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 املقدمة
 

ومن وااله،  وصحبهأحق احلمد وأوفاه والصالة والسالم على رسوله ومصطفاه حممد بن عبداهلل وعلى آله  هلل احلمد
 أما بعد:

إصالح كل مشكلة  طريقتعاىل أكمل هلذه األمة الدين فشمل حلوال ملشاكل احلياة يف العهد النبوي وبني  اهلل فإن
الشرعي من أهله املؤهلني الذين كملت  باالجتهادوال يكون ذلك إال  وحل كل معضلة تنتاب البشرية إىل يوم الدين.

 حبثي الفصلي يف أصول الفقه يف جمال االجتهاد ألسباب منها: يكونلديهم آلة االجتهاد. وقد فضلت أن 

هلني األمة بالتقليد ومنعوا االجتهاد من املتأ ألزموااألمة عانت كثريا من املتشددين يف جمال االجتهاد حىت  أن .1
 قرونا، وال بد من توضيح مفاسد هذا االجتاه والتحذير من مآله وعقباه. اإلسالميفوقع اجلمود يف الفقه 

باب االجتهاد بل بالغ حىت دعا إىل كسره،  لفتحنسمع من كثري من املتعاملني من مل يتوقف عند الدعوة  أننا .2
يف األرض وفسادا للخلق، وما أصدق ، الذين يريدون علوا اجلهلةحبيث يدخل فيه كل من هب ودب من 

 رمحه اهلل يف قوله: املباركابن 
 سوء ورهباهنا وأحبار أفسد الدين إال امللوك وهل

وتتبع الرخص حبجة أن االجتهاد مفتوح، فكان  املسائلمن يدعو لفقه التيسري من األخذ بشواذ  فوجدنا
ويبني لألمة أهنم قوم سوء وهبم تفسد حجاب هؤالء األدعياء  ويهتكحريا أن يكشف عوار هذه الدعوى 

 هذه األفكار يكون ببيان شروط االجتهاد وما يدور يف فلكه من مسائل. فساداألديان، وتبيني 

امللة يف وضع احلدود املبينة ملن وصل  وحراسأسباب اختيار هذا املوضوع دراسة جهود علماء الشريعة  ومن .3
بيان واجباته والتزامه أمام األمة، وكيف وضعوا عالمات لطريق و  االجتهاد،مرتبة  –هلذه املرتبة الشريفة 

 مبتغيها إليها، فرحم اهلل تلك األجداث. توصلاالجتهاد 
 

 يف هذا البحث فيتمثل يف التايل: جهدي وأما

ومجع النظري إىل النظري إليضاح مواطن  بينها،جبمع املادة العلمية من كتب األصول املعتمدة والتأليف  قمت -1
 ق وأماكن اخلالف.الوفا
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 اآليات إىل مواطنها بذكر السورة ورقم اآلية. عزوت -2
 األحاديث واآلثار من مراجعها األصلية. خرجت -3
 ما استطعت من أقوال وأبيات إىل قائليها.  عزوت -4
 .االستزادةلألعالم املذكورين يف البحث مع ذكر املرجع ملن أراد  ترمجت -5
 

 البحث إىل متهيد وسبعة مباحث وخامتة. وأما على التفصيل فهي: قسم وقد

 يف تعريف االجتهاد لغة واصطالحا. األول املبحث

 : شروط اجملتهد.الثاين املبحث

 : أقسام االجتهاد.الثالث املبحث

 : جتزؤ االجتهاد.الرابع املبحث

 خمطئ لكنه ال يأمث. ه: هل كل جمتهد مصيب يف الفروع أم املصيب واحد وغري اخلامس املبحث

 أهم نتائج البحث. وتتضمن اخلامتة

رأي . واهلل  إبداءاهلل أن يتفضل برمحته سبحانه على كل من أعانين يف هذا البحث بإعارة كتاب أو  أسأل وأخريا
 املوفق للصواب.

 

 / عبدالعزيز بن سعد الدغيثركتبه

 0505849406/ اجلوال
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 واصطالحا لغة االجتهاد تعريف: األول املبحث

 :لغة االجتهاد تعريف

 .1أمر شاق لتحصيل: بذل الوسع كما يف القاموس، وزاد ابن فارس بيانا فقال: هو استفراغ الوسع لغة االجتهاد

 

 االجتهاد يف اصطالح األصوليني: تعريف

اجلامع املانع منها والذي اختاره مجع من  والتعريف ،2األصوليني يف تعريف االجتهاد اصطالحا عبارات واختلفت
 حمققيهم هو: 

 . 3الوسع لتحصيل ظن حبكم شرعي عملي من دليل تفصيلي الفقيه استفراغ

 

 التعريف: حمرتزات

 الوسع خيرج ما حيصل مع التقصري. استفراغ: قولنا

 خيرج استفراغ غري الفقيه وسعه فال يسمى اجتهادا. الفقيه،: قولنا

 .4مثالظن، خيرج االجتهاد يف القطعيات فال يصح االجتهاد فيها، كالعبادات اخلمس  للتحصي: وقولنا

 .5أن االجتهاد ال يفيد إال حكما ظنيا أيضا ويبني

                                                             

 .1/487، ومعجم مقاييس اللغة 351القاموس احمليط / 1
، 4/169،و اإلحكام لآلمدي 3/576، وشرح خمتصر الروضة 426، وشرح غاية السول /4/458كما يف شرح الكوكب املنري    2

، وإحتاف ذوي البصائر 2/622، ونثر الورود 1027-2/1025، وإرشاد الفحول 2/362، وفواتح الرمحوت 2/382واملستصفى 
8/10. 
وكذا عند الدهلوي يف عقد  16وقريب منه يف أضواء حول قضية االجتهاد / 2يعة اإلسالمية/. االجتهاد يف الشر 3/291التقرير والتحبري  3

 .8/10، ورجحه يف إحتاف ذوي البصائر 3اجليد يف أحكام االجتهاد والتقليد/
 .4/171اإلحكام  4
 .5/2318املهذب  5
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 خيرج استفراغ الوسع يف طلب الرزق مثال. حبكم،: وقولنا

 . 1ليس بشرط يف حتقق حقيقة االجتهاد األحكاماحلكم يف التعريف يشعر بأن استغراق  وتنكري 

 شرعي، خيرج اللغوي والعقلي واحلسي فال يسمى من بذل وسعه فيها جمتهدا اصطالحا.  حبكم: وقولنا

من حترمي  األصولينيخيرج االجتهاد يف العقائد فال اجتهاد فيها اصطالحا. وأما ما يذكره بعض  عملي،: وقولنا
اخلالف بني الصحابة رضي اهلل عنهم يف  لوقوعاالجتهاد يف العقائد وأن املخطئ فيها آمث قطعا فخالف التحقيق، 

 عليه وسلم ربه يف الدنيا. اهللبعض تفاصيل العقيدة كرؤية النيب صلى 

واإلمجاع  والسنةالكتاب دليل تفصيلي، يراد منه األصول األربعة املتفق عليها من أئمة الفقه وهي  من: وقولنا
 والقياس. 

 

 االجتهاد: جماالت

 يف : االجتهادجيوز  ال 
 .كاحلدودوهي: العقديات واألخالقيات والضروريات واملقدرات   القطعيات .1
 وهي املعلومة من الدين بالضرورة. اليقينيات .2
 كفرضية اجلهاد.  املؤبدات .3
 .2العامة كرفع احلرج القواعد .4

 يف: جائز واالجتهاد 
 إىل دليل ظين الثبوت سواء كانت الداللة ظنية أو قطعية. تستندالعملية اليت  األحكام  .1
 .الداللةالعملية اليت تستند إىل دليل قطعي الثبوت ظين  األحكام .2
 .النوازل .3
 األصولية املذهبية. القواعد .4
 .3العقائد تفاصيل .5

                                                             

 .694أصول مذهب اإلمام أمحد / 1
 .16االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية/  2
 الثالث األول من اجملاالت اجلائزة لالجتهاد. 5/2320ويف املهذب  18االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية/ 3
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 نه خمالفة املذهب الذي نشأ عليهيشرتط يف اجملتهد أن يعرف ع هل

عنه خمالفة مذهبه  يعرفاألمر على بعض الناس فينفي صفة االجتهاد عن كثري ممن يستحقها حبجة أنه ال  يلتبس قد
اهلل: من كان موافقا لشيخه يف أكثر املسائل  رمحه 1الدهلويإال يف قليل من املسائل ، وهذا خالف التحقيق . قال 

 . 2هو على بصرية من أمره فهو جمتهدبذلك الدليل و  قلبهلكنه يعرف لكل حكم دليال ويطمئن 

 

 مشروعية االجتهاد أدلة

االجتهاد ومشروعيته بنصوص قرآنية وآثار نبوية وأدلة  جتويزبعده من األصوليني على  ومناهلل   رمحه الشافعي استدل
 عقلية. فمن ذلك:

 البقرة شطرهحيث خرجت فول وجهك شطر املسجد احلرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم  ومن:" تعاىل قوله ( "
 :150.) 

 حيكم به ذوا عدل  النعمتقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من  ال:" تعاىل قوله
 (. 95منكم" )املائدة : 

  (.83نساء:يستنبطونه منهم" )ال الذين لعلمهتعاىل:"  قوله 
 شاهدينوسليمان إذ حيكمان يف احلرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا حلكمهم  وداود:" قائلجل من  قوله 

 (.79-78ففهمناها سليمان وكال آتينا حكما وعلما" ) األنبياء : 
 ديان  باإلظهار على األ أياهلل :  رمحه 3السعود أبو قالأكملت لكم دينكم.."  اليومتعاىل:"  قولهتفسري  ويف

 .4وقوانني االجتهاد" الشرعكلها أو بالتنصيص على قواعد العقائد والتوقيف على أصول 

                                                             

 هو جمدد اإلسالم يف اهلند اإلمام أمحد بن عبدالرحيم املشهور بشاه ويل هللا الدهلوي. من أعظم آاثره كتاب حجة هللا البالغة وكتاب يف 1
 أسباب اختالف الفقهاء.

 .3يف أحكام االجتهاد والتقليد/ عقد اجليد 2
هـ. أشهر مؤلفاته إرشاد العقل السليم إىل 982هـ ابلقسطنطينية املتوىف هبا سنة 893هو حممد بن حممد بن مصطفى العمادي املولود سنة  3

 .454-439النعمانية" مزااي القرآن الكرمي املشهور بتفسري أيب السعود." العقد املنظوم يف ذكر أفاضل الروم املطبوع مع الشقائق 
 .2/8تفسري أيب السعود  4
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 فاجتهد مث حكم احلاكم إذاعليه وسلم:"  اهللاهلل عنه قال قال رسول اهلل صلى  رضي بن العاص عمرو حديث 
 .1"واحدأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر 

  صلى اهلل عليه وسلم صدره وقال: احلمد  اهللاهلل عنه: أجتهد رأيي وال آلو، فضرب رسول  رضي معاذقال  وملا
 . 2اهلل" رسولهلل الذي وفق رسول رسول اهلل ملا يرضي 

 والعمل الصاحل فليس فيه إال االجتهاد  الذنوبأمرنا بإجازة شهادة العدل ، فإذا خلط  بأننا الشافعي واستدل
 .3على األغلب من أمره

 

 االجتهاد: ضرورات

 فال غىن لألمة عنه، وذلك ألسباب: ضروري االجتهاد

 تطبيق ذلك إال باالجتهاد.  العاملمن األحكام ما يتغري تبعا لتغري املصلحة، وال يستطيع  أن .1
 أن من األحكام تتغري بتغري العرف. كما .2
 سد الذرائع حتتاج إىل نظر واجتهاد يف تطبيقها. وقاعدة .3
 .واملكاناألحكام تتغري بتغري احلال والزمان إىل أن  باإلضافة .4
بد من املصري إىل االجتهاد ملعرفة احلكم الشرعي  فالاليت ال نص فيها ال هناية هلا، والنصوص حمدودة،  واحلوادث .5

 . 4فيها
 االجتهاد وفتح اببه: حكم

فرض من  االجتهاداهلل يف كتاب الرد على من أخلد إىل األرض: مجيع الفقهاء متفقون على أن  رمحه 1السيوطي قال
مىت قصر فيه أهل عصر أمثوا   وأنهفروض الكفايات يف كل عصر، واجب على أهل كل زمان، يقوم به بعضهم، 

 . 2كلهم"

                                                             

 1236والرتمذي  5918والنسائي يف الكربى  1716رواه مسلم  1
: تلقته األمة ابلقبول ومل يظهر أحد فيه 2/254( وقال الغزايل يف املستصفى 34والدارمي) 3/616والرتمذي  2/116رواه أبو داود  2

 .1/292الم املوقعني طعنا فال يقدح فيه كونه مرسال. وانظر إع
 .494  - 487الرسالة / 3
 .233-209ملخصا من االجتهاد ومقتضيات العصر/ 4
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 انسدوحوا إىل أن باب االجتهاد قد الذين أوجبوا على أنفسهم تقليد املعني واست  املقلدةتعجب من بعض  ولكنك"
باملعارف العلمية ودونوا هلم يف  اجلهلوانقطع التفضل من اهلل به على عباده، ولقنوا العوام الذين هم يشاركوهنم يف 

املذاهب وانقراض أئمتها، والعجب ال ينقضي من سدهم باب  استقرارمعرفة مسائل التقليد بأنه ال اجتهاد بعد 
 األفهاماهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم وأنه ال سبيل إىل ذلك وال طريق، حىت كأن  كتابن  معرفة الشريعة م

من كتاب اهلل وسنة رسوله قد  أظهرناالبشرية قد تغريت والعقول اإلنسانية قد ذهبت... وكأن هذه الشريعة اليت بني 
يعمل الناس بشيء مما يف الكتاب والسنة...  دين اهلل فال يفصارت منسوخة والناسخ هلا ما ابتدعوه من التقليد 

خيلق  أناإلسالمية من يفهم الكتاب والسنة...والزم قوهلم أن اهلل تعاىل ال يتمكن من  امللةوكأنه مل يبق يف أهل هذه 
 . 3خلقا يفهمون ما شرعه هلم"

  

 خلو الزمان من جمتهد: جواز

 يف جواز خلو األرض من جمتهد على قولني: العلماء اختلف

 قول اجلمهور وهو أنه جيوز خلو األرض من جمتهد، واستدلوا بأدلة منها:األول القول : 
يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض  الاهلل  إنيف الصحيحني من قوله صلى اهلل عليه وسلم:"  ما .1

 . 5الفتح يف اهلل رمحه 4حجر ابنن من جمتهد على تفصيل ذكره خلو الزما جواز علىالعلم بقبض العلماء" 
 .6أنه ال يلزم عن هذا القول حمال لذاته كما .2

                                                                                                                                                                                                                           

هـ ، رزق التبحر يف شىت العلوم الشرعية واللغوية 911هـ وتويف سنة 849هو احلافظ املوسوعي عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي، ولد سنة  1
 .5  -3والعقلية وترط أكثر من ستمائة مصنف." مقدمة الرسائل التسع للسيوطي" 

 .54عن االجتهاد ومقتضيات العصر/ 1/13الطبعة املنريية  2
 .70-63ل املفيد يف أدلة االجتهاد والتقليد/القو  3
هـ، فتح هللا عليه 852هـ املتوىف هبا سنة 773هو احلافظ أمحد بن علي بن حممد ابن حجر الكناين العسقالين الشافعي املولود مبصر سنة  4

-1/87والتقريب واإلصابة. " البدر الطالع  يف معرفة علوم احلديث فتحا عظيما وانتفع املسلمون آباثره اليت من أجلها فتح الباري والتهذيب
 ".273-7/270" ، " شذرات الذهب 92

 .73احلديث حجة بنفسه/ 13/244فتح الباري  5
 .365-3/362، بيان املختصر ) شرح خمتصر ابن احلاجب(  3حاشية رقم  64/ 4حاشية املوافقات  6



 
 

 عبدالعزيز بن سعد الدغيثرد. – معامل يف االجتهاد الفقهي

 9 

 الفقهاء،  إىل  1إسحاق الشريازي أبو: اختيار احلنابلة أنه ال يعدم عصر من جمتهد، ونسبه األستاذ الثاين القول
 مبا يلي: واستدلوا. 3اهلل تعاىل رمحه 2دقيق العيد ابنواختاره 

على احلق ، ال يضرهم من خذهلم ، حىت يأيت أمر  ظاهرينتزال طائفة من أميت  الصلى اهلل عليه وسلم:"  قوله .1
 . 4اهلل وهم كذلك"

 .5بأن احلديث ال ينفي خلو األرض من جمتهد وأجيب

 .6نها"رأس كل مئة سنة من جيدد هلا دي علىاهلل يبعث هلذه األمة  إنصلى اهلل عليه وسلم:"  قوله .2
 األمة معصومة أن تضيع الفرض الكفائي الذي هو االجتهاد. أن .3

 مل يعد االجتهاد فرض كفاية.  لالجتهادبأنه إذا مات العلماء ومل يبق أهل  وأجيب

  

                                                             

هـ. من أشهر مؤلفاته التنبيه واللمع 476هـ املتوىف ببغداد  سنة 393ابد  سنة إبراهيم بن علي بن يوسف األصويل الشافعي املولود بفريوز أ 1
 . 43-1/39والتبصرة. " معجم األصوليني " 

هـ. من أشهر كتبه  إحكام األحكام 702هـ املتوىف سنة 625هو اإلمام حممد بن علي بن وهب املشهور اببن دقيق العيد املولود بينبع سنة  2
 .  3/156شرح عمدة األحكام." أجبد العلوم " 

 .55عن االجتهاد ومقتضيات العصر/ 399وأصول الفقه أليب زهره/ 236اإلرشاد/ 3
 (.65/  13لشرح رواه مسلم ) مع ا 4
 .364/  3بيان املختصر ) شرح خمتصر ابن احلاجب(  5
 ( .599( وصححه األلباين يف الصحيحة )4291رواه أبو داود )  6
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 الثاين: شروط االجتهاد املبحث

 

 :يف تيسري االجتهاد متهيد

ولكن قد  الصواب،أن القول بإغالق باب االجتهاد، وأنه يستحيل وجود اجملتهد املطلق قول بعيد عن  بيان تقدم
ذلك أنه قد وقع التشديد يف شروط االجتهاد  وبيانيقبل املنازع هذا التقرير من ناحية نظرية وجيعله مستحيال عمليا، 

واألئمة األربعة املتبوعني. وقد  والتابعنيمن الصحابة  اجملتهدينأهنم أعظم   يفووضع شروط مل جتتمع يف من مل ينازع 
اهلل: احلق الذي ليس عليه غبار احلكم بسهولة  رمحه 1الصنعاينفقال  احملققني،بني خطأ هذا املنزع أئمة اإلسالم 

 وفكراا صافيا منه يف األعصار اخلالية ملن له يف الدين مهة عالية، ورزقه اهلل فهم أسهلاالجتهاد يف هذه األعصار وأنه 
اهلل يف كتابه  رمحه 3بن إبراهيم ابن الوزير حممدالصنعاين عن اإلمام  ونقل. 2صحيحا ونباهة يف علمي الكتاب والسنة

االجتهاد واستبعادهم له حىت صار كاملستحيل فيما  الزمانالقواعد قال: اعلم أنه قد كثر استعظام الناس يف هذا 
التشديد العظيم وليس هو باهلني، ولكنه قريب مع االجتهاد أي يف حتصيله  هذا يشددونبينهم، وما كان السلف 

 . 4الذوق والسالمة من آفة البالدة وصحة

يف هذا  خيالفاهلل: فاالجتهاد على املتأخرين أيسر وأسهل من االجتهاد على املتقدمني وال  رمحه 5الشوكاين وقال 
 . 6من له فهم صحيح وعقل سوي  

كتاب اهلل بعد أن يقيم   يفهميف البدر الطالع:والذي أدين اهلل به أنه ال رخصة ملن علم من لغة العرب ما  أيضا وقال
الفقه يف ترك العمل مبا يفهمه من آيات  أصوللسانه بشيء من علم النحو والصرف وشطر من مهمات كليات 

                                                             

علمه  هو اإلمام حممد بن إمساعيل األمري الصنعاين اليمين احملدث الفقيه املتفنن يف علوم كثرية، ترك من املؤلفات العظيمة ما يدل على سعة  1
 .3/191هـ. " أجبد العلوم 1182ل السالم وإسبال املطر على قصب السكر. تويف سنة كسب

 .103إرشاد النقاد إىل تيسري االجتهاد/ 2
هـ، أشهر 840هـ املتوىف هبا ابلطاعون سنة 775هو السيد حممد بن إبراهيم الوزير احلسيين، اإلمام العالمة األصويل املولود ابليمن سنة  3

 .191-3/190لعواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم يف الرد على الزيدية، وإيثار احلق على اخللق. " أجبد العلوم مصنفاته كتاب ا
 .133إرشاد النقاد إىل تيسري االجتهاد/ 4
العقل هـ، مؤلفاته تدل على علو ابعه يف علوم 1250هـ املتوىف سنة 1172هو العالمة  حممد بن علي بن حممد الشوكاين املولود سنة  5

 ".3/201والنقل . من مؤلفاته نيل األوطار وفتح القدير والسيل اجلرار وغريها. " أجبد العلوم 
 .2/1039إرشاد الفحول 6
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اليت مجعها األئمة املعتربون كالصحيحني وما  على كتب السنة املطهرة االطالعالكتاب العزيز، مث إذا انضم إىل ذلك 
هو حسن وملا هو  وملامما التزم فيه مصنفوه الصحة أو مجعوا بني الصحيح وغريه مع البيان ملا هو صحيح  هبمايلتحق 

من بلغ يف العلم إىل رتبة يفهم هبا  أنإىل أن قال: فاحلاصل …ضعيف وجب العمل مبا كان كذلك من السنة،
من تفسري السلف الصاحل ويهتدي به إىل كتب السنة اليت يعرف هبا  خمتلفااهلل ويرجح هبا بني ما ورد تراكيب كتاب 
 .1…"ليس بصحيح فهو جمتهد وماما هو صحيح 

 

 اجملتهد: شروط

 الصحابة،يف شروط االجتهاد، فمنهم من شدد فوضع شروطا ال جتتمع يف كثري من جمتهدي  األصوليون اختلف
أكثر األصوليني ترجع إىل  عليهاومنهم من تساهل فجعل لكل إنسان احلق يف االجتهاد. وجممل الشروط اليت 

العلمية واألمانة مها جممع  فالقوةاستأجرت القوي األمني"  منخري  إنشرطي الوالية املذكورة يف قوله تعاىل:" 
ه اهلل أحد شيوخه عن بعض العلماء قال: ال يسمى يروي رمح حيثاهلل  رمحه 2الشاطيبنقله  ماالشروط. وما أحسن 

 عاملا بعلم ما إال بشروط أربعة: العامل
 علما بأصول ذلك العلم على الكمال. أحاط: أن يكون قد أحدها

 على العبارة عن ذلك العلم ، قدرة: أن تكون له والثاين

 مبا يلزم عنه،  عارفا: أن يكون والثالث

 . 3ى دفع اإلشكاالت الواردة على ذلك العلمعل قدرة: أن تكون له والرابع

 غايةاهلل: فحق على طلبة العلم بلوغ   رمحه الشافعي إىل حتصيلها أشرف املقاصد ، قال للسعيهذه الشروط  ومعرفة
علمه: نصا  استدراكيف االستكثار من علمه والصرب على كل عارض دون طلبه ، وإخالص النية هلل يف  جهدهم

إال بعونه. فإن من أدرك أحكام اهلل يف كتابه نصا  خريواستنباطا ، والرغبة إىل اهلل يف العون عليه ، فإنه ال ُيدرك 

                                                             

 .98-2/81البدر الطالع  1
وافقات هو العالمة اجملدد أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرانطي الشاطيب املالكي مذهبا، ألف حتفا خلدت علمه كالكتاب املشهر ابمل 2

 .1/71هـ. األعالم للزركلي 790وكتاب االعتصام. تويف سنة 
 . 116، عن نظرية املقاصد عند الشاطيب / 107اإلفادات للشاطيب /  3
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 قلبهمبا علم منه : فاز بالفضيلة يف دينه ودنياه ، وانتفت عنه الرَيب، ونورت يف  والعملواستدالال ووفقه اهلل للقول 
 . 1ن موضع اإلمامةاحلكمة ، واستوجب يف الدي

 :   التايلالشروط على التفصيل فهي على النحو  وأما 

 

 األول اإلسالم  الشرط

 2يصح اجتهاد الكافر. فال وعليه

  

 الثاين :التكليف الشرط

 أما اجملنون فال يتصور منه االجتهاد أصال وإال فهو شرط بال خالف. .3يصح اجتهاد الصيب فال وعليه

 

 الثالث: عدالة اجملتهد الشرط

 يف اشتاط العدالة على قولني: األصوليون اختلف

أيها  يالقوله تعاىل:"  وخربهليست بشرط لعدم تعلق العدالة باالجتهاد، وإمنا تشتط عدالته يف قبول فتياه  أهنا: األول
 . 4(6الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ...")احلجرات:

اتفق  وقد. 1بأن الفاسق وإن أدرك فال يصلح قوله لالعتماد كقول الصيب وعلل 5اجلويينشرط وهو قول  أهنا: الثاين
املقرر أن من شروط االجتهاد  ومن.  3إمجاع املسلمني فيه 2اخلطيب أهل العلم على أن الفاسق ال تصح فتواه ونقل

                                                             

 .19الرسالة /  1
 .251والواضح لألشقر / 3/292والتقرير والتحبري  4/170واإلحكام لآلمدي  2/363فواتح الرمحوت  2
 .251والواضح لألشقر / 2/869هانوالرب  2/1027إرشاد الفحول  3
 .2/627، نثر الورود 2/364، فواتح الرمحوت 2/382، املستصفى 3/960، روضة الناظر 428شرح غاية السول / 4
 هـ ، حقق ودقق حىت صار أعلم املتأخرين مبذهب الشافعي كما يف410هو أبو املعايل إمام احلرمني عبدامللك بن عبدهللا اجلويين املولود سنة  5

 ". 3/119" ، أجبد العلوم 3/81هـ. من آاثره األصولية الربهان والورقات. "معجم األصوليني  478وفيات األعيان، وتويف سنة 
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أحسن ما قاله  وما"  فرقاناتتقوا اهلل جيعل لكم أيها الذين آمنوا إن  يااملعتقد، قال تعاىل:"  وسالمةصحة النية 
فيبين شرع اهلل ،  وسلممسوٌّ باجملتهد ليكون يف مكان رسول اهلل صلى اهلل عليه  واالجتهاد:" االعتصام يف الشاطيب

 .4وهل يبلغ هذه املنزلة من يتبع البدعة ومن يكون له هوى"

األمر من جهتك ، فلمن نسأل بعدك ؟ فقال : سلوا  علينااهلل فقيل له : رمبا اشتد  رمحه أمحد اإلمام سئل وقد
 رضي بن اخلطاب عمر بقول أمحدأهل أن يوفق للصواب. قال ابن القيم: واقتدى اإلمام  فإنه ،5الوراق عبدالوهاب

 منمور صادقة ، وذلك لقرب قلوهبم املطيعني وامسعوا منهم ما يقولون ، فإهنم جتلى هلم أ أفواهاهلل عنه : اقتبوا من 
وأقوى ، وكلما بعد عن اهلل  أمتاهلل ، وكلما قرب القلب من اهلل زالت عنه معارضات السوء ، وكان نور كشفه للحق 

العلم نور يقذفه اهلل يف القلب ، يفرق به العبد بني  فإن، كثرت عليه املعارضات ، وضعف نور كشفه للصواب ، 
قد ألقى على قلبك نورا فال  اهللاهلل عنهما أول ما لقيه : إين أرى  رضي للشافعي مالكقال  اخلطأ والصواب. وقد

( ، ومن 29الذين آمنوا إن تتقوا اهلل جيعل لكم فرقانا ") األنفال :  أيها ياتطفئه بظلمة املعصية. وقد قال تعاىل : " 
 .  6كان فرقانه أمت وباهلل التوفيق  اهللكان قلبه أقرب إىل النور الذي يفرق به العبد بني احلق والباطل ، وكلما   الفرقان

الكبائر وال  واقتحموانصطدم بالواقع املر يف كثري من البالد حيث جتد أهل العلم قد أصروا على الصغائر  قد ولكن
أن يكون معلنا بفسقه ، داعيا إىل بدعته  إال: وكذلك الفاسق  فقالالقيم رمحه اهلل  ابن فصل ولذلكمثت إال هم.  

خيتلف باختالف األمكنة واألزمنة والقدرة والعجز ، فالواجب شيء  وهذا، فحكم استفتائه حكم إمامته وشهادته ، 
بني  العداوةمن يطبق بني الواقع والواجب وينفذ الواجب حبسب استطاعته ، ال من يلقي  والفقيهوالواقع شيء، 

عم الفسوق وغلب على أهل  وإذا، فلكل زمان حكم ، والناس بزماهنم أشبه منهم بآبائهم ، الواجب والواقع 
ووالياهتم لعطلت األحكام ، وفسد نظام احلق ،  وفتاويهماألرض فلو منعت إمامة الفاسق وشهادهتم وأحكامهم 

                                                                                                                                                                                                                           

 .2/871الربهان 1
هـ. من 463هـ املتوىف سنة 393هو يف اصطالح النووي رمحه هللا يف كتابه: اخلطيب البغدادي احلافظ أبو بكر أمحد بن علي، املولود سنة  2

 ".3/96أعظم آاثره اتريخ بغداد وأكثر من مائة مصنف يف علوم احلديث. " أجبد العلوم 
 .20أدب الفتوى/ 3
 .42عن االجتهاد اجلماعي/ 4/114املوافقات   4
هـ." سري أعالم 251هو العابد الزاهد الثقة عبدالوهاب بن عبداحلكم الوراق البغدادي، روى له أبو داود والرتمذي والنسائي. تويف سنة  5

 ". 324-12/323النبالء 
 . 212 – 211/  4إعالم املوقعني  6
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االختيار ، وأما عند الضرورة اعتبار األصلح فاألصلح ، وهذا عند القدرة و  فالواجبوبطلت أكثر احلقوق ، ومع هذا 
 . 1بالباطل فليس إال االصطبار والقيام بأضعف مراتب اإلنكار  والغلبة

 

 الرابع: العلم بالوحيني الشرط

ألنه ال جيوز له الفتيا بالقياس مع وجود النصوص  وذلك. 2أهم الشروط ومل خيالف يف اشتاطه أحد الشرط وهذا
أيها الذين  تعاىل: يا لواخلرب موجود وقد قا القياسالرسالة على أنه ال حيل  يفرمحه اهلل  الشافعي الشرعية فقد نص

 .3(1")احلجرات:ورسولهآمنوا ال تقدموا بني يدي اهلل 

 

 القرآن  من للمجتهدالالزم معرفته   القدر

احملكم  بنياهلل: والذي يشتمل عليه الكتاب مما حيتاج إليه الفقيه أحكام القرآن والفصل  رمحه 4عقيل ابن قال
والعام واخلاص والصحيح من األخبار  والظاهرواملتشابه والناسخ واملنسوخ واجململ واملفسر واملطلق واملقيد والنص 

 .5ار من لغة العرب"اآلي واألخب ىنبظاهره ومع االختالفوالباطل، وطريق اجلمع بني ما أوهم 

  العريب وابن 1القرايفاهلل اآليات اليت يشتط للمجتهد استحضارها عند احلاجة مخسمائة آية، وكذا  رمحه 6الغزايل جعل
 ،3آيات األحكام يف تصنيف وجعلها مخسمائة آية أفرد 2بن سليمان مقاتلاجلميع. وسبب ذلك أن  اهلل رحم

                                                             

 .180/  4إعالم املوقعني  1
 3/292والتقرير والتحبري  2/870، والربهان  511 – 509، والرسالة /  274/ 7يف كتاب إبطال االستحسان يف خامتة األم كما    2

وشرح  5/456والواضح البن عقيل  3/960وروضة الناظر  2/383واملستصفى  2/1027وإرشاد الفحول  2/363وفواتح الرمحوت 
 .5/2322واملهذب  4/460شرح الكوكب املنري و  426وشرح غاية السول / 3/577خمتصر الروضة 

 .22-21احلديث حجة بنفسه /  3
هـ. كان من األذكياء الكبار، برع يف علم 513هـ واملتوىف سنة 431هو أبو الوفاء علي بن عقيل الظفري البغدادي احلنبلي املولود سنة  4

 ".3/251األصول. "معجم األصوليني الفقه وأصوله. وكتابه الواضح من أعظم آاثره بل من أوسع وأنفع كتب 
 .5/456الواضح البن عقيل  5
هـ، له من التصانيف املستصفى واملنخول 505هو الفقيه األصويل أبو حامد حممد بن حممد بن حممد الطوسي الغزايل الشافعي، تويف سنة  6

 ".   7/22وغريمها. " األعالم 
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: وما اهلل رمحه 5الشنقيطي العالمة قال. 4ما يدل بالذات أي بداللة املطابقة ال بطريق التضمن وااللتزام ومقصودهم
: ال تكاد جتد آية إال وفيها حكم، القرايف وقال. 6زعمه البعض من أن األحكام حمصورة يف مخسمائة آية غري صحيح

. 9خيلو شيء من القرآن عن حكم يستنبط منه بداللة االلتزام ال: 8الفتوحي وقال. 7يف مخسمائة آية بعيد وحصرها
يستخرج األحكام من اآليات الواردة جملرد القصص  فإنه: ومن له فهم صحيح وتدبر كامل الشوكاين وقال

 .10واألمثال

 

 يشرتط حفظ آايت األحكام هل

العلماء  من: وال أعرف أحدا وزيرال ابنيشتط ذلك، قال  العليه مجاهري األصوليني بل حكي إمجاعا أنه  الذي 
 .11إليها الرجوعأوجب حفظها غيبا بل شرطوا أن يعرف مواضعها حىت يتمكن عند احلاجة من 

 

                                                                                                                                                                                                                           

هـ بعد أن ترك لألمة 684الصنهاجي املصري املالكي، العالمة الفقيه األصويل، تويف سنة هو شهاب الدين أبو العباس أمحد بن أيب العالء  1
 علما واسعا مسطرا يف كتبه اجلليلة كموسوعة "الذخرية" يف فقه اخلالف والفروق والتنقيح وشرحه وشرح احملصول وغريها. " معجم األصوليني

1/91-93 ." 
-7/201، وسري أعالم النبالء 451-28/434هـ. هتذيب الكمال 150ابلكذب، مات سنة  مقاتل بن سليمان البلخي املفسر، متهم  2

202. 
 .3/292وذكره ابن أمري احلاج يف التقرير والتحبري  6/199حكاه املاوردي كما يف البحر احمليط  3
 .4/460وشرح الكوكب املنري  2/1028وإرشاد الفحول  137الذخرية / 4
سر املتفنن حممد األمني بن حممد املختار اجلكين الشنقيطي، من أكابر علماء القرن الرابع عشر، ألف من الكتب هو العالمة األصويل املف 5

 هـ." مقدمة أضواء البيان بقلم الشيخ عطية سامل رمحه هللا".1393أضواء البيان يف التفسري وشرحا ملراقي السعود وغريها.  وتويف سنة 
 .2/624نثر الورود  6
 .437قيح /شرح التن 7
ه هو األصويل الفقيه حممد بن أمحد الفتوحي احلنبلي ، املشهور اببن النجار، ألف شرح الكوكب املنري يف األصول ومنتهى اإلرادات يف الفق 8

 ". 6/6هـ. " األعالم 972وغريمها. تويف سنة 
 .4/460شرح الكوكب املنري  9

 .2/1028إرشاد الفحول  10
 .133االجتهاد/إرشاد النقاد إىل تيسري  11
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 الالزم معرفته من السنة للمجتهد القدر

 ما يشتط يف اجملتهد قدرته على متييز صحيح احلديث من ضعيفه. أهم من

 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  عنألحاديث االرجل يكون عنده الكتب فيها  عن أمحد اإلمامسئل  فقد
من غريه هل يأخذ مبا شاء من ذلك؟ فقال: ال ، بل  الصحيحواختالف الصحابة وال يعرف صحة األسانيد وال 

 .1يسأل أهل العلم
 يف احلديث وليس بعامل بالفتيا؟ قال: ينبغي  مباتقول يف الرجل يسأل عن الشيء فيجيب  ما أمحد اإلمام وسئل

عارفا بالسنن، عاملا بوجوه القرآن عاملا باألسانيد الصحيحة وإمنا جاء  يكونللرجل إذا محل نفسه على الفتيا أن 
من  بصحيحهالقلة معرفتهم مبا جاء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف السنن وقلة معرفتهم  خالفخالف من 

 .3يفيت الرجل؟ قال: إذا كان عاملا باألثر بصريا بالرأي" مىت: 2اهللاملبارك رمحه  البن و قيل ،سقيمها"
 بني  مييزمل يعرف حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعد مساعه ومل  من:" اهلل رمحه البغدادي اخلطيب وقال

 حىتجيوز أن يكون الرجل إماما  ال:" اهلل رمحه 5بن مهدي عبدالرمحن وقال. 4صحيحه وسقيمه فليس بعامل"
 .6يعلم ما يصح مما ال يصح"

 ومتنا وأن يكون عاملا حبال الرواة ولو  سندا: ويشتط أن يكون عاملا بصحة احلديث وضعفه الفتوحي وقال
 .  7تقليدا، كنقله ذلك من كتاب صحيح

هي ثالثة آالف،  وقيلاألحاديث اليت يلزم اجملتهد معرفتها بالعدد فاختلف فيه فقيل مخسمائة حديث  حتديد وأما
 الشوكاينأحسن قول  وما. 8أن يكون عنده أصل جيمع أحاديث األحكام يكفيه: الغزايلوهي أعداد تقريبية، وقال 

 اليتعاملا مبا اشتملت عليه جماميع السنة  شك فيه وال شبهة أن اجملتهد ال بد أن يكون اليقول: واحلق الذي  حيث
واملستخرجات والكتب اليت  املسانيدصنفها أهل الفن كاألمهات الست وما يلتحق هبا مشرفا على ما اشتملت عليه 

                                                             

 .5/459الواضح  1
 ".3595هـ " التقريب الرتمجة رقم 181هو عبدهللا بن املبارك املروزي اإلمام احملدث الفقيه ، اجتمعت فيه خصال اخلري وتويف سنة  2
 .34عن إيقاظ اهلمة / 2/157الفقيه واملتفقه  3
 .55عن إيقاظ اهلمة / 2/295اجلامع  4
 ".4044هـ. " التقريب الرتمجة رقم 198هو احلافظ احملدث عبدالرمحن بن مهدي العنربي موالهم أبو سعيد البصري ، تويف سنة  5
 .55) اهلامش( عن إيقاظ اهلمة / 121تذكرة السامع واملتكلم/ 6
 .4/170واإلحكام  2/870والربهان  2/363وقريب منه يف فواتح الرمحوت  4/461شرح الكوكب املنري  7
 .6/200البحر احمليط  8
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ما  مجعاالجتهاد يف جزئية من الشريعة فيكفيه  راداملقصود اجملتهد املطلق ، أما من أ ولعل. 1التزم مصنفوها الصحة
 هذه اجلزئية واالجتهاد على ضوئها.ورد يف 

 

 يشرتط حفظ أحاديث األحكام هل

بالبحث  مواضعهاأن تكون السنة حمفوظة يف ذهنه بل املطلوب أن يكون ممن يتمكن من استخراجها من  يشتط ال
 .3كان حفظها أحسن وأكمل  وإن. 2عنها عند احلاجة إىل ذلك

 

 اخلامس: معرفة اللسان العريب الشرط

 والتاكيبنصوص الوحيني من علوم النحو والصرف والغريب  مالشرط أن يعلم كل ما يعينه يف فه هبذا واملقصود
والفتوحي والشوكاين وغريهم  والقرايف 4واجلويين واآلمدي والغزايل كالشافعيالعربية. وقد شرطه اجلماهري من األصوليني  

5 . 

نفس اللغة العربية  إن:" اإلسالم شيخالوحيني إال بذلك، قال العربية من الدين ألنه ال سبيل إىل فهم  علوم ومعرفة
ال يتم  ومافرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، وال يفهم إال بفهم اللغة العربية،  ومعرفتهامن الدين، 

حرص  ولذلك. 6على الكفاية" واجبالواجب إال به فهو واجب. مث منها ما هو واجب على األعيان، ومنها ما هو 
يذكر الصحابة الذين اختلطوا باألعاجم أال يغفلوا علوم العربية، فقد   فكاناهلل عنه على هذا األمر  رضي الفاروق

                                                             

 .2/1030إرشاد الفحول  1
 .2/1030إرشاد الفحول  2
 .2/384املستصفى  3
اإلحكام يف األصول وخمتصره: منتهى السول، وتويف  هو الفقيه األصويل علي بن أيب علي بن حممد التغليب اآلمدي الشافعي ، ترك من اآلاثر 4

 ".22/364هـ . " السري 631سنة 
 870-2/869والربهان  2/352واملستصفى  511 – 509، والرسالة /  274/ 7كما يف كتاب إبطال االستحسان يف خامتة األم   5

واملهذب  2/1031وإرشاد الفحول  137/والذخرية   4/170واإلحكام  4/581وشرح الكوكب املنري  2/363وفواتح الرمحوت 
5/2325. 
 .1/470االقتضاء   6
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بعد: فتفقهوا يف السنة، وتفقهوا يف  أما:" قالعنهما  اهلل  رضي األشعري موسى أيب إىل بن اخلطاب عمركتب 
فقه العربية هو الطريق  وأعمال،الدين فيه فقه أقوال  ألن:"  اإلسالم شيخقال  ،1"عريبالعربية، وأعربوا القرآن فإنه 

اللحن  تعلموا:" أيضااهلل عنه  رضي الفاروق. وقال األعمالإىل فقه األقوال وفقه الشريعة هو الطريق إىل فقه 
انه ويقيم هبا اهلل: أرأيت الرجل يتعلم العربية ليقيم هبا لس رمحه 3البصري للحسن وقيل.  2والفرائض فإهنا من دينكم"

العجمة يتأولون  أهلكتهموقال:"  ،توجيهها فيهلك" هفليتعلمها، فإن الرجل يقرأ باآلية فيعيا نعممنطقه؟ قال:" 
 . 4القرآن على غري تأويله"

اهلل  رمحه فارس ابناهلل على أهل وقته من غفلتهم عن العلوم العربية وانشغاهلم عنها فقال  رمحه 5فارس ابن حتسر وقد
فيما يكتبونه أو يقرؤونه اجتناهبم بعض الذنوب، فأما اآلن فقد جتوزوا حىت إن  اللحن: وقد كان الناس قدميا جيتنبون 

حمدثون وفقهاء فهما  حننحيدث فيلحن والفقيه يؤلف فيلحن فإذا نبها قاال: ما ندري ما اإلعراب وإمنا  احملدث
فقه الشافعي بالرتبة العليا يف القياس  منمن يذهب بنفسه ويراها يسران مبا يساء به اللبيب. ولقد كلمت بعض 

الدليل على صحته.  إقامةأي شيء هو؟ فقال: ليس علي هذا، وإمنا علي  ومنفقلت له: ما حقيقة القياس ومعناه؟  
سوء وال يدري ما هو. ونعوذ باهلل من  معناه،فقلَّ اآلن يف رجل يروم إقامة الدليل على صحة شيء ال يعرف 

 .6االختيار"

اهلل : من تبحر يف النحو اهتدى إىل كل  رمحه الشافعيكبار األئمة يعنون بعلوم العربية عناية فائقة ، قال   كان  وقد
: أنا يقول 8اجلرميو . 7مسائل الفقه إال أجبت عنها من قواعد النحو منالعلوم. وقال أيضا : ال أسأل عن مسألة 

 كان  عمر اجلرمي أباالكالم قال: ألن  هذا املربد فلما بلغ ،9اهلل رمحه– سيبويهمنذ ثالثني سنة أفيت الناس من كتاب 
                                                             

 (.9963رواه ابن أيب شيبة)  1
 (.9975رواه ابن أيب شيبة )  2
 –هـ " التقريب 110هو اإلمام احلسن بن يسار البصري األنصاري موالهم، املشهور ابلفضل والعلم والزهد، روى له اجلماعة وتويف سنة  3

 ".1237الرتمجة رقم 
 .1/304االعتصام   4
هو أبو احلسني أمحد بن فارس القزويين الرازي اللغوي، من أعظم عباقرة العربية ، يشهد له على ذلك كتبه اليت منها الصاحيب ومقاييس  5

 ".105 – 25هـ. " ابن فارس اللغوي 395اللغة ، تويف سنة 
 .66التعامل/ 6
 .67صفحة 182لبيان العدد رقم عن جملة ا 231شذرات الذهب البن العماد /  7
 ".563 – 10/561هـ . " السري 225هو إمام العربية أبو عمر صاحل بن إسحاق اجلرمي البصري، تويف سنة  8
 .83/  4املوافقات  9
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. 1تفقه يف احلديث، إذ كان كتاب سيبويه يتعلم منه النظر والتفتيش سيبويهصاحب حديث ، فلما عرف كتاب 
 مالك السبب يقول اإلمام وهلذا. 2إال االستعانة على الفقه – ربيةالعيعين علوم  –: ما أردت هبا أيضا الشافعي وقال
لو رأى  كيف  مالكااهلل  ورحم. 3برجل غري عامل بلغة العرب يفسر كتاب اهلل إال جعلته نكاال أوتىاهلل: ال  رمحه

 زماننا هذا!!.

من ضل من أهل الشريعة  كثرأ إن: 4جين ابنعلوم العربية سبب ضالال يف فهم كثري من املتفقهة ، قال  يف والضعف
استهواه واستخف حلمه ضعفه يف هذه اللغة الكرمية الشريفة  ،فإمناعن القصد فيها ، وحاد عن الطريقة املثلى إليها 

 .5هبااليت خوطب الكافة 

: اهلل رمحه الشوكاين قالبعض العلماء أن معرفة متون خمتصرة يف علوم العربية تكفي للمجتهد وفيه ما فيه،  ذكر وقد
أو كتاب متوسط من املؤلفات املوضوعة  خمتصراهتاومن جعل املقدار احملتاج إليه يف هذه الفنون هو معرفة خمتصر من 

هلا، والتوسع يف االطالع على مطوالهتا مما يزيد اجملتهد قوة يف البحث،  املمارسةفيها فقد أبعد، بل االستكثار من 
يف هذه العلوم، وإمنا  القويةمطلوبه. واحلاصل أنه ال بد أن تثبت له امللكة يف االستخراج، وبصرية يف حصول  وبصرا

 . 6الفنون هذهتثبت هذه امللكة بطول املمارسة، وكثرة املالزمة لشيوخ 

الصحيح  الفهممبقدار التضلع من علوم العربية مع العلوم األخرى املشروطة يكون قرب اجملتهد من  أنه وليعلم
جعله اهلل لسان من ختم  الذيمن العلم باللسان  -أي املتفقه –: وما ازداد اهلل رمحه الشافعي للنصوص، قال اإلمام

 .7به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خريا له

متوسط يف  فهواهلل: وإذا فرضنا مبتدئا يف فهم العربية فهو مبتدئ يف فهم الشريعة، أو متوسطا  رمحه الشاطيب وقال 
العربية كان كذلك يف الشريعة، فكان فهمه  يففهم الشريعة، واملتوسط مل يبلغ درجة النهاية، فإذا انتهى إىل الغاية 

                                                             

 .2/438عن مقاالت العالمة الطناحي  1/5كتاب سيبويه   1
 .1/75السري  2
 .68صفحة 182عن جملة البيان العدد رقم  179/  2اإلتقان للسيوطي  3
هـ، ولع ابملتنيب وشرح ديوانه، وألف يف دقائق النحو والتصريف 392هـ وتويف سنة 330هو عثمان بن جين أبو الفتح النحوي، ولد قبل  4

 ".1/312"، وفيات األعيان 12/81مؤلفات سارت هبا الركبان. " معجم األدابء 
 .67صفحة 182عن جملة البيان العدد رقم  245/ 2اخلصائص  5
 .1032-2/1031إرشاد الفحول  6
 .49الرسالة /  7
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الفصحاء الذين فهموا القرآن حجًة، فمن مل يبلغ شأوه فقد نقصه  منفيها حجة، كما كان فهم الصحابة وغريهم 
 .1من قصر فهمه مل يكن حجة، وال كان قوله مقبوال" التقصري عنهم، وكل مبقدارمن فهم الشريعة 

    

 علم الكتاب والسنة: –االنشغال ابللغة عن العلم املقصود  كراهة

علوم الغايات ، فقد كره  عنبأمهية اللغة وفهمها فال بد من التنبه من أال ينشغل الطالب بعلوم الوسائل  التنويه ومع
يف ذلك وقال:هو يشغل  توسعه اهلل رمحه 2عبيدة أيبيف معرفة اللغة وغريبها وأنكر على  التوسع رمحه اهلل أمحداإلمام 

حاجة للمجتهد يف معرفته كعلل النحو  الأن كثريا من مباحث النحو  إىلالوزير  ابن وأشار. 3منه أهمعما هو 
 ومنهمقيق اآلالت وتدقيقها : غالب طلبة علوم االجتهاد تنقضي أعمارهم يف حتاهلل رمحه الشوكاين وقال. 4وغريها

 وبرى واحلرب 5الكاغد حصلمن ال يفتح كتابا من كتب السنة وال سفرا من أسفار التفسري. فحال هذا كحال من 
اآلالت هو الكتابة كذلك  هذهأقالمه والك دواته ومل يكتب حرفا فلم يفعل املقصود إذ ال ريب أن املقصود من 

 .6حال من قبله

حبفظ القاموس احمليط مثال مع سهولة الرجوع إليه إذ  ينشغليف بعض األقطار اإلسالمية من  العجب أن جند ومن 
صرف وقته للتزود من حفظ السنة والنظر يف الفقه لكان  ولو ،7مع وجود املعاجم اللغةال حاجة للتبحر يف غرائب 

 أجدى وأوىل.

 

 

                                                             

 .4/83املوافقات  1
هـ وترك كتبا من أنفعها كتاب يف غريب احلديث. " 208هو اإلمام اللغوي معمر بن املثىن أبو عبيدة التيمي موالهم البصري. تويف سنة  2

 ".6860رقم الرتمجة  –التقريب 
 .24فضل علم السلف على اخللف / 3
 .133إرشاد النقاد إىل تيسري االجتهاد/ 4
 . 2/486الكاغد هو الورق كما يف اتج العروس  5
 .2/88البدر الطالع  6
 .269االجتهاد ومقتضيات العصر/ 7
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 السادس: معرفة أصول الفقه الشرط

العلوم للمجتهد، واستحسنه  أهم 1الرازي األصوليني للمجتهد أن يكون عاملا بأصول الفقه، وجعله مجهور اشتط
وال يؤخر مقدما ويستبني مراتب األدلة  مؤخرا: وعلم األصول أصل الباب، حىت ال يقدم جلوييناوقال  ،الشوكاين
 .2واحلجج

بد للمجتهد من معرفة القياس ومعرفة  ال: 3األسنويمباحث علم األصول معرفة القياس الذي قال عنه  أهم ومن
 . 4إىل تفاصيل األحكام اليت ال حصر هلا واملوصلشرائطه املعتربة، ألنه قاعدة االجتهاد 

 

 السابع: معرفة الناسخ واملنسوخ الشرط

مل يعرف  فإنذلك فيقول: ألن املنسوخ بطل حكمه، وصار العمل على الناسخ،  اشتاط اهلل رمحه 5الطويف ويعلل
واهتمامهم مبعرفة الناسخ  السلفالناسخ من املنسوخ أفضى إىل إثبات املنفي ونفي املثبت، وقد اشتدت وصية 

اهلل عنه أنه رأى قاصًّا يقص يف مسجد الكوفة وهو خيلط األمر بالنهي واإلباحة  رضي عليواملنسوخ حىت روي عن 
من أنت؟ قال: أنا  أبول: ال، قال: هلكت وأهلكت، مث قال له: فقال له: أتعرف الناسخ من املنسوخ؟ قا باحلظر،

 .   6تقص يف مسجدنا بعد الأبو حيىي، قال: أنت أبو اعرفوين، مث أخذ أذنه ففتلها، وقال: 

                                                             

هو  حممد بن عمر بن احلسني القرشي، أبو عبدهللا فخر الدين املعروف اببن خطيب الري، من أئمة الشافعية ، له من اآلاثر مفاتيح الغيب  1
 ".33/  5هـ. " طبقات الشافعية الكربى البن السبكي 606يف التفسري واحملصول يف األصول. وتويف سنة 

 3/580وشرح خمتصر الروضة   6/25واحملصول  2/870والربهان  2/1032الفحول وإرشاد  137والذخرية/ 2/352املستصفى  2
 .5/2324واملهذب   4/163واإلحكام لآلمدي  4/461وشرح خمتصر التحرير 

هـ. من كتبه 772هـ وتويف سنة 704هو عبدالرحيم بن احلسني بن علي، مجال الدين أبو حممد اإلسنوي الشافعي الفقيه األصويل، ولد سنة  3
 ".194-2/193املطبوعة: غاية السول والتمهيد وكالمها يف األصول. "معجم األصوليني 

عن  3/310وشرح األسنوي على هامش التحرير  511 – 509، والرسالة /  274/ 7كما يف كتاب إبطال االستحسان يف خامتة األم   4
 .362أصول الفقه أليب زهرة /

القوي الطويف الصرصري البغدادي احلنبلي املولود سنة بضع وسبعون وستمائة واملتوىف سنة هو جنم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد 5
 ".370-2/366هـ. كان متمكنا من األصول والعربية والفقه، وله من اآلاثر العلمية شرح خمتصر الروضة وغريه. "ذيل طبقات احلنابلة 716

 .  4/163واإلحكام لآلمدي  4/461خمتصر التحرير وشرح 2/1031وإرشاد الفحول   3/580شرح خمتصر الروضة  6
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وأما  مستقلة،أئمتنا األمر على طالب االجتهاد فجمعوا الناسخ واملنسوخ وهي مضمنة يف مصنفات  سهل وقد
اإلتقان: املتفق عليه يف نسخ الكتاب حنو عشرين آية  يف اهلل رمحه السيوطيبني األئمة فقد قال املقدار املتفق عليه 

 .1دون العشرة ومها حمفوظان ماويف السنة 

 

 الثامن: معرفة علم املعاين والبيان الشرط

البتة وقد  بشرطهل هو شرط أم ال واحلق أن فيه ما هو شرط يف بعض املسائل كالعربية وفيه ما ليس  فيه اختلف
 .2نقل أهل األصول أكثر ما حيتاج إليه

 

 : معرفة ما أمجع عليه العلماء وما اختلفوا فيهالتاسع الشرط
من  األوليف طالب الفقه معرفة خالف الفقهاء وأدلتهم وهذا نقص ظاهر، خصوصا اختالف الصدر  يقل مما

ذلك  ما جاء به أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم فما كان غري العلم: رمحه اهلل األوزاعي الصحابة والتابعني قال
وقال يف التابعني: أنت خمري، يعين خمري يف كتابته وتركه. وقد كان  ، اهلل رمحه أمحد اإلمام قالفليس بعلم . وكذلك 

ركه كالم هـ( مث ندم على ت140)ت: بن كيسان رمحه اهلل صاحلهـ( يكتب ذلك، وخالفه 124)ت: اهلل رمحه الزهري
وأمحد  الشافعي: ويف زماننا يتعني كتابة كالم السلف املقتدى هبم إىل زمن رمحه اهلل رجب ابنالتابعني. قال 

 .5اجلميع اهلل رحم 4عبيد وأيب 3وإسحاق

يف رواية : ينبغي ملن أفىت أن يكون عاملا بقول من تقدم ،  قالاملفيت أن يعرف اخلالف ، فقد  يف أمحد اإلمام واشتط
 .6فيه الناس تكلم: أحب أن يتعلم الرجل كل ما  أخرىرواية  يفوإال فال يفيت ، وقال 

                                                             

 .272وانظر أيضا االجتهاد ومقتضيات العصر/ 2/66اإلتقان  1
 .2/1031وإرشاد الفحول  133إرشاد النقاد إىل تيسري االجتهاد/ 2
 ".334رتمجة رقم ال –هـ. " التقريب 238هو اإلمام إسحاق بن إبراهيم احلنظلي املشهور اببن راهويه املروزي، تويف سنة  3
م البغدادي اإلمام اللغوي الفقيه احملدث. تويف سنة  4  ".5497الرتمجة رقم  –هـ. " التقريب 224هو القاسم بن سالا
 .44-43فضل علم السلف على اخللف / 5
 . 167/ 4إعالم املوقعني  6
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: من مل يعرف االختالف  قتادةاملوافقات : ولذلك جعل الناس العلم معرفة االختالف ، فعن  يف الشاطيبقال  وقد 
: من مل يعرف اختالف القراءة فليس بقارئ ومن مل يعرف  اهلل رمحه بن عبيداهلل الرازي هشام مل يشم الفقه . وعن

ون عاملا باختالف كي حىت: ال ينبغي ألحد أن يفيت الناس اهلل قال رمحه 1عطاء بفقيه . وعن فليساختالف الفقهاء 
عيينة  وابن 2السختياين أيوبيف يديه . وعن  الذيالناس ، فإنه إن مل يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من 

، زاد أيوب : وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم  العلماء: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما باختالف  رمحهما اهلل
. قيل له: اختالف أهل الرأي؟ قال: فيه: ال جتوز الفتيا إال ملن علم ما اختلف الناس مالكباختالف العلماء ، وقال 

: وحاصله معرفة -قالوما أحسن ما  - الشاطيب...إىل أن قال وسلم،، اختالف أصحاب حممد صلى اهلل عليه  ال
 . 3مواقع اخلالف ال حفظ جمرد اخلالف

 سعيد: قال قال 5 قتادةعلم اختالف الناس فقد فقه. وعن  من: 4بن جبري سعيد:قال قال أمحد عن مفلح ابن ونقل
ال  مارأيت أسأل عما خيتلف فيه منك، قال: قلت: إمنا يسأل من يعقل عما خيتلف فيه، فأما  ما: 6بن املسيب

 .  7الناس أعلمهم باالختالف أعلم: بن جبري سعيدخيتلف فيه فلَم نسأل عنه؟ وقال 

اطع قو  يف 8السمعاين: حصر األقوال يف املسألة حىت ال يقع إحداث قول مبتدع ، قال  اخلالففوائد معرفة  ومن
 .9إمجاعهم على قولني إمجاع على حترمي ما عدامها ..." ألناألدلة :"

                                                             

 ".4623الرتمجة رقم  –هـ. " التقريب 114عطاء بن أيب رابح القرشي موالهم الثقة الفقيه تويف سنة  1
 ".610الرتمجة رقم  –هـ. " التقريب 131أيوب بن أيب متيمة كيسان السختياين العابد الفقيه ، روى له اجلماعة وتويف سنة  2
. وانظر كتاب إبطال  10ب من يستحق أن يسمى فقيها ، واإليناس لألمسري /، وجامع بيان العلم وفضله اب117 - 5/116املوافقات  3

 .511 – 509، والرسالة /  274/ 7االستحسان يف خامتة األم 
الرتمجة رقم  –هـ. " التقريب 95هو سعيد بن جبري األسدي موالهم ، الفقيه العامل الثقة ، روى له اجلماعة وابء إبمثه احلجاج بن يوسف سنة  4

2291." 
 ".5553الرتمجة رقم  –هو قتادة بن دعامة السدوسي، املفسر الفقيه ، روى له اجلماعة وتويف سنة مائة وبضع عشرة. " التقريب  5
. هو سعيد بن املسيب بن حزن املخزومي القرشي، ثقة روى له اجلماعة ومجع بني العلوم من تفيرب ورواية احلديث ودرايته، تويف بعد التسعني 6

 ". 2411الرتمجة رقم  –ريب " التق
 .1/71اآلداب الشرعية  7
هو أبو املظفر منصور بن حممد التميمي احلنفي مث الشافعي، كان متبعا للسلف يف املعتقد والسلوك كما يدل عليه تفسريه وكتاب قواطع  8

 ".4/21هـ. " طبقات الشافعية الكربى 489األدلة يف األصول.تويف سنة 
 ،  3/266القواطع  9
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املصنفون يف األمر باملعروف والنهي عن  العلماءقال  وهلذا:"  اإلسالم شيخ، قال  باليد: معرفة ما ينكر  ومنها
االجتهادية ال تنكر باليد وليس ألحد أن يلزم الناس باتباعه فيها  املسائلاملنكر من أصحاب الشافعي وغريه : إن 

 .1إنكار عليه "  فالفيها باحلجج ، فمن تبني له صحة أحد القولني تبعه ومن قلد أهل القول اآلخر  يتكلمولكن 

 

 العاشر: معرفة العلوم املساعدة الشرط

الفرائض وهو ال  يقسمال يدري ما االقتصاد، وكيف  مهم إذ كيف جيتهد الفقيه يف مسألة اقتصادية وهو أمر وهذا
: وهل يشتط أن يعرف من احلساب ما يصحح به املسائل احلسابية اهلل رمحه 2النوويحيسن احلساب وقد قال 

احلساب كل علم حيتاج إىل  ومثل. 3واألصح اشتاطه ألصحابناخالفا  فيه إسحاق وأبو منصور أبوحكى  الفقهية؟
 وحنوها. واالقتصاداجتهاد كاملسائل الطبية وأصول العالقات الدولية 

 

 احلادي عشر: معرفة املقاصد الشرعية الشرط

يبعد الشاطيب رمحه اهلل حني جعل هذا الشرط أول  ومل. 4االجتهاد معرفة مقاصد الشريعة مبراتبها الثالث شروط من
حتصل درجة االجتهاد ملن اتصف بوصفني، أحدمها: فهم مقاصد الشريعة  إمناشرطي بلوغ مرتبة االجتهاد فقال: 

هو واضح أن الشرط الثاين عنده ال  وكما ،5الثاين: التمكن من االستنباط بناء على فهمه فيها" والشرطعلى كماهلا، 
 .6ن املقاصدخيرج ع

                                                             

 . 30/80جمموع الفتاوى  1
هـ. نفع هللا مبؤلفاته نفعا ال جيارى ، فله من 676هـ  واملتوىف سنة 631هو العالمة حيىي بن شرف النووي الشافعي الدمشقي املولود سنة  2

 ". 8/149التصانيف األربعني ورايض الصاحلني وشرح مسلم واجملموع ومل يتمه وغريها. " األعالم 
 .24أدب الفتوى/  3
 .43االجتهاد اجلماعي/  4
 .4/76املوافقات  5
 .353نظرية املقاصد عند الشاطيب / 6
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أنه داخل ضمنا يف بعض  إال ،1الشاطيب اشتاط معرفة املقاصد مل ينص عليه غالب علماء األصول قبل أن ومع
والده يف تعريف اجملتهد قال: وقال الشيخ اإلمام: هو من هذه العلوم ملكة له،  عن السبكي ابنالشروط، وقد نقل 

إىل فهم  أملح اجلويينأن  كما  2قوة يفهم هبا مقصود الشارع..." اكتسبحبيث  ومارسهامبعظم قواعد الشرع   وأحاط
من  أول الشاطيبيبقى  ولكن. 3ملقاصد الشريعة والتتبعشروط اجملتهد املمارسة  من السبكيوذكر  الربهاناملقاصد يف 

 األمر وأفرده بالتصنيف. هذاوجه االهتمام إىل 

يف العلوم فهذا باب واسع لكن مجاع اخلري أن  الكتب: وأما ما تعتمد عليه من قال اإلسالم لشيخ جواب ويف
املوروث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فإنه هو الذي يستحق أن يسمى  العلميستعني باهلل سبحانه يف تلقي 

قلبه أن هذا  اطمأن مهته فهم مقاصد الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف أمره وهنيه وسائر كالمه، فإذا ولتكنعلما،... 
أيضا: من فهم حكمة  وقال. 4إذا أمكنه ذلك الناسهو مراد الرسول فال يعدل عنه فيما بينه وبني اهلل تعاىل، وال مع 

 إذارمحه اهلل: جيب أن يعرف العامل أوال ما قاله الرسول صلى اهلل عليه وسلم...مث  وقال. 5الشارع كان هو الفقيه حقا
مراده ويفقه ما قاله، وجيمع بني  يفهمله الرسول صلى اهلل عليه وسلم وما مل يقله، فإنه حيتاج أن ميز العامل بني ما قا

مجع اهلل بينه ورسوله ويفرق بني ما فرق اهلل بينه ورسوله.  مااألحاديث، ويضم كل شكل إىل شكله، فيجمع بني 
عنهم  اهللأئمة املسلمني كاألربع وغريهم رضي  به املسلمون وجيب تلقيه وقبوله، وبه ساد ينتفعفهذا هو العلم الذي 

 .6أمجعني

من استقراء األحوال  للفقيهقيه حباجة إىل معرفة مقاصد الشريعة. وقال أيضا: فال بد ف: فالاهلل رمحه 7عاشور ابن وقال
 .8وتوسم القرائن احلافة بالتصرفات النبوية

 
                                                             

 .165مقاصد الشريعة لعالل الفاسي / 1
 .2/383مجع اجلوامع  2
 .108-107. وانظر مقاصد الشريعة عند ابن تيمية /9-1/8واإلهباج البن السبكي  2/1338و  2/927الربهان  3
 .10/664جمموع الفتاوى  4
 . 109وانظر مقاصد الشريعة عند ابن تيمية / 351بيان الدليل / 5
 .316-27/314جمموع الفتاوى  6
هـ، من علماء تونس ومن جمتهدي املالكية. ترك من اآلاثر كتاب 1379هـ وتويف سنة 1296هو العالمة حممد الطاهر بن عاشور، ولد سنة  7

 ". 112-15مقاصد الشريعة وتفسري التحرير والتنوير. " مقدمة حمقق املقاصد 
 .166و  131إلسالمية /\مقاصد الشريعة ا 8
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 الثاين عشر: شهادة أهل العلم أبهلية اجملتهد الشرط

: مالك اإلمام قالحيتاج إىل مزيد نظر، إال أنه يستشف من تصرفات بعض السلف أهنم يشتطونه. فقد  شرطا وكونه
أهل لذلك. ويف رواية: ما أفتيت حىت سألت من هو أعلم مين: هل يراين موضعا  أينما أفتيت حىت شهد يل سبعون 

 القيم ابنعنه  ونقل. 1حىت يسأل من هو أعلم منهلشيء  أهال: وال ينبغي لرجل أن يرى نفسه مالك. وقال لذلك؟
لرجل أن يرى نفسه أهال لشيء ، حىت يسأل من هو أعلم منه ، وما أفتيت حىت سألت  ينبغياهلل أنه قال: ال  رمحه
 بينهم: وعلى العلماء أن يقيموا من عاشور ابن وقال. 4فأمراين بذلك ، ولو هنياين انتهيت  ، 3بن سعيد وحيىي 2ربيعة

 .5الشريعةأوسعهم علما وأصدقهم نظرا يف فهم الشريعة فيشهدوا هلم بالتأهل لالجتهاد يف 

 

 الثالث عشر: أن تكون له ملكة عقلية ويعرب عنها بفقه النفس الشرط

له أن يقيس حىت يكون صحيح العقل ، وقال يف  يكونمعرض ذكره لشروط اجملتهد: وال  يف الشافعي ذكر وقد
 .6بني املشتبه ويعقل القياس مييزأن يكون عاقال  إبطال االستحسان:

 

 :7علوم العربية ابستثناءيلزم اجملتهد أن حييط علما بكل علم يتعلق به االجتهاد على اجلملة  ال

 من طريقني: ذلك وبرهان

 مقلدان يف احلديث ومل  كانا  والشافعي حنيفة فأبولو كان كذلك مل يوجد جمتهد إال يف الندرة ،  أنه:  األول
 يف أهنما من أئمة اجملتهدين. أحديصال لالجتهاد فيه، ومل ينازع 

                                                             

 .18أدب الفتوى/ 1
الرتمجة رقم  –هـ. " التقريب 136ة بن أيب عبدالرمحن فروخ التيمي موالهم املشهور بربيعة الرأي حلذقه يف الفقه. تويف سنة هو ربيع 2

1921." 
 ".7609الرتمجة رقم  –هـ"." التقريب 144هو حيىي بن سعيد األنصاري املدين القاضي، روى له اجلماعة وتويف سنة  3
 .8/62و يف سري أعالم النبالء .، وه178/  4إعالم املوقعني  4
 .302مقاصد الشريعة اإلسالمية / 5
 511 – 509، والرسالة /  274/ 7كما يف كتاب إبطال االستحسان يف خامتة األم   6
 .85 – 78/  4املوافقات  7
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 منعلم مستقل بنفسه، وال يلزم أن تربهن مقدماته حبال ، فيصح أن يسلم اجملتهد  االجتهاد: أن الثاين 
ومن احملدث أن  على الصحة ، مروي( باخلفض 6برؤوسكم" ) املائدة :  وامسحواالقارئ أن قوله تعاىل :" 

يطلق على الطهر واحليض، وما أشبه ذلك مث  القرءاحلديث الفالين صحيح أو سقيم ، ومن عامل اللغة أن 
 يبين عليه األحكام. 

 

 قبل التأهل: لالجتهادعلى املتصدرين  االحتساب 

العامة ، فقد ذكر  علىبين أمية يرون قصر الفتيا يف املسائل العامة على أحد العلماء خشية التشويش  أئمة كان
كانوا يأمرون مناديا يف احلج يصيح: ال يفيت   أميةهـ( أن بين 114) ت  بن أيب رباح عطاء ترمجةاهلل يف  رمحه الذهيب

كان   أنه اخلطيب ذكر مالك. ويف ترمجة  1فعبداهلل بن أيب جنيح عطاءيكن  ملالناس إال عطاء بن أيب رباح ، فإن 
اهلل عليه وسلم سوى مالك، وعقب الشيخ بكر أبو زيد على ذلك ملا  صلىينادى : ال يفيت يف مسجد رسول اهلل 

احلجر  فإن: فيجب على من بسط اهلل يده ، أن يقيم سوق احلجر يف الفتيا على املتعاملني ،  وعليهأورده فقال: 
مل جيعل على الفتيا كبال فسيسمع  إنموال ، وإن الوايل الستصالح األديان أوىل من احلجر الستصالح األبدان واأل

 . 2له  املتأهلم إال لهلا طبال ، وأن ال ميكن من بذل الع

أمصيبة دخلت عليك ؟ وارتاع لبكائه ، فقال: ال ،  يبكيك؟يبكي ، فقال : ما  فوجده الرأي ربيعةعلى  رجل ودخل
عظيم .مث قال : ولبعض من يفيت هاهنا أحق باحلبس من يف اإلسالم أمر  وظهرولكن استفيت من ال علم له ، 

 .3السراق

أحوال املفتني ، فمن صلح للفتيا أقره ، ومن ال يصلح  يتصفحاهلل: ينبغي لإلمام أن  رمحه البغدادي اخلطيب وقال
ل علماء وقته ، اإلمام إىل معرفة من يصلح للفتيا أن يسأ وطريقأن يعود ، وتواعده بالعقوبة إن عاد .  وهناهمنعه ،  

 .  4هبمويعتمد أخبار املوثوق 

                                                             

 ".3686رتمجة رقم ال –هـ. " التقريب 131هو عبدهللا بن أيب جنيح يسار املكي الثقفي موالهم روى له اجلماعة وتويف سنة  1
 .41التعامل /  2
 .32عن التعامل / 3/277بدائع الفوائد  3
 .18-17آداب الفتوى للنووي / 4
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فهو آمث عاص ، ومن أقره من والة األمور فهو آمث أيضا .  للفتوىاهلل: من أفىت الناس وليس أهال  رمحه القيم ابن قال
وليس له علم  ،اهلل: ويلزم ويل األمر منعهم كما فعل بنو أمية ، وهؤالء مبنزلة من يدل الركب  رمحه 1اجلوزي ابن قال

معرفة له بالطب وهو يطب الناس ، بل هو  البالطريق ، ومبنزلة األعمى الذي يرشد الناس إىل القبلة ، ومبنزلة من 
، فكيف مبن ال  املرضىالتطبب من مداواة حيسن من هؤالء كلهم ، وإذا تعني على ويل األمر منع من ال  حاالأسوأ  

يقول  فسمعتهاهلل شديد اإلنكار على هؤالء .  رمحه اإلسالم شيخالدين . وكان يعرف الكتاب والسنة ، ومل يتفقه يف 
والطباخني حمتسب وال يكون  اخلبازين: قال يل بعض هؤالء: أجعلت حمتسبا على الفتوى ؟ فقلت له : يكون على 

 .2على الفتوى حمتسب؟

  

  

                                                             

هـ. اشتهر 597هـ وتويف سنة 510هو مجال الدين أبو الفرج عبدالرمحن بن علي البكري التيمي القرشي البغدادي احلنبلي، ولد سنة  1
نتفع الناس بوعظه وكتبه. من أشهر آاثره زاد املسري يف التفسري وصيد اخلاطر وتلبيس إبليس ابلتوسع يف العلوم وكثرة التصانيف ، وا

 ".21/365واملوضوعات وغريها. " سري أعالم النبالء 
 .177/  4إعالم املوقعني  2
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 االجتهاد املوصلة إىل الصواب طريقة

 

 إىل هللا عند استغالق املسائل عليه:: أن يكثر من اللجوء أوال

توضَأ ، مث جلس على  مث، -أي امكث–مسألة فقال يل : ِقرَّ  عن مالكا : سألت خايل 1بن أيب أويس إمساعيل قال
 . 2يقوهلا  حىتالسرير مث قال : ال حول وال قوة إال باهلل ، وكان ال يفيت 

عليه فر منها إىل التوبة  واستصعبتاهلل روحه إذا أعيته املسائل  قدساإلسالم  شيخاهلل:وشهدت  رمحه القيم ابن وقال
الصواب من عنده ، واالستفتاح من خزائن رمحته . فقلما يلبث  واستنزالواالستغفار واالستغاثة باهلل واللجأ إليه ، 

 . 3يتتابع عليه مدا ، وتزدلف الفتوحات اإلهلية إليه بأيتهن يبدأ أناملدد اإلهلي 

الدعاء باحلديث الصحيح : اللهم رب جربائيل وميكائيل  يكثررمحه اهلل : حقيق باملفيت أن  أيضا القيم ابن وقال
 بإذنكأنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون اهدين ملا اختلف فيه من احلق  والشهادةوإسرافيل عامل الغيب 

إذا أشكلت عليه املسائل يقول :  وكانبذلك ،  وكان شيخنا كثري الدعاء ،إنك هتدي من تشاء إىل صراط مستقيم"
 4بن خيامر السكسكي ملالكاهلل عنه حيث قال  رضي مبعاذ اقتداءيا معلم إبراهيم علمين، ويكثر االستعانة بذلك 

على العلم واإلميان  أبكيموته ، وقد رآه يبكي ، فقال : واهلل ما أبكي على دنيا كنت أصيبها منك ، ولكن  عند
اهلل عنه : إن العلم واإلميان مكاهنما ، من ابتغامها وجدمها ،  رضي جبل بن معاذاليت كنت أتعلمهما منك ، فقال 

الرابع ، فإن عجز  وذكربن مسعود وأيب موسى األشعري  عبداهللأيب الدرداء وعند  عوميرالعلم عند أربعة :  اطلب
 .  5ه أعجز ، فعليك مبعلم إبراهيم صلوات اهلل عليهاألرض عن أهلعنه هؤالء فسائر 

 

 

                                                             

 ".464الرتمجة رقم –هـ. "" التقريب 226هو إمساعيل بن عبدهللا بن عبدهللا األصبحي املدين، تويف سنة  1
 .8/62السري  2
 .4/140إعالم املوقعني   3
 ".6497الرتمجة رقم –هـ. " التقريب 90هو مالك بن خيامراحلمصي خمضرم ويقال له صحبة . تويف سنة  4
 .211 – 210/  4إعالم املوقعني  5
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 غالبا للصواب: أال يغفل أقوال من هلم إملام ابحلديث واهتمام به ألهنم يوفقون اثنيا

: أعدل تيمية رمحه اهلل ابنهذا األمر منثور يف كالم أئمة السلف واملتبعون هلم من اخللف فمن ذلك قول  على والتنبيه
 . 1ومسائله مذهب احملدثني الفقهاملذاهب وأقواها يف دقائق 

 

 من االعرتاف خبطأ متبوعه هرواب: أال حيمله التعصب إلمام من املتبوعني فيقع يف أتويل النص  اثلثا

حلديث اهلل املسائل اليت خالف مذهب كل واحد من األئمة األربعة ا رمحه 2دقيق العيد ابنهذا األمر مجع  وألمهية 
حرام وأنه جيب  اجملتهدينواجتماعا يف جملد ضخم وذكر يف أوله أن نسبة هذه املسائل إىل األئمة  انفراداالصحيح 

فيهم، ألهنم مل يدعوا  بعيب. وليس ذلك 3عليهم فيكذبواعلى الفقهاء املقلدين هلم معرفتها لئال يعزوها إليهم 
 اليتاهلل عنه ألحد أبنائه  رضي مسعود ابنوصية  أحسنالعصمة، ولكن العيب فيمن عرف ذلك فلم يعتف به. وما 

كان بعيدا بغيضا ومن   وإنيقول فيها: ال تشرك به شيئا وزل مع القرآن حيث زال ومن جاءك باحلق فاقبل منه 
 .4با قريباجاءك بالباطل فاردده عليه وإن كان حبي

 

 قبل الفتوى ودراسة املسألة ابستفاضة تأمل: ال رابعا

:وال يعجل بالقول به دون التثبت... وعليه يف منها  اليترمحه اهلل يف وصاياه للمتفقه  الشافعي اإلمام أحسن ولقد
 .5من نفسه حىت يعرف من أين قال ما يقول وترك ما يتك واإلنصافذلك بلوغ جهده 

عنه أنه قال: رمبا  نقلتأنيه يف الفتوى وتأمله قبل إصدارها، فقد  يف مالكعجيبة لإلمام  أحواال الشاطيب نقل وقد
وردت علي املسألة متنعين من الطعام والشراب والنوم. فقيل له : يا أبا عبداهلل! واهلل ما كالمك عند الناس إال نقر يف 

                                                             

 أوائل القواعد النورانية. 1
هـ، من عظيم 702هـ وتويف سنة 625هو احلافظ العالمة تقي الدين حممد بن علي القشريي املشهور اببن دقيق العيد، ولد بينبع  سنة  2

 ".28-1/20مؤلفاته اإلملام وشرحه املسمى اإلمام وإحكام األحكام." مقدمة حمب الدين اخلطيب لكتاب إحكام األحكام 
 .84يث حجة بنفسه/ احلد 99إيقاظ اهلمم للفالين / 3
 .1/419صفة الصفوة  4
 .510الرسالة / 5
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ق أن يكون هكذا إال من كان هكذا . وقال: إين ألفكر يف منك . قال : فمن أح تلقوهحجر، ما تقول شيئا إال 
 . 1فيها ليايل  فأفكرمنذ بضع عشرة سنة فما اتفق يل فيها رأي إىل اآلن. وقال: رمبا وردت علي مسألة  مسألة

 ؟ 2من مثانية أئمة فكيف ينبغي أن أعجل باجلواب أقاويلاهلل: أنا أحفظ مسائل فيها مثانية  رمحه سحنون وقال

اهلل ، فقد قال : وأما الذي أقوله اآلن وأكتبه  رمحه تيمية ابنأهل العلم استقصاء يف البحث شيخ اإلسالم  أكثر نوم
الصفات  آياتتقدم من أجوبيت ، وإمنا أقوله يف كثري من اجملالس : إن مجيع ما يف القرآن من  فيماوإن كنت مل أكتبه 

، وما رووه من احلديث ،  الصحابةفليس عن الصحابة اختالف يف تأويلها ، وقد طالعت التفاسري املنقولة عن 
إىل ساعيت هذه  أجد والصغار أكثر من مائة تفسري فلم الكبارووقفت من ذلك على ما شاء اهلل تعاىل من الكتب 

أحاديث الصفات خبالف مقتضاها املفهوم املعروف ، من آيات الصفات أو  شيئاعن أحد من الصحابة أنه تأول 
 .3إال اهلل  حيصيهذلك وتثبيته ، وبيان أن ذلك من صفات اهلل ما خيالف كالم أهل التأويل ما ال  تقريربل عنهم من 

عنده إذا أشكل عليه منها شيء إىل أن حيقق أمرها من  الفتوى( ال يأنف من تأخري 805)ت البلقيين السراج وكان
اهلل يطلب من سائليه اإلمهال حىت يستقصي  رمحه 5ابن باز عبدالعزيزما كان اإلمام الشيخ  وكثريا. 4جعة الكتبرا

 . 6الشيخ يف البحث

 

 ومناظراهتم مناقشاهتم: أن يكثر من مباحثة األقران من املهتمني ابلفقه ويسمع منهم  خامسا

الغفلة ويزداد  لتكوصاياه للمجتهد : وال ميتنع من االستماع ممن خالفه ألنه قد يتنبه باالستماع  يف الشافعي يقول 
كان السلف يتدارسون الفقه ويتباحثون الليايل الطوال ملا عرفوه من أمهية هذا   وقد. 1به تثبيتا فيما اعتقد من الصواب

 وتفتيقه لألذهان ومترينه للعقول. اجلانب

                                                             

 .211 – 210/  4املوافقات  1
 .12/66السري  2
 .135 – 134تفسري سورة النور /  3
 .34عن التعامل/ 211ذيل طبقات احلفاظ/ 4
هـ، كان رمحه هللا جامعا  بني العلم الواسع 1419هـ املتوىف سنة 1330هو العالمة عبدالعزيز بن عبدهللا ابن ابز مفيت السعودية املولود سنة  5

 واخللق الرفيع. وألفت يف ترمجته مصنفات منها املمتاز عبدالرمحن الرمحة. 
 .234معامل يف طريق الطلب / 6
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 الواقع : معرفة سادسا

 من الشر ولكن هو الذي يعرف خري  اخلرياهلل عنه : ليس العاقل من يعرف  رضي بن العاص عمرو يقول
 .2الشرين

 فيه مخس خصال: يكونحىت  للفتيا: ال ينبغي للرجل أن ينصب نفسه أمحد اإلمام وقال 
o مل يكن له نية مل يكن عليه نور وال على كالمه نور.ن له نية فإ يكون: أن أوهلا 
o يكون له علم وحلم ووقار وسكينه، أن: الثانية 
o يكون قويا على ما هو فيه،  أن: والثالثة 
o وإال مضغه الناس، الكفاية: الرابعة 
o الناس. معرفة: اخلامسة 

هلم وضع الفتيا  عارفاالناس": فمىت مل يكن الفقيه مالحظا ألحوال الناس  معرفةقوله: " شارحا عقيل ابن قال
  3.4يف غري موضعها

فقيها  فيه،العبارة نفسها: هذا أصل عظيم حيتاج إليه املفيت واحلاكم فإن مل يكن فقيها  شارحا القيم ابن وقال
وتصور له الظامل بصورة  يصلح،يف األمر والنهي مث يطبق أحدمها على اآلخر وإال كان ما يفسد أكثر مما 

واخلداع واالحتيال...بل ينبغي له أن يكون  املكراملظلوم وعكسه، واحملق بصورة املبطل وعكسه، وراج عليه 
وعوائدهم وأعرافهم، فإن الفتوى تتغري بتغري الزمان واملكان والعوائد  واحتياهلمفقيها يف معرفة الناس وخداعهم 

  5.6وذلك كله من دين اهلل" واألحوال،

                                                                                                                                                                                                                           

 .511الرسالة /  1
 .3/74م النبالء سري أعال 2
 .463 – 5/460الواضح البن عقيل  3
 
 .166- 4/161إعالم املوقعني  5
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انفصام يف اجملتمع االسالمي للسياسة العادلة وقع  الكايفضعف الفقهاء من العلم  وبسبب: " االسالم شيخ وقال
هذا يدعو خصمه إىل الشرع وهذا يدعوه اىل السياسة، والسبب تقصري هؤالء يف  والسياسة،فصار يقال: الشرع 

 .1السنة" معرفة

 باحلق إال بنوعني من الفهم: واحلكم: وال يتمكن املفيت وال احلاكم من الفتوى القيم بنا وقال

o به  حييطقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن واألمارات والعالمات حىت االو  فهم: أحدمها
 علما.

o اهلل الذي حكم به يف كتابه أو على لسان رسوله يف  حكمالثاين: فهم الواجب يف الواقع وهو فهم  والنوع
يعدم أجرين أو أجرا. اآلخر، فمن بذل جهده واستفرغ وسعه يف ذلك مل  علىهذا الواقع. مث يطبق أحدمها 

 . 2مبعرفة الواقع والتفقه فيه إىل معرفة حكم اهلل ورسوله يتوصلفالعامل من 
لبلوغ مرتبة االجتهاد بل ليكون االجتهاد صحيحا واقعا يف  شرطامعرفة واقع الناس ليس  أن القرضاوي الدكتور ويرى
وإمنا ينبهون  االجتهادألصوليون يف مبحث شروط كره اذ مل جيعل العلم بالواقع ضمن الشروط إذ مل ي ولذلك. 3حمله

 عليه فقط عرضا.

 

 يف املسائل املشكلة  اجلماعي االجتهاد:احلرص على   سابعا

: إن احلسن األزدي أبو قال ،4الباب النصوص الواردة يف الشورى وفعل الصحابة يف الوقائع املستجدة هذا أصل
اهلل عنه يشاور  رضي الفاروق. وكان 5بدر  أهلهلا  جلمعبن اخلطاب  عمرلو وردت على  املسألةأحدهم ليفيت يف 

 علي ورد عن وقد.  6السن ما داموا من أهل االجتهاد كابن عباس رضي اهلل عنهما يفالصحابة ولو كانوا حدثاء 

                                                             

 .20/293الفتاوى  1
 .38-37عن عن فقه الواقع عند أهل السنة واجلماعة/ 38و  7وحنوه يف الطرق احلكمية/ 1/87إعالم الوقعني  2
 .40عن االجتهاد اجلماعي/ 48االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية/ 3
 .211/  4املوافقات  4
 عن أيب حصني. 416/  5، وهي يف السري   178/  4إعالم املوقعني  5
 .210/  4إعالم املوقعني  6
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: أمجعوا العاملني من فقالاهلل عنه قال: يا رسول اهلل: األمر ينزل بنا مل ينزل فيه قرآن ومل متض منك سنة  رضي
 .1"واحداملؤمنني فاجعلوه شورى بينكم، وال تقضوا فيه برأي 

 الفقهاء أحد 2عمر بنبن عبداهلل   ساملالتابعني حيرصون على االجتهاد اجلماعي فقد جاء يف ترمجة  كبار  وكان
ها وال يقضي القاضي حىت يرفع املسألة دخلوا فيها مجيعا فنظروا في جاءهتم: كانوا إذا قال املبارك ابنالسبعة عن 

 .3فيها فيصدرون فينظرونإليهم 

اآلراء،  اختالفيقي األمة من مشاكل االختالف الذي ينتج عنه  -خاصة يف األمور العامة  - اجلماعي فاالجتهاد
اهلل: إذا اختلف األئمة  رمحه 5املزين اإلمام قال. 4ومستند ذلك النصوص العامة يف األمر بالشورى وتطبيق اخللفاء هلا

وجب االقتداء بالصحابة وطلبهم احلق بالشورى املوروثة  والسنة،وادعت كل فرقة بأن قوهلا هو الذي يوافق الكتاب 
 فرقةوسلم، فيحضر اإلمام أهل زمانه فيناظرهم فيما مضى وحدث من اخلالف، ويسأل كل  عليهعن النيب صلى اهلل 

على القصد به إىل اهلل تعاىل،  وحيضهمة واملفاخرة، ويأمرهم باإلنصاف واملناصحة، عما اختارت، ومينعهم من الغلب
 . 6فبذلك يتبني هلم نظر الكتاب والسنة ،اهلل بينهما"  يوفقيريدا إصالحا  إنفإن اهلل تعاىل يقول:" 

من بيت املال كما  أرزاقيف األندلس جمالس للشورى بني أهل العلم يتشاورون فيها يف املسائل النوازل وهلا  كان  وقد
 .7يف املوافقات

ختتص بإصدار  اإلسالميكبار علماء القرن املاضي ضرورة إجياد هيئة عامة مؤسسية على مستوى العامل   أدرك ولقد
: وإن أقل ما جيب على العلماء يف هذا العصر أن يبتدئوا به من هذا عاشور ابنالفتاوى العامة للمسلمني، فقال 

قطر إسالمي على  كليسعوا إىل مجع جممع علمي حيضره أكرب العلماء بالعلوم الشرعية يف   العلمي أن الغرض
فيها عن وفاق فيما يتعني عمل  ويصدروااختالف مذاهب املسلمني يف األقطار، ويبسطوا بينهم حاجات األمة، 

                                                             

 .1/178رواه الطرباين كما يف اجملمع  1
 ".2189الرتمجة رقم  –هـ. " التقريب 106هو سامل بن عبدهللا بن عمر بن اخلطاب العدوي أحد الفقهاء السبعة ، تويف سنة  2
 .34التعامل/ 3
 .28االجتهاد اجلماعي/  4
هـ، من أشهر وأمهر طالب الشافعي ، له كتاب املختصر يف الفقه . " 254هـ وتويف سنة 175هو إمساعيل بن حيىي املزين ، ولد سنة  5

 ".1/327األعالم 
 .6/232البحر احمليط للزركشي  6
 .101 – 98/  4املوافقات  7
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أمهية االجتهاد  ويف.  1أو قاربوارتبة االجتهاد  اجيدوهنم قد بالغو  الذيناألمة عليه، ويعينوا يومئذ أمساء العلماء 
فإذا تبودلت األفكار  االجتماعي: العمل الصحيح املنتج هو االجتهاد شاكر أمحداجلماعي أيضا قال الشيخ 

 .2وتداولت اآلراء ظهر وجه الصواب إن شاء اهلل

يف األمور  الفتاوىهيئات فقهية عاملية، وهيئات أخرى قطرية، ولكن ال زال بعض أهل العلم يصدرون  قامت ولقد
 اهلليستبد فيها جمتهد بالفتوى، بل أن تكون الفتوى مجاعية حىت ال يتشتت الناس. فنسأل  ال أنالعامة اليت حقها  

 أن جيمع الكلمة ويوحد الصف ويصفي القلوب. 

 

 : احلذر من رخص العلماء اثمنا

 . 3بأهنا أهون أقوال العلماء يف مسائل اخلالف الرخصة تعرف

اهلل عنه قال: ثالث يهدمن  رضي اخلطاببن  عمرالسلف من زالت العلماء فمن ذلك ما ورد عن  ذرح وقد
 .4مضلون وأئمةالدين؛ زلة عامل وجدال منافق بالقرآن 

حكم  اهللال جيلس جملسا للذكر إال قال حني جيلس:"  كاناهلل عنه أنه   رضي بن جبل معاذما ورد عن  ذلك ومن
على لسان احلكيم،  الضاللة:"..وأحذركم زيغة احلكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة وفيه..." املرتابونقسط، هلك 

يدريين رمحك اهلل أن احلكيم قد يقول كلمة الضاللة وأن  ما: 5بن عمرية يزيدوقد يقول املنافق كلمة احلق". فقال 
ما  هلااليت يقال  -ويف رواية املشتبهات-قال: بلى اجتنب من كالم احلكيم املشتهرات احلق؟املنافق قد يقول كلمة 

 .6نورا" احلقهذه؟ وال يثنيك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع، وتلق احلق إذا مسعته فإن على 

فيه ثالث شرائط: االجتهاد والعدالة والكف عن الرخص  استكملمن  املفيت(:" 489)ت الكبري السمعاين وقال
 :حالتانوالتساهل، وللمتساهل 

                                                             

 .302مقاصد الشريعة / 1
 .252ر/عن االجتهاد ومقتضيات العص 95الشرع واللغة / 2
 .12زجر السفهاء/ 3
 بسند صحيح. 2/110وابن عبدالرب يف اجلامع  1/71أخرجه الدارمي  4
 ".7811الرتمجة رقم  –هو يزيد بن َعمرية احلمصي الزبيدي أو الكندي، ثقة نزل الكوفة. " التقريب  5
 وسنده صحيح. 47( واآلجري يف الشريعة /4611رواه أبو داود) 6
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o يف حق  مقصريتساهل يف طلب األدلة وطرق األحكام ويأخذ ببادئ النظر وأوائل الِفَكر، فهذا  أن: إحدامها
 االجتهاد، وال حيل له أن يفيت وال جيوز أن يستفىت.

o 1يتساهل يف طلب الرخص وتأول السنة فهذا متجوِّز يف دينه وهو آمث يف األول" أن: والثانية. 
 

 : مراعاة التخصص يف فنون العلم اتسعا

اهلل عنه باجلابية وقال: من كان يريد  رضي عمرالذي تقتضيه الشريعة ، وعليه هدي السلف ، فقد خطب  هو وهذا
، التفت إىل  والفتياجاءه شيء من التفسري  إذا بن عيينة سفيان وكان. 2بن ثابت زيدأن يسأل عن الفرائض فليأت 

  .3: سلوا هذا فيقول الشافعي

 

  

                                                             

 .55البن أمري احلاج احلنفي عن زجر السفهاء/ 3/341التقرير والتحبري  1
 .359/ 2رواه ابن سعد يف الطبقات  2
 .10/17السري  3
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 الثالث: أقسام االجتهاد املبحث

 

 املطلق على قسمني: مستقل ومنتسب. ويظهر  اجملتهداهلل عليه وغريه ممن ال حيصى كثرة أن  رمحة النووي صرح
 بثالث خصال: غريهمن كالمهم أن املستقل ميتاز عن 

o يف األصول اليت بناء جمتهداته عليها ، التصرف إحداها 
o األدلةاآليات واألحاديث واآلثار ملعرفة األحكام اليت سبق باجلواب فيها، واختيار بعض  تتبع: ثانيتها 

 األدلة، تلكاملتعارضة على بعض، وبيان الراجح من حمتمالته والتنبيه ملآخذ األحكام من 
o يف املسائل اليت مل يسبق باجلواب فيها أخذا من تلك األدلة. الكالم: الثالثة 

 مستيقنم أصول شيخه واستعان بكالمه كثريا يف تبع األدلة والتنبيه للمأخذ وهو مع ذلك سل من واملنتسب
 . 1باألحكام من قبل أدلتها قادر على استنباط املسائل منها قل منه أو كثر

 مجع من األصوليني قسمني آخرين مها: ذكر وقد

 مامه عنده كنصوص الشارع.يف مذهب من انتسب إليه ، مقرر له بالدليل، ونصوص إ املقيد اجملتهد 
 حافظ لفتاويه، وإن قرأ النصوص الشرعية فإمنا يقرأها للتربك.  إلمامه مقلد 

من األدلة  احلكمالقسمني غري داخلني يف حد اجملتهد، إذ ال بد أن يكون بذل وسعه يف استخراج  هذين ولكن
 .االجتهادالتفصيلية، ال من أقوال فقهاء املذاهب. فال مكان هلما يف أقسام 

 ابناهلل : قال  رمحه القيم ابنفال جيوز له أن يفيت بإمجاع السلف كما يف إعالم املوقعني ، مث قال  املقلد وأما
غريه  إىلله أن يفيت بذلك : معناه ال يذكره يف صورة ما يقوله من عند نفسه ، بل يضيفه  جيوز: من قال ال 2الصالح

وكذا ، ومقتضى مذهبه كذا  كذال من هذه حاله أن يقول: مذهب الشافعي  ، وحيكيه عن إمامه الذي قلده ، وسبي
فإن كان ذلك اكتفاء منه باملعلوم عن الصريح فال  إمامهوكذا ، وما أشبه ذلك ، ومن ترك منهم إضافة ذلك إىل 

                                                             

 .5عقد اجليد يف أحكام االجتهاد والتقليد/ 1
هـ 640هـ واملتوىف سنة 577هو أبو عمر عثمان بن عبدالرمحن الكردي الشهرزوري املعروف اببن الصالح، احلافظ احملدث املولود سنة  2

 ".145/ 3بدمشق. من أشهر مصنفاته مقدمة ابن الصالح يف أصول احلديث ومصطلحه.  أجبد العلوم 
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 كتب عمرو مع التأكد من أن النقل عن املذهب صحيح إذ أن كثريا مما يف أيببأس. واستحسن ابن القيم كالم 
 .1ال تصح نسبته إىل أئمة املذاهب املتأخريناملقلدة 

اهلل : والتحقيق أن يف هذا تفصيل ، فإن قال له السائل :  رمحه القيم ابنإنه خيتلف باختالف احلال ، قال  يقال وقد
، وال  احلقله يف هذه املسأله ، وأؤيد احلق فيما خيلصين وحنو ذلك ، مل يسعه إال أن جيتهد  يفأريد حكم اهلل تعاىل 

له : أريد أن أعرف يف هذه النازلة قول  قاليسعه أن يفتيه مبجرد تقليد غريه من غري معرفة بأنه حق أو باطل ، وإن 
ناقال له ، ويبقى الدرك على السائل ، فالدرك يف الوجه األول على  ويكوناإلمام ومذهبه ، ساغ له اإلخبار به ، 

 .2ئلالثاين على السا ويفاملفيت ، 

 

 4اهلل إىل مثانية أقسام رمحه 3املاوردي باعتبار آخر عند االجتهاد وينقسم: 
 كان االجتهاد مستخرجا من معىن النص كاستخراج علة الربا.   ما -1
ميلك ألنه مكلف، وشبهه بالبهيمة يف أنه ال  أنهكان مستخرجا من شبه النص، كالعبد لتدد شبهه باحلر يف   ما -2

 ميلك ألنه مال مملوك.
يعفو الذي بيده عقدة  أوتعاىل:"  قولهكان مستخرجا من عموم النص، كالذي بيده عقد النكاح يف   ما -3

 والزوج ، واملراد به أحدمها قطعا. األب(، فإنه يعم 237النكاح" )البقرة:
على املوسع قدره وعلى املقت قدره"  ومتعوهنكان مستخرجا من إمجاع النص ، كقوله يف املتعة:"   ما -4

 املتعة باعتبار حال الزوجني. قدر(، فيصح االجتهاد يف 236ة:)البقر 
ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم") البقرة:  فصياماستخرج من أحوال النص، كقوله تعاىل يف التمتع:"  ما -5

إذا رجع يف طريقه وإذا رجع إىل أهله، فيصح االجتهاد يف تغليب تكون  السبعةصيام  أن (، فاحتمل196
 األخرى. علىإحدى احلالتني 

                                                             

 .161 – 159/ 4إعالم املوقعني  1
 . 175/ 4إعالم املوقعني  2
لشرعية مثل هـ.  اشتهر ببحوثه يف السياسة ا450هـ وتويف سنة 364هو أبو احلسن علي بن حممد املاوردي الشافعي، ولد ابلبصرة سنة  3

كربى األحكام السلطانية وقوانني الوزارة . كما ألف النكت والعيون يف التفسري واحلاوي يف الفقه وأدب الدنيا والدين ." طبقات الشافعية ال
5/263 ." 
 .2/1057وحكاه الشوكاين مقرا له يف إرشاد الفحول  6/231البحر احمليط  4
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(. فاستدللنا على نفقة املوسر 7سعته")الطالق: منذو سعة  لينفقاستخرج من دالئل النص، كقوله تعاىل:"  ما -6
نا على تقدير نفقة املعسر يف فدية اآلدمي أن لكل مسكني مدين، واستدلل السنةمبدين بأن أكثر ما جاءت به 

أهله يف  أتىأقل ما جاءت به السنة يف كفارة الوطء، أن لكل مسكني مدا وذلك يف حديث الذي  بأنهمبد 
صاعا من متر قال: فخذها فأطعمها  عشرالنيب صلى اهلل عليه وسلم مبكتل فيه مخسة  فأيتهنار رمضان وفيه:" 

 .1أهلك..."
وبالنجم  وعالماتمن قوله تعاىل:"  عليهتخراج دالئل القبلة ملن خفيت استخرج من أمارات النص، كاس ما -7

 (.16هم يهتدون")النحل: 
 قولني: علىاستخرج من غري أصل وال نص، فاختلف يف صحة االجتهاد فيه  ما -8

o األول: ال يصح حىت يقتن بأصل. القول 
o الثاين: يصح، ألنه يف الشرع أصل.  القول 

 

 2اهلل إىل ضربني رمحه لشاطيباثالث عند  باعتبار وينقسم: 
o يف قبوله ،  خالفوال  ، 3املناط حتقيق: بذل غاية الوسع يف تطبيق األحكام الشرعية، ويسمى أحدمها

مثل تطبيق صفة العدالة يف  حمله،ومعناه أن يثبت احلكم مبدركه الشرعي لكن يبقى النظر يف تعيني 
 الشاهد عند القاضي.  

o ثالثة: بذل غاية الوسع يف درك األحكام الشرعية، وله أقسام ثانيهما: 
 وهو هتذيب العلة ، فإذا أضاف الشارع حكما إىل سببه واقتن بذلك املناط تنقيح: األول :

فكونه  ، 4معتربة ، فإهنا ال تؤثر يف احلكم . مثل حديث املواقع أهله يف هنار رمضان غريأوصاف 
 أعرابيا مثال ال يؤثر يف احلكم.

 رض لعلة النهي ع: وهو راجع إىل أن النص الدال على احلكم مل يت املناط ختريج:  الثاين
 وهو االجتهاد ، وهو القياس. بالبحثفيستخرج 

                                                             

 يحني.وغريه وأصله يف الصح 2/516أخرجه أمحد  1
 .474-473، وانظر معامل أصول الفقه / 76-64/  4املوافقات  2
 .473املناط لغة: موضع النوط وهو التعليق واإللصاق. واصطالحا: هو العلة. خمتار الصحاح ومعامل أصول الفقه /  3
 (.7/224( ومسلم )1936رواه البخاري ) 4
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 من حتقيق املناط لكنه أخص من املذكور آنفا. ويكون هذا منحة إهلية بعد حتقق  نوع: الثالث
فرقانا")األنفال:  لكمأيها الذين آمنوا إن تتقوا اهلل جيعل  يااملذكور يف قوله تعاىل:"  وهو التقوى،

29.) 
 

 آخر إىل اجتهاد مطلق واجتهاد جزئي ، وسيأيت هلا مزيد بيان. باعتبار وينقسم 
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 الرابع: جتزؤ االجتهاد املبحث
 

 على قولني: ال،فيما إذا عرف شخص دقائق مسألة دون املسائل األخرى فهل يقبل اجتهاده أم  األصوليون اختلف

اإلسالم ابن  شيخ واختارهجتزأ االجتهاد جائز، وهو قول اجلمهور من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة  أن: األول
 مبا يلي: واستدلوا. 1تيمية وتلميذه ابن القيم

 وهو حمال. اجلزئياتيتجزأ االجتهاد للزم منه أن يكون اجملتهد عاملا جبميع  لومل -1
. ومع ذلك اآلخراألربعة وغريهم كانوا ُيستفتون فيجيبون يف البعض ويتوقفون يف البعض  اجملتهديناألئمة  أن  -2

 مل يُنازع يف كوهنم يف أعلى درجات االجتهاد.
 قادرازؤ واالنقسام، فالعربة بالقدرة والعجز، وقد يكون الرجل منصب يقبل التج االجتهاد: اإلسالم شيخ قال -3

املطلوب، فأما  معرفةيف بعض عاجزا يف بعض، ولكن القدرة على االجتهاد ال تكون إال حبصول علوم تفيد 
 .2مسألة واحدة يف فن فيبعد االجتهاد فيها

 مبآخذألبواب الفقهية حىت حتصل املعرفة املختار ألهنا قد متكن العناية بباب من ا وهو: دقيق العيد ابن قال -4
 .3أحكامه، وإذا حصلت املعرفة باملآخذ أمكن االجتهاد

 

 .الشوكاين: أنه ال جيوز جتزؤ االجتهاد، وقد ذهب إىل ذلك طائفة من األصوليني ورجحه الثاين القول

 .4املانعالقول أن كل ما يَقدَّر جهله جيوز تعلقه باحلكم املفروض فال حيصل له ظن عدم  هذا ودليل
 

اجتهادا مطلقا يف   اجملتهدينهو املتعني ألنه ال يسع الناس إال هو إذ أين جتد من يكفي األمة كلها من  األول والقول
 فكيف مبن بعده. األولكل الفنون الشرعية، وحيث أن هذا مل يوجد يف عصر الصدر 

  
                                                             

والتقرير والتحرير  3/586وشرح خمتصر الروضة  4/473وشرح الكوكب املنري  2/389واملستصفى  4/171اإلحكام لآلمدي  1
وإعالم املوقعني  213-20/204وجمموع الفتاوى  629/ 2ونثر الورود  428وشرح غاية السول / 2/364و وفواتح الرمحوت  3/294
4/176. 
 .20/204جمموع الفتاوى  2
 .2/1042لفحول إرشاد ا 3
 .2/1043إرشاد الفحول  4
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 أم املصيب واحد وغريه خمطئ ولكنه ال أيمث الفروعاخلامس: هل كل جمتهد مصيب يف  املبحث

 

 حمل النزاع: حترير

وحترمي اخلمر فإن  اخلمسعلى أن ما كان منها قطعيا معلوما بالضرورة أنه من الدين كوجوب الصلوات  اجلميع اتفق
 الشرعية اليت ال قاطع فيها على قولني:  املسائلبل آمث. مث اختلفوا يف  املصيب فيها واحد واملخطئ غري معذور

 مبا يلي: واستدلواكثري من الفقهاء أن املصيب واحد.   و والشافعي مالك واختار 
اجتهد احلاكم فأصاب فله  إذاعنه قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:"  اهلل رضي بن العاص عمرو حديث .1

 .1وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد" أجران
 عن  ونقل شريح وابن 4بن احلسن وحممدكتاب اخلراج   يف 3أبو بكر وأبو يوسف والقاضي 2األشعري اختار

 اجملتهدين فيه حق وكل واحد منهم مصيب.  أقوالمجهور املتكلمني من األشاعرة واملعتزلة أن كل قول من 
 هل كل جمتهد مصيب أو املصيب واحد  اإلسالم شيخمجع من العلماء ، فقد سئل  التفصيلإىل  وذهب :

فيها  نظراهلل يالحظ يف التخطئة والتصويب النصوص الواردة يف املسألة اليت  رمحه أمحد اإلمامفأجاب بأن 
حبديث  له، كان من أخذ معارضاجملتهد، وأمحد يفرق يف هذا الباب فإذا كان يف املسألة حديث صحيح ال 

صحيحان نظر يف الراجح فأخذ به ، وال يقول  حديثانضعيف أو بقول بعض الصحابة خمطئا ، وإذا كان فيها 
يكن فيها نص اجتهد فيها برأيه ، وقال : ال أدري أصبت احلق أم  ململن أخذ باآلخر : إنه خمطئ ، وإذا 

ن كذلك ، وإذا عمل الرجل بنص وفيها يكون فيها نص جيب العمل به ، وبني أال يكو  أنأخطأته. ففرق بني 
 .5خفي عليه مل يسمه خمطئا...اخل آخرنص 

                                                             

 ( ويف الباب عن أيب هريرة وغريه .1716( ومسلم )7352رواه البخاري ) 1
هـ، 324هـ وتويف سنة 260هو أبو احلسن علي بن إمساعيل األشعري من نسل الصحايب أيب موسى األشعري رضي هللا عنه، ولد سنة  2

 ".15/85ذهب أهل احلديث يف آخر حياته فألف مقاالت ٌاسالميني واإلابنة. " السري وتنسب إليه فرقة األشاعرة وقد رجع إىل م
هـ، ويعترب من أعظم تالمذة أيب حنيفة 182هـ وتويف سنة 113هو يعقوب بن إبراهيم األنصاري املشهور ابلقاضي أيب يوسف، ولد سنة  3

 ".94رمحه هللا. "املدخل إىل دراسة املدارس واملذاهب الفقهية 
هـ، تتلمذ على أيب حنيفة مث أيب يوسف من بعده، مث قرأ على 189هـ وتويف ابلري سنة 132هو حممد بن احلسن الشيباين، ولد بواسط سنة  4

 ".95مالك ، يعترب مدون مذهب أيب حنيفة وانشره. "املدخل إىل دراسة املدارس واملذاهب الفقهية 
 .20/25جمموع الفتاوى   5
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سأله عن الرواية عن رسول اهلل صلى اهلل عليه  وقد احلكم بن حممدرواية  من أمحد اإلمام قال: اإلسالم شيخ وقال
اهلل صلى اهلل عليه حبديث صحيح عن رسول  الرجلأخذ  إذاالرجل بأحد احلديثني فقال   فأخذوسلم إذا اختلفت 

اهلل واحد وعلى الرجل  عند احلقاهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال   رسولوسلم وأخذ آخر حبديث ضده صحيح عن 
وأن  وسلمخمطىء إذا أخذ عن رسول اهلل صلى اهلل عليه  أنهأن جيتهد ويأخذ أحد احلديثني وال يقول ملن خالفه  

عليه وسلم صحيحة فأخذ هبا  اهللاحلق فيما أخذت به أنا وهذا باطل ولكن إذا كانت الرواية عن رسول اهلل صلى 
بالشيء الضعيف كان احلق فيما أخذ به الذي احتج  واحتجرجل وأخذ آخر عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 فهذا  قال   البيلماين حبديث   واحتجمؤمن بكافر يقتل  اليف التأويل مثل   األخرباحلديث الصحيح وقد أخطأ 
به  حكممع من ذهب إىل حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال يقتل مؤمن بكافر وإن  واحلقعندي خمطىء 

وسلم الصحيح وإذا روي عن  عليهحاكم مث رفع إىل حاكم آخر رد ألنه مل يذهب إىل حديث رسول اهلل صلى اهلل 
عن أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان  حاكم عليه وسلم حديث واحتج به رجل أو رسول اهلل صلى اهلل

رفع إىل حاكم آخر رد إىل حكم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وإذا  مثقد أخطأ التأويل وإن حكم به حاكم 
 وسلماهلل عليه  عن رجل آخر من أصحاب رسول اهلل صلى رصلى اهلل عليه وسلم وأخذ آخ حممداختلف أصحاب 

يدري  ماقال عمر و اهلل   وهكذافاحلق عند اهلل واحد وعلى الرجل أن جيتهد وهو ال يدري أصاب احلق أم أخطأ 
يدري عمر أخطأ أم  ماأم أخطأ ولو كان حكم حبكم عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مل يقل   احلقعمر أصاب 

 .1منهأصاب ولكن إمنا كان رأيا 

 فيهحتقق عندك ما بيناه علمت أن كل حكم يتكلم  إذاتفصيل آخر فقال:"  إىلاهلل   رمحه يالدهلو  وذهب 
علة مأخوذة من لفظه.  إىلاجملتهد باجتهاده منسوب إىل صاحب الشرع عليه الصالة والسالم إما إىل لفظه أو 

 وإذا كان األمر على ذلك ففي كل اجتهاد مقامان:
o حينماالشرع هل أراد بكالمه هذا املعىن أو غريه؟ وهل نصب هذه العلة مدارا يف نفسه  صاحب: أن أحدمها 

اجملتهدين ال لعينه  فأحدتكلم باحلكم املنصوص عليه أو ال؟ فإن كان التصويب بالنظر إىل هذا املقام 
 مصيب دون اآلخر.

o اختلف  مىته صرحيا أو داللة أنه من مجلة أحكام الشرع أنه صلى اهلل عليه وسلم عهد إىل أمت أن: ثانيهما
الطاقة يف معرفة  واستفراغعليهم نصوصه أو اختلف عليهم معاين نص من نصوصه فهم مأمورون باالجتهاد 

اتباعه كما عهد إليهم أنه مىت اشتبه  عليهما هو احلق من ذلك، فإذا تعني عند جمتهد شيء من ذلك وجب 
                                                             

 .3/300الفتاوى الكربى  1
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أن يتحروا ويصلوا إىل جهة وقع حتريهم عليها، فهذا حكم علقه  معليهعليهم القبلة يف الليلة الظلماء جيب 
علق وجوب الصالة بالوقت وكما علق تكليف الصيب ببلوغه، فإن كان البحث  كماالشرع بوجود التحري،  

 هذا املقام نظرنا: إىلبالنظر 
 مما ينقض فيه اجتهاد اجملتهد فاجتهاده باطل قطعا. املسألةكانت   فإن 
 حديث صحيح وقد حكم خبالفه فاجتهاده باطل ظنا، فيهاكان   وإن 
 مجيعا قد سلكا ما ينبغي هلما أن يسلكاه ومل خيالفا حديثا صحيحا وال أمرا  اجملتهدانكان   وإن

 .   1اجتهاد القاضي واملفيت يف خالفه، فهما مجيعا على احلق ينقض
 

 كون املخطئ غري آمث  وجه

 معرفة احلق وال يستحق الوعيد إال من ترك مأمورا أو   ميكنهكل من اجتهد واستدل   ليساهلل:"  رمحه تيمية ابن قال
وناظر ومناظر ومفت وغري ذلك إذا اجتهد واستدل فاتقى  وعاملحمظورا. فاجملتهد املستدل من إمام وحاكم  فعل

 اهللما استطاع وال يعاقبه الذي كلفه اهلل إياه وهو مطيع هلل مستحق للثواب إذا اتقاه  هواهلل ما استطاع كل هذا 
 .2البتة

 

 كون املخطئ اجملتهد مأجور:  وجه

 على اخلطأ ألن اخلطأ يف الدين مل يؤمر به أحد  يؤجراهلل فيمن اجتهد فأخطأ: يؤجر ولكنه ال  رمحه الشافعي قال
: حنن نعلم أن املختلفني يف القبلة وإن أصابا باالجتهاد إذا اهلل. وقال رمحه 3أخطأهوإمنا يؤجر إلرادته احلق الذي 

وحنوهم  الشهود، مل يكونا مصيبني للعني أبدا ، ومصيبان يف االجتهاد . وهكذا االجتهاد يف  عينااختلفا يريدان 
ليه يف توفيقه والرغبة إ اهللأيضا: فإذا طلبوها أي القبلة جمتهدين بعقوهلم وعلمهم بالدالئل بعد استعانة  وقال. 4

 .5فقد أدوا ما عليهم
                                                             

 .12عقد اجليد يف أحكام االجتهاد والتقليد/ 1
 .125-5/84منهاج السنة النبوية   2
 .102خمتصر جامع بيان العلم وفضله/ 3
 .498الرسالة /  4
 .503الرسالة /  5
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 البحث نتائجمتضمنة أهم  اخلامتة
 التجوال املمتع يف مباحث االجتهاد ازداد يقيننا بالنتائج التالية: هذا وبعد

شرط للمفسر وللمتفقه يف السنة ولطالب  بهعلم أصول الفقه هو امليزان جلميع العلوم الشرعية، فالعلم  أن -1
 االجتهاد.   

 إىل جهد وتعب. وحتتاجالوصول إىل مرتبة االجتهاد ممكنة وهي من أمسى الغايات  أن -2
صارمة من حراس الشريعة وعلماء امللة،  وقفةالدعوة إىل فتح االجتهاد لكل أحد دعوة هدامة حتتاج إىل  أن -3

 العامة لوجود الدخالء األدعياء. وارتباكإذ إن هذا سيسبب التضارب يف الفتوى 
 ومنعهم من الفتيا قبل التأهل. املتعاملني،ت والة األمر األخذ على أيدي من واجبا أن  -4
 اجملتهد إىل الصواب. يقربهناك أمورا ليست من الشروط الالزمة للمجتهد لكن حتصيلها  أن -5
 به. القولالقول جبواز االجتهاد اجلزئي هو الذي ال يسع األمة إال  أن -6
فله أجران وإن أخطأ فله أجر على  أصاباحلق واحد ال يتعدد وكل جمتهد مأجور على اجتهاده، فإن  أن -7

 اجتهاده ال على خطأه.
 

فضل الدعوة إليه على  يرزقناة إليه ردا مجيال ، وأن جيمع لنا بني العلم والعمل ، وأن ماهلل أن يرد األ أسأل وأخريا
واآلخرة وأعوذ  الدنياإين أسألك من كل خري أحاط به علمك يف  اللهمرنا.  بصرية، وأن يلهمنا الصرب يف مجيع أمو 

هلل أوال وآخرا وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله  واحلمد. 1بك من كل شر أحاط به علمك يف الدنيا واآلخرة"
 وصحبه أمجعني.

  

                                                             

 .12عن فقه الواقع عند أهل السنة واجلماعة/ 1/623هبذا كان خيتم الزهري جملسه كما يف املعرفة للفسوىي  1
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 أهم املراجع

 

 هـ.1417الطبعة األوىل  –الرياض –دار العاصمة  -إحتاف ذوي البصائر للدكتور عبدالكرمي النملة 

 هـ.1407الطبعة األوىل  -الرياض -مكتبة املعارف -اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي 

 الطبعـة  -دار البشائر ودار الصـابوين -د. شعبان إمساعيل -االجتهاد اجلماعي ودور اجملامع الفقهية يف تطبيقه
 هـ.1418األوىل 

 الطبعة  -الفروانية -الكويت -مكتبة دار التاث –د. حممد فوزي فيض اهلل  -االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية
 هـ. 1404 -األوىل

 األردن عمان. -دار الفكر -حممد هشام األيويب -االجتهاد ومقتضيات العصر 

 هـ.1406الطبعة الثانية -بريوت -دار الكتاب العريب -حتقيق السيد اجلميلي -اإلحكام لآلمدي 

 الطبعة الثانية –بريوت –مؤسسة الرسالة  -حتقيق شعيب األرناؤوط وعمر القيام -ن مفلحالب اآلداب الشرعية
 هـ.1417

  هـ.1408الطبعة األوىل  -دمشق–دار الفكر  -بعناية بسام اجلايب -لإلمام النووي –أدب الفتوى 

 الفضــــيلةدار  -حتقيــــق ســــامي ابــــن العــــريب -إرشــــاد الفحــــول إىل حتقيــــق احلــــق مــــن علــــم األصــــول للشــــوكاين- 
 هـ.1421 -الطبعة األوىل -الرياض

 :الـدار السـلفية  -حتقيق صالح الـدين مقبـول أمحـد -هـ(1182إرشاد النقاد إىل تيسري االجتهاد للصنعاين)ت
 هـ.1405 -الطبعة األوىل -الكويت –

  هـ.1406الطبعة األوىل  –دمشق –دار الفكر  –للدكتور وهبة الزحيلي  –أصول الفقه اإلسالمي 

  القاهرة. –دار الفكر العريب  – ل الفقه أليب زهرهأصو 

  هـ.1416الطبعة الرابعة  –بريوت  –مؤسسة الرسالة  –أصول مذهب اإلمام أمحد للدكتور عبداهلل التكي 

 هـ.1404الطبعة األوىل  -د. السيد عبداللطيف كس اب -أضواء حول قضية االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية 

 هـ.1416الطبعة األوىل  –القاهرة  –دار احلديث  -حتقيق عصام البابطي –البن القيم  إعالم املوقعني 

  هـ.1410إيقاظ اهلمة لطلب علم الكتاب والسنة لعادل السعيدان الطبعة األوىل 

  الطبعـة الثانيـة  –الريـاض  –دار طيبـة  –عبـدالعزيز اجلليـل وهبـاء الـدين عقيـل  –أيـن حنـن مـن أخـالق السـلف
 هـ.1414
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 هـ.1420الطبعة الثالثة  -املنصورة مصر -دار الوفاء -حتقيق عبدالعظيم الديب -لربهان للجويينا 

 جامعة أم القرى . –حتقيق حممد مظهر بقا  -بيان املختصر ) شرح خمتصر ابن احلاجب( لألصفهاين 

  الطبعـة  –رة القـاه -مكتبـة احلـرمني –ملصطفى سـالمة  –التأسيس يف أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة
 هـ.1415الرابعة 

 هـ.1412الطبعة األوىل -الدام -دار اهلجرة -تذكرة احلديثي واملتفقه لصاحل العصيمي 

 هـ.1408 -الطبعة الثانية -الرياض -دار الراية -بكر بن عبداهلل أبو زيد -التعامل وأثره على الفكر والكتاب 

  الطبعــة  –بـريوت  –دار الكتـاب العــريب  –هــري الكـيب تعليـق ز  –تفسـري سـورة النــور لشـيخ اإلسـالم ابــن تيميـة
 هـ.1413األوىل 

  الريـاض  –دار العاصـمة  –حتقيـق أيب األشـبال صـغري الباكسـتاين  –تقريب التهـذيب ال بـن حجـر العسـقالين
 هـ.1416الطبعة األوىل  –

 ســالمي املكتــب اإل –هذبــه أبــو عبـدالرمحن حممــود  -هتـذيب شــرف أصــحاب احلــديث للخطيـب البغــدادي– 
 هـ.1414الطبعة األوىل  –بريوت 

  الطبعــة الثانيــة  –بــريوت  –دار الفكــر  –حتقيــق الشــيخ عبــدالقادر األرنــاؤوط  –جــامع األصــول البــن األثــري
 هـ.1403

 هـ.1400الطبعة الثانية  -احلديث حجة بنفسه يف العقائد واألحكام للشيخ األلباين 

 بريوت. –املكتبة العلمية  –حتقيق أمحد شاكر  –للشافعي  الرسالة 

  ــــاظر البــــن قدامــــة ــــدكتور عبــــدالكرمي النملــــة –روضــــة الن ــــق ال الطبعــــة اخلامســــة  -الريــــاض -دار الرشــــد -حتقي
 هـ.1417

 هــــ1413الطبعـــة الثانيـــة  -دار البشـــائر اإلســـالمية-زجــر الســـفهاء عـــن تتبـــع رخـــص الفقهـــاء جلاســـم الفهيـــد- 
 بريوت.

  شعيب األرناؤوط وزمالؤهحتقيق  –سري أعالم النبالء للذهيب 

  مكتبــة العبيكــان  –حتقيــق الــدكتور حممــد الزحيلــي والــدكتور نزيــه محــاد  –شــرح الكوكــب املنــري البــن النجــار– 
 هـ.1418-الرياض 

 هـ.1421الطبعة األوىل  –بريوت –دار البشائر  -حتقيق أمحد العنزي -شرح غاية السول البن عبداهلادي 

  الطبعـــة الثانيــــة –وزارة الشـــؤون اإلســــالمية  -قيـــق الــــدكتور عبـــداهلل التكــــيحت –شـــرح خمتصــــر الروضـــة للطــــويف
 هـ.1419
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 هـ.1385 –املطبعة السلفية بالقاهرة  –شاه ويل اهلل الدهلوي  -عقد اجليد يف أحكام االجتهاد والتقليد 

 هـ.1414-الثانيةالطبعة -عمان األردن-املكتبة اإلسالمية-علي حسن عبداحلميد -عودة إىل السنة 

 دار احلديث  -حتقيق حممد عبداحلكيم القاضي -فضل علم السلف على اخللف البن رجب 

 الطبعــة –الريــاض  -مؤسســة املــؤمتن للنشــر والتوزيــع -فقــه الواقــع عنــد أهــل الســنة واجلماعــة لصــاحل العصــيمي
 هـ.1413األوىل 

 هـ.1407الطبعة األوىل  –دمشق دار البيان   –حتقيق بشري حممد عيون  –البن القيم  الفوائد 

 الطبعــة األوىل  -مصــر -املطبعــة األمرييــة ببــوالق-علــى هــامش املستصــفى -فــواتح الرمحــوت البــن عبدالشــكور
 هـ.1324

 هـ.1407الطبعة الثانية -بريوت-مؤسسة الرسالة -القاموس احمليط للفريوزآبادي 

 الطبعــة  -دار القلــم -حتقيــق عبــدالرمحن عبــداخلالق -القــول املفيــد يف أدلــة االجتهــاد والتقليــد لإلمــام الشــوكاين
 هـ.1396األوىل 

  182جملة البيان العدد رقم. 

  طبعة اجملمع.  –مجع الشيخ عبدالرمحن ابن قاسم  –جمموع فتاوى شيخ اإلسالم 

 املكتــب اإلســالمي -اختصــره وحققــه أبوعبــدالرمحن حممــود -خمتصــر جــامع بيــان العلــم وفضــله البــن عبــدالرب-
 هـ.1414الطبعة األوىل  -لبنان

  الطبعـة األوىل  –عمـان  –دار النفـائس  –املدخل إىل دراسة املدارس واملذاهب الفقهية للدكتور عمـر األشـقر
 هـ.1416

  هـ.1417الطبعة األوىل  –بريوت  -مؤسسة الرسالة -حتقيق الدكتور حممد األشقر –املستصفى للغزايل 

  الطبعــــة األوىل  –مكــــة املكرمــــة  –دار عــــامل الفوائــــد  –علــــي العمــــران  –املشــــوق إىل القــــراءة وطلــــب العلــــم
 هـ.1420

  الطبعــة الثانيــة  –الــدمام  -دار ابــن اجلــوزي -حملمـد اجليــزاين   –معـامل أصــول الفقــه عنــد أهــل الســنة واجلماعــة
 هـ.1419

  هـ.1418 الطبعة الثانية –الرياض  –دار شقراء  –لعبدالعزيز السدحان  –معامل يف طريق الطلب 

  هـ.1400الطبعة الثالثة  -دار الفكر –معجم األدباء لياقوت احلموي 

  هـ.1414 –مكة املكرمة  –جامعة أم القرى  –معجم األصوليني للدكتور حممد مظهر بقا 
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  الطبعـة الثالثـة  –بريوت  –دار املعرفة  –وضعه حممد فؤاد عبدالباقي  –املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي
 هـ. 1412

 الطبعـــة اخلامســــة  -دار الغـــرب اإلســــالمي –للشــــيخ عـــالل الفاســــي  -مقاصـــد الشـــريع اإلســــالمية ومكارمهـــا
 م.1993

 دار الفجـر ودار  -حتقيـق حممـد الطـاهر امليسـاوي -مقاصد الشريعة اإلسالمية للسيخ حممد الطاهر بن عاشور
 هـ.1420الطبعة األوىل  -عمان األردن–النفائس 

 الطبعة األوىل األوىل  -عمان األردن -دار النفائس -للدكتور يوسف البدوي -ابن تيمية مقاصد الشريعة عند
 هـ.1421

  هـ.1422الطبعة األوىل –بريوت  –دار البشائر  –مقاالت حممود الطناحي 

  هـ.1421الطبعة األوىل  –بريوت  –دار ابن حزم  –أمحد السويدي  –منجد اخلطيب 

 جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود  –حتقيــق حممــد رشــاد ســامل  –ة لشــيخ اإلســالم ابــن تيميــة منهــاج الســنة النبويــ
 اإلسالمي.

 هـ. 1420الطبعة األوىل  -الرياض -مكتبة الرشد -املهذب للدكتور عبدالكرمي النملة 

 دار الكتب العلمية.  –شرحه الشيخ عبداهلل دراز  –يف أصول الشريعة للشاطيب  املوافقات 

  الطبعــة  -جــدة–دار املنــارة -حتقيــق د. حممــد الشــنقيطي -شــرح مراقــي الســعود لألمــني الشــنقيطينثــر الــورود
 هـ.1415األوىل 

 الطبعــة  -الريــاض -الــدار العامليــة للكتــاب اإلســالمي -ألمحــد الريســوين -نظريــة املقاصــد عنــد اإلمــام الشــاطيب
 هـ.1416الرابعة 

  هـ.1412الطبعة الرابعة  –عمان  –دار النفائس  –للدكتور حممد األشقر  –الواضح يف أصول الفقه 

  هـ.1420الطبعة األوىل  -بريوت–مؤسسة الرسالة  -حتقيق الدكتور عبداهلل التكي –الواضح البن عقيل 

  هـ.1417الطبعة اخلامسة  –بريوت  -مؤسسة الرسالة –للدكتور عبدالكرمي زيدان  –الوجيز يف أصول الفقه 

 

 


