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ليحيى بن موسى العمريطي الشافعي

شرحه وعلق عليه
فضيلة الشيخ
أحمد بن عمر الحازمي


الشريط  الثاني عشر

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
أما بعد:
نقول حكم الأشياء قبل ورود السمع مذهب أهل السنة في هذه المسألة التوقف حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود السمع الأصل في الأشياء بعد بعثت الرسل الإباحة لقوله تعالى:
ﭿ ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﭾ البقرة: ٢٩ ، وقول ابن عباس: ( ما سكت عنه فهو مما عفا عنه) 
قال ابن تيمية: الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله - تعالى -  وإلا دخلنا في قول الله - تعالى - : ﭿ ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ ﭾ الشورى: ٢١ ، إذاً العبادات الأصل فيها التحريم ، والعادات الأصل فيها العفو فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله - عز وجل - وإلا دخلنا في معنى قوله: ﭿ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﭾ يونس: ٥٩ الأصل في العبادات الحظر وما جاء منها دون دليل حكمنا عليه بأنه بدعة: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) ، (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) ، والأصل في العادات والمعاملات والأعراف قلنا الأصل فيها الإباحة والحل والمنع فيها ما خالف لشرع لما ذكر المصنف الأقوال الثلاثة الأصل التحريم والأصل التحليل ، ومن فصل بين ما ينفع وما يضر ذكر حد الاستصحاب لأنه قال "مستصحبين الأصل لا سواه" - حينئذ -  ما هو ، والاستصحاب هذا يحتاج إلى إيضاح هذا الاستصحاب بعضهم يذكره دليلا من الأدلة التي يستنبط بها الأحكام الشرعية ومنه ما هو متفق عليه لأنه دليل ومنه ما هو مختلف فيه:
وحد الاستصحاب أخذ المجتهد  *****  بالأصل عن دليل حكم قد فقد
 حد الاستصحاب: لغة طلب الصحبة ، وهي الملازمة وعرفه هنا بقولة: "أخذ المجتهد بالأصل": أي العدم الأصلي "عن دليل حكم قد فقد": ما هو الأصل في كذا - حينئذ -  نستصحبه  عند وجود الخلاف - حينئذ -  الأصل في هذا الماء أنه طاهر ليس بنجس كذلك فإذا وقع فيه شيء غيره واختلف فيه هل انتقل من الطهوريه إلى النجاسة أم لا أو لطاهرية أم لا - حينئذ -  نقول الأصل ما هو؟ ... أنه طاهر فنستصحبه:  نستديم هذا الحكم الشرعي بأنه طاهر في محل النزاع فنقول ننفي التغير بأنه نجس أو بأنه طاهر فنبقى الحكم الأصلي بأنه طهور إذًا إثبات ما كان ثابتاً هذا الاستصحاب أو نفي ما كان منفياً هذا ليس بنجس - حينئذ -  الأصل أنه يبقى أنه ليس بنجس حتى يثبت إذا قلنا اليقين على ذلك  ولذالك يقول الأصل بقاء ما كان على ما كان - اليقين لا يزول بالشك - هذا هو الاستصحاب: استصحاب اليقين فنبقى عليه حتى يدل الدليل الواضح البين ونحكم بالأنتقال عن هذا الأصل ، "أخذ المجتهد": استصحاب الحال الذي يحتج به عند عدم الدليل الشرعي أخذ المجتهد  "بالأصل":  أي العدم الأصلي "عن دليل حكم قد فقد": يعني عند عدم الدليل الشرعي إذا لم يوجد دليل شرعي ينقل عن هذا الأصل - حينئذ -  نستصحب ونستديم هذا الأصل إثباتاً أو نفياً فنحكم به "عن دليل حكم": يعني عند عدم الدليل الشرعي  إذا لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر طاقته فإذا عرفت الأصول أن الأصل في الأبضاع مثلاً التحريم ، والأصل في العبادات الحظر ، والأصل في العادات الإباحة  ونحو ذلك - حينئذ -  نستصحب هذا الأصل فكل عقد اختلف فيه هل هو حرام أم لا هل هو فاسد أم لا نقول الأصل في العقود ما هو؟ .. الإباحة.  نستصحب هذا الأصل حتى يدل دليل واضح بيِّن بأن هذا العقد باطل فالأصل في الأنكحة الإباحة والحل - حينئذ -  نستصحب هذا الأصل حتى يدل الدليل الواضح البين على أنه محرم أو فاسد أو نحو ذلك "أخذ المجتهد بالأصل عن دليل قد فقد":  أي قد عدم ذلك الدليل  إذا أطلق الاستصحاب عند الفقهاء والأصوليين فالمراد به البقاء الأصلي فيما لم يعلم ثبوته وانتفاءه بالشرع وهذا يسمى بدليل العقل المبقي على النفي الأصلي المبقَى ، والمبقِي أنواع الاستصحاب كثير ة عند الأصوليين 
الأول : استصحاب البراءة الأصلية أو ما يسمى باستصحاب دليل العقل أو استصحاب العدم الأصلي كلها أسماء لمسمى واحد ؛ استصحاب البراءة الأصلية أو استصحاب دليل العقل أو استصحاب العدم الأصلي مثل نفي وجوب صلاة سادسة لو أوجب موجب صلاة سادسة - حينئذ -  نقول الواجب على كل مسلم في كل يوم وليلة خمس صلوات الصلاة السادسة هذه منفية أو مثبتة؟ ... منفية فمن قال بوجوب صلاة سادسة يحتاج إلى دليل واضح بيِّن يرفع هذا الأصل إن جاء به فعلى العين والرأس وإذا لم يأتِ به - حينئذ -  رجعنا إلى استصحاب الأصل وهذا النوع متفق على اعتباره بل جعل بعض الأصوليين أنه من الأدلة الشرعية المتفق عليها يعني كالإجماع ، والقياس ، ونحو ذلك. 
النوع الثاني : استصحاب دليل الشرع ، هذا نوعان اسصحاب عموم النص حتى يرد المخصص فتقول هذا الفرد الذي أخرجته برأيك مثلا يحتاج إلى دليل واضح بيِّن يخرجه من ذلك العموم فالأصل بقاء العموم دالا على أفراده وأن الحكم الثابت أو المعلق على اللفظ العام ثابت لكل فرد  فرد - حينئذ -  نحتاج إلى مخصص فالأصل بقاء العموم حتى يرد المخصص ، والأصل بقاء المطلق حتى يرد المقيد ، والأصل عدم النسخ حتى يرد الناسخ ، وهكذا تستصحب الأصول - حينئذ -  تستطيع أن تربط بين المسائل الفقهية التي يقع فيها نزاع بين أهل العلم .
الثالث: استصحاب العمل بالنص حتى يرد الناسخ ، والاتفاق واقع على صحة العمل عل هذا النوع إذ الأصل عموم النص لكن وقع خلاف في تسميته واستصحابه هذا أهم ما يذكر في أنواع الاستصحاب 
النظم:                        باب ترتيب الأدلة 
وقدموا من ...........
الشرح :
"باب ترتيب الأدلة": يعني إذا وقع تعارض ... الأدلة ليست على مرتبة واحدة بل هي متفاوتة في القوة بعضها أقوى من بعض فنحتاج إلى معرفة الأقوى فيقدم على غيره عند التعارض فهذا هو الكتاب السادس في جمع الجوامع ، والتراجيح وهذه من الكتب القوية التي ينبغي العناية بها أنه لو حصل تعارض بين الأدلة وهو لابد أن يحصل وكما سبق أن التعارض في ذهن أو في ظن المجتهد لا في نفس الأدلة.
 المراد بترتيب الأدلة: جعل كل دليل في رتبة التي يستحقها في وجه من الوجوه والأدلة الشرعية تنقسم إلى متفق عليها ومختلف فيها ، متفق عليها مثلا ماذا؟ ... الكتاب ، والسنة والإجماع ، والقياس ، ومختلف فيه مثل ماذا؟ ... قول الصحابي هل دليل أو لا ، الاستصحاب هل هو دليل أو لا ، شرع من قبلنا هل دليل أو لا؟ ... إذا من أثبته دليلا من هذه الثلاثة لشك أنه سيثبت أحكام كثيرة ومن نفاه - حينئذ -  يحتاج إلى نظر إذًا تنقسم إلى متفق عليها ومختلف فيها ، وإلى قطعية وإلى ظنية ؛ قطعية وظنية مجمع عليه هذا قطعي والظني مختلف فيه ، وإلى نقلية وعقلية إذاً تختلف في هذه الخلافات والأدلة الشرعية من حيث وجوب العمل بها هي في مرتبة واحدة من حيث وجوب العمل بها يجب العمل بالكتاب ، وبالسنة ، والإجماع ، والاستصحاب ، والقياس فكما أنه يجب العمل بالسنة يجب العمل بالكتاب إذاً هما في مرتبة واحدة كذلك الإجماع ، وكذلك القياس إذ الجميع يجب اتباعه والعمل به.
 ترتيب الأدلة من حيث المنزلة والمكانة: الكتاب أولا ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس هذا من حيث المنزلة كلام الله أعظم من كلام النبي  - صلى الله عليه وسلم - وهما قد دلا على الإجماع ، وهذه الثلاثة قد دلت على العمل بالقياس.
 ترتيب الأدلة من حيث النظر فيها وهو المقصود بحثه هنا على النحو التالي: الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس والأصل في ذلك حديث معاذ المشهور ، وإن ضعفه بعضهم ولكن العمل عليه وذكر ابن قدامة في الروضة كلاما قال (يبدأ بالنظر بالإجماع ) عكس ما ذكرناه سابقا أولا الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس قال ابن قدامة في الروضة (يبدأ بالنظر في الإجماع فإن وجد لم يحتج إلى غيره ) لماذا لأن الإجماع نص ليس بظاهر وليس بمحتمل للنسخ ، وليس به حقيقة أو مجاز لا يرد عليه أي اعتراض مما يرد على ألفاظ الكتاب والسنة هناك يمكن أن يراد مجاز إلى حقيقة هذا منسوخ وإلى آخره أما الإجماع فهو نص صريح واضح بيِّن لا يقبل التأويل ، ولا يقبل النسخ (يبدأ بالنظر في الإجماع فإن وجد لم يحتج إلى غيره فإن خالفه نص من كتاب أو سنة علم أنه منسوخ فيطرح ) يعني لو جد إجماع ووجد له في الظاهر مخالفا من كتاب أو سنة علمنا أنه منسوخ فالإجماع مقدم يعني الإجماع ناسخ للكتاب أو للسنة لأن الأمة لا تجتمع على الضلالة أو على خطأ  - حينئذ - لو ثبت الإجماع بطريق صريح واضح بيِّن ووجد ما هو ظاهر في كتاب أو سنة أنه مخالف لهذا الإجماع قلنا الإجماع ناسخ بمعنى أنه مستند الإجماع أو مؤول إن صح أي مفروق عن ظاهره في كون غير صريح يعني بأن ندعي أنه ما ورد في الكتاب والسنة إما أنه منسوخ أو نأوله بما لا يخالف الإجماع فيعمل بالدليلين في كونه غير صريح في معارضته الإجماع لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخ أو تأويلا (ثم بالكتاب والسنة المتواترة ثم بخبر الآحاد ثم في صياغ النصوص ) هكذا ذكره في الروضة المراد به هنا أنه يقدم الإجماع لأنه صريح فإن خالف ظاهر الكتاب أو السنة إما أنه منسوخ وإما أنه مؤول إما هذا أو ذا.
 قال رحمه الله:
وقدموا من الأدلة الجلي   *****   على الخفي باعتبار العمل
وقدموا "باعتبار العمل": جار ومجرور متعلق بقوله "قدموا" والمراد بالتقديم هنا يعني حكم الأصوليين بتقديم هذه الأدلة على بعضها .. متى؟ ... عند اعتبار العمل يعني إذا وقع تعارض بالعمل بهذه النصوص ، جلي وخفي والمراد بالجلي هنا المحكم ، والخفي الذي في عدم وضوح للنص بمعنى أنه متشابه  - حينئذ - قاعدة أهل السنة والجماعة أن المتشابه يرد إلى المحكم يعني يفسر بالمحكم بل يوافق ولا يخالفه ، "وقدموا": يعني حكوا بالتقديم ما ذكر "من الأدلة": يعني عند اجتماعها وتناسي مدلولاتها الجلي الذي هو المحكم كالظاهر مع المؤول واللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجازي "على الخفي": يعني الذي خفي معناه رد المتشابه إلى المحكم والمحكم أصل للمتشابه باعتبار العمل "وقدموا منها": أي من هذه الأدلة عند التعارض "مفيد العلم": على مفيد الظن بمعنى إذا وقع تعارض في مسألة بين دليل خفي ، ودليل جلي ولم يمكن الجمع  - حينئذ - قدمنا الجلي على الخفي إن وقع تعارض بين ما يدل على اليقين وما يدل على الظن وسبق معنا أن الآحاد إذا لم تحتج فيه القرائن فهو ظني - حينئذ - إذا وقع تعارض بين دليل متواتر وبين دليل آحاد ولم يحتج بقرائن ولم يمكن الجمع من المرجحات أن يقدم ما يفيد العلم على ما يفيد الظن هذه قواعد عامة لكن عند التنزيل ينتبه إليها.
 "وقدموا منها مفيد العلم": أي الدليل المفيد للعلم كالمتواتر ، العلم المراد به اليقين "على مفيد الظن": يعني على الدليل الذي يفيد الظن كالآحاد الذي لم يحتج بقرائن "أي للحكم": المفيد للظن أي للحكم يعني ظن الحكم.
"إلا مع الخصوص والعموم  ****** فليؤت بالتخصيص لا التقديم
يعني لا ينظر إلى الخفي والجلي ، ولا ينظر إلى مفيد العلم ومفيد الظن فلو كان العام متواترا والخاص ظنيًا - حينئذ - لا نقدم العام على الخاص ونقول هذا مفيد للعلم وهذا مفيد للظن .. لا ...نقول:  يأتي بالتخصيص بمعنى نقصر العام على ما عدى صورة الخاص فنقول هذا العام حكم باقي على ما هو عليه وهذا الخاص قد خرج بهذا اللفظ - حينئذ - نخصص عموم العام بدليل الخاص ، ولا نقول نقدم العام مطلق لأنه مفيد للعلم "إلا مع الخصوص والعموم": يعني الدليل الدال على الخصوص مع الدليل الدال على العموم - حينئذ - يؤتى بالتخصيص لا التقديم فلا يقدم الدليل العام ، ولو كان مفيد للعلم على الخاص ولو كان ظنيا.
والنطق قدم عن قياسهم تف ***** ...................
هذا على ما ذكره سابقا أنه يمكن أن يعارض القياس النص وسبق أن العام يخصص بالقياس ، وقلنا هذا لا الأصل في أنه ضعيف لأنه إذا دل العام على ذلك الفرد الذي ادعينا أنه بالقياس خرج عن مفهوم العام - حينئذ - نقول تعارض لفظ مع قياس وسبق أنه لا خلاف في مقابلة النص فإذا العام دل على مجموعة أفراد قلنا هذا الفرد المعين الذي دخل تحت العام قد خرج بالقياس نقول العام دل على الحكم فيه أنت استثنيته بالقياس إذا اجتهد مع وجود النص ولذلك لا يعتبر مخصصا ، "والنطق": يعني النص من كتاب أو سنة متواترة أو آحادية قدم "عن قياسهم": عن: بمعنى على ، "قدم": على قياس هنا بأنواعه إلا أن يكون النطق عاما ، والقياس خاصا على مذهب إليه الناظم - حينئذ -  لا يقدم يكيف يقال قياس وهو في مقابلة النص هذا انتبه له ، "والنطق قدم": يعني قدم النطق من نص من كتاب أو سنة على قياس من أنواعه الثلاثة السابقة وقلنا لا قياس مع وجود النص فهذا قياس فاسد "تف": يعني وفى الشيء شيئا تم ، "وقدموا جليه على الخفي": وقدموا يعني حكموا بتقديم القياس الجلي على الخفي ، وهذا أيضا ينظر فيه إذا قيل بأن القياس الجلي الواضح البين العلة موجودة بتمامها في الفرع بل هي أولى من الأصل - حينئذ -ٍ كيف يقاس القياس الخفي بمقابلة هذا القياس الجلي - حينئذ -ٍ صار قياس مع وجود النص يعني كأن القياس دليل شرعي بمنزلة النظر - حينئذ - الأصل لا يقاس قياس خفي على كل لو تعارض أمران متقابلان قياس جلي ، وقياس خفي فالجلي مقدم على الخفي ، "وقدموا جليه": أي جلي القياس الواضح البيِّن الذي تكون علته منصوصة أو مجمع عليها على الخفي الذي تكون علته مستنبطه أو مختلف فيها.
وإن يكن في النطق من كتاب  ***** أو سنة تغيير الاستصحاب
إن يوجد في النطق من كتاب أو سنة فسر النطق المراد به الكتاب أو السنة تغيير الاستصحاب يعني ما يغير الأصل العدمي ، الأصل العدم مثلا نقول الأصل في الأبضاع التحريم يأتي دليل يخصصه نقول إذًا غيَّر الاستصحاب ، الأصل في العادات الإباحة يأتي دليل إذا يخصصه - حينئذ -  نقول نقدم الذي دل على التحريم عن الأصل فإذا قيل الأصل في الأبضاع التحريم والأصل في المعاملات الإباحة ليس مطلقا - حينئذ - لا إذا دل الدليل واضح بيِّن من أدلة من كتاب أو سنة أو قواعد عامة أن هذه المعاملة محرمة  - حينئذ - لا نقول أن الأصل هو إباحة المعاملة لا نقول استصحاب الأصل مؤقت إذا لم يوجد دليل صح لك استدامة الإثبات أو النفي ، وأما إن أقيم الدليل - حينئذ - وقف الاستصحاب وبقي على الاستثناء ، "وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب": يعني ما يغير الأصل أي العدم الأصل تغيير الاستصحاب "فالنطق حجة": - حينئذ - لا نقف مع هذه الأصول ولذلك لا يستدل دائما بأن الأصل عدم التحريم ، الأصل النجاسة ، الأصل عدم كذا .. إلى آخره الماء إذا وقعت به نجاسة وهو قليل ولم تغيره الأصل ما هو أنه طاهر وقعت نجاسة ولم تأثر فيه الأصل أنه طاهر لكن نقول دل الدليل على أنه نجس بمفهوم حديث القلتين "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" مفهومه أنه إذا لم يبلغ القلتين فهو نجس إذاً قام الدليل هنا على قطع الاستدلال بالاستصحاب - حينئذ - لا نستدل بالاستصحاب نقول: لا ..الاستصحاب له زمن معين وهو عند عدم الدليل فإذا وجد الدليل رجعنا - حينئذ - إلى النص ، ولذا قال: "فالنطق حجة إذا": يعني إذا وجد النطق من كتاب أو سنة فهو حجة مقدم على الاستصحاب "وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا": وإلا يوجد نطق من كتاب أو سنة يغير الاستصحاب "فكن بالاستصحاب مستدلا": يعني محتج به وإلا يوجد بالنطق ما يغير الأصل فيستصحب الحال أي عدم الأصل فيعمل به ولذا قال: "مستدلا": أي محتجا به.  هذا مجمل ما ذكره الناظم رحمه الله - تعالى -  
  قال الناظم :
باب في المفتي والمستفتي والتقليد
والشرط ..........
الشرح :
"باب في المفتي والمستفتي والتقليد": هذا ذكره فيما سبق أن صفة الحال المستفيد أنها داخلة في مفهوم أصول الفقه سبق أن أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد يعني حال المجتهد من هو المجتهد هذا لابد من ضوابط تبين حاله لأنه هو الذي يستطيع أن يعمل تلك الأصول والقواعد فيستنبط أصول الفقه قواعد وأصول يستطيع المجتهد بواسطتها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية هذه فائدة أصول الفقه يعني كيف تصل إلى أن هذا حرام وهذا واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهذا مكروه تعمل أصول الفقه في الأدلة - حينئذ - يخرج إليك حكم وأما إن كنت جاهل بهذا الفن فلا يمكن أن تصل إلى الحكم الصحيح وتكون مقلدا حتى في وجه الاستدلال ، ثَمَّ أمران يخلط بينهما طلاب العلم يعني يظن أن التقليد بمعنى أنه لا يتقيد بمذهب معين نعم هذا حسن لا يتقيد بالنتيجة أما في طلب العلم لابد أن يتقيد مذهب أبو حنيفة مالك الشافعي إلى آخره لابد أن يأخذ مذهب فيتفقه به ثم بعد ذلك ينطلق ، ويكون حرا يعني لا يتقيد بالمذهب قد لا ينظر في القول بأنه للشافعي أو أحمد .. إلى آخره فينطلق يقول أنا اخترت هذه المسألة قول الشافعي اخترت هذه المسألة قول أبي حنيفة سواء من المتقدمين أو من المتأخرين نقول هذا عدم تقليد ، ولا شك لكن انطلقت فخرجت عن مذهبك مثلا الحنبلي إلى أبو حنيفة قلت أنا آخذ قول أبي حنيفة في هذه المسألة .. طيب هذا عدم تقليد لكن إذا أثبت الحكم بما أثبته به أبو حنيفة مع الدليل ما وجه الاستدلال كيف وصل أبو حنيفة إلى هذا القول - حينئذ - يكون خرج من تقليد فوقع في تقليد آخر لكنه مغلف بمعنى أنه يدعي الاجتهاد وأنه تحرر عن التقليد ولكنه قلد في وجه الاستدلال لم يتقيد بمذهبه في كون هذا الشيء محرما ، وقال بإباحته قول آخر ثم بعد ذلك لم يدرِ مأخذ هذا الحكم بماذا قال به أبو حنيفة الذي يستطيع أن يميز بين هذا وذاك وهو الذي يكون أصوليا وكلما تبحر طالب العلم في هذا الفن استطاع أن يقف بين الأقوال ويزنها بميزان الشرع الصحيح.
 "باب في المفتي": المراد المفتي هنا المجتهد المطلق ، المفتي اسم فاعل من أفتى الرباعي يفتي إفتاء والفتوة والفتيا لغة: بيان الحكم . 
و اصطلاحا : بيان الحكم الشرعي ، المفتي هذا له شروط عندهم والمستفتي هو طالب الفتوى مستفتي مستفعل اسم فاعل من استفتى يستفتي  فهو مستفتي الترتيب هنا لِطلب والتقليد سيأتي فرع يخصه إن شاء الله - تعالى - 
"والشرط في المفتي": عرفنا المفتي أنه مجتهد الشرط في المفتي "اجتهاد": أن يكون المفتي مجتهدا وسيأتي تعريف الاجتهاد "وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن": يعني سيبين شروط المفتي ما هي الشروط التي يجب أن تكون متوفرة فيه من أجل أن يفتي ويبن الحكم الشرعي وأن يأخذ الحكم الشرعي من مظانه ، "وهو": أي الشرط في المفتي اجتهاد "أن يعرف من آي الكتاب والسنن":  أن يعرف يعني مواضع آيات الأحكام وأحاديث الأحكام لأنه هو الذي يتعلق به الحكم الشرعي "أن يعرف من آي الكتاب والسنن": يعني أن يكون عالما بالكتاب والسنة والمراد هنا بالآيات المعرفة قالوا ولا يشترط حفظها ولا يشترط أن يكون حافظا لهذه الآيات بل معرف المواضع والمواقع التي تكلم فيها الرب - جل وعلا - عن - مثلا - تحريم الجمع بين الأختين أين ذكره ويقف على الآية ويكفيه ولو لم يحفظ النص بكامله "أن يعرف من آي الكتاب والسنن": أي مواضع الآيات ، وإن لم يحفظها لأنها مستنبطة منها والواجب عليه في معرفة الكتاب معرفة ما يتعلق منه من أحكام وهي قدر خمس مائة آية هكذا قيل قدر خمس مئة آية ، وقيل تسع مائة آية ، وقيل ألف ومائة آية ، والصواب أنه لا يتقيد بعدد لأن القرآن كله من أوله إلى آخره محل لاستنباط الأحكام الشرعية إما بدلالة المطابقة المنطوق ، وإما بالمفهوم إما بدلالة المطابقة ، وإما بدلالة التضمن ، وإما بدلالة الالتفاف فكل آية هي محل لأخذ حكم شرعي منها والصحيح لا تحصى آيات الأحكام بعدد معين لأن القرآن كله لا يخلو شيء منه من حكم يستنبط منه إما بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتفاف وليس الحكم خاص بالمسائل التي تتعلق بالعمل .. لا ... ثَمَّ مسائل يجب اعتقادها يندب اعتقادها قد يحرم اعتقادها فلابد من النظر فيها ، ولذلك أصول الفقه ليس متعلقًا بالفقه فحسب يعني تظن أنه أضيف ، وإنما الإشارة فيه فقط وألا العقدي المتخصص بالعقيدة يحتاج إلى أصول الفقه ليبين أن هذا الحكم الذي قال بأنه شرط في صحة لا إله إلا الله أنه شرط لابد معرفة ما هو الشرط وكيف يستنبط الشرط ، الرضا - مثلا - عمل قلبي هل هو بشرط واجب أو مستحب إلى آخره - حينئذ - كيف يبحث هذه المسائل إذاً الصحيح أنه لا تقصر آيات الأحكام بعدد معين ولا يشترط حفظها بل علمه بمواقعها حتى يطلب الآية المحتاج إليها ما تحتاجوه وهذا مذهب الجمهور فيكفي معرفة معانيها ليرجع إليها عند الحاجة .
"يعرف من آي الكتاب والسنن": أن يكون عالما بالكتاب والسنن لأنهما متعلق الأحكام "والفقه": يعني أن يكون عالما بالفقه بمعنى المسائل أصلا ، وفرعا ، ومذهبا وخلافا "والفقه في فروعه الشوارد": يعني في مسائله الشوارد يعني المسائل البعيدة والقريبة من باب أولى يعني يكون محيط بعلم المسائل الفقه التي تكون قريبة المأخذ والبعيدة كذلك "وكل ماله من القواعد": يعني القواعد الفقه التي ذكرها أهل العلم في كل مذهب بحسبه إما قواد عامة كالكليات الخمس الكبرى ، وإما أن تكون قواعد خاصة في مذهبه من أجل أن يخرج الأقوال على مذهب إمامه ، "وكل ماله من القواعد": أي من القواعد الخمس مع ما به من المذاهب التي   ****** تقررت ومن خلاف مثبت
 يعني يكون عالمًا بالفقه بجميع وجوهه المتفق عليه منه ، والمختلف فيه ، والمذاهب وهذه القواعد التي خرج أهل العلم هذه الفروع على تلك القواعد "مع به من المذاهب التي تقررت": يعني من المذاهب المستقرة ، ويعنون لها المذاهب الأربعة ، "ومن خلاف مثبت": وفائدة معرفته ليذهب إلى قول منه ، ولا يخالفه بإحداث قول آخر لأنه كما ذكرنا سابقا إذا عرف الخلاف في المسألة الفقهية وأن هذا الخلاف بين الصحابة - حينئذ - لا يجوز الخروج عنه ألبته بالإجماع ، وأما الخروج عن المذاهب الأربعة هذا لم يحرمه أحد ممن يعتد به فيجوز الخروج عن المذاهب الأربعة إلى قول لم يقل به واحد من المذاهب الأربعة لكن بشرط أن يكون دليله معقولًا بمعنى أنه منقول ، وأما أقوال هكذا مبتوتة قال الأوزاعي قال الشعبي إلى آخره ، ولا يدرى ما دليله ما قوله .. إلى آخره يعني لم ينضبط هذا لا ينبغي القول به وإنما قول محفوظ بدليله ولم يقل به أحد من الأئمة الأربعة - حينئذ - يجوز الخروج عن الأئمة الأربعة والقول بهذا القول كم من مسألة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - تعالى -  وابن القيم خرجا عن الأئمة الأربعة ، وتحريم الخروج هذا يحتاج إلى دليل شرعي أين الدليل نحن مطالبون باتباع الكتاب والسنة ، ولم يذكر في الكتاب ولا السنة أبو حنفية ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد - حينئذ - نقول نحتاج إلى دليل واضح بيِّن يحرم الخروج عن المذاهب الأربعة لكن الأمر ليس مفلوتا هكذا .. انتبه يعني الأمر ليس بالسهل ، ولذلك ابن رجب يقول بعدم خروج أحد عن المذاهب الأربعة إلا من بلغ بإمامته بأن أدرك تلك الأقوال واستدل لها - حينئذ - يجوز له الخروج عن المذاهب الأربعة نعم المسألة تحتاج إلى انضباط يعني ليس إما جمود مطلق إما انفلات مطلق .. لا ...  وسطية بمعنى: أنه إذا دل الدليل وقد قال به شيخ معتبر كشيخ الإسلام ابن تيمية وخرج به عن المذاهب الأربعة ، واقتنع طالب العلم من الدليل ومأخذه - حينئذ - لا بأس من القول به ، "مع ما به من المذاهب التي تقررت": يعني استقرت وليس المراد عدم الخروج عنها "ومن خلاف مثبت": يعني أثبته أهل العلم ، "والنحو": -مشكل هذا عند الطلاب - يعني أن يكون عالمًا بالنحو لماذا؟ ... لأن مبنى القواعد الفقه والقواعد الأصولية مبناها على فهم لسان العرب فمن لم يفهم لسان العرب لن يفهم كلام الله - عز وجل - ﭿ ﮣ  ﮤ     ﮥ  ﭾ الشعراء: ١٩٥ لابد أن تعرب لابد أن تفهم وإلا فأنت ضعيف كما قال الشاطبي رحمه الله - تعالى -  "والنحو والأصول": يعني أصول الفقه وبعضهم يزيد أصول الدين فلابد أن يكون عالمًا بلسان العرب لأن النحو بالعربية من أنواع علوم العربية وهذا يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ولفظه وفحوها كلها مبناها على لسان العرب يعني كما سبق أن ألفاظ العموم وألفاظ الخصوص هذه كلها باستقراء كلام العرب ليس فيها قال الله وقال رسوله - صلى الله عليه وسلم -  وكذلك كون هذا مطلق ونكر في سياق النفي ونكره في سياق الاستفهام وأدوات الاستفهام وأدوات الشرط هذه من لم يحوها يضعف ، "والنحو والأصول": يعني علم أصول الفقه "مع علم الأدب": الشامل لاثني عشر علما منها النحو إعرابا ، وتصريفا "واللغة التي أتت من العرب": اللغة المراد بها أعم من النحو يعني علم المفردات يعني ما يعتني به صاحب القاموس واللسان والصحاح ونحوها هذا يهتم بالألفاظ يعني استعمل اللفظ في كذا وكذا وكذا ... إلى آخره هذه لابد من العلم به "واللغة التي أتت من العرب": يعني اللغة العلم بلغة العرب يعني عالما بمفرداتها ومركباتها لأنها قاعدة الاجتهاد "قدرا به": يعني كل ما سبق من العلوم المذكورة "قدرا به يستنبط المسائلا": ليس المراد أن يتبحر في النحو بأن يبلغ الغاية أو الأصول بأن يبلغ الغاية ما يترك كتاب ولا مسألة إلا يحفظه .. لا .... ليس هذا المراد المراد ما يعينه في فهم المسائل وهذا محدود عند أهل العلم بالمتون المشتهر حفظها ومذاكرتها ومدارستها عند أهل العلم  كالآجرومية في النحو مع الملحة مع القطر مع ألفية ابن مالك ببعض شروحها الموسعة يكفي طالب العلم في النحو ، وكذلك أصول الفقه الورقات مثلا الروضة مع المراقي مع بعض شروحها أو الكوكب الساطع يكفيه ، ولذاك ذكر الشوكاني في أدب الطلب من رام تحقيق هذا الفن فعليه بجمع الجوامع ، وشروحه وحواشيه يكفيه يعني تأخذ المحلي مع حاشية العطار ويكفيك إن شاء الله ثم إذا احتجت بعد ذالك إلى مسألة تمر عليك - حينئذ - يأتي البحث يعني لا تنتهي العلاقة بكتب الأصول إذا حفظت المراقي مثلا أو الكوكب الساطع .. لا ، وإنما يكون هذا هو الذي عناه هنا "قدرا به يستنبط المسائلا": تعرف العام تعرف الخاص تعرف الناسخ والمنسوخ إن احتجت إلى بحث - حينئذ - تتوسع وتذهب إلى المطولات وتنظر فيها ، "قدرا به يستنبط المسائل": قدرا: هذا مفعول يعرف ، أن يعرف من آي الكتاب قدرا ،  "قدرا به يستنبط المسائلا": يعني يأخذ المسائل "بنفسه": يعني يكون في رتبة الأئمة الكبار فينظر كما نظروا ، ويأخذ كما أخذوا "يستنبط المسائلا": الألف: هذه للإطلاق جمع مسألة وهي لغة السؤال وفي الاصطلاح : مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم.
 "بنفسه لمن يكون سائلا": يعني فيفتي يعني الذي يفتي لأن الكلام هنا فيمن يفتي من الذي يفتي هو الذي يكون عنده أهليه لأن يأخذ الأحكام بنفسه ثم بعد ذلك يبلغه أما الذي لا يأخذ الحكم بنفسه هذا مقلد ، ولو بلغ غيره وأفتى فهو مقلد هذا الذي عناه العز ابن عبد السلام بقوله: هؤلاء نقلة فقه لا فقهاء يعني الذي لا يعرف أن يأخذ الحكم بنفسه ، ولا يفهم مآخذ أهل العلم ولو حفظ الأقوال والأدلة وسرد .. إلى آخره المسألة فيها خمسة أقوال إذا لم يصف مآخذ أهل العلم قال العز ابن عبد السلام: هؤلاء نقلة فقه لا فقهاء يعني ينقلون الفقه إلى غيرهم هذا هو المقلد نقلة فقه لا فقهاء.
 "قدرا يستنبط به المسائلا بنفسه": يعني من أدلتها "لمن يكون سائلا": يعني لسائله فيفتي بها لمستفتيه "مع علمه - رجع أيضا – "التفسير في الآيات": أن يكون عالما بالتفسير ، "وفي الحديث حالة الرواة": يعني سيأتي بعض الأحاديث مختلف فيها الماء إذا لم بلغ القلتين هل هو نجس إذا وقعت به نجاسة ولم يتغير هل هو نجس أو لا هذا يحتاج أن تبحث في حديث ابن عمر هل هو ثابت أو ليس بثابت إذا كان ما يحسن فلن يحسن الوصول إلى النتيجة وإنما سيقلد قال ابن تيميه موقوف على ابن عمر ، "وفي الحديث حالة الرواة": يعرف الصحيحة والضعيفة حال الترجيح عند التعارض وموضع الإجماع": يعني علمه موضع الإجماع كي لا يخرقه ويعرف المجمع عليه لئلا يفتي بخلافه ، والخلاف: هذا تكرر لتغطية كما سبق "فعلم هذا القدر فيه كاف": يكفيه هذا للمجتهد المطلق أن يعرف كل ما ذكره الناظم هنا رحمه الله - تعالى - .
 ثم قال: "ومن شروط السائل المستفتي": يعني من أدب السائل الذي يستفتي غيره "ألا يكون عالما كالمفتي": يعني يكون تقليدا فلو كان عالما كالمفتي - حينئذ - ليس بمستفتي إنما هو مذاكر يذاكر معه العلم أو مختبر
فحيث كان مثله مجتهدا  ****** فلا يجوز كونه مقلدا 
 يعني لا يجوز أن يسأل السائل وهو مجتهد وإنما واجبه - حينئذ - النظر في الكتاب والسنة فما وصل إليه نظره من حكم شرعي فهو واجب له ، ويحرم عليه التقليد أن يقلد غيره فإن قلد وقع - حينئذ - في الإثم إلا لضرورة كأن تكون ثَمَّ مسألة حادثة عارضة ولم يتمكن من النظر - حينئذ - أن يقلد وأما أنه مجتهد ويقلد غيره فهذا حرام عليه ولذالك قال الشافعي رحمه الله - تعالى -   التقليد كالميتة بمعنى أنه لا يرجع إليه إلا عند الضرورة والعامة ضرورة لابد من التقليد فحيث كان مثله حيث كان السائل مثله مثل المجتهد مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا إذا اجتهد مجتهد وغلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد وإنما يقلد العامي المجتهد ومن لم يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فعامي فيها وله أن يقلد غيره قال أهل العلم ولا يستفتي العامي إلا لمن غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد  لا يجوز للعامي أن يستفتي إلا لمن غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد يعني لا يستفتي أي شخص صياحا بمجرد احتمال وإنما لابد أن يغلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد بشروط السابقة التي ذكرها بما يراه من انتصابه للفتيا بمشهد من أعيان العلماء  وأخذ الناس عنه وما يتلمحه من صفات الدين والصدق أو يخبره عدل عنه فأما من عرفه بالجهل فلا يجوز أن يقلده اتفاقا فإن جهل حاله لا يعلم هل هو من أهل اعلم أو لا ورآه منتصبا فجمهور العلماء على أنه لا يجوز تقليده ولا العمل بفتواه فلابد من السؤال عنه فكل من وجب عليه قبول قول غيره وجب معرفة حاله إذ كيف يقلد من قد يكون أجهل من الثاني يعني لابد من معرفة من هو الذي يستفتى فلا بد أن يكون مشهودا له عند أهل العلم بالعلم 
فرع
تقليدنا قبول............
الشرح
"فرع": في اللغة ما بني على غيره ، وهذا سبق واصطلاحا اسم من الألفاظ مخصوصه مشتمل على مسائل  ، ذكر في البيت السابق فلا يجوز كونه مقلدا فناسب أن يبن لنا ما هو التقليد فقد عنون له فيما سبق.
 التقليد في اللغة : جعل القلادة في العنق وقيل وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به وسمي ذالك قلادة ، واصطلاحا : هو اتباع قول الغير من غير معرفة دليله . حرام فقط .. لماذا؟ ... لا يدري ، واجب ... لماذا؟  لا يدري نقول هذا يسمى تقليد قول الغير احترز به عن قول الكتاب والسنة والإجماع فلا يسمى تقليدا ، وإنما هو اتباع ففرق بين الاتباع والتقليد فيكون المراد من قول الغير في هذا فالتقليد يكون مع عدم معرفة الدليل بأن يأخذ الفتوى مجردة عن الدليل يعني حرام الحكم الشرعي من غير معرفة دليله لا من كتاب ولا من سنة ، حكم التقليد قال ابن عبد البر: ( ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها وأنهم مرادون من قول الله عز وجل: ﭿ ﭚ  ﭛ   ﭜ   ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠ  ﭾ النحل: ٤٣ وأجمعوا على أن الأعمى لابد له تقليد غيره ممن يثق بميله في القبلة إذا أشكلت عليه فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى أنه ما يدين لابد له من تقليد عالم. العامي - العوام - يجب عليهم أن يقلدوا العلماء لكن ليس كل عالم إنما العالم الموثوق بعلمه ، وقال ابن تيمية رحمه الله - تعالى -:  ( والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة ولا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد ) إذا الاجتهاد جائز في الجملة يجوز ويحرم يجوز لمن كان أهلا - حينئذ - إذا حصل منه وجب أن يجتهد ولا يجوز لمن لا يكون أهلا كذلك التقليد لا نقول بالمنع مطلقا ولا بالجواز مطلقا من كان عاميًا ومن ليس مجتهدا وجب في حقه التقليد لأن الله - تعالى -  قال: ﭿ ﭚ  ﭛ   ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭾ النحل: ٤٣  هنا إحالة أحال من ؛ من لم يكن من أهل الذكر ، ولذا بالمناسبة قَسًّم الله - تعالى -  الناس إلى قسمين جاهل وعالم:  والآن استنبطوا منزلة بين المنزلتين ، وهو المثقف أو المفكر وهذا جعلوه بين منزلتين ، نقول: لا. هذا إن كان عالمًا فهو من أهل الذكر ، وإن كان جاهلًا فهو من الأول فإن كان عالمًا بالشرع فهو - حينئذ - من أهل الذكر ، وإلا فلا إما جاهل وإما عالم ، وأما مفكر.
 هذا هو قسم الأول إذًا الحكم الذي ينبغي أن يتعلق عليه هو أنه يجوز الاجتهاد في الجملة قد يجب وقد يحرم ، يحرم على من لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد.
قال هنا:
تقليدنا قبول قول القائل  ****** من غير ذكر حجة للسائل
"تقليدنا": نحن "قبول قول القائل": يعني المفتي من "غير ذكر حجة للسائل": يعني دون أن يبن له مأخذه يعني دون أن يذكر الدليل يعني لم يذكر له لا آية ولا نص تقليد في عرف الفقهاء قبول قول الغير من غير حجة واعلم أن قول الغير هذا تعبير عند الأصوليين لا يطلق إلا على اجتهادهم أما ما فيه النصوص فلا مذهب فيه لأحد يعني قول الغير هذا لا يطلق إلا على القول الذي استنبط اجتهادا ، وأما ما فيه النصوص فلا مذهب فيه لأحد ولا قول فيه لأحد لوجوب إتباعها من الجميع فهو إتباع للقول حتى يأتينا الدليل بمعنى أن بعض الأحكام الشرعية هذه نصوص واضحة بينة قطعية لا مجال لأحد أن يقول هذه لفلان أو قول فلان ، وإنما تذكر أقوالهم من أجل الاستئناس بها ، ولذالك أهل السنة والجماعة إذا قالوا اعتقاد الإمام أحمد نعتقد اعتقاد الإمام أحمد هل معنى ذلك أن الإمام أحمد هو المتبع أصلا ؟ ...لا ، وإنما يذكر الإمام أحمد تقوية لفهمنا من أجل ألا يكون الفهم شاذا وأن هذا الفهم فهم السلف الصحابة تتابع عليه التابعون وتابع التابعين إلى أن وصل إلى الإمام أحمد رحمه الله - تعالى -  - حينئذ - يكون من باب الاستئناس وتأكيد وليس من باب الاحتجاج وإنما نسبت إليه العقيدة من أجل موقفه من المبتدعة والاجتهاد إنما يكون من أمرين:
 أولاً: ما لا نص فيه أصلا ولا إجماع لحديث معاذ المشهور.
 ثانيا ً: ما فيه نصوص ظاهرها التعارض: يعني وردت نصوص لكن ظاهرها التعارض - حينئذ - يجب الاجتهاد في ماذا؟ ... في الجمع بينها أو في الترجيح .
ثالثا: ألا تكون المسألة المجتهد فيها من مسائل العقيدة فالاجتهاد خاص بمسائل الأحكام يعني أصول المعتقد ليست مجالا للاجتهاد ، ولا نقول في المسألة قولان قول بالتأويل وقول بإثبات النصوص كما هي .. لا ، وإنما مسائل الاجتهاد تدخل في الأحكام بعض مسائل العقيدة التي ليست في الأصل كرؤية النبي - صلى الله عليه وسلم -  لربه أو سماع الأموات أو هكذا هذه وقع فيها نزاع بين أهل العلم لكنها ليست بأصول أما أصول المعتقد فلا ، وأما ما يورد عن بعض أهل العلم أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -  أن إذا اجتهد الحاكم فأصاب اجتهد أطلق هنا فهو عام يشمل العلميات والعمليات هذا مخصوص بفهم السلف عمل السلف لأنه لو كان الاجتهاد قابلا بأن يدخل أصول المعتقد لماذا يبدعون ويخالفون وينكرون ... إلى آخره كل هذا يدل على أن المراد من قوله: "إذا اجتهد الحاكم" فيما يقبل الاجتهاد وهو الأحكام العملية وأما المعتقد التوحيد فلا يعني يجتهد مجتهد يقول: لا إله إلا الله يعني: لا خالق إلا الله نعذره باجتهاده لأن الحديث عام يشمل الكفار .. لا.  ليس داخلًا في هذا المفهوم.
 رابعاً : أن تكون المسألة المجتهد فيها من النوازل أو مما يمكن وقوعه في الغالب يستدل لذلك بحديث ( إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم حرم من أجل مسألته).
على كلٍ الاجتهاد يدخل فيما لا نص فيه أصلا ، ولا إجماع ، ثانيا ما فيه نصوص ظاهرها التعارض - حينئذ - يجتهد من  أجل الجمع والترجيح ألا تكون المسألة المجتهد فيما من مسائل العقيدة.
تقليدنا قبول قول القائل  ****** من غير ذكر حجة للسائل
عرفنا المراد من قول الغير ، "وقيل": في حد التقليد "بل قبولنا مقال مع جهلنا  من أين ذاك قاله": ما الفرق بين هذا وذاك؟ ...
 هنا ذكر الدليل لكن لم يبن مأخذه ، التقليد له حالان:
 أن يقول حرام دون ذكر دليل ، نوع آخر: أن يقول حرام لقوله - تعالى - كذا العامي ما يفهم لقوله - تعالى - كذا يعني ما وجه الاستدلال أو أخذ الحكم الشرعي من كذا لو قيل الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة -العامي مثلا- هذا الماء مثلا وقعت فيه نجاسة نقول نجس لمفهوم حديث: إذا كان الماء قلتين ما يفهم العامي هذا الكلام أنت ذكرت الدليل له ولم يفهم وجه الاستنباط مازال عاميا هل أخذ الحكم بدليله لا إن كان مجرد حكم وتلاوة نعم أخذه ، وإن كان مجرد معرفة مأخذ الحكم من الدليل فلم يأخذه العامي فهذا الحد الثاني يجعل التقليد بأنه لم يفهم ولم يأخذ مأخذ الحكم من الدليل فعرف الدليل ولكنه لم يعرف المأخذ ، "وقيل بل قبولنا مقاله": يعني قول القائل وأنت لا تدري "من أين ذاك قاله": يعني لا تعلم مأخذه في ذلك مع جهلنا "من أين ذاك قاله": هذان تعريفان ، والمشهور هو الأول ، والثاني داخل في قوله: "تقليدنا" كما ذكرتم يعني ليس معرفة الحكم مع الدليل يكفي عن الخروج من التقليد بل لابد من معرفة مأخذ الدليل.
 ثم قال:
ففي قبول قول طه المصطفى   ****** بالحكم تقليد له بلا خفا
            وقل لا ................      ****** .......................
هل إذا أخذ الصحابي بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -  هذا حرام ومشى تقليد أو لا؟ ... كيف يكون تقليد والنبي - صلى الله عليه وسلم -  دليل فلا يكون تقليدا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -  كما قال الله - تعالى -  عنه: ﭿ ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ   ﭤ   ﭾ النجم: ٣  فهو بنفسه دليل - عليه أفضل الصلاة والسلام - لو رآه فعل فعلا وأخذه ومشى - حينئذ – نقول: الدليل فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -  أو سمع قولا من النبي - صلى الله عليه وسلم -  في فتوى ونحوها نقول دليل تقول النبي - صلى الله عليه وسلم -  وهي الأحاديث التي رواها الصحابة وما هي إلا الفتاوى ونحو ذالك - حينئذ - لم يكن تقليدا ، "ففي قبول قول طه": المصنف يرى أن طه اسم للنبي - صلى الله عليه وسلم -  كما ذكرنا "مصطفى": يعني المختار بالحكم ، "قبول قول طه المصطفى بالحكم": فيما يذكره من الأحكام "تقليد له": يعني يسمى تقليدا لانطباق الحد السابق عليه "بلا خفا": يعني وإن لم يذكر دليلا لذلك الحكم لأنه قد قام الدليل على قبول قوله - صلى الله عليه وسلم -  ، "وقيل لا": يسمى تقليدا "لأن ما قد قاله": يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -  "جميعه بالوحي قد أتى له": يعني إسناده إلى الوحي فهو دليل على كل أخذ قول النبي - صلى الله عليه وسلم -  ولو لم يذكر مأخذه - حينئذ - يسمى إتباعا لا تقليدا لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام هو بنفسه دليل
النظم :                              باب الاجتهاد
               وحده أن يبذل الذي...............
الشرح :
"باب الاجتهاد": قال رحمه الله - تعالى -  خاتمة الأبواب باب الاجتهاد ، "اجتهاد": افتعال من الجهد ، والجهد - بضم الجيم وفتحها - وهو الطاقة والوسع ، وفي اللسان أنهما لغتان في الوسع والطاقة ، وقال ابن الأثير: هو بالفتح المشقة الجهد ، وقيل: المبالغة والغاية ، وبالضم الوسع والطاقة. إذًا المشهور أن الجَهد والجُهد بمعنى واحد هذا هو المشهور ، وأما في الاصطلاح: فهو بذل المجتهد ما في وسعه لطلب العلم بأحكام الشرع قوله: "بذل" هذا جنس في التعريف يشمل كل بذل من المجتهد وغيره سواء كان في الأحكام أو غيرها أضيف إلى المجتهد "بذل المجتهد": لإخراج بذل غير المجتهد كالنحو وغيره لو بذل ما في وسعه وهو نحوي وخرج بحكم لا نقول هذا يسمى اجتهادًا في الشرع ، والمجتهد من عنده ملكة استنباط يعني استكمل الشروط السابقة - حينئذ - صار عنده ملكة للاستنباط مجتهد من عنده ملكة استنباط ، وليس المراد المتفقه في الفعل ، والوسع معناه: الجهد والطاقة فخرج به بذل المقصر فإنه لا يسمى اجتهادًا في الاصطلاح ، ولذلك قال "حده": أي تعريفه في عرف الأصوليين "أن يبذل الذي اجتهد مجهوده": وحده أن يبذل بذله وأن ما دخلت عليه في تأويل مصدر ، والمراد هنا بالذل بذل الوسع والطاقة في التعرف على الحكم واستنباطه ، "أن يبذل الذي اجتهد": يعني المجتهد الذي قلنا الموصول مع صلته في قوة المشتق الذي اجتهد وهو المجتهد الفقيه الذي له القدرة في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها ، "مجهوده": طاقته ووسعه يعني في البحث والنظر والتأمل والمذاكرة ونحو ذلك فليس النظر هنا يكفي أن ينظر وحده بل قد يستنبط حكم ويعرضه إلى منه أجل منه ، "مجهوده": في نيل مجهوده يعني طاقته ووسعه "في نيل أمر قد قصد": يعني بلوغ نيل بمعنى بلوغ الغرض المقصود من العلم بتحصيله بأن يبلغ تمام طاقته في النظر في الأدلة ليحصل الظن في الحكم الشرعي ، "في نيل": يعني الحصول والبلوغ في "أمر قد قصد": يعني قصده في الأصول وهو معرفة الحكم الشرعي. هذا الاجتهاد بذل كل المجهود واستفراغ الوسع في فعل ولذلك قيل لكونه يبلغ الغاية في البذل أنه لا يستعمل إلا فيما فيه جهد ويقال اجتهد في حمل الرحى ولا يقال اجتهد في حمل خردله كذلك تقول اجتهد في حمل هذه الطاولة مثلا ، ولا تقول: في حمل هذا الكأس هذا ما يحتاج بذل الوسع إلى آخره ، وهو قسمان الاجتهاد قسمان: اجتهاد تام ، واجتهاد ناقص ، التام: أن يبذل الوسع بالطلب إلى أن يحس من نفسه بالعجز عن مزيد الطلب ، والناقص: أن ينظر المجتهد نظرا مطلقا في تعرف في حكم الحادث يعني لا يبذل الوسع ينظر في مذهبه فقط – مثلا - ولا ينظر في بقية المذاهب ، وهذا اجتهاد ناقص ، وأما حكمه فكما سبق من كلام شيخ الإسلام أنه في الجملة يقال بجوازه وله أدلة ، ومنها:  * "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله وأجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر". 
* وقوع الاجتهاد من النبي - صلى الله عليه وسلم -  والصحيح أنه يجتهد - عليه أفضل الصلاة والسلام - ثم يقره الرب - جل وعلا - فيصير وحيا.
 * إذنه لأصحابه في الاجتهاد وكان يقرهم على الصواب منها في وقائع متعددة.
 المجتهد إذا كان كامل الآلة في اجتهاده فهو المجتهد المطلق المشهور عند الأصوليين تقسيم المجتهد إلى ثلاثة أقسام:
 المجتهد المطلق: وهو ما كان كامل الآلة في الاجتهاد يعني بالشروط السابقة التي ذكرت يكون كامل الاجتهاد.
 ودونه: يعني دون المجتهد المطلق ، المجتهد المطلق هذا يقولون اختفى كالذي دخل الغار  ماله وجود الآن لا وجود له يعني لا يوجد من هو أهلا بعد الأئمة الأربعة أن يكون مجتهدًا مطلقا ، وإنما هو مجتهد مذهب أو فتوى ومن هنا أخذ بتحريم الاجتهاد يحرم الاجتهاد وإنما تجتهد في المذهب فقط ، ومع ذلك الاجتهاد المطلق فلا ولذلك نصبت العداوة لشيخ الإسلام ابن تيمية إذ دعا إلى الاجتهاد المطلق على كل يذكره الأصوليون وينفون وجوده غير موجود والله أعلم – لا ... الصواب أنه موجود - نعم ودونه مجتهد المذهب وهو المتمكن بأن يخرج الدليل منصوصا زايدا على نصوص إمامه يعني - مثلا - نازلة تضج على مذهب الإمام أحمد على أصوله.
 ودونه: مجتهد الفتوى وهو المجتهد المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من ترجيح قول آخر يعني ترجيح أحد القولين على آخر أطلق الإمام قولين فيأتي هذا فيرجح أحد القولين على الآخر ، وهذا يسمى مجتهد فتوى.
 على كلٍ المجتهد المطلق الصواب أنه موجود.
 ثم قال رحمه الله - تعالى -  بعد ما بيَّن الاجتهاد بيَّن أنه ينقسم إلى قسمين: صواب وخطأ صواب إذا وفق الحق الدليل وخطأ إذا خلاف الحق ، "ولينقسم": هذا الاجتهاد "إلى صواب وخطأ": لأن الحق في قول واحد من المجتهدين الحق لا يتعدد ، وإنما هو معين عند الله - تعالى -  فإذا أصابه قلنا أصاب الحق ، وإذا أخطأه قلنا أخطأ الحق ، فالحق في قول واحد من المجتهدين ومن عداه مخطأ ويسمون هؤلاء المخطئة ولله - تعالى - في كل حادثة حكم معين أصاب الحق من أصابه ، وأخطأه من أخطأه إذا ينقسم إلى صواب وخطأ والحديث السابق بيَّن: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ثم قال: أخطأ إذا الذي قسم الاجتهاد إلى صواب وخطأ هو النبي - صلى الله عليه وسلم -  وليس بمحل اجتهاد إنما هو لفظ واضح بيِّن ، "وقيل في الفروع يمنع الخطأ": قيل: يعني قال بعض المتكلمين كل مجتهد فهو مصيب لأن الحق عند الله لا يتعين في قول ، وإنما هو ظن المكلف فإذا اجتهد المجتهد فظن أن هذا حكم الله فهذا حق ، وجاء آخر وبحث وظن أن حكم الله كذا وخلاف الأول فهو حق ، وثالث ، والرابع ، والعاشر - حينئذ - لا يخطأ فقيه ألبته ، وهذا القول باطل مردود لأنه مصادم للنص السابق. النبي - صلى الله عليه وسلم -  يقول: اجتهد فأخطأ فكيف تقول أصاب النبي - صلى الله عليه وسلم -  يقول أخطأ ، وهذا في مقابلة النص فهو مردود ، "وقيل": يعني بعض المتكلمين "في الفروع يمنع الخطأ": يعني كل مجتهد مصيب ، وأن حكم الله لا يكون واحدًا معينا بل هو تابع لظن المجتهد ، ولعدم القطع بصواب واحد من هذه الاجتهادات يعني يحتمل هذا قال بالتحريم هذا قال بالكراهة كلاهما حق فخذ ما شئت ، "وقيل في الفروع": المراد بالفروع هنا التي لا قاطع فيها من نص أو إجماع فالمصيب فيها واحد وفاقا يعني الفرع نوعان: فرع مجمع عليه وفيه نص هذا يمنع فيه الخطأ لا شك في ذلك ، وأما ما يحتمل الخلاف هذا الذي عناه بهذه المسألة.
وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع  ****** إذ فيه تصويب لأرباب البدع
"وفي أصول الدين": يعني المعتقد التوحيد ونحو ذلك "ذا الوجه امتنع": ذا الوحه هذا ذا اسم إشارة المشار إليه تقسيم الاجتهاد إلى صواب وخطأ يعني لا نقول بتقسيم الاجتهاد إلا في الفروع ، وأما في أصول الدين فلا ، وهذا هو الحق ، "وفي أصول الدين ذا الوجه": يعني تقسيم الاجتهاد إلى صواب وخطأ "امتنع": لأنه إن قلنا بجواز الاجتهاد - حينئذ – "إذ فيه تصويب لأرباب البدع": فكل مبتدع إذا اجتهد وأحدث بدعة وقال أنا مجتهد والاجتهاد يدخل العلميات كما يدخل العمليات وهذا حق إذا فتح الباب ليس لك حجة في إنكار ما قد يكون من أهل البدع "إذ فيه": هذا تعليل "إذ فيه": هذا التقسيم "تصويب لأرباب البدع" "من النصارى حيث كفرا ثلثوا": وأن الله ثالث يعني قائلين بالتثليث فهم مبتدعة ومشركون والمشرك مبتدع "والزاعمون أنهم لم يبعثوا": ﭿ ﮮ  ﮯ    ﮰ   ﮱ  ﯓ  ﯔ ﭾ التغابن: ٧  أنهم لن يبعثوا: يعني من أنكر الميعاد في الآخرة فهم مجتهدون كذلك "أو لا يرون ربهم بالعين": يعني الذي أنكر الرؤية كالمعتزلة والأشاعرة ، "كذا المجوس في ادعى القولين": قولهم بالأصلين يعني في العالم النور والظلمة ، فالنور هي خالقة الخير ، والظلمة هي خالقة الشر إذًا المقصود الأمثلة فقط أنه إذا فتح الاجتهاد وقسم إلى حق وباطل في باب المعتقد الكل يدخل من هذا الباب ، "ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين": يعني أجر على اجتهاده وأجر على أصابته ، "واجعل نصفه": أي نصف الاثنين وهو واحد أجر واحد "من أخطأ": ولا إثم عليه إذا بذل ما في وسعه وفعل ما أمر به - حينئذ - لا إثم عليه على أخطائه على الصحيح إلا أن يقصر في اجتهاده فيأثم واجعل نصفه من أخطأ ، "لما رووا": يعني الصحابة ومن بعدهم "عن النبي": - صلى الله عليه وسلم -  الذي وصفه بأنه "الهادي": هداية الدلالة "في ذاك من تقسيم الاجتهاد": قسمه النبي - صلى الله عليه وسلم -  إلى قسمين وجعل من أخطأ فله أجر واحد نعم.
 "وتم نظم": يعني ما يتعلق بالأصل وهو الورقات للإمام الحرمين الجويني ، قال: "وتم نظم هذه المقدمة": المشار إليها الورقات في فن أصول الفقه وهي من أشهر ما أختصر من هذا الفن ، "أبياتها": أي أبيات هذه المنظومة "في العد در محكمة": يعني مئتا وأربعة دون الخطبة ، الخطبة سبعة أبيات بها تكون أحد عشر ومائة بيت ، "محكمة": يعني متقنه ثم ذكر عام تأليفها أو نظمها قال: "في عام طاء ثم ظاء ثم فا": هذه الطريقة القديمة في العد بالحروف "في عام طاء": يعني تسعة - تقابل تسع – "ثم ظاء": تسع مئة "ثم فا": ثمانين يعني عام تسع وثمانين وتسع مئة ، "ثاني": يعني في اليوم "ربيع شهر وضع": يعني في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول شهر "وضع المصطفى": - صلى الله عليه وسلم -.
   ثم ختم بما بدء به وهو الحمد لله قال: "فالحمد لله": أي أثني عليه الثناء الجميل على جهة التعظيم لله "على إتمامه": يعني على إتمامه هذا النظم الجليل على بمعنى اللام لتعليل ﭿ ﯳ       ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ ﭾ الحج: ٣٧ يعني لأجل هدايته إياكم ، "ثم صلاة الله مع سلامه": ثم: يعني بعد أعطى حق الرب - جل وعلا - صلى وسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -   "صلاة الله": أي رحمته المقرون بالتعظيم على المشهور ، وهذا ما اختاره ابن القيم رحمه الله - تعالى -  ثناءه على عبده في الملأ الأعلى ، "مع سلامه": جمع بين الصلاة والسلام مع كونه أو المنظومة لم يصلِ ولم يسلمْ إنما البيت الذي فيه الصلاة والسلام الذي زاده عبد الحميد قندس بشرحه فوضع ضمن الأبيات ، وليس هو داخل في الأبيات وإنما لكونه  تركه في الأول وعندهم نقد لاذع لمن ترك الصلاة والسلام لأنه جاء التحذير: كل أمر  ... إلى آخره ، وهي أحاديث ضعيفة ثم ذكر مع المداخل ثم صلاة الله مع سلامه أي تحيته لصفيه - صلى الله عليه وسلم -  الائقة "على النبي": جار ومجرور هذا متعلق بقوله: "صلاة الله": هذا مبتدأ "على النبي": هذا خبر وباسكان الياء على الضرورة  ، "وآله": وهو كل مؤمن متبع للنبي - صلى الله عليه وسلم -  ولو كان عاصيا ، "وصحبه": اسم الجمع صاحب يعني صحابي - حينئذ - يكون من عطف الخاص على العام ، "وآله": أي أتباعه على دينه هذا  أولى بأن يفسر به فهذه المواضع ، "وحزبه": أي جماعته المراد به هنا من غلبت ملازمته للنبي - صلى الله عليه وسلم -   فهو خاص الخاص مطلق التعبير فهم أخص من الصحب الذين هم أخص من الآل ، "وحزبه": الحزب الأصل الجماعة الذي أمرهم واحد سواء في خير أو شر اجتمعوا على شيء وأمرهم واحد قلنا هذا يسمى حزبًا ، "وكل مؤمن به": أي صالح مستقيم فهو معطوف على الآل من عطف الخاص على العام.
 هذا ما يتعلق بهذا النظم وهو ما يسره الله - عز وجل - بحل عبارات هذا النظم بشيء مختصر والوصية أولا وآخرًا بتقوى الله - عز وجل - والعمل على طاعته ، واجتناب نهيه ثم المواظبة على العلم الشرعي ، وعلى تحقيق معنى طلب العلم .

والله أعلم  صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

