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 .نعم
 .أحسن هللا إلیك طالب:

 .والصالة والسالم على رسول هللا، الحمد هلل 
ــد ــ، أمــا �ع ــف ا فإتماًم ــول المؤل ــى �ق ــالى-للمســألة األول ــاط": -رحمــه هللا تع ــق المن ــي  وتحقی ف

 .األنواع واتفاق الناس علیه في الجملة مما �شهد له �ما تقدم"
 المسألة األولى من مسائل االجتهاد. 

ــع العلمــاء علیــه، �مــا قــالوا فــي قولــه تعــالى: "وقــد فــرَّ  طالــب: ــا َجــَزاُء الَّ  اِرُ�وَن للااََّ یَن ُ�َحــذِ {ِإنََّم
 .] اآل�ة"٣٣[المائدة:  َوَرُسوَلُه َوَ�ْسَعْوَن ِفي اْألَْرِض َفَساًدا َأْن ُ�َقتَُّلوا}

ه اآل�ـة المبنـي علـى في تحقیق مناط الحكم في هـذ]، ٣٣[المائدة:  {ُ�َقتَُّلوا َأْو ُ�َصلَُّبوا} ،{َأْو}�عدها 
 یم،وتــأتي للتقســ ،تــأتي للتخییــر )أو(ألن  أو المــراد بهــا؛ )أو(هــذا ینبنــي علــى معرفــة معنــى )، أو(

 ،أو �صـلبهم ،إمـا أن �قـتلهم :قطـاع الطر�ـق ،فهل هي هنا للتخیر واإلمام �خیر في هؤالء القطـاع
  أو �قطع من خالف أیدیهم وأرجلهم؟

 ُلـوا}َقتَّ {�ُ قسـم  للتقسـیم، ومـنهم مـن قـال: و�ه قال جمع مـن أهـل العلـم. هذا عند من �قول �التخییر،
ــَع َأْیــِدیِهْم َوَأْرجُ وقســم  ،{ُ�َصــلَُّبوا}وقســم  تلــوا،وذلــك تــا�ع لفعلهــم إذا قَ  [المائــدة:  َالٍف}ِخــُلُهــْم ِمــْن {ُتَقطَّ

٣٣[ . 
ــب: ــي موضــع طال ــل ف ــد �االجتهــاد، فالقت ــه مقی ــم رأوا أن ــر، ث ــق التخیی ــة تقتضــي مطل  ،"إن اآل�
سـارى مـن موضـع، و�ـذلك التخییـر فـي األُ  لب في موضع، والقطع في موضع، والنفـي فـيوالصَّ 

 .المن والفداء"
 : ابن مالك �قول ،نعم

ْم �أو وأْبِهم  خیِّر أِ�ْح قسِّ
 . فمن معانیها التخییر والتقسیم 

ـ"و�ذلك جـاء فـي الشـر�عة األمـر �النكـاح وعـدُّ  طالب: حكـام موه إلـى األوه مـن السـنن، ولكـن قسَّ
 .الخمسة"

لكـن هـل األمـر یتجـه إلـى  مـن اسـتطاع، لد�ه القدرة على النكـاح،األمر قاسم مشترك بین �ل من 
هــذا ز�ــد عنــده قــوة ، ال شــك أن األوامــر علــى حســب مــا یترتــب علیهــا؟ ز�ــد �قوتــه �النســبة لعمــرو

 لكــن ال �خشــى، ،وذاك عنــده قــدرة واســتطاعة، و�خشــى علــى نفســه ،وز�ــادة فــي هــذه القــوة ،وشــبق
قوتــه �حیــث لــو تر�ــه �ــان إثمــه مثــل إثــم عمــرو الــذي ال إن األمــر �النســبة لز�ــد فــي  :فهــل نقــول

 ؟ �خشى على نفسه من العنت
ونظروا فـي ذلـك فـي حـق �ـل مكلـف و�ن �ـان نظـًرا  موه إلى األحكام الخمسة،ولكن قسَّ " طالب:

ــا؛ فإنــه ال یــتم إال �ــالنظر الشخصــي، فــالجمیع فــي معًنــى واحــد، واالســتدالل علــى الجمیــع  نوعی�
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الـرأي و�ـالنظر األول، حتـى یتبـین مغـزاه ومـورده مـن الشـر�عة،  ئسـتبعد ببـادواحد، ولكـن قـد �ُ 
مفید للقطع �صحة هذا االجتهـاد، و�نمـا وقـع التنبیـه علیـه؛ ألن العلمـاء  وما تقدم وأمثاله �افٍ 

 قلما نبهوا علیه على الخصوص، و�اهلل التوفیق.
ــاد المســتدَ   ــین هــذا االجته ــف تصــح دعــوى التفرقــة ب ــإن قیــل: �ی ــه وغیــره مــن أنــواع  لف علی

 االجتهاد، مع أنهما في الحكم سواء؟ 
ح ألنــه إن �ــان غیــر منقطــع فغیــره �ــذلك؛ إذ ال �خلــو أن یــراد �كونــه غیــر منقطــع أنــه ال �صــ

وال ة ال �الكلیــأنــه ال �صــح ارتفاعــه  و�ن صــح إ�قــاع �عــض جزئیاتــه، أو یــراد ارتفاعــه �الكلیــة،
 .�الجزئیة"

عـالم لكـن قـد �سـتطیع هـذا ال، والنظر في النوازل وظیفة أهـل العلـم ،�اقٍ �عني االجتهاد ال شك أنه 
فــي �ــل  ،ولكــن ال بــد مــن �ــل مســألة بــل �ســتطیع غیــره، وقــد ال �ســتطیع، ،أن �صــل إلــى الحكــم

تفـع وارتفـاع االجتهـاد ال یرتفـع إال إذا ار  ال بد أن یوجـد حكـم الشـرع فیهـا،، مسألة من حكم شرعي
مــة ومــا دام یوجــد فــي األ، وطبــق األرض ،وعــم الجهــل ،ورفــع القــرآن ،الــدلیلالــدلیل، إال إذا ارتفــع 

 نعم.  األمة ال �جوز أن تخلو من مجتهد �قوم هلل �الحجة. ،من العلماء من لد�ه األهلیة
جـود ال أمـا األول، فـألن الوقـائع فـي الو  "وعلى �ـل تقـدیر فسـائر أنـواع االجتهـاد �ـذلك. طالب:

 فال �صـح دخولهـا تحـت األدلـة المنحصـرة، ولـذلك احتـیج إلـى فـتح �ـاب االجتهـاد مـن تنحصر،
فیهـا  بد من حدوث وقائع ال تكون منصوًصا على حكمها، وال یوجد لألولـین القیاس وغیره، فال

 .اجتهاد"
ــین، فــال بــد أن �كــون لمجتهــدي العصــر مــن قــول هــو الحكــم  نــوازل اســتجدت ال توجــد عنــد األول

 �ل على حسب اجتهاده و�ن اختلفوا في الحكم.  ،الشرعي فیها
 ؟ مسألة تحقیق المناط �ا شیخ طالب: �عني هنا التحقیق،

 نعم. نعم. 
د شـرعي، "وعند ذلك، فإما أن ُیترك الناس فیها مع أهوائهم، أو ُینظـر فیهـا �غیـر اجتهـا طالب:

معنـى   إلـى غا�ـة، وهـومـن التوقـف ال وهو أ�ًضا اتباع للهوى، وذلك �لـه فسـاد، فـال �كـون بـدٌّ 
ن؛ ي �ـل زمـافإلى تكلیف ما ال �طاق، فإًذا ال بد من االجتهاد  تعطیل التكلیف لزوًما، وهو مؤدٍّ 

 .ألن الوقائع المفروضة"
ع مــتــرك النــاس فیهــا فإمــا أن یُ ": ألنــه �قــول �عنــي تكلیــف العامــة؛، "تكلیــف مــا ال �طــاق"نعــم. 

بــل �عــض أهــل العلــم ال �ســتعملون حتــى مــن قِ  ،"ينظــر فیهــا �غیــر اجتهــاد شــرعأو یُ  أهــوائهم،
و�طلـب مـنهم ؟ األدوات الشرعیة لالجتهاد في هذه المسألة. هل �مكن أن �صـلوا إلـى حكـم شـرعي

 هذا تكلیف �ما ال �طاق. . أن �صلوا إلى الحكم الشرعي
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ن ودال تخـتص بزمـان ألن الوقـائع المفروضـة  ال بـد مـن االجتهـاد فـي �ـل زمـان؛ا فـإذً " طالب:
  زمان.

یمكن وأما الثاني: فباطـل؛ إذ ال یتعطـل مطلـق التكلیـف بتعـذر االجتهـاد فـي �عـض الجزئیـات، فـ
لفرق افالجواب: أن  ارتفاعه في هذا النوع الخاص وفي غیره، فلم �ظهر بین االجتهادین فرق.
 فــي جمیــع الوقــائع أو بینهمــا ظــاهر مــن جهــة أن هــذا النــوع الخــاص �لــي فــي �ــل زمــان، عــامٌّ 

نـه كثرها، فلو ُفرض ارتفاعه الرتفع معظم التكلیف الشـرعي أو جمیعـه، وذلـك غیـر صـحیح؛ أل أ
 ."..إن ُفرض في زمان

و�ن �انـــــت مشـــــمولة  المســـــائل المنصوصـــــة �مفرداتهـــــا قلیلـــــة، ألن المســـــائل المنصوصـــــة قلیلـــــة،
ْطَنا ِفي اْلِكَتـاِب ِمـْن َشـيْ  :-جل وعال-�عمومات قواعد ینتظمها قوله  مـا � ]٣٨نعـام: [األ ٍء}{َما َفرَّ

 . تقدم
 مـا ارتفعــت الشـر�عة ضـرب الزب �خـالف غیـره، فـإن الوقــائعرض فـي زمـان ألنـه إن ُفـ" طالـب:

نظــر التســاع ال ؛المتجــددة التــي ال عهــد بهــا فــي الزمــان المتقــدم قلیلــة �النســبة إلــى مــا تقــدم
 بتعطـل تتعطـل الشـر�عة ألنـه معظـم الشـر�عة، فـال ؛واالجتهاد من المتقدمین، فیمكن تقلیده فیه

 .�عض الجزئیات، �ما لو فرض العجز"
قــد یوجــد أشــیاء ال نظیــر ، �مكــن تخر�جهــا فــي الغالــب، خــرج علــى مــا حكــم �ــه المتقــدمون النــوازل تُ 

ألـیس  ،هنـا یلـزم االجتهـاد فیهـا ونـوازل لـم �قـض فیهـا األولـون �شـيء، ومسـتجدة، ،لها فـي السـابق
 . كذلك

ر ، فإنه ال ضـر غتحقیق المناط في �عض الجزئیات دون السائعن  رض العجزكما لو فُ " طالب:
 . على الشر�عة في ذلك، فوضح أنهما لیسا سواء، �هللا أعلم

 ."..المسألة الثانیة
 �ا أ�ا عبد هللا؟طو�لة 

 ؟ نقف هناأم  ًئانأخذ منها شی طالب: طو�لة،
 ؟ �مكن تؤخذ في درس واحد طو�لة،
 .أظن صعب في درس واحد طالب:

 ؟ یفك
 .أول فصل هو يلكن أال نقف على الفصل الذ طالب:
 .تتشتت المسائل أن ما ودنا
  فیها فصل....... طالب:

 ؟ ماذا
 .: فیها فصلطالب



 
 

 

 
 
 

٥  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٥ 

 .لكن الفصل متعلق �التأصیل األصلي في المسألة، نعم
 .صحیح طالب: صحیح،

 .وسلم على عبدك ورسولك اللهم صلِّ 
 


