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 .م على عبدك ورسولكوسلِّ  اللهم صلِّ 
 .نعم

 .یم�سم هللا الرحمن الرح طالب:
 د....أما �ع .وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وآله وصحبه أجمعین، الحمد هلل رب العالمین 

صــف : إنمــا تحصــل درجــة االجتهــاد لمــن ات"المســألة الثانیــة :-رحمــه هللا تعــالى-قــال المؤلــف 
ًء علـى مكن من االستنباط بناتوالثاني: ال أحدهما: فهم مقاصد الشر�عة على �مالها.؛ بوصفین

 .همه فیها"ف
 وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آلـه وصـحبه الحمد هلل رب العالمین،

 .أجمعین
، وعلـى غیـر المـألوف فـي مؤلفـات األصـولیین المؤلف في هذه المسألة یتكلم في أدوات االجتهاد،

�التــدرج فــي الــتعلم  و�بــدءون  األصــولیون فــي األدوات یبــدءون �مــا �حتاجــه المجتهــد مــن الوســائل،
ومــا �حتاجــه المجتهــد مــن النصــوص ومــا �حتاجــه مــن المســائل  حتــى �صــل إلــى حــد االجتهــاد،

 . العلمیة والغا�ات
؟ متــى �حصــل فهــم مقاصــد الشــر�عة علــى �مالهــا المؤلــف بــدأ �فهــم مقاصــد الشــر�عة علــى �مالهــا،

 عـن طرائـقا ته مختلفـة تماًمـولذلك طر�ق إلى أن �صل إلى مرتبة االجتهاد. ،حتى یتدرج في العلم
ولــذلك مــا �مكــن أن �فهــم ؛ ولعــل طر�قــة غیــره أســهل وأ�ســر فــي التطبیــق، المصــنفین فــي األصــول

أن  ال �مكـن أن �فهـم إال شترط له،مقاصد الشر�عة حتى یترقى في العلوم المطلو�ة للمجتهد وما �ُ 
 . فلذلك البداءة بها أهم وألیق یتجاوزها؛

أن و د مـر فـي �تـاب المقاصـد أن الشـر�عة مبنیـة علـى اعتبـار المصـالح، "أما األول، فق طالب:
مصـالح عها الشارع �ذلك، ال من حیث إدراك المكلـف؛ إذ الَض برت من حیث وَ المصالح إنما اعتُ 

 .اتب"واستقر �االستقراء التام أن المصالح على ثالث مر  تختلف عند ذلك �النسب واإلضافات،
 استحسان.  و�مالیة، یة،وحاج ضرور�ة، ":ثالث مراتب"

ــب: ــي �ــل مســألة مــن مســائل  طال ــه قصــده ف ــا، فهــم عــن الشــارع فی ــغ اإلنســان مبلًغ ــإذا بل "ف
 ."تنز�لهالشر�عة، وفي �ل �اب من أبوابها، فقد حصل له وصف هو السبب في 

 ."لهتنزُّ "
 .أحسن هللا إلیك طالب:

 ."فتیا والحكم �ما أراه هللافي التعلیم وال ملسو هيلع هللا ىلصتنزله منزلة الخلیفة للنبي هو السبب في " 
�حیـث �كـون أكمـل  ،یتحدث عن شخص هو قد بلغ الغا�ة في االجتهاد -رحمه هللا-كأن المؤلف 
ال �مكـــن أن �عـــرف مقاصـــد الشـــر�عة حتـــى یـــتمكن فـــي  نـــزل منزلـــة الخلیفـــة،�حیـــث یُ  الموجـــودین،
ال الجزئیـة �حسـب  لیـة،والتمكن في العلوم �لها �حیث یتمكن من معرفـة المقاصـد الك العلوم �لها،
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لقـول ا خالًفـ ،وهذا مبنـي علـى أن االجتهـاد ال یتجـزأ بل في الجمیع، المسائل والمسائل المختصة،
وأمــا التكلیــف �االجتهــاد الــذي ال یتجــزأ  وهــو الواقــع، ،الجمهــور علــى أن االجتهــاد یتجــزأ، الجمهــور

ــ فضــرب مــن الخیــال، ث �صــدر عــن اجتهــاده هــو و�ذا طالبنــا المجتهــد أن ال یرجــع إلــى أحــد �حی
 ؟ �یف ذلك حكمنا على االجتهاد �العدم،

و�حـیط بهـا  ،ثـم �ـأتي إلـى السـنة یلزمه أن �عرف �ل مـا احتـواه القـرآن واشـتمل علیـه مـن مطالـب،
ن و�حتـاج أ ،فهـو قـد �حتاجهـا فـي اجتهـاده خفیـت علیـه األشـیاء،ا ألنه إن لم �حط بها علًمـا؛ علمً 

ــبن �عــرف صــحیحها مــن ســقیمها، ــ د غیــره؛فســه ال �قلِّ هــذا و ا. مــا ســمیناه مجتهــدً فد غیــره ألنــه إذا قلَّ
مــن  االجتهــاد فــي معرفــة الصــحیح مــن الســقیم بنفســه یتطلــب أن �عــرف �ــل مــا قیــل فــي �ــل راوٍ 

 یدر�ـه فـيذي هـذا مـن الـ. ال �قلـد أئمـة الجـرح والتعـدیل ،و�صل إلى القول الصـائب بنفسـه الرواة،
  وحتى لو بلغ مائة ومائتین؟ ،تین وسبعینعمر اإلنسان المفترض بین س

واألسـباب  والوسـائل والطـرق، الوحیین وما �عینـه علـى فهمهمـا، على�حرص  لكن �أخذ من العلم،
ول و�ترقـى و�حـا ،و�عینه هللا على ذلـك مع اإلخالص والتقوى، المعروفة المسلو�ة عند أهل العلم،

إذا عــــرف أن عنایتــــه �ــــالجرح . �قــــدر إمكانــــها ال �قلــــد فیهــــا أحــــدً  أن �صــــل إلــــى الحقــــائق بنفســــه،
مـا  مـع أنـه أصـل أصـیل و�حتـاج إلیـه، والتعدیل ومعرفة ما قیل في جمیع الرواة �صده عـن غیـره،

 وال �عـرف الحـدیث إال إذا عرف الحدیث،ا وال �كون فقیهً  �عني �حتاج إلیه المحدث،، هو �فضول
 سألة فیها �عني شيء مـن التسلسـل الـذي قـدفالم إال إذا عرف طرق االستنباط وأسباب االستنباط.

لكـن مـع ذلكـم األمـر  و�جعـل النـاس فـي �ـأس مـن الوصـول إلـى حقیقتـه، ،�صعب مثل هـذا البـاب
و�قـــدم األهـــم  فاإلنســـان مطلـــوب منـــه أن �ســـلك الطر�ـــق علـــى الجـــادة المعروفـــة، أهـــون مـــن ذلـــك،

علـــى ذلـــك مـــع ســـلوك الجـــادة و�ذا علـــم هللا منـــه صـــدق النیـــة واإلخـــالص والتقـــوى أعانـــه  فـــاألهم،
 ،و�عتمــد علــى �ــالم مــن هــب ودب ،ال یتخــبط و�عتمــد علــى مــذ�رات المعروفــة عنــد أهــل العلــم،

 هللاعلى الطر�قة المعروفة المتبعة عند أهل العلم و�صل إن شـاء  ال، سیخرج مجتهًدا،إنه  :و�قول
 نعم.  تعالى.
حتـاج من ذلك إنما هو بواسطة معـارف "وأما الثاني: فهو �الخادم لألول، فإن التمكن م طالب:

 .إلیها في فهم الشر�عة أوًال"
ه فهم المقاصد ال �مكن أن یتوصل إلیه إال �معرفـة هـذ، نعم، نعم. فهم المقاصد بواسطة المعارف

 فلــو حتــاج إلیهــا ممــا ذ�ــره أهــل العلــم فــي شــروط المجتهــد ومــا ینبغــي أن یهــتم �ــه،المعــارف التــي �ُ 
فــي مؤلفــاتهم فــي األصــول لكــان فصــل مــا �حتــاج إلیــه �مــا فعــل العلمــاء ولــو  قدمــه لكــان أولــى،

 . أوضح
لفهـم إال ااسـتنباط األحكـام ثانًیـا، لكـن ال تظهـر ثمـرة  ا لـألول، وفـي"ومن هنا �ان خادمً  طالب:

 ."في االستنباط، فلذلك ُجعل شرًطا ثانًیا، و�نما �ان األول هو السببُ 
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 ".هو السببَ "
 .أحسن هللا إلیك طالب:

كـن هـذه ل في بلوغ هذه المرتبة؛ ألنـه المقصـود، والثـاني وسـیلة."و�نما �ان األول هو السبَب  
ــا لهــا متم ــارًة �كــون حافًظ ــا بهــا مجتهــًدا فیهــا، وت ــارًة �كــون اإلنســان عالًم ــا مــنالمعــارف ت  كًن
ه  أن، إالاالطالع على مقاصدها غیر �الغ رتبة االجتهاد فیها، وتارًة �كون غیر حافظ وال عارف

سـألة ت له موأن له افتقاًرا إلیها في مسألته التي �جتهد فیها، فهو �حیث إذا عنَّ  ،عالم �غایتها
 .المعرفة" ینظر فیها زاول أهلُ 

 ."أهلَ "
ته، فــال بتلــك المعــارف المتعلقــة �مســأل"ینظــر فیهــا زاول أهــَل المعرفــة  .أحســن هللا إلیــك طالــب:

عـارف ه المراتـب الـثالث مرتبـة ُ�عتـد بهـا فـي نیـل الم�قضي فیها إال �مشـورتهم، ولـیس �عـد هـذ
 .المذ�ورة"

ة �كـون مـن الطلبـا من �سجل رسالة ماجستیر أو د�تـوراه تجـده أحیاًنـ �عني هذا موجود في الواقع،
 نفسه.هذا �خدم نفسه ب العارفین �مقاصدها، ،البارعین المهتمین �العلم الحافظین للمسائل �أدلتها

ــ  هــذا �ســتفید مــن  لكــن �خفــى علیــه �عــض األمــور أقــل مــن ســا�قه؛، لمســائل االثــاني �كــون حافًظ
 غیره.

و�نمــا رســالته هــي مجــرد ســؤال عــن االســتنباط یرجــع فیــه إلــى أهــل  الثالــث ال حــافظ وال عــارف، 
دیث والحـدیث یرجـع فیـه إلـى أهـل الحـ، والتراجم یرجع فیهـا إلـى أهـل التـوار�خ و�تـب التـراجم الفقه،

وحتـى فـي  مثـل هـذا أثـره ضـعیف فـي األمـة،؛ فیلفق رسالته من �الم النـاس ،وهكذا فیخرجون له،
 .ما هو �مثل األول أو الثانيا، ونفع �تا�ه �كون ضعیفً ، اكتا�ه �كون ضعیفً 

 نعم.  لكن ال شك أن األول أكمل ممن دونه. والناس یتفاوتون،، على �ل حال هذا واقع الناس  
، فـال ان مالك في علم الحدیث، والشافعي في علم األصـول"فإن �ان مجتهًدا فیها �ما � طالب:
ي علم فو�ن �ان متمكًنا من االطالع على مقاصدها �ما قالوا في الشافعي وأبي حنیفة  .إشكال

ــ .الحــدیث، فكــذلك أ�ًضــا ال إشــكال فــي صــحة اجتهــاده ــإن تهیَّ ــث، ف ــو�ن �ــان القســم الثال ه أ ل
 .االجتهاد في استنباط األحكام"

 وأبو حنیفة أ�ًضا فـي تهد في علم الحدیث �مالك وأحمد أ�ًضا، والشافعي في األصول،�عني المج
  األصول على حسب أصوله المخالفة لغیره من األئمة.

بنـى والفقـه ال بـد أن یُ  ف فـي الفقـه،لكن لو أراد أبو حنیفة أن �صنِّ  على �ل حال هم أهل اجتهاد،
وأجمــع العلمــاء علــى أنــه مــن أهــل  ي فــي الغالــب،وأبــو حنیفــة فقهــه مبنــي علــى الــرأ علــى الــدلیل،

�مـــا هـــو  لكـــن إذا �ـــان الشـــخص فیـــه ضـــعف فـــي االســـتدالل، وأنـــه مـــن فقهـــاء األمـــة. ،االجتهـــاد
�ــالوحیین  ،�الـدلیل ،ال شــك أن العنا�ـة �ــاألثر الحاصـل فـي �ثیــر ممـن یــزاول اإلفتـاء فــي عصـرنا،
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�مـا لـو قارنـا بـین ، ر ینفذ إلى قلوب الناسو�كون له نو  ،تعطي القوم من القوة والقبول عند الناس
 ،وعلیهـــا نـــور الـــنص ،وهـــي مختصـــرة وواضـــحة ،الشـــیخ ابـــن �ـــاز فـــي فتاو�ـــه المبنیـــة علـــى األدلـــة

ـــف �ثیـــرً  فـــالمعول فـــي االجتهـــاد وفـــي  و�ن عرفـــوا مـــا عرفـــوا مـــن علـــوم أخـــرى. ،عـــن غیـــرها �ختل
  االستدالل على الدلیل.

 �احــث المســائل �لهــا الــذي یر�ــد �حثهــا، لته فــي الفقــه،وقــد جــاءني مــرة طالــب د�تــوراه معــه رســا
�عنـــي هـــذا المـــنهج  ج األحادیـــث.مـــا �عـــد خـــرَّ  لكـــن ومـــرجح فـــي المســـائل، و�احـــث أقـــوال العلمـــاء،

هــذا  ال، عــرف حكمهــا هــل هــي صــحیحة أو ضــعیفة؟�یــف بنــى المســائل علــى أدلــة مــا �ُ  مســتقیم؟
 . �مكن أن ینال العلم بهذه الطر�قةما  خلل،

ـ: و�ن �ان القسم الثالث" طالب: لمجتهـد مـع �ـون اأ لـه االجتهـاد فـي اسـتنباط األحكـام فإن تهیَّ
 في تلك المعارف �ذلك، فكالثاني و�ال فكالعدم.

ًدا وقد حصل من هذه الجملة أنه ال یلزم المجتهـد فـي األحكـام الشـرعیة أن �كـون مجتهـ فصل:
ن أن ینقسـم: فـإن �ـان َثـم علـم ال �مكـفي �ل علم یتعلق �ـه االجتهـاد علـى الجملـة، بـل األمـر 

 .االجتهاد" فَ ِص ل وُ ُ�حصَّ 
 ."َوْصُف االجتهاد"

 ."ال �مكن أن �حصل" طالب:
 نعم. "، أن َ�حُصل َوْصُف االجتهاد"

مـن أهلـه  ه إال مـن طر�قـه، فـال بـد أن �كـون ِهـنْ �كُ "ال �مكن أن َ�حُصل َوْصـُف االجتهـاد  طالب:
لعلم �ـه فال یلزم ذلك فیه، و�ن �ان ا ،ا سوى ذلك من العلومحقیقة حتى �كون مجتهًدا فیه، وم

  .االجتهاد ولكن ال �خل التقلید فیه �حقیقة ،معیًنا فیه
 .فهذه ثالثة مطالب ال بد من بیانها"

و�أخــذ مـــن �لهـــا  ،هـــل األفضــل لطالـــب العلــم أن ینظـــر فـــي العلــوم �لهـــا وهـــو: هنــا ســـؤال �كثــر،
فیـــه، �ـــأن �كـــون ا و�كـــون مجتهـــدً  ،و�ضـــبطه ،و�تقنـــه ،مأو �قتصـــر علـــى علـــم مـــن العلـــو  ،�طـــرف

و في العقیدة مثًال أو في الحدیث أو في الفقه أو في األصول أو في الفرائض مثًال وهـا متخصًص 
أدرس �ــل هــذه العلــوم و�ن لــم أكــن مثــل المتخصصــین : أو �قــول، أ�ســر العلــوم وأقر�هــا للحصــر

 ؟فیها
والجهـل فـي �عضـها ، و�عضـها �فیـد فـي �عـضا، �عًضـ و�عضـها �خـدم ال شك أن العلوم مترا�طة،

لكـن ال �قصـد ، فـال شـك أن التنو�ـع مطلـوب. في عدم إتقان الفن الـذي هـو �صـددها قد �كون سببً 
�أخذ من �ل فن مـا �عینـه علـى التفـنن الـذي �سـمونه التفـنن فـي  أنه �صل في �ل فن إلى الغا�ة؛

  .واحد من الفنون  العلوم الذي �فیده فیما لو أراد االهتمام �فن
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وال �علـــم مـــن  وال �علـــم العلـــوم األخـــرى فـــي التفســـیر، ،و�تخصـــص فـــي فـــن ،أمـــا أن �ـــأتي مباشـــرة 
 أصــول الحــدیث، أصــول الفقــه، علــوم العر�یــة، وال مــن علــوم اآللــة، وال مــن الفقــه، ،ًئاالحــدیث شــی

حتــى لــو  �مكــن أن �حفظهــا، هــذا �مكــن أن �حفــظ مســائل، هــذا، ًئاهــذا مــا یــدرك شــی علــوم القــرآن؟
 . ا مسائل ولیس �فقیهوهو على هذه الطر�قة �كون حافظً  ،أو �سمى �الفقیه ،اكان فقیهً 
لــى عوهــو أنــه ال یلــزم أن �كــون مجتهــًدا فــي �ــل علــم یتعلــق �ــه االجتهــاد  "أمــا األول: طالــب:

 :الجملة، فالدلیل علیه أمور
 لالصــحا�ة، ونحــن نمّثــ النــدرة ممــن ســوى  أحــدها: أنــه لــو �ــان �ــذلك لــم یوجــد مجتهــد إال فــي 

 .�األئمة األر�عة"
؟ الصــحا�ة "إال فــي النــدرة ممــن ســوى الصــحا�ة": ألنــه قــال لكــن هــل الصــحا�ة �لهــم مجتهــدون؛

 ،-علیـه الصـالة والسـالم-وحفظوا القرآن من فمـه  ،-علیه الصالة والسالم-تلقوا العلم عن النبي 
واألمــر متیســر لهــم أكثــر مــن  ط النصــوص مــن غیــرهم،إًذا فهــم أقــرب إلــى ضــب وســمعوا الســنة،

د فهـم االجتهـا غر�ـزة عنـدهم،؛ ألنهـا موجـودة فطـرة، وال �حتاجون إلـى علـوم آلـة وال غیرهـا غیرهم،
 نقــل حتــى قــالقلــت إلــى یومنــا هــذا وهــي تُ وفتــاواهم نُ  واالجتهــاد فــیهم أكثــر، ،أ�ســر لهــم مــن غیــرهم

 ،مــن تــأخر إســالمه؟ كــن هــل �لهــم علــى مســتوى واحــدل. إن أقــوالهم حجــة لهــذه األشــیاء :�عضــهم
علـى �ـل حـال هـم  أو أخذ سیفه وصار �جاهد فـي سـبیل هللا وانقطـع عـن العلـم؟ و�قي في �ادیته،

 متفاوتون �غیرهم.
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:

 غیـرهم،علـى �ـل حـال هـم � و�عضـهم، و�عضهم اهـتم �الحـدیث ونقلـه، �عضهم اهتم �القراءة، نعم،
والنصــوص مــن المنبــع ، ألن العلــم مبنــاه علــى النصــوص لكــن هــم أقــرب للضــبط واإلتقــان للعلــم؛

 . الصافي أخذوها
، وأبـو د في الحـدیث لـم یبلـغ درجـة االجتهـاد فـي انتقـاده ومعرفتـه"فالشافعي عندهم مقلّ  طالب:

ــراه فــي األحكــام �حیــل ع ــا وحــده، وت ــه مالًك ل لــى غیــره �أهــحنیفــة �ــذلك، و�نمــا َعــدوا مــن أهل
 .التجارب والطب"

وجـدنا مرو�ـات اإلمـام أحمـد أضـعاف  لو نظرنا إلى مرو�ات اإلمـام مالـك ومرو�ـات اإلمـام أحمـد،
ــ أضــعاف مــا رواه اإلمــام مالــك، رحــم هللا -نجــم الســننا لكــن المتفــق بــین أهــل العلــم علیــه أن مالًك

 . -الجمیع
 .والحیض وغیر ذلك"ارب والطب وتراه في األحكام �حیل على غیره �أهل التج" طالب:
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أنـــت  إذا احتجـــت إلـــى مســـألة طبیـــة وســـألت األطبـــاء، �عنـــي االجتهـــاد المطلـــق �معنـــى اإلطـــالق:
 . فینخرم هذا الوصف، دهمال بد أن تقلِّ  مجتهد؟
 ...... . طالب:

 ا،وجــدتها أنهــا �النســبة لمالــك وأحمــد قلیلــة جــد� ، أنــت لــو نظــرت إلــى مؤلفــاتهم وآثــارهم فــي الحــدیث
 �المـه و�المه فـي العلـم �ثیـر، قلیلة، مرو�ات، أومسند أبي حنیفة  أووننظر إلى مسند الشافعي 

 . لم �ثیر أكثر من �الم مالك وأحمدفي الع
 .......  طالب:
 ؟ فیهاماذا 

 .......  طالب:
�خالف ما نشأ عن اجتهـاد محـض أو  هو ما فیه شك أن الفتوى المبنیة على الدلیل هي الملزمة،

 . �ثیر ممن یتصدر لإلفتاء اآلنرد خواطر �ما �فعله مج
ي فــولــو �ــان مشــترًطا  االجتهــاد. "و�بنــي الحكــم علــى ذلــك، والحكــم ال �سـتقل دون ذلــك طالـب:

ــم، لــم �صــح لحــاكم أن ینتصــب للفصــل بــین  ــل مــا �فتقــر إلیــه الحك المجتهــد االجتهــاد فــي �
 .الخصوم"

 ،مــن أهــل العلــم �ســتحقه امــا وجــدنا وال واحــدً  الق،�عنــي لــو اشــُترط االجتهــاد المطلــق �معنــى اإلطــ
ج إلـى العـالم مـا �حتـا حتـاج إلیهـا فـي الطـب مـثًال،أنه حتى فـي المسـائل التـي تُ ، لما ذ�رناه؟ لماذا

ـــه متـــى �ســـوغ اإلجهـــاض؟ أمـــور �عرفهـــا ، وأشـــیاء؟ ومـــدة الحمـــل ومتـــى ال �ســـوغ؟ طبیـــب یبـــین ل
ــا ؛و�حتاجهــا الفقهــاء األطبــاء دون غیــرهم، ــا إذا قلا مــا ســمیناه مجتهــدً  ء علیهــا فــي أحكــامهم،للبن ن

ا دلیلـك أیهـ ومـا مـا �قـول:هو  وأخذ قولهم بال حجة، ،ألنه رجع إلى أقوال الناس؛ �معنى اإلطالق
وهـذا �حـد  �سـلم لـه، مـا �حتـاج أن �قـول مثـل هـذا،.. أو أیهـا المهنـدس أو. الطبیب على ما قلـت،

 بــل إن العلمــاء ردوا علــى مــن الشــرع أمــره أقــوم مــن ذلــك،لكــن االجتهــاد المطلــوب فــي . ذاتــه تقلیــد
 . ، وأنه ال �مكن الوصول إلیهقفل �اب االجتهاد وزعم صعو�ته

  .......أحسن هللا إلیك طالب:
 .من هذا الباب مثل هذا،

 .......  طالب:
 ،»فــال إًذا«: قــال، نعــم: قــالوا، »أیــنقص الرطــب إذا جــف؟« :-علیــه الصــالة والســالم-قولــه  نعــم،
 ِإالَّ َن اْلِعْلـمِ {َوَمـا ُأوِتیـُتْم ِمـ من أول الطر�ق اعرف أنك لن تحیط �ـالعلم، رجع إلى هذا الخبرة.هذا یُ 
ــیًال} أن �كــون علــى �قــین وثبــات مــن  نعــم. �ــس �حــرص اإلنســان مهمــا بلغــت. ]٨٥[اإلســراء:  َقِل
 . علمه

 ."لم �صح لحاكم" طالب:
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 بنفسه. �عني إذا �حث مسألة �حررها و�صل إلیها 
 تى �كون مجتهـًدا فـي �ـل مـا �فتقـرح، لم �صح لحاكم أن ینتصب للفصل بین الخصوم" طالب:

 أن والثــاني: إلیــه الحكــم الــذي یوجهــه علــى المطلــوب للطالــب، ولــیس األمــر �ــذلك �اإلجمــاع.
 نَ هِ رْ َبــاالجتهــاد فــي اســتنباط األحكــام الشــرعیة علــم مســتقل بنفســه، وال یلــزم فــي �ــل علــم أن تُ 

 .ماته فیه �حال"مقد
 ."ُتَبْرَهَن مقدماته فیه �حال"أو 

 ء:ول العلمـا؛ بـل �قـ"وال یلزم في �ل علم أن ُتَبْرَهَن مقدماتـه فیـه �حـال ،أحسن هللا إلیك طالب:
إن مــن فعــل ذلــك فقــد أدخــل فــي علمــه علًمــا آخــر ینظــر فیــه �ــالعرض ال �الــذات، فكمــا �صــح 

 .صات أر�عة"قْ طُ سْ للطبیب أن �سلم من العلم الطبیعي أن األُ 
 .كأن �لها مضمومة

 ؟كذا، "صات أر�عةقُ طُ سْ أن األُ " طالب:
 .نعم

 .وأن مزاج اإلنسان أعدل"" طالب:
 هـــذه العناصـــر األر�عـــة، الحـــرارة والبـــرودة والیبوســـة والرطو�ـــة ي هـــي:�عنـــي العناصـــر األر�عـــة التـــ

ناصـر لكـن الع ب والهـواء والنـار،المـراد بهـا المـاء والتـرا: وهنـا �قـول المطلو�ة توازنها فـي الصـحة،
 إذا توازنـت اسـتقامت صـحة اإلنسـان، األر�عة المطلو�ة في صحة اإلنسان هي العناصر األر�عـة،

 . ذا طغى �عضها على �عض حصلت العلةو�
 .......  طالب:
 نعم؟

 .......  طالب:
 . فلسفي هذا طبیعي،

علیــه  األمزجــة فیمــا یلیــق أن �كــون  وأن مــزاج اإلنســان أعــدلصــات أر�عــة، قُ طُ سْ "أن األُ  طالــب:
لـه �ـذلك �صـح أن ُ�سـلم المجتهـد مـن القـارئ، أن قو  .مزاج اإلنسان، وغیر ذلك مـن المقـدمات

 .ى الصحة"]، �الخفض مروي عل٦[المائدة:  ُكْم}{َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجلِ  تعالى:
  ؟�الخفض �عني، "}مْ كُ لِ جُ رْ أَ {وَ "

 .یخ�الكسر هنا �ا ش طالب:
 ؟ینأ

 .نقرأها �الكسر أن المفروض طالب:
 .نعم

 .أحسن هللا إلیك ،نعم طالب:
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 والجر �المجاورة. ، لكنها مخرجة عند أهل العلم على أن المراد بها الغسل هي قراءة صحیحة،
المحدث ومن  الصحة، �الخفض مروي على ]٦[المائدة:  ُكْم}{َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجلِ " طالب:

 .ن الحدیث الفالني صحیح أو سقیم، ومن عالم الناسخ والمنسوخ أن قوله"أ
؟ تقلیـدفأین االجتهـاد مـع وجـود هـذا ال وتقلیدهم فیما �قولون، أي ال بد من رجوع الفقیه إلى هؤالء،

ولـو �لفنـا المجتهـد �ـأن  واالجتهـاد �حصـل �مـا دون ذلـك، مثـل هـذا ال �ضـر فـي االجتهـاد،: نقول
 �حتاجه بنفسه لكلفناه محاًال. �صل إلى �ل ما 

 ا؟یوجد عالم �الفعل مطلقً أن ما �مكن  طالب: �عني �ا شیخ ما فیه عالم،
 العمر ما �ستوعب. ال �مكن،

 ...�عني أكثرهم �ال... طالب:
 �القوة القر�بة.

َر َضـْم ِإَذا حَ {ُكِتـَب َعَلـْیكُ : "ومـن عـالم الناسـخ والمنسـوخ أن قولـه .أحسـن هللا إلیـك، نعم طالب:
غــوي أن ة الموار�ــث، ومــن اللُّ ] منســوخ �آ�ــ١٨٠[البقـرة:  َأَحـَدُكُم اْلَمــْوُت ِإْن َتــَرَك َخْیــًرا اْلَوِصــیَُّة}

هندسـة رء �طلق على الطهر والحیض، وما أشبه ذلك، ثم یبني علیـه األحكـام، بـل بـراهین الالقُ 
، مــأخوذة فــي علــم مة فــي علــم آخــرفــي أعلــى مراتــب الیقــین، وهــي مبنیــة علــى مقــدمات مســلَّ 

 .الهندسة على التقلید، و�ذلك العدد وغیره من العلوم الیقینیة"
�ـــالعلوم ، لكـــن �عضـــها ضـــروري و�عضـــها نظـــري  أمـــور �قینیـــة قطعیـــة نتائجهـــا، �عنـــي الحســـاب،
تفیـد  و�ن �انت نتائجهـا قطعیـة، �العلوم األخرى �عضها قطعي و�عضها نظري، األخرى النظر�ة،

و�عضـها ال �حتـاج ، ألنهـا تحتـاج إلـى نظـر واسـتدالل ي و�عضـها النظـري؛�عضها الضـرور  العلم،
 ؟ هذا �حتاج إلى نظر واستدالل، ثالثة في ثالثة إذا قلت:، إلى نظر واستدالل

 .ال طالب:
ثالثـة عشـر وثالثـة أر�ـاع فـي ألـف ومـائتین وواحـد وخمسـین  لكـن إذا قلـت:. تسعة نتیجته قطعیة،

. ولكن نتیجتها في النها�ة قطعیة تفیـد العلـم تدالل وضرب وآالت،هذه تحتاج إلى نظر واس ور�ع،
 نعم. 

 أو الحاسـب فـي مطالـب علمـه، وقـد "ولم �كن ذلك قادًحـا فـي حصـول الیقـین للمهنـدسِ  طالب:
 .لشر�عة"لوجود الصانع والرسالة وا أجاز النظار وقوع االجتهاد في الشر�عة من الكافر المنكر

؟ ألنه إن �ان �جتهد لغیره فكیـف �قتـدي مسـلم �كـافر؛ ظ له من النظرهذا �الم ال أصل له وال ح
مــن المؤســف أن  و�ن �ــان �جتهــد لنفســه فــال ینفعــه هــذا االجتهــاد ألنــه لــن �عمــل �أحكــام الشــرع.

توجد مقررات في الفقه فـي �عـض البلـدان العر�یـة یؤلفـه نصـراني! موجـود فـي لبنـان مقـررات الفقـه 
أكثـرهم  و�عض شراح المجلة مجلـة األحكـام أو أكثـرهم نصـارى،. ارى من تألیف النص من تألیفهم،
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و�شرحها النصارى! لكن هل �جرؤ نصـراني علـى شـرح  وهي أحكام فقهیة وقواعد فقهیة، نصارى،
 ال �مكن.؟ متن فقهي

 .......  طالب:
 ....ألنه أقرب إلى  نعم؛

 .طر�قتهم طالب:
 ألنهـا؛ �الفعل تقنـین وهـي تسـهیل ألمـر القـانون  فهي ألنهم �حتاجونها في محاكماتهم ومقاضاتهم،

 �عد التقنین دخل القانون. 
ر �انـت �ـذلك فـي نفـس األمـ "إذ �ان االجتهاد إنما ینبني على مقدمات تفرض صحتها، طالب:

التـي  فـال �قـال: إن المجتهـد إذا لـم �كـن عالًمـا �المقـدمات ، وهذا أوضح مـن إطنـاب فیـه.ىأول
نــه أل  ؛العلــم �صــحة اجتهــاده؛ ألنــا نقــول: بــل �حصــل لــه العلــم بــذلك ُیبنــى علیهــا ال �حصــل لــه

مقـدمات �اطلـة فـي نفـس  مبني علـى فـرض صـحة تلـك المقـدمات، و�رهـان الخلـف مبنـي علـى
ــد الباألمــر تفــرض صــحیحًة فیُ  ــنــى علیهــا، فیفی ــالمطلوب، فمســألتنا �ــذبن ــم �  لك.اء علیهــا العل

ن �كـون ى شـيء مـن تلـك العلـوم أن �عرفـه، فضـًال أأن نوًعا من االجتهاد ال �فتقـر إلـ والثالث:
لشـر�عة یح المنـاط، و�نمـا �فتقـر إلـى االطـالع علـى مقاصـد انقـمجتهًدا فیه، وهو االجتهاد في ت

دونـه، خاصة، و�ذا ثبت نوع من االجتهاد دون االجتهاد في تلك المعارف ثبت مطلق االجتهاد ب
 ...."في �عض ما افإن قیل: إن جاز أن �كون مقلدً  وهو المطلوب.
 .قف علیه قف على هذا،

 .أحسن هللا إلیك طالب:
ممـن �تـب فـي األصـول  اأنـا ال أعـرف لـه نظیـرً  حیـث �فـوق غیـره، عنا�ة المؤلف �المقاصد فائقة،

لكـــن أخـــذ األصـــول علـــى طر�قـــة التـــي �ســـمونها طر�قـــة  لـــه فـــي هـــذا البـــاب. اأو مقارً�ـــ أو ممـــاثًال 
 .ح وأسهلالمتكلمین ال شك أنها أ�سر وأوض

 ..�ا شیخ أحسن هللا إلیك. طالب:
 نعم. 

 .......  طالب:
�عنــي فیمــا یناســب ، واالجتهــاد المطلــق نســبي نــه مجتهــد مطلــق،إقیــل عــن �ثیــر مــن أهــل العلــم 

 .المطلق �معنى اإلطالق فوق طاقة البشر ذاك فوق طاقة البشر.فو�ال ، البشر
 .وسلم على نبینا محمد اللهم صلِّ 

 


