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 .نعم
 أحسن هللا إلیك. طالب:

 .عینو�ارك على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجموصلى هللا وسلم  الحمد هلل رب العالمین، 
ــ -رحمــه هللا تعــالى-�قــول المؤلــف ، أمــا �عــد ًعــا مــن أن نو  والثالــث:" :للمســألة الثانیــةا إتماًم

 .االجتهاد ال �فتقر إلى شيء من تلك العلوم أن �عرفه، فضًال أن �كون مجتهًدا فیه"
 ؟"فإن قیل"ما هو بـ
 نقرأ من.......  طالب:
 .تا�عة للسابقشرح �تاب الموافقات)  ٤من الدرس رقم ٢٧,١٥ة (الدقیق
لة یتعلـق �االجتهـاد، لـم تصـف لـه مسـأ ا في �عض مـافإن قیل: إن جاز أن �كون مقلدً " طالب:
 .ألن مسألًة �قلد في �عض مقدماتها ال تكون مجتهًدا فیها �إطالق" ؛معلومة

ا لـو أن شخًصـ: وذ�رنـا مثـاالً ، ق مسـتحیلذ�رنا أكثر من مرة أن االجتهـاد المطلـق �معنـى اإلطـال
 اآل�ــة ثابتــة مــا �حتــاج أن �ســأل عــن ســند وال شــيء وال مــتن وال، أراد أن �ســتدل �آ�ــة أو �حــدیث،

ا مــن معناهــ، نعــم دالالتهــا مــن جمیــع أنــواع الداللــة �یفیــة االســتنباط منهــا؟ داللتهــا، لكــن قراءاتهــا،
فـي  ال بـد أن ینظـر ال بـد أن �قلـد أهـل الغر�ـب،، هـاال بد أن �قلد أهل اللغـة فـي معنا حیث اللغة،

 ،وثبوتـه ینبنـي علیـه أن �جمـع طرقـه ال بد مـن ثبوتـه عنـده، في الحدیث مثًال وهو أشق، كالمهم.
لعلـم فـي �جمیـع مـا قالـه أهـل اا راوً�ـا و�نظر في األسانید الـرواة راوً�ـ و�نظر في أسانیده وفي متنه،

ثـل م .اذا الـراوي فـي الحكـم علـى الـراوي بنفسـه ال �قلـد فیـه أحـدً و�صل إلى النتیجة فـي هـ، كل راوٍ 
االجتهـاد المطلـق �معنـى ؟ في �ل مسألة وفي �ـل دلیـل هـل یتـأتى مثـل هـذا هذا یتیسر لكل أحد؟

 یًال} ِإالَّ َقِلـ{َوَما ُأوِتیُتْم ِمَن اْلِعْلـمِ  :-جل وعال-ألنه عدوان على قوله ؛ اإلطالق ضرب من الخیال
 . ]٨٥[اإلسراء: 

فـي مجتهـد  "فلم �مكـن أن یوصـف صـاحبها �صـفة االجتهـاد �ـإطالق، و�المنـا إنمـا هـو طالب:
 �عتمــد علــى اجتهــاده �ــإطالق، وال �كــون �ــذلك مــع تقلیــده فــي �عــض المعــارف المبنــي علیهــا.

 .فالجواب: إن ذلك شرط في العلم �المسألة المجتهد"
ن أإذا أراد  كم الشـرعیة مـا �سـمى بهیئـة النظـر،في المحا القاضي والحاكم له أعوان �عتمد علیهم،

و�ثیـر مـنهم لیسـت لـدیهم  یبت في شيء في قضیة من القضا�ا تحتاج إلـى نظـر مـن قبـل الهیئـة،
عتمــد فالقاضــي � الخبــرة، أهـلهــا �عرف، رسـلوا إلیــهلكــن لـدیهم النظــر فیمــا أُ  أدوات االجتهـاد العلمــي،

؟ �معنى اإلطالق فـي حكمـه فـي هـذه القضـیةا مطلقً  اإن القاضي اجتهد اجتهادً  هل نقول: علیهم.
  ما �مكن.

فیهـا �ـإطالق ال شـرط فـي صـحة إن ذلـك شـرط فـي العلـم �المسـألة المجتهـد  فـالجواب:" طالب:
االجتهاد؛ ألن تلك المعارف لیست جزًءا من ماهیة االجتهاد، و�نمـا االجتهـاد ُیتوصـل إلیـه بهـا، 
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ــاد ــد أو �اجته ــت محصــلًة بتقلی ــإذا �ان ــك ف ــث �فــرض تســلیم صــاحب تل  أو �فــرض محــال، �حی
ألن االجتهــاد هــو  ؛ثــم بنــى علیــه؛ �ــان بنــاؤه صــحیًحا ،المعــارف المجتهــد فیهــا مــا ُحصــل هــذا

استفراغ الوسع في تحصیل العلم أو الظن �الحكم، وهو قد وقع، و�بین ذلك ما تقدم فـي الوجـه 
ــد ع ــذین بلغــوا درجــة االجتهــاد عن ــاني، وأن العلمــاء ال ــي امــة االث ــك والشــافعي وأب ــاس، �مال لن

 .، �ان لهم أتباع أخذوا عنهم وانتفعوا بهم، وصاروا في عداد أهل االجتهاد"حنیفة
ومــنهم مــن أتبــاع ا، �ســمى اجتهــادً  ومــنهم مــن هــو بلــغ ممــن بلــغ مرتبــة االجتهــاد المقیــد �المــذهب،

، وهــو المطلــق النســبي األئمــة مــن بلــغ االجتهــاد الــذي �ســمونه المطلــق الــذي یــدور علــى ألســنتهم،
 م. نع ومع ذلك ال یزالون مقلدین وتا�عین ألئمتهم. الذي هو في مقدور أمثالهم، اإلطالق النسبي،

 ؟ وصف التحقیق �ا شیخ لما �قال هذا محقق، طالب: أحسن هللا إلیك
 ؟ كیف

  من المحققین؟ طالب:
ونــرى ا، حلیفــه الصــواب غالًبــو�صــل إلیهــا و�كــون ا، المحقــق الــذي �صــل إلــى المســألة بنفســه غالًبــ

�ــالمحقق ا �صــفون العلمــاء أحیاًنــ اســتعمالها علــى ألســنة النــاس مــن أهــل العلــم مــن �كثــرون ذ�رهــا،
 قد �طلقونها �إزاء هذا التصور. إذا �ان قوله یوافق ما توصل إلیه،

  ؟لدعم مذهب طالب:
 نعم. 

نهـم أمـع  عـداد أهـل االجتهـاد،وصـاروا فـي  ،وانتفعـوا بهـم ،كان لهم أتباع أخذوا عـنهم" طالب:
بـرت تُ علـى مقـدمات مقلـد فیهـا، واع عند الناس مقلدون في األصول ألئمتهم، ثم اجتهدوا بنـاءً 

 قـول ابـن مل على وفقها، مع مخالفتهم ألئمـتهم ومـوافقتهم، فصـاربعت آراؤهم، وعُ أقوالهم، واتُّ 
حمـد �ما �ان أبو یوسـف �م غیرهما معتبًرا في الخالف على إمامهم، القاسم أو قول أشهب أو

ع مـبن الحسن مع أبـي حنیفـة، والمزنـي والبـو�طي مـع الشـافعي، فـإًذا ال ضـرر علـى االجتهـاد 
 هد فیها.التقلید في �عض القواعد المتعلقة �المسألة المجتَ 

 وأما الثاني من المطالـب: وهـو فـرض علـم تتوقـف صـحة االجتهـاد علیـه، فـإن �ـان َثـم علـم ال
ض �ـذلك ال بد مضـطر إلیـه؛ ألنـه إذا ُفـر بي الشر�عة إال �االجتهاد فیه، فهو �حصل االجتهاد ف

هـو لم �مكن في العادة الوصول إلى درجة االجتهـاد دونـه، فـال بـد مـن تحصـیله علـى تمامـه، و 
 .سأل عن تعیینه"ظاهر، إال أن هذا العلم مبهم في الجملة فیُ 

مجتهـد معروفـة عنـد أهـل العلـم والعلـوم فشـروط ال على �ل حال هـو مبـین ومعـین عنـد أهـل العلـم،
مدونــة فــي �تــب أهــل  والمعــارف التــي �جــب علــى مــن أراد االجتهــاد وحدثتــه نفســه �ــه أن یتعلمهــا،

لهــم مــن �ســاعدهم فــي علــومهم و�حــوثهم إلــى الوصــول ا وحــدیثً ا لكــن یبقــى أن العلمــاء قــد�مً  العلــم.
ــ إلــى الحكــم، ثــم �جمــع هــذه  ،ا�حثــوا ،ا�حثــوا مأخــذ �ــذا ،ا�حثــوا أدلــة �ــذا �كلفهــم، اتجــد عنــده طالً�
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و�ن �انــت  و�خــرج �حكــم صــائب هــو حكمــه فــي المســألة، و�ــوازن بینهــا، ،و�نظــر فیهــا ،البحــوث
، هذا موجـود فـي القـد�م والحـدیث بل طال�ه أو الباحثین عنده.الوسائل مستمدة ومعان علیها من قِ 

 یلــزم منــه حفــظ �ــل شــيء وأن �كــون ألن االجتهــاد ال وال ینفــي ذلــك أن �كــون مــن أهــل االجتهــاد؛
معـت إذا جُ ، في ذهنه أو یتوصل إلى ذلك بنفسه في االطالع على المسائل وأدلتها بنفسه احاضرً 

 له ونظر فیها ووازن بینها وهو لد�ه األهلیة لذلك �كفي. 
، حـو وحـده"واألقرب في العلوم إلى أن �كون هكذا علم اللغة العر�یة، وال أعنـي بـذلك الن طالب:

علقـــة وال التصـــر�ف وحـــده، وال اللغـــة، وال علـــم المعـــاني، وال غیـــر ذلـــك مـــن أنـــواع العلـــوم المت
�اللســـان؛ بـــل المـــراد جملـــة علـــم اللســـان ألفـــاظ أو معـــاني �یـــف ُتصـــورت، مـــا عـــدا الغر�ـــب، 

ذا والتصر�ف المسمى �الفعل، وما یتعلق �الشعر من حیث هو شعر �العروض والقافیة، فإن ه
 .ه هنا"غیر مفتقر إلی

عر�یـــة لكـــن �قیـــة فـــروع ال ي �صـــل إلـــى مرتبـــة االجتهـــاد ولـــیس عنـــده مـــن علـــم الشـــعر شـــيء.الـــذ
 . المجتهد �أمس الحاجة إلیها

 أحسن هللا إلیك....... علم الغر�ب؟ طالب:
لـى أمـا الغر�ـب الـذي �شـكل معنـاه ع علم الغر�ب إذا �ان الغر�ب �ه النادر الشاذ فله أن �سـتثني،

غر�ــب الحــدیث أو غر�ــب اللغــة ســواء �ــان فــي غر�ــب القــرآن أو  بــد مــن معرفتــه،المتعلمــین فــال 
 . أ�ًضا

فـي �تـاب  �ان العلـم �ـه �مـاًال فـي العلـم �العر�یـة، و�یـان تعـین هـذا العلـم مـا تقـدم "و�ن طالب:
للغــة المقاصــد مــن أن الشــر�عة عر�یــة، و�ذا �انــت عر�یــًة فــال �فهمهــا حــق الفهــم إال مــن فهــم ا

فـي فهـم  الفهم؛ ألنهما سیان في النمط ما عدا وجوه اإلعجـاز، فـإذا فرضـنا مبتـدًئاالعر�یة حق 
ط لـم العر�یة فهو مبتدئ في فهم الشر�عة، أو متوسًطا فهو متوسط في فهم الشر�عة، والمتوسـ

 .یبلغ درجة النها�ة"
لعلـم و�حفـظ مـن متـون ا ن الحدیث ما �حفظ،و�حفظ م ،�عني لو افترضنا طالب علم �حفظ القرآن

هــل یتوقــع فــي یــوم مــن األ�ــام أن ا، فــي العر�یــة مــا �فهــم شــیئً  وهــو فــي العر�یــة صــفر، مــا �حفــظ،
علیــه -بلســان محمــد  ،والحــدیث بلســان عر�ــي ألن القــرآن عر�ــي، ال؛ا؟ �كــون إمــام أمــة أو مجتهــدً 

لكـن  فال �مكن أن یتوصل إلى فهم هذه أعني نصوص الـوحیین �غیـر العر�یـة. ،-الصالة والسالم
ن �أخـــذ مـــن المقصـــود أ، ال هـــل یلـــزم مـــن هـــذا االشـــتراط أن �ســـاوي األئمـــة الكبـــار فـــي العر�یـــة؟

 . العر�یة ما �حتاج إلیه
"فإن انتهى إلى درجة الغا�ة في العر�یة �ان �ذلك في الشر�عة، فكان فهمـه فیهـا حجـًة  طالب:

 ،لـم یبلـغ شـأوهم كما �ان فهم الصحا�ة وغیرهم من الفصحاء الـذین فهمـوا القـرآن حجـة، فمـن
فقد نقصه من فهم الشر�عة �مقدار التقصیر عنهم، و�ل من قصر فهمه لم �عد حجة، وال �ـان 
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فــال بــد مــن أن یبلــغ فــي العر�یــة مبلــغ األئمــة فیهــا، �الخلیــل وســیبو�ه،  قولــه فیهــا مقبــوًال،
ُأفتـي النـاس  ي: أنـا منـذ ثالثـین سـنةِمـرْ ي والمازني ومن سواهم، وقـد قـال الجَ مِ رْ واألخفش والجَ 

وفسـروا ذلـك �عـد االعتـراف �ـه �أنـه �ـان صـاحب حـدیث، و�تـاب  في الفقه مـن �تـاب سـیبو�ه.
سیبو�ه ُیتعلم منه النظر والتفتیش، والمراد بذلك: أن سیبو�ه و�ن تكلم في النحـو، فقـد نبـه فـي 

بیـان  كالمه على مقاصد العرب، وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها ومعانیها، ولم �قتصـر فیـه علـى
أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب ونحو ذلك؛ بل هو یبین في �ل �اب ما یلیق �ه، حتى إنه 

ومـن هنالـك �ـان الجرمـي  .احتوى على علم المعاني والبیان ووجوه تصـرفات األلفـاظ والمعـاني
 .على ما قال، وهو �الم ُیروى عنه في صدر �تاب سیبو�ه من غیر إنكار"

 ؟ �قول �الحاشیةماذا نعم.  روى فیه في حقه،�عني فیه �الم یُ  ،"في صدد"أو  "في صدر"
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 �الدال في اآلخر.......  "صدد" طالب: �قول في الحاشیة:

 عندي. "صدر" طالب:
 .في حق �تاب سیبو�ه: �قول �عني في حقه، "صدد"، نعم

 .......  طالب:
 .صار في صدرهفي مقدمة �تاب سیبو�ه ا أما إذا �ان مدونً 

  ي هجم على المعنى؟ذكأن هذا ال طالب:
 ؟ ماذا

 ي هجم على المعنى في إثبات هذه اللفظة؟أقول �أن هذا الذ طالب:
 ؟"صدر"

 .في الراء، نعم طالب:
 ؟ �عني هو قبل سیبو�ه أو �عده

 طالب: هو �عد سیبو�ه.
  .خالص
 .......  طالب:

، ومعنـاه معـروف ،�ـل حـال �ـالم متـداول ومعـروفعلـى . نعم له تعلیقـان علـى سـیبو�ه إما شرح،
 . ذ�ر تفسیره هنا

"وال �قــال: إن األصــولیین قــد نفــوا هــذه المبالغــة فــي فهــم العر�یــة، فقــالوا: لــیس علــى  طالــب:
األصــولي أن یبلــغ فــي العر�یــة مبلــغ الخلیــل وســیبو�ه وأبــي عبیــدة واألصــمعي، البــاحثین عــن 

�كفیــه أن �حصـل منهــا مـا تتیســر �ـه معرفــة مـا یتعلــق دقـائق اإلعــراب ومشـكالت اللغــة، و�نمـا 
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ألنا نقول: هذا غیر ما تقدم تقر�ره، وقد قال الغزالي في هـذا الشـرط: ؛ �األحكام �الكتاب والسنة
إنه القدر الذي ُ�فهم �ه خطـاب العـرب وعـادتهم فـي االسـتعمال، حتـى �میـز بـین صـر�ح الكـالم 

 .ومحكمه ومتشابهه" خاصه،وظاهره ومجمله، وحقیقته ومجازه، وعامه و 
لكــن ال بــد أن یوجــد فــي  ومــع ذلــك ال یلزمــه أن �ســاوي هــؤالء األئمــة الخلیــل وســیبو�ه ونظــرائهم،

ألن �عــض  ولــو لــم �سترســل فیــه و�ســتطرد؛ و�نفــتح لــه مغــالیق هــذا العلــم، نفســه قبــول لهــذا العلــم،
ومـنهم مـن ینظـر  حقیقتـه،الناس تجده �حفظ المطوالت وهو ما وصـل إلـى �نـه هـذا العلـم وال إلـى 

فــي مختصــره وشــرحه ومــع قراءتــه فــي التفاســیر ومــا قالــه أهــل العلــم فــي إعــراب اآل�ــات وشــروح 
تجده �كون عنـده مـن األهلیـة فـي فهـم هـذا ، وما ذ�روه من مباحث العر�یة في الشروح ،األحادیث

ح التفاسـیر وفـي شـرو ووقفنا على أقوال ألهل الكـالم فـي  .العلم والتفقه فیه أكثر من المتخصصین
 ؛ألنــه مــا وقفــوا علیهــا فــي مواضــعها مــن التطبیــق الحــدیث مــا لــم �قــف علیهــا أبــرع المتخصصــین؛

تجـد فـي �تـب التفسـیر  فكیـف نطبـق هـذه العلـوم علـى الكتـاب والسـنة؟ ألن الغا�ة الكتـاب والسـنة،
عتنــى �ــه �عــد �ُ  هــذا الــذي ینبغــي أن، مــن التطبیقــات علــى اآل�ــات واألحادیــثا و�تــب الحــدیث �ثیــرً 

 . ات التي تعین على فهم هذا الكالمأخذ المقدم
، ونصـــه ومقیـــده ، ومطلقـــهومحكمـــه ومتشـــابهه، وعامـــه وخاصـــه، وحقیقتـــه ومجـــازه" طالـــب:

رجـة وهـذا الـذي اشـترط ال �حصـل إال لمـن بلـغ فـي اللغـة العر�یـة د وفحواه، ولحنه ومفهمومـه.
 .االجتهاد

 ،اللغــة ترط أن یبلــغ مبلــغ الخلیــل والمبــرد، وأن �علــم جمیــعثــم قــال: والتخفیــف فیــه أنــه ال ُ�شــ 
راط، اللزوم فیه لیس هو المقصود في االشت ىوهذا أ�ًضا صحیح، فالذي نف و�تعمق في النحو.

ن أولـیس مـن شـرط العر�ـي  .المقدار و�نما المقصود تحر�ر الفهم حتى �ضاهي العر�ي في ذلك
د فـي ، فكـذلك المجتهـد فـي العر�یـة، فكـذلك المجتهـوال أن �سـتعمل الـدقائق ،�عرف جمیع اللغـة

جتهـاد الشر�عة، ور�ما �فهم �عض النـاس أنـه ال ُ�شـترط أن یبلـغ مبلـغ الخلیـل وسـیبو�ه فـي اال
عیة �مـا في العر�یة، فیبني في العر�یة على التقلید المحض، فیأتي في الكالم على مسائل الشر 

ألئمـة اه الخناصر جاللـًة فـي الـدین، وعلًمـا فـي السكوت أولى �ه منه، و�ن �ان ممن ُتعقد علی
 .المهتدین"

�عنــي قــد �كــون �عــض األئمــة اشــتهر أمــره وذاع صــیته واقتنــع �ــه النــاس وقلــدوه وداروا معــه حیثمــا 
هللا � ،ا�ثیــرً االجتهــاد أتــى �مــا هــو دون مســتواه لكــن إذا تكلــم فــي دقــائق العلــوم التــي یتطلبهــا  دار،

 . المستعان
لسـانها ار الشافعي في رسالته إلى هـذا المعنـى، وأن هللا خاطـب العـرب �كتا�ـه ب"وقد أش طالب:

لعـام على ما تعرف من معانیها، ثم ذ�ر مما ُ�عرف من معانیهـا اتسـاع لسـانها، وأن تخاطـب �ا
 .مراًدا �ه ظاهره"
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 ال یراد �ه الخصوص ولیس �مخصوص.  �عني العام مراد �ه العموم،
لعــام و�دخلــه الخصــوص، و�ســتدل علــى ذلــك بــبعض مــا یدخلــه فــي "و�العــام یــراد �ــه ا طالــب:

ن أولـه، عـالكالم، و�العام یراد �ه الخاص و�عرف �السیاق، و�الكالم ینبئ أوله عن آخره وآخـره 
ــا تعــرف �اإلشــارة، وتســمي الشــيء الواحــد ــظ �م ــالمعنى دون اللف ــه � ــتكلم �الشــيء تعرف  وأن ت

 .سم الواحد"�األسماء الكثیرة والمعاني الكثیرة �اال
َلــى ُ�ــلِّ {ِإنَّ للااََّ عَ  والعــام المــراد �ــه العمــوم فــي مثــل: �عنــي مــن المتــرادف والمتــواطئ والمشــترك،

رد یـوالعـام الـذي لـم  العـام المخصـوص، والعام الذي دخلـه الخصـوص،]، ٢٠[البقرة:  َشْيٍء َقِدیٌر}
 . و�نما من األصل یراد �ه الخصوص ،رما �خصصه بنص آخ

ف و�لسـانها نـزل الكتـاب وجـاءت �ـه السـنة، فتكلَّـ، قال: فمن جهل هـذا مـن لسـانها "ثم طالب:
ف مــا �جهــل �عضــه، ومــن تكلــف مــا جهــل ومــا لــم تثبتــه معرفتــه، �انــت القــول فــي علمهــا تكلُّــ

 .موافقته للصواب إن وافقه من حیث ال �عرف غیر محمودة، و�ان �خطئه غیر معذور"
لكـن فـي  هو حاكم �قانون وضـعي، �كون حكمه،، ثم یوافقه �عني �من �حكم �غیر الحكم الشرعي

ر ألنـه حكـم �غیـ ؛هـذا مـذموم؟ ذمُیـأم هـذا �مـدح ، النها�ة حكم القانون الوضعي وافق حكم الكتـاب
 وموافقته لحكم هللا ال تشفع له.  ما أنزل هللا،

والخطـأ إذا نطـق فیمـا ال �حـیط علمـه �ـالفرق بـین الصـواب و�ـان �خطئـه غیـر معـذور " طالب:
ن وغالب ما ُصنف في أصول الفقه من الفنـو هذا قوله، وهو الحق الذي ال محیص عنه، فیه.

المطالـــب العر�یـــة التـــي تكفـــل المجتهـــد فیهـــا �ـــالجواب عنهـــا، ومـــا ســـواها مـــن مـــن إنمـــا هـــو 
ام سـخ، وأحكـالمقدمات، فقد �كفي فیه التقلید، �الكالم في األحكام تصوًرا وتصـد�ًقا، �أحكـام الن

هـاد صل أنه ال غنى للمجتهد فـي الشـر�عة عـن بلـوغ درجـة االجتافالح دیث، وما أشبه ذلك.الح
 لـب،افي �الم العرب، �حیث �صیر فهم خطابها لـه وصـًفا غیـر متكلـف وال متوقـف فیـه فـي الغ

 إال �مقدار توقف الفطن لكالم اللبیب.
 هـد عالًمـالوم أن �كـون المجتوهو أنه ال یلزم في غیر العر�یة من الع وأما الثالث من المطالب:

ات بهـا، فقـد مـر مـا یـدل علیـه، فـإن المجتهـد إذا بنـى اجتهـاده علـى التقلیـد فـي �عـض المقــدم
 �المهنـدس إذا بنـى �عـض فـي �ونـه مجتهـًدا فـي عـین مسـألته،ال �ضـره السا�قة علیـه، فـذلك 

ب مــا �عــد فــال �ضــره فــي صــحة برهــان تقلیــده لصــاح ،ئرة مــثالً ابراهینــه علــى صــحة وجــود الــد
ا فـي و�مـا قـالو  .الطبیعة وهو المبرهن على وجودها، و�ن �ان المهندس ال �عرف ذلك �البرهـان

ي تقلید الشافعي في علم الحدیث، ولم �قدح ذلك من صـحة اجتهـاده؛ بـل �مـا یبنـي القاضـي فـ
 .تغر�م قیمة المتلف على اجتهاد المقوم للسلع و�ن لم �عرف هو ذلك"

وهـم لـیس لهـم مـن المقـدمات التـي تـؤهلهم  ،یبنـي علـى �المهـم هیئة النظـر،�عني مثل ما قلنا في 
هوا إلیهإنما �فهمون ما وُ  لفهم العلم،  . جِّ
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ا "وال �خرجه ذلك عن درجة االجتهـاد، و�مـا بنـى مالـك أحكـام الحـیض والنفـاس علـى مـ طالب:
 .�عرفه النساء من عاداتهن، و�ن �ان هو غیر عارف �ه، وما أشبه ذلك"

 .على محمد وعلى آله وصحبه أجمعین م صلِّ الله
 طالب: أحسن هللا إلیك �ا شیخ.

 نعم. 
 .......  طالب:

معـت ال �ضـره سـواء جمـع المـادة بنفسـه أو جُ  المجتهد إذا وصل إلـى هـذه المرتبـة وتأهـل لهـا، ال،
 لكـالموهـذا ا الكتاب الذي معي في هامشه أن ابن العر�ي هو القائـل بوحـدة الوجـود، �عني في له،

هذا ابن العر�ي المالكي أبو �كر صاحب العارضة وصاحب أحكـام القـرآن وغیرهـا  لیس �صحیح،
 .من الكتب

 لعمري، لعمرك أو �كثر في �ثیر من األشعار وأبیات الشعر و�الم العلماء القسم �قولهم:: �قـول
  فهل هذا من القسم والحلف؟

بـل فـي �ـالم  م األئمـة وفـي �ـالم الصـحا�ة،جدت في �ـالالالم موطئة لقسم وُ  هذا لیس �قسم،، ال
 .-رضي هللا عنها-عائشة 

 ؟ وطر�قتنا أحكم وأعلم، طر�قة السلف أسلف المتكلمون حینما �قولون:
وأي علـــم إذا �ـــان یتبعهـــا عطـــب ضـــد  ،فـــأي حكمـــة فالحكمـــة والعلـــم مـــع الســـالمة، هـــذا تنـــاقض،

  السالمة؟
 إلـى أن ذهـب إلـى ورقـة ،»زملـوني« :-سـالمعلیـه الصـالة وال-حدیث لمـا قـال الرسـول : �قـول
ل مـن ألیس هذا الحدیث یدل على أن ورقة هـو أو. إلى آخره ،»...ا�ا لیتني �نت جذعً «: فقال

  ؟من الرجال ملسو هيلع هللا ىلصآمن �النبي 
حـین ا لیتنـي أكـون جـذعً  �عنـي: هو إلى هذا الحد إ�مانه معلق بدعوته،، هذا الكالم لیس �صحیح

عــن �ونــه أول مــن  فضــالً  ،ولكــن مــا جزمــوا �صــحبته �إســالمه،ولــذا هــم حكمــوا ، �خرجــك قومــك
ألنـه أسـلم قبـل  لمـاذا؟ و�عضهم لم یذ�رهم في الصـحا�ة. ،ولذلك ذ�ره �عضهم في الصحا�ة آمن،

لـى إقبل رسـالته و�عثتـه  -علیه الصالة والسالم-�عني تصد�قه �النبي  �عني قبل الرسالة، الدعوة،
ومـنهم لـم  ،ولـذلك تجـدون مـن العلمـاء مـن أثبـت صـحبته لرسـالة،نعم �عد النبوة لكـن قبـل ا الناس.
 .»علیه ثیاب بیض یرفل في الجنة« لكن على �ل حال جاء في الحدیث عن النبي:. یثبتها

 �هللا المستعان.
 


