار بعا اآليا
حب

ف المنال

هللا بعا العا ة وجا

أو بعا ا حا ىـث ويب ـاول علييـا حـا المبعلمـيهللا أو

مـا جـا فـ البكسـير بـالرأي ـهللا الععيـر ال ـرىر وكـولط النـلم بـين

هوا ار ال ل -عليه الةالة والسالم -ميـون الالمـة أو ميـون النملـة .كـعن اإلنسـان ىينـم ويكسـر
مرأيه أو يكسر القرن أو الحرىث مرأيه هوا علـ ل ـر عمـيم وللـة ـرم وجـا الععيـر ال ـرىر فـ
لط .لاهللا ا ا ية م ًالع العلم إ ا

عهللا ية وهم ف

نل ؟ يع ـ لـع أتـعا بـالبرج  :لعـ

المـ ار كــوا أو لعـ المـ ار كــوا إ ا كــان ــا مــيهللا ىــرىيم ارجــم فــي ا أتـعا بــه ا علـ
وكنما عل

ــلي النــلم

لي البرج  :لع الم ار كوا ولع الم ار كوا أو كوا يخرجعن هللا العيرة.

وا ــبرلعا عل ـ

لــط بحــرىث الســلعيهللا ا لــف الــوىهللا ىــرللعن الن ــة بايــر حســاع وا عــواع ـال

الةــحابة :لعليــم كــوا لعليــم كــوا لعليــم كــوا لــر ال ل ـ -عليــه الةــالة والســالم -ولــم ى ــرع

علييم ال« :هم الوىهللا ا يسبر عن وا ىب يرون وا يكبعون »...إل

ىبعكلعن» و ا لثرع علييم

لر الحرىث« :وعلـ ربيـم

نيـم ـا جل ـعا بـين هـوا ـ ار ن -عليـه الةـالة والسـالم -لعليـم كـوا

لعليــم كــوا .فيحبــاط اإلنســان ل كســه .بعــا ال ــا ،أو بعــا العلمــا ــر ا يكــعن لريــه ن ـ
تكسير هون اآلية أو ع

تاعن
،روم الحرىث ل

فـ

هوا الحرىث لا ه هللا لالل اًالعه العا م عل كبـا البكسـير وكبـا

لريه أهلية ييوي إلييا ويرجم إلييا ويكعن ع رن للكية علـ

ـا يقـعل ال ـا،

فيســب يم أن يســاهم .ولــولام ــر تنــرون لــلعا العلمــا الالــار كال ب ـا فـ البكســير لــم يســلقعا إليــه
ه نقعل :إن هوا ـهللا البكسـير بـالرأي أو أن هـون حةـيلة علـعم ك يـرة اجبمعـ لـرىيم فبمخمـ

هوا ااجبيا ؟ فرق مـيهللا ـهللا ا يعـرع ،ـيبا وعـهللا ويعجـر اآلن مـهللا ىب ـاول علـ الـرىهللا
عهللا
وال ــر ــهللا الابلــة و مــهللا ىبةــررون ف ـ و ــا اإلعــالم لــع ــيلبه عــهللا أركــان العضــع أو عــهللا

كيكيــة الاس ـ الاا ـ أو المنــلط ــا أع ــاى جع بابــا لا ــه ســبعر أن يســاهم ويــرل م أريــه ف ـ أي
حرىث أو ف أي ية! هوا الوي عليه الععير -نسيل هللا العافية -نعم.

طالب" :فإ ا من فهم مقاصد الشرع من وضع األحكا وبل فيها رلبل العلم بها ،ولو كاال فهماه
لها من طريم الترجمل باللساال األعجمي ،فال فرق بينه وبين من فهمها".

ـر مـهللا
نعم .ه ـاى كسـرون وه ـاى ،ـرام لاحا ىـث ـهللا ليـر العـرع لاـهللا العا ـم ي ـير بـين ك ي با
تةر لولط مهللا اعب بالعربية و لألف فييا ل أن ىؤلف ف البكسير وأك ـر المؤلكـا فـ علـعم
العربية إنما ه

هللا ا عاجم والاباع الوي هع العمرة ف اللاع كباع ـيلعيه

ـيلعيه أعنمـ

لاهللا العلرة بما ا؟ الاالم ى ةا عل لير هؤا الوىهللا ا لالعا علـ عنمـبيم فيبـرجم ليـم الاـالم

العرب فيرلعن مرأىيم أو يقعلعن كال ب ا ثم ىبرجم كال يم .المقةـع أن ـهللا ا عـاجم ـهللا مـرل فـ
البكسير وكن كان امهللا النعلي ىر أن تكسير ا عاجم ى لا أن ا يععل عليـه بمكـر ن فـ قر ـة
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ال المســير ولاــهللا العا ــم ي ــير بــينيم أ ل ـعا و ــاهمعا ســاهما

)2

عيــة ف ـ هــوا اللــاع وف ـ ،ــروم

هللا الكقه وليرن.

ير فمالب عهللا العلعم ا لر
ا حا ىث ك با
طالااب" :فااال فاارق بينااه وبااين ماان فهمهااا ماان طرياام اللساااال العربااي ،ولااللك لوقااع المجتهاادوال
األحكااا الشاارعيل علااى الوقااايع القولياال التااي ليسااب بعربياال ،ويعتبااروال المعاااني و لتعبااروال
األلفاظ في كثير من النوازل".
يع ـ

ــهللا بــاع اا ــب ار والكا ــرة :ف ـ ،ــرم الكق ـه ا كلــر للمــال عل ـ القــاري والكقــه ا كلــر م ـ

ح يكــة يقــعل :ينــعل ترجمــة جميــم الةــكا

لــكا

هللا -ج ـ وعــال -إل ـ ا عنميــة إا لــكة

الير.

طالب :نعم.
ك الةكا

ينعل ترجمبيا إا لكة الير لما ا؟

طالب :ألال اليد عند ،غير اليد .......

ا هـ اليــر لاــهللا بالبرجمــة هــون كبرضــة فـ ،ــخ

علـ

ـ يأ أهـ السـ ة والنماعــة أعنمـ

ىبرجم هون الةكا .
طالب....... :
ا ا؟

طالب :اشارً الى .......
ا ا؟

طالب....... :
ا ا ا هع عل

طالب....... :

وها أه الس ة والنماعة هع ىبرجم لك ىر ويميكيا إل هللا.

ا ا؟

طالب....... :
ًيا ليرن ىبرجم العيهللا ىبرجم ا ن ىبرجم ك ،

طالب....... :

.

ا ا؟

طالب....... :
ااا

ــا ه ــع لي ــوا

ــا ه ــع لي ــوا ترجم ــة ى ــر ب ج ـ ـ

با عنمي ــة :ب ج ـ ـ

ولكـ ـ النالل ــة

ترجمبه :بل بـراي فيقـعل :ب ج ـ ل بـراي أعـع بـا ! الـرو ،ع ـرنا فـ العربيـة ع ـان ليـر هـوا
فل ال ي بله هوا ميوا ععا ترجمة الير.
طالب :فارسيل.
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ا ا؟

طالب ....... :فارسيل.
ا ا؟

طالب :فارسيل.
فار ية ا عنمية ا للية.

طالب :لكن يا شيخ لرجمل صفات الرب -جل وعال -لجوز؟
ـا فييـا ،ـ

لكا

هــوا أعنمـ

وير فييا أ ما

ـا ا تقـعل لـه؟ لــار ترجمـة عـان القــرن وهـ ىـر فييــا

ـا يكيــم

ترير أن تبرجميا

وير فييا أ،يا

طالب :لو قال ما المقصو باليد؟

ا ليرها.

ا ا؟

طالب :لو قال ما المقصو بيد هللا؟
أن

تن

له عل

وها أه الس ة والنماعة ىعجـر ع ـرن بـرجم ثقـة ي ـبرط فـ المبـرجم ال قـة

أن ىعل كال ط له.

القياسي غير محتاج فيه الى".
طالب :أحسن هللا اليك" .وأيضا فإال ا جتها
ِّ

"القياسي".

طالب :أحسن هللا اليك" .وأيضا فإال ا جتها القياساي غيار محتااج فياه الاى مقتضايات األلفااظ
ا فيما لتعلم بالمقيس عليه وهو األصل".
وا ل ا مر أن يعبمر عل

لي

ا ل

ا ل المقي

ا ل إل

لي ا ل

كيف يقي

أ ا لي ا ل الوي يحبا إل

عليه ا مر فيه هللا لي

سبقر ع رن و سلم با ل المقـي

وهوا ـا يحبـا إلـ

عليـه فيحبـا إلـ

عرفـة

عرفة العربية فينه ا يحبا إلييا.

طالب" :وقد ل خل مسلما أو بالعلل المنصوص عليها أو التي أ ِّ
لومئ اليها ،وي خل لك مسلما".
ل

يع

لالبفا للعل المسب ل ة.

طالب" :وي خل لك مسلما ،وما سوا ،فراجع الى النظر العقلي .وإلاى هالا الناوع لرجاع ا جتهاا
المنسوب الى أصحاب األيمل المجتهدلن".
وهم المسمعن بمنبيري المواها لي
نبيرون.

المقةع المنبير الم لـ

طالب" :كابن القاسم وأشهب في ملهب مالك ،وأبي لوس

ا فـ

الـ المـواها ىعجـر

ومحمد بن الحسان فاي مالهب أباي

حنيفاال ،والم نااي والبااويمي فااي ماالهب الشااافعي ،فااإنهم علااى مااا لحكااي عاانهم ي خاالوال أصااول
امامهم".
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والقاض أم يعل وامهللا عقي ونم ار يم ف

وها الح املة هؤا

)2

نبيرون ف الموها ويك ر

السؤال عهللا ،ـيخ اإل ـالم امـهللا تيميـة -رحمـه هللا -هـ هـع نبيـر ـوها أو هـع نبيـر

لـ ؟

هــع ا ،ــط أنــه تخــر عل ـ ألــعل أحمــر ف ـ مرايــة أ ـرن وتكقــه ثــم بعــر لــط ع ـر ــهللا المنبيــرىهللا
ااجبيا الم ل .

طالااب" :فااإنهم علااى مااا حكااي عاانهم ي خاالوال أصااول امااامهم ومااا بنااى عليااه فااي فهاام ألف ااظ
الشريعلِّ ،
ويفرعاوال المساايل ،ويصادروال الفتااوع علاى مقتضاى لاك .وقاد قبال الناا

أنظاارهم

وفتاويهم ،وعملوا على مقتضاها ،خالفب ملهب امامهم أو وافقته".
ـر ــا ى قـ ـ فـ ـ كب ــا الخ ــالع رأي الح كي ــة :أن ه ــوا رأي اإل ــام وه ــوا رأي ل ــاحليه ــر
وك ي ـ با
يخالكعنــه لاــهللا باعبلــارهم أنيــم تخرجـعا علـ ألــعله و عاعــرن ى ســلعن إليــه .و ــر يكــعن الـراجح فـ
الموها عل الةاحليهللا

ا هع عل اإل ام كما هع قرر ع رهم.

طالب" :وإنما كاال كللك؛ ألنهم فهموا مقاصد الشرع في وضع األحكا  ،ولاو لاك لام يحال لهام
اإلقدا على ا جتها ".
أيمـا ـهللا
وهوا واضح هللا تةرع أمـ ىع ـف هللا حمـر فـ ـوها الح كيـة ف ـيخيم أمـع ح يكـة و ب
ا ى سا إل ـوها ال ـافعية ال ـ الا يـر وكن كـان فـ الاالـا أن
خبةر الملن واللعي

المخبةر ي
يهللا يلع ان هللا علم ال افع -رحمه هللا -ع رى المرونـة وهـ
أ،يا وامهللا القا م جليا هللا البيا ار

أك رها هللا البيا ار

سـعبة لا ـام الـط

أ،يا وامهللا القا م.

طالب" :ولو لك لم يحل لهم اإلقادا علاى ا جتهاا والفتاوع ،و حال لمان فاي زماانهم أو مان
بعدهم من العلماء أال ليقرهم على لك ،و يسكب عن اإلنكار عليهم علاى الخصاوص ،فلماا لام
اء باإلقدا فيه".
يكن شيء من لك ،ل على أال ما أقدموا عليه من لك كانوا لخَلق َ
قاء" يع جرىرون مولط وأه لولط.
" لخَل َ
طالب" :فا جتها منهم وممن كاال مثلهم وبل في فهمهم مقاصد الشريعل".

"بف جيمي" "ف بف جيمي".
طالب" :وبل في َف ْه ِّم مقاصد الشريعل مبالغهم صحيح ،اشكال فيه ،هلا على فار أنهام لام
لبلغوا في كال العارب مبلا المجتهادلن ،ف ماا ا ا بلغاوا للاك الرلبال فاال اشاكال أيضاا فاي صاحل
اجتها هم على اإلطالق ،وهللا أعلم.
المس لل السا سل :قاد لتعلام ا جتهاا بتحقيام المناا  ،فاال يفتقار فاي لاك الاى العلام بمقاصاد
الشارع".
تقــرم الاــالم ف ـ
ااجبيا تقر

ع ـ تحقي ـ الم ــاط وف ـ ت قــيح الم ــاط وف ـ تخ ـريأ الم ــاط كليــا ف ـ بــاع
يع

طالب.......... :

فيما تقرم ف المسيلة ا ول .
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ا ا؟

فـ لــكحة اث بـ ع ــرة وتســم ع ــرة وكحــر وع ــريهللا ال انيــة تلــرأ ــهللا واحــر وأربعــيهللا كليــا فـ
ا ول

ع رى لكحة اث ب ع رة يقـعل" :ف ما األول فهو ا جتها المتعلم بتحقيم المناا " .ثـم

ـال فـ الم يـا " :لحقيام المناا هااو لحقيام العلال المتفام عليهااا فاي الفارع ،أي اقامال الاادليل
على وجو ها" والب قيح ر يقبرم أك ر هللا علة ثم تسبعرض هون العل فيقـال :هـون ا تةـلح أن
تاعن علة لاوا وهون ا تةلح إل أن يسبقر ا ر عل علة بكـ علييـا وتخـريأ الم ـاط هـع

البخريأ عل هون العل
طالب....... :

كليا عجع ة ف هوا النل .

ا ا؟

طالب....... :
نعم اث ب ع رة وتسم ع رة وكحر وع ريهللا .نعم.

طالب :قد لتعلم ا جتها بتحقيم المنا  ،فاال يفتقار فاي لاك الاى العلام بمقاصاد الشاارع ،كماا

أنااه

ليفتقاار فيااه الااى معرفاال علاام العربياال؛ ألال المقصااو ماان هاالا ا جتهااا انمااا هااو العلاام

بالموضوع على ما هو عليه ،وإنما ليفتقر فيه الى العلم بما
عرع".
"".ي ب
طالب" :بما يعرف لك الموضوع ا به ،من ِّ
حيث".
لَ
" هللا حيث".

َي ِّ
عرف لك..

حيث لقصدت المعرفل به ،فال بد أال يكوال المجتهد عارفاا ومجتهادا مان للاك الجهال
طالب" :من ل
التااي َلنظاار فيهااا ليتن ا ل الحكاام الشاارعي علااى وفاام لااك المقتضااى ،كالمحا ِّاد العااارف ب ا حوال
األسااانيد وطرقهااا ،وصااحيحها ماان سااقيمها ،ومااا ليحاات بااه ماان متونهااا ممااا ليحاات بااه ،فهالا
يعتبر اجتها  ،فيما هو عارف به".
يع ـ ااجبيــا النل ـ
ف ـ الن ايــا

يع ـ ،ــخ

وا مــية؟ ا .نبيــر ف ـ

نبيــر فـ بــاع الكـ ار ا هـ ىلــلم أن تاــعن لريــه عرفــة
ســا

الحــأ يع ـ عل ـ القــعل مبنــل ااجبيــا  .هــوا

نبيــر ف ـ علــعم الحــرىث ولريــه عرفــة تا ــة واهبمــام كليــر بمع ـ أنــه ضــل القعاعــر وحكميــا
وًلقي ــا وأك ــر ــهللا ا

ل ــة حبـ ـ ل ــار لريــه ا هلي ــة لبميي ــل الة ــحيح ــهللا المــعيف تميي ــل

المقلــعل ــهللا المــر و تمييــل ال قــة ــهللا المــعيف وهــوا يحةـ بمــل القعاعــر وك ا ــة ال مــر ف ـ

كــالم أه ـ العلــم وت لــيقيم والبخ ـريأ و ار ــة ا
نقعل :نه ا يعرع العربية ا نيلو بقعله.

ــانير بك ـرة ثــم بعــر لــط تباــعن لريــه أهليــة .ه ـ
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ا يحبا إل هوا .وك ير مهللا تةر ليوا العلم وحكـ
ولر
ل
لط

لر ع رن ضعف بالعربية
ا ل

)2

ـهللا ا حا ىـث ـا حكـ وًلـ

ن بعميم ا انبله إا ف الع

ـا ًلـ

ا لير لاهللا ا يمـيرن

ن علمه الوي تةر له ا يحبا إل العربية.

 -وه ـ نــا رة جـ ًّـرا  -ــر يحبــا فيــه إل ـ العربيــة

أحيانــا ف ـ بعــا المســا
ب
يعب فييا هللا حيث العربية ويع

ـ هــون المســيلة

ميا هللا حيث العربية .فم الب عل أمـ حـاتم الـرالي فـ جلـارة
-رحمه هللا -يقعل :إنه ىعث جلـارة مـهللا المالـ

ال :ميهللا بى بر جي بع جرل .الحاف الع ار
مهللا المال
ويقرأها :ميهللا بى بر لي بع جر ٌل يع هع عرل فيما ميهللا ىريـه يع ـ فـ نقـري واجبيـا ي .امـهللا حنـر لمـا
نمر ف ترجمة جلارة مهللا المال وجميعر ا مة علـ تمـعيكه وتمـعيف ،ـرىر ـا هـع بسـي
وأمــع حــاتم ب ــر فـ البعثيـ

يقــعل ســبحي أن ىعثـ هــوا الرجـ  .فايــف انبلــه امــهللا حنــر لم ـ

هوا؟

هع لحيح ب هللا نمر ف ترجمة جلارة يقعل :يسبحي أن ىعيثهقه أمع حاتم م ،رته ا مة ا العا
إا بةــروق ــا ــال في ـه أحــر ثقــة إا ال ــا ر أمــع حــاتم .المقةــع أن امــهللا حنــر ســط ًــرع
الخـي

و ــم ــعة اًالعــه و ــف علـ

هــع رجــم عثــعق ىرجــم إليــه فـ
لير قةع ة بالوا

ةــة فـ كبــاع ا لــان

يقـعل ا ـ  :كبــاع ا لــان هـ

ـ هــون ا ــعر؟ نقــعل :ا لا يــا ةــة ليــر قةــع ة للليــان

لما نحهللا بةر نً .اهر القا ر ف عير الر،ير جال

عل

ا ـرة ـم بعـا

حا،ــية الر،ــير وفــييم امــهللا للر،ــير لــاير ا ــمه إمـراهيمً .ــاهر أعــعر واحــرة ــليمة عــيهللا ــليمة
وعيهللا...

طالب :ما هي بسليمل.

عميا يع هع أععر جا إم ارهيم هوا وألو ه ـربا إ ـا ربعـا أو كع ـة أو ،ـيبا أو با ننابنـا أو
ـاهر أىـهللا هلـ ؟ للعـيهللا السـليمة ف ـكان إلـ أميـه و ـال:
ليرها ألوها هللا الما رة وضـرع ميـا ً با

إن إمراهيم اعبر عل ل فمرع عي
طالب :سبحاال هللا!

وا لر ميهللا بى بر جي بع جرل.

تمعيكا؟
الب ا تر لار تعثيبقا أم
ب
طالب....... :
ثانيا بعر هوا فبقع ع رن ا ـر .وجـر فـ كبـاع أ ع الااتـا
تالكة يع
سط امهللا حنر لي ب ا ب
امهللا بيلة أن العرل مهللا جل مهللا ـعر الع ـيرة كـان علـ ،ـرًة تلـم فـي ا أ ار تلـم أن يقبـ رجـالب
ــلمه للعــرل فقــال ال ــا :،مــيهللا بىـ بـر جي بعـ جـرل لــالع انبيـ أ ـرن يع ـ هالــط .هــوا يع ي ــا أهميـة
بعمــا .لاــهللا ــر
ــعة ااًــال والبكـ هللا وعــرم اا بةــار علـ فــهللا واحــر ن العلــعم يكمـ بعمــيا ب

يقعل ا :
ا لان

هللا أج

هون الكا ـرة ـهللا كبـاع ا لـان هـ تسـبح أن يقب ـ كبـاع ا لـان ويقـ أر كبـاع
هون الكا رة؟
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الب أ ع الااتا نلر واحر يق أرن ًالا العلم يسبكير لاهللا هـوا الـوي هـع أك ـر ـهللا ع ـريهللا
ــهللا اإل ــكاع والســخف ال ـ

أيمــا بالمقام ـ
نلـ بـرا؟ وفيــه ب
بعا ال سخ علييا أ ـما ،ـيعك كلـار وعلييـا تعليقـاتيم يع ـ

الا يــر كبــاع ا لــان

وأنــا أرى ـ

مـا ىـرل علـ أنيـم يسـبكيرون ـهللا
لي ــري بعــا الــررو ،وبعــا

الابــا ــا فييــا ــهللا فا ــرة و ــر يكــبح ليــم ال ــع ال ــان فاب ـا ألــر
اللقا ا وي له الوههللا إل بعا المخالكا وبعا الحي ـهللا المخـالكيهللا تـر فييـا الكعا ـر لاـهللا
عنا عليه أن ىبـيثر يع ـ ألـو الاـاف
،ري ة أن ىؤ ب هللا عل القارط أن ىبيثر ميا إ ا كان ي ب
العلــم ال ــرع و ــهللا العلــم والبحةــهللا الــوي يقيــه بــي ن هللا -ج ـ وعــال -ــهللا البــيثر ميــون الابــا

ـهللا

ف قعل :ا أر ا بي ،وال مـر فـ كبـا ا ع وكبـا البـعاريخ ا ،ـط أنـه كيـر ل الـا العلـم نعـم

أحيان ــا ــر ت ــرل فـ ـ
هـ ـ ليسـ ـ ب ــيهللا العل ــم لا ي ــا
ب
والبعاريخ فييا ا عاجيا يع فييا العلر والعما .
ولــي

أيم ــا فيي ــا ا ــبنمام لل ــوههللا
ل ــح العل ــم و ب

ع ـ هــوا أن العاحــر ىــوها لي ــبري كبــاع ا لــان

العلــم ال ــرع

ا

ــا يةـرع لم لــه ـ ام الع ـ

الوههللا وتعا أو ف و

ا براحة أو انبمار أو ،

أفع ا يقرأن ًالا العلم

يع ـ ينعـ لـه أو ــا

ير أعالم ال لال ووفيـا

امهللا ك ير ف تاريخه وكن كان لاحا وفيا

وك ا ترجم

يكــعن هــوا ا ىــا ع ــرن ــهللا ال ـعام والمخالكــا
والكقيه ىبرجم له بي

ر ويم

الكـ ار ا لـ إ ا بكـ ل

ا فيه انم أنه يق أر فيه .وكبا البراجم هللا
ا عيـان و ـا يكبلـعن ـهللا البـراجم الحـاف

ا عيان وهـع عمـرة ع ـر المحققـيهللا فـ هـوا اللـاع

ا ــيما ضــل ه لا ــما وا عــالم وا نســاع والقلا ـ
ع اىبه با با أك ر هللا الكقيا والعلما

ويمـ

ـ ة يقـ أر فـ الابــاع ويبــرى

يمــل بــالحرع عمــرة لاــهللا ىلق ـ أنــه
ىا أ يا وك ا تـرجم لكقيـه البةـر و ـر

الالــر ف ـ العقيــرة وا ى لــه علييــا! مي مــا الع ـالم

.

ولوا لما ترجم امهللا الراونري وهع هللا اللنا ة المعـروفيهللا وعـرن امـهللا النـعلي ـهللا اللنا ـة ال الثـة

الم سعبيهللا أو الم بسليهللا لا الم هع وأمع حيـان البعحيـري والمعـري تـرجم وا تعـرض ي ،ـ

هللا لنر به .و كر الحاف امـهللا ك يـر فـ تـاريخ فـ ترجمـة امـهللا الراونـري ـال :وترجمـه امـهللا للاـان

عل عا ته ف اإلفاضة ف تراجم ا بـا
وكين الالا ا أك له عنيبا! يع
طالب....... :

ون الكقيـا والعلمـا

ا همه هوا .أىهللا نحهللا؟

ترك ا الرر!،

طالب....... :
ا ا؟

طالب:

بد من حد أ نى للغل العربيل.

اللاة العربية بكروعيا ااث

ع ر ا مر يا.

ولـم ىبعـرض ل ـ

ـهللا لنر بـه
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طالب" :كالمحاد العاارف با حوال األساانيد وطرقهاا وصاحيحها مان ساقيمها وماا ليحات باه مان
متونها مماا يحات باه ،فهالا يعتبار اجتهاا  ،فيماا هاو عاارف باه ،كااال عالماا بالعربيال أ ،
 ،وكااللك القااار فااي ل ياال وجااو ،الق اراءات ،والصااانع فااي معرفاال

وعارفااا بمقاصااد الشااارع أ

وعَرفااء األساواق فاي معرفال قايم السالع
عيوب الصناعات ،والمبيب في العلم باأل واء والعيوب ،ل
ومداخل العيوب فيها ،والعاُّ في صحل القسمل ،والماسح في لقادلر األرضاين ونحوهاا ،كال هالا
ومااا أشاابهه ممااا يعاارف بااه منااا الحكاام الشاارعي غياار مضاامر الااى العلاام بالعربياال ،و العلاام
بمقاصد الشريعل".
ن هــون العلــعم كاــة

كاــة مــا يحبــا إل ـ حكــم ،ــرع

المحــرث حي مــا ى مــر ف ـ ا

ــانير

وي مر ف ال رق ا ىل علييا أحكا ب ا هع ينيل للكقيه لل مر ف هوا الـرلي الـوي أثلبـه هـوا
المحــرث ولــولط ا،ــبير ع ــر الكقيــا و ــا ىبراولعنــه أنيــم هــم ا ًلــا والمحــرثعن لــيا لة يع ـ

ىركلعن أ وية ونحهللا الوىهللا نسبعمليا.
طالب :جميل!!

نعم.

طالب" :وإال كاال اجتماع لاك كماا فاي المجتهاد .والادليل علاى لاك ماا لقاد مان أناه لاو كااال
زما لم لوجد مجتهد ا في الندرً ،بل هو محال عا ً ،وإال وجد لك فعلى جهل خرق العاا ً،

كآ

-عليه السال  -حين علمه هللا األسماء كلها ،و كال فيه".

هللا يسبررى بآ م إ ا ي  :إن ااجبيا الم ل بمع

طالب.......... :

اإلًالق ا ىعجر يقعل واحر :م .ا ا؟

لح يسبررى؟ ا الاـالم علـ الممكـهللا وكا بالكعـ ااجبيـا الم لـ بمع ـ اإلًـالق سـبحي
ن العمــر ــا يســبععا أن ـ

لــع تريــر أن تنبيــر ف ـ

بعما وفييا أ،يا
بعارضة أو بعميا يس ر ب
احرا وت مر ف ك
احرا و ب
يا؟ تمسط الرواة و ب

البقريــا ــال :ثقــة أو ــال لــروق

ــا هــع ب ـ

ســيلة ـ الب والمســيلة فييــا ع ـرة أحا ىــث

هللا المعارضة تمسط الع رة أحا ىث ب مب بيـ

ا يـ فـ كـ رماو علـ حـرة ا تقـعل لـ  :هللاهللاي
هــوا ا  ،ـ

لمــهللا ى ــر ااجبيــا أ ــا ال ـوي

يم ـ والـوي يةــحح ويمــعف علـ ًريقــة الابلــة اآلن الـوىهللا ىلل ــعن البحقيـ فيــوا ،ـ

لاهللا بمع

البحقي ف

ار ة ا

ــا ي ـ فيــه وتخــر م ـرأي أن ـ

المة لح بكا ليا ك
والبعرى وأن

طالب....... :

انير ت مر فـ كـ رماو علـ حـرة وت مـر جميـم ـا يـ

لــر
كـ

تبعل ـ إليــه و ب ـ تة ـ إل ـ هــون المرتلــة؟ حب ـ تعــرع عاعــر

ا فييا وترجح مي يا وأن

تخبار ف هون القعاعـر ت مـر فـ

ترجح الوي تخبارن بعر ال مر ف جميم ا ي

ا بعر تر

عاعـر النـرم

ي ا ل عة اآلن.
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ثم ت مر ف لياة ا ا الب بعر هوا الـراوي عـهللا أم ـال أم ـمع

و قبمـيا

فالن الوي ىليه تكع بـه ـ هـوا ثـم الـوي ىليـه ثـم المـبهللا ت مـر فـ

عافقبـه و خالكبـه وكـوا ثـم

ت مر ف

بابعاته و،عاهرن و ب ت لم هللا هوا؟ هـوا ااجبيـا فـ كـ

هـون الةـي

سـيلة تكعـ هـوا ع ـرى

ف المسيلة ع رة أحا ىث افبرض ا أنيا ع رة أحا ىث وهون ا حا ىث ت مـر فييـا علـ ال ريقـة
الب

كرنا تحبا إل عمر .وهوا ااجبيا بمع

الع

تقعل :أرجم إل البقريا أو إل الاا،ـف وأ ـ وضـع

ولححه أحمر أو ليرن ويكك

اإلًـالق

ـا هـع بمع ـ أنـه إ ا ضـاق عليـط
أو لمـهللا حكـم علـ هـوا الحـرىث

ا هوا تقلير.

طالب" :وأيضا اال ل في هلا ا جتها العلم".
ولي

هوا هللا بابا البي ي

ل الا العلم ًالا العلم يعرع رراته ويعرع إ كانياته ويعرع عمـرن

ول ه المحر ويكعن اجبيا ن ف هوا اإلًار ولولام تنرون ع رنا ـهللا ملـ اإل ا ـة فـ عةـرنا
ــعل امــهللا حنــر

أحيانــا يميـ إلـ
و ــلليم ــا ولــلعا إلـ ااجبيــا الم لـ بمع ـ اإلًــالق أحــرنا
ب
أحيانا إل ـعل فـالن وتم ـ ا ـعر .لاـهللا الـرلي ـا يممـ مـرون
أحيانا يمي إل عل فالن و ب
و ب
نمر ى مر فيه ولع لم يكهللا عل ال ريقة المكةلة الب أ،ير إلييا.
طالب" :وأيضا اال ل في هلا ا جتها العلم بمقاصد الشاارع ،لا فاي كال علام وصاناعل أال

مان لا و العلام بهاا العلام بمقاصاد الشاارع ،و لاك باطال،

للعرف ا بعد المعرفل بللك؛ ا فار
فما أ ع اليه مثله ،فقد لح ِّصَل ِّب العلو ووجدت من الجهال".
ةبل ".
" بح ب
ِّ
ووجدت من الجهال بالشريعل والعربيل ،ومن الكفاار
طالب :أحسن هللا اليك" .فقد َح َصَلب العلو ل
المنكرين للشريعل".
المقةع "العلو " المبعلقة بي عر الرنيا وهم أ عر ميا هللا ك ير هللا المسلميهللا.

طالب" :ووجه ثالث :أال العلماء لم ل الوا يقلدوال في هل ،األمور من ليس من الفقهاء".
ـعلا ا يمكـهللا أن ى الـه
هللا ىرير أن ى ل ربقة البقلير عهللا ع قه ف ك ،
هوا ارتق رتق ل ب
نط إ ا لر فـ البةـحيح والبمـعيف يع ـ إ ـا لـر فـ الحكـم علـ ا حا ىـث فـال مـر أن
الكقييـة المسـا

تقلر ف و ا هوا الحكم ن العمر ا يسبععا يع ـ ك هـم المسـا
ا حكــام ال ــرعية كــم ه ـ ؟ وك ـ ســيلة تحبــا إل ـ نمــر وال مــر يقبم ـ ال مــر ف ـ

البـ هـ

قــر اتيا

وأ لبيا وال مر فيمهللا واف هوا الحكـم و ـهللا لـالف وال مـر فـ أ لـة المخـالف والمعالنـة مي يـا ثـم
بعر لط تخر ف حكم تران أن
ا لر

وهكوا .نعم .ولولط

طالب" :وإنما".

عا ألل

أو أل ي

فـ هـون المسـيلة ثـم تـيت إلـ المسـيلة
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ولــولط ال ــوي ى ــا ي م ل ــو كب ــا الكقي ــا و ؤلك ــاتيم ويحــور ــهللا ال م ــر فييــا وي ال ــا بااجبي ــا
وال مر ف الاباع والس ة واا ب لاط هللا الاباع هع هللا يخاًـا؟ ىر ـ ميـوا الاـالم علـ
ًالل ـا ــا تيه ـ تخاًلــه بااجبيــا
ال ــالع هــوا يمــيعيم هــوا يمــيم ال ــالع كيــف أن ب
الاباع والس ة؟
فـ أول ا ــر لمــا ألقيـ

حـا
ــهللا

هــون الــرعع ا ــبناع ًالــا و ســط لــحيح ســلم ويقــعل :لــالع أنــا

يجبير وو ف عل باع وهع ا يعرع الوي لله وا الوي بعرن :باع ا ـر بقبـ الاـالع ألـو
المســر ،وًلــم وكلمــا أر

ــهللا كلــا أفــر فـ أر ــه رلالــه! الم ــكلة ــا هـ ؟ أن اللــاع الــوي

ىليــه :بــاع نســخ ا ــر بقب ـ الاــالع فمــا ا يكع ـ هــوا؟! ـ هــؤا يقــال ليــم :اجبيــروا؟ يع ـ

اإلنسان إ ا تاعن لريه الملاة العلمية م فقه الـ ك وتيهـ لالجبيـا هـوا فرضـه ا ينـعل لـه
به ب ال يهو جك ير} [ال ح .]43 :
أن يقلر وأ ا حا المبعلميهللا وعا ة ال ا ،فكرضيم{ :بفا ج يبلعا أ ج
طالااب" :وإنمااا اعتبااروا أهاال المعرفاال بمااا قلاادوا فيااه خاصاال ،وهااو التقليااد فااي لحقياام المن اا .
المجتهاد فياه ،كماا أناه فاي األوِّلاي َن
فالحاصل أنه انما للا فاي هالا ا جتهاا المعرفال بمقاصاد
َ
كللك".

"ف ا لوبل جي يهللا"

اه

ملعًة ع رى؟

طالب :نعم؟ ما ا يا شيخنا؟

"ا لوبل جي يهللا" اجبير ااجبيا
طالااب :أحساان هللا اليااك" .كمااا أنااه فااي األوَلا ْاي ِّن كااللك ،فا جتهااا فااي ا سااتنبا ماان األلفاااظ
الشرعيل لل فياه المعرفال بمقاصاد العربيال ،وا جتهاا فاي المعااني الشارعيل للا فياه المعرفال
هللا ال ةعع و هللا المعان .

بمقاصد الشريعل".
يع

عل

ا معع ف هون المسيلة ف أل المسيلة.

طالااب" :وا جتهااا فااي منااا األحكااا للا فيااه المعرفاال بمقاصااد لااك المنااا  ،ماان الوجااه الاالي
لتعلم به الحكم

ِّ
"غير."،

غير ،،وهو ظاهر".
من وجه ل

طالب " :من وجه ِّ
غير ،،وهو ظاهر.
المس لل السابعل :ا جتها الواقع في الشريعل ضرباال".

ك ير مهللا تةرروا للقما والكبيا يع
ك ير مهللا لريه نق

ولل

فـييم علمـا وفـييم ـهللا ملـ رتـا عاليـة ج ًّـرا ولاـهللا فـييم

واحـر ـهللا ًـالع العلـم يقـعل :إنـ ك ـ

ف الس ة الرابعة هللا كلية ال ريعة وأمعن هللا القماة القرا
ااجبيا

أ اكـر فـ ألـعل الكقـه وأنـا

الالار الم ار إلييم وأ أر فـ كبـاع

هللا روضة ال اظر ىعم ـ أر  :تحقيـ الم ـاط وتخـريأ الم ـاط وت قـيح الم ـاط ـال لـه:
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1

يع ـ اجبيـروا

ماهم.

عل ك حال :ما ىرل عل أن ااجبيا يمكهللا أن تنل ن وأنه ا ىللم أن يكعن اإلنسان حي ب ـا
لاهللا بقرر ا تحي

ف ك ،

يكعن ر علط ف العلم وثلع

ر ط فيه.

أحادهما :ا جتهاا المعتبار شارعا ،وهاو الصاا ر
طالب" :ا جتهاا الواقاع فاي الشاريعل ضارباال؛ ل
عاان أهلااه الااللن اضااملعوا بمعرفاال مااا يفتقاار اليااه ا جتهااا  ،وهاالا هااو الاالي لقااد الكااال فيااه.
والثاني :غير المعتبر ،وهو الصا ر عمن ليس بعارف بما يفتقر ا جتها اليه؛ ألال حقيقته أنه

رأي".
يقعل" :الواقع في الشريعل" يع ه هع المبقر ف ال ريعة أو أنه يحك العا م ميهللا المب رعة؟
بعــا ليــر قـر ــهللا ال ــر ا ول هــع ا لـ
ـر ـهللا ال ــر ال ــان
فـرق مــيهللا أن يكــعن وا بعــا و بقـ ًّا
وال ــان ليــر قــر ــهللا ال ــر  .ولمــا ــال" :ا جتهااا الواقااع فااي الشااريعل" ا يع ـ أنــه قــر ف ـ
ال ريعة لا ه يحك العا م ميهللا هللا ىرع العلم هللا المب رعة نعم ال ان لير عبلر.
"وهو الصا ر".

طالب" :وهو الصا ر عمان لايس بعاارف بماا يفتقار ا جتهاا الياه؛ ألال حقيقتاه أناه رأي بمجار
التشهي واألغ ار  ،وخبط في ِّعمايل ،والباع للهوع".
" بعماية".

طالب" :فكل رأي صدر على هلا الوجه فال مريل فاي عاد اعتباار،؛ ألناه ضاد الحام الالي أنا ل

ِّ
{وأ ِّ
اء له ْم [الماياادً ،]49 :وقااال
َال ْ
ُ َوَ َلت ِّبا ْ
هللا كمااا قااال لعااالىَ :
اع أَ ْها َاو َ
اح لكا ْام َبْي اَن له ْم ب َمااا أَْن ا َ َل ل
ِّ ِّ
اح لك ْم َبْي َن النا ِّ ِّباْل َح ِّم َوَ َلت ِّب ِّع اْل َه َوع َفلي ِّضل َك
{يا َ لاوول ِّانا َج َعْلَن َ
اك َخلي َفل في ْاألَْر ِّ َف ْ
لعالىَ :
يل ِّ
َع ْن س ِّب ِّ
ُ [ص ]26 :اآليل .وهلا على الجملل اشكال فيه ،ولكن قد لنشا فاي كال واحاد
َ
من القسمين قسم آخر ،ف ما القسم األول".

وهع ااجبيا المعبلر.
طالب" :وهي"؟

وهع ااجبيا المعبلر ا ول.

طالب :لكن يقول" :ف ما القسم األول وهي" ،ما ا يقصد؟

أىهللا؟
طالب :نعام "ف ماا القسام األول ،وهاي المسا لل الثامنال :فيعار

فياه الخما فاي ا جتهاا  ،اماا

بخفاء بعض األ لل حتى للتوهم فيه ما لم يقصد منه ،وإما بعد ا طالع عليه جملل".
الخكــا  :بعــا ا لــة يع ـ اًلــم علييــا لاــهللا لكـ عليــه المع ـ و لــط بســلا ةــعرن عــهللا فيــم
لط المع

الم ار أو تقةيرن ف اللحث عهللا ع ان.
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طالب" :وحكم هلا القسم معلو من كال األصوليين اال كاال في أمر ج يي ،وأما اال كاال الخما
في أمر كلي فهو أشد ،وفي هلا الموطن لح ِّلر من زلل العالم ،فإنه جاء في بعض الحادلث عان
النبي -صلى هللا علياه وسالم -التحاللر منهاا ،فاروي عناه -علياه الصاالً والساال  -أناه قاال:
«انااي ألخاااف علااى أمتااي ماان بعاادي م ان أعمااال ثالثاال» ،قااالوا :ومااا هااي يااا رسااول هللا؟ قااال:
«أخاف عليهم من زلل العالم ،ومن حكم جاير ،ومن هوع متبع»".
الحرىث ضعيف ًّ
جرا

نه هللا رواية ك ير مهللا علر هللا عهللا أميه عهللا جرن وهون أضـعف السال ـ

المعروفة :عمرو مـهللا ،ـعيا عـهللا أميـه عـهللا جـرن ميـل مـهللا حكـيم عـهللا أميـه عـهللا جـرن أ ـع

ـه ـهللا

ك ير مهللا علر هللا عهللا أميه عهللا جرن.

طالااب" :وعاان عماار :ثااال لهاادمن الاادلن :زلاال العااالم ،وجاادال منااافم بااالقرآال ،وأيماال مضاالوال.
وعن أبي الادر اء :اال مماا أخشاى علايكم زلال العاالم ،أو جادال المناافم باالقرآال ،والقارآال حام،
وعلى القرآال منار كمنار المريم.
وكاال معا بن جبل يقول في خمبته كثيرا :وإياكم وزيغل الحكيم ،فإال الشايماال قاد لاتكلم علاى
لساال الحكيم بكلمل الضاللل ،وقد يقول المنافم الحام ،فتلقاوا الحام عمان جااء باه ،فاإال علاى
زيغل الحكيم؟ قاال :هاي كلمال لاروعكم ولنكرونهاا ،ولقولاوال :ماا هال،؟

الحم نورا .قالوا :وكي

فاحلروا زيغته ،و لصدنكم عنه ،فإنه لوشك أال يفيء وأال لراجع الحم".
هون الللة ا تلياكم ع ه إ ا عرع بالعلم والعم والعر وا مر له هللا ل ي

نـه لـي

بمعةـعم

ـهللا فبـاو بعـا ـهللا

حسابا كمـا يحةـ
في ا أل ي ا يما ل ي ىبرتا عليه ثار لم يحسا ليا
ب
ى بسا إل العلم اآلن تةـير ـه للـة أو لا لاـهللا ا يع ـ أنـه ا علـم ع ـرن وينانلـه الةـعاع
فـ كـ ،ـ

ويينــر ويبــرى فيعــان ال ــي ان عليــه .المقةــع أنــه إ ا لل ى لــه وك ا لــرر ــه

الح يقل .

طالب" :وقال سلماال الفارساي :كيا

أناتم عناد ثاال  :زلال عاالم ،وجادال مناافم باالقرآال ،و نياا

لقمع أعناقكم؟ ف ما زلل العالم ،فإال اهتدع فال لقلدو ،لنكم".
نعم .هللا لير نمر ف

ليله يع

طالب" :لقولوال :نصنع".

البقلير المو عم هللا لير نمر ف

ى ه.

لحمة لحمة.

طالب :بعض النا يا شيخ .......
العالم ي
ي
العالم ا هع بالمبعالم العالم المعـروع بعلمـه و ى ـه وورعـه الـوي هـع أهـ
هع الاالم ف
ن يقلر ولي ف فبعان ك م بلم ا لم يمف للعلم والرىهللا العر  .و هوا يحة له لا

حة

هللا الالار بعا ا ،يا الب لار ليا ثار للية هون الللـة تنب ـا و ـا بقـ و ـا عـرا

لط يقبر به.
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طالب....... :
واضحة الحاكم ف

لط العلما

1

والعلم عليه نعر.

طالب....... :
كيف؟

طالب....... :

ى له لاحليا فين ا ب ورجم ع يا وكا ى له عل المسيلة ا ى له عل القا .
ِّ
ثل ما يصنع فالال".
طالب" :ف ما زلل العالم فإال اهتدع فال لقلدو ،لنكم ،لقولوال :نصنع م ل
" ي ب ".
طالااب" :نصاانع ِّمثا َال مااا يصاانع فااالال ،وننتهااي عمااا لنتهااي عنااه فااالال ،وإال أخم ا فااال لقمع اوا
اياسكم منه فتعينوا عليه الشيماال ،الحدلث.
وعن ابن عبا  :ويل لأللباع من عثرات العالم .قيل :كي

لك؟ قال :يقول العالم شيئا برأيه،

ثم يجد من هو أعلم برسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -منه ،فيترك قوله ثم يمضي األلباع".
عهللا ةر أو كـبم العلـم أو ن ـ بايـرن:

ولولط ا،برط ف البعبة تعبة هللا لل ا يما إ ا كان
ل لي
بلبلحعا بوببلي عا} [اللقرة ]160 :ا مر أن ىليهللا أن الحكم الوي لرر ه ل لط
{يإا الو ب
ىهللا تبامعا بوأ ج
ل ــي وأنــه ىلـ أر إلـ هللا ــه .ولــولط يقــعل" :فيتاارك قولااه ثاام يمضااي األلباااع" ىبلععنــه فيمــا الــه
ـ

ــاببقا لاــهللا إ ا م ـيلهللا م ـ أر ــهللا العيــرة إن لــم ىلــيهللا هــؤا ا تلــا عليــه أولارهــم
الحرىث « :هللا هللا ة ي ة فعليه ولرها وولر هللا عم ميا إل ىعم القيا ة» .نعم.

ــا ج ـا ف ـ

طالب ....... :البياال.

نعم؟ ا مر هللا الليان.

طالب :يعني في مجلسه اللي قاله فيه أو .......
بما يحة به الليان الم ا ا لما لرر ع ه ف ا ول وهوا اآلن ف و ـا

عميمة يع

بقرر ا فيه

ا ف الليان هللا يعلة فيه لععبة

اإلعـالم فيـه

ـقة

نه ر ى ـر رأي أو كـالم فـ

و يلة اإلعالم هللا جريرة أو إ اعة أو اة ثم ف هون النريرة أو ف هـون الق ـاة ىلـيهللا لاـهللا الـوي
ا ــبمععا ا ول ــهللا ىــللايم؟ ــر ا يحة ـ الليــان الاــاف
و لرون وانةرفعا لاهللا يحرع أن ىعل الليان إل

طالب....... :
ا ا؟

ن أول ــط ــمععا وا ــبقر ف ـ أ هــانيم

هللا ا بمم.

طالب....... :
ل لي
بلبلحعا بوببلي عا} [اللقرة.]160 :
الليان ا مر {يإا الو ب
ىهللا تبامعا بوأ ج
طالب....... :
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هع إ ا ا تلعه أحر وا لرن أحر فما ىللم الليان.

طالب....... :

عل ك حال بقرر هللا ىبلعه ىلل ه الليان.

طالب....... :
إن كان

ا ول فبع

ل ية عل ااجبيا

ليا ثار للية

هللا الاباع والس ة ولي

اآلن :بعــا ال ــا ،يكبـ بكبــاو تعبمــر وبعــر لــط ىــل المنبمــم فـ ل ــر
الليان وأن ىعل كلمة الح إل ك
كــين ــا ىــر
هون سا

لاهللا سا

هللا ول إليه اللاً

ا ىعجر

ـ هــوا ا مــر ــهللا

اجبيا يـة فقييـة عمليـة

ـ الب رفــم اليــرىهللا ثــم لــار ىـران أو كــين ــا ىــر جلســة اا ــبراحة أو العكـ

كايرها أ رها ي .

ـ

طالب :أحسن هللا اليك شيخنا .......
ف ـ اللرايــة ف ـ مرايــة ال لــا يعبمــر ببــا عيبــا ف ـ المــوها الســا ر ف ـ ملــرن وهــوا كرنــان ف ـ
ا ــلا وفييــا أ،ــرًة ىــرر ،هــوا المــبهللا يحكمــه ويحمــر بــه رب ـا ويســمم ال ــرم ويســمم ــا
ن عليه هللا أ،ـرًة ثـم بعـر لـط إ ا انبيـ يـيت إلـ

سـا

الابـاع بعـر أن فيميـا وتةـعرها

ليســبرل ليــا ي لــا ليــا أ لــة ــهللا كبــا السـ ة ثــم بعــر لــط ى مــر عرضــة ثال ــة ى مــر فــيمهللا وافـ
المؤلف عل الحكم و هللا لالكه و لي المعاف والمخالف إل أن ى بيـ إليـه الابـاع وك ا انبيـ
ميون ال ريقة و م لرق نية وكلالع

طالب....... :

فقييا بي ن هللا.
-ج وعال -ا ى بي إا وهع لا ر ب

يسر ويقارع ىعالن المسيلة سيلة ال مر ف

لي

الحكم للرلي .

طالب" :وعن ابن المبارك :أخبرني المعتمر بن سليماال ،قال :رآني أبي وأنا أنشاد الشاعر ،فقاال
لي :يا بني!

لنشد الشاعر .فقلاب لاه :ياا أباب! كااال الحسان لنشاد ،وكااال ابان سايرين لنشاد.

بش ِّر ماا فاي الحسان وبشار ماا فاي ابان سايرين اجتماع فياك الشار
فقال لي :أي بني! اال أخلت َ

كله".
يع

انمر إل نمرة ليمان البيم -رحمه هللا -إل الخير وال ر و ا المقيا،؟ ال سلية يع ـ

هــوا لــام لا ــه بال ســلة إلـ المســبحلا

والعاجلــا

،ــر

نــه يةــرى ع يــا بقــرر ــا تســمم ــهللا

ـر الـوي لـرى عـهللا ـما
ال عر يةرى عهللا ما الحرىث و ـما القـرن اتـرى هـوا لـار ًّ ،ا

الحــرىث و ــما العلــم وكا فك ـ ا ل ـ أن ال ــعر كــالم ـ ال ــر حس ـ ه حســهللا و ليحــه لــيح
ولولط هؤا ا ليار الحسهللا وامهللا يريهللا ى رون ال عر لاهللا ـليمان البيمـ نةـح ولـرن إلـ

ـا

هع أهـم ـهللا لـط وهـوا يعـع علـ كال ـا ا ول حي مـا كرنـا كبـاع ا لـان وأ ع الااتـا وليـرن
ــهللا كبــا ا ع والبــاريخ يع ـ إ ا كانـ

وتةرى عهللا ما العلم المبيهللا فاتركيا.

تةــرى عــهللا حكـ القــرن وتةــرى عــهللا ــما السـ ة
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طالب" :وقال مجاهد والحكم بن عتيبل ومالك :ليس أحد من خلم هللا ا ل خل من قوله وليترك،
ا النبي -صلى هللا علياه وسالم .-وقاال ساليماال التيماي :اال أخالت برخصال كال عاالم اجتماع

فيك الشر كله".
يع

كما ال للمعبمر ام ه.

طالب" :قال ابن عبد البر :هلا اجماع
ــهللا تبلـم الــرل

نعــم .إ ا ألــو

المنمم علييا وه

لــر

أعلم فيه خالفا".
ــهللا الــرىهللا

نــط إ ا نمــر فـ كـ

ســيلة إا المســا

ليلة فييا هللا يقعل بالعجعع و هللا يقعل بالا ارهـة و ـهللا يقـعل باا ـبحلاع

و ــهللا يقــعل باإلباحــة أن ـ

ـبيلو باإلباحــة ف ـ هــون المســيلة ثــم نمــر ف ـ المســيلة الب ـ تلييــا

وفييا هللا يقعل بالعجعع والبحريم واإلباحة ألو
ا عال الب يعلر ع يا بالرل

ع ان أنط ًلع

باإلباحة وال ال ة والرابعة نمر إلـ أ ـي

مرون ىهللا.

طالب" :وهلا كله وما أشبهه ليل على طلب الحلر من زلل العالم ،وأكثر ماا لكاوال عناد الغفلال
عن اعتبار مقاصد الشارع في لك المعنى اللي اجتهد فيه ،والوقوف وال أقصى المبالغال فاي

لعمد وصاحبه معلور وم جور".
البحث عن النصوص فيها ،وهو وإال كاال على غير قصد و ُّ
نــه ــر يكــعن مــول النيــر وا ــبكر الع ــم واجبيــر لا ــه أل ــي أن ـ ا ينــعل أن تبابعــه عل ـ

ـيجعر كمـا جــا فـ الحــرىث« :إ ا اجبيــر
ـوور مـ ـ با
الخ ـي وأنـ تعــرع أنــه ل ــي و ـر يكــعن عـ با
الحاكم فيلاع فله أجران وكن اجبير فيل ي فله أجر واحر».
طالب" :لكن مما لنبني عليه في ا لباع لقوله فيه خمر عظيم ،وقد قال الغ الي :اال زلال العاالم

باللنب قد لصير كبيرً وهي في نفسها صغيرً".
ا ل أنيا سـيلة لـايرة ـهللا لـاا ر الـونعع لاـهللا بحسـا ك ـرة ـهللا عمـ ميـا تبمـاعف عليـه
الونعع حب تة إل حر كليرة.

طالب" :و كار منهاا أمثلال ،ثام قاال :فهال ،ناوب للتباع العاالم عليهاا ،فيماوت العاالم ويبقاى شار،
مستمير في العالم آما ا متماولل ،فموبى لمن ا ا مات مالب معه نوبه".
ا
ؤلكــا

أه ـ العلــم ه ـ ف ـ الحقيقــة أعمـال ليــم ويعمـ ميــا ــهللا يقبــري ميــم وهـ

ويبلعيــا علييــا ليــرهم فــين كان ـ
القيا ــة وكن كانـ

ــهللا الس ـ هللا الحس ـ ة فلــه أجرهــا وأجــر ــهللا عم ـ ميــا إل ـ ىــعم

ــهللا الس ـ هللا الســي ة ككبــا اللــر والخ ـ والكنــعر هــون عليــه ولرهــا وولر ــهللا

عم ميا إل ىعم القيا ة ولولط يقعل" :طوبى من ا ا مات مالب معه نوبه".
طالب....... :
أ مة ف

سا

طالب....... :

ـ هللا يس ـ عنيا

ليم الح ف ااجبيا فييا؟
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ــهللا الرجــع وكا ف ــروحه وكبلــه ا ــيما ،ــرم ســلم

فيه أل ا عقرية واضحة.
طالب....... :
علـ ك ـ حــال :ه ــاى المي ـلان لــه ككبــان ككــة حس ـ ا
الحس ا

وككــة ــي ا

ـ ال ــعوي فلــه ــهللا بحــار

ا له يعكع هللا ع ا وع ه إن ،ا هللا.

طالب" :وهلا الحكم مستمر في."..

"هكوا".
طالب :أحسن هللا اليك" .وهكلا الحكم مستمر في زلته في الفتيا من باب أولى ،فإنه ربماا خفاي
على ِّ
بعض".
بعض السنل أو َ
العالم َ

"بعا".

فيفضااي لااك الااى أال
اض الساانل أو بعا ل
طالااب" :بعا ل
اض المقاصااد العاماال فااي خصااوص مس ا لته ،ل
يصااير قولااه شاارعا للتقلااد ،وقااو ليعتباار فااي مسااايل الخااالف ،فربمااا رجااع عنااه ولبااين لااه الحاام
فيفوله لدارك ما سار في البال عنه ويضل عنه لالفيه ،فمن هنا قالوا :زلل العالم مضروب بها

المبل".
نعــم

ــهللا أج ـ أنيــا تسب ــرع ليــا ال كــع ،وبعــا ال ــا ،يمي ـ إلييــا وا ــيما بعــا المب كــوىهللا

ىيعونيا في يععنيا وي رونيا.

طالب :حتى العامل ،والعامل يفرحوال بفتوا.،
والعا ة يكرحعن بالبخكيف إ ا كان فييا ،

طالب :نواصل يا شيخ؟
ا ا؟

طالب :نواصل؟
ليب ا نقف ه ا.

طالب :أحسهللا هللا إليط.

هللا البخكيف يكرحعن ميا.

