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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 .نعم

 أحسن هللا إلیك. طالب:
 عین.هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجم الحمد 

: إن مـا "فصـل: وقـد �قـال إتماًمـا للمسـألة الثانیـة عشـرة: -رحمـه هللا-أما �عد، فیقول المؤلـف 
ن ُ�عتــد �ــه مــن الخــالف فــي ظــاهر األمــر یرجــع فــي الحقیقــة إلــى الوفــاق أ�ًضــا. و�یــان ذلــك أ

 انهـا بـینإلى قول واحد �ما تبین قبل هذا، واالختالف في مسائلها راجع إلى دور  الشر�عة راجعة
الع طرفین واضحین أ�ًضا یتعارضان في أنظار المجتهدین، و�لى خفاء �عـض األدلـة وعـدم االطـ

 .علیه"
 الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه

 أجمعین.
و�ـــل مجتهـــد مصـــیب، هـــذا قـــول معـــروف عنـــد أهـــل العلـــم، لكـــن الـــراجح فـــي  ،مســـألة تعـــدد الحـــق

ن والدلیل على خالفه، وهذا تقرر في مواضع متعددة من الكتـاب. والمؤلـف یر�ـد أ ،المسألة خالفه
، فهـم فـي الحقیقـة -جـل وعـال-وما عند هللا  ،�قرر في هذا أن المجتهدین �ل منهم ینشد الصواب

ف ، الوفـاق الـذي �جمعهـم نشـدان الهـد"یرجـع فـي الحقیقـة إلـى الوفـاق"احد، ولـذلك قـال: هدفهم و 
، ســواء أصــا�ه �عضــهم وأخطــأه آخــرون علــى مــا هــو -جــل وعــال-الشــرعي الموافــق لمــا عنــد هللا 

 المقرر، أو أصابوه �لهم على القول الثاني.
 ال یرجـع إلـى الوفـاق، الخـالف ،المقصود أن لمنازعه أن ینازعه و�قول: هذا الكالم لیس �صحیح 

ئل فقا. والقاوالقائل �التحر�م یتفقان؟ ما �مكن أن یت ،�ظل خالًفا. األقوال المتنافیة، القائل �الوجوب
د �الســلب مــع القائــل �اإل�جــاب یتفقــان؟ ال �مكــن أن یتفقــا. هــو �قــول: ال، �مكــن مــا دام الكــل ینشــ

لحـد ا، فهذا محل وفاق. إلـى هـذا -جل وعال-د هللا و�ر�د ما عند هللا، یر�د أن یوافق ما عن ،الحق
 .وصلها هذه المقدمة لیست محل وفاقصحیح، لكن النتیجة التي ت

ا خفـي "أما هذا الثاني، فلیس في الحقیقة خالًفـا، إذ لـو فرضـنا اطـالع المجتهـد علـى مـ طالب:
 .علیه لرجع عن قوله، فلذلك َینقض ألجله"

 ."ُینقض"
 .اء القاضي""ُینقض ألجله قض طالب:

�قــول: حتــى القائــل �ــالحكم المنــاقض لــیس �مخــالف فــي الحقیقــة؛ ألنــه لــو اطلــع علــى دلیــل القــول 
 وفاق؟ أم اآلخر لرجع إلیه. لكن النتیجة خالف 

 .خالف طالب:
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خــالف. العبــرة �مــا یبــرز للنــاس ومــا �ظهــر لهــم مــن أجــل العمــل �ــه واتباعــه واالقتــداء �ــه مخــالف. 
 نعم.

واحـد مـن  ل، فالتردد بین الطرفین تحرٍّ لقصد الشـارع المسـتبِهم بینهمـا مـن �ـل"أما األو طالب:
 افًقـا لـوالمجتهدیِن، واتباع للدلیل المرشد إلى تعرف قصده، وقـد توافقـوا فـي هـذین القصـدین تو 

م في ظهر معه لكل واحد منهم خالف ما رآه لرجع إلیه ولوافق صاحبه فیه، فقد صار هذا القس
ــا  لــى إإلــى القســم الثــاني، فلــیس االخــتالف فــي الحقیقــة إال فــي الطر�ــق المــؤدي المعنــى راجًع

 .مقصود الشارع الذي هو واحد"
 مخالفة؟ أم هو الطر�ق، خالف في الطر�ق، والنتیجة متفقة 

 .مخالفة طالب:
الهــدف والقصــد واحــد هــو الوصــول إلــى الصــواب بدلیلــه. لكــن الطر�قــة مختلفــة والنتیجــة تبًعــا لهــا 

 .لفةمخت
ا سـواء علینـ"إال أنه ال �مكن رجوع المجتهد عمـا أداه إلیـه اجتهـاده �غیـر بیـان اتفاًقـا، و  طالب:

 .أقلنا �التخطئة أو قلنا �التصو�ب"
 نـاءً ب "أو قلنـا �التصـو�ب"علـى أن المصـیب واحـد،  للقول المجانب للصـواب بنـاءً  "أقلنا �التخطئة"

 .لى أن الكل صواب، و�ل مجتهد مصیبع
 .ا ال �صح للمجتهد أن �عمل على قول غیره و�ن �ان مصیًبا أ�ًضا""إذ طالب:

ألن المســألة مفترضــة فــي مجتهــد، والمجتهــد ال �ســوغ لــه أن �قلــد، ورجوعــه إلــى قــول غیــره تقلیــد، 
 نعم.

 ."كما ال �جوز له ذلك إن �ان عنده مخطًئا، فاإلصا�ة على قول المصو�ة إضافیة" طالب:
ــــول المصــــو�ة  ــــى ق ــــع األقــــوال أقــــوال إضــــافیة""اإلصــــا�ة عل ــــذین �صــــو�ون جمی ، فالمصــــو�ة ال

 المجتهدین، لكن �لهم مصیبون؟ هل �لهم ُ�قلَّدون؟ 
 .ال طالب:

 أم فیهم المصیب واألصوب؟ 
 .الثاني طالب:
مصیب وأصوب، في صحیح وأصح. فهي إضافیة، هذا مصیب �النسـبة لحیازتـه األجـر  هنعم. فی

نفـــس األمـــر فـــي اســـتعماله المقـــدمات الشـــرعیة واســـتدالله علـــى اجتهـــاده، وهـــو مصـــیب أ�ًضـــا فـــي 
ب �األدلة التي �جب الرجوع إلیها ولو خفي علیه ما �جعل قوله المرجوح قوله مرجوًحا، فهـو مصـی

 .هذه الحیثیة، و�ال فالصواب واحد من
ال تفقـون م"فرجع القوالن إلى قول واحد بهذا االعتبار، فإذا �ان �ذلك، فهم في الحقیقة  طالب:

 .مختلفون"
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ل متفقون في الهدف، �خالف أهل األهوال فإنهم في البدا�ة مختلفون، �ختلفون في الهدف قبـنعم، 
 .لنتیجة التي تنتج عن هذه الوسیلةالوسیلة الموصلة إلیه، ومن َثم ا

ــب: ــي مســائل  طال ــین ف ــین المختلف ــا �ظهــر وجــه المــواالة والتحــاب والتعــاطف فیمــا ب "ومــن هن
 .االجتهاد"

. ال تجـــد بـــین أحمـــد والشـــافعي شـــیًئا مـــن المنـــافرة أو مـــن التبـــاغض أو مـــن التحاســـد أو مـــن نعـــم
التنـــافس، ال، اإلمـــام أحمـــد �عتـــرف للشـــافعي، والشـــافعي �عتـــرف لمالـــك، واألئمـــة �لهـــم علـــى هـــذا 
الســبیل و�ن اختلفــوا، �مــا هــو الشــأن فــي االخــتالف بــین الصــحا�ة قبــل ذلــك، رضــوان هللا علــیهم. 

 نعم.
ــب: ــب قصــد الشــارع، طال ــى طل ــا؛ ألنهــم مجتمعــون عل ــوا فرًق ــم �صــیروا شــیًعا وال تفرق ــى ل  "حت

 جـل تقر�ـهفاختالف الطرق غیر مؤثر، �ما ال اختالف بین المتعبدین هلل �العبادات المختلفة، �ر 
ون فـي الصالة، وآخر تقر�ه الصیام، وآخر تقر�ه الصدقة إلى غیر ذلك من العبادات، فهم متفقـ

 .و�ن اختلفوا في أصناف التوجه" ،هلل المعبودأصل التوجه 
صـف �صـلي، وهـذا قـرأ  ينهما أخـذ المصـحف وقـال �قـرأ، والثـالو أن اثنین جلسا في المسجد أحـد

وهذا صلى ساعة، ال یثرب أحـدهما علـى اآلخـر، وال �جـد أحـدهما فـي نفسـه علـى اآلخـر؛  ،ساعة
 .-عالجل و -�ه إلى هللا ألن �ل واحد منهما سلك طر�ًقا �صل 

هم "فكذلك المجتهدون لما �ان قصدهم إصا�ة مقصد الشارع صارت �لمـتهم واحـدًة وقـول طالب:
د ن التعبـأل واحًدا، وألجل ذلـك ال �صـح لهـم وال لمـن قلـدهم التعبـد �ـاألقوال المختلفـة �مـا تقـدم؛ 

 .بها راجع إلى اتباع الهوى ال إلى تحري مقصد الشارع"
دم واألئمـة، أنهـم متفقـون مؤتلفـون متحـابون �عتـرف �ـل واحـد المعروف مـن حـال الصـحا�ة �مـا تقـ

منهمـــا لآلخـــر �الفضـــل، ووجـــد �عـــض اإلثـــارات فـــي المـــذاهب، لكنهـــا بـــین األتبـــاع ال بـــین األئمـــة 
المتبعــین، تجــدون فــي �تــب التــراجم فــي منافســات بــین الحنابلــة وغیــرهم وفــي بــین المالكیــة و�ــین، 

بـاع، هـم الـذین �ستوشـون مثـل هـذه األمـور و�ضـخمون، مـا موجودة هذه المنافسات لكنهـا بـین األت
ألنهـم  ؛زال األتباع إلى یومنـا هـذا هـم أسـاس الُفرقـة، و�ال فـرءوس المـذاهب ال �حصـل مـنهم شـيء

ینتصرون للحق، نعم ُوجد من یتزعم الفتاوى و�عض التصدي للناس وما ینطبق علیه إعجـاب �ـل 
 . �ن وال یذعن لهم، �هللا المستعانخر ذي رأي برأي، مثل هذا ال یرضى �أحكام اآل

 .......  طالب:
 .سندا الكالم ما له ذال، لقائل أن �قول: �ل ه

 ....... طالب:
 ؟ماذا

 : قد �كون.طالب
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 .سندا الكالم ما له ذلقائل أن �قول: �ل ه
 .......  طالب:

 ابتكره. يذهو الفول، لكنه ال �جزم �ه، و�ال ي �قذال، هو ال
 .......  طالب:
 .ي ابتكرهذهو ال

�كـون  "واألقوال لیست �مقصودة ألنفسها، بل لُیتعـرف منهـا المقصـد المتحـد، فـال بـد أن طالب:
 التعبد متحد الوجهة، و�ال لم �صح، �هللا أعلم.

ناشـئ عـن الهـوى المضـل، ال  -الذي هو في الحقیقة خـالف-فصل: و�هذا �ظهر أن الخالف  
 .عن تحري قصد الشارع"

الــذي هــو فــي الحقیقــة خــالف: مــا نشــأ عــن الهــوى واالنتصــار للجماعــة واالنتصــار نعــم. الخــالف 
للـــرأي واالنتصــــار للهــــوى والــــنفس، هــــذا هــــو الــــذي ینبغــــي أن �ســــمى خالًفــــا، الــــذي یــــورث النــــزاع 

مثـل والشقاق. أما الخالف الذي ال یورث شقاًقا وال نزاًعا �ما هو شـأن خـالف الصـحا�ة واألئمـة، ف
 .ى خالًفا؛ ألنهم في الهدف متفقون سمهذا ال ینبغي أن �

 .......  طالب:
 ؟ كیف

 .......  طالب:
 ،هذا بزعمه أنه ینتصر للحق على حسب ما وقـر فـي قلبـه، هـل هـو ینتصـر لرأ�ـه لمجـرد أنـه رأ�ـه

و�فرضه على غیره، هذا شيء، و�دخل في �اب إعجاب �ل ذي رأي برأ�ه الذي  ،وهم معجبون �ه
ن یــرى أن هــذا الحــق، �عنــي مثــل الغضــب هلل، مثــل الغضــب للحــق، مثــل ورد ذمــه. بینمــا إذا �ــا

و�شدد فیها �اعتبار أنـه وضـح  ،االنتصار للمذهب الصحیح، �عني �عضهم صحیح �طرح المسألة
وأن مخالفــه هــو مخــالف للحــق، مــع أن العــالم ینبغــي أن ال یتمســك برأ�ــه،  ،لــه الحــق مثــل الشــمس

لألقـوال األخـرى مـن اآلثـار ومـا فیهـا مـن ضـعف، والنتـائج  و�بـین مـا ،و�وضـحه للنـاس ،نعم یبینـه
 .، إلزام الناس �عُد ما هو مطلوببید هللا
"ناشـــئ عـــن الهـــوى المضـــر ال عـــن تحـــري قصـــد الشـــارع �اتبـــاع األدلـــة علـــى الجملـــة  طالـــب:

ا والتفصــیل، وهــو الصــادر عــن أهــل األهــواء، و�ذا دخــل الهــوى أدى إلــى اتبــاع المتشــا�ه حرًصــ
 البغضـاء،ة والظهور �إقامة العذر في الخـالف، وأدى إلـى الفرقـة والتقـاطع والعـداوة و على الغلب

الهـوى  الختالف األهواء وعدم اتفاقها، و�نما جاء الشرع �حسم مادة الهوى �ـإطالق، و�ذا صـار
 .�عض مقدمات الدلیل لم ینتج إال ما فیه اتباع الهوى"

ــائج  ــائج نعــم. ألن المقــدمات الصــحیحة ینــتج عنهــا نت صــحیحة، والمقــدمات الباطلــة ینــتج عنهــا نت
وترجـو مـن ذلـك أن تكـون النتیجـة شـرعیة. �سـألون  ،�اطلة، ال �مكن أن تقدم �مقدمـة غیـر شـرعیة
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ي تـافة قصـر فـأكثر، تـدور السـیارات الإن الموظفات علـى مسـافات �عیـدة مـن المـدن، مسـ :�قولون 
إذا اجـتمعن فـي �ـاص عـددهن عشـر�ن توصلهن مـن منتصـف اللیـل مـن أنحـاء الر�ـاض مـثًال، ثـم 

ــو ــو، �ســأل الســائق  ،أو أكثــر أو أقــل ذهــب بهــن الســائق إلــى مــوطن العمــل، مائــة �یل مــائتین �یل
ال نستطیع إنزال هؤالء النسوة في البراري وقت صالة الفجـر  ،�قول: �أتي علینا وقت صالة الفجر

ع الشــمس؟ أنــت اآلن مقدمــة لیــؤدین الصــالة فــي وقتهــا، فهــل ننتظــر حتــى نصــل المكــان �عــد طلــو 
 غیر شرعیة؟أم شرعیة 

غیر شـرعیة، تبغـي نتیجـة شـرعیة مـن مقدمـة غیـر شـرعیة؟ مـا �مكـن. لكـن هـات مقدمـة شـرعیة،  
ومعهـن مـن یـدافع عـنهن، ن كل واحدة معها محـرم، نـزلهن �ـالبر وخلـیهن �صـلین ومعهـن محـارمه

 .ألن المقدمة شرعیة ؛النتیجة أ�ش؟ شرعیة
خالفـة ر الهوى �عض مقدمات الدلیل لم ینتج إال مـا فیـه اتبـاع الهـوى، وذلـك م"و�ذا صا طالب:

الشرع، ومخالفة الشرع لیست مـن الشـرع فـي شـيء، فاتبـاع الهـوى مـن حیـث �ظـن أنـه اتبـاع 
ألن  ؛»إن �ــل بدعـة ضــاللة«للشـرع ضــالل فـي الشــرع، ولـذلك ســمیت البـدع ضــالالت، وجـاء: 

ودخـول األهــواء فـي األعمـال خفــي، فـأقوال أهــل  صـاحبها مخطـئ مــن حیـث تـوهم أنــه مصـیب،
 .األهواء غیر معتد بها في الخالف المقرر في الشرع، فال خالف حینئذ"

 .ءهم، ولذلك قیل لهم: أهل األهواءفي المقدمة إنما اتبعوا أهوا ،ألنه في األصل
 "فال خالف حینئٍذ في مسائل الشرع من هذه الجهة. طالب:

فــي  ن العلمــاء قــد اعتــدوا بهــا فــي الخــالف الشــرعي، ونقلــوا أقــوالهمفــإن قیــل: هــذا مشــكل، فــإ 
 .علمي األصول"

: علــم أصــول الــدین وعلــم أصــول "فــي علمــي األصــول": أصــول الــدین وأصــول الفقــه، "األصــول"
و لُیـرد الفقه. ذ�روا أقوالهم، لكن هل مجرد الذ�ر �عني االعتداد أو لمجرد العلم �ه لیتقى و�حـذر أ

 علیه؟ 
 لیرد علیه. طالب:
 نعم. 

هذا هـو و "في علمي األصول، وفرَّعوا علیها الفروع، واعتبروهم في اإلجماع واالختالف،  طالب:
 .االعتداد �أقوالهم"

 .لذ�ر ال �عني االعتداد�عني مجرد ا
لیردوهـا  "فالجواب من وجهین؛ أحدهما: أنا ال نسـلم أنهـم اعتـدوا بهـا، بـل إنمـا أتـوا بهـا طالب:

ي علمـي فـلیوضـحوا مـا فیهـا، وذلـك  ؛دها، �ما أتوا �أقوال الیهود والنصارى وغیـرهمو�بینوا فسا
 األصول مًعا بیِّن، وما یتفرع عنها مبني علیها.



 
 

 

 
 
 

٧  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٧ 

لمتبــع والثــاني: إذا ُســلم اعتــدادهم بهــا، فمــن جهــة أنهــم غیــر متبعــین للهــوى �ــإطالق، و�نمــا ا 
 .للهوى على اإلطالق من لم َ�ْصُدق �الشر�عة"

 ."قُ�َصدِّ "
ق �الشر�عة رأًسا" طالب:  ."من لم ُ�َصدِّ

 أو ،ولـو �ـان مبتـدًعا ،المتبع للهوى �إطالق الكافر الذي ال �صدق، لكن من ینتسب إلـى اإلسـالم
أو حتى �ان فاسًقا، هو عنده نوع تصدیق، هو مصدق من وجه معـارض معانـد مـن  ،كان مخالًفا

مخـالف ولذلك ُ�عتد �قول المبتدع أو الفاسق أو الوجه، فالذي یتبع الهوى �إطالق إنما هو الكافر، 
األئمـــة مـــا اعتـــدوا �ـــأقوال ف�قـــدر مـــا عنـــده مـــن تصـــدیق للشـــر�عة علـــى ضـــوء الوجـــه الثـــاني، و�ال 

ل �ـالمبتدعة في مسائل اإلجماع والخـالف؛ ألنهـم مـا اعتمـدوا الكتـاب والسـنة أصـوًال یتبعونهـا فـي 
وال  ،ر محاملهــا، ولــذلك مــا اعتــدوا �قــول المعتزلــةمــا �عــرض لهــم، بــل خالفوهــا أو حملوهــا علــى غیــ

 وال �قول الرافضة، حتى �عضهم رفض االعتداد �قول الظاهر�ة. نعم. ،�قول الجهمیة
ق بهـا "و�نما المتبع للهوى علـى اإلطـالق مـن لـم ُ�صـدق �الشـر�عة رأًسـا، وأمـا مـن صـدَّ  طالب:

ُلـه ال یل �صـیر إلـى حیـث أصـاره، فَمثَ و�لغ فیهـا مبلًغـا �ظـن �ـه أنـه غیـر متبـع إال مقتضـى الـدل
 .�قال"

 ."ِمْثُله"
یزاحمـه  "فِمْثُله ال �قـال فیـه: إنـه متبـع للهـوى مطلًقـا، بـل هـو متبـع للشـرع ولكـن �حیـث طالب:

 الهوى في مطالبه من جهة اتباع المتشـا�ه، فشـارك أهـل الهـوى فـي دخـول الهـوى فـي نحلتـه،
 .لیه دلیل على الجملة"وشارك أهل الحق في أنه ال �قبل إال ما ع

وفــي الفــروع حنفــي، ومثــل الــرازي هــو فــي المعتقــد  ،�عنــي مثــل الزمخشــري هــو فــي المعتقــد معتزلــي
لمــذهبهم  اوصــار رأًســا فــي التمشــعر ومنظــرً  ،اجتمــع فیــه أمــور �ثیــرة فــي االعتقــادو  ،أشــعري جبــري 

لص مـن الشـبهات؛ و�تبه من أضر الكتب على طالب العلم المتوسطین الذین ال �سـتطیعون الـتخ
ألنـه طر�قتـه فـي تقر�ـر الشـبه ال یـتخلص منهــا طالـب العلـم غیـر المـتمكن، وهـو شـافعي المــذهب، 
فهــو مــن حیــث الفــرع �عتبــر قولــه فــي الفــروع، لكــن فــي األصــول ال �عتبــر. و�ســأل �عــض طــالب 

ا بنـوع ن ُرمـو الـذی و�ثیـر مـن العلمـاء ،والجـو�ني ،ومثلـه الغزالـي ،العلم عن إیراد قوله، أعنـي الـرازي 
ـــذ�ر أقـــوالهم فـــي علـــوم الحـــدیث، ؤ ر بدعـــة، بـــل هـــم  قـــرأتم فـــي ابـــن  لـــووس المـــذاهب المبتدعـــة، ُت

الصـــالح ومـــا تفـــرع عنـــه مـــن ألفیـــة العراقـــي، وتجـــدون فـــي تـــدر�ب الـــراوي وفـــتح المغیـــث، �تـــب 
 المصطلح طافحة بنقل أقوالهم.

غزالـي �قـول: �ضـاعتي فـي الحـدیث عالقتهم �الحدیث لتنقـل أقـوالهم فـي علـوم الحـدیث؟ ال مالكن  
مزجاه، والرازي نقل حدیًثا في تفسیر سـورة العصـر ال �عرفـه أحـد مـن أهـل العلـم، بـل هـو موضـوع 
�االتفـــاق ال یوجـــد فـــي دیـــوان مـــن دواو�ـــن الســـنة؛ ولـــذا قـــال األلوســـي لمـــا ذ�ـــره فـــي تفســـیر ســـورة 
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ولعمــري أنــه إمــام فــي  ،ه اإلمــام، ذ�ــر -إذا أطلــق اإلمــام فــالمراد �ــه الــرازي -العصــر: ذ�ــره اإلمــام 
معرفة ما ال �عرفه أهل الحدیث. و�ذ�ر قولـه فـي �تـب المصـطلح، ولـذلك نـادى مـن نـادى بتجر�ـد 

 كتب المصطلح من أقوال أهل الكالم.
أحیاًنــا تكــون المســألة مردهــا إلـــى العقــل وهــي اصــطالحیة ُتفهـــم �ــالرأي، وال شــك أنهــم أهـــل رأي  

ثًال لـى الروا�ـة والنقـل، المسـألة لـیس مردهـا إلـى الروا�ـة والنقـل، فمـوعقل ودقـة نظـر. لـیس مردهـا إ
و(أن منقطعـة). فـي حـدیث:  ،ق أحمد و�عقوب بن شیبة بین عن وأن، قـالوا: (عـن) متصـلةلما فرَّ 

(عــن) قــالوا: هــذه  ..مــر �ــه، إلــى آخــره. -علیــه الصــالة والســالم-عــن عمــار بــن �اســر أن النبــي 
 متصلة.
 یة.محمد بن الحنف طالب:

-علیـه الصـالة والسـالم-الطر�ق األخرى: عن محمد بن الحنفیة أن عمار بن �اسر مر �ه النبـي 
ألن صــیغة األداء اختلفـــت،  ؛. قــالوا: منقطعــة. ابــن الصــالح �قــول: تفر�ـــق الحكــم بــین الطــر�قین

ــم �صــ ...و(أن) ،والثانیــة أن، فعــن متصــلة ،األولــى عــن ــه ول وب صــو�ه)، �قــول العراقــي: (كــذا ل
ار قوا الحكم. في الطر�ق األول ابن الحنفیة یـروي عـن عمـي من أجله فرَّ ذي ما أدرك المحز ال�عن

قصة حصـلت لـه، یـروي عـن صـاحب القصـة، فهـي متصـلة. وفـي الطر�ـق الثـاني یـروي قصـة لـم 
. -علیــه الصــالة والســالم-�شــهدها، �حكیهــا مــن نفســه مــن تلقــاء نفســه، أن عمــاًرا مــر �ــه النبــي 

 الم.األمر �حتاج إلى نقل؟ �ساهم فیه الرازي و�ساهم فیه غیره ممن یزاول علم الكإدراك مثل هذا 
�صــوب فمثــل هــذه األمــور ال ُ�شــدد فیهــا؛ ألن مردهــا إلــى دقــة النظــر، ولــذلك قــال: (كــذا لــه ولــم  

 .صو�ه)
هـو "وأ�ًضا، فقد ظهر منهم اتحاد القصد على الجملة مع أهل الحق فـي مطلـب واحـد، و  طالب:
 .لشر�عة"اتباع ا

ــا لمــا �قــرءون فــي  -رحمــه هللا-نعــم. شــیخ اإلســالم  مــن إنصــافه، �عنــي أنصــاف المتعلمــین أمثالن
و�قـول عـن  ،و�ـرد عنهـا �ضـعف ،كتاب الرازي في تفسیره، أول ما یبـدو لهـم وهـو یـورد الشـبه �قـوة

ن ونتهمــه فــي قصــده؛ أل ،نــه �تــاب الشــرك البــن خز�مــة، نحــن نهجــم علــى الــرازي إكتــاب التوحیــد 
ه ممـن هـو أشـد منـ االكالم قوي وفي تقر�ر البدعة وتسفیه أهل السنة وتضعیف أقوالهم و�ـورد شـبهً 

تقـول؟ ال �مكـن أن  فمـاذابدعة، من بـدع مـن فوقـه مـن الجهمیـة والمعتزلـة ثـم �ضـعف عـن ردهـا، 
تستروح وتمیل إلى أنه �قصـد مثـل هـذه األمـور. شـیخ اإلسـالم سـئل عنـه وسـئل عـن غیـره، وقـال: 

ا مـأبو عبد هللا بن الخطیب، الرازي، فكثیر من الناس �طعن في قصده، والذي أراه أنه ینصـر  أما
 یراه الحق.

، "وأ�ًضا فقد ظهر منهم اتحاد القصد على الجملة مع أهل الحق في مطلب واحد"ولذلك �قـول:  
ة الحــق، مــع أن شــیخ اإلســالم مــع جاللتــه وســعة علمــه وســعة اطالعــه وســع ینشــدون �عنــي �لهــم 
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ألنــه �لمــا �ثــر العلــم اتســع األفــق عنــد العــالم، �لمــا ضــاق العلــم ضــاقت الــدائرة. ســمعنا  ،اســتیعا�ه
كــالم شــیخ اإلســالم فــي الــرازي، ومــن �قــرأ فــي �تــاب الــرازي ال �طیقــه، ال ســیما إذا �ــان فیــه حرقــة 

 .سنة وألهل السنة، �هللا المستعانلل
 .......  طالب:

 بال شك، بال شك.
  ....... طالب:

ورد  ،ینصــف، والــرازي مــن أشــد النــاس علــى مــذهب أهــل الســنة، وشــیخ اإلســالم عــانى منــه �ثیــًرا
 .�ًال، ونقد التأسیس �له رد علیهعلیه طو 

 ."فقد ظهر منهم اتحاد القصد على الجملة" طالب:
ة دمر�ـن هـذا فـي الحمو�ـة والتینظر إلى هؤالء المبتدعة �عینـین، و�ـیَّ  -رحمة هللا علیه-لكن الشیخ 

واتبعـــوا  ،وأنهـــم تر�ـــوا النصـــوص وهجروهـــا ،وغیرهـــا مـــن �تبـــه، ینظـــر إلـــیهم �عـــین مخالفـــة الـــنص
ل هللا قواعدهم الكالمیة والفلسفیة، فهم محل ذم. و�اعتبـار أنهـم تعبـوا وضـلوا التبـاعهم غیـر مـا أنـز 

ین هم �عفي تقر�ر المسائل العقد�ة، وأنهم تعبوا في ذلك، ومنهم من �قصد الحق و�نشده، ینظر إلی
 ، و�ثیــر مــنهم رجــع فــي-یــهرحمــة هللا عل-و�ــدعو لهــم  ،الرحمــة، ینظــر إلــیهم �عــین الرأفــة والرحمــة

 .آخر عمره
"فقد ظهر منهم اتحـاد القصـد علـى الجملـة مـع أهـل الحـق فـي مطلـب واحـد وهـو اتبـاع  طالب:

 ا نظرنـانـا إذالشر�عة، وأشد مسائل الخالف مثًال مسألة إثبات الصفات حیث نفاها من نفاها، فإ
هـو إلى الفر�قین وجدنا �ل فر�ق حائًما حـول حمـى التنز�ـه ونفـي النقـائص وسـمات الحـدوث، و 
ــا، وهكــذا إذا  مطلــوب األدلــة، فــاختالفهم فــي الطر�ــق قــد ال ُ�خــل بهــذا القصــد فــي الطــرفین مًع

 .اعتبرت سائر المسائل األصولیة"
ه یؤد�ـه إلـى التنز�ـه، �أنـ الهـم سـلك مسـلكً وأن � ،فـي هـذا البـاب -رحمـه هللا-لكن تسـاهل المؤلـف 

 . لمؤلف �میل إلى التأو�ل و�قول �ه�صحح المسلكین، ومیله إلى التأو�ل معروف، ا
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:

 مهما �ان، �قول �لهم ألنهم تبع الثاني، تبع الثاني الذین �لهم غیر متبعین للهوى.
 .......  طالب:

 .ألنه وضعه تحت الوجه الثاني ؛ال، غیر متبعین للهوى، �قصد التنز�ه ذاك، ینشد الحق
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 و�عظم خطـب الخـوض فیـه، ولهـذا لـم �ظهـر مـن ،"و�لى هذا، فإن منها ما �شكل وروده طالب:
 الشارع خروجهم عن اإلسالم �سبب بدعهم.

ب مـنهم �حسـ ،فـي مراسـم المجتهـدینفإنهم لمـا دخلـوا فـي غمـار المسـلمین، وارتسـموا  وأ�ًضا 
�حسـب  ظاهر الحال، و�ان الشارع في غالب األمر قد أشار إلى عـدم تعییـنهم، ولـم یتمیـزوا إال

هم، إال حكا�ــة أقــوال -والحــال هــذه -االجتهــاد فــي �عضــهم، ومــدارك االجتهــاد تختلــف؛ لــم �مكــن
و�ال أدى  لیسـتمر النظـر فیـه، ؛واالعتداد بتسطیرها والنظر فیها، واعتبارهم في الوفـاق والخـالف

 ."ُنقل خالفهم ،إلى عدم الضبط، ولهذا تقر�ر في �تاب اإلجماع، فلما اجتمعت هذه األمور
ال یلـــزم مـــن نقـــل الخـــالف االعتـــداد، قـــد ُینقـــل الخـــالف مـــن أجـــل اســـتیعاب األقـــوال وحصـــرها فـــي 

 فـالمؤلف �حصـر األقـواللئال �قصر في النقل فیترك ما هو محل لالعتبار من األقـوال.  ؛الموجود
قـارئ ن للو�قـرر الصـواب منهـا. ومـنهم مـن یـذ�ر األقـوال لیبـیِّ  ،و�سبرها فیمـا �عـد ،و�ستقرئها ،كلها

أنـه منصــف، فیؤخــذ �قولـه؛ ألنــه لــو هجــر �عـض األقــوال المشــهورة فــي �عـض الجهــات لمــا اســتفید 
 ك تجــدون فــي �تــب العلمــاءتارً�ــا لغیــره فــاطرح �تا�ــه. ولــذل ،مــن �تا�ــه والعتبــر متعصــًبا لمذهبــه

نهــا م أقــوال المــذاهب الموجــودة فــي بلــدانهم، یــذ�رونها �اعتبــار أن لهــا أتباًعــا وأن الكتــاب لــو خــال
 . لهجر، فهذا من �اب الترو�ج

 .......  طالب:
 ،ن المؤلف مـا اسـتوعبإ :لئال �قال ؛هو من �اب اإلنصاف ألهل السنة، لكن االستیعاب مطلوب

-الجل وعـ-ن أقوال أهل الحق. اآلن في �تب التفسیر مثًال في تفسیر �الم هللا فلعله ترك قوًال م
 یبقى لنا؟فماذا ، لو قلنا أن �تب األهواء �لها ُتجنب، 

 .القلیل طالب:
 -بة�عني وهذا الكالم ال �قـال �ـإطالق وال فـي �ـل مناسـ -من التفاسیر یبقى القلیل. وفي تفاسیرهم

يء �عني لو ُجردت فوائد الزمخشري أو فوائد الرازي لحصـل منهـا شـ في �تبهم من الفوائد ما فیها،
ه ال وعنـدهم لفتـات ولطـائف فـي علـوم العر�یـة والبیـان وغیـر  ،كثیر، لو ُجردت وانتفع بها أهل العلـم

 .ر فیها أكثر على أنصاف المتعلمینتوجد عند غیرهم، ومع ذلك الضرر فیها �ثیر، بل الضر 
 .هة ما اتفقوا فیه مع أهل""وفي الحقیقة، فمن ج طالب:

ن تفســیر إ :نــأتي إلــى مســألة، وهــي طــرأت لمــا أجلنــا القــراءة فــي تفســیر الشــنقیطي، جــاء مــن �قــول
الشــنقیطي �النســبة لنــا أكثــر فائــدة مــن تفســیر ابــن �ثیــر. وجــاء مــن �ســأل و�قــول: تفســیر القرطبــي 

ر ابــن �ثیــر تفاســیر أثر�ــة أكثــر فائــدة مــن تفســیر الطبــري. �عنــي المقــرر أن تفســیر الطبــري وتفســی
إن تفاســـیر مشـــحونة �ـــآراء  :مبنیـــة علـــى األحادیـــث وعلـــى أقـــوال الصـــحا�ة والتـــا�عین، فكیـــف �قـــال

ر المفســر�ن وأقــوالهم واالعتمــاد فیهــا علــى الــنص أقــل �كثیــر مــن التفاســیر المشــار إلیهــا أنهــا أكثــ
 فائدة. هل هذا خلل في تصور طالب العلم؟ 



 
 

 

 
 
 

١
١ 
 

 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=١١ 

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  الب:ط
ــمأنــا  ــا أتحــاكم إلیــك،  ،وعنــدك شــهادات عالیــة ،أســألك أنــت، طالــب عل ونحســبك تفهــم مــا تقــرأ، أن

عكفت على تفسیر ابن �ثیر ثالثة أشهر وأنهیته، أو قسمت الوقت نصفین: نصـف البـن  ،جلست
وراجعــت نفســك، وجــدت مــن  ،ونصــف ألضــواء البیــان، وخــالل ســتة أشــهر أنهیــت الكتــابین ،كثیــر

 لحصیلة العلمیة من هذا ومن هذا متساو�ة أو متفاوتة؟ ا
 .متفاوتة طالب:

  .خلونا متجردین ؟أكثر فائدة اأیهم
 .......  طالب:

 الجمع، ما هي �مسألة المجاملة.أر�د ما 
 ..من حیث. طالب:

 ؟ ماذا
 من حیث التحصیل. طالب:

ي مــرت علیــك تــل المــن المســائ توضــبط ،مــن حیــث التحصــیل العلمــي، �عنــي لــو راجعــت نفســك
 في المسائل التي مرت علیك بتفسیر ابن �ثیر؟ أو�أضواء البیان 

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

 .......  طالب:
 أنت جر�ت؟ 

 .......  طالب:
 ؟ ماذا

ال  �حسـبه، �عـض النـاس �سـتطیع ....... و�عضـهم شیخ أحسن هللا إلیك، قد �قال: �ـلٌّ  طالب:
  �ستطیع.

 تطیع.ي �سذال ال، خلنا �ال
 .......  طالب:
 تقول؟ ماذا أنت 

 .......  طالب:
 ؟ اأیهم

 ابن �ثیر والقرطبي �عني؟ طالب:
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 ؟ماذا
اه القرطبـي مـع الطبـري، ال شـك أننـا نجـل األثـر، ونـر  األحجـام متقار�ـة، خـلِّ  من أجل أنهم ال خل 

عنـده و  ،میولـه أثر�ـةي ذق، لكن الكـالم فـي تقر�ـر واقـع. الـأهم ما �فسر �ه �الم هللا، هذا محل اتفا
من الحافظـة مـا �سـاعده علـى ضـبط الروا�ـات وضـبط األسـانید، ال شـك أن ابـن جر�ـر وابـن �ثیـر 

حصــل مــن العلــوم مــا �عینــه علــى فهــم  ،أكثــر فائــدة، وأمــا مــن حالــه مثــل �ثیــر مــن طــالب العلــم
 لروا�ــات مــنالكــالم؛ ألن تعــدد الروا�ــات هــذه فــي النها�ــة هــو الواحــد، و�ن �ــان �ســتفاد مــن تعــدد ا

حیــث الثبــوت وعدمــه مــا �ســتفاد، لكــن یبقــى أن مــن �انــت میولــه أثر�ــة وحافظتــه قو�ــة ال شــك أنــه 
�ضــبط مــن التفســیر�ن األثــر�ین أكثــر ممــا �ضــبطه غیــره، و�بقــى النظــر فــي المســائل النظر�ــة التــي 

هــذه  للــرأي فیهــا مجــال، وطالــب العلــم إذا عاناهــا واســتوفاها، �عنــي �عــض طــالب العلــم �فهــم مــن
هــذا ألنهــا مرتبــة علــى أقــوال وأدلــة ومناقشــة تثبــت فــي الــذهن فــي النها�ــة، و  ؛المســائل �قــراءة واحــدة
لیـك عإن تفسیر أضواء البیان أكثر فائدة من ابـن �ثیـر؛ ألن ابـن �ثیـر تمـر  :النوع هم الذین قالوا

 .األن الحافظة ما تمسك شیئً  ماذا؟ثالث قال: حدثنا وحدثنا وفي النها�ة  ،ناصفحت
ء مع أنه یبقى أن األدب فـي العبـارة مطلـوب مهمـا �ـان؛ ألن هـذا التفسـیر یتعلـق �ـاألثر، �مـا جـا 

 وعن صحابته الكرام والتا�عین لـه �إحسـان، یبقـى أن مثـل هـذه -علیه الصالة والسالم-عن النبي 
ب مـا المفاضلة لیست من األدلة، �ما قیـل فـي المفاضـلة بـین العبـاس و�ـالل، �عنـي مـن �ـاب األد

تــرد هــذه المفاضــلة، و�ال فقــد قیــل: �یــف �ســتوي مــن خــرج �قاتــل مــع رســول هللا ومــن خــرج �قاتــل 
ومـا یتصـل �ـه مـا  -علیـه الصـالة والسـالم-من �اب األدب وحفظ جناب الرسـول  لكنرسول هللا؟ 

 �قال مثل هذا الكالم. 
 .......  طالب:

 ؟أفضل، �یف �كون أنفع لنا وأهم وال �صیر بلى
 ...... . طالب:

 ؟ ماذا
 .......  طالب:

رك كـل إنسـان یـدفما یـالم؟ أنـا أقـول: لـو مـن �ـاب األدب، و�ال أم هل یالم مثل هذا  :ال، أنا أقول
 .نفسه ما یدرك، هو أعرف �مصلحته من

"وفــي الحقیقــة فمــن جهــة مــا اتفقــوا �ــه مــن أهــل الحــق حصــل التــآلف، ومــن جهــة مــا  طالــب:
ها ن �ــذلك، فجهــة االئــتالف ال خــالف فیهــا فــي الحقیقــة لصــحتاختلفــوا حصــلت الفرقــة، و�ذا �ــا

بهـا  واتحاد حكمها، وجهة االخـتالف هـم مخطئـون فیهـا قطًعـا، فصـارت أقـوالهم زالت ال اعتبـار
 .في الخالف، فاالتفاق حاصل إذن على �ل تقدیر"



 
 

 

 
 
 

١
٣ 
 

 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=١٣ 

 العلـم وهـو �عني یبحث معهم وتذ�ر أقـوالهم فـي مـا یوافقـون فیـه ال مـا �خـالفون فیـه؛ ألن مـن أهـل
ى عنـه قول معتبر أنه ال ُتذ�ر أقوالهم إماتـة لهـم، �مـا قـال مالـك فـي الروا�ـة عـن المبتـدع: ال ُیـرو 

 .إماتة لبدعته و�خماًدا لها
 ....... طالب:

 .نعم
 ....... طالب:

 طبیعة البشر.
 ....... طالب:

 ال، طبیعة البشر، الخالف طبیعة البشر.
 ....... طالب:

وهو محـل االسـتثناء، والخـالف المـذموم الـذي  ،األصل، لكن یبقى النص حاكًماطبیعة البشر هذا 
 .تقاطع مثل ما تقدمیترتب علیه التنافر وال

لة "فالحاصل من مجموع هذه المسألة أن �لمة اإلسالم متحدة على الجملة في �ـل مسـأ طالب:
هـا فی ا ذ�ـرشافیة، ولكن مـشرعیة، ولوال اإلطالة لُبسط هذا الموضع �أدلته التفصیلیة وأمثلته ال

 ، �هللا الموفق للصواب.كافٍ 
لها فلــه المســألة الثالثــة عشــرة: مــر الكــالم فیمــا �فتقــر إلیــه المجتهــد مــن العلــوم، وأنــه إذا حصــ

ــ طــاب ه علیــه الخاالجتهــاد �ــاإلطالق. و�قــي النظــر فــي المقــدار الــذي إذا وصــل إلیــه فیهــا توجَّ
 .الثة"ب العلم إذا استمر في طلبه مرت علیه أحوال ث�االجتهاد �ما أراه هللا، وذلك أن طال

و�ســـتمر إلـــى أن یتأهـــل  ،�عنـــي متـــى یتأهـــل لالجتهـــاد؟ طالـــب العلـــم یبـــدأ �الطلـــب مـــن الطفولـــة
 لالجتهاد، لكن متى یتأهل لالجتهاد؟ 

خالص وصلت؟! ال، ولـذلكم تجـدون فـي حلقـات التعلـیم مـن الـزمالء  :أمبیر إذا وصل �قول یوجد
الجتهـاد فـي سـنوات �سـیرة، ومـنهم مـن �سـتمر �طلـب العلـم إلـى نها�ـة عمـره وال یتأهـل من یتأهل ل

 لالجتهاد، وذلك فضل هللا یؤتیه من �شاء.
 -رحمة هللا علـى الجمیـع-الحكمي، لما ذهب الشیخ عبد هللا القرعاوي  -رحمه هللا-الشیخ حافظ  

لتحــق �الــدرس، فلمــا مــات والــده إلــى الجنــوب، �ــان الشــیخ حــافظ یرعــى الغــنم لوالــده، ورفــض أن ی
وتــوفي �عــد  ،التحــق �الــدرس، و�عــد ســنتین ألــف معــارج القبــول! مــن راٍع إلــى عــالم، وســنوات �ســیرة

ا  ومأل الدنیا علًمـا فـي جمیـع الفنـون. مثـل هـذا، �عنـي فـي التعلـیم  -رحمة هللا علیه-مدة �سیرة جد�
أولــــى ابتــــدائي إلــــى أن یتخــــرج فــــي  النظــــامي الموجــــود اآلن، الــــذي ال بــــد أن �قــــرأ أن یــــدرس مــــن

 حتـــىیـــدرس، و�حشـــر معـــه أذ�ـــى النـــاس وأغبـــى النـــاس  أن الجامعـــة، �ـــم؟ ســـت عشـــرة ســـنة الزم
جمیًعــا، �اإلمكــان أن ُ�خــرج �عضــهم فــي ســنتین أو ثــالث والــبعض اآلخــر ال یتخــرج إلــى  ایتخرجــو 
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ردد الكـالم علیـه فـي �عد خمسین سنة، ألنه من الظلم أن ُ�حشر هذا الذ�ي مع ذلك الغبي الـذي یـ
ولـذلك لـو  .مـلألنـه ال �فهم، وهذا �فهم من مرة واحدة ثم یبدأ یلعب و�تشاغل و الدرس عشر مرات 

�حصــل تصــنیف للطــالب، �عنــي الســنة األولــى �مكــن أن تمیــز فیهــا النا�غــة مــن غیــره أو الســنتین 
ا مـع  ؛قـوي الفهـم ظلـم لـه األولیین، ثم �عد ذلك ُ�عزلون؛ ألنه حتى حشر شـدید وضـعیف الفهـم جـد�

ألن هذا فهمـه، خـالص، مجموعـة مـن الطـالب  ؛ألن �عض المدرسین أ�ًضا �مل من �ثرة التكرار
 وال �ستطیع أن �كرر أكثر من ذلك لغیره، وهذا �له نشأ متى؟ ،فهموا معناه أن الدرس سهل

وصــبي صــغیر  ،قبــل یــدخلون التعلــیم وأســنانهم متفاوتــةفوقــت أن ُعمــم التعلــیم علــى الجمیــع، و�ال  
وابن عباس یدخل مع �بـار الصـحا�ة وهـذه معروفـة، و�مكـن أن یتخـرج هـذا  ،یناقش أكثر من أبیه

 ،وهذا �ستمر �طلب العلم، أنا أدر�ت شخًصا وصـل التسـعین وهـو �طلـب العلـم ،في سنوات �سیرة
» افیه علمً  من سلك طر�ًقا یلتمس«والحمد هلل أدرك خیًرا عظیًما ال من العلم، من سلوك الطر�ق: 

 نعم. -�هللا المستعان -»سهل هللا له �ه طر�ًقا إلى الجنة« -جل وعال-ما حَرمه هللا 
ا عـن "أحدها: أن یتنبه عقله إلى النظر فیما حفـظ والبحـث عـن أسـبا�ه، و�نمـا ینشـأ هـذ طالب:

ل، لكنه مجمل �عد"  .شعور �معنى ما حصَّ
وفى مـــن ثالثـــین أو أكثـــر مـــن ثالثـــین ســـنة، واحـــد مـــن طـــالب العلـــم عمـــره، بلـــغ الثمـــانین، هـــو متـــ

حــرف جــر؟ مــا قــال: (منســأِته)؟ (مــن) مــا هــي � لمــاذا]، ١٤[ســبأ:  {َتْأُكــُل ِمْنَســَأَتُه}�ســألني �قــول: 
لكــــن عنــــده إهمــــال لهــــذا اإلدراك. مقومــــات  ،اإلدراك �ختلــــف. و�عضــــهم عنــــده شــــيء مــــن اإلدراك

مــع الــدأب والمثــابرة یــدرك، لكــن �عضــهم  التحصــیل الفهــم والحفــظ، مــع النیــة الصــالحة الخالصــة،
عنـده شــيء مــن اإلدراك، و�عــض عــوام المســلمین تجــد عنـده مــن الــذ�اء والنبــوغ مــا لــو صــرفه إلــى 

 العلم ألدرك شیًئا �بیًرا. 
قیـت إال في ولیمة واحد عزم مجموعة، و�ان اللحم لحم �قر، قال واحد من الحاضـر�ن: �عنـي مـا ل

عنــد عامــة النــاس مــا هــو �مرضــي. قــال العــامي الثــاني الــذي ال بقــر ال البقــر تقدمــه لضــیوفك؛ ألن
ـــى ضـــیوفه، أفضـــل الضـــیوف  ـــراهیم إل ـــر لقدمـــه إب ـــو �ـــان یوجـــد أفضـــل مـــن البق ـــب: ل �قـــرأ وال �كت

المحـاورة  ذهما أكلـوه!! �عنـي هـ ا�قرً  رأوهرد علیه الثاني؟ قال: اثبت أنهم أكلوه، یوم ماذا المالئكة؟ 
ـــة لألذهـــان ـــم. �عنـــي ســـرعة  والمناقشـــة مؤهل ـــدهم عل ـــر الجـــادة، مـــا عن ـــى غی أنهـــا تفهـــم، لكنهـــا عل

 من الذ�اء الفطري، لكنه على غیر أساس. نعم. ًئاوحضور البدیهة یدل على أن عندهم شی
"أحدها: أن یتنبأ عقله إلى النظر فیمـا حفـظ والبحـث عـن أسـبا�ه، و�نمـا ینشـأ هـذا عـن  طالب:

ـل لكنـه مجمـل �عـُد،  ور�مـا ظهـر لـه فـي �عـض أطـراف المسـائل جزئی�ـا ال شعور �معنـى مـا حصَّ
كلی�ا، ور�ما لم �ظهر �عُد، فهـو ُینهـي البحـث نهایتـه ومعلمـه عنـد ذلـك �عینـه �مـا یلیـق �ـه فـي 
ــع إزالتهــا  ــى مواق ــه إل ــه، یهد� ــه فــي طر�ق ــا و�شــكاالت تعــرض ل ــه أوهاًم ــع عن ــة، و�رف ــك الرتب تل

ورافًعا وحشته، ومؤدً�ا له حتى یتسنى له النظر و�طارحه في الجر�ان على مجراه، مثبًتا قدمه، 
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والبحث على الصراط المستقیم. فهذا الطالب حـین �قائـه هنـا، ینـازع المـوارد الشـرعیة وتنازعـه، 
و�عارضــها وتعارضــه، طمًعــا فــي إدراك أصــولها واالتصــال �ِحَكمهــا ومقاصــدها، ولــم تــتلخص لــه 

 .ألنه لم یتخلص له مستند االجتهاد"�عُد، ال �صح منه االجتهاد فیما هو ناظر فیه؛ 
تـا�ع یألنه في وقت السجال بینه و�ین المسائل �أدلتها لم یرسخ قدمه �عد، ما زال یروج، فعلیـه أن 

 النظــر فــي المســائل �أدلتهــا حتــى یتكــون لد�ــه مــا �ســمى �فقــه الــنفس، والفقــه ســواء �ــان �الفعــل أو
 .ن یترقى إلى مرتبة االجتهادإلى أ�القوة القر�بة من القوة یؤهل هذا الطالب 

ا "ألنه لم یـتخلص لـه مسـتند االجتهـاد، وال هـو منـه علـى بینـة �حیـث ینشـرح صـدره �مـ طالب:
 .�جتهد فیه، فالالزم له الكف والتقلید"

بـل ألنه في حكم العـامي، فرضـه سـؤال أهـل العلـم، وهكـذا المـتعلم فـي أثنـاء التعلـیم، طالـب العلـم ق
 ض أمره فیها وأن له أن �جتهد هو في حكم العامي ال �سوغ له أن �جـرأأن �صل إلى مرتبة �ستفی
 .رأ�ه حتى یتأهلعلى المسائل و�فتي فیها ب

ل على حسب مـا أداه إلیـه ا طالب: لبرهـان "والثاني: أن ینتهي �النظر إلى تحقیق معنى ما حصَّ
 -وردت علیــهإذا أُ -الشــرعي، �حیــث َ�حُصــل لــه الیقــین وال �عارضــه شــك، بــل تصــیر الشــكوك 

كالبراهین الدالة على صحة ما في ید�ه، فهو یتعجـب مـن المتشـكك فـي محصـوله �مـا یتعجـب 
مــن ذي عینــین ال یــرى ضــوء النهــار، لكنــه اســتمر �ــه الحــال إلــى أن زل محفوظــه عــن حفظــه 

 ى خالفهـاحكًما، و�ن �ان موجوًدا عنده، فال یبالي في القطع على المسائل أُنـصَّ علیهـا أو علـ
 ؟أم ال

؟ هـذا الفإذا حَصل الطالب على هذه المرتبة، فهل �صح منه االجتهاد في األحكام الشرعیة أم  
 محل نظر والتباس، ومما �قع فیه الخالف. 

 وللمحتج للجواز أن �قول: إن المقصـود الشـرعي إذا �ـان هـذا الطالـب قـد صـار لـه أوضـح مـن
م ت وصار �عضها عاضًدا للبعض، ولـنت له معاني النصوص الشرعیة حتى التأمالشمس، وتبیَّ 

لــة، علیــه فــي العلــم �حقائقهــا مطلــب؛ فالــذي حصــل عنــده هــو �لیــة الشــر�عة، وعمــدة النِّح یبــقَ 
إذ ال  ومنبع التكلیف، فال علیـه أنَظـَر فـي خصوصـیاتها المنصوصـة أو مسـائلها الجزئیـة أم ال،

وقـد فرضـناه  عُد إلى هـذه المرتبـة،یز�ده النظر في ذلك ز�ادًة، إذ لو �ان �ذلك، لم �كن واصًال �
 .واصًال؛ هذا خلف"

 عین، هل نفترض فیهم أنهم أحاطوا �العلم جمیعه؟ نعم. لو نظرنا إلى األئمة الكبار المتبَ 
 .ال طالب:

مـــع  ،لكـــن أحـــاطوه �أصـــوله وقواعـــده، ومنهـــا ینطلقـــون إلـــى الفـــروع، فمـــن وصـــل إلـــى هـــذه المرتبـــة
صــول، فقــد تمــت عنــده اآللــة. فــالمفترض أن �كــون طالــب حصــیلة مــن الفــروع توضــح لــه هــذه األ

ـا �ـالفروع �قـدر مـا �سـتنبط منهـا أصـًال یرجـع إلیـه وقاعـدة �ـأوي إلیهـا، و�ضـبط القواعـد  ،العلم مهتم�
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لتثبــت عنـده هـذه القواعــد، و�عـد ذلــك �صـیر عنــده  ؛و�كثــر مـن التمثیــل علیهـا ،الكلیـات واألغلبیـات
المسائل. والخلل �ـأتي إلـى طالـب العلـم مـن اهتمامـه �الفرعیـات أهلیة للنظر فیما �عرض علیه من 

ا ولـیس  ،و�عتبر نفسه فقیًها، هـذا لـیس �حـافظ فقـه ،دون الكلیات والقواعد، و�حفظ مسائل �ثیرة جد�
و�نمــا هــو حــافظ مســائل، لــو ُ�ســأل عــن خــالف هــذه المســائل مــا أجــاب، لكــن إذا جمــع بــین  ،�فقیــه

ق األصـول علـى الفـروع طـرًدا وعكًسـا، تأهـل وطبَّـ ،روع علـى األصـولج الفـوخـرَّ  ،األصول والفروع
أن �كون فقیًها �أتي و�ورد من النظائر للمسألة التي ُ�سأل فیها أو المسألة التـي یتصـدى �شـرحها، 

 .یوِجد من النظائر ما یوضحها للمستمع
 لمـتن أو فـي شـرحه،ولذلكم تسمعون من �شرح المتون العلمیة وال یتعدى ما ُ�تب سواء �ان فـي ا 

ي ذالـ ن وطبقوا و�ـذ�رو  ،لكن تسمعون من شروح أناس فهموا هذه المتون واعتنوا �األصول والفروع
ي یر�ــي طــالب ذومــا تنــدرج تحتــه مــن القواعــد واألصــول، هــذا الــ ،مــا فــي هــذا المــتن مــن النظــائر

 .علم
التوصــل إلــى ، وهــو أن النظــر فــي الجزئیــات والمنصوصــات إنمــا مقصــوده "ووجــه ثــانٍ  طالــب:

 .ذلك"
 ،"وتبینت له معاني النصوص الشرعیة حتى التأمت وصار �عضـها عاضـًدا للـبعض"اآلن �قـول: 

ــ اآلن ــا مــن هــذاذال ــا مــن هــذا ،ي یتخــبط و�حفــظ نص�  ،ومســألة بــدون دلیــل ،ودلــیًال مــن هــذا ،ونص�
 تضح عنده الصورة؟  أن ودلیًال بدون مسألة، یتخبط، هذا �مكن

 .ال طالب:
 الذي التأمت عنده المسائل �أدلتها، هذا الصورة واضحة مثل الشمس. ال، لكن

مثــال ذلــك: لــو أن شخًصــا جــاء �خارطــة، خارطــة دولــة أو خارطــة العــالم أو شــيء مــن ذلــك، ثــم  
اء قها وذراها في الهواء وطارت، جاء واحد وأخذ له عشر قطع، وجاء ثاٍن وأخذ له عشر�ن، وجمزَّ 

 ،وجــاء �ــأخرى  ،طــع، ولصــق �عضــها بــبعض، وجــاء شــخص آخــرثالــث وجــاء مائــة مــن هــذه الق
ي تكتمـل عنـده ذالـ وذراها في الهواء، فجاء واحد وجمع جمیع القطع ولصـقها. مـن ،�خارطة أخرى 

 الصورة؟ 
ولـو جمعـت تصـیر  ا،أبـدً  .......مـا  اهذا �قدر ما تحصله من المسائل العلمیة، إذا حصـلت عشـرً 

نصـــف جبــل، مـــا ینفعــك ذلـــك، لكــن إذا التأمـــت عنـــدك لــك نصـــف نهــار أو نصـــف اســم دولـــة أو 
 .ارت الصورة عندك واضحةالصورة متكاملة ولصقت �عضها إلى �عض ص

"ووجه ثاٍن، وهـو أن النظـر فـي الجزئیـات والمنصوصـات، إنمـا مقصـوده التوصـل الكلـي  طالب:
إلـى الجزئیـات  الشعري، حتى یبني علیه فتیاه و�رد إلیه حكم اجتهاده، فإذا �ان حاصًال فـالتنزل

طلب لتحصیل الحاصل، وهو محال. ووجه ثالث، وهو أن ُ�لِّيَّ المقصود الشرعي إنما انتظم لـه 
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من التفقه في الجزئیات والخصوصیات و�معانیها ترقَّى إلى مـا ترقـى إلیـه، فـإن تكـن فـي الحـال 
 .غیُر حاكمة"

 ."غیرَ "
حقیقة، معنى الكلي، فهي حاكمة في ال"فإن تكن في الحال غیَر حاكمة عنده الستیالء ال طالب:

ر إال ألن المعنى الكلي منها انـتظم، وألجـل ذلـك ال تجـد صـاحب هـذه المرتبـة �قطـع �ـالحكم �ـأم
 مَّـا �ـانوقامت له األدلة الجزئیة عاضدًة وناصرًة، ولـو لـم �كـن �ـذلك لـم تعضـده وال نصـرته، فل

ا مــن االســتنب  اط واالجتهــاد، وهــو المطلــوب.كــذلك ثبــت أن صــاحب هــذه المرتبــة مــتمكن جــد�
 :وللمانع أن �حتج على المنع من أوجه

ا لبرهـان مـمنها: أن صاحب هذه المرتبة إذا فاَجَأْته حقائقها، وتعاضدت مرامیها، واتصـل لـه �ا 
 یزل عنـه كان منها عنده مقطوًعا حتى صارت الشر�عة في حقه أمًرا متحًدا ومسلًكا منتظًما، ال

تبـاره �شذ له عن االعتبار منها خاص إال وهو مأخوذ �طـرف ال بـد مـن اع وال ،من مواردها فرد
ع اطـراح عن طرف آخر ال بد أ�ًضا من اعتباره؛ إذ قد تبین في �تاب األدلة أن اعتبار الكلـي مـ

 .الجزئي خطأ �ما في العكس"
 جـردة مـا�عني مثل ما فعل �عضهم من تجر�د القواعد عن األمثلة، �فید طالـب العلـم هـذا؟ قواعـد م

ر مـن فیها وال مثال، هذا ما �فیـد الطالـب شـیًئا، و�ذا أراد أن �ختصـر الكتـاب �جـرد القواعـد و�قتصـ
ى األمثلــة بــدل عشــرة ثالثــة، بــذلك �ســتفید الطالــب، مــع أنــه لــو زاد علــى األمثلــة العشــرة عشــرة أخــر 

 .ح القاعدة أكثر، وهذا هو المطلوبلزاد اتضا
ل مـا ق َمن هذا حالـه أن یترقـى إلـى درجـة االجتهـاد حتـى �كمـ"و�ذا �ان �ذلك، لم �ستح طالب:

 .�حتاج إلى تكمیله"
لكتـاب قواعـد ابـن رجـب،  -رحمـه هللا-والمشكلة أن الكتـاب، أن أعنـي تلخـیص الشـیخ ابـن سـعدي 

س لطـالب العلـم، مـا هـو �صـحیح. الشـیخ وضـعه ل مؤّسـتلقفه طالب العلم على أنه مؤلـف مؤّصـ
قواعــــد ودرَّس القواعـــد ســــنین، فهـــو یر�ـــد أن یتــــذ�ر بهـــذا الكتــــاب رؤوس ال تـــذ�رة، الشـــیخ درس ال

قتصــر علـى أصـول القواعـد، مــا �و  ،وال �عـرف الكتـاب ،طالـب علـم مــا قـرأ الكتـاب ءالقواعـد، فیجـي
 .ینتبه

 "ومنها: أن للخصوصیات خواصَّ یلیق �كـل محـل منهـا مـا ال یلیـق �محـل آخـر �مـا فـي طالب:
ن وغ أن �جــري مجــرى المعاوضــات مــن �ــل وجــه، �مــا أنــه ال �ســوغ أالنكــاح مــثًال، فإنــه ال �ســ

ــد، وثمــرة الشــجرة، والقــرض،  ــات والنحــل مــن �ــل وجــه، و�مــا فــي مــال العب �جــري مجــرى الهب
لكل خـاص و والعرا�ا، وضرب الد�ة على العاقلة، والِقراض، والمساقاة، بل لكل �اب ما یلیق �ه، 

 .ام"الترخصات في العبادات والعادات وسائر األحكخاصیة تلیق �ه ال تلیق �غیره، و�ما في 
 .ه خصائصكل �اب من أبواب الدین ل



 
 

  
 

i_||||||||||||k‘=}à||||||||||||è=:ù_||||||||||||êŸÿ=m_||||||||||||—Ã^Èª^=F۹==E=
=

١٨ 

ات وقــد علمنــا أن الجمیــع یرجــع مــثًال إلــى حفــظ الضــرور�ات والحاجیــ-"و�ذا �ــان �ــذلك  طالــب:
، فتنز�ــل حفظهــا فــي �ــل محــل علــى وجــه واحــد ال �مكــن، بــل ال بــد مــن اعتبــار -والتكمیلیــات

ـــده خصوصـــیات األحـــوال واأل ـــت عن ـــة، فمـــن �ان ـــك مـــن الخصوصـــیات الجزئی ـــر ذل ـــواب، وغی ب
الخصوصــیات فــي حكــم التَّبــع الحكمــي ال فــي حكــم المقصــود العینــي �حســب �ــل نازلــة، فكیــف 

ود �ستقیم له جر�ان ذلك الكلي، وأنه هو مقصود الشارع؟ هذا ال �ستمر مـع الحفـظ علـى مقصـ
فعال أها، وهي عتبر الخصوصیات أال َ�عتبر محالَّ الشارع. ومنها: أن هذه المرتبة یلزمها إذا لم �َ 

 ."....المكلفین، بل �ما ُ�جري الكلیات
ال بد من اعتبار الخصوصیات، سواء فـي المسـائل واألبـواب أو فـي أحـوال المكلفـین، �سـأل سـائل 
عن مسألة و�فتى �حكم یناسب حاله، و�سـأل آخـر فیفتـى �حكـم یناسـب حالـه، فللظـروف واألحـوال 

 .واب واألشخاص �ل له خصائصهن األبم
ف علـى "بل �ما ُ�جري الكلیات في �ل جزئیة على اإلطالق یلزمه أن ُ�جر�ها في �ل مكلـ طالب:

اإلطالق من غیر اعتبار �خصوصـیاتهم، وهـذا ال �صـح �ـذلك علـى مـا اسـتمر علیـه الفهـم فـي 
كنه لمرتبة ال �ممقاصد الشارع، فال �صح مع هذا إال اعتبار خصوصیات األدلة، فصاحب هذه ا

�ذا و التنــزل إلــى مــا تقتضــیه رتبــة المجتهــد، فــال �ســتقیم مــع هــذا أن �كــون مــن أهــل االجتهــاد. 
 .تقرر أن لكل احتمال مأخًذا، �انت المسألة �حسب النظر الحقیقي فیها �اقیة اإلشكال"

 ."إذا تقرر أن لكل احتمال مأخًذا"
 .......  طالب:
 نعم. 

 ني.�ع والمانعطالب: المجیز 
إن  :قـالوهذا له مأخـذه، وال � ،نعم. والمفتي لهذا السائل والمفتي لغیره �جواب غیره، هذا له مأخذه

هــذا تضــارب فــي الفتــوى مــن المفتــي الواحــد أو مــن أكثــر مــن مفــٍت؛ ألن الظــروف واألحــوال لهــا 
 تأثیرها في الحكم، �عني في المسائل االجتهاد�ة، والمسألة مفترضة في مجتهد. نعم.

، "ومن أمثلة هذه المرتبة مذهب من نفى القیاس جملـًة وأخـذ �النصـوص علـى اإلطـالق الب:ط
 .ومذهب من أعمل القیاس على اإلطالق ولم �عتبر ما خالفه من األخبار جملًة"

 وهـــؤالء أهــل األثـــر والجمـــود علیـــه، ولكـــلٍّ  ،�عنــي الحنفیـــة فـــي مقابـــل الظاهر�ــة، هـــؤالء أهـــل الـــرأي
ال بــد مــن النظــر فــي األحكــام مــن خــالل  ،لــون: الــدین دیــن مصــالح ومفاســدحجتــه، أهــل الــرأي �قو 

 هــذه المصــالح وتلــك المفاســد، والظاهر�ــة �قولــون: الــدین دیــن تكــالیف �ــأوامر شــرعیة عــن هللا وعــن
ب، وأخذوا من هذا، وهذا هو المطلو  ،، و�قیة األئمة أخذوا من هذا-علیه الصالة والسالم-رسوله 

 .لكن غلب علیهم صفة الرأي ،لیس عندهم شيء من األثر، عندهم آثار وال �عني أن الحنفیة
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"فإن �ل واحد من الفر�قین غاص �ه الفكـر فـي منًحـى شـرعي مطلـق عـام اطـرد لـه فـي  طالب:
 جملــة الشــر�عة اطــراًدا ال یتــوهم معــه فــي الشــر�عة نقــص وال تقصــیر، بــل علــى مقتضــى قولــه:

ة �لهــا ترجــع إلــى حفــظ ]، فصــاحب الــرأي �قــول: الشــر�ع٣[المائــدة:  }{اْلَیــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدیــَنُكمْ 
ـــك  ـــى ذل ـــا وخصوًصـــا، دل عل ـــك دلـــت أدلتهـــا عموًم ـــى ذل ـــاد ودرء مفاســـدهم، وعل مصـــالح العب

 ر ممـا الاالستقراء، فكل فرد جـاء مخالًفـا فلـیس �معتبـر شـرًعا؛ إذ قـد شـهد االسـتقراء �مـا �عتبـ
م؛ لخاص المخالف �جب رده و�عمال مقتضـى الكلـي العـا�عتبر، لكن على وجه �لي عام، فهذا ا

 .ألن دلیله قطعي، ودلیل الخاص ظني فال یتعارضان"
 ،و�سبب إغراقهم في الرأي والنظـر إلـى هـذا المنطلـق منطلـق المصـالح والمفاسـد، غفلـوا عـن األثـر

واهر وذمهــم مــن ذمهــم �ســببه، و�ســبب إغــراق الطــرف المقابــل مــن الظاهر�ــة فــي االعتمــاد علــى ظــ
 النصوص.

 .الجزئیة طالب:
ة وعدم التعرض لما وراء الحروف، غفلوا عما غفلوا عنه مما �جب النظر إلیـه ممـا نبهـت إلیـه أدلـ

 .وقواعد الشر�عة في الطرف الثاني الشر�عة
لحهم "والظاهري �قول: الشر�عة إنما جـاءت البـتالء المكلفـین أیهـم أحسـن عمـًال، ومصـا طالب:

راها الشارع ال على حسب أنظارهم، فنحن من اتباع مقتضى النصـوص تجري على حسب ما أج
ل مـا على �قین فـي اإلصـا�ة، مـن حیـث إن الشـارع إنمـا تعبـدنا بـذلك، واتبـاع المعـاني رأي، فكـ

خالف النصوص منـه غیـر معتبـر؛ ألنـه أمـر خـاص مخـالف لعـام الشـر�عة، والخـاص الظنـي ال 
 .المعاني، فنظروا في الشر�عة بها" �عارض العام القطعي. فأصحاب الرأي جردوا

أهــل الــرأي رأوا أن مــا اعتمــدوه مــن التــزام الحكــم �مقتضــى المصــالح والمفاســد، هــذا األصــل وهــذا 
القطعــي، ومــا �عارضــه مــن مفــردات اآلثــار ظنــي. والظاهر�ــة عكســوا، رأوا أن الــدین دیــن تكــالیف 

یه لعـام القطعـي، ومـا خالفـه ممـا �قتضـوعمدتـه علـى الـنص، ورأوا أن هـذا هـو ا ،لو�لزام �شرع منزَّ 
 ..�عض اآلراء واألقیسة.

 .ظني طالب:
 . مفردات تخالف هذا العامي القطعي والمفهومات رأوه

ظ، "فأصحاب الرأي جـردوا المعـاني فنظـروا فـي الشـر�عة بهـا واطرحـوا خصوصـیات األلفـا طالب:
 رحــوا خصوصــیات المعــانيوالظاهر�ــة جــردوا مقتضــیات األلفــاظ، فنظــروا فــي الشــر�عة بهــا واط

�لـي مـا  القیاسیة، ولم تتنزل واحدة من الفرقتین إلى النظر فیمـا نظـرت فیـه األخـرى بنـاًء علـى
 .اعتمدته في فهم الشر�عة"
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ن �عني بینما المذاهب األخرى أخذوا من هذا وأخذوا من هذا، ومزجوا من هذا ومزجوا من هـذا؛ أل
الـذي هـو  ،حـق، لكـن ال �عنـي أن الطـرف اآلخـر یهـدركالم من �قول �المصـالح والمفاسـد �المـه 

 .كس أ�ًضاالنصوص، والع ،األصل
 "و�مكـن أن یرجـع إلـى هـذا القبیـل مـا خـرج ثابـت فـي الـدالئل عـن عبـد الصـمد بـن عبـد طالب:
 .الوارث"

ــه أبــوه، الــدالئل فــي شــرح ــد فمــات، فأكمل  ثابــت بــن قاســم السراقســطي لــه �تــاب الــدالئل ابتــدأه الول
الشـــاهد والمماثـــل، مـــن أفضـــل �تـــب الغر�ـــب، وأشـــاد �ـــه أهـــل العلـــم، وطبـــع منـــه قطعـــة الحـــدیث �

 الموجودة منه ُطبعت في ثالث مجلدات. نعم.
 "قال: وجـدت فـي �تـاب جـدي: أتیـت مكـة، فأصـبت بهـا أ�ـا حنیفـة وابـن أبـي لیلـى وابـن طالب:

، بیع �اطـلًطا؟ قال: الشبرمة، فأتیت أ�ا حنفیة فقلت له: ما تقول في رجل �اع بیًعا واشترط شر 
، فقـال: والشرط �اطل. وأتیت ابن أبي لیلى، فقال: البیع جائز والشرط �اطل. وأتیـت ابـن شـبرمة

 .البیع جائز، والشرط جائز"
مـة ولكل دلیله، لكل دلیله من األثر، فمن جمد علـى الـدلیل قـال �مقتضـاه وأفتـى �ـه مـن هـؤالء األئ

الق: لهــا منازلهــا مــن األحــوال المناســبة لهــا مــا قــال �ــاإلطزَّ الثالثــة، ومــن جمــع بــین هــذه األدلــة ون
ـــع �اطـــل والشـــرط �اطـــل، أو البیـــع جـــائز والشـــرط جـــائز، أو البیـــع جـــائز والشـــرط �اطـــل. مـــا  البی

 .الختالف األدلة �اختالف األحوال نظًرا ؛�حكمون �حكم عام مطرد
�ا حنیفة ا في مسألة! فأتیت أ"فقلت: سبحان هللا! ثالثة من فقهاء الكوفة �ختلفون علین طالب:

أن «فأخبرتــه �قولهمــا، فقــال: ال أدري مــا قــاال، حــدثني عمــرو بــن شــعیب عــن أبیــه عــن جــده: 
ــه وســلم-رســول هللا  ــع وشــرط -صــلى هللا علی ــه »نهــى عــن بی ــى فأخبرت ــي لیل ــن أب ــت اب ، فأتی

-النبــي أن «�قولهمــا، فقــال: ال أدري مــا قــاال، حــدثنا هشــام بــن عــروة عــن أبیــه عــن عائشــة: 
أجـاز ف، »قال: اشتري بر�رة واشترطي لهم الوالء، فإن الـوالء لمـن أعتـق -صلى هللا علیه وسلم

ثني البیــع وأ�طــل الشــرط. فأتیــت ابــن شــبرمة فأخبرتــه �قولهمــا، فقــال: مــا أدري مــا قــااله، حــد
-اشـترى منـي رسـول هللا «مسعود بن حكیم عن محارب بن دثار عن جابر بن عبـد هللا، قـال: 

كـون انتهـى. فیجـوز أن � »ناقًة فشرطُت حمالنـي، فأجـاز البیـع والشـرط -هللا علیه وسلم صلى
ات كل واحد منهم اعتمـد فـي فتیـاه علـى �لیـة مـا اسـتفاد مـن حدیثـه، ولـم یـر غیـره مـن الجزئیـ

معارًضـــا، فـــاطرح االعتمـــاد علیـــه، �هللا أعلـــم. والحـــال الثالـــث: أن �خـــوض فیمـــا خـــاض فیـــه 
 .الطرفان"
ن، ول والثــاني تقــدما �عــد �ــالم طو�ــل، �عنــي فــي صــفحة أر�عــة وعشــر�ن وخمســة وعشــر��عنــي األ

 .الثالث في صفحة اثنین وثالثین
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نزلـًة "والحال الثالث: أن �خوض فیما خاض فیـه الطرفـان، و�تحقـق �المعـاني الشـرعیة مُ  طالب:
فــي  علــى الخصوصــیات الفرعیــة، �حیــث ال �صــده التبحــر فــي االستبصــار �طــرف عــن التبحــر

، االستبصار �الطرف اآلخر، فال هو �جري على عموم واحد منهما دون أن �عرضه علـى اآلخـر
یقـة ثم یلتفت مع ذلك إلى تنزل ما تلخص له على ما یلیـق فـي أفعـال المكلفـین، فهـو فـي الحق

ــا  راجــع إلــى الرتبــة التــي ترقــى منهــا، لكــن �علــم المقصــود الشــرعي فــي �ــل جزئــي فیهــا عموًم
 ذه الرتبة ال خالف في صحة االجتهاد مـن صـاحبها، وحاصـله أنـه مـتمكن فیهـا،وخصوًصا. وه

 حــاكم لهــا، غیــر مقهــور فیهــا، �خــالف مــا قبلهــا، فــإن صــاحبها محكــوم علیــه فیهــا، ولــذلك قــد
تستفزه معانیهـا الكلیـة عـن االلتفـات إلـى الخصوصـیات، و�ـل رتبـة حكمـت علـى صـاحبها دلـت 

كوًمــا علیهــا تحــت نظــره وقهــره، فهــو صــاحب التمكــین علــى عــدم رســوخه فیهــا، و�ن �انــت مح
أهـل  والرسوخ، فهو الـذي �سـتحق االنتصـاب لالجتهـاد، والتعـرض لالسـتنباط، و�ثیـًرا مـا �خـتلط

 .الرتبة الوسطى �أهل هذه الرتبة"
لمرتبــة ن وجلــي. لكــن أهــل انعــم. ألن أهــل الرتبــة الــدنیا أمــرهم واضــح، وأهــل الرتبــة العلیــا أمــرهم بــیِّ 

طى، وهـــذا فـــي �ثیـــر مـــن األمـــور واألحـــوال یتـــرددون بـــین أهـــل المـــرتبتین هـــل وصـــلوا أو مـــا الوســـ
 وصلوا؟ �ما قیل نظیره في الحدیث الحسن: متردد بین الصحیح والضعیف. نعم.

حقاق أو "و�ثیًرا ما �خـتلط أهـل الرتبـة الوسـطى �أهـل هـذه الرتبـة فیقـع النـزاع فـي االسـت طالب:
العـالم، و صاحب هذه المرتبة: الر�اني، والحكـیم، والراسـخ فـي العلـم، عدمه، �هللا أعلم. و�سمى 

 .�ه" والفقیه، والعاقل؛ ألنه یر�ي �صغار العلم قبل �باره، و�وفي �ل أحد حقه حسبما یلیق
 �عني یر�ي �صـغار العلـم قبـل �بـاره، هـذا أحـد مـا قیـل فـي الر�ـاني، وقیـل: هـو الـذي یـتعلم و�عمـل

 وُ�علم. نعم.
ته. تحقق �العلم وصار له �الوصف المجبول علیه، وفهم عـن هللا مـراده مـن شـر�ع "وقد طالب:

ن ومن خاصیته أمران؛ أحدهما: أنه �جیب السائل على ما یلیق �ه في حالته على الخصوص إ
لیـة كان له في المسألة حكم خاص، �خالف صاحب الرتبة الثانیة فإنه إنما �جیـب مـن رأس الك

 من غیر اعتبار �خاص.
 ذلك وال الثاني: أنه ناظر في المآالت قبل الجواب عن السؤاالت، وصاحب الثانیة ال ینظر فيو  

 .یبالي �المآل"
 .الع ما ینظر بواسطته إلى ما ُذكرألنه ما عنده من سعة العلم واالط

ـ طالب: ا، ولهـذا "وال یبالي �المـآل إذا ورد علیـه أمـر أو نهـي أو غیرهمـا، و�ـان فـي مسـاقه �لی�
ذهب مع أمثلة �ثیرة تقدم منها جملة من مسألة االستحسان ومسألة اعتبار المآل، وفي الموض

 .مالك من ذلك �ثیر"
 على محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. اللهم صلِّ 
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 وسلم على البشیر النذیر. اللهم صلِّ 
 * * * 

 ....... طالب:
 ؟كیف

 .......  طالب:
، األمــور �مقاصــدها، مثــل مــن وطــئ امــرأة شــرعیةاعــث اتبــاع الهــوى، والنتیجــة �عنــي األصــل الب

 أجنبیة �ظنها زوجته أو العكس، وطئ زوجته و�ظنها أجنبیة آثم بال شك.
 .......  طالب:

 .نعم
 .......  طالب:

 ألن نكاحها �سبب استرقاق ولده، �خالف......
 
 


