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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 : مقّدمة

 -تبارؾ وتعاذل-نستغفره ونستعينو ونستهديو ونعوذ ابهلل . عا١تُتاٟتمد هلل رب ال
ومن يضلل فلن ٕتد لو وليًا  من يهد هللا فهو ا١تهتد. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

مامنا عبد هللا إوأشهد أف سيدان و ، وأشهد أف ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو. مرشًدا
 . صلى هللا عليو وعلى آلو وأصحابو ومن دعا بدعوتو إذل يـو لقاه، و دمحمورسول

  ؛أما بعد

ألّف  ذلك ،يّ فمنذ وقت غَت قصَت وفكرة الكتابة ُب موضوع االجتهاد تلح عل
 ال بتغيَتإسبيل لتغيَته  ال–قطار من األرض كثَتة أيعيشو ا١تسلموف ُب الَِّذي  ئالواقع السي

وال اب١تتعذر ولكنو حيتاج إذل ، ابألمر ا٢تُتُىَو  َما وتغيَت ذلك، العقوؿ ُب النفوس وما ُبَما 
 . اجتهاد

وحىت يـو ، لقد بقى االجتهاد مثار جدؿ كبَت منذ أواخر القرف الثالث ا٢تجري
 . وقد يستمر كذلك لفًتة طويلة، الناس ىذا

، ائلوووس، وشروطو ومقدماتو، وضوابطو، وماىيتو، لقد اثر اٞتدؿ حوؿ حقيقتو
 . ُت وفقهاءأصوليّ ُت و كبلميّ من  ألّمة أكابر علماء اكّلو   وميادينو و٣تاالتو وتناوؿ ذلك

عد عصر من العصور خيلو من جدؿ ُب االجتهاد وأصولو حىت عند أولئك ودل ي
 . الذين قالوا ابنسداد ابب االجتهاد

فقو كاؼ  من -عليهم -تبارؾ وتعاذل-هللا  رضواف-تركو األئمة األربعة َما  وإف
 . ومغن ٢تم عن االجتهاد ُب غَت مهمة وحسن نقلو، للمسلمُت

ة سبلميّ وُب عصران ىذا أكثر اٞتدؿ واشتد النقاش حوؿ صبلحية الشريعة اإل
 . نظاًما للحياة-نفسها 
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وال يزالوف يرزحوف ٖتت وطأة بعض ، هبا ا١تسلموف فبعد ا٢تزدية الساحقة اليت ُمٍتَ 
 سبلميّ ة والفقو اإلسبلميّ وٛتلت الشريعة اإل، وا١تسلمُت سبلـاإلوقع انفصاـ بُت -أنواعها 
فمهد ىذا الشعور ا١تنحرؼ لقبوؿ ، اٞتزء األىم والنصيب األوفر من أسباب ا٢تزدية مسئولّية
 . ضيق أو بـرَما  وٖتويلو إذل واقع يعيشو ا١تسلموف من غَت، الفصاـ

وأسباهبا اٟتقيقية ، قة ا٢تزديةدراؾ اتـ ٟتقيإكانت على -ولكن طائفة من ا١تسلمُت 
أف أسباب - عا١تة العلم كلو -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-٤ُتَمَّد  أّمة ة وكانت ىذه الطائفة منتارخييّ وعواملها ال

 ال االلتصاؽ بو أو، وإذل اال٨تراؼ عنو، سبلـكانت ترجع إذل البعد عن حقيقة اإل  -ا٢تزدية
ومع ابتعادىم ، سبلـواز اتـ مع ا٨تراؼ فهمهم لئلوأف أتخر ا١تسلمُت سار بت، القرب منو

أو نقضوا منو عروة كلما أتخروا عن ، سبلـالصواب ُب أمر من أمور اإل افكلما جانبو  ،عنو
 . واقًتبوا ٨تو ىزديتهم خطوات، مكاف صدارهتم خطوة

ال ، تبارؾ وتعاذل- ودعت إذل هللا، اليت عرفت اٟتق والتزمت بو-وىذه الطائفة 
فأقنعتهم ، اوؿ أف تشق طريقها إذل عقوؿ وقلوب أولئك الذين اجتالتهم الشياطُتتزاؿ ٖت

ودينو ، أىدى -تبارؾ وتعاذل-شريعة هللا  فّ إ :ابلرغبة الكربى تريد أف تصل إليهم لتثبت ٢تم
جد أو  وحلولو األقدر على مواجهة ما، ونظامو أكمل، وعدلو أمشل، وصراطو أمثل ،أقـو

 . ةجيد من مشكبلت اٟتيا

  ؟!!ذلك غَت االجتهاد إلثباتوىل لنا من وسيلة 

، وأركانو، وبيااًن ٟتقيقتو وشروطو، ولذلك وددت أف يكوف ْتثي تعريًفا ابالجتهاد
يعُت َما  ُب ذلكلعّل ف، القياـ بو وفضلو ووجوبو على ا١تسلمُت ةوإمكانيّ ، إليووما حيتاج 

ويشجع اآلخرين على ، جزئيّ شكل لديهم القدرة على التصدي ٢تذه ا١تهمة ولو ب نْ مَ 
 . أو نفوس غَتىم من طاقات، العمل ١تعرفة الكامن ُب نفوسهم

ُىَو  .يكوف قبًسا من نور ُب ليل من ظبلـ اٞتمود والتقليد الدامسَما  ُب ىذالعّل و 
 . وىو نعم ا١توذل ونعم النصَت، ا١تسئوؿ أف يهدينا سواء السبيل

 طو جابر
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 : يتألف ىذا البحث من

 . قّدمةا١ت -ٔ

 . ٘تهيد ُب التعريف ببعض ا١تصطلحات -ٕ

 . ُب االجتهاد :الفصل األوؿ -ٖ

 . ُب التقليد :الفصل الثاين -ٗ

 . ا٠تا٘تة -٘
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 ٘تهيد
 : للتعريف أبىم ا١تصطلحات الواردة ُب البحث وىي -ٕ
 . لغةً : االجتهاد -

 . اصطبلًحا: االجتهاد -

 . لغةً : القياس -

 . اصطبلًحا: القياس -

 . لغةً : الرأي -

 . اصطبلًحا: الرأي -

 . لغةً : الفتوى -

 . اصطبلًحا: الفتوى -
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  :االجتهاد لغة ( أ)

وابلفتح ُب لغة ، ابلضم ُب لغة أىل اٟتجاز -واٞتهد ، «د، ى، ج»: ىو من مادة
 . الوسع والطاقة: غَتىم

 . النهاية والغاية: وابلفتح فقط، ا١تضمـو الطاقة :وقيل
إذا طلب حىت بلغ  - «جهد يف األمر جهًدا» :يقاؿ، «نفع»من ابب : وىو

 . غايتو ُب الطلب
بذؿ وسعو وطاقتو ُب طلبو ليبلغ ٣تهوده ويصل إذل : «اجتهد يف األمر»و

  (ٔ).هنايتو
فكأف اجملتهد  (ٕ)للطلب  -وىذا البناء أيٌب غالًبا ، «افتعل»على وزف  «اجتهد»و

 . طالب للجهد وساع لو
من ، ابلضم وابلفتح( ٜٚ)التوبة: ُىمْ َوالَِّذيَن ال َيَُِدوَف ِإال ُجْهدَ  :وُب التنزيل

 . أبلغ غايتك: أي - «اجتهد جهدؾ يف ىذا األمر»: قولك
: أي - (ٖ) «جهد اؼبقل» :-ملسو هلآو هيلع هللا ىلص- قاؿ ؟«أي الصدقة أفضل»وُب اٟتديث 

 . حيتملو حاؿ قليل ا١تاؿَما  قدر
 كّلو   زبده ٥تضتو حىت استخرجت: أي -«اجهدت اللنب جهدً »-: ومن اجملاز

 . من اٞتهد والطاقة: افتعاؿ- «االجتهاد»و
  (ٗ) .احتاط «يف األمر أجهد»و

، أخذ النفس ببذؿ الطاقة وربمل اؼبشقة: واالجتهاد»: األصفهاين وقاؿ الراغب
 . (٘) «ابلفكر أتعبتو: وأجهدتو رأييجهدت : يقاؿ

وا١تراد . مراأل طلبُب  بذؿ الوسع: االجتهاد «رأييجتهد أ»: وَب حديث معاذ
  .(ٙ) األساسُب  كما  -وىو ٣تاز . الكتاب والسّنةإذل  من طريق القياس قضّيةرد ال: بو

                                                           
 (.ٜٕٖ/ٕ(، واتج العروس )ٗٔٔ( و٥تتار الصحاح )٘٘ٔ/ٔانظر: ا١تصباح ا١تنَت ) (ٔ)
 (.ٕٓ٘منت الشافية )ص  -ت ا١تتوف انظر ٣تموع مهما (ٕ)
 (.ٖٛ٘ص  ٖ)ج أخرجو أبو داود ُب ابب الوتر، والنسائي ُب الزكاة، والدارمي ُب الصبلة، وأٛتد ُب مسنده  (ٖ)
 (.ٜٕٖ/ٕراجع: التاج ) (ٗ)
 (.ٙٔٔ/ٔ(، ومعجم ألفاظ القرآف )ٔٓٔراجع: ا١تفردات ) (٘)
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 -(ٚ)من ىذا العرض ا١تختصر جًدا الستعماؿ الكلمة ُب اللغة -من الواضح  إف
َما  ْتيث دل يبق من طاقتو، وهناية طاقتو وال ١تن بذؿ غاية وسعإ «جتهدا»: ال يقاؿأنّو 

 . يفوديكن أف يض
تطلق أحيااًن على اٞتهد ُب األمور أهّنا  على: كما أف استعماؿ الكلمة يدؿ

وأف يبلغ الغاية ال بد  وُب كل منهما، ةسيّ كما تطلق على اٞتهد ُب األمور اٟت،  ةعنويّ ا١ت
اجتهد يف ضبل »: كما ال يقاؿ  «اجتهد فعرؼ أف السماء فوؽ»: فبل يقاؿ، والنهاية

 . «القشة أو النواة
، العادية ُب علمهم أو فنهمتصورىم ا٠تاص هبم للطاقة -ىل كل علم أو فن وأل 

: فإذا جاوز اٞتهد ا١تبذوؿ اٟتد ا١تعتاد قالوا، وتصور ١تا حيتاج إذل أكثر من اٞتهد ا١تعتاد
 . «جهد نفسو أو أجهدىا يف األمر»

ا م -دادمع القدرة واالستع-أبف بذؿ من اٞتهد  فإذا بلغ غاية الوسع وهناية الطاقة
، وال يتهم بتقصَت مع استكماؿ القدرة، ال ديكن أف يزيد عليو لو أراد وال يلومو الئم

 . فزايدة ا١تبٌت تدؿ على زايدة ا١تعٌت «اجتهد»: قالوا، واستعماؿ الوسائل ا١تتوفرة
 : ُتصوليّ األالح طصا االجتهاد يف ( ب)

 ابعتباره مصدرًافقد استعمل  «االجتهاد»استعماؿ كلمة  تنوّعب األصوليوفأتثر 
 . داال على اٟتدث

ولذلك فقد تعددت تعاريفهم لو ، واستعمل ابعتباره وصًفا قائًما ٔتن وقع منو اٞتهد
 . ابلنظر إذل االعتبارين

استفراغ الفقيو الوسع »: -أبنو-فبالنظر إذل االعتبار األوؿ عرفة بعضهم 
 . (ٛ) «لتحصيل ظن حبكم

                                                                                                                                                                      
 ثَت سنورده ُب موضعو.التاج ُب ا١توضع السابق وُب اٟتديث كبلـ ك (ٙ)
 للكلمة استعماالت أخرى كثَتة ٕتنبت إيرادىا حذر اإلطالة فلنراجع ُب مظاهنا. (ٚ)
 «استفراغ الفقيو»فإمنا يراد هبا: االجتهاد ُب الفروع، كما أف قو٢تم:  -من غَت تقييد  «االجتهاد»طلقت كلمة أإذا  (ٛ)

: من صار الفقو ملكة لو وسجية، وهتيأ ١تعرفة «الفقيو»اغو وسعو. وأرادوا بو: إخراج غَت الفقيو، فبل عربة ابستفر  -
ببذؿ »( ويريدوف ٕٕٗ/ٗ) «اآلايت البينات»األحكاـ الشرعّية من مصادرىا. انظر ٚتع اٞتوامع هبامش حاشيتو 

(، وا١تستصفى ٖٔٔ/ٗ: أف يوقن الباذؿ ابلعجز عن بذؿ ا١تزيد. انظر كشف االسرار )«الوسع أو استفراغو
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ذؿ اجملتهد وسعو يف طلب العلم أبحكاـ االجتهاد ب»: الغزارل اإلماـوقاؿ 
أف يبذؿ اجملتهد الوسع يف الطلب »: «واالجتهاد التاـ»: -بعد ذلك-وقاؿ  «الشريعة

 . (ٜ) «حبيث حيس من نفسو العجز عن مزيد طلب
فيما ال ، استفراغ الوسع يف النظر»أبنو : -ُب احملصوؿ-الرازي  اإلماـوعرفة 

  (ٓٔ).«فيو يلحقو فيو لـو مع استفراغ الوسع
  وإدخاؿ (ٔٔ)ة نفيّ من ا١تتكلمُت واٟت: ُتصوليّ تعريف معظم األ-والتعريف األوؿ 

 -اليت يتوصل إليها بطريق االجتهاد اإلحكاـإذل أف  إشارة-ُب التعريف  «الظن»كلمة 
 . قطعّيةة الثبوت وليست بأحكاـ ظنيّ ِىَي 

ن أف يفهم من ديكأنّو  ابعتبارأّما  (ٕٔ)«الظن»أمهل قيد كاتبُت وبعض ال
ليتناوؿ تعريفو ا١تسائل ، (ٗٔ)يوصل االجتهاد فيو إذل العلم َما  ليدخل فيو وأما (ٖٔ)التعريف

 . ة أيًضاصوليّ ة واألكبلميّ ال
يف طلب  ..»: حيث قاؿ، قيًدا فيو «العلم»فقد أخذ -الغزارل  اإلماـوأما تعريف 

ا١تستفادة  األحكاـيرى أف  -رٛتو هللا-أنّو  وىو صريح ُب. (٘ٔ) «العلم أبحكاـ الشريعة
 . ةال ظنيّ ، ةعلميّ ىي أحكاـ -بطريق االجتهاد 

                                                                                                                                                                      

حىت جيهد  «ال أعلم»( وقد نقل السيوطي عن اإلماـ الشافعي: أنو نص على أف اجملتهد ال يقوؿ ُب ا١تسألة: ٖٓ٘/ٕ)
انظر: الرد على من  «أعلم ويذكر ما علمو حىت َيهد نفسو ويعلم»نفسو ُب النظر فيها ودل يقف، كما أنو ال يقوؿ: 

 (.ٓٚ( )أصوؿ ورقة ٥ٔٛ٘ٙتطوطة األزىر ) -أخلد إذل األرض 
 (. ٖٓ٘/ٕراجع: ا١تستصفى ) (ٜ)
 ( ٥تطوط.ٕ)ج انظر: احملصوؿ  (ٓٔ)
(، وشرح ٖٕٛ(، وشروح ا١تنار وحواشيو )ٜٚٔ/ٗ( ْتاشية ا١تستصفى، والتحرير )ٜٖٚ/ٕراجع: مسلم الثبوت ) (ٔٔ)

 ( الرايض. ٔج  ٕٙٔ/ٗ(، وأحكاـ اإلحكاـ لآلمدي )ٜٕٛ/٥ٕتتصر ابن اٟتاجب )
( واألرموي ُب اٟتاصل ٕٔٛ/ٖا١توضع السابق والزركشي ُب البحر احمليط ) -صوؿ كاإلماـ الرازي ُب احمل  (ٕٔ)
 (.ٛٙٔ/ٖدل يطبع بعد، واإلهباج على شرح ا١تنهاج ) -( ٜٜٗ/ٖ)
 (.ٔكمعظم من ذكران ُب )  (ٖٔ)
، «يةاسفراغ اعبهد يف درؾ األحكاـ الشرع»فإهنما عرفاه أبنو:  -كاألرموي ُب اٟتاصل، والبيضاوي ُب ا١تنهاج   (ٗٔ)

 ومطلق اإلدراؾ الشامل ١تا يدرؾ بطريق العلم أو الظن، فانظر نفس ا١توضوعُت.
 (.ٖٗٔٔ/ٗقيًدا. فانظر الكشف ) «العلم»(. ووافقو البزدوي ُب أخذ ٖٓ٘/ٕا١تستصفى ) (٘ٔ)
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حيث عرفو أبنو  -ُب ىذا موافق لشيخو أماـ اٟترمُت اٞتويٍت-الغزارل  واإلماـ
 . العلم: أي (ٙٔ) «بذؿ الوسع يف بلوغ الغرض اؼبقصود من العلم ليحصل لو»

أبف :  بعد أف حيل العلم ُب قلبوال يتوقف اجملتهد عن بذؿ اٞتهد إالنّو إ: ومعلـو
 . توصل إليوَما ُىَو  ُب ا١تسألة -تبارؾ وتعاذل-حكم هللا 

نّو إ»: فيمكن أف يقاؿ فيو -ابعتباره وصًفا قائًما ابجملتهد  «االجتهاد»أما تعريف 
لو ملكو يقتدر هبا الَِّذي  -يبذلو اؼبسلم البالغ العاقل الفقيو النفس الَِّذي  اعبهد التاـ

  (ٚٔ).«ةتفصيليّ من أدلتها ال ةرعيّ ة الفشرعيّ حكاـ اللى استنباط األع
 : تعريف القياس لغة)ج( 

فيطلق ، ُب معاف عدة -ُب اللغة-وقد استعمل . «قوس»من ٣تموع  «قياس»
قايست بُت »و . قدرتو بو: أي - «قست الشيء ابلشيء»يقاؿ  «التقدير»: ويراد بو
 . قدرت: أي «األمرين

: أي «قست النعل ابلنعل»: كقو٢تم،  «ةسيّ التسوية اغب»: بوويطلق ويراد 
 . ساويتها هبا

ال : أي «فالف ال يقاس بفالف»: كقو٢تم،  «ةعنويّ التسوية اؼب»: ويطلق ويراد بو
 . يساوى بو

 . سبقهمإذا ، «قياس فالف قوًسا»: كقو٢تم،  «السبق»: وتطلق ويراد هبا
: أي - «فالف يقتاس أببيو»: اؿيق، «االقتداء والتأسي»: وتطلق ويراد هبا
 . (ٛٔ) «َياريو»: ويقايس فبلانً . يسلك سبيلو ويقتدي بو

                                                           
ا قيدً  «العلم»( و٦تن أخذ ٕٕٓ-ٕٔٓ) «تنقيح الفصوؿ»انظر الورقات بشرح ابن قاسم على شرح احمللي هبامش  (ٙٔ)

 ط(. السلفّية ُب القاىرة. ُٜٓٔب التعريف ابن قدامو ُب روضة الناظر، فانظر )ص 
 ( وما بعدىا.ٕ٘ٗ/ٗانظر: اآلايت البينات ) (ٚٔ)
(، ىذا: وقد اختلف ٕٕ٘/ٗ(، والتاج )ٙ٘٘-٘٘٘(، وا١تختار: )ٙٔٚ(، وا١تصباح: )ٜ٘ٙ/ٕانظر: الصحاح ) (ٛٔ)

على سبيل اٟتقيقة، وُب أيها استعمل على سبيل اجملاز: فمنهم  -استعمل  أىل اللغة واألصوؿ ُب أي ا١تعاين ا١تذكورة
، ٣تاز ُب غَتىا. «التسوية»، ٣تاز ُب ا١تعاين األخرى. ومنهم من قاؿ: ىو حقيقة ُب «التقدير»من قاؿ: ىو حقيقة ُب 

، «لباء وبعلىاب» «القياس»ومنهم من قاؿ: ىو مشًتؾ لفظي. وآخروف قالوا: إنّو مشًتؾ معنوي، ويعدي لفظ 
 واٞتاري على ألسنة الفقهاء واألصوليُت تعديتو بعلى. وأما تعديتو إبذل كما ُب قوؿ ا١تتنيب: 

 ٔتن أضرب األمثاؿ أـ من أقيسو *** إليك وأىل الدىر دونك والدىر.
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ىذا قياس »: مأخوذ من ا١تماثلة يقاؿ -اللغةُب  - «القياس»ف إ: وذكر بعضهم
 . مثلو: أي «ىذا

لتضمن اللفظ معٌت . إذا أصبتو ابلقوس - «قست الشيء أو اؽبدؼ»: ويقاؿ
 . (ٜٔ)«اإلصابة»

. وما أوردانه أمهها، اؿ كثَتة جًدا ُب استعماؿ لفظ القياس ومشتقاتووىناؾ أقو 
 . التسوية والتشبيو: سنأٌب على ذكرهالَِّذي  -أنسب تلك ا١تعاين للمعٌت االصطبلحي لعّل و 

 . (ٕٓ)القياس يصاب بو حكم الفرعألّف ، «اإلصابة»وذىب بعضهم إذل أف أنسبها 
 : تعريف القياس يف االصطالح)د( 

وما ال ، الختبلفهم فيما يعترب من القياس، وف ُب تعريف القياسصوليّ ف األختلا
، حكاـنصبو الشارع للتعريف ابأل شرعيّ دليل ُىَو  ىل ؛والختبلفهم ُب حقيقتو (ٕٔ)يعترب

عمل من أعماؿ اجملتهد فبل أنّو  أـ، الكتاب والسّنةك: سواء أنظر فيو اجملتهد أـ دل ينظر
 . ريق منهمفقاؿ بكل ؟ ال بوإيتحقق 

 : وفيما يلي أىم تعريفاهتم لو
 . الغزايل اإلماـتعريف : الأو 

فقد اختلفت فيو الصيغ  حدهأّما : وىو يقدـ لتعريفو -تعاذلرٛتو هللا -قاؿ 
ثبات حكم إ: القياس عبارة عن»: والعبارة ا١تعرفة للمقصد ا١تطلوب أف يقاؿ ..والعبارات

. فهذا القدر كاؼ ُب البياف: ٍب قاؿ. «كمالشًتاكهما يف علة اغب، األصل يف الفرع
ضبل معلـو على معلـو »: قلت ىو ..ردت عبارة ٤تًتزة عن االعًتاضاتأف إو : وأضاؼ

                                                                                                                                                                      

 (.ٕٕٛ/ٗفذلك لتضمينو معٌت الضم واٞتمع، كما قالو الواحدي وغَته من شراح ديوانو. وانظر التاج )
 «حجية القياس»(. على ما ُب ٜٕٗ(. ٥تطوطة دار الكتب ا١تصرية رقم )ٖ)ج راجع: البحر احمليط للزركشي  (ٜٔ)

 (.ٖٗللدكتور عمر مولود )ص 
 ا١ترجع السابق. (ٕٓ)
، وقياس العكس، والقياس اٞتلي. فكل ذلك ٦تا تنازعوا ُب اعتباره من القياس أو   (ٕٔ) كالقياس الفاسد، وقياس التبلـز

 ال.
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 «أو حكم أو انتفاء حكم، أو انتفاء صفة، حكم أو نفيو ابالشًتاؾ يف صفة إثباتيف 
(ٕٕ) . 

 : بصريّ ال سُتتعريف أيب اغب: اثنًيا
الشتباىهما ، ربصيل حكم األصل يف الفرع»: أبنو - بصريّ ال سُتاٟتأَبُو  وعرفو

 . (ٖٕ)«يف علة اغبكم عند اجملتهد
بينهما شبو ُب نفس َما  أراد بو أف يدخل ُب التعريف - «دعند اجملته»: وقولو

 . بينهما شبو إال ُب ظن اجملتهد وما، األمر وُب ظن اجملتهد
 : الرازي اإلماـتعريف : اثلثًا
 : وجهاف -قيل ُب ىذا الباب تلخيًصاَما  أسد: فقد قاؿ- الرازي اإلماـوأما 

ضبل »: أنو -امنّ -واختاره ٚتهور احملققُت ، بكرأَبُو  ذكره القاضيَما  :األوؿ
أبمر جامع بينهما من حكم  -أو نفيو عنهما، حكم ؽبما إثباتمعلـو على معلـو يف 

 . «أو نفيهما عنو، أو صفة
الَِّذي  بصريّ ال سُتفهو تعريف أيب اٟت -تاره الرازياخالَِّذي  :أما التعريف الثاين

 . (ٕٗ)ذكرانه قبل ىذا 
 : ةنفيّ تعريف اغب: رابًعا

والذي يستخلص من  ، ة أشد اضطرااًب من عبارات غَتىمنفيّ ي اٟتأصوليّ عبارات 
ة تعديّ »: أو ىو (ٕ٘)«ال نص فيوَما  ة حكم النص إىلتعديّ »: عندهأنّو  السرخسيكبلـ 

ولكن البزدوي قد اعتربه فاسًدا لعدـ اشتمالو ، «نظَتهُىَو  لتو إىل الفرعحكم األصل بع
 . (ٕٙ)األصل والفرع أمراف وجودايفألّف  ؛على قياس ا١تعدـو على ا١تعدـو

                                                           
(، واآلايت ٙٙٔ(، وتنقيح الفصوؿ )٘ٗٔ(، الروضة )ٕٕٛ/ٕ(، وا١تستصفى )ٜٔ-ٛٔانظر: شفاء الغليل ) (ٕٕ)

 ( وما بعدىا.ٕ/ٗالبينات )
 ( وما بعدىا.ٜٚٙ/ٕراجع: ا١تعتمد ) (ٖٕ)
 (.ٕ)ج انظر: احملصوؿ  (ٕٗ)
 (.ٛٔٔ/ٕانظر: أصوؿ السرخسي ) (ٕ٘)
ىو مدرؾ »وقد عرفو صاحب كشف االسرار ٔتعناه فقاؿ:  (ٛٗٚ( وشروح ا١تنار )ٜٛٛ/ٖراجع كشف االسرار ) (ٕٙ)

 . فانظر ا١توضع نفسو.«يف أحكاـ الشرع ومفصل من مفاصلو
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 . عاّمة تصور واضح عن القياس بصفة إلعطاءيكفي َما  وُب ىذه التعاريف
عمل من أعماؿ اجملتهد نّو أ أو، ا نصبو الشارعشرعي  وأما اختبلفهم ُب كونو دليبل 

فالفريقاف متفقاف على أف القياس ال يظهر إال بعد اجتهاد ، فبل يًتتب عليو كبَت فائدة -
نّو إ: فكأف الذين قالوا: وكوف نفس العلة موجودة ُب الفرع، اجملتهد ُب معرفة علة األصل

 . ة أقواؿ نفاتوُب مواجه تاّمةعطاءه صفة القوة الإأرادوا  -نصبو الشارع  شرعيّ دليل 
 : تعريف الرأي لغة)ى( 

بنظر  اإلدراؾ: فمنها: وذلك على أضرب، رئيّ دراؾ ا١تإ: وىي -الرأي من الرؤية 
 . «سيّ اغب اإلدراؾ»: وىو -العُت وما جيري ٣تراىا 

 . «اغبدسي اإلدراؾ»وىو  -بطريق الوىم والتخيل  اإلدراؾ: والثاين
 ِإيّنِ َأَرى َما ال تَػَرْوفَ  :تعاذل ومنو قولو، ابلتفكر اإلدراؾ: والثالث

 . (ٛٗ:األنفاؿ)
َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما  :وعلى ذلك قولو تعاذل. ابلقلب والعقل اإلدراؾ: والرابع

 . (ٔٔ)النجم: رََأى
 . (ٖٔ)النجم: َوَلَقْد رَآُه نَػْزَلًة ُأْخَرى :وقولو تعاذل

 . تدبّرالرأي وال من: افتعل - «ارتئاه ارتئاءً »: وقاؿ اٞتوىري
: «ارأتى»أو من الرأي ومعٌت ، من رؤية القلب «افتعل»ُىَو  :وقاؿ ابن األثَت

 . فكر وأتىن
 . كما ُب احملكم. ال مصدر، االعتقاد اسم: والرأي

وعلى ىذا : قاؿ، اعتقاد النفس أحد النقيضُت عن غلبة الظنُىَو  :وقاؿ الراغب
يظنوهنم ْتسب : أي. (ٖٔ)آؿ عمراف: ِهْم رَْأَي اْلَعُْتِ يَػَرْونَػُهْم ِمثْػَليْ  :قولو عز وجل

 . مقتضى مشاىدة العُت مثليهم
اقتضى معٌت  -إذا عدى إذل مفعولُت  «رأي»: ة قاؿ الراغبومن حيث التعديّ 

 . (ٕٚ)اقتضى معٌت النظر ا١تؤدي إذل االعتبار  «ىلإ» ػالعلم وإذا عدى ب
 . «أصحاب القياس»ف ويريدو  «أصحاب الرأي»: ويقوؿ أىل اٟتديث

                                                           
 (. ٕٓٔ-ٕٛٓانظر: ا١تفردات ) (ٕٚ)
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 فإمنا «فالف من أىل الرأي»: قاؿ ابن األثَت وغَت أىل اٟتديث إذا قالوا
وفينا رجل »ومنو قوؿ األزرؽ بن قيس . ويقوؿ ٔتذىبهم، يرى رأي ا٠توارجنّو إ: يقصدوف
 . (ٕٛ) «لو رأي

 : اصطالًحا «الرأي»)و( تعريف 
وتعددت مذاىبهم ُب ، ا٢تموتضاربت فيو أقو  «الرأي»اختلفت أقواؿ العلماء ُب 

 . وٖتديد ماىيتو، بياف حقيقتو
، «الرأي»جيدر بنا أف نبُت استعماالت كلمة  وقبل أف نبُت مذاىبهم ُب ذلك 

 . وآاثر السلف الكتاب والسّنةوتطور ذلك االستعماؿ ُب 
َوَما  :ُب قولو تعاذل -تبارؾ وتعاذل-ُب كتاب هللا  «الرأي»وردت لفظة  :الأو 

 فّ أيريدوف بذلك  (ٜٕ) (ٕٚ)ىود: اتػَّبَػَعَك ِإال الَِّذيَن ُىْم َأرَاِذلَُنا اَبِدَي الرَّْأيِ  نَػَراؾَ 
 . (ٖٓ)ظهر ٢تم دوف تعمق وروية الَِّذي  كاف برأيهم إمّنا هم لكاتّباع

القرآف الكرًن؛ ومن أكثر من استعماالهتا ُب  ؛ةواستعملت ُب السنّ  :اثنًيا
  السّنة:استعماالهتا ُب 

 ؛عن عروة بن الزبَت ،سودأخرجو البخاري ُب صحيحو من حديث األما  -ٔ
إف هللا ال ينزع العلم بعد »: فسمعتو يقوؿ، حج علينا عبد هللا بن عمرو بن العاص: قاؿ

فيبقى انس جهاؿ  ،ولكن ينزعو مع قبض العلماء بعلمهم، عطاكموه انتزاًعاأذ إ
 . (ٖٔ)«يستفتوف فيفتوف برأيهم فيضلوف ويضلوف

                                                           
 (.ٖٖٙ/ٔ(، وا١تصباح )ٕٕٚ-ٕٕٙ(، وا١تختار )ٔٗٔ) –( ٜٖٔ/ٓٔانظر: التاج ) (ٕٛ)
الذي ال  -ء: ا١تراد بو الرأي؛ فلعلهم يريدوف: الرأي ا١تطلق وقاؿ معظم العلما «اؽبوى»ىذا وقد كثر استعماؿ لفظ  (ٜٕ)

 يستند إذل األصل.
؛ أي: ما يبدأ من الرأي، وىو «ابدي الرأي»(. وقاؿ الراغب: قولو ٜٛ/ٔانظر: معجم ألفاظ القرآف الكرًن ) (ٖٓ)

ديء: دل يعهد من قبل. بغَت مهزة؛ أي: الذي يظهر من الرأي ودل يرو فيو، وشيء ب -الرأي الفطَت، وقريء ابدي 
 ا١تفردات منها.

(، كما أخرجو أٛتد والنسائي والًتمذي وابن ماجو وانظر ٖٕٛ/ٖانظر: اللؤلؤ وا١ترجاف فيما اتفق عليو الشيخاف ) (ٖٔ)
 (. ط. دار اٞتيل.ٕ٘/ٔ( وما بعدىا وإعبلـ ا١توقعُت )ٛٗٔ/ٔجامع بياف العلم )
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صلى هللا - قاؿ رسوؿ هللا: قاؿ -شجعي ا حديث عوؼ بن مالك األومنه -ٕ
أعظمهن فتنة قـو يقيسوف ، تفًتؽ أميت على بضع وسبعُت فرقة»: -عليو وآلو وسلم

 . (ٕٖ) «حـر هللاَما  أحل هللا وحيلوفَما  حيرموف بو، الدين برأيهم

عن أانس من أصحاب معاذ  ،كما وردت الكلمة ُب حديث معاذ ا١تشهور -ٖ
كيف تصنع إذا عرض لك »: ١تا بعثو إذل اليمن قاؿ -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص- أف رسوؿ هللا: ن معاذع

فبسنة رسوؿ : قاؿ؟ فاف مل يكن يف كتاب هللا»: قاؿ. أقضى بكتاب هللا: قاؿ؟ قضاء
: صدري مث قاؿ -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص- فضرب رسوؿ هللا، قلت اجتهد رأيي وال آلو -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص- هللا

 . (ٖٖ) «ؼبا يرضى هللا ورسولو -هللا رسوؿ وفق رسوؿ الَِّذي  اغبمد هلل

                                                           
لزايدة ا١تتعلقة ابلرأي، ورواه مسلم وأبو داود والًتمذي والنسائي عن رواه ابن ماجو عن عوؼ بن مالك من غَت ا (ٕٖ)

صلى -( وقد أورده العجلوين ُب الكشف كذلك ومن طرؽ عدة، من غَت قولو ٕٙٓ/ٔأيب ىريرة. فانظر الفتح الكبَت )
ده اٟتافظ بن عبد ( منو، وابللفظ الذي ذكرانه أور ٛٙٔوما بعدىا. فانظر )ص  «أعظمهن فتنو»هللا عليو وآلو وسّلم: 
 (. ٖ٘/ٔ( واإلعبلـ )ص ٖٖٔ/ٕالرب. فانظر اٞتامع )

قاؿ اٟتافظ بن حجر: أخرجو أٛتد وأبو داود والًتمذي وابن عدي والطرباين  «كيف تقضي..»حديث معاذ  (ٖٖ)
س والبيهقي من حديث اٟتارث بن عمرو عن انس من أصحاب معاذ. قاؿ الًتمذي: ال نعرفو إال من ىذا الوجو، ولي

(. وقاؿ النابلسي: أخرجو أبو داود ُب القضااي عن حفص بن عمر، ٕٙٚٓإسناده ٔتتصل )تلخيص اٟتبَت رقم 
(. ٜٕٔ/ٔ( )ٗٔ( عن أدب القاضي ىامش الفقرة )ٜٕٛٙوالًتمذي ُب األحكاـ عن ىناد )ذخائر ا١تواريث رقم 

ض ا١تخالف أبف قاؿ: ال يصح ىذا ا٠ترب، ألنو ( وما بعدىا، وقاؿ: فإف اعًت ٛٛٔ/ٔوأورده ا٠تطيب ُب الفقيو وا١تتفقو )
عن أانس من »فاٞتواب: أف قوؿ اٟتارث بن عمرو:  -ال يروى إال عن أانس من أىل ٛتص دل يسموا، فهم ٣تاىيل 

رضي هللا تعاذل عنو، والظاىر -يدؿ على شهرة اٟتديث، وكثرة رواتو. وقد عرؼ فضل معاذ وزىده  - «أصحاب معاذ
وقد قيل: إف عبادة بن نسى رواه عن عبد الرٛتن بن غنم عن  -لدين والتفقو والزىد والصبلح من حاؿ أصحابو، ا

معاذ، وىذا إسناد متصل ورجالو معرفوف ابلثقة. على أف أىل العلم قد تقبلوه واحتجوا بو: فوقفنا بذلك على صحتو 
( ٜٓٔوقولو ُب البحر: ) «وصية لوارث ال» -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-عندىم كما وقفنا على صحة قوؿ رسوؿ هللا 

-، وقولو «إذا اختلف اؼبتبايعاف يف الثمن والسلعة قائًما ربالًفا وتراًدا البيع»وقولو:  «ىو الطهور ماؤه اغبل ميتتو»
، وإف كانت ىذه األحاديث ال تثبت من جهة اإلسناد، لكن ١تا «الدية على العاقلة» -صلى هللا عليو وآلو وسّلم

لكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندىم عن طلب اإلسناد ٢تا؛ فكذلك حديث معاذ وقد استطرد ا٠تطيب ُب تلقتها ا
الدفاع عن صحة اٟتديث وقوتو، كما استشهد بو وقواه ودافع عن صحتو ٔتثل ما فعل ا٠تطيب ابن القيم فراجع أعبلـ 

و كتاب أصورل أو قضائي عن االستشهاد بو. ( وما بعدىا. واٟتديث من الشهرة ْتيث ال يكاد خيلٕٕٓ/ٔا١توقعُت )
فرد عليو ٤تققو الشيخ  «النبذ»وقد أاثر ابن حـز بعض الشبهات حوؿ اٟتديث ٞتهالة رواتو، وذلك ُب كتابو األصورل 

( وقد تلقف ا١تسنشرؽ ٕٖٔ/ٗ( من ىامشو فراجعو. كما أاثر ذلك ُب كتابو األحكاـ )ٔٗزاىد الكوثري ُب )ص 
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صلى - ُب مشورة اٟتباب بن ا١تنذر على رسوؿ هللا «الرأي»وجاءت كلمة  -ٗ
اي رسوؿ : حيث قاؿ اٟتباب، ملسو هلآو هيلع هللا ىلص - ُب غزوة بدر ورد رسوؿ هللا -هللا عليو وآلو وسلم

الرأي ُىَو  أـ، وال نتأخر عنو، أنزلكو هللا ليس لنا أف نتقدمو الأمنز ، رأيت ىذا ا١تنزؿأ ؛هللا
اي : فقاؿ «دةكيّ الرأي واغبرب واؼبُىَو  بل» -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص- قاؿ رسوؿ هللا؟ دةكيواٟترب وا١ت

 ٍب نغور، زلوفاهنض ابلناس حىت أنٌب أدىن ماء من القـو فنن، ىذا ليس ٔتنزؿ فّ إ ؛رسوؿ هللا
. فنشرب وال يشربوف، ٍب نقاتل القـو، ٍب نبٍت عليو حوًضا فنملؤه ماء، وراءه من القلبَما 

  .(ٖٗ) «لقد أشرت ابلرأي»: -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-فقاؿ رسوؿ هللا 

 . (ٖ٘)«كل ذي رأي برأيو  وإعجاب ..»وُب حديث أيب ثعلبة ا٠تشٍت  -٘

برىة ألّمة تعمل ىذه ا»: -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-قاؿ رسوؿ هللا : قاؿىريرة  أيب وعن -ٙ
فإذا فعلوا ذلك ، مث يعملوف ابلرأي -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-مث تعمل برىة بسنة رسوؿ هللا ، بكتاب هللا
 . (ٖٙ) «فقد ضلوا

صلى -أف رسوؿ هللا : داود والًتمذي والنسائي عن جندبأَبُو  ما أخرجو -ٚ
 . (ٖٚ)«ن قاؿ يف القرآف برأيو فأصاب فقد أخطأم»قاؿ  -هللا عليو وآلو وسلم

                                                                                                                                                                      

(، ٚ٘)ص  «نظرة عامة يف اتريخ الفقو االسالمي»ات ابن حـز عن اٟتديث وزاد عليها. فانظر: )جولد تسهَت( شبه
( وما بعدىا للمستشرؽ ا١تذكور وقد اضطران ما بناه ىذا ا١تستشرؽ ٘٘( وما بعدىا و)ٛٗوراجع العقيدة والشريعة )ص 

 و، وبياف وجو قبولو.ا١تغرض على التشكيك بصحة اٟتديث من آراء إذل اإلطناب ُب الدفاع عن صحت
 ـ(.ٜ٘٘ٔ. ط اٟتليب الثانية ٕٓٙ/ٔاٟتديث ورد مطوال ُب سَتة ابن ىشاـ ) (ٖٗ)
 -حىت إذا رأيت شًحا مطاًعا ىوى متبًعا، ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيو »من حديث طويل وفيو:  (ٖ٘)

 (.ٛ/ٕتح الكبَت )رواه أبو داود والًتمذي وابن حباف، على ما ُب الف «فعليك خباصة نفسك..
 (.ٕٖ/ٕ، ٖٗٔ/ٕأخرجو أبو يعلى ُب مسنده على ما ُب جامع بياف العلم ) (ٖٙ)
 (.ٜٕٔ/ٖانظر: الفتح الكبَت ) (ٖٚ)
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 : الرأي يف أقواؿ الصحابة: اثلثًا
، لقد ورد ذكر الرأي ُب أقواؿ عدد كبَت من الصحابة ُب معرض الذـ والتحذير اترة

 : فمن ذلك ؛وُب معرض التنبيو على مصدر القوؿ أو الفتوى أو ا١تذىب اترة أخرى
أي »: قاؿ -عنو -تبارؾ وتعاذل- هللا رضي-ما روي أف أاب بكر الصديق  .ٔ

 . (ٖٛ) «ف قلت يف آية من كتاب هللا برأيي أو دبا ال أعلمإأرض تقلٍت وأي ظباء تظلٍت 

ف يكن إأقوؿ فيها برأيي ف»: قاؿ «الكاللة»وحُت عرضت عليو مسألة  .ٕ
 . (ٜٖ) «خال الولد والوالدَما  أراىا: غفر هللاستأو  ف يكن خطأ فمٍتإو ، صوااًب فمن هللا

 . (ٓٗ)«لوال ىذا لقضينا فيو برأينا»: قاؿ -وُب اٞتنُت ١تا ٝتع اٟتديث  .ٖ

قاؿ  -عنو -تبارؾ وتعاذل-هللا  رضي- أف عمر بن ا٠تطاب وعن ابن شهاب .ٗ
ف هللا  إ ،مصيًبا -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص -ا كاف من رسوؿ هللا إنّ ف الرأي إ ؛الناسأييها »: وىو على ا١تنرب

 . (ٔٗ) «ا الظن والتكلفمنّ َو ىُ  وإّنا، كاف يريو

 -تبارؾ وتعاذل-هللا  رضي- ف عمر بن ا٠تطابأوعن صدقة بن أيب عبد هللا  .٘
، أعيتهم األحاديث أف حيفظوىا، الرأي أعداء السننأصحاب  فّ إ»: كاف يقوؿ -عنو

ال نعلم فعارضوا السنن : واستحيوا حُت سئلوا أف يقولوا، وتلفتت منهم أف يعوىا
 . (ٕٗ) «وإايىم فإايكمبرأيهم 

: ُب مسألة عرضت لو وشاوره فيها -رضي هللا عنهما-وقاؿ عثماف لعمر  .ٙ
 . (ٖٗ)«ف تتبع رأي من قبلك فنعم ذا الرأي كافإو ، ف اتبعت رأيك فرأيك رشيدإ»

اجتمع رأيي ورأي عمر »: قاؿ -عنو -تبارؾ وتعاذل-هللا  رضي-وعن على  .ٚ
 . (ٗٗ) «بيعهن -اآلف -وقد رأيت ، يف أـ الولد على أف ال تباع

                                                           
(، ٜٚ٘/ٔ(، وأدب القاضي )ٔ٘/ٕ(؛ واٞتامع )٥ٕتطوط(، وأتويل ٥تتلف اٟتديث )ص  ٕ)ج انظر احملصوؿ  (ٖٛ)

 (.ٗ٘/ٔوأعبلـ ا١توقعُت )
 ( وىامشها.ٜٕ٘/ٔ(. وانظر أدب القاضي )ٔ٘/ٕ(، واٞتامع )ٜٜٔ/ٔوالفقيو وا١تتفقو ) ا١تراجع السابقة، (ٜٖ)
 (.ٜٖٚو  ٕٛ٘/ٔواحرص على النظر ُب أدب القاضي ) -احملصوؿ نفس ا١توضع  (ٓٗ)
 (.ٖٗٔ/ٕ(، واٞتامع )ٗ٘/ٔانظر: األعبلـ ) (ٔٗ)
 (.ٕٜٜ/ٖ(، وكشف األسرار )ٔٛ٘/ٔ(، وأدب القاضي )ٔٛٔ) –( ٓٛٔ/ٔا١ترجعُت السابقُت، والفقيو ) (ٕٗ)
 (.ٖٓٔ/ٔ( من خطوطتنا، ونرباس العقوؿ )ٖٓ٘/ٕانظر: احملصوؿ مباحث القياس ) (ٖٗ)
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، أقوؿ فيها برأيي»: فقاؿ؟ عن بقرة قتلت ٛتارًا -كـر هللا وجهو-وسئل  .ٛ
 . (٘ٗ) «رذؿ فسل قضائيّ ال فإو ، فذلك -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-ف وافق رأيي قضاء رسوؿ هللا إف

ابن مسعود وزيد بن اثبت : مثل -وروى ٨تو ذلك عن كثَت من الصحابة  .ٜ
 . (ٙٗ)فقهاء الصحابة وقرائهم وابن عمر وغَتىم من كبار 

 : الصحابة -عند-أف الرأي  و٦تا تقدـ يتضح
الكرًن  فتوى ُب النازلة أو الواقعة ٖتدث فيبحثوف ٢تا عن حكم ُب الكتاب  -ٔ
صلى هللا -ة فبل يعثروف على حكم لرسوؿ هللا ٍب يبحثوف عن حكمها ُب السنّ ، فبل جيدوف

- العاّمة سبلـًدا إذل فقو عاـ ُب قواعد اإلفيفتوف فيها استنا: فيها -عليو وآلو وسلم
 وما جعل عليكم يف الدين من حرج: ٨تو قولو تعاذل -الكتاب والسّنةا١تستندة إذل 

وليس عليها  (ٚٗ)«ال ضرر وال ضرار»: -صلى هللا عليو وآلو وسّلم- وقولو، (ٛٚ)اٟتج:
كن بعضهم يضيق ودل ي، ولذلك كانت صدورىم تتسع الختبلؼ اآلراء. ّدددليل خاص ٤ت

روي عن عمر َما : ومنها، واألمثلة على ذلك تتجاوز اٟتصر، ببعض نتيجة اختبلؼ آرائهم
وزيد  يعل: قاؿ؟ ما صنعت: فقاؿ، اللقى رجأنّو »: -عنو -تبارؾ وتعاذل-هللا  رضي-

قاؿ ؟ فما منعك واألمر إليك: قاؿ الرجل !!لو كنت أان لقضيت بكذا :قاؿ –بكذا 
ولكٍت أردؾ إىل ، لفعلت -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-ؾ إىل كتاب هللا أو إىل سنة نبيو عمر لو كنت أرد

 على درجة -عنهم -تبارؾ وتعاذل-هللا  رضي -ولقد كانوا . (ٛٗ) «مشًتؾ يوالرأ، رأي
فهم الذين شاىدوا ، ١تقاصد الشارع والفهم ١تصاحل الناس اإلدراؾمن : فوقها درجةَما 

وقد . رشاًداإعاًما وخاًصا وعوًما و  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-أراد رسوؿ هللا َما  وعلموا، لالتنزيل وعرفوا التأوي
أف بعضهم كاف جيتهد ويرى الرأي فينزؿ القرآف  -دراكهم ١تقاصد الشارع إبلغ من قوة 

                                                                                                                                                                      
 (.ٔٙ/ٔ، ٜٔٔ/ٗا١ترجعُت السابقُت وإعبلـ ا١توقعُت ) (ٗٗ)
 (.ٕٓراجع: أتويل ٥تتلف اٟتديث )ص  (٘ٗ)
 وديكن االطبلع عليها ُب ا١تراجع ا١تشار إليها. (ٙٗ)
 (. ٖٙٗ/ٖه أٛتد ُب ا١تسند عن ابن عباس، وابن ماجو عن عبادة، على ما ُب الفتح الكبَت )حديث مشهور روا (ٚٗ)
ُب العمرة ُب اٞتامع  -رضي هللا تعاذل عنهما-(، وانظر: اختبلؼ علي وعثماف ٘ٙ/ٔانظر: أعبلـ ا١توقعُت ) (ٛٗ)
(ٕ/ٖٓ.) 
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فبل ٗتدعن أمرا نفسو أو ىواه فيقيس غَتىم : رأي واجتهدَما  ة ٔتثلأو أتٌب السنّ ، الكرًن
 . (ٜٗ)فذلك من أفسد ألواف القياس وأكثره بطبلانً : هبم

 : تفسَت النصوص -ٕ

: نبويّ أو اٟتديث ال، قرآينّ تفسَت النص ال -عندىم -الوجو الثاين من وجوه الرأي 
 . (ٓ٘) «الكاللة» يّةكتفسَت الصديق أل

َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاسِ  :وكتفسَت ابن عباس لقولو تعاذل ُتْم َخيػْ )آؿ  ُكنػْ
 . «أخرجت»١تناسبة ذلك للفظ ، اب١تهاجرين: (ٔ٘) (ٓٔٔراف:عم

أمرت أف أقاتل الناس حىت »:  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم- وكتفسَت الصديق لقولو
ال إلو إال هللا فإذا قالوىا فقد عصموا مٍت دماءىم وأمواؽبم إال حبقها وحساهبم : يقولوا

 . وغَت ذلك كثَت جًدا. (ٕ٘) «على هللا
                                                           

ؾ، وندرة ا١تعلومات، فزعموا أهنم ألصحاب كثَتوف قد ٕتاوزت هبم جرأهتم ا١تدى على قلة الفهم، وضعف اإلدرا  (ٜٗ)
ال يبلغ أحد من غَتىم  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-أكفاء، وما ىم بذلك حىت يكاُبء الثري الثراي فأصحاب رسوؿ هللا  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-رسوؿ هللا 

ة أقواؿ كثَتة ُب ىذا اجملاؿ:  مد أحدىم وال نصفو، ولذلك ذىبت ٚتاىَت األمة: إذل أف قوؿ الصحايب حجة، ولؤلئم
كأقواؿ األئمة: الشافعي، وأٛتد، وأيب حنيفة، ومالك، وإسحاؽ، واألوزاعي، والثوري وغَتىم، فانظر تفاصيل أقوا٢تم 

اليت تناولت مذاىب العلماء ُب  -(، وسائر الكتب األصولية ٙ٘ٔ، ٛٔٔ/ٗومذاىبهم ُب ىذا ُب ٨تو أعبلـ ا١توقعُت )
 .«قوؿ الصحايب»
َوالسَّابُِقوَف اأَلوَُّلوَف ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواألَْنَصاِر  -تبارؾ وتعاذل-يف جيرؤ امرؤ على قياس نفسو هبم وفيهم نزؿ قوؿ هللا وك

ُهْم َوَرُضوا َعْنُو َوأََعدَّ ٢َتُْم َجنَّاٍت َٕتْرِي َٖتْتَػَها األَ  ُ َعنػْ نْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبًَدا َذِلَك اْلَفْوُز َوالَِّذيَن اتػَّبَػُعوُىْم إبِِْحَساٍف َرِضَي اَّللَّ
فقد أفردىا بعضهم ابلتأليف ومنها  -( )..وأما موافقات فتاويهم وآرائهم للقرآف الكرًن وللسنة ٓٓٔ)التوبة: اْلَعِظيمُ 

ُب عدـ ُب أسارى بدر، وٖتجب النساء، واٗتاذ مقاـ إبراىيم مصلى، ورأيو  -رضي هللا تعاذل عنو-موافقات عمر 
سعد بن معاذ ُب بٍت قريظة،  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-الصبلة على عبد هللا بن أيب. وقد بلغت موافقاتو أربًعا وعشرين. وحكم النيب 

فهم الذين نقلوا  «لقد حكمت فيهم حبكم هللا من فوؽ سبع ظباوات»وبعد أف أعلن حكمو، قاؿ لو رسوؿ هللا: 
 وة غضا نَتا سليما.العلم واإلدياف من مشكاة النب

 من ىذا البحث(. ٕٓانظر: )ص  (ٓ٘)
 (.ٖٓ/ٕوانظر: جامع بياف العلم ) (ٔ٘)
اٟتديث متفق عليو ومتواتر من حديث ابن عباس وأيب ىريرة وعمر وابن بكرة، وقد روي ابللفظ ا١تذكور وبلفظ:  (ٕ٘)
 إلو إال هللا وأين رسوؿ هللا ويقيموا أمرت أف أقاتل الناس حىت يشهدوا أف ال»، وفمن بعض الرواايت: «فمن قاؽبا»

يؤمنوا يب »بقولو:  «وأين رسوؿ هللا»ُب رواية استبدلت عبارة  «عصموا...-الصالة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك 
 (. ٕٓٙ-ٜٕ٘/ٔ. فانظر الفتح الكبَت )«ودبا جئت
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 : ذمـوالرأي اؼب -ٖ

 وإمّنا، أو أتويل مقبوؿ، أو خاص، ال يستند إذل دليل عاـالَِّذي  وىو الرأي ا١تطلق
عليهم على ٕتنبو  -تبارؾ وتعاذل-هللا  اتفقوا رضوافالَِّذي  قوؿ ٔتجرد التشهي وىوُىَو 

 . وذمو وعليو ٖتمل سائر اآلاثر اليت جاءت عنهم ُب النهي عنو
 «الرأي»وقدرة الكثَتين منهم على ٦تارسة ، مهمفهاأودقة ، ومع كل احتياطاهتم

ال ُب الوقائع إإليو  كانوا يلجأوفَما   -عنهم -تبارؾ وتعاذل-هللا  رضي-م هنّ إبكل ضروبو ف
  .مهاؿإعن  بلاليت ٖتتاج إذل ا١تعاٞتة وال ٖتتمل كبَت أتخَت فض

، ال: قلت؟ أكاف ىذا: فقاؿ، عن شيء سألت أيب بن كعب»: عن مسروؽ قاؿ
 . (ٖ٘)«جتهدان لك رأيناافإذا كاف ، فأصبنا حىت يكوف: ؿقا

ُب شيء يسأؿ عنو  برأيوكاف ال يقوؿ أنّو   عن أبيو ،وروى خارجة بن زيد بن اثبت
 . ف يكن وقع تكلم فيوإو . ف دل يكن نزؿ دل يقل فيوإف؟ «أنزؿ أـ ال»: حىت يقوؿ

، وقعتَما  يداي أاب سع: فيقاؿ لو؟ أوقعت»: وكاف إذا سئل عن مسألة فيقوؿ
 . (ٗ٘) «وقعت أخربىم إفدعوىا ف: فيقوؿ، ولكنا نعدىا

هللا  رضي- ف عمرإف، أييها الناس ال تسألوا عما مل يكن»: وعن ابن عمر قاؿ
 . (٘٘) «كاف يلعن من سأؿ عما مل يكن -عنو -تبارؾ وتعاىل-

عوف وال يفر ، ال بعد وقوع اٟتادثةإدل يكونوا يستخدموف الرأي : -ذفإ-فالصحابة 
جاءوا  كما حدث ١تن،  ابألحكاـوال يفًتضوف اٟتوادث ليسبقوىا ، وال يشتقوف منو، عليو

 . بعدىم
اٟتق والصواب ُىَو  من ذلك -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-والذي كاف عليو أصحاب رسوؿ هللا 

 ،ف القرآف الكرًن نزؿ منجماإف، ة ا١تطهرةنبويّ ا١تتمشي مع منطق القرآف العظيم والسنة ال
 :ُب بياف ذلك وتعليلو -تبارؾ وتعاذل-وقاؿ هللا ، وكانت تنزؿ اآلايت بعد وقوع اٟتوادث

                                                           
 (.ٕٗٔ/ٕراجع: اٞتامع ) (ٖ٘)
 (.ٖٗٔ/ٕانظر: اٞتامع ) (ٗ٘)
 ا١ترجع نفسو. (٘٘)
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 َوقَاَؿ الَِّذيَن َكَفُروا َلْوال نُػزَِّؿ َعَلْيِو اْلُقْرَءاُف صُبَْلًة َواِحَدًة َكَذِلَك لِنُػثَػبَِّت بِِو فُػَؤاَدَؾ
 . (ٕٖ)الفرقاف: َورَتػَّْلَناُه تَػْرتِيال

 فإنا تركتكمَما  ذروين»: قاؿ -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-عن رسوؿ هللا  -هنع هللا يضر -ة وعن أيب ىرير 
هنيتكم عن شيء  فإذا ،ئهمانبيأأىلك الذين من قبلكم سؤاؽبم واختالفهم على 

 . (ٙ٘) «استطعتمَما  أمرتكم بشي فخذوا منووإذا ، فاجتنبوه
كانوا يسألونو َما   والوحي ينزؿ عليو، بُت أظهرىم -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-وحُت كاف رسوؿ هللا 

صلى هللا عليو وآلو - وىذه قلما كانوا يبدأونو، فيما ال يهمهم ُب أمور دنياىم أو آخرهتم
 . (ٚ٘)ابلسؤاؿ عنها  -وسّلم

كانوا يسألونو فيما َما   والوحي ينزؿ عليو، بُت أظهرىم -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-وحُت كاف رسوؿ هللا 
وىذه قلما كانوا يبدأونو عليو الصبلة والسبلـ ، يهمهم ُب أمور دنياىم أو آخرهتم ال

  .(ٛ٘)ابلسؤاؿ عنها 
ال ينبٍت عليو  بعض ما -صلى هللا عليو وآلو وسّلم- إليو وحُت تطلع بعضهم فوجو

يَن أَيَيػَُّها الَّذِ : فقاؿ -عن ذلك -تبارؾ وتعاذل-حكم مهم ُب الدنيا أو اآلخرة هناىم هللا 
 . (ٜ٘)(ٔٓٔ)ا١تائدة: آَمُنوا ال َتْسأَُلوا َعْن َأْشَياَء ِإْف تُػْبَد َلُكْم َتُسؤُْكمْ 

أف جيتهدوا ١تعاٞتة  -ظاىرة إذل أف على أىل كل عصر من العصور إشارة  وُب ىذا
قد تكوف ُب حاجة إذل  ف ال يسبقوا اٟتوادث ْتلوؿأو ، والنوازؿ اليت تنزؿ هبم، مشكبلهتم

. ة لكل جوانب النازلةعلميّ تزكية ا١تمارسة الالَِّذي  والتحميص، ةدراسة الواقعيّ مزيد من ال
َما  ف حيرموا أىل عصر آخر فضل االجتهاد ُب الوصوؿ إذل أحكاـأ وأنو ليس ألىل عصر

 . ينزؿ هبم من وقائع
 التزمتوَما  ف ٖتافظ علىأولو أتيح لؤلجياؿ ا١تسلمة البلحقة ٞتيل الصحابة 

 . الواقع ويعيشو ياا حيعلمي  ا متطورًا فقًها حي   سبلميّ ىذا لبقى الفقو اإلالصحابة ُب 
                                                           

 (. ٔٗٔ/ٕانظر اٞتامع ) (ٙ٘)
 (.ٔٗٔ/ٕ(، واٞتامع )ٕٓٔ/ٕرواه مسلم وأٛتد والنسائي وابن ماجو. انظر الفتح ) (ٚ٘)
ما سألوه إال عن ثالثة عشر مسألة حىت  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-ما رأيت قوًما خَتًا من أصحاب دمحم » فعن ابن عباس قاؿ:  (ٛ٘)

 .«عهمقبض.. ما كانوا يسألوف إال عما ينف
 (.ٔٗٔ/ٕانظر: اٞتامع ) (ٜ٘)
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قياًسا : لقد انشغل ا١تسلموف ٔتعضبلت الفروع والنوازؿ يردوف بعضها على بعض
واستعملوا فيها الرأي ، والنظر ُب عللها واعتبارىا، دوف ردىا على أصو٢تا، واستحسااًن وظًنا
و٘تادوا فيو حىت انشغلوا عن السنن ، واستغرقوا ُب ذلك، رأواَما  وفرعوا ،قبل أف ٖتدث

ُب معظم ة النبويّ ة والسنّ الكرًن  علـو القرآف إمهاؿوكاف ذلك من البواعث على ، واآلاثر
جيب الوقوؼ عليو من كتاب َما  وعدـ الوقوؼ على، ة واالنشغاؿ ابلفروعسبلميّ البلداف اإل

 . (ٓٙ)ى هللا عليو وآلو وسّلمصل- وسنة رسولو -تبارؾ وتعاذل-هللا 
 : الرأي عند التابعُت ومن بعدىم: رابًعا

، ولكي نلم هبذا التطور، عند التابعُت ومن بعدىم «الرأي»لقد تطور مفهـو 
سنستعرض ٚتلة من أقوا٢تم فيو نستعُت هبا على  -عندىم  «الرأي»ونصل إذل مفهـو 

 : ٖتديد مفهومو عندىم
 ا انسلخوا من العلمنّ إ-يهود والنصارى ف الإ»: ٝتع ابن شهاب يقوؿ .ٔ

 . (ٔٙ) «كاف أبيديهم حُت اشتقوا الرأي وأخذوا فيوالَِّذي  

ف أاألحاديث  أعيتهمايكم وأصحاب الرأي إ»: وروي عنو غَت واحد قولو .ٕ
 . (ٕٙ)«يعوىا

ة سبضي ال تعرضوا ؽبا دعوا السنّ »: قاؿأنّو  -يًضاأ-وروي عنو  .ٖ
 . (ٖٙ)«ابلرأي

صلى -ما جاءكم بو ىؤالء من أصحاب رسوؿ هللا »: قاؿ شعيّب أنّووعن ال .ٗ
 . (ٗٙ)«طرحوه يف اغبشاوما كاف رأيهم ف، فخذوه -هللا عليو وآلو وسلم

ة و ال رأي ألحد مع سنّ نّ إ»: كتب إذل الناسأنّو   وعن عمر بن عبد العزيز .٘
 . (٘ٙ)«ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-سنها رسوؿ هللا 

                                                           
 (.ٜٖٔ/ٕاٞتامع ) (ٓٙ)
 (.ٖٛٔ/ٕ(، واٞتامع )ٗٚ/ٔانظر: األعبلـ ) (ٔٙ)
 (.ٖٛٔ/ٕانظر: اٞتامع ) (ٕٙ)
 (.ٗٚ/ٔانظر: األعبلـ ) (ٖٙ)
 (.ٖٚ/ٔانظر: األعبلـ ) (ٗٙ)
 ا١ترجع السابق. (٘ٙ)
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داـ على َما  أف الرجل على الطريق كانوا يروف ..»: وعن ابن سَتين .ٙ
 . (ٙٙ)«األثر

يقابل َما  على «الرأي»ومن ىذه األقواؿ وكثَت غَتىا ٧تد أف التابعُت أطلقوا كلمة 
 . األثر

أو أٚتع عليو علماء ا١تسلمُت ، الكتاب والسّنةجاء ُب َما  ويتناوؿ «العلم»فهناؾ 
 . وطريق ذلك السماع، عائد إذل تلك األصوؿُىَو  أو

  (ٚٙ) .عدا ذلكَما  فهو «الرأي»وأما 
 : اجتهاد الرأي

أورد َما  فكيف يتفق ذلك مع ،كل ىؤالء قد قالوا أبمور عن رأي  فّ إ: وقد يقاؿ
حاولوا ُب هنيهم عن الرأي وذمو ٖتديد نطاؽ هّنم إ: فتقوؿ؟ عنهم من ذـ الرأي والنهي عنو

دعة والراحة عن طلب السنن واآلاثر أمكن لئبل دييل الناس إذل الَما  األخذ ابجتهاد الرأي
ازبََُّذوا  ولئبل يسًتسلوا ُب الرأي كما اسًتسلت األمم اليت سبقتهم حىت ،فيضيع بعضها

 . (ٖٔ)التوبة: َأْحَبارَُىْم َورُْىَبانَػُهْم َأْراَباًب ِمْن ُدوِف اّللَِّ 
 عن ؛طالقياس فقُىَو  ُب ىذا العصر «الرأي اؼبقبوؿ»ولذلك ديكن القوؿ أبف  
أظبعك تفيت بو َما  أكل: براىيم النخعيقلت إل»: بن عبيد هللا النخعي قاؿاٟتََْسن 

مل َما  ظبعت وجاءينالَِّذي  ظبعت: قاؿ؟ تفيت دبا مل تسمع: فقلت ؛ال: فقاؿ؟ ظبعتو
هنوا عنو َما  دل يكن لو أصل مسموع فذلك امأّما . (ٛٙ) «أظبع فقستو ابلذي ظبعت

 «اجتهاده»و  «للرأي»فقد أعطوا -من بعدىم أّما . خذين بووشددوا النكَت على اآل
ماـ أىل الرأي يعترب إاشتهر أبنو الَِّذي  حنيفةأَبُو  فاإلماـمفهوًما أدؽ ولكنو أوسع 

واالستحساف ، والقياس، صحايبّ فتوى ال»: واحًدا من عدة أمور منها «الرأي»
 . ة عليوعنده وقائم «الرأي»فهذه كلها من فروع ، (ٜٙ) «والعرؼ

                                                           
 (.ٖٚٔ/ٕاٞتامع ) (ٙٙ)
 .«م وحقيقتو وما الذي يقع عليو اسم الفقو والعلمابب معرفة أصوؿ العل»( ٖٕ/ٕانظر: اٞتامع ) (ٚٙ)
 (.ٖٕٓ/ٔانظر: الفقيو ) (ٛٙ)
 ( وما بعدىا.ٜٓ/ٕانظر: أصوؿ السرخسي ) (ٜٙ)
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ٍب فسر االجتهاد ، «االجتهاد»ُىَو  «الرأي»فقد اعترب  شافعيّ ال اإلماـأما 
قد ضيق  -تبارؾ وتعاذل-هللا  فهو رٛتو. (ٓٚ) «مها اظباف ؼبعٌت واحد»: وقاؿ، ابلقياس
 . كاف عليو عند التابعُتَما   وعاد بو إذل ةعن مفهومو عند أيب حنيف «الرأي»مفهـو 

مشورة أىل : اجتهاد الرأي ىو»: قاؿ سفياف بن عيينو: وسحاؽ بن راىويإوقاؿ 
 . (ٔٚ)«برأيوُىَو  ال أف يقوؿ، العلم

فا١تتأثروف  شافعيّ أيب حنيفة وال اإلمامُت ذىيببعد ىؤالء قد أتثروا ٔتجاءوا  والذين
، ةاستفراغ اٞتهد ُب طلب اٟتكم من النصوص ا٠تفيّ : «اجتهاد الرأي»: قالوا ةأبيب حنيف
 اإلابحةأو أبصالة ، األصليةكوف ابستخراج الدليل منها يكوف ابلتمسك ابلرباءة وأنو كما ي
 . (ٕٚ)أو العرؼ والعادة ، أو االستحساف، أو االحتياط، أو التمسك اب١تصاحل، ُب األشياء

ودل  (ٖٚ).صورلّ أبنو القياس األ «الرأي»فوا فقد عرّ  شافعيّ ال ابإلماـن أتثروا يأما الذ
ال ُب إ ال يستخدـ اجتهاد الرأينّو إ ؛وال الذين أتثروا بو من بعد يّ شافعال اإلماـيقصد 

وأخذوا أبصوؿ ليست من القياس ، اجتهدوا ُب أمور أخرى غَت القياسأهّنم  القياس بدليل
وبعض الطرؽ األخرى اليت نصبت  «سد الذرائع»و، «كاستصحاب اغباؿ»: ُب شيء

 . أمارة للداللة على اٟتكم
حيث ، ُب ىذا الدور قد أصبح أوسع ٣تاال «الرأي» فّ إ :فنستطيع أف نقوؿ

كما يستخدـ للكشف عن ،  يستخدـ ُب تفسَت النصوص اليت دل يطلع على تفسَت ٢تا
ة تشريعيّ واستنباط أحكاـ للوقائع اٞتديدة تنسجم والقواعد ال، ومدلوالهتا األلفاظمرامي 
 . ومقاصد الشريعة، العاّمة

 -القياس-ُب حالة عدـ وجود النص  «اجتهاد الرأي»لواف أولكنو ١تا كاف أبرز 
 شافعيّ ال اإلماـاعترب  (ٗٚ)واعتربوه رابع مصادر الشريعة ، أخذ بو ٚتهور ا١تسلمُتالَِّذي 

 . واالجتهاد مرادفًا للقياس، الرأي مرادفًا لبلجتهاد
                                                           

 ( وما بعدىا.ٙٚٗانظر: الرسالة ) (ٓٚ)
 (.ٖٚ/ٔانظر: أعبلـ ا١توقعُت ) (ٔٚ)
 (.ٚٚٔ(، وإرشاد الفحوؿ )ٖٗٔ-ٕٗٔ/ٕراجع: أصوؿ السرخسي ) (ٕٚ)
 مباحث القياس. انظر: احملصوؿ (ٖٚ)
 (.ٗٙٔانظر: مصادر التشريع االسبلمي. حملمد أديب صاحل ) (ٗٚ)
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 : تعريف ابن القيم للرأي
ين تعريف ابن القيم حيث تأّخر أنسب التعريفات اليت وردت ُب الرأي عن ا١تلعّل و 

وطلب ؼبعرفة وجو الصواب فبا تتعارض ، ما يراه القلب بعد فكر وأتمل» :ونّ أب عرفو
 : ة ىيأساسيّ قسمو إذل ثبلثة أقساـ أنّو  كما  «األماراتفيو 

 . الرأي الباطل ببل ريب -

 . الرأي الصحيح -

 . موضع االشتباهالَِّذي ُىَو  الرأي -

 . ـ وحكم األخذ بوٍب بُت حكم كل من ىذه األقسا
ـ وأعقب ذلك االرأي الباطل أو ا١تذمـو وحصرىا ُب ٜتسة أقس أقساـوتعرض إذل 

وأدار ْتثو ُب القياس ، رابعها القياس، ببياف أقساـ الرأي احملمود وحصرىا ُب أربعة أقساـ
 . (٘ٚ)ضي هللا عنهما ر . على شرح كتاب عمر ُب القضاء إذل أيب موسى

 : غةً ل «الفتوى»)ز( تعريف 
فهي اسم من  اإلابنة: بفتح الفاء وابلواو أو ابلياء فتضم الفاء: -لغة- «الفتوى»

، وىو الشاب القوي «الفىت»ويقاؿ أصلو من . بُت لو اٟتكمإذا : «أفىت العامل السائل»
فهو ٣تاز بعبلقة اٟتداثة أو القوة الناٚتة ، واستعَت ١تا حيدثو ويدينو ا١تفيت للسائل من جواب

  (ٙٚ).ا١تفىت احإيضعن 
  :)ح( تعريف الفتوى اصطالًحا
 . (ٚٚ)ة شرعيّ حكاـ الىي اٞتواب عما يشكل من األ

صلى هللا عليو وآلو  أو حكم رسولو -تبارؾ وتعاذل-ْتكم هللا خبار اإلِىَي  :أو
 . ُب انزلة سئل ا١تخرب عن حكمها وسّلم

صلى هللا عليو  وأو حكم رسول -تبارؾ وتعاذل-هللا  ا١تخرب ْتكم: ىو «اؼبفىت»و
 . لسائلو عنو وآلو وسّلم

                                                           
( وما بعدىا، والكبلـ عن الرأي والقياس واالجتهاد والتقليد كاد يستغرؽ ٙٙ/ٔانظر ذلك ُب أعبلـ ا١توقعُت ) (٘ٚ)

 اٞتزئُت األوؿ والثاين من الكتاب.
 (.ٕٖٙ-ٖٔٙانظر: ا١تصباح ) (ٙٚ)
 (.ٖٗٔ/ٕ(، ومعجم ألفاظ القرآف )ٖٖٚلراغب )انظر: مفردات ا (ٚٚ)
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مًتادفاف من حيث ا١تعٌت  «اجملتهد»و «اؼبفيت» فّ إ: ُتصوليّ واعترب معظم األ
، مًتادفاف «الفتيا»و «االجتهاد» فّ أ: ولكن ىذا ال يعٍت. (ٛٚ)لتساويهما ُب الشروط 

 . (ٜٚ)وفرعو  «االجتهاد»ٙترة  «تيافال»ػف
 : اػبالصة

ما قالو علماء اللغة وعلماء االصطبلح ُب معٌت كل من معنا النظر فيأذا إ
 : يليَما  ا١تصطلحات ا١تتقدمة ٧تد

من قاؿ ذلك  وأفّ  ،١تسمى واحدأٝتاء  ىناؾ تسا٤ًتا كبَتًا ُب اعتبارىا فّ إ -ٔ
الحظ بعض الصور اليت ديكن أف تطلق ا١تصطلحات الثبلثة األوذل عليها ُب وقت واحد 

  .(ٓٛ)ابعتبارات متعددة

ف اعتبارىا مصطلحات متباينة فيو نوع من الغفلة عن تقارب كما أ -ٕ
 . مدلوالهتا

جيعلها أقرب َما  ا١تصطلحات الثبلثة األوذل بينها من وجوه االلتقاء أفّ  ؛واٟتق -ٖ
 . إذل الًتادؼ منها إذل التباين

وبياف ، حيث يطلق على اٞتهد ا١تبذوؿ ُب تفسَت النصوص «الرأي»فأعمها 
 وعلى الفكرة ا١تستندة، لى الفكرة ا١تستقلة اليت ال تستند إذل النصكما يطلق ع،  ٤تاملها

ولذلك كاف منو ا١تذمـو . خرج على أقواؿ السابقُت وعلى غَتهَما  كذلك يطلق علىإليو  
 . وا١تمدوح

                                                           
 (.ٖ٘ٙانظر: أصوؿ مذىب اإلماـ أٛتد ) (ٛٚ)
 (.ٕ٘ٙ-ٕٗٙ/ٔانظر: أدب القاضي ) (ٜٚ)
( وما بعدىا. ٙٚٗالقوؿ بًتادؼ االجتهاد والقياس، واالجتهاد والرأي ىو قوؿ اإلماـ الشافعي ُب الرسالة )ص  (ٓٛ)

إنّو قاؿ لعلي بن أيب ىريرة من علماء الشافعّية »اإلماـ الشافعي وقاؿ:  وقد شكك ا١تاوردي ُب نسبة ىذا القوؿ إذل
( ٍب ذكر أف القوؿ أبف معٌت ٜٛٗ/ٔ. فانظر أدب القاضي )«وأنو نسبو إىل الشافعي بناء على خطأه يف فهم كالمو

لفرؽ بُت أف كل واحد منهما يوصل إىل حكم غَت منصوص عليو، مث حدد ا»االجتهاد معٌت القياس، يراد بو: 
االجتهاد والقياس؛ أف االجتهاد: ىو طلب الصواب ابألمارات الدالة عليو، والقياس: ىو اعبمع بُت الفرع 
واألصل الشًتاكهما يف علة األصل؛ فافًتقا، غَت أف القياس يفتقر إىل اجتهاد، وقد ال يفتقر االجتهاد إىل 

 .«القياس، فلذلك كاف االجتهاد مقدمة القياس
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ف كاف ذلك إف، ال مزيد عليو من اٞتهد بذؿ ماأنّو  فقد علمت «االجتهاد»ا وأمَّ 
ف كاف ُب غَت إكاف قياًسا و  ،ٟتاقو بووجودىا ُب الفرع إل ومعرفة، ُب استنباط علة األصل

  ،أو دفع التعارض، أو الًتجيح بُت األدلة ،أو الكشف عن داللتو، كتفسَت النص ؛ذلك
 . كاف اجتهاًدا وال يسمى قياًسا

أّما  (ٔٛ).أعم منهما مًعا «الرأي»كما أف ،  «القياس»أعم من  «االجتهاد»ػف ؛ذفإ
 . على عمومو «االجتهاد»فهي ٙترة  «الفتوى»

 : الفصل األوؿ يف االجتهاد
واصطبلًحا وُب ىذا الفصل  أوضحنا فيما سبق من ٘تهيد معٌت االجتهاد لغةً 

 : وىي «االجتهاد»مباحث  بقّيةسنتناوؿ 
 . «االجتهاد»حكم  .ٔ

 . شروطو .ٕ

 . مراتب اجملتهدين .ٖ

 . «االجتهاد»وجوه  .ٗ

 . ٦تارستو كيفّية .٘

 . «االجتهاد»ما جيب ُب  .ٙ

 ؟ جيوز خلو العصر عن اجملتهد ىل .ٚ

                                                           
( ٖٓ٘( مباحث القياس )ص ٕ)ج ا قالو الفخر الرازي ُب التفريق بُت الرأي والقياس ُب احملصوؿ انظر م (ٔٛ)

 ٥تطوطتنا.
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ٔ 
 حكم االجتهاد

،  وابتلى طاعتهم فيو، «االجتهاد»قد فرض على خلقو  -تبارؾ وتعاذل-هللا  فَّ إ
ُلَونَُّكْم َحىتَّ نَػْعَلَم اْلُمَجاِىِديَن  :كما ابتلى طاعتهم ُب فرائض أخرى افًتاضها عليهم َولَنَػبػْ

ُلَو َأخْ    (.ٖٔ)دمحم: َبارَُكمْ ِمْنُكْم َوالصَّاِبرِيَن َونَػبػْ
ينظم  َما  لعباده من األحكاـ -تبارؾ وتعاذل-هللا  لقد كاف من ا١تمكن أف يشرع

أف دين على أراد  ولكنو جل شأنو، ُب معرفتها كل شئوهنم دوف حاجة إذل اجتهاد منهم
كما فرض اٞتهاد ليتخذ من ،  عباده بفرض االجتهاد ليكوف عبادة تؤديها عقو٢تم وزكاة ٢تا

ف فضل اجملتهدين ٔتا إف، فضل اجملاىدوف ٔتا بذلوا من دماءوإذا ، اٟتي عباده شهداءص
-ولتحكم تصرفات الناس ، تبارؾ وتعاذل- بذلوا من جهد ُب االستنباط لتعلوا كلمة هللا

 . (ٕٛ)شريعتو  -كّلها
ومنحو القدرة على التمييز بُت ، العقل نسافُب اإل -تبارؾ وتعاذل-لقد ركب هللا 

وفرض عليو ، ومعرفة العبلمات والدالئل ليتوصل منها إذل مدلوالهتا، ياء وأضدادىااألش
ويتضاعف ، وترتفع درجتو، ديانوإفيثبت بذلك : االجتهاد ليتوصل من الدالئل إذل مدلوالهتا

 . ثوابو
وال يقوؿ ٔتا ، ال ابالستدالؿإأف يقوؿ  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-دوف رسوؿ هللا ألحد  وليس

 . البدعةُىَو  وذلك: (ٖٛ)القوؿ ٔتا استحسن شيء حيدثو ال مثاؿ سبق فّ إف، تحسناس
 : ة التاليةتكليفيّ و٢تذا كاف لبلجتهاد األحكاـ ال

 : ىو فرض كفاية يف حالتُت ( أ)

أو بعيدة عن ٚتاعة فيها ، ٚتاعة من ا١تسلمُت منفصلة عن غَتىاعلى كل  :اًل أو 
 . ٣تتهدوف

وأمكن ، ة أيًضا إذا كاف ُب البلد أكثر من ٣تتهدكما يفًتض على الكفاي :اثنًيا
 . استفتاء كل واحد منهم

                                                           
 (. ٘ٔ٘/ٔوانظر: أدب القاضي ) (ٕٛ)
 ( وما بعدىا.ٕٕ) «الرسالة»وانظر:  (ٖٛ)
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 : ويكوف فرض عُت يف أربع حاالت  ( ب)

وسنأٌب على  «االجتهاد»داء ىلية ألعلى كل مسلم وجد ُب نفسو األ :الأو 
 . شروطو

اجملتهد ال جيوز لو أف ألّف  ؛ومنو اجتهاد اجملتهد ُب حق نفسو فيما نزؿ بو :اثنًيا
 . وال ُب حق غَته، ال ُب حق نفسو، د غَتهيقل

ف إف، شرعيّ اجتهاد اجملتهد ُب حق غَته إذا خيف فوات اٟتادثة دوف حكم  :اثلثًا
 . ف اتسع فعلى الًتاخيإو ، تعُت على الفور: تضيق الوقت
صاحب النازلة إليو  تهدين توجواجمل٣تتهد من كل كما يتعُت على   :رابًعا

  (ٗٛ) .بصفتو قاضًيايو إل أو أحيلت، ابالستفتاء
 : ويكوف مندواًب يف حالتُت)ج( 

 . فيما جيتهد فيو اجملتهد من غَت النوازؿ يسبق معرفة حكمها قبل حدوثها :الأو 
  (٘ٛ).ودل تنزؿ بعد، ُب اٞتواب عن استفتاء ُب نوازؿ يتوقع نزو٢تا :اثنًيا
 .جتهاد ُب ذلكفبل ا ،«صباعإ»أو وقع عليو ، فيما ورد فيو نص ويكوف ؿبرًما)د( 

(ٛٙ)  
                                                           

( ٓ٘ٙ/ٕىذه األحكاـ ىي ملخص ما أورده األصوليوف عن حكم االجتهاد. انظر على سبيل ا١تثاؿ احملصوؿ ) (ٗٛ)
(، وكشف األسرار ٚٙٚ-ٙٙٚ/ٕ(، وا١تعتمد )ٖٗٛ/ٕ( ٥تطوط، وا١تستصفى )ٖٜٛ/ٖمن ٥تطوطتنا، واٟتاصل )

 (.ٜٚٔ/ٗ(، والتيسَت )ٙٓ٘/ٔ(، وأدب القاضي )ٕٖٙ/ٕ(، وا١تسلم )ٖٖٕ-ٕٗٓ/ٗ(، واألحكاـ )ٖٗٔٔ/ٗ)
لئلفتاء ُب األمور اليت  -تعاذل عنورضي هللا -( من ىذا البحث عن كراىة الصحابة ٕ٘والحظ ما أوردانه ُب )ص  (٘ٛ)

دل تقع، وكذلك التابعوف، فمن قاؿ بكراىتو فقد عمل ابلنصوص الواردة ُب النهي احملموؿ على التنزيو، ومن قاؿ بندبو 
 فقد الحظ األحوط.

 تبلحظ نفس ا١تراجع السابقة: (ٙٛ)
صلى هللا عليو وآلو -االجتهاد مها: تعبد النيب ىذا وقد اعتاد األصوليوف أف يبحثوا مسألتُت ُب ىذا ا١توضع بُت مباحث 

 ابالجتهاد، وجواز االجتهاد ُب عصره، ويطيلوف الكبلـ واٞتدؿ ُب كل منهما. وملخص ا١تسألة األوذل ىو: -وسلم
 اختلف األئمة ُب جواز تعبد األنبياء ابالجتهاد على أربعة مذاىب: 

شافعي وأٛتد والقاضيُت: أيب يوسف وعبد اٞتبار، وأيب اٟتسُت اٞتواز مطلًقا. وىو: مذىب مالك وال اؼبذىب األوؿ:
البصري. قاؿ ابن السبكي: وىو )مذىب أكثر األصحاب(. وقاؿ األسنوي: )وىو مذىب اٞتمهور( وقد اختاره 

ا الغزارل، واآلمدي، والفخر الرازي، والبيضاوي وابن اٟتاجب، وابن السبكي، وىو مذىب اٟتنفية، إال أهّنم قد اشًتطو 
 ُب وقوع التعبد ابالجتهاد، أف يكوف بعد انتظار الوحي واليأس من نزولو.
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ا١تنع مطلًقا... وىو: مذىب أيب علي اٞتبائي، وابنو أيب ىاشم، كما ُب األسنوي؛ وقاؿ القاضي ُب  اؼبذىب الثاين: 
وىو ». قاؿ الزركشي: «ابالجتهاد -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-كل من معٌت القياس أحاؿ تعبد النيب »التقريب: 

 .«ظاىر اختيار ابن حـز
 إنّو جيوز فيما يتعلق ابٟتروب ومصاحل الدنيا دوف غَتىا.  اؼبذىب الثالث:
ملخًصا من رسالة شيخنا األستاذ عبد الغٍت عبد ا٠تالق ُب حجّية السّنة ى. التوقف ُب ىذه الثبلثة أ  اؼبذىب الرابع:

( واليت ال تزاؿ ٥تطوطة، أما ٕٜٗٔا درجة )األستاذيّة( الدكتوراه )سنة ( وىي الرسالة اليت انؿ هبٜٖٔ-ٖٙٔ)ص 
 وقوع تعبدىم ابالجتهاد فقد اختلف فيو القائلوف ّتواز تعبدىم فيو على ٜتسة مذاىب:

الوقوع مطلًقا. ذىب إليو اٞتمهور، ونسبو القراُب إذل الشافعي، ونسبو اآلمدي إذل أٛتد وأيب يوسف،  اؼبذىب األوؿ:
وىو مقتضى اختيار »تاره ىو وابن اٟتاجب على ما يظهر من تقريرىا للخبلؼ وا١تذاىب فيو. قاؿ األسنوي: واخ

 .«اإلماـ وأتباعو؛ فإّف األدلة اليت ذكروىا تدؿ عليو
ين الوقوع: إذا انتظروا الوحي ودل ينزؿ، فعليهم أوال: أف ينتظروه، فإذا انتظروه ودل ينزؿ، كانوا مأمور  اؼبذىب الثاين:

 ابالجتهاد.
وىذا مذىب أكثر ا١تتقدمُت من اٟتنفّية، واختاره ا١تتأخروف منهم، ٍب اختلفوا ُب تقدير مدة انتظار الوحي، فقيل: ىي 
ثبلثة أايـ. وقيل: ىي مقدرة: ابنقطاع رجاء وحي ُب اٟتادثة وخوؼ فواهتا ببل حكم، وذلك خيتلف ْتسب اٟتوادث. 

 ل على خصوص الثبلثة. وىذا ىو الصحيح عندىم؛ إذ ال دلي
 عدـ الوقوع مطلًقا.اؼبذىب الثالث: 

التفصيل. وىؤالء ا١تفصلوف قد اختلفت عباراهتم: )فمنهم( من قاؿ: إنّو كاف متعبًدا بو ُب أمور اٟترب،  اؼبذىب الرابع:
يفهم ُب حاشية دوف األحكاـ الشرعية )كما ُب منتهى السوؿ لآلمدي(، ومثل أمور اٟترب، سائر أمور الدنيا على ما 

فيوجب االجتهاد ُب  -تبارؾ وتعاذل-السعد على ا١تختصر. )ومنهم( من يفصل بُت حقوؽ اآلدميُت، وحقوؽ هللا 
 القسم األوؿ، دوف الثاين.

 التوقف بُت الوقوع وعدمو. اؼبذىب اػبامس:
 وىو: األصح عند الغزارل.

اد مطلًقا، فيجب عليهم نفس االجتهاد، وجيب عليهم قاؿ شيخنا: وا١تختار من ىذه ا١تذاىب: وقوع التعبد ابالجته
 (. ٗٙٔ-ٚ٘ٔملخًصا من نفس ا١تصدر الصحائف )ى. العمل ابٟتكم الذي أدى إليو اجتهادىم . أ. 

تبارؾ وتعاذل: الذي يفهم من كبلـ أكثر القائلُت بوقوع تعبد األنبياء -)وُب وقوع نفس االجتهاد منهم( قاؿ حفظو هللا 
ُ م يقولوف أيًضا بوقوع نفس االجتهاد منهم، حيث استدلوا على وقوع التعبد بنحو قولو تعاذل: ابالجتهاد؛ أهنّ  َعَفا اَّللَّ

صلى هللا عليو -(. وبقولو ٚٙ)األنفاؿ: َما َكاَف لَِنيِبٍّ أَْف َيُكوَف لَُو َأْسَرىتبارؾ وتعاذل: -(، وقولو ٖٗ)التوبة: َعْنكَ 
َوَداُوَد َوُسَلْيَماَف ِإْذ حَيُْكَماِف  وقولو تبارؾ تعاذل:  «ري ما استدبرت مل أسق اؽبدىلو استقبلت من أم»: -وآلو وسلم
( اآليتُت؛ و٨تو ذلك: كحديث القضاء ُب ا١تواريث.. ٍب قاؿ: بعد أف بُت أف ىذه األدلة داللة ٛٚ)األنبياء: ُب اْٟتَْرثِ 

صلى هللا عليو وآلو وسّلم: ومن ىذا يعلم: أنو ال يوجد -بينا فيها على وقوع التعبد االجتهاد، وال على وقوعو ُب حق ن
نص قاطع على وقوع نفس االجتهاد منهم، فإف قلت: إنك قد ذىبت فيما سبق: إذل القوؿ بوقوع التعبد ابالجتهاد، 
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َ َما أََمَرُىمْ  وىذا يستلـز وقوع نفس االجتهاد منهم: حيث إهّنم كلفوا بو، وىم   َويَػْفَعُلوَف َما يُػْؤَمُروفَ  ال يَػْعُصوَف اَّللَّ
 (. ٙ)التحرًن:

قلت: ىذا االستلزاـ إمنا يكوف فيما إذا كاف ا٠تطاب ا١توجو إليو، غَت معلق على عدـ نزوؿ النص. كأف يقوؿ هللا لو: 
 ، فبل يستلـز ذلك وقوع«اجتهد إذا مل ينزؿ عليك نص». فإما إذا كاف معلًقا على ما ذكر؛ كاف يقوؿ لو: «اجتهد»

ا١تأمور بو الحتماؿ أف الشرط ا١تعلق عليو دل يتحقق وإنّو كاف ينزؿ عليو النص ُب كل حادثة. كما إذا قيل: للمكلف 
. فإنو ال يكوف مكلًفا ابلزكاة إال بعد ملك النصاب، ومضى اٟتوؿ. «زؾ إذا ملكت النصاب، وحاؿ عليو اغبوؿ»

ق ٤تتمبل؛ ألف يكوف ٓتطاب غَت معلق، وألف يكوف ٓتطاب معلق و١تا كاف التعبد ابالجتهاد الذي قد أثبتناه فيما سب
 ى. ودل ٧تد ما يعُت أحد االحتمالُت دل يلـز من ىذا التعبد وقوع نفس االجتهاد لقياـ االحتماؿ الثاين .أ.

 (.ٕٗٓ-ٖٕٓراجع: نفس ا١تصدر )
 اؼبسألة الثانية:

-ُب حضره، وا١تختار أف ذلك جائز سواء ُب حضرة الرسوؿ  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-اختلف األصوليوف ُب جواز اجتهاد غَت الرسوؿ 
وُب غيبتو، والدليل على ذلك وقوعو كما ورد ُب حديث معاذ الذي اشتهر بُت األمة وتلقتو  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم

-تحق سلبو ٔتقتضى قولو األّمة ابلقبوؿ، ووقع أيًضا ُب حضرتو، فقد حصل ُب غزوة حنُت أف أاب قتادة قتل قتيبل فاس
سلب القتيل عندي فارضة  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-من قتل قتيبل فلو سلبو، فقاؿ رجل من القـو لرسوؿ هللا  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم

 الىا هللا إذف ال يعمد إذل أسد من أسود هللا يقاتل عن هللا ورسولو فيعطيك -رضي هللا تعاذل عنو-عٍت فقاؿ أبو بكر 
اجتهاد وىو  -رضي هللا تعاذل عنو-صدؽ. والظاىر أف ىذا من أيب بكر  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-سلبو فقاؿ 

احكم يف » -رضي هللا تعاذل عنو-بتصديقو لو. وقاؿ لعمرو بن العاص  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-ْتضرتو وقد صوبو 
. وقاؿ «أصبت فلك أجراف وإف أخطأت فلك أجربعض القضااي؛ فقاؿ: اجتهد وأنت حاضر. فقاؿ: نعم؛ إف 

اجتهدا فاف أصبتما لفكما عشر حسنات، وإف »رضي هللا تعاذل عنهما: -لعقبة بن عامر ولرجل من الصحابة 
 سعًدا ُب بٍت قريظة. -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-. وقد حّكم «أخطأسبا فلكما حسنة

وإقراره صار من السّنة فبل جيوز خبلفو. )أصوؿ  -و وآلو وسّلمصلى هللا علي-وإذا حصل من غَته االجتهاد فعلمو 
 (.ٜٗٗ-ٛٗٗا٠تضري 
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ٕ 
 شروطو

وال عدـ  ،وال يلـز من وجوده وجود، يلـز من عدمو العدـَما : اعرفوا الشروط أبهنّ 
  (ٚٛ) .لذاتو

مور اليت ال بد من توفرىا ُب ا١تكلف ليتمكن من تلك األ: وا١تراد بشروط االجتهاد
 . على اٟتكم شرعيّ االستدالؿ ابلدليل ال

ة واستعداده شخصيّ يعود إذل قدرتو الَما  منها ،ىذا وىذه األمور اليت ٘تكنو من
ألنو بدوهنا لن يستطيع ، يتعلق ابلعلـو اليت ال بد من توفرىا لوَما  ومنها ،الفطري

 . ولن يتمكن منو، االجتهاد
 : ةشخصيّ الشروط ال ( أ)

 : يتعلق بشخصو فقد اشًتطوا فيوَما  اأمَّ 
و١تا   تكليفابعتبارمها مناطًا لل البلوغ والعقل ومها شرطاف عاماف يشًتطاف :الأو 

ف من إف ،أو مندوب، واجبنّو إ: ة سواء قلناتكليفيّ من األمور ال «االجتهاد»كاف 
 . (ٛٛ)تو شروعيّ ا١تناسب ذكر البلوغ والعقل كشرطُت ١ت

الكثَتين ألّف ، والصحيح عدـ شرطيتهما، والذكورة اٟتريّةواشًتط بعضهم  :اثنًيا
موذل ابن عباس  ةوعكرم ،يرجعوف إذل فتاوى انفع موذل ابن عمرمن علماء التابعُت كانوا 

 -ارضي هللا تعاذل عنه-ورجوع فقهاء الصحابة إذل أـ ا١تؤمنُت عائشة . (ٜٛ)وكاان رقيقُت 
 . (ٜٓ)أمر شائع ومعروؼ  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-وغَتىا من أزواج رسوؿ هللا 

وشرحو  «فقيو النفس»ب اٞتوامع عرب عنو صاحب ٚتع َما  أو، شدة الفهم :اثلثًا
  (ٜٔ).شديد الفهم ابلطبع ١تقاصد الكبلـ :أي: اٞتبلؿ احمللي بقولو

  (ٕٜ).«أف يكوف عارفًا دبقتضى اللفظ ومعناه»: الرازي اإلماـوقاؿ 
                                                           

 (.ٔٔٔ-ٓٔٔانظر: التعريفات ) (ٚٛ)
 وما بعدىا(. ٕٗٗ/ٗانظر ٚتع اٞتوامع هبامش اٟتاشية ) (ٛٛ)
 (.ٕٗو  ٖٕ/ٔراجع األعبلـ: ) (ٜٛ)
 (.ٕٔ/ٔانظر: األعبلـ ) (ٜٓ)
 (.ٕ٘ٗ/ٗت )انظرمها هبامش اٟتاشية اآلايت البينا (ٜٔ)
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 أما ا١تاوردي فقد كاف أوضح ُب بياف ىذا الشرط حيث اشًتط أف يكوف لو من
ت فيو ف قلّ إف. ا١تنطوؽ بو إماراتا١تسكوت عنو من  يصل بو إذل معرفةَما  الفطنة والذكاء

  (ٖٜ).الفطنة والذكاء دل يصح منو االجتهاد
يقتدر هبا على فهم ا١تعٌت ا١تراد  ةا١تراد أف يكوف فهم نصوص الشارع لو ملكلعّل و  
لو قرينو تصرفو  أو أفَّ ، إذا كاف ىذا اللفظ ٣ترًدا عن القرائنَما  وأف يدرؾ (ٜٗ) .من اللفظ

 . ةعقليّ أو  ،ةٝتعيّ  ؛ظاىرةعن 
 . من الشروط العائدة لشخص اجملتهدالشرط الرابع ُىَو  اإلدياف :رابًعا

ودل يكن ىناؾ داع لذكره لوال ، ىذا الشرط من الشروط ا١تعروفة بداىة فّ إ ؛واٟتق
 . من انحية -(ٜ٘)ُت قد افًتضوا وجود اجملتهد الكافر صوليّ أف بعض األ

أبف جيتنب ٚتيع ا١تعاصي القادحة ُب العدالة ليمكن قبوؿ وذلك ، العدالة :خامًسا
وىذا الشرط كما ترى ليس شرطًا للتمكن من . فمن دل يكن عدال ال تقبل فتواه ؛فتواه

وبعضهم اشًتط أف يكوف . (ٜٙ)عنو إليو  يؤديو اجتهادهَما  شرط لقبوؿُىَو  بل ؛االجتهاد
ا بعلم الكبلـ كلو

ً
 . (ٜٚ)دالؿ ال عن تقليد مؤمًنا عن است، اجملتهد عا١ت

، وصفاتو وما يستحقو -تبارؾ وتعاذل-داـ مؤمنا ابهلل َما  نسافاإل فّ إ ؛واٟتق
فبل يشًتط  سبلـت اإلضرورايّ ا بوجازمً ، بوجاءوا  وما -تبارؾ وتعاذل-ومؤمًنا برسل هللا 

 . معرفة بدقائق علم الكبلـ وما فيو
أو ، روط ا١تتعلقة بشخص اجملتهدطلقنا عليها ٕتوزًا الشأىذه أىم الشروط اليت 

 . ةشخصيّ الشروط ال
                                                                                                                                                                      

 ( من نسختنا.ٜٗٙ( مباحث االجتهاد )ص ٕ)ج انظر: احملصوؿ  (ٕٜ)
 (. ٕٜٗ/ٔانظر: أدب القاضي ) (ٖٜ)
 (. ٕٕٓانظر: إرشاد الفحوؿ ) (ٜٗ)
يف »( طبع التجارية. وقد علق على ىذا ا١ترحـو الدكتور/ عبد هللا دراز بقولو: ٔٔٔ/ٗىو الشاطيب ُب ا١توافقات ) (ٜ٘)

نهاج البيضاوي شريطة اإلدياف، مث ما ىي شبرة ىذا التجويز؟ ىل يقلده اؼبسلموف فيما استنبطو التحرير وشرحو، وم
 من األحكاـ الشرعّية؟ وىو غَت معقوؿ، أـ يعمل ىو هبا؟

 انظر نفس ا١توضع. «ىذا ال يعنينا، وال يعد اجتهاًدا يف الشريعة
 (. ٖٓ٘/ٕانظر: ا١تستصفى ) (ٜٙ)
 ( من نسختنا.ٖ٘ٙ( مباحث االجتهاد )ٕ)ج ا١تعتزلة، ودل يعتربه اآلخروف انظر احملصوؿ وىذا الشرط قد انفرد بو  (ٜٚ)
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 : ةعلميّ الشروط ال ( ب)

١تمارسة  بلليكوف مؤى، و٘تكنو منها، ٢تا إتقانوالعلـو اليت يشًتط : ونعٍت هبا
 : االجتهاد وىي

 : ةعربيّ اللغة ال إتقاف: الأو 
فلقولو القرآف الكرًن أّما  ،مها أصل التشريع وقد وردا بلغة العرب الكتاب والسّنةف

{ َعَلى قَػْلِبَك ٖٜٔ{ نَػَزَؿ ِبِو الرُّوُح اأَلِمُُت }َٕٜٔوِإنَُّو لَتَػْنزِيُل َربِّ اْلَعاَلِمَُت } تعاذل 
 (. ٘ٙٔ-ٕٜٔ)الشعراء:  { بِِلَساٍف َعَريبٍّ ُمِبُتٍ ٜٗٔلَِتُكوَف ِمَن اْلُمْنِذرِيَن }

 ٍؿ ِإال بِِلَساِف قَػْوِموِ َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسو : ة فلقولو تعاذلوأما السنّ 
، ديكنو من تفسَت آايت الكتاب الكرًنَما  فبل بد للمجتهد من معرفة (ٜٛ).(ٗ)إبراىيم:

، حكاـليتمكن من استخراج األ، من النحو واللغة والتصريف والببلغة -ة نبويّ ة الوالسنّ 
أو عاًما أريد بو ، بو العمـوأريد  وما كاف عاما، ومعانيهما الكتاب والسّنةومعرفة ٤تامل 

وغَت ذلك ٦تا ال ديكن معرفتو من  ،والنص والظاىر وا١تًتادؼ ،وليعرؼ ا١تشًتؾ، ا٠تصوص
وليس ا١تراد أف يتمكن من علـو اللغة . عريبّ وأساليب البياف ال، ةعربيّ غَت معرفة اللغة ال

                                                           
( لبلطبلع على الشبو اليت أوردىا بعضهم حوؿ عربية القرآف الكرًن والسّنة على ٜٗٗ/ٔانظر أدب القاضي ) (ٜٛ)

ميع اللغات، والحظ أيًضا ما اختصاص الرسالة اإلسبلمّية ابلعرب، وأهّنا لو كانت عاّمة لوجب أف تكرر كل آية ّت
توصل إليو بعد ذلك، من وجوب تعلم اللغة العربية على ٚتيع ا١تسلمُت؛ أما اجملتهدوف فظاىر، وأما غَتىم فبلداء ما  

كلفوا بو ٦تا ال يصح بغَت العربية عند ٚتاىَت العلماء كالشهادتُت، وما تضمنتو الصبلة من قراءة وأذكار. وىو مذىب 
(. وانظر: ٕٙ٘/ٔ(، ومذىب اإلماـ أٛتد. فانظر: ا١تغٌت والشرح الكبَت )ٜٗليو ُب الرسالة )ص الشافعي. نص ع

. ط ا١تطيعي(. وىو مذىب اإلمامُت مالك وداود بن على أيًضا. انظر: ٖٕ٘/ٖط ا١تيزية، أو  ٖٓٛ/ٖاجملموع )
َوذََكَر قاؿ:  -تبارؾ وتعاذل-ف هللا اجملموع؛ وخالف ُب ذلك اإلماـ أبو حنيفة: فجوز الصبلة أبذكار مًتٚتة، قاؿ: أل

( ودل حيدد لغة. واحتج اٞتمهور ْتجج كثَتة. فانظر أدلتهم ومناقشاهتم ُب اجملموع وا١تغٌت ٘ٔ)األعلى: اْسَم َربِِّو َفَصلَّى
فانظر  إتقاف العربية للمجتهد ومذىبهم ُب ذلك فرع مذىبهم ُب اإلعجاز. -أيًضا-والشرح الكبَت ودل يشًتط اٟتنفية 

(. ىذا وقد اشًتط الشاطيب أف يكوف ٣تتهًدا ُب العربية ليحق لو ٕٕٛ-ٕٔٛ/ٔتفصيل مذىبهم ُب أصوؿ السرخسي )
 (. ٕٔٔ/ٗاالجتهاد انظر ا١توافقات )
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كنو ٦تا ذكران ديَما  بل يكفيو منها ؛ا١تنقطعُت لدراستها وحدىا، ة ٘تكن ا١تختصُت هباعربيّ ال
(ٜٜ) . 

 : تقاف علـو القرآفإ: اثنًيا
-حكاـ ف قصر ُب معرفة آايت األإف، يشًتط لوَما  فعلمو ابلكتاب من أىم

 . «االجتهاد»فليس أبىل ١تمارسة : أو شيء منها -خاّصة
 األعمارفذلك ٦تا تقصر دونو ، وليس ا١تطلوب أف يتقن كل علـو القرآف الكرًن

  يكفيو أف يكوف وإمّنا
ً
 -ة والدالة عليها شرعيّ ال حكاـا آبايت القرآف الكرًن ا١تتعلقة ابألعا١ت

 . حكاـليستنبط منها األ
ويعرؼ عامها وخاصها و٣تملها ، ة مفردات وتراكيبلغويّ فعليو أف يعرؼ معانيها ال

 والعلل اليت، ويلم أبسباب النزوؿ، تأّخروا١تتقدـ نزوال وا١ت، وا١تطلق منها وا١تقيد، ومبينها
ووجود الداللة وأسباب اختبلفها وفوائد ، ومقاصد وحكم التشريع، حكاـنيطت هبا األ

 . والناسخ وا١تنسوخ، ةقرآنيّ ال األساليباالختبلؼ وأنواع 
 : ايت الواجب معرفتهااآل
من ا١تفيد أف نشَت إذل اختبلؼ العلماء ُب ٖتديد عدد اآلايت ا١تطلوب من لعّل و 

 . ذكرانالَِّذي  شكلالعلم هبا على ال -اجملتهد 
ِىَي  على أف آايت األحكاـ»: الغزارل وتبعو الفخر الرازي اإلماـنص  -

 . (ٓٓٔ) «طبسمائة آية

 . (ٔٓٔ) «آية ةف عددىا تسعمائإ» :ونقل عن ابن ا١تبارؾ -

 . (ٕٓٔ) «ف عددىا مائة وألف آيةإ» :ونقل عن أيب يوسف -

                                                           
( واٞتمع هبامش اآلايت ٘ٚٔ/ٖ( وهناية السوؿ )ٖٓ٘/ٕ( وما بعدىا، وا١تستصفى )ٜٕٜ/ٕانظر: ا١تعتمد ) (ٜٜ)
( وكشف األسرار ٕٕٔ(، واإلرشاد )ٛٔٔ-ٗٔٔ/ٗ( ٥تطوطتنا، وا١توافقات )ٕ٘ٙ/ٕ(، واحملصوؿ )ٕٙٗ/ٗ)
(ٗ/ٖٔٔ٘.) 
(، والتمهيد لؤلسنوي ٕٕٓ( من ٥تطوطتنا، وإرشاد الفحوؿ )ٔ٘ٙ/ٕ( واحملصوؿ )ٖٓ٘/ٕانظر: ا١تستصفى ) (ٓٓٔ)

 (.ٜٗٔ(، والتنقيح )ٗ/ٕ(، والربىاف )ٖ)ص 
 ط أوذل(.  ٓٛٔدى حاجتنا إليو )ص ( عن االجتهاد، ومٚ٘انظر: إيقاظ الوسناف ) (ٔٓٔ)
 نفس ا١ترجع. (ٕٓٔ)



 36 

 . (ٖٓٔ)أكثر من ذلك : وقيل -

كن القوؿ بو إال بعد اجتهاد ُب آايت الكتاب ال دي -نفسو-وىذا التحديد : قلت
 . الكرًن

: أي ؛مرادىملعّل و »: -بعد أف ذكر قوؿ الغزارل ومن اتبعوه-قاؿ الزركشي 
ال فإف آايت القصص واألمثاؿ وغَتىا إو ، بتحديد العدد اآلايت اؼبصرح هبا يف اغبكم

 . (ٗٓٔ) «يستنبط منها كثَت من األحكاـ

ة داللة أوليّ  حكاـاآلايت الدالة على األ: وا بذلكلعلهم قصد»: وقاؿ الشوكاين
 . (٘ٓٔ) «ال بطرؽ التضمن وااللتزاـ، ابلذات

اقتصار اؼبقتصرين على العدد  فّ إ»: وقد حكى ا١تاوردي عن بعض أىل العلم
، م رأوا مقاتل بن سليماف أفرد آايت األحكاـ يف تصنيفألهنّ ُىَو  إّنا -اؼبذكور 

  .(ٙٓٔ) «وجعلها طبسمائة آية
                                                           

 نفس ا١ترجع. (ٖٓٔ)
 (. ٗ/ٕانظر: الربىاف ) (ٗٓٔ)
 (. ٕٕٔ-ٕٕٓانظر: اإلرشاد ) (٘ٓٔ)
ا١ترجع السابق. واٟتق أف العلماء ما عرفوا االقتصار على عدد ٤تدد من آايت الكتاب وإمّنا جعلوا الكتاب كلو  (ٙٓٔ)

نظرت ما »... ر والتفكَت ٔتا ُب ذلك آايت القصص وا١تواعظ، يقوؿ اإلماـ الشافعي: ٣تاال للتدبر واالستنباط والتذك
يف صبيع ما فيو إال حرفُت، قاؿ راوي ذلك عنو: ذكرمها،  -عز وجل-بُت دفيت اؼبصحف فعرفت مراد هللا 

 كالـ العرب فقرأت ( فلم أجده يفٓٔ)الشمس:  َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَىاوأنسيت أحدمها، واآلخر قولو تعاىل: 
. وانظر: تفسَت «( : أغواىآٔ)الشمس: دساىاؼبقاتل بن سليماف: إهّنا لغة السوداف )يعٍت ؽبجتهم( وأف 

(. أف من ا١تؤسف أف يصل اٞتهل بعلـو ٜٔٔ/ٕ(، وأحكاـ القرآف للشافعي )ٚٚ/ٕٓ(، والقرطيب )ٖٙٔ/ٖٓالطربي )
َا ا٠ْتَْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَْنَصاُب  هلة ا١تتعاملُت يزعموف أف قولو تعاذل القرآف الكرًن وبلغة العرب حًدا جعل بعض اٞت ِإمنَّ

( أنو ال تفيد ٖترًن ا١تذكورات حيث دل تقًتف ٜٓ)ا١تائدة: َواأَلْزالـُ رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِف فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تُػْفِلُحوفَ 
  َكبُػَرْت َكِلَمًة َٗتْرُُج ِمْن أَفْػَواِىِهْم ِإْف يَػُقوُلوَف ِإال َكِذابً   يل النصح فقط. صراحة، وأنو من قب «التحرًن»بلفظ 

إذا صدرت من األعلى إذل األدىن فأهنا تفيد الوجوب  «أفعل»( إف من بديهيّات اللغة العربية أف صيغة ٘)الكهف:
 «حرمنا عليكم اػبمر..»االجتناب وىو أبلغ ٦تا لو قاؿ: ( أمر يفيد وجوب ٜٓ)ا١تائدة: فَاْجَتِنُبوهُ  وااللزاـ، فقولو 

( فإنّو يفيد وجوب اجتناهبا، وعدـ االقًتاب ٜٓ)ا١تائدة: فَاْجَتِنُبوهُ  ألف ىذه الصيغة تفيد ٖترًن شرهبا فقط أما قولو: 
تبارؾ -وأمر هللا منها أبي شكل من األشكاؿ، فيتناوؿ ٖترًن شرهبا وصنعها وبيعها، وكل ما يسمى اقًتااًب منها. 

َ  تبارؾ وتعاذل: -(، وقولو ٖٜ)طو: أَفَػَعَصْيَت أَْمرِي تبارؾ وتعاذل: -واجب الطاعة لقولو  -وتعاذل َوَمْن يَػْعِص اَّللَّ
 (.ٖٕ)اٞتن: َوَرُسوَلُو فَِإفَّ َلُو اَنَر َجَهنَّمَ 
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 : معرفة آايت األحكاـ كيفّية
 : أبحد طريقتُت حكاـتعرؼ آايت األ

ـَ رَبُُّكْم  :ذكر فيو اٟتكم صراحة ٨تو قولو تعاذلَما  :أحدمها ُقْل تَػَعاَلْوا أَْتُل َما َحرَّ
ـُ  :وقولو. (ٔ٘ٔ:األنعاـ) َعَلْيُكمْ  َتُة َوالدَّ  :وقولو. (ٖٚٔ)البقرة: ُحّرَِمْت َعَلْيُكُم اْلَميػْ

 َْوُأِحلَّ َلُكْم َما َورَاَء َذِلُكم :و٨تو ذلك (ٕٗ)النساء . 
ورد بصيغة األمر أو النهي وذلك  َما  ٨تو: وأحيااًن يعرؼ اٟتكم من الصيغة مباشرة

 . واألنعاـكثَت ُب سورة البقرة والنساء وا١تائدة 
 . يؤخذ اٟتكم منو بطريق االستنباطَما  :واثنيهما

 : قسمُتوىذا ينقسم بدوره إىل 
ال حيتاج إذل ضم آية أخرى إليها ليفهم اٟتكم  ؛يستنبط من آية مستقلةَما : األوؿ
اْمَرَأُت  :نكحة الكفار من قولو تعاذلأصحة  شافعيّ ال اإلماـكاستنباط : من ٣تموعهما

 . (ٗ)ا١تسد: َواْمَرأَتُُو ضَبَّاَلَة اغْبََطبِ  :وقولو تعاذل. (ٔٔ)التحرًن: ِفْرَعْوفَ 
َبِغي لِلرَّضْبَِن َأْف  :تنباطو عتق األصل والفرع ٔتجرد ا١تلك من قولو تعاذلواس َوَما يَػنػْ

-ٕٜ)مرًن: { ِإْف ُكلُّ َمْن يف السََّمَواِت َواأَلْرِض ِإال آِت الرَّضْبَِن َعْبًدإٜيَػتَِّخَذ َوَلًدا }
على أهنما ال فدؿ  ،حيث ذكرت ُب مقابلتها -منافية للوالدة  وديّةفجعل العب ،(ٖٜ

  (ٚٓٔ).جيتمعاف
: وابن عباس يكاستنباط عل: يستنبط منو اٟتكم بعد ضم آية أخرى لوَما  :والثاين

َوضَبُْلُو َوِفَصالُُو  :قولو تعاذل: أف أقل اٟتمل ستة أشهر من آيتُت -رضي هللا عنهما -
 اَمُْتِ َوِفَصالُُو يف عَ  :بعد ضم قولو تعاذل. (٘ٔحقاؼ:)األ َثالثُوَف َشْهًرا

 . (ٗٔ)لقماف:
  (ٛٓٔ).شافعيّ ال اإلماـوعليو جرى 

                                                           
 ىا. ( وما بعدٕٔٗٔ/ٖ(، وأحكاـ القرآف أليب العريب )ٗ/ٕانظر: الربىاف ) (ٚٓٔ)
برجم ا١ترأة اليت ولدت ستة أشهر  -رضي هللا تعاذل عنو-( ىذا وقد روي أنو ١تا ىم عثماف ٘/ٕانظر: الربىاف ) (ٛٓٔ)

َوضَبُْلُو َوِفَصالُُو  أما أهنا لو خاصمتكم بكتاب هللا ػبصمتكم، قاؿ هللا تعاىل: »استل عليو ابن عباس:، فقاؿ: 
بقي  -(، فإذا ذىب للفصاؿ عاماف ٗٔ)لقماف: َوِفَصالُُو يف َعاَمُْتِ   ( وقاؿ٘ٔ)األحقاؼ:  َثالثُوَف َشْهًرا

 (.ٖ٘ٔ/ٔ. انظر: أصوؿ السرخسي )«للحمل ستة أشهر
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فقد احتج ابآليتُت على أف أكثر الرضاع سنتاف ونصف -حنيفة أَبُو  اإلماـوأما 
فانصرفت ا١تدة ، قدر بشيئُت مدة واحدة -تبارؾ وتعاذل-ف هللا إ: وووجه، ا()ثبلثوف شهرً 

  -بقى الثاين على أصلو  ،مهاحدأفلما قاـ النص ُب ، بكاملها إذل كل واحد منهما
 . (ٜٓٔ)نو مضروب بكمالو لكل واحد منهما إف، دينُتكاألجل الواحد لل

قولو  ومالك وأيب حنيفة ٖترًن االستمناء ابليد من شافعيّ ومثلو استنباط األئمة ال
ُر َمُلومِ  :تعاذل  مع. (ٙ)ا١تؤمنوف: ُتَ ِإال َعَلى َأْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت َأدْيَانُػُهْم فَِإنػَُّهْم َغيػْ

 (ٚ)ا١تؤمنوف: َفَمِن ابْػتَػَغى َورَاَء َذِلَك فَُأولَِئَك ُىُم اْلَعاُدوفَ  :-بعدىا -: قولو تعاذل
(ٔٔٓ) . 

 : العلم ابلسنَّة: اثلثًا
ال إاـ وال يتأتى لو ذلك كفبل بد للمجتهد من العلم أبحاديث األح -أما السنَّة 

ا ٔتا اشتملت عليو
ً
َما  ا علىكالكتب الستة وما يلحق هبا مشرفً : ٣تاميع السنة إذا كاف عا١ت

وأف يكوف قادرا . ةلصحاشتملت عليو ا١تسانيد وا١تستخرجات والكتب اليت التـز مصنفوىا ا
 . على ٘تييز الصحيح منها واٟتسن والضعيف

معرفة يتمكن هبا من اٟتكم على اٟتديث أبحد  اإلسنادْتيث يعرؼ حاؿ رجاؿ 
بل يكفي أف ، وال يشًتط أف يكوف حافظا لكل ذلك عن ظهر قلب. كورةاألوصاؼ ا١تذ 

وأف يكوف قادرًا على الرجوع إليها عند ، تكوف لديو أصوؿ مصححة لتلك ا١تراجع ا١تعتربة
ا ٔتصطلحات القـو

ً
  (ٔٔٔ).اٟتاجة عا١ت

                                                           
 (. ٖٕٚ/ٔانظر: أصوؿ السرخسي ) (ٜٓٔ)
: -( وما بعدىا، وقد قاؿ اإلماـ الشافعي ُب ىذا ٜٕٛٔ/ٖ(، وأحكاـ القرآف البن العريب )ٗ/ٕوانظر: الربىاف ) (ٓٔٔ)

ُر َ٘والَِّذيَن ُىْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوَف }. فكاف بينا يف ذكر ».. { ِإال َعَلى َأْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت َأدْيَانُػُهْم فَِإنػَُّهْم َغيػْ
َفَمِن  ، ( : بتحرًن ما سوى األزواج وما ملكت األدياف.. مث أكدىا فقاؿ عز وجل: ٙ-٘)اؼبؤمنوف: َمُلوِمُتَ 

( فال حيل العمل ابلذكر إال يف الزوجة أو يف ملك اليمُت وال ٚ)اؼبؤمنوف: رَاَء َذِلَك فَُأولَِئَك ُىُم اْلَعاُدوفَ ابْػتَػَغى وَ 
 ( ط دار اؼبعرفة لبناف.ٜٗ/٘وهللا تبارؾ وتعاىل أعلى وأعلم. نظر: األـ )-حيل االستمناء 

ٍت فضلة من فضالت اعبسم: فجاز إخراجو  وقد اشتهر عن اإلماـ أضبد أنو قاؿ إبابحة االستمناء ابعتبار اؼب
قد  -رضبو هللا تعاىل-(. فلعلو ٛٗ/ٖكسائرىا، ولكن ابن قدامو قد نص على ربرديو، فانظر اؼبغٍت مع الشرح )

 اعتربه رخصة يرخص هبا عند خوؼ الزان.
 (.ٕٕٔ( وإرشاد الفحوؿ )ٖ٘ٙ/ٕانظر: احملصوؿ ـبطوطتنا )ج  (ٔٔٔ)
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 .اليت ال بد للمجتهد من العلم هبااألحاديث  وقد حاوؿ بعض العلماء ٖتديد عدد
 . (ٕٔٔ) «طبسمائة حديثِىَي » :عضهمفقاؿ ب 

 . (ٖٔٔ) «ثالثة آالؼ حديثِىَي » :عريبّ وقاؿ ابن ال
األصوؿ اليت يدور عليها العلم عن »: قولو -بن حنبل رٛتو هللاَأْٛتَد  ونقل عن

 . «النيب
األصوؿ اليت يدور عليها العلم عن »: قولو -بن حنبل رٛتو هللاَأْٛتَد  ونقل عن 

  (ٗٔٔ) .«ينبغي أف تكوف ألفا ومائتُت -ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالنيب 
َما  وأف. دل تنب على أساس متُت يعتمد عليو–وأنت ترى أف كل ىذه التقديرات 

وا ابألعداد اليت ذكرىا أو مثلوا بنحو سنن أيب حّددذل واألقرب ورٔتا أراد من األو ُىَو  ذكران
ولذلك . ا ُب مراجعها ا١تعتمدةويعينو على معرفة مواقع األحاديث من أبواهب (٘ٔٔ) .داود

ذلك ال ديكن ألّف ، ُت عن ذكر عدد أحاديث األحكاـصوليّ أضرب الكثَتوف من األ
١تا تتعلق بو  واكتفوا ابلقوؿ ابشًتاط معرفة اجملتهد، ال عن طريق االستقراء التاـالقطع بو إ

  (ٙٔٔ).األحكاـ من األحاديث
 : اإلصباعالعلم دبواقع : رابًعا

                                                           
 (.ٗٔ٘/ٔ( وأدب القاضي )ٕٕٔانظر: إرشاد الفحوؿ ) (ٕٔٔ)
 (.ٕانظر: إرشاد الفحوؿ ) (ٖٔٔ)
قلت ألضبد بن حنبل: كم يكفي الرجل من اغبديث حىت ديكنو »اؼبصدر السابق؛ وقاؿ أبو علي الضرير:  (ٗٔٔ)

أف يفيت؟ يكفيو مائة ألف؟ قاؿ: ال؛ قلت: ثالشبائة ألف؟ قاؿ: ال؛ قلت: أربعمائة ألف؟ قاؿ: ال؛ قلت: طبسمائة 
. ا١ترجع نفسو ونقلها صاحب أعبلـ ا١توقعُت من رواية دمحم بن عبيد هللا بن ا١تنادي وقد ٝتع رجبل «ؿ: أرجوألف؟ قا

(، يريد ما يشَت بو ٕ:٘/ٗيسألو )ودل يسم الرجل( وفيو قاؿ: فأربعمائة ألف قاؿ: بيده ىكذا أو حركها؟ آه. فانظر )
حيفظ ستمائة ألف حديث. انظر ا١ترجع  -رٛتو هللا تعاذل–فكاف  أما أٛتد نفسو «ردبا»الناس عندما يريدوف أف يقولوا: 

 ( وما بعدىا.ٖٙالسابق، وا١تدخل إذل مذىب اإلماـ أٛتد )
 (.ٗ(، والتمهيد )ص ٖٖ٘-ٕٖ٘/٨ٕتو الغزارل والرافعي. انظر ا١تستصفى ) (٘ٔٔ)
ومبل خسرو، واآلمدي ُب ( ٖٖٛ/٨ٕتو ابن السبكي ُب ٚتع اٞتوامع والشارع اجمللي وا١تخشى البناين ُب ) (ٙٔٔ)

 ( وشرحو. ٜٖٔ/ٖاألحكاـ )
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عاًما اب١تسائل أف يكوف  :للمجتهد -ةعلميّ من شروط الكفاءة ال–بع الشرط الرا
  (ٚٔٔ).وذلك حراـ، اإلٚتاعلئبل يفيت ٔتا خيالف اإلٚتاع  اليت وقع عليها
 : معرفة أصوؿ الفقو: خامًسا

عماد فسطاط ُىَو  وىذا العلم (ٛٔٔ)الرازي أىم العلـو للمجتهد اإلماـوقد اعتربه 
فعلى من يريد التصدي لشرؼ  (ٜٔٔ) .عليو أركاف بنائو الذي تقـو–االجتهاد وأساسو 

طنب أوقد (ٕٓٔ)وأف يبذؿ ُب ٖتصيلو غاية جهده، االجتهاد أف يعٍت هبذا العلم قدر طاقتو
أكثر من ، وبياف أمهيتو للمجتهد «أصوؿ الفقو»الرازي ومن قبلو الغزارل ُب امتداح  اإلماـ

 . سائر العلـو ا١تشًتطة
من حيث داللتها على األحكاـ يعرؼ  اإلٚتاليةاألدلة  من علم أحواؿألّف  وذلك

، ا٠توص فيها ووجدىا أمكن فإذا، ة من ىذه اٞتهةتفصيليّ اهتا وىي األدلة الجزئيّ أحواؿ 
تقن أو ، حاط هبذا العلمأمنها على الصواب بقدر الوسع والطاقة فمن  حكاـواستنباط األ

نو يتمكن من إف، خرى متوفرة فيو شروطوقواعده ومسائلو وكاف جامًعا لوسائل االجتهاد األ
 . استنباط األحكاـ من أدلتها مباشرة وىو منشرح الصدر

و سيعرؼ بو كيف نّ إف -من متقٍت ىذا العلم–الشروط  بقّيةأما من دل تتوفر فيو 
، يقارف بُت ا١تذاىب ُب الواقعة الواحدة ويتعلم طرؽ استدالؿ أصحاهبا على مذاىبهم

وأوضحها نظرا وخيرج من دائرة ، الًتجيح ألقوى اآلراء دليبل وبذلك حيصل على ملكة
 . التقليد ا١تذمـو شرًعا

                                                           
(، ٕٕٔ(، وإرشاد الفحوؿ )ٕ٘ٙ/ٕ( واحملصوؿ ٥تطوطتنا )ٕٚٗ/ٗانظر ٚتع اٞتوامع هبامش اآلايت البينات ) (ٚٔٔ)

 (.ٜٗٔوزاد القراُب معرفة مواضع ا٠تبلؼ، فانظر: تنقيح الفصوؿ )ص 
 (. ٜٗٔ( وتنقيح الفصوؿ )ٕٛٗ/ٗات البن قاسم )( من ٥تطوطتنا واآلايت البينٖ٘ٙ/ٕانظر احملصوؿ ) (ٛٔٔ)
( وقد عده الرازي الفن الثالث من الفنوف الثبلثة اليت يقـو عليها االجتهاد. فانظر ٕٕٕانظر إرشاد الفحوؿ ) (ٜٔٔ)

 ا١ترجع نفسو.
اإلهباج ( لتطلع على ما قالو الغزارل ُب علم أصوؿ الفقو و ٖ/ٔمن ٥تطوطتنا وانظر ا١تستصفى ) ٖ٘ٙانظر احملصوؿ 

 (.٘/ٔ( واألحكاـ لآلمدي )ٜٚٔ( واللؤلؤ ا١تنظـو )ص ٖ/ٔ)
 ا١ترجع السابق. (ٕٓٔ)
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تتكوف لديو القدرة اإلتقاف  مع «الفقو أصوؿ»مارستو لعلم  كما أف من تطوؿ
وىذه . على قواعد ىذا العلم «التخريج»على اٟتصوؿ على أحكاـ بعض الوقائع بطريق 

  (ٕٔٔ) .اجمليدوف الإمرتبة ُب الفقو ال يصل إليها 

                                                           
ىذا وقد اشًتط بعضهم شروطًا أخرى ليثبت الكفاءة  -( وما بعدىا٘ٔٗ) -القسم الدراسي–من رسالتنا  (ٕٔٔ)

يفهم هبا مقصود  العلمّية للمجتهد، فاشًتط السبكي اإلحاطة ٔتعظم قواعد الشرع و٦تارستها ْتيث يكتسب قوة
؛ بل ال بد وأف يكوف على درجة ٘تكنو من فقو مقصود  الشارع، فبل يكفي أف يكوف على درجة متوسطة بتلك العلـو

اليقُت »، و«الضرار يزاؿ»وقو٢تم:  «األمور دبقاصدىا»الشارع، والوصوؿ إذل القواعد اليت تنظم اٞتزئيات ٨تو قو٢تم: 
ترؾ ». وقوؿ الشافعّية: «ما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب»و «ابؼبعسور اؼبيسور ال يسقط»و «ال يزوؿ ابلشك

. إذل غَت ذلك من القواعد. فانظر ما قالو ابن السبكي «االستفصاؿ مع قياـ االحتماؿ ينزؿ منزلة العمـو يف اؼبقاؿ
وما بعدىا(  ٕٙٗ/ٗبينات نقبل عن والده، والشارح احمللي، واحملشى ابن قاسم عن اشًتاط ىذا الشرط ُب )اآلايت ال

(، وتبعو اإلماـ الرازي وأتباعو، فانظر احملصوؿ ٖٔ٘/ٕفانظر )ا١تستصفى  «علم اؼبنطق»واشًتط بعضهم إتقاف 
 ( من ٥تطوطتنا.ٕ٘ٙ/ٕ)

الراءة »(. واشًتط آخروف معرفة الدليل العقلي أو ٕٕٕواشًتط بعضهم معرفة القياس، فانظر )إرشاد الفحوؿ 
( من ٥تطوطتنا، وإرشاد الفحوؿ ٕ٘ٙ/ٕ(، والرازي ُب احملصوؿ )ٖٔ٘/ٕزارل ُب )ا١تستصفى ٨تو الغ «األصلية

(ٕٕٕ.) 
واألصح عدـ اشًتاط شيء من ذلك على وجو ا٠تصوص؛ ألف كل ما ذكر عائًدا إذل ما اتفقوا على اشًتاطو بوجو من 

 والدليل العقلي. ىو جزء من علم األصوؿ، وكذلك ا١تنطق والقياس «قواعد الفقو»الوجوه؛ فعلم 
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ٖ 

 مراتب اجملتهدين

 : اجملتهد اؼبطلق اؼبستقل  ( أ)
واإلٚتاع وأصوؿ  الكتاب والسّنةمن ، ةشرعيّ من استقل ٔتعرفة أدلة األحكاـ الُىَو  

  (ٕٕٔ).وتقليد ٔتذىب من ا١تذاىب ،الـز ١تعرفتها بغَت تقليدُىَو  ٟتق هبا وماأوما ، الفقو

 . لواجب توفرىا فيوالشروط اِىَي  –والشروط ا١تتقدمة  

كما ،  فهو غَت مقيد ٔتذىب من ا١تذاىب، ظاىر «اجملتهد اؼبطلق»ػووجو تسميتو ب 
مستقل أنّو : نعٍت بو «مستقاًل »أف اجتهاده غَت منحصر ُب ابب من أبواب الفقو وكونو 

وذلك مثل األئمة األربعة  (ٖٕٔ).ٔتنهجو ُب االستنباط وال يتقيد أبصوؿ مناىج سواه
  (ٕٗٔ).و٨توىم

 : اجملتهد اؼبطلق اؼبنتسب  ( ب)
والتـز ٔتنهاج ٣تتهد ، إذا دل يكن لو منهاج لبلستنباط خاص بو –اجملتهد ا١تطلق  

االتفاؽ  حىت إذا كاف التزامو ٔتنهاج اجملتهد اآلخر على سبيل، ٝتى ٣تتهًدا منتسًبا –آخر 
منتسب إذل فهو . ظاىر «اؼبنتسب»ػووجو تسميتو ب. اجتهادهإليو  أو أداء، وا١تصادفة

 . ديارس االجتهاد وفًقا لوالَِّذي  «منهج االستنباط»٣تتهد آخر ُب 

 : وقد ذكر النووي ٢تؤالء أربعة أحواؿ 

وال ُب ا١تذىب وال ُب ، ينتسب إليوالَِّذي  – لئلماـأف ال يكوف مقلًدا  :أواًل  
 . هادلسلوكو طريقة ُب االجتإليو  ولكنو ينسب، ال تصادفو بصفة ا١تستقل، الدليل

 : «أصحاب األئمة األربعة»وديثل ٢تذا الصنف بكبار  

                                                           
 (.ٙٚ/ٔانظر: اجملموع ط ٧تيب ا١تطيعي ) (ٕٕٔ)
 ا١تصدر نفسو. (ٖٕٔ)
 كاألوزاعي والثوري والطربي. (ٕٗٔ)
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 . شافعيّ ال ماـابلنسبة لئل (ٕٙٔ)وأيب إبراىيم ا١تزين (ٕ٘ٔ)كأيب يعقوب البويطي  

 . أيب حنيفة ماـابلنسبة لئل (ٕٛٔ)ودمحم بن اٟتسن (ٕٚٔ)وأيب يوسف القاضي 

 . مالك ماـابلنسبة ١تذىب اإل (ٜٕٔ)وابن ا١تاجشوف 

 ماـُب مذىب اإل (ٖٔٔ)وشيخ اإلسبلـ ابن تيمية (ٖٓٔ)يعلىومثل القاضي أيب  
 . (ٕٖٔ)أٛتد

الكتاب من ، ةشرعيّ ال حكاـمن معرفة أدلة األ: ذكرانَما  وىؤالء يشًتط فيهم كل 
 . وما التحق هبا على سبيل التفصيل، واإلٚتاع والقياس والسّنة

 كيفّيةوب ،اشًتط ُب كل دليل من تلك األدلة ووجوه داللتهاَما  مع العلم بكل 
 . «أصوؿ الفقو»وىذا يستفاد من ، منها حكاـاقتباس األ

                                                           
(. انظر ترٚتتو ٖٕٔيوسف بن حيِت أكرب أصحاب الشافعي ا١تصريُت. توُب ُب السجن ُب بغداد ُب )رجب سنة  (ٕ٘ٔ)

 ( وما بعدىا.ٕٓ/ٔالكاملة ُب طبقات األسنوي )
(، وا١تطيعي وقد ترٚتت لو معظم ا١تظاف ٨تو وفيات االعياف، واتريخ بغداد، وطبعات الشَتازي، ٙ٘ٔ/ٔ) واجملموع

 وطبقات ابن ىداية، وطبقات السبكي وغَتىا.
توُب  «لو انظر اؼبزين الشيطاف لقطعو»إٝتاعيل بن حيِت بن إٝتاعيل، كاف ٣تتهًدا مناظرًا قاؿ عنو الشافعي:  (ٕٙٔ)

 ( وبقية ا١تظاف.ٙ٘ٔ/ٔ(، واجملموع )ٖٗ/ٔطبعات األسنوي )، انظر ى(ٕٗٙ)سنة 
ترٚتت لو ى( ٕٛٔقاضي القضاة صاحب أيب حنيفة وانشر فقهو، صاحب كتاب ا٠تراج ا١تعروؼ، توُب )سنة  (ٕٚٔ)

 جل كتب الًتاجم.
 ى(. ٜٛٔصاحب أيب حنيفة ومدوف مذىبو، توُب ُب الري )سنة –أبو عبد هللا الشيباين الكوُب  (ٕٛٔ)
ترجم لو كثَتوف؛ منها ى(. ٙٙٔبد العزيز بن عبد هللا بن أيب سلمة ا١تاجشوف، من أعبلـ الفقهاء توُب )سنة ع (ٜٕٔ)
 (.ٕٖط ا٠تَتية،  ٖٕٓ/ٕ) «خالصة تذىيب الكماؿ يف أظباء الرجاؿ»
 . لو ترٚتة ُب معظم ا١تظافى( ٛ٘ٗدمحم بن اٟتسُت اٟتنبلي توُب )سنة  (ٖٓٔ)
صاحب الفتاوى والتصانيف ا٢تامة ى( ٕٛٚد السبلـ بن تيمية اٟتراين ا١تتوَب )سنة أٛتد بن عبد اٟتليم بن عب (ٖٔٔ)

 الكثَتة ُب ا١تنقوؿ وا١تعقوؿ. أفرد كثَتوف ترٚتتو ومناقبو ابلتأليف. 
 (.ٓٗوانظر: ا١تدخل إذل مذىب اإلماـ أٛتد )ص  (ٕٖٔ)
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والناسخ ة ا١تطهرة النبويّ والسنة الكرًن  كما يشًتط أف يكوف عارفًا بعلـو القرآف  
يتمكن معو الَِّذي  واختبلؼ العلماء واتفاقهم ابلقدر. والنحو واللغة والتصريف، وا١تنسوخ

 . من الوفاء بشرط األدلة واالقتباس

ا ابلفقو، وأف يكوف ذا دراية وارتياض ُب استعماؿ ذلك 
ً
ضابطًا ألمهات  ،عا١ت

يسقط بوجوده فرض الكفاية عن ُىَو الَِّذي  –وىذا النوع من العلماء . مسائلو وتفاريعو
. (ٖٖٔ)ال فاٞتميع آٙتوف حىت يوجد فيهم مثل ىذا اجملتهد ا١تطلق ا١تستقلإو  ،ا١تسلمُت

ال ينزع عنهم صفة  -من حيث األصوؿ–مة ا١تذاىب ا١تتبوعة وانتساب ىذا الصنف إذل أئ
 . االستقبلؿ

إليو  ذىبالَِّذي  والصحيح»: سفراييٍتسحاؽ اإلإأَبُو  األستاذ ولذلك قاؿ 
 ؛ال تقليد لو شافعيّ صاروا إىل مذىب الأهّنم  وىم، صحابناأإليو  ذىبَما  –احملققوف 

الطرؽ ومل يكن ؽبم بد من االجتهاد  بل ؼبا وجدوا طرقو يف االجتهاد والقياس أسد
 . (ٖٗٔ) «شافعيّ فطلبوا معرفة األحكاـ بطريق ال، سلكوا طريقو

دوف  شافعيّ بعنا الاتّ »: حيث قاؿ -٨تو ىذا–ة شافعيّ من ال (ٖ٘ٔ)وقاؿ السنجي 
 . (ٖٙٔ)«قلدانهأنّنا  ال، ألننا وجدان قولو أرجح األقواؿ وأعدؽبا، غَته

مستقبل ، ماموإمقيًدا ُب مذىب  –أو ا١تنتسب ، يدأف يكوف اجملتهد ا١تق: اثنًيا 
 . ال خيرج عن أصوؿ أمامو وقواعدهأنّو  غَت، بتقرير أصولو ابلدليل

                                                           
 (.ٔا١تنَتية ط  ٕٗ/ٔانظر: اجملموع ) (ٖٖٔ)
راىيم بن مهراف اإلسفراييٍت، نسبة إذل إسفرائُت، بلدة بنواحي نيسابور، متكلم وأصورل ىو إبراىيم بن دمحم بن إب (ٖٗٔ)

( والقسم ٘ٗ(، وابن ىدايو )ٜ٘/ٔ( لو ترٚتة ُب معظم ا١تظاف منها طبقات األسنوي )ٛٔٗوفقيو شافعي. توُب )سنة 
 الدراسي من رسالتنا. 

 ط(، ا١تطيعي. ٚٚ/ٔانظر: اجملموع )
يب بن دمحم، عادل خراساف فقيو من أكابر فقهاء الشافعّية ُب زمانو، وسنج قرية من أكرب قرى ىو اٟتسُت بن شع (ٖ٘ٔ)

 (.ٕٛ/ٕ(، واألسنوي )ٕٗٔ(. انظر ترٚتتو ُب طبعات ابن ىدايو )ٕٚٗمرو.. توُب )سنة 
 ط ا١تنَتية(. ٖٗ/ٔاجملموع: ) (ٖٙٔ)
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ا ابلفقو واألصوؿكأف ي :وشرطو 
ً
وأف يكوف  ،وأدلة األحكاـ تفصيبل، وف عا١ت

َما  ٟتاؽإى قادرًا عل ،اتـ االرتياض ُب التخريج واالستنباط، وا١تعاين األقيسةبصَتًا ٔتسالك 
 . ليس منصوًصا عليو إلمامو أبصولو

اؼبستقل »فهو خيتلف عن ، تربز فيو ظاىرة التقليد –وىو من ىذه الناحية  
ال أنّو  ٔتستوى العلم ُب بعض العلـو ا١تشًتطة كما اإلخبلؿأبنو يتسامح معو ُب  «اؼبطلق

 . مامو قد فعل ذلكإألنو يفًتض أف  ؛يبحث عن معارض ُب النصوص

، نص عليو الشارع من حيث القياس عليوَما  مامو منزلةإنص عليو َما  ينزؿنّو إ ٍب 
 . واالستنباط منو

ولذلك اتفق العلماء على أف مثل ىؤالء ال يتأدى هبم فرض الكفاية يف » 
 . (ٖٚٔ) «وحيتمل أف يتأدى فرض الكفاية يف اإلفتاء. االجتهاد

ذاىب الذين خيرجوف ا١تسائل اليت من علماء ا١ت «أبصحاب الوجوه»وديثل ٢تؤالء  
ويذكروف ٢تا أحكاـ طبًقا لذلك ٍب ىم ، على ا١تسائل اليت عرضت ٢تم –دل تعرض لؤلئمة 

أبف : واترة ال جيد أحدىم النص فيخرج على أصولو، ماـاترة خيرجوف من نص معُت لئل
 . فيفىت ٔتوجبو –مامو إحيتج بو َما  جيد دليبل على شرط

فخرج من ، وونص ُب مسألة تشبهها على خبلف، شيء مامو علىإف نص إف 
ف إف، جيد بُت نصيو فرقا دلف إ: وشرط ىذا التخريج ،أحدمها إذل اآلخر ٝتى قوال ٥ترجا
  (ٖٛٔ).وجده وجب تقريرمها على ظاىرمها

، ماموإحافظ مذىب ، لكنو فقيو النفس، ف ال يبلغ رتبة أصحاب الوجوهأ :اثلثًا 
لكنو قصر عن ، وديهد ويزيف ويرجح، يصور وحيرر ويقرر، رىاوعارؼ أبدلتو قائم بتقري

أو االرتياض ُب االستنباط أو القصور ُب معرفة ، أولئك لقصوره عنهم ُب حفظ ا١تذىب
 . عن السابقُت –األصوؿ أو ٨توىا من األدوات 
                                                           

 ط ا١تنَتية(. ٖٗ/ٔانظر اجملموع للنووي ) (ٖٚٔ)
 .(ٖٗ/ٔاجملموع ) (ٖٛٔ)
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 –إىل أواخر اؼبائة الرابعة  –ين تأّخر وىذه صنعة كثَت من اؼب»: قاؿ النووي 
لذين رتبوا اؼبذىب وحرروه وصنفوا فيو التصانيف اليت فيها معظم اشتغاؿ اؼبصنفُت ا
 . «ومل يلحقوا الذين قبلهم يف التخريج، الناس اليـو

، فتاويهم فكانوا يتبسطوف فيها تبسط أولئك أو قريًبا منووأّما »: ٍب قاؿ 
 ومنهم من صبعت. غَت مقتصرين على القياس اعبلي، ويقيسوف غَت اؼبنقوؿ عليو

 . (ٜٖٔ)«فتاويو وال تبلغ يف التحاقها ابؼبذىب مبلغ فتاوى أصحاب الوجوه

ولكن  ؛أف يقـو ْتفظ ا١تذىب ونقلو وفهمو ُب الواضحات وا١تشكبلت :رابًعا 
 . وٖترير أقيستو، عنده ضعًفا ُب تقرير أدلتو

، من نصوص أمامو، وىذا يعتمد نقلو وفتواه فيما حيكيو من مسطورات مذىبو 
ْتيث يدرؾ بغَت  ، ال جيده منقوال وجد ُب ا١تنقوؿ معناه وما، تهدين ُب مذىبووتفريع اجمل
يعلم اندراجو ٖتت َما  وكذا، ٟتاقو بو والفتوى بوإجاز  –ال فرؽ بينهما أنّو  كبَت فكر

ويشًتط ٢تذا  .مساكو عن الفتوى فيوإوما ليس كذلك جيب ، ضابط ٦تهد ُب ا١تذىب
 . (ٓٗٔ)افر من الفقوالصنف أف يكوف فقيًها ذا حظ و 

                                                           
 (.ٗٗ/ٔانظر: اجملموع ) (ٜٖٔ)
(، وينظر ١تعرفة ىذه ٕٓ٘/ٗ( وٚتع اٞتوامع بشرح اٞتبلؿ احمللي، هبامش اآلايت البينات )ٗٗ/ٔانظر اجملموع ) (ٓٗٔ)

االجتهاد والتقليد أو عقد اٞتيد ُب االجتهاد والتقليد من سلسلة الثقافة  -عند اٟتنفّية–األصناؼ وبعض شروطهم 
 (. ٜ٘ٙٔإبشراؼ دمحم عبد هللا السماف ط القاىرة )مايو ( ٔ٘اإلسبلمّية )رقم 

 وقد قسم إىل أربعة منازؿ ىي:
 اجملتهد ا١تطلق ا١تنتسب إذل صاحب مذىب من ا١تذاىب األربعة. -ٔ

 وىو اجملتهد ُب ا١تذاىب. -مرتبة ا١تخرج  -ٕ

 أصحابو. الذي حفظ ا١تذىب وأتقنو، وىو يفيت ٔتا أتقن، وحفظ من مذىب –مرتبة ا١تتجر ُب ا١تذىب  -ٖ

( من الرسالة ا١تذكورة وال ٖٛا١تقلد الصرؼ الذي يستفيت علماء ا١تذىب، ويعمل على فتواىم انظر )ص  -ٗ
 يؤخذ على التقسيم شيء غَت إدراجو للمقلد الصرؼ ضمن ىذه ا١تراتب، وكاف األوذل عدـ عده فيها.

الصبلح. ونعى على القسم الثالث  أّما اإلماـ ابن القيم فقد ذكر ا١تراتب األربعة كما ذكرىا النووي وابن
بدال من  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-وسّنة رسولو  -تبارؾ وتعاذل-قعودىم عن االجتهاد ُب كتاب هللا 
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 : )ج( اجملتهد اػباص 

فيمكن أف يكوف اجملتهد ٣تتهًدا ُب نوع ، االجتهاد حالة تقبل التجزؤ واالنقساـ 
  (ٔٗٔ).من العلم مقلًدا ُب غَته

كالفرائض مثبل أو البيوع : ووديكن لو أف يكوف ٣تتهًدا ُب ابب من أبواب الفق 
إذا أريد بو التجزؤ للعلم فقط فبل خوؼ  –ـ وىذا التجزؤ واالنقسا (ٕٗٔ).مقلًدا ُب غَتىا

 . فيو

ولكن  ،وكذلك إذا أريد بو أف تتجزأ قدرة وملكة اجملتهد ُب جانب دوف آخر 
 -علمتبارؾ وتعاذل أعلى وأوهللا –ُىَو  خذ والرد بينهمطاؿ فيو األالَِّذي  –خبلؼ العلماء 

 . َته فيوفيما إذا أراد اجملتهد ا٠تاص أف حيكم ابجتهاده أو يفيت غ

 : ة االجتهادئفهنا اختلف العلماء على مذاىب يف جواز ذبز  

ة إذل جواز ٕتزئة يّ مامة وا١تعتزلة والشيعة اإلمن السنّ : ذىب ٚتهورىم :أوال 
  (ٖٗٔ).االجتهاد

                                                                                                                                                                      

صلى هللا عليو وآلو -ورسولو  -تبارؾ وتعاذل-االجتهاد ُب كتب أئمتهم ا١تتبوعُت مع استيبلء مع كبلـ هللا 
 وامع الكلم وفصل ا٠تطاب.على غاية البياف، وتضمنو ٞت -وسّلم

وكذلك نعى على النوع الرابع تشبثهم بفتاوى أئمتهم وعدـ البحث ُب سواىا وذكر طرفا من تعلبلهتم ُب 
 ذلك.

 ( وما بعدىا.ٕٕٔ/ٗفانظر: أعبلـ ا١توقعُت )
د ا١تطلق وىؤالء ال يتأدى هبم فرض الكفاية، ويبقى ا١تسلموف آٙتُت حىت يوجد فيهم اجملتهد ا١تطلق أو اجملته

 ا١تنَتية(. ٕٗ/ٔا١تنتسب على أقل تقدير. فانظر اجملموع )
 (.ٕٙٔ/ٗانظر: أعبلـ ا١توقعُت ) (ٔٗٔ)
 (.ٕٔ٘-ٕٓ٘/ٗ(، وٚتع اٞتوامع مع شرح احمللي هبامش حاشية اآلايت )ٖ٘ٙ/ٕانظر: احملصوؿ ٥تطوطتنا ) (ٕٗٔ)
( ٖٗ٘-ٖٖ٘/ٕبقة ا١تستصفى للغزارل )إضافة إذل ا١تراجع السا –انظر: لبلطبلع على ذلك عند أىل السنة  (ٖٗٔ)

( ٕٕ٘( وإرشاد الفحوؿ )ٖٕٙ/ٗ( واآلايت البينات )ٗٙٔ/ٗواألحكاـ لآلمدي ط. مؤسسة النور ُب السعودية )
( وما بعدىا و١تعرفة وجهة ٜٕٜ/ٕولبلطبلع على آراء أئمة ا١تعتزلة ُب ا١توضوع يراجع ا١تعتمد اليب اٟتسُت البصري )

 (.ٓٓٔينظر هتذيب الوصوؿ إذل علم األصوؿ للحلى )ص نظر الشيعة اإلمامّية 
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  (ٗٗٔ).إذل عدـ جواز ٕتزئة االجتهاد: قلوف من العلماءذىب األ :اثنًيا 

دوف ، اد ا٠تاص ٔتسائل ا١تواريث فقطحيث جوز بعضهم االجته ؛التفصيل :اثلثًا 
 . غَتىا

فيمكن إلنساف أف  ،خرى منقطعةالصلة بينهما وبُت أبواب الفقو األألّف : قالوا 
  (٘ٗٔ).يكوف ٣تتهًدا فيها دوف غَتىا إذا استوَب شروط ا١توضوع

أبف اجملتهد ينبغي أف يغلب على ظنو : واحتج القائلوف بعدـ جواز ٕتزئة االجتهاد 
ال إذا اطلع على إوىذا أمر ال حيصل . قتضى للحكم ابلدليل وعدـ ا١تانع منوحصوؿ ا١ت

وتقصَته أو ، ومسائل االجتهاد بعضها مرتبط ببعضها اآلخر، يتعلق بذلك البابَما  ٚتيع
، خرى دينعو من اٟتصوؿ على غلبو الظن ابٟتكمقصوره عن االطبلع على األبواب األ

 . (ٙٗٔ)شرعيّ لوابلتارل يفقد اجتهاده اعتباره ا

-على حد تعبَت ابن القيم–بل الصواب ا١تقطوع بو  ؛وأصح ىذه ا١تذاىب الثبلثة 
 . ال وىو جواز التجزئةأ، مذىب اٞتمهور: 

وقد بذؿ جهده واستفرغ ، اجملتهد ا٠تاص إنساف قد عرؼ اٟتق بدليلوألّف  وذلك 
–وىو ٦تنوع كلف بو من االجتهاد َما   وسعو ُب معرفة وجو الصواب وبذلك قد أدى

 . (ٚٗٔ)وتقليد غَته حىت لو كاف أعلم منو، اجتهادهإليو  أوصلوَما  من ترؾ -واٟتالة ىذه

أو قصر ذلك على علم الفرائض وا١تواريث ، دفع القائلُت اب١تنعالَِّذي  والظاىر أف 
من الفقو فيؤدي  خاّصةا٠توؼ من أف يكثر مدعو االجتهاد ُب أبواب ُىَو  –إذل قو٢تم 

                                                           
( على ما ٚٙٗ/ٕ( ومبل خسر وُب كتابو )ا١ترأة: ٕ٘ٗ/ٕنقل ىذا عن اإلماـ أيب حنيفة صاحب فصوؿ البدائع ) (ٗٗٔ)

ط( اٟتديثة، وأورد الشوكاين ىذا ا١تذىب من غَت ما عزو  ٕٖٛلبلفغاين )ص  «االجتهاد ماضيو وحاضره»ُب كتاب 
 (. ٕٕ٘-ٕٕٗمعروؼ ولكنو أيده وقواه. فانظر الفحوؿ )إذل أحد 

( وانظر ىذه ا١تذاىب أيًضا ٚٚ/ٔإجازة ابن الصباغ ُب الفرائض، خاصة على ما نقلو النووي، فانظر اجملموع ) (٘ٗٔ)
 (.ٕٚٔ-ٕٙٔ/ُٗب أعبلـ ا١توقعُت )

 (.ٕٕ٘-ٕٕٗانظر: االستدالؿ مفصبل ُب ٨تو إرشاد الفحوؿ ) (ٙٗٔ)
 (.ٜٜ٘/ٕ(، وا١تعتمد )ٜٛٗاإلماـ الشافعي ) وانظر: رسالة (ٚٗٔ)
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غبلؽ ابب إأدى إذل الَِّذي  –ىذا ا٠توؼ ، وكثرة اآلراء وا١تذاىب ُب مسائل الفقذلك إذل  
 ..«ةزبوؼ أوقعنا يف خوؼ وىلك»و، «يف ؿباذير وكم من حذر أوقعنا»االجتهاد ٚتلة 

وضحت ٚتيع أاجتهاداتو قد  فّ إ: ال فأي ٣تتهد ديكن أف يقاؿ عنوإو  ؟!!حقيقيُت
ة جزئيّ تبنوا اجتهاد َما  كثَتًا  –أنفسهم– األربعةمة ئاأل فّ إ؟ األحكاـ وغطت سائر األمور
كانوا َما   وكثَتًا، خاّصةالذين اجتهدوا ُب تلك ا١تسائل  –لبعض الصحابة أو التابعُت 

قاؿ ُب موضع من  شافعيّ ال ماـفاإل، رشدوا إذل غَتىمأورٔتا ، يسألوف عن اٟتكم فيجيبوف
 . (ٛٗٔ)«قلتو تقليًدا لعطاء»: مواضع اٟتج

دعنا من ىذه اؼبسائل : فقاؿ ؛لةأئل عن مسسو َأضْبَد  ظبعت»: داودأَبُو  وقاؿ 
: سئل عن كثَت فبا فيو االختالؼ من العلم فيقوؿَأضْبَد  ظبعتَما  يحصأوما ، احملدثة

 . (ٜٗٔ) «دريأال 

كنا عند مالك بن انس »: و ٝتع يقوؿنّ أعبد الرٛتن بن مهدي  اإلماـوذكر عن  
ضبلٍت أىل بلدي  ،شهرأجئتك من مسَتة ستة  ؛اب عبد هللاأاي : فجاءه رجل فقاؿ لو

: قاؿ .ال أحسنها: فقاؿ ؛فسألو الرجل عن اؼبسألة .فسل: قاؿ ؛سألك عنهاأمسألة 
يء أقوؿ ألىل بلدي شأي  :فقاؿ، كأنو قد جاء إىل من يعلم كل شيء،  فبهت الرجل

 . (ٓ٘ٔ)«ال أحسن قاؿ مالك: تقوؿ ؽبم: قاؿ .إذا رجعت إليهم

فلو أف االجتهاد ال ، ورد ذلك من قبلهم من الصحابة والتابعُتَما  ا أكثروم 
١تا كاف ىناؾ من  – حكاـوأف من تصدى لو ينبغي أف يتصدى لو ُب ٚتيع األ ،يتجزأ

 . األعبلـ األئمةيتصف بو أحد من ىؤالء 

                                                           
 (.ٕٕٔ/ٗانظر: أعبلـ ا١توقعُت ) (ٛٗٔ)
 نفس ا١ترجع السابق. (ٜٗٔ)
 (.ٖ٘/ٕانظر: جامع بياف العلم ) (ٓ٘ٔ)



 51 

 : اجملتهد يف مسألة 

 «واجملتهد اػباص ذبزئة االجتهاد»٦تا جيدر الكبلـ عنو ُب ٣تاؿ اٟتديث عن  
 . وجواز االجتهاد ُب مسألة دوف غَتىا من ابب معُت من أبواب الفق

وكالمهم يقتضي زبصيص اػبالؼ دبا إذا عرؼ اباب دوف ... »: قاؿ الزركشي 
والظاىر جرايف اػبالؼ يف : مث قاؿ، ما مسألة دوف مسألة فال يتجزأ قطعاأ، ابب

 . (ٔ٘ٔ)«وبو صرح األنباري. الصورتُت

ف إف»ابن القيم فقد قاؿ وأّما . أف تكوف فيو ا١تذاىب ا١تتقدمة الثبلثة :ا يعٍتوىذ 
 ؟ فما تقولوف فيمن بذؿ جهده يف معرفة مسألة أو مسألتُت ىل لو أف يفىت هبما: قيل

 . أضبد ماـاإل ألصحابومها وجهاف ، َيوز يف أصح القولُت، نعم: قيل 

صلى - وعن رسولو -تبارؾ وتعاىل-ال من التبليغ عن هللا إوىل ىذا : مث قاؿ 
ومنع ، خَتًا –ولو بشطر كلمة –عاف اإلسالـ أوجزى هللا من ، هللا عليو وآلو وسّلم

 . (ٕ٘ٔ) «ىذا من اإلفتاء دبا علم خطأ ؿبض

 ٨تو – العاّمةومع قواعد اإلسبلـ ، ينسجم مع مفهـو االجتهادُىَو الَِّذي  وىذا 
 نَػْفًسا ِإال ُ  . (ٕٙٛ:)البقرة ُوْسَعَهاال ُيَكلُِّف اّللَّ

  ٍيِن ِمْن َحَرج  . (ٛٚ:)اٟتج َما َجَعَل َعَلْيُكْم يف الدِّ

الَِّذي  ال ا٠توؼإيربر ا١تنع منو َما  جدأودل ، «اؼبيسور ال يسقط ابؼبعسور»وقو٢تم  
 . اشران إليو

بعد توفر شروط . تعترب صحة اجتهاده فيما اجتهد فيو –واجملتهد ُب مسألة  
 . (ٖ٘ٔ)ده ا١تناسبة لتلك ا١تسألةاجتها

                                                           
 (.ٕٕ٘انظر: إرشاد الفحوؿ ) (ٔ٘ٔ)
 (.ٕٚٔ،ٕٙٔ/ٗأعبلـ ا١توقعُت: ) (ٕ٘ٔ)
 (.ٜٚٗ/ٔانظر أدب القاضي ) (ٖ٘ٔ)
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 : اجملتهد اؼبلفق -د 

 . ضم إحدى شقتيو إذل األخرى، من لفق الثوب يلفقو لفقا -لغة–التلفيق  

 . أمورىمإذا تبلءمت  «تالفق القـو»: ويقاؿ 

أكاذيب  :أي ؛على التشبيو «أحاديث ملفقة»و «كالـ ملفوؽ»: ويقاؿ 
  (ٗ٘ٔ).مزخرفة

َما  ضوء علىاللقاء بعض إال بد من  -صبلحُب اإل– يضاح ا١تراد منوإ: وقيل 
 . ديكن أف يعترب أصبل لو

صوليوف أف يبحثوا مسألة اختبلؼ أىل العصر ُب ُب مباحث اإلٚتاع اعتاد األ 
 ؟ حداث قوؿ اثلثإوىل جيوز ١تن بعدىم ُب ىذه اٟتالة ، مسألة على قولُت

 : اختلفوا فيها على أقواؿ 

ف إ: ٤تتجُت ١تذىبهم ىذا –وقالوا ، ىو مذىب اٞتمهورا١تنع مطلًقا و  :أوؽبا 
فالقوؿ : ال قوؿ سوى ىذين القولُتأنّو  االقتصار على القولُت يكوف ٔتثابة اإلٚتاع على

 . الثالث احملدث خرؽ ٢تذا االجتماع الضمٍت

ة يّ عن بعض اٟتنف يوىو ٤تك، حداث القوؿ الثالث مطلًقاإجواز  :واثنيهما 
 . ةوالظاىريّ 

 . نكر ابن حـز نسبتو إذل داودأو  

ف لـز منو إبعد القولُت  –وذلك أف القوؿ اٟتادث ، التفصيل :لثاالقوؿ الث 
 . ال جازإو ، حداثوإ دل جيز: رفعهما

 . صوليُتورجحو ٚتاعة من األ، شافعيّ ال ماـوىذا القوؿ عن اإل 

 . ٚتاع عليوأبف القوؿ اٟتادث ا١تخالف للقولُت ٥تالف ١تا وقع اإل: واستدلوا لو 
                                                           

 (.ٔٓٙر الصحاح )(، و٥تتاٖٙٚ/ٕانظر: ا١تصباح ) (ٗ٘ٔ)
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بل موافق لكل واحد منهما  ؛دل يرفع القولُت غَت ٥تالف ٢تماالَِّذي  والقوؿ اٟتادث 
 . (٘٘ٔ)من بعض الوجوه

وا١تانع منتفًيا فيجوز  ،موجوًدا اجتهاديّةفيكوف ا١تقتضى للقوؿ بو وىو كوف ا١تسألة  
 . داث القوؿ الثالثإح

 . تسميةكل ا١تذبوح ببل أاختبلفهم ُب جواز : مثاؿ ذلك 

 . سواء أكاف الًتؾ عمًدا أـ سهوا، حيل مطلًقا: قاؿ بعضهم 

 . ال حيل مطلًقا: وقاؿ بعضهم 

وىو التفصيل بُت العمد والسهو أبف ٖتل ُب حالة السهو وال  –فالقوؿ الثالث  
وال خرؽ ، ليس فيو رفع ٢تما – «ةنفيّ ة واغبالكيّ قوؿ اؼبُىَو  كما»ٖتل ُب حالة العمد 

 . إلٚتاع

ظاىرة وىو يساعد على اٞتمع بُت  –القوؿ ابلتفصيل–لث اووجاىة ا١تذىب الث 
 . أدلة القائلُت ابٞتواز والقائلُت اب١تنع واالستفادة من ٚتيع االجتهادات بوجو من الوجوه

أف بعض العلماء احملدثُت حاوؿ أف جيعل منها مستنًدا  -يبدو- لةأىذه ا١تس 
سنة )وقد طرح ىذا النوع من االجتهاد  «اؼبلفقأو ، االجتهاد اؼبركب»ػلشيء ٝتي ب

فرج السنهوري ُب ْتث قدمو إذل مؤ٘تر علماء ٤ُتَمَّد َأْٛتَد  من قبل الشيخ (ـٜٗٙٔ
 . عقد ُب القاىرة ُب ذلك العاـالَِّذي  ا١تسلمُت

ٟتقت أاليت  األخرىقد أريد طرح بديل عن أنواع االجتهاد أنّو  وظاىر 
، ا من الفرائض على ا١تسلمُت اليت ال جيوز التهاوف فيهاهنّ أ اب١تستحيبلت منذ قروف مع

 . وأيٍب اٞتميع بًتكها
                                                           

(. ىذا ومثل االختبلؼ على قولُت االختبلؼ على أكثر منهما، كما أف ىذه ٚٚ-ٙٚانظر: إرشاد الفحوؿ ) (٘٘ٔ)
ا١تسألة مقيدة فيما إذا استقر ا٠تبلؼ ُب ا١تسألة على القولُت أو أكثر، أما إذا دل يستقر فبل وجو للمنع من احداث 

( لتطلع على بسطو دليل القائلُت اب١تنع، وٕتد ىذه ا١تسألة ُب سائر ٜٜٔ/ٔالقوؿ اآلخر، وانظر مستصفى الغزارل )
 ا١تظاف األصولّية، مبسوطة مع سائر االستدالالت وا١تناقشات الواردة فيها.
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ولكن ىل يصلح أف يسمى ىذا اجتهاًدا وىل سيعود انتشار مثل ىذا النوع من  
 ؟ بطائل سبلميّ والفقو اإل ،سبلميّ االجتهاد على الفكر اإل

ف الشيخ السنهوري أويظهر  (ٙ٘ٔ)ال أرى شيًئا من ذلك ديكن أف يتحقق بواسطتو 
دوف اجملتهد ا١تطلق التلفيق إذا عرؼ دليل ُىَو  جاز ١تنأقد أخذ ىذا عن ا٢تلوي حيث 

 . ا١تذاىب اليت يلفق منها

 . (ٚ٘ٔ)أو رفع اجتهاد، إذل نقض قضاءيؤّدي  ف القوؿ ا١تلفق لنأوعرؼ  

ق  كثَتة ذكرىا العلماء ُب معرض كبلمهم عن جواز التلفياًل اكما أف ىناؾ أقو   
تبارؾ - ف شاء هللاإوسنتعرض ٢تا ُب موضعها من البحث ، للمقلد كانت وراء الفكر

 . وتعاذل

                                                           
أولئك الذين يبحثوف عن فتاوى تدعم ما يتخذوف من إجراءات وتعطيها صبغة  -وقد يكوف ا١تستفيد األوؿ منو  (ٙ٘ٔ)

 الشرعّية.
 (.ٔٙر اإلنصاؼ ُب بياف أسباب االختبلؼ )انظ (ٚ٘ٔ)
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 وجوه االجتهاد

ة عقليّ ة والفكريّ أف ٚتيع وجوه نشاط ا١تسلم ال -ابلضرورة-من ا١تعلـو من الدين  
ال إُىَو  َما فاإلسبلـ، اإلسبلـ حكاـوا١تتعلقة ابٞتوارح جيب أف تكوف ٤تكومة أب، ةوالقلبيّ 

صلى هللا عليو -ورسولو  -تبارؾ وتعاذل-هللا  حكاـواالستسبلـ الكامل أل، االنقياد التاـ–
 . موآلو وسل

، و١تا كانت النصوص متناىية ،إليو واالجتماع ا١تستند وىذا ال يتم بطريق النص 
  (ٛ٘ٔ).صابة اٟتقإكاف ال بد من االجتهاد ُب طلب –واٟتوادث غَت متناىية 

ذكر ا١تارودي َما  على –قساـ ألعلماء فيما ال نص فيو يكوف ُب ٙتانية واجتهاد ا 
 : وىي، رشاد الفحوؿإوتبعو صاحب 

 . كاستخراج علة الراب،  كاف حكم االجتهاد مستخرًجا من معٌت النصَما    ( أ)
يشبو  -توإنسانيّ من انحية - كاف مستخرجا من شبو النص كالعبد فهوَما    ( ب)

 . ة كونو ٦تلوًكا يشبو سائر ا١تمتلكات حيث ٘تلك وال ٘تلكومن انحي، فلو أف ديلك، اٟتر

ِإال : كاف مستخرًجا من عمـو النص كالذي بيده عقدة النكاح ُب قولوَما   )ج( 
فهو يعم األب والزوج ( ٖٕٛ)البقرة: َأْف يَػْعُفوَف َأْو يَػْعُفَو الَِّذي بَِيِدِه ُعْقَدُة النَِّكاحِ 

 . اجملتهد ابلًتجيحيو إل فيتوصل، حدمهاأوا١تراد بو 

َوَمتُِّعوُىنَّ َعَلى  :ٚتاؿ النص كقولو ُب متعة الطبلؽإكاف مستخرًجا من َما   )د( 
ٚتاؿ قدر ا١تتعة إفصح االجتهاد ُب  (ٖٕٙ:)البقرة اْلُموِسِع َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقًِتِ َقَدرُهُ 

 . ابعتبار حاؿ الزوجُت

َفَمْن سَبَتََّع اِبْلُعْمَرِة ِإىَل  :كقولو تعاذلكاف مستخرجا من أحواؿ النص  َما   )ى( 
َعٍة ِإَذا رََجعْ  ـٍ يف اغْبَجِّ َوَسبػْ ـُ َثالثَِة َأايَّ  ُتمْ اغْبَجِّ َفَما اْستَػْيَسَر ِمَن اؽْبَْدِي َفَمْن مَلْ َيَِْد َفِصَيا

                                                           
 (.٘ٔ٘/ٔ( وأدب القاضي )ٜٚٗانظر: رسالة اإلماـ الشافعي ) (ٛ٘ٔ)
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صياـ طلق أو ، وبعدىا ةفأطلق صياـ ثبلثة أايـ ُب اٟتج فاحتمل قبل عرف. (ٜٙٔ:)البقرة
فصح االجتهاد ُب : فاحتمل إذا رجع ُب الطريق وإذا رجع إذل بلده ،السبعة إذا رجع

 . تغليب إحدى اٟتالتُت

لِيُػْنِفْق  :كقولو تعاذل ُب نفقة الزوجات،  كاف مستخرًجا من دالئل النصَما   )و( 
 ٔتدين أبنو أكثراآلية فاستدللنا على تقدير نفقة ا١توسر  (ٚ:)الطبلؽ ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتوِ 

 . (ٜ٘ٔ)ف لكل مسكُت مدينإ: ة ُب فدية األذىجاءت بو السنّ َما 

ة ُب كفارة الوطء ُب جاءت بو السنّ َما  واستدللنا على تقدير نفقة ا١تعسر ٔتد أبقل 
 . (ٓٙٔ)شهر رمضاف لكل مسكُت مدا

كاستخراج دالئل القبلة فيمن خفيت ،  مارات النصأكاف مستخرًجا من َما   )ز( 
فصح االجتهاد » (ٙٔ:)النحل َوَعالَماٍت َواِبلنَّْجِم ُىْم يَػْهَتُدوفَ  :من قولو تعاذلعليو 

 . «الدالة عليها من ىبوب الرايح ومطالع النجـو ابألماراتيف القبلة 

فقد اختلف ُب صحة االجتهاد ، كاف مستخرًجا من غَت نص وال أصلَما   )ح( 
 . فيو بغلبة الظن على وجهُت

ألنو ال جيوز أف يرجع ُب  ؛ح االجتهاد بغلبة الظن حىت يقًتف أبصلال يص :أوال 
 . (ٔٙٔ)شافعيّ الظاىر من مذىب الُىَو  وىذا، الشرع إذل غَت أصل

                                                           
إشارة إذل حديث كعب بن عجزة ا١تتفق عليو، ورواه أيًضا الًتمذي والنسائي وابن ماجو والبيهقي وابن حياف وابن  (ٜ٘ٔ)

َفِفْديٌَة ِمْن ِصَياـٍ أَْو  كعب بن عجرة فسألتو عن ىذه اآلية أيب شيبو وابن جرير عن عبد هللا بن مغفل، قاؿ: فعدت إذل
والقمل يتناثر على  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-( فقاؿ: نزلت ُّب كاف يب أذى من رأسي، فحملت إذل النيب ٜٙٔ)البقرة: َصَدَقٍة أَْو ُنُسكٍ 
لت: ال؛ قاؿ: صم ثالثة أايـ أو أطعم ما كنت أرى أف اعبهد قد بلغ بك ىذا، أما ذبد شاه؟ ق»وجهي، فقاؿ: 

فنزلت ُّب خاصة، وىي لكم عامة. انظر: تفسَت  «ستة مساكُت، لكل مسكُت نصف صاع من طعاـ واحلق رأسك
 (.ٛٔ٘-ٚٔ٘/ٔ( وما بعدىا، وىامش أدب القاضي )ٖٗٔ/ٕالطربي )

فقاؿ: اي رسوؿ هللا؛ ىلكت  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-الذي جامع ُب هنار رمضاف فجاء رسوؿ هللا  -يشَت إذل حديث األعرايب  (ٓٙٔ)
 أف يطعم ستُت مسكيًنا؛ فقاؿ: ال أجد.. إخل. -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-وأىلكت.. فأمره رسوؿ هللا 

قاؿ اٟتافظ ابن حجر: ىذا اٟتديث مشهور أخرجو األئمة كلهم من حديث أيب ىريرة. انظر: ىامش أدب القاضي 
(ٔ/٘ٔٛ .) 
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فجاز أف يستغٌت عن ، أصل -ُب الشرع–االجتهاد ألّف  ؛يصح االجتهاد بو: اثنًيا 
 . (ٕٙٔ)أصل

القائلُت بو  وحقيقتو من وجهة نظر «االستحساف»وقد ذكر السرخسي معٌت  
 تّباعطلب األحسن لال: أو معناه ...وجود الشيء حسنا :االستحساف لغةً »: فقاؿ

ْر ِعَباِد } :مأمور بو كما قاؿ تعاىلالَِّذي ُىَو  { الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَف اْلَقْوَؿ ٚٔفَػَبشِّ
هاد العمل ابالجت: نوعافُىَو  :مث قاؿ (ٖٙٔ)(ٛٔ-ٚٔ)الزمر: فَػيَػتَِّبُعوَف َأْحَسَنوُ 

 . «جعلو الشرع موكوال إىل آرائناَما  وغالب الرأي يف تقدير

إليو  تسبقالَِّذي  يكوف معارًضا للقياس الظاىرالَِّذي  الدليل: والنوع الثاين ىو 
 . نعاـ التأمل فيوإفهاـ وىاـ قبل األ

ف القائلُت ابالستحساف يستعملوف عبارة القياس واالستحساف للتمييز أٍب ذكر  
وخيصص أحدمها ابالستحساف لكوف العمل بو مستحسنا ولكونو ، يلُت ا١تتعارضُتبُت الدل

 . مائبل عن سنن القياس الظاىر

                                                                                                                                                                      
وما  ٖٓ٘صيل مذىبو ابالستحساف ُب ا١تسألة ُب مواضع عدة أمهها ما جاء ُب الباب ا١تعقود لذلك )ص انظر تف (ٔٙٔ)

 بعدىا(.
 (.ٕٛٔ-ٕٚٔ(، وإرشاد الفحوؿ )ٕٓ٘-٘ٔ٘/ٔانظر: أدب القاضي ) (ٕٙٔ)
اليت دوف اٟتدود من الضرب واٟتبس  -ىذا وقد مثل ا١تارودي للوجو الثاين من وجهي االستحساف ابلتعزيز (ٖٙٔ)

وأوضح آراء العلماء فيها مبيًنا أّف تقديراهتم بعشر جلدات وبعشرين وبثبلثُت دل تنب على أصل مشروع، وإمّنا ىو 
استحساف، وقد يتوىم بعض ذوي اٞترأة على الفتيا أبّف ىذا ديكن أف يكوف سندا ١تن يستحسنوف تعذيب ا١تتهمُت 

كوف البعض دل يطلع عليها، فظن أّف الفقهاء قالوىا عندما تكوف ىناؾ قرائن للحصوؿ على أصل من السنة، قد ي
 استحسااًن فبل دليل فيها ١تا يريدوف.

حبس رجبل ُب هتمة،  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-فأما اٟتبس؛ فاألصل فيو من السّنة حديث هبز بن حكيم عن أبيو عن جده، أف النيب 
 (.ٔٓٛٔما ُب )تلخيص اٞتَت  رواه داود والًتمذي والنسائي والبيهقي وصححو اٟتاكم على

أنو ال يبلغ ابلتعزيز  -رضي هللا تعاذل عنهم-وُب الزايدة على العشرة وردت أحاديث مرسلة، وأخبار عن الصحابة 
وأحسن ما يصار إليو يف ىذا ما يثبت عن »( بعضها. ٍب قاؿ البيهقي: ٕٖٚ/ٛأربعُت. وقد روى البيهقي ُب سننو )

فليس ألحد أف يتجاوز السّنة ويستحسن ُب أمر قد  -نفس ا١توضع–. على ما ُب ىامش أدب القاضي «ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-النيب 
 وردت فيو.
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ومثل لو فيما إذا اختلف شهود الزان ُب ٖتديد إحدى الزاويتُت من البيت الواحد   
١توضع اختبلؼ الشهادة واعتباره ، فالقياس ال حيد ا١تشهود عليو ،كموضع شاىدا فيو الزان

 . يبدأ هبا اٟتد، شبهة

. سقاط الشهادةإلضعف أثر تلك الشبهة ُب . جيلد استحساانً : ولكنهم قالوا 
–كاٟتيض واٟتمل   ؛ة لقوؿ ا١ترأة ُب األمور الباطنة ابلنسبة ٢تانفيّ وكذلك قبوؿ اٟت

وإذا تعارضت األدلة فعمل  (ٗٙٔ).مور ال يقف عليها غَتىاتلك األألّف ، -استحساان
 . ترجيح بعضها على بعضاجملتهد يكوف 

                                                           
( و٦تا جيدر اب١تبلحظة؛ أف االستحساف من األمور اليت اختلفوا ُب ٖتديد ٜٜٔ/ٕانظر أصوؿ السرخسي ) (ٗٙٔ)

حتجاج هبا فقد رأيت قوؿ السرخسي فيو وىو من معناىا، وحقيقتها ومفهومها فكاف من الطبيعي أف خيتلفوا ُب اال
اٟتنفّية القائلُت بو، وأّما الشافعي فقد قاؿ ببطبلنو ُب رسالتو األصولّية وُب كتابو األـ ُب اٞتزء ا٠تاص إببطاؿ 

 االستحساف.
ا١تعرفة  ( وما بعدىا ط دارٜٕٗ/ٚوما بعدىا( )واألـ  ٖٓ٘فانظر الرسالة ) «االستحساف تلذذ»ففي الرسالة قاؿ: 

 بلبناف.
، وذلك الكتاب ٍب  وقاؿ: ال جيوز ١تن استاىل أف يكوف حاكًما أو مفتيا أف حيكم وال أف يفيت إال من جهة خرب الـز

السنة أو ما قالو أىل العلم ال خيتلفوف فيو، أو قياس على بعض ىذا وال جيوز لو أف حيكم وال يفيت ابالستحساف إذ دل 
 (.ٜٕٛ/ُٚب واحد من ىذه ا١تعاين )االـ يكن االستحساف واجًبا وال 

على  -أبًدا–إّف حراما على حاكم أف يقضي »...ُب الرد على القائلُت بو؛ قاؿ:  -رٛتو هللا تعاذل–وبعد أف توسع 
إال أبحسن ما يظهر وأخفو على احملكـو عليو، وإف احتمل ما يظهر منو غَت  -تبارؾ وتعاىل-أحد من عباد هللا 
إف كاف اؼبراد »(. وقاؿ القفاؿ: ٜٕٙ/ٚ)األـ  «داللة دبا حيتمل ما خيالف أحسنو وأخفو عليو أحسنو كانت عليو

ابالستحساف ما دلت األصوؿ دبعانيها عليو فهو حسن لقياـ اغبجة بو؛ فهذا ال ننكره، ونقوؿ بو، وإف كاف ما 
َت، فهو ؿبظور. والقوؿ بو يقع يف الوىم من استقباح الشيء واستحسانو من غَت حجة دلت عليو بُت أصل ونظ

 .«غَت سائغًا
االستحساف؛ كلمة يطلقها أىل العلم على ضربُت: أحدمها: واجب ابإلصباع، وىو أف يقدـ »وقاؿ بعض احملققُت: 

 الدليل الشرعّي والعقلّي غبسنو فهذا َيب العمل بو؛ ألف اغبسن ما حسنو الشرع، والقبيح قبحو الشرع.
فة الدليل الشرعي؛ مثل أف يكوف الشيء ؿبظورًا بدليل شرعي ويف عادات الناس والثاين: أف يكوف على ـبال

التحسُت، فهذا حيـر القوؿ بو، وَيب اتباع الدليل وترؾ العادة والرأي، سواء كاف ذلك الدليل نًصا أو إصباًعا أو 
 أ.ىػ. «قياًسا

كم ما دؿ عليو الدليل، فبل داعي لذكره واٟتاصل: أّف االستحساف إف كاف راجعا إذل نص أو إٚتاع أو قياس فلو ح
 مستقببل.
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٘ 

 فبارستو كيفّية

ف يتخذ ا٠تطوات التالية للوصوؿ إذل أف عليو إذا وردت على اجملتهد مسألة فإ
 : اٟتكم

 . تبارؾ وتعاذل-يعرضها على نصوص كتاب هللا  ( أ)
 . ا١تتواترةاألخبار  ف دل جيد عرضها علىإف ( ب)

 . اآلحادأخبار  دل جيد عرضها علىفإف  ( ت)

 . ظواىر الكتابدل جيد عاد إذل فإف  ( ث)

 . وجد ظاىرًا نظر ُب ا١تخصصات من خرب وقياسفإف  ( ج)

 . حكم بو: دل جيد ٥تصًصافإف  ( ح)

ة نظر إذل مذاىب السلف ف دل يعثر على ظاىر من كتاب وال سنّ إو  ( خ)
 . )الصحابة(

 . اإلٚتاعفاف وجدىا ٣تمًعا عليها اتبع  ( د)

 . ٚتاًعا خاض ُب القياسإف دل جيد إف ( ذ)

 : والقياس من وجهُت

 . فبل خيتلف القياس فيو. الشيء ا١تقيس ُب معٌت األصلأف يكوف  :احدمهأ

 أكثرو ، والىا بوفذلك يلحق أب، شباهأأف يكوف الشيء لو ُب األصوؿ  :واثنيهما
 . ةكليّ أف ال يغفل عن القواعد ال –وعلى اجملتهد خبلؿ ذلك  (٘ٙٔ).شبها منو

 . ةصليّ ٘تسك ابلرباءة األ ،كّلو  ف دل جيد بعد ذلكإف)ي( 

 . ف خيطوىا للوصوؿ إذل اٟتكمأأىم ا٠تطوات اليت على اجملتهد ِىَي  ىذه

                                                                                                                                                                      

 (.ٕٕٔ-ٕٔٔوإف كاف خارجا عنها فليس من الشرع ُب شيء؛ بل ىو من ا٢توى. انظر إرشاد الفحوؿ )
 (.ٚٙٗ-ٙٙٗ(، وا١تنخوؿ )ٕٕٚ(، وإرشاد الفحوؿ )ٜٚٗانظر الرسالة ) (٘ٙٔ)
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ا ٞتميع الشروط اليت وقبل أف يشرع ُب تلك ا٠تطوات ال بد وأف يكوف مستوفيً 
وليس  ..»: أٚتل تلخيص ُب قولو شافعيّ ال ماـذكرت ُب ىذا اجملاؿ ولقد ٠تصها اإل

 ال مىت َيمعإا حدً أيفيت ، ينبغي للمفيت وال، احدً أف يدع أللحاكم أف يقبل وال للوايل 
وعاؼبًا ، وأدبو ووعام وخاصّ و ، ومنسوخووعلم انسخو ، عاؼبًا علم الكتابأف يكوف 

عاقال  ،وعاؼبا بلساف العرب، اا وحديثّ العلم قدديً أىل  وأقاويل -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص- بسنن رسوؿ الو
 . «ويعقل القياس، دييز بُت اؼبشتبو

ف يقوؿ قياًسا وكذلك لو كاف عا١تا أا من ىذه ا٠تصاؿ ١تن حيل لو واحدً ف عدـ إف
وىو ال يعقل  ؛قس: ف يقاؿ لرجلأدل جيز : الفرعالَِّذي ُىَو  غَت عاقل للقياس ابألصوؿ
: دل جيز أف يقاؿ: شيء منهاأو  األصوؿف كاف عاقبل للقياس وىو مضيع لعلم إالقياس و 
 . ال تعلمَما  قس على

اجعل كذا عن ديينك وكذا عن : عمى وصفت لوقس أل: يقاؿز أف جيو  كما ال
سر  :أو يقاؿ، قيل لو ٞتعلو ديينا ويساراَما  وىو ال يبصر ،بلغت فانتقل متيامنا فإذايسارؾ 

وال يثبت لو فيها قصد ٝتت ، وليس لو فيها علم يعرفو ،ودل أيهتا قط، قطببلدا ودل يسرىا 
 . ثاؿ قوًنألنو يسَت فيها على غَت م ؛يضبطو

قـو عبدا : وكما ال جيوز لعادل بسوؽ سلعة منذ زماف ٍب خفيت عنو سنة أف يقاؿ لو
بصر بعض صنف من التجارات أوال لرجل ، السوؽ ٗتتلفألّف ، من صفتو كذا وكذا

 . قـو كذا :علمالَِّذي  جهل ال داللة لو عليو ببعض علمالَِّذي  والغَت، وجهل غَت صنفو

 . (ٙٙٔ)«قيمة البناء»انظر : وال خياط، انظر قيمة ا٠تياطة: كما ال يقاؿ لبناء

وجهة ، ال من وجهة العلمإعلى العامل أف ال يقوؿ ... » –رٛتو هللا –وقاؿ 
 -اأبدً –حىت يكوف صاحب العلم ، العلم اػبرب الالـز ابلقياس ابلدالئل على الصواب

 وال قياس كاف أقرب منولو قاؿ بال خرب الـز ... وطالب اػبرب ابلقياس، متبعا خربا
 . «العلم جائزاأىل  وكاف القوؿ لغَت –قاؿ وىو غَت عامل الَِّذي  مناإلمث 

                                                           
 (. ٔٙ/ٕع بياف العلم )(، وانظر جامٜٓ٘انظر األـ ط دار ا١تعرفة، وىامش الرسالة ) (ٙٙٔ)
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أف  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم- ألحد بعد رسوؿ هللا -تبارؾ وتعاذل-ودل جيعل هللا 
واآلاثر وما واإلٚتاع  الكتاب والسّنةوجهة العلم بعد ، ال من وجهة علم مضى قبلوإيقوؿ 

 . من قياس عليها وضعت

وىي العلم أبحكاـ كتاب هللا ، اليت لو القياس هبا –دلة ال من ٚتع األإوال يقيس 
 . رشادهإو ، وخاصّ و  ووعامّ ، وانسخو ومنسوخو، فرضو وأدبو -تبارؾ وتعاذل-

. صلى هللا عليو وآلو وسّلم- احتمل التأويل منو بسنن رسوؿ هللاَما  ويستدؿ على
 . فبالقياسإٚتاع  ف دل يكنإف ،ٚتاع ا١تسلمُتإفب ،ةدل جيد سنّ  فإذا

وال يكوف ألحد أف يقيس حىت يكوف عا١تا ٔتا مضى قبلو من السنن وأقاويل 
وال يكوف لو أف يقيس حىت يكوف صحيح  ،ٚتاع الناس واختبلفهم ولساف العربإالسلف و 

 . العقل وحىت يفرؽ بُت ا١تشتبو وال يعجل ابلقوؿ بو دوف التثبيت

ويزداد بو ، ألنو قد يتنبو ابالستماع لًتؾ الغفلة ؛نع من االستماع ٦تن خالفووال ديت 
  .ا فيما اعتقد من الصوابتثبيتً 

 حىت يعرؼ من أين قاؿ ،نصاؼ من نفسوواإل، وعليو ُب ذلك بلوغ غاية جهده
 يصَتَما  وال يكوف ٔتا قاؿ أعٌت منو ٔتا خالفو حىت يعرؼ فضل ؟يًتؾَما  يقوؿ وترؾَما 
 . تبارؾ وتعاذل- ف شاء هللاإيًتؾ َما  علىو إلي

أنّو  وذلك ،فبل حيل لو أف يقوؿ بقياس –ا من ًب عقلو ودل يكن عا١تا ٔتا وصفنا فأمّ 
كما ال حيل لفقيو عاقل أف يقوؿ ُب ٙتن درىم وال خربة لو   ،يقيس عليوَما  ال يعرؼ

 . بسوقو

أيضا  –فليس لو أف يقوؿ–ومن كاف عا١تا ٔتا وصفنا ابٟتفظ ال ْتقيقة ا١تعرفة 
 . ا١تعاين ألنو قد يذىب عليو عقل ؛بقياس
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دل يكن لو  ،أو مقصرا عن علم لساف العرب، ا مقصر العقلوكذلك لو كاف حافظً 
 –يسمع ىذا  :وال نقوؿ. أف يقيس من قبل نقص عقلو عن األدلة اليت جيوز هبا القياس

 . (ٚٙٔ)وال قياسا، ااتّباع الإف يقوؿ أبدا أ –علم تبارؾ وتعاذل أعلى وأوهللا 

                                                           
 (.ٔٔ٘-ٚٓ٘انظر: الرسالة ) (ٚٙٔ)
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ٙ 

 ما َيب يف االجتهاد

 –تبارؾ وتعاذل–اٟتق عند هللا ُىَو  –الذي جيب على اجملتهد االجتهاد ُب طلبو 
 . صابة العُت اليت جيتهد فيهاإو 

ألّف َما  ؛أف عليو أف يقصد ابجتهاده طلب اٟتق عند نفسوإذل  وذىب بعضهم
 . ابلنصوص الإال يعلم  -تبارؾ وتعاذل-عند هللا 

 االجتهاد بشروطو ليعمل ٔتا يؤديوُىَو  –كلف بو اجملتهد الَِّذي   فإ: وقاؿ بعضهم
 . اجتهادهإليو 

رضي هللا تعاذل - فعن عمرو بن العاص، واٟتديث الشريف خَت موضح ٢تذا األمر
وإذا ، حكم اغباكم فاجتهد فأصاب فلو أجرافإذا »: ٝتع رسوؿ هللا يقوؿأنّو  -عنو

 . «هد مث اخطأ فلو أجرحكم فاجت

اجتهد فجمع الصواب إذا  ..»: اٟتديث بقولو شافعيّ ال ماـوقد فسر اإل
صاب االجتهاد وأخطأ أوإذا  وصوب العُت اليت اجتهدت كاف لو حسنتاف ،ابالجتهاد

 (ٛٙٔ). «كانت لو حسنة  –العُت اليت أمر أف َيتهد يف طلبها 

                                                           
(، واٟتديث ٕٖٓ/ٚ(، واألـ )ٜٗٗ(. ا١ترجع السابق. انظر: الرسالة )ٕٔ٘/ٔ(. أدب القاضي )ٖٕالرسالة ) (ٛٙٔ)

ارباؼ ذوى »متفق عليو من حديث عمرو وأيب ىريرة، وقد عده الكتاين من األحاديث ا١تتواترة على ما ُب كتابو 
 (.ٕٚٔ/ٔ(. انظر ىامش أدب القاضي )ٙٛٔ)ص  «اؼبشتهرةالفضائل 
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 : اختالؼ اجملتهدين واتفاقهم

ف يتفقوا أما إال خيلو ، وىو اٟتكم –جيتهد اجملتهدوف ُب طلبو ِذي الَّ  وىذا اٟتق
الكتاب كسقوطو مع نصوص : ٚتاعا يتعُت اٟتق فيو ويسقط االجتهاد فيوإفيصَت : عليو

 . حجة قاطعة بعدمهااإلٚتاع ألّف ، والسّنة

 : فهو على قسمُت –قواؽبم أف اختلفت فيو إو 

فاٟتق فيها . توحيد وصفات الذاتالأصوؿ  االختبلؼ ُبأف يكوف  :حدمهاأ
صاب عند هللا أفقد  –صابو أفمن ، وما عداه ابطل، كلف العباد طلبوالَِّذي   وىو، واحد

وأخطأ  -تبارؾ وتعاذل-خطأ فقد أخطأ عند هللا أومن . صاب ُب اٟتقأو  -تبارؾ وتعاذل-
 . ُب اٟتق

اٟتََْسن  بن عبد هللا دل خيالف فيو غَت، وىذا قوؿ ٚتهور الفقهاء وا١تتكلمُت
صوؿ أو سواء اجتهد ُب األ ،احيث جعبل كل ٣تتهد مصيبّ  ،(ٓٚٔ)واٞتاحظ (ٜٙٔ)العنربي
 . الفروع

  :سباب عدة منهاصوؿ خطأ فاحش ألاٞتمع بُت الفروع واأل أف ؛واٟتق

 . صوؿ ٗتتلف فبل يصح ٕتويز االختبلؼ فيهاف األإ)أ( 

. أما العقليات السمععلى  منحصر ُب مسائل الفروع ا١تتوقفةف االجتهاد إ)ب(  
كحدوث العادل ووجود ا٠تالق فليست من مسائل االجتهاد : اليت ال تتوقف على السمع

على اختبلؼ –ولكن العقبلء ، دلة قاطعةأقد وضع عليها  -تبارؾ وتعاذل-ف هللا إحيث 

                                                           
(، ٛٙٔىو عبيد هللا بن اٟتسن العنربي، فقيو بصري ورل قضاء البصرة للمنصور وللمهدي ابلبصرة توُب )سنة  (ٜٙٔ)

(، وأخبار القضاة ٖٙٓ/ٓٔثقة، عاقل، روى لو مسلم ُب صحيحو. ترٚتت لو معظم ا١تظاف؛ منها اتريخ بغداد )
 (. ٓٛ/ٙبن االثَت ُب الكامل )(، واٜٛ/ٕ)
ىو أبو عثماف عمرو بن ْتر اٞتاحظ، أديب البصرة ا١تعروؼ، صاحب التآليف ا١تشهور: كاٟتيواف والبياف والتبُت  (ٓٚٔ)

 ( لو معظم ا١تظاف.ٕ٘٘، وتوُب سنة ٓ٘ٔوالرسائل وغَتىا، وىو من ا١تعتزلة رأس فرقة اٞتاحظّية منهم، ولد )سنة 



 64 

ق اٟتق ا١تطابإذل  ال ابلوصوؿإفبل ديكن أف خيرجوا عن العهدة ، من معرفتها –مستوايهتم
 . على عدـ سلوكهم سبل االستدالؿ الصحيحإليو  للواقع وعدـ وصو٢تم

عترب ا١تشركوف واليهود ال–العنربي واٞتاحظ إليو  كما ذىباألمر   )ج( لو كاف
٣تمعة على أتثيمهم  واألّمة، الباطلة اعتقاداهتموال أيٙتوف ُب ٚتيع ، ٣تتهدين –والنصارى

وال نظن  –أف يقوؿ ىذاف الرجبلف قو٢تما وبعده :قيل–النار أىل  واعتبارىم من، وقتا٢تم
 . األّمةاجتمعت عليو َما  أف مثلهما ديكن أف يقوؿ بضد

 ؛ة من العبادات وا١تعامبلتشرعيّ ال حكاـاالختبلؼ ُب األأف يكوف  :واثنيهما
 . ُب مسائل الفروع اليت ال دليل قاطع فيها :أي

وأف   ،ف اٟتق ُب ٚتيعهاأإذل  ُتا١تتكلم أكثرفذىب  ،وىذا القسم قد اختلفوا فيو
جواز اختبلؼ ألّف  ،ومصيب ُب اٟتكم، تبارؾ وتعاذل- كل ٣تتهد فيها مصيب عند هللا
 . اٞتميع دليل على صحة اٞتميع

-ليس هلل  (ٔٚٔ) جتهاديّةعلى أف ا١تسائل اال -يبدوَما  على- مبٍتّ وىذا القوؿ 
إليو  وصلَما  الإرض وجوده لن يكوف لو فأنّو  أو، فيها حكم قبل االجتهاد -تبارؾ وتعاذل

 . االجتهاد

 ف دل يتعُت لنا فهو عند هللاإوأنو و ، أف اٟتق ُب أحدمهاإذل : وذىب أكثر الفقهاء
الواحد ُب الزمن الواحد ُب الشخص الشيء  متعُت الستحالة أف يكوف -تبارؾ وتعاذل-

  (ٕٚٔ).الواحد حبلال حراما

                                                           
( وذلك ٜٕٕوحكي عن اٞتاحظ: إهنما يؤٙتاف الكافر ا١تعاند ال اجملتهد. انظر: إرشاد الفحوؿ )نقل عن العنبَت  (ٔٚٔ)

٣تازفة ابلقوؿ من ىذين العا١تُت؛ أدامها إليهما حدة اٞتدؿ، ال صوت العدؿ والعقل، وانظر ما نقل عنهما  -إف صح-
 (.ٕ٘٘/ُٗب اآلايت البينات )

( من الرسالة، ٜٜٗ( ، وَب )ص ٕٖٓ/ٚ( واألـ )ٕٙ٘/ٔقاضى )(، وأدب الٖٓ٘-ٜٙٗانظر : الر سالة ) (ٕٚٔ)
أحل هللا لنا أف ننكح من النساء مثٌت وثالث ورابع وما ملكت أدياننا »... ضرب اإلماـ الشافعى مثبل ٢تذا فقاؿ : 

 أى-، وحـر األمهات والبنات واألخوات ... فلو أف رجال اشًتى جارية فاستربأىا ، أحيل لو إصابتها ؟ قاؿ 
: نعم؛ قلت: فأصاهبا وولدت لو دىرا ، مث علم أهنا أختو؛ كيف القوؿ فيو؟ قاؿ: كاف ذلك حالال حىت -اؼبعًتض
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نو ال يدؿ إف–جهات  أربعإذل  دىم ُب القبلةاختلف اجملتهدوف ُب اجتهاإذا  وألنو
 –ف دل يتعُتإو –االجتهادات أحد  ثبت أف اٟتق ُبوإذا  األربع،ف القبلة ُب اٞتهات أعلى 

 ؟ يطلق على ىؤالء اجملتهدين ا١تختلفُتالَِّذي  الوصفُىَو  فما ؛والباقي خطأ

آلخروف وا، ا١تصيب واحد غَت متعُت: أو يقاؿ؟ مصيبأنّو  أيقاؿ لكل منهم
 ؟ ٥تطئوف

َما  أرأيت: ف قاؿ قائلإف :لة بقولوأمذىبو ُب ىذه ا١تس شافعيّ ال ماـيوضح اإل
 ؟ تبارؾ وتعاذل-اجتهد فيو اجملتهدوف كيف اٟتق فيو عند هللا 

–وف اٟتق نفيو كف يأ –أعلم و  تبارؾ وتعاذل أعلىعندان وهللا –ال جيوز فيو : قيل
الستواء ، وأحكامو واحد –عز وجل–علم هللا ألّف  ؛حداال واإكّلو   –تبارؾ وتعاذل عند هللا

 . سواء –جل ثناؤه–علمو بكل واحد  فّ أو ، السرائر والعبلنية عنده

ىل خيتلفوف ويسعهم  ؛ةلو أف جيتهد فيقيس على كتاب أو سنّ  نْ مَ : ف قيلإف
 ؟ االختبلؼ

أو لبعضهم ٥تطئ ، أو ٥تطئوف، مصيبوف كلهم: -ف اختلفواإ–أو يقاؿ ٢تم 
 ؟ بعضهم مصيبو 

ف كاف ٦تن لو االجتهاد وذىب مذىبا إف اختلفوا إ -ال جيوز على واحد منهم :قيل
طاع فيما كلف أقد : ولكن يقاؿ لكل واحد منهم ،أخطأ مطلقا: أف يقاؿ لو ،٤تتمبل

 . (ٖٚٔ)حدأدل يطلع عليو الَِّذي  -ودل يكلف علم الغيب ، وأصاب فيو

  !!من ىذا شيئارل  فمثل: ف قاؿ قائلإف
                                                                                                                                                                      

علم هبا، فلم حيل لو أف يعود إليها. قلت: فيقاؿ لك يف امرأة واحدة : حالؿ لو حراـ عليو بغَت إحداث شئ؛ 
 أحدثو ىو وال أحدثتو؟ 

فكانت لو حالال ما مل يعلم، وعليو حراـ حُت  -وال وآخرا. أما يف الظاىر قاؿ: أّما يف اؼبغيب فلم تزؿ أختو أ
 (. ٓٓ٘ىػ صٔ) «علم

إنّو إّنا كلف فيما قاؿ عنو ابالجتهاد فإذا فعل فقد أصاب ابالتياف دبا كلف، وىو »... : -رٛتو هللا-قاؿ  (ٖٚٔ)
 ( .ٜٛٗة )ص انظر: الرسال «صواب عنده على الظاىر وال يعلم الباطن إال هللا تعاىل
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اجتهد  فإذاواستقبالو ، عن ا١تسجد اٟتراـ دؿ عليو من الغيبأال مثاؿ : قيل
حدمها القبلة متيامن أفرأى ، عا١تاف ابلنجـو والرايح والشمس والقمر، رجبلف ابلطريقُت

ف أكاف على كل واحد منهما  ،حدمها القبلة منحرفة عن حيث رأى صاحبوأورأى ، منو
نو ال أل، ودل يكلف واحد منهما صواب عُت البيت ..حيث يرى وال يتبع صاحبو ييصل
 . ابلدالئل عليوإليو  كلف بو من التوجوَما   وقد أدى، يراه

 ؟ حدمها اسم ا٠تطأأفليلـز : ف قيلإف

ُب  البيت ال يكوفألّف  ؛ما خطأ عُت البيت فنعمأو ، ما فيما كلف فبلأ: قيل
  .جهتُت

 ؟ ا اب٠تطأفيكوف مطيعً : ف قيلإف

وغَت آٍب ، ١تا كلف من االجتهاد، يكوف مطيعا ابلصواب، ثل ٣تتهدىذا م: قيل
 دل يكن عليو خطأ –دل يكلف صوابو  فإذا، دل يكلف صواب ا١تغيب العُت عنوإذا  اب٠تطأ

 . دل جيعل عليو صواب عنوَما 

 ؟ وصفتَما  ة تدؿ علىأفتجد سنّ : ف قيلإف

 ٝتع رسوؿ هللاأنّو  ،مرو بن العاصعن ع ،٤ُتَمَّد العزيز بن عبدَأْخبَػَراَن  ؛نعم: قيل
وإذا ، فاجتهد فأصاب فلو أجراف حكم اغباكمإذا »: –يقوؿ  صلى هللا عليو وآلو وسّلم

 . (ٗٚٔ)«فأخطأ فلو أجر حكم فاجتهد

يؤجر على قصد  وإمّنا، ال يؤجر على ا٠تطأ: قاؿ شافعيّ ف الإ: وقاؿ ا١تزين
 . (٘ٚٔ)بالصوا

                                                           
(، ٕٖٓ/ٚرواه اإلماـ الشافعي بسند متصل إذل عمرو بن العاص ولو طريق آخر عن أيب ىريرة. فانظر: )األـ  (ٗٚٔ)

واٟتديث صحيح رواه أصحاب الصحاح الست، واإلماـ أٛتد َب ا١تسند عن أيب ىريرة ، ورووه أيًضا عن عمرو عن 
( من نفس الطبعة، كتاب أدب ٜٜٕ/ٛأيًضا و ٕٖٓ، وٕٚٛ/ٚ( و)األـ ٜٗٗالًتمذي. فانظر )الرسالة وىامشها 

 ( من ىذا البحث .ٗ٘القاضي ُب األـ ، وىامش )ص 
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من غَت أىل  –ب معظم الفقهاء وا١تتكلمُت ذى شافعيّ الإليو  ذىبَما  ذل ٨توإو 
 (ٙٚٔ).العراؽ

 ،ف كاف اٟتق ُب واحدإكل ٣تتهد مصيب و : ُتعراقيّ يوسف وطائفة من الأَبُو  وقاؿ
ومن أخطأه فقد أخطأ ، صاب ُب اٟتكمأو ، تبارؾ وتعاذل- صاب عند هللاأفمن أصابو فقد 

 (ٚٚٔ).وأصاب ُب اٟتكم -تبارؾ وتعاذل-عند هللا 

، ف ا١تصيب واحدأإذل : صم ونفاة القياسوابن عليو واأل يريسوذىب بشر ا١ت
  (ٛٚٔ). ا ال يكفرٙتً أوا١تخطئ آٍب 

وأنو ، ُب كل واقعة حكما معينا -تبارؾ وتعاذل-أف هللا  تقدـَما  والراجح من كل
وأف من أخطأ من اجملتهدين معذور ال ينتقض  ،قاطع ال نصب عليو دليبل ولكنو ظاىر

 . إلصابةابقضاؤه وال يوصف 

 ةإسبلميّ ا١تناسب لقواعد ُىَو  ف ىذاأاثبتو و ال يناُب القوؿ إب بتخطئتووأف القوؿ 
إذا »: دؿ عليو اٟتديث اٟتاسم ُب البابالَِّذي  وىو (ٜٚٔ)ُب مواضعهاإليها  سنشَت. أخرى

                                                                                                                                                                      
وما أجد بًدا من أف ».. : -وىو يتكلم عن االجتهاد ُب التوجو اذل القبلة-(. وقاؿ ُب الرسالة ٜٜٕ/ٛاألـ ) (٘ٚٔ)

: كلف الصواب يف الظاىر والباطن، ووضع أقوؿ: يصلى كل واحد منهما كما يرى، ومل يكلفا غَت ىذا، أو أقوؿ
 (. ٜٛٗ. انظر )«عنهما اػبطأ يف الباطن دوف الظاىر

 (. ٕٚ٘/ٔومنهم اإلماـ مالك وأبو حنيفة. انظر: أدب القاضي ) (ٙٚٔ)
أمر مغيب يعثر عليو طالبو اتفاقا ومصادفة، ولذلك كاف ١تن عثر عليو -واٟتكم الصحيح ُب الواقع وحقيقة األمر 

( من ٜ٘ٙ/١ٕتن اجتهد ودل يعثر أجر واحد على ما ٖتمل من الكد والتعب ال على نفس ا٠تيبة!! انظر: )أجراف، و 
 ٥تطوطتنا.

 .ٕٚ٘/ٔانظر : أدب القاضي  (ٚٚٔ)
ىؤالء من علماء ا١تعتزلة وٙترة ا٠تبلؼ ُب ىذا: أنو ىل ينقض القاضي اجملتهد الذي قضى ابجتهاد فأخطأه؛  (ٛٚٔ)

 واآلخروف منهم قالوا: ال ينقض قضاؤه. األصم قاؿ: ينقض وىو آٍب.
 وا١تسألة بعد ذلك مبنية على خبلفهم ُب ا١تسائل االجتهادية وما نصت عليو من أدلة.

فهناؾ ثبلثة مذاىب؛ أو٢تا: إنّو دليل. والثاين: إّف عليها دليبل ظنيا. والثالث: إف عليها دليبل قاطعا ظهر بعد البحث 
 (. ٜ٘ٙ/ٕالشديد. )احملصوؿ 

سيأٌب أّف على العامي أف جيتهد ُب اختيار من يستفتيو كما ُب تقليد ا١تيت كبل ما سيأٌب. والقوؿ أبف ا١تصيب  (ٜٚٔ)
واحد فقط حيمل على استمرار االجتهاد ُب ا١تسائل االجتهادية حىت تشبع ْتثًا واجتهاًدا، بينما القوؿ إبصابة كل منهم 



 68 

-فحكم هللا  «حكم فاجتهد فلو أجروإذا ، جرافأصاب فلو أحكم اغباكم فاجتهد ف
 . وال خيتلف ابختبلؼ آرائهم ومذاىبهم، يتعدد بتعدد اجملتهدين ُب طلبوال  -تبارؾ وتعاذل

                                                                                                                                                                      

بعضهم بعضا،  -رضي هللا تعاذل عنهم-لقد خطأ الصحابة حيمل على الكسل والًتخص ابألخذ أبي قوؿ ذكر. 
وكذلك من بعدىم، وكاف ذلك من أىم الدوافع على استمرار االجتهاد ُب ا١تسائل االجتهادية وبقائها على بساط 

 البحث، ولكن ٗتطئتهم لبعضهم دل ٘تنعهم من تولية من خيالفوهنم القضاء، ليقضوا ٓتبلؼ ما يرونو ُب بعض اٟتاالت.
 (. ٕٖٕ-ٖٕٔ( وانظر: إرشاد الفحوؿ )ٖٓ٘/ٔنظر: أدب القاضي )ا
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ٚ 

 ىل َيوز خلو العصر من اجملتهد

صحاهبا أوبياف وجوه ا٠تبلؼ واالتفاؽ بُت ، لةأقبل عرض ا١تذاىب ُب ىذه ا١تس
   .بعض ا١تسائل إيضاحمن ال بد  –فيها 

 : ُب نقض االجتهاد :األوىل اؼبسألة

غَته ٔتوجب ذلك  قد حصل قضاء منو أو منأف يكوف  فإما تغَت اجتهاد إذا
 . دل يؤثر تغَت االجتهاد: ف اتصل ابالجتهاد القضاءإف ،أو دل حيصل ،االجتهاد

ف االجتهاد إال فإو  األحواؿنو ينقض ُب كل إكاف ٥تالفا لدليل قطعي فإذا   الإ
 . ىذا ابلنسبة للمجتهد. األوؿ الثاين يعترب ٔتثابة انسخ لبلجتهاد

ف يغَت كلما تغَت اجتهاد أف عليو إف -أخذ بفتواه الَِّذي  :أما ابلنسبة للعامي
 . ىذا على القوؿ ّتواز التقليد للعامي وسيأٌب الكبلـ فيو (ٓٛٔ).متبوعو ومفتيو

  :الثانية اؼبسألة

 ؟ ُب أف غَت اجملتهد ىل جيوز لو أف يفيت ٔتا حيكيو عن الغَت 

ف حكى عن إأو عن ٣تتهد حي ف، ٣تتهد ميت ف يفيت حكاية عنأّما إ: فيقوؿ
 فأبدليل ، ألنو ال قوؿ للميت عندىم –عند كثَت من العلماء–دل جيز األخذ بقولو : ميت

و دل يبق لو قوؿ بعد نّ أوىذا يدؿ على : وينعقد مع موتو، ال ينعقد مع خبلفو حيااإلٚتاع 
 (ٔٛٔ).موتو

                                                           
 ( من ٥تطوطتنا.ٖٛٙ/ٕانظر : احملصوؿ للفخر الرازي ) (ٓٛٔ)
يقوؿ اإلماـ الرازى وىو أحد الذاىبُت إذل ىذا ا١تذىب فإف قلت: فلم ضفت كتب الفقو مع فناء أرابهبا؟ قلت  (ٔٛٔ)

تصرفهم ُب اٟتوادث، وكيفية بناء بعضها على بعض. انظر احملصوؿ لفائدتُت: أحدامها: استفادة طريق االجتهاد من 
(. واألخرى: معرفة ا١تتفق عليو من ا١تختلف فيو. ىذا وقد رد الكثَتوف من القائلُت ّتواز تقليد ا١توتى على ٘ٛٙ/ٕ)
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إذل   أو يرجع فيو، مشافهة ٝتعوأف يكوف  امّ إف –عن ٣تتهد حي  يكحيف أا مّ إو 
 . كتاب أو حكاية حاؿ

إليو  وجيوز ١تن ينقل، جيوز لو العمل بذلك االجتهاد ا١تسموع :األوىل ففي اغبالة
اٟتيض و٨توىا ٔتا أحكاـ  ف يعملن ُبأ و٢تذا جوزوا للنساء، من غَت اجملتهدين أف يعمل بو

 . زواجهن عن ا١تفتُتأحيكيو 

صلى هللا –حكاية ا١تقداد عن رسوؿ هللا إذل  -عنورضي هللا تعاذل - ورجع علي
 (ٕٛٔ).ا١تذيُب شأف  –عليو وآلو وسّلم

 يو جير نّ إف، كاف الكتاب موثوقا صدوره عنوإذا   –أيضا–جيوز  :ويف اغبالة الثانية
يتفق من َما  لكثرة، ال فبلإجواز العمل هبا و ُب  ا١تستفيتإذل  الفتوى ا١تكتوبة من قبلو رى٣ت

 . تبالغلط ُب الك

ىل َيوز خلو »لة الباب أُب مسَما  بيافإذل  لتاف نعودأف اتضحت ا١تسأوبعد 
 : فنقوؿ؟ «العصر عن اجملتهد

 -تبارؾ وتعاذل-ف االجتهاد فرض من أىم الفرائض اليت افًتضها هللا ألقد تقدـ 
 تبارؾ-دل يكن فيها ٣تتهدوف قائموف ْتجج هللا إذا  ة آٙتة كلهامّ األ وأفّ ، ةمّ على األ

 . ويبشروف وينذروف، ويوقفوهنم على حدوده، وأحكاميبينوف للناس  -وتعاذل

سواد إليهم  يرجع سبلـقطار اإلأمنهم عدد كاؼ منتشروف ُب أف يكوف  وجيب
 . سرار شريعة رهبمأدينهم و أمور  ا١تسلمُت ُب معرفة

                                                                                                                                                                      

. فانظر ا١تناقشات «ااؼبذاىب ال سبوت دبوت أرابهب»الرازى وا١توافقُت لو ىذا القوؿ، قالوا: ألف اإلماـ الشافعي قاؿ: 
 ( وما بعدمها. ٜٕٙ/ُٗب ىذه ا١تسألة ُب ٚتع اٞتوامع بشرح احمللي على ىامش حاشية اآلايت البينات )جػ /

 -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-كنت رجال مذاًء، فاستحييت أف أسأؿ رسوؿ هللا »إشارة إذل حديث علي بن أيب طالب قاؿ :  (ٕٛٔ)
. «يغسل ذكره ويتوضأ». اٟتديث أخرجو الشيخاف، وليسلم: «لو؛ فقاؿ: فيو الوضوءفأمرت اؼبقداد بن األسود فسأ

 (. ٖٙ/ٔعلى ما ُب نيل االوطار ) «يغسل ذكره وانثييو ويتوضأ»وألٛتد وأىب داود: 
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 ة بوجود اجملتهدمّ و ال يسقط ىذا الفرض عن األنّ إ: العلماء أكثروالذي عليو 
مع اعًتاؼ معظمهم أبف ، لذلك من وجود اجملتهد ا١تطلقال بد  بل ؛ا١تنتسب أو ا١تقيد

 (ٖٛٔ). قبل القرف ا٠تامس ا٢تجري من اجملتهد ا١تطلقَما  الزماف قد خبل منذ

إذل  –اتمً ح–ابلناس يؤّدي  عن فرض االجتهاد يف التخلأركوا ادتألف علمائنا 
أف يذؿ إذل يؤّدي  التخلي عن اٞتهاد فّ إ. عاذلتبارؾ وت- غَت شريعة هللاإذل  االحتكاـ

فكاف اٞتهاد فرض كفاية على ا١تسلمُت  ،عدائهمأا١تسلموف لغَتىم وحيكموا من قبل 
ف تعد اجملاىدين بتشكيل األّمة أ وتنتهك حرماهتم ففرض على، ويتعُت عندما تغزى دايرىم

 . إليو ٖتتاجَما  مدادىا بكلإاٞتيوش و 

جياد إيكفل ٢تا َما  ةعلميّ وتضع من ا١تناىج ال، تبذؿ جهدىا أفاألّمة  وكذلك على
-دين هللا أحكاـ  ويبينوف للناس -تبارؾ وتعاذل-اجملتهدين الذين يقوموف على شريعة هللا 

أو يفيت فيها . شرعيّ لكيبل ٗتلو واقعة من الوقائع عن حكم ، وتعاليمو -تبارؾ وتعاذل
 . هلكوفكوف ويُ هلويَ ، ضلوفضلوف ويُ اؿ ّتهلهم فيَ اٞتهّ 

 : الثالثة اؼبسألة

جواز خلو العصر عنو وعدـ ُب  اختلف العلماءالَِّذي  –ُب بياف نوع اجملتهد 
 ؟ شرعيّ وىل ا١تراد بو اٞتواز أـ ال، وبياف معٌت اٞتواز. جوازه

                                                           
. قاؿ الزركشي:  -من أئمة الشافعية-قاؿ الرافعي  (ٖٛٔ) ـ لعّلو أخذه من كال»ا٠تلق كا١تتفقُت على أنّو ال ٣تتهد اليـو

 (. ٖٕٕ. انظر: إرشاد الفحوؿ )«الرازي أو من قوؿ الغزاىل يف الوسيط: قد خال العصر عن اجملتهد اؼبستقل
ومعلـو أف الغزاذل -( من ٥تطوطتنا ٙٛٙ/ٕ. انظر: احملصوؿ )«ليس يف ىذا الزماف ؾبتهد»... أّما الرازي فقد قاؿ: 

 (. ٙٓٙىػ( والرازي )سنة  ٘ٓ٘توُب )سنة 
إف االجتهاد اؼبطلق اختتم ابألئمة األربعة، واالجتهاد يف »اتح الرٛتوت شرح مسلم الثبوت: بل قاؿ صاحب فو 

 (.ٜٜٖ/ٕ. فانظر ُب )«اؼبذاىب ابلعالمة النسفي
 «ومن دىر طويل عدـ اؼبفيت اؼبستقل، وصارت الفتوى إىل اؼبنتسبُت إىل أئمة اؼبذاىب اؼبتبوعة»وقاؿ النووي: 
 ىػ(.ٙٚٙوي توُب )سنة (، والنو ٚٚ/ٔانظر اجملموع )

( وما نقلو عن ٛٚ/ٔوعن عدـ سقوط فرض الكفاية عن األّمة بوجود اجملتهد ا١تقيد؛ انظر ما قالو النووي ُب اجملموع )
 اآلخرين. 



 72 

  ؟!!مطلق عصرُىَو  أـعصر معُت ُىَو  وبياف ا١تراد ابلعصر ىل

هم أبف ا٠تبلؼ أىم من أف يكوف ُب فقد صرح بعض –ا ا١تراد ابجملتهد مّ أ -ٔ
 . اجملتهد ا١تطلق أو غَته

  (ٗٛٔ).بعضهم اآلخرإليو  وأومأ

أبف ا١تراد : وشارحو «مسلم الثبوت»فقد صرح صاحب  –وأما ا١تراد ابٞتواز  -ٕ
  (ٙٛٔ).حالة خلو العصر عن اجملتهد عقبلإحيث ال يتأٌب لعاقل ، (٘ٛٔ). شرعيّ بو اٞتواز ال

ف مراد اٟتنابلة من عدـ جواز خلو العصر عن اجملتهد أب: وقاؿ صاحب التحرير
لـز الكذب ُب  –ف دل يتحقق االجتهاد ُب عصر من العصور إو  :بدليل قو٢تم. عدـ الوقوع

ميت أال تزاؿ طائفة من »: بقولو :يأ – صلى هللا عليو وآلو وسّلم –خرب رسوؿ هللا 
 (ٚٛٔ) .«قائمُت على اغبق حىت أيِت أمر هللا وىم على ذلك

ُب  –اختلف العلماء ُب جواز خلو بعض العصور عن اجملتهد : وقاؿ الشربيٍت
خبلؼ ُب  ابألحاديثومن االستدالؿ ، ٍب نشأ بعد ا٠تبلؼ فيو، والأ عقليّ اٞتواز ال

 (ٛٛٔ). وقوعو

صوليوف أىم  ا١تسألةالذين اختلفوا ُب ىذه  –وىذا مستبعد فكل ىؤالء العلماء 
وجد صارؼ إذا  الإ ؛شرعيّ ا ٖتمل على اٞتواز الهنّ إف «وازاعب»وفقهاء وحُت يطلقوف كلمة 

 . عقليّ اٞتواز الإذل  يصرفها
                                                           

صرح بذلك الصفي ا٢تندي، حيث عرب بقولو: ا١تختار عند االكثرين: أنّو جيوز خلو عصر من العصور عن الذي  (ٗٛٔ)
إليو سواء كاف ٣تتهد مطلقا، أو كاف ٣تتهًدا ُب مذىب اجملتهد، ومنع منو األقلوف كاٟتنابلة. انظر ديكن تفويض الفتوى 

ذل ذلك العضد ُب شرحو إومأ أو٦تن  (ٜٜٕ/ٕ)(، ومسلم الثبوت مع شرحو فواتح الرٛتوت ٕٙٚ/ٗاآلايت البينات )
 . ط الرايض (ٖٖٕ/ٗ)واآلمدي ُب األحكاـ  (،ٖٚٓ/ٕ)على ٥تتصر ابن اٟتاجب 

  .(ٜٜٖ/ٕ)انظر : مسلم الثبوت بشرحو  (٘ٛٔ)
  .(ٕٓٗ/ٗ)كما صرح بذلك ابن ا٢تماـ ُب التحرير   (ٙٛٔ)
 ا١تصدر السابق. (ٚٛٔ)
 ٕٚٚ/ٗ)وانظر: اآلايت البينات  (ٜٖٛ/ٕ)انظر: تقريرات الشربيٍت على شرح وحاشية البناين على ٚتع اٞتوامع  (ٛٛٔ)

-ٕٚٛ) . 
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قبل ظهور َما : فهو –اختلفوا ُب جوازه خلوه عن اجملتهد الَِّذي  وأما العصر -ٕ
 . وطلوع الشمس من مغرهبا، كخروج الدجاؿ: شراط الساعة الكربىأ

ز خلو الزماف من اجملتهدين فبل خبلؼ ُب جوا –أما بعد ظهور تلك األشراط 
ال تقـو » -صلى هللا عليو وآلو وسّلم- ولقولو، ابٟتجة -تبارؾ وتعاذل-القائمُت هلل 

  (ٜٛٔ).«ال على شرار الناسإالساعة 

 : مذاىب العلماء يف أصل اؼبسألة

 :  التاليُتذىبُّت ُب أصل ا١تسألة ا١ت إفف –تقدـ َما  ذا اتضحإ

يبُت للناس  -تبارؾ وتعاذل-هد قائم ْتجج هللا ال جيوز خلو الزماف عن ٣تت -ٔ
  (ٜٓٔ).و وىو قوؿ اٟتنابلةأحكام

وبو جـز الفخر الرازي ونقل . نكثريّ وىو قوؿ األ. جيوز خلو العصر عن اجملتهد -ٕ
 (ٜٔٔ). على ذلكاالتفاؽ  بعضهم

 : أدلة اغبنابلة

 : ٔتا يليإليو  احتج اٟتنابلة ومن وافقهم ١تا ذىبوا

ال تزاؿ طائفة من أميت ظاىرين على »:  - عليو وآلو وسّلمصلى هللا- )أ( قولو
وُب . «حىت تقـو الساعة» :..وُب بعض الرواايت. «اغبق حىت أيِت أمر هللا وىم ظاىروف

  (ٕٜٔ). «وحىت يظهر الدجاؿ ..»: بعضها

                                                           
وانظر اآلايت البينات  (ٖٖٗ/ٖ)على ما ُب الفتح الكبَت  ،لم عن ابن مسعودومس ،اٟتديث رواه أٛتد ُب ا١تسند (ٜٛٔ)
 . (ٜٜٖ/ٕ)، وفواتح الرٛتوت (ٕٚٚ/ٗ)
 «أصوؿ مذىب اإلماـ أضبد»دلتهم ومناقشتهم الدلة اآلخرين ُب أانظر: تفاصيل مذىب اٟتنابلة ُب ا١توضوع و  (ٜٓٔ)

  .(ٕٕٕرشاد واإل، وما بعدىا ٖٙٙ)هللا الًتكّي  للدكتور عبد
وىو أمر عجيب، فكيف يدعي االتفاؽ على أمر  ،وما بعدىا (ٕٕٕرشاد اإل)على ما ُب  -نقل ذلك الرافعي  (ٜٔٔ)

تسليم ّتواز تفريط األّمة كلها ُب فرض  -التسليم ّتواز خلو العصر عن اجملتهد  فَّ إٍب  !فيو من االختبلؼ كل ىذا ؟
 القدرة عليو ، وتيسرت سبلو !! دواتو، وٖتققت أذا توافرت إ -أيٍب اٞتميع بًتكو 
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 اي: قالوا إخواين؛إىل  شوقاه وا»:  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم- ) ب( قولو
: خواينإ، صحايبّ أأنتم : قاؿ؟ خوانكإألسنا  -هللا عليو وآلو وسّلم صلى- رسوؿ هللا

. «فسد الناسإذا  ويصلحوف، شاىقإىل  قـو أيتوف بعدي يهربوف بدينهم من شاىق
(ٜٖٔ) 

 (ٜٗٔ) «ميت على ضاللةأال ذبتمع »: صلى هللا عليو وآلو وسّلم- )جػ( قولو
 . لى ضبللةالجتمعت ع –لو تركتو كلها األّمة  واالجتهاد فرض على

فلو ، االجتهادُىَو  –ة شرعيّ ال حكاـأبف طريق معرفة األ: عقبل–)د( واستدلوا 
  (ٜ٘ٔ). حكاـخبل العصر عن ٣تتهد يلـز تعطيل الشريعة واندراس األ

 : واحتج اعبمهور دبا أيِت

فهو جائز ، ٤تاؿ –ال يًتتب على فرض وقوعو- ن اجملتهدمخلو العصر  فّ إ)أ( 
 . عقبل

 : يدؿ عليو –ا شرعً )ب( وجوازه 

غريبا وسيعود غريبا كما  سالـبدأ اإل»:  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم- قولو :والأ
  (ٜٙٔ). «بدأ

                                                                                                                                                                      
وعن ا١تغَتة وأٛتد ومسلم عن جابر وأٛتد عن  ،روى ىذا اٟتديث بطرؽ عدة منها البخارى ومسلم عن معاوية (ٕٜٔ)

 . (ٕٖٔ/ٖالفتح )بو داود والًتمذي وابن ماجة واٟتاكم وابن حباف انظر : أكما رواه   ،معاوية
لفاظ اٟتديث ا١تعجم ا١تفهرس أل)وابن ماجو ُب الزىد. انظر:  والنسائي ،خرجو مسلم ومالك ُب الطهارةأ (ٖٜٔ)

ٔ/ٖ٘).  
واٟتديث مشهور ا١تنت  ،، ورواه أٛتد والطرباين ُب الكبَت(ٖٚٙ/ٔا١تعجم ) ،خرجو ابن ماجة وابو داود ُب الفنتأ (ٜٗٔ)

  .(ٛٛٗكشف ا٠تفا )سانيد كثَتة. انظر: أولو 
 .(ٖٕٗ/ٗي )انظر : أحكاـ اآلمد (ٜ٘ٔ)
 (،ٗو جػ ٔجػ)وأٛتد ُب ا١تسند  ،بو داود ُب الرقافأو  ،دياف، وابن ماجو ُب الفنتُب اإل يمسلم والًتمذ خرجوأ (ٜٙٔ)

وقاؿ نقبًل عن النجم: ىو مشهور أو   ؛ُب الكشف عن كثَتين وأورده العجلوين (،ٛٗٔ/ٔ)على ما ُب ا١تعجم ا١تفهرس 
 (.ٖٖٖكتواتر. انظر: )
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ولكن ، هللا ال يقبض العلم انتزاعا فّ إ»: صلى هللا عليو وآلو وسّلم- قولو :اثنيا
َت علم اال فسئلوا فأفتوا بغمل يبق عامل ازبذ الناس رؤساء جهّ إذا  يقبض العلماء حىت

 (ٜٚٔ). «فضلوا وأضلوا

 : اؼبذىب الراجح

، اٟتنابلةإليو  ذىبَما  –علمتبارؾ وتعاذل أعلى وأوهللا – ذىبُّت الراجح من ا١ت
شرعا عن  –فبل جيوز خلو عصر من العصور ، ووافقهم عليو بعض علماء ا١تذاىب األخرى

 . آٙتوف –اٚتيع–وقع فا١تسملوف وإذا ، ابٟتجة -تبارؾ وتعاذل-٣تتهدا قائم هلل 

 : فقاؿ يف مناقشتها –دلة اجملوزين أأما 

 ذإ عقليّ ليحتج علينا ابٞتواز ال عقليّ نا دل ندع ا١تنع النّ إف – عقليّ أما الدليل ال -
 . ا١تانع من خلو العصر عن اجملتهدُىَو  –أف السمع  ىولكن ا١تدع، امسلم اتفاقً ُىَو 

بدأ » - عليو وآلو وسّلمصلى هللا- فقولو، اليت استدلوا هبا –األحاديث  وأما
صلى هللا عليو وآلو - ف قولوأكما ،  ال يستلـز ٕتويز عدـ االجتهاد «...اغريبً  سالـاإل

فكلما انتقضت عروة تشبث الناس  ،عروة عروة سالـاإل ىلتنقضن عر »:  -وسّلم
ال يقتضي جواز نقض تلك  (ٜٛٔ) .«فأوؽبن نقضا اغبكم وآخرىا الصالة، ابليت تليها

و٨توىا جزء من معجزات النبوة األحاديث  وىذه ،مستقبلةأمور  عنخبار إُىَو  امنّ إو ، ىالعر 
 . وبراىينها

إليو  ذىبَما  على أف ُب بعض طرؽ اٟتديث زايدة تنفي أف يكوف ا١تراد ابٟتديث
إىل  ف الدين ليأرزإو »: عن عمرو بن عوؼ ا١تزين بلفظ يفقد رواه الًتمذ –اجملوزوف 

وليعفلن الدين من اغبجاز معقل األروية من رأس ، جحرىاإىل  يةاغبجاز كما أترز اغب

                                                           
على ما ُب جامع بياف  ،وابن ماجة يوأٛتد والًتمذ يومسلم والنسائ ،موضعُب الصحيح ُب غَت  يخرجو البخار أ (ٜٚٔ)

  .(ٖٔ٘/ٔ)، ورواه الطرباين ُب االوسط على ما ُب الفتح (ٜٗٔ/ٔ)العلم 
  .(ٓٔ/ٖ)على ما ُب الفتح الكبَت  ،وابن حباف واٟتاكم ،رواه أٛتد ُب ا١تسند (ٜٛٔ)
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أفسد َما  فطوىب للغرابء الذين يصلحوف ،ويرجع غريبا، ف الدين بدأ غريباإ. اعببل
 (ٜٜٔ). الرٛتن بن سنة ابنة عن عبدنصر ُب اإلالطرباين وأبو  وديثلو رواه، «بعدي من سنيت

 الذين يصلحوف –اجملتهدين اجملددين  فهذه الزايدة تدؿ على استمرار وجود أولئك
 . ةيفسد الناس من السنّ َما 

فهو  «اغبديث... ف هللا ال يقبض العلمإ»: صلى هللا عليو وآلو وسّلم- وأما قولو
٠تلو العصر  شرعيّ يدؿ على اٞتواز الَما  وليس فيو، اآلخر من معجزات النبوة وبراىينها

روعيتو فذلك ٦تا ال يقوؿ بو شؿ على جوازه وممن الناس ال يدالشيء  ووقوع، عن اجملتهد
 . عاقل

، واستمرارىا، ةمّ ة االجتهاد على األوهبذا تتضح سبلمة دعوة القائلُت بدواـ فرضيّ 
يصيبها كلها ُب حالة خلوىا اإلٍب  فإو ، زماف أو مكافُب أّي  هبااألّمة  وعدـ جواز تفريط

، جد ُب نفسو القدرة عليو أو جزءاف االجتهاد تتعُت فرضيتو على من و إو ، عن اجملتهد
 . دواتوأواستكمل 

                                                           
 :وانظر، ط دار اٞتيل( ٕٓٓ/ٕ)عبلـ ا١توقعُت أو  (،ٕٓٔو ٜٔٔ/ٕ)ىامش جامع بياف العلم وفضلو  :انظر (ٜٜٔ)

  .(ٖٖٖ)يضا أالكشف 
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 الفصل الثاين يف التقليد
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ف يتحدث أ١تن يتحدث عن االجتهاد ال بد  كاف  –١تا كاف التقليد ضد االجتهاد  
، قسامو وحكموأوبياف ، وىا ٨تن ٨تاوؿ تعريفو، ويوضح حده وأقسامو وحكمو، عنو

واليت حيـر ، مور اليت جيوز التقليد فيهاواأل، ال جيوز ٢تموالذين ، والذين جيوز ٢تم التقليد
 : يقلد ومن ال جيوز تقليده فنقوؿجيوز أف  ومن، التقليد فيها

 : تعريفو -ٔ
لقبلدة ُب عنقها ومنو قوؿ ي جعل اأ - «قلد اؼبرأة تقليدا»من  –لغةً –ُىَو  

 : الشاعر

 خوؼ واش وحاسد***  اقلدوىا ٘تائمً 

 . كف الناس عنوينو ىدى فأجعل لو شعارا يعرؼ بو ذا إ «تقليد اؽبدى»ومنو 

 ةفكأنو جعلو قبلد (ٕٓٓ) إليو ي فوضوأ – «قلد السلطاف فالان العمل»: ويقاؿ
 : ايديومنو قوؿ األ. ُب عنقو

 رحب الذراع أبمر اٟترب مضطلعا***  مركم هلل دركمأوقلدوا 

 (ٕٔٓ). جعل ُب عنقو حببل يقاد بوإذا  «قلد البعَت»: ويقاؿ

 . حاكاه ُب حركاتو وتشبو بوإذا  «نسافقلد القرد اإل»: يقاؿو 

 : ُب معاف عدة منها –ةعربيّ ُب اللغة ال–ف التقليد استعمل إ: و٦تا تقدـ يتضح

 . حاطة ابلعنقاإل

 . الشعار والعبلمة: ومنها

 . االنقياد: ومنها

 . التفويض: ومنها
                                                           

  .(ٙٚٗ-ٗٚٗ/ٕ)واتج العروس  (،ٙٓٚ/ٕ)وا١تعجم الوسيط  (،ٗٓٚ)انظر: ا١تصباح  (ٕٓٓ)
 والتاج ا١توضع نفسو. (ٜٗٚٔ/ٕ)٤تيط احمليط  (ٕٔٓ)
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 . ومنها احملاكاة وا١تشاهبة

فهو قليد  «قلدت اغببل»: يقاؿ، الفتل: كوف البلـبفتح القاؼ وس «القلد»و
مفتولة ُب الغالب ألهنا  –يبدوَما  على–ٝتيت قبلدة  «القالدة»و ؛فتلتو :أي –ومقلود 

 (ٕٕٓ). يءحييط بشَما  يتطوؽ بو وكلَما  وهبا شبو كل

  :التقليد

غَته فيما يقوؿ أو يفعل  نسافاإل اتّباع»: عرؼ بتعاريف عدة منها –اصطبلحا 
كأف ىذا اؼبتبع جعل قوؿ الغَت أو . ة فيو من غَت نظر وأتمل يف الدليلقعتقدا للحقيم

 . «عنقويف  فعلو قالدة

 (ٖٕٓ). «قبوؿ قوؿ الغَت بال حجة وال دليل»: عبارة عنُىَو  وأ

 (ٕٗٓ). «قبوؿ قوؿ الغَت من غَت حجة ملزمة»: نوأبأيضا  –وعرؼ 

 (ٕ٘ٓ) .«قبوؿ قوؿ بغَت دليل»: نووعرفو ا١تارودي أب

 (ٕٙٓ). «القوؿ من غَت معرفة دليلوأخذ »: ونّ أب يوعرفو ابن السبك

القوؿ والعمل بو أخذ  ف التقليدأتتفق على  –على تعددىا–وىذه التعاريف 
السيف أو الوشاح من غَت أو  ومتابعة صاحبو فيو وتقلده كما تتقلد القبلدة ُب العنق

 . دؿ عليوالَِّذي  اىتماـ ابلدليل

                                                           
  .(ٙٔٗ/ٕ) لفاظ القرآف الكرًنأمعجم  -يًضاأ–، وانظر (ٔٔٗ)انظر: مفردات الراغب  (ٕٕٓ)
  .(ٚ٘ص ) انظر: التعريفُت ُب تعريفات اٞترجاين (ٖٕٓ)
  .(ٓٓٗ/ٕ)وهبامشو ا١تسلم للمسلم  (،ٖٚٛ/ٕ)ط. الرايض، وا١تستصفى  (ٕٕٔ/ٗ) يمدانظر: األحكاـ لآل (ٕٗٓ)
  .(ٜٕٙ/ٔ) يانظر: أدب القاض (ٕ٘ٓ)
  .(ٖٕٗ)رشاد الفحوؿ إو  ،وما بعدىا (ٕٔٙ/ٗ)انظر: ٚتع اٞتوامع وشرحو هبامش اآلايت البينات  (ٕٙٓ)
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 : تقليدوال تّباعاال -ٕ
و لكن بينهما ، بل خيلط بُت مفهوميهما ؛والتقليد تّباعاال ىناؾ من ال يفرؽ بُت

 . اواصطبلحً  باع لغةّ تّ ا فلنعرؼ االواصطبلحً  وقد عرفنا ابلتقليد لغةً ، من معرفتوال بد  فرقا

اؼبصلى تبع »و، «مر بو فمضى معوأو ، خلفو يمشإذا »من تبع يتبع  –ىو 
 . أفعالوُب  اتؿ لو :أي ؛«ومامإل

: «حوالوأتتبعت »ثر بعض ببل فصل وإجاء بعضها . «األخبار تتابعت»و
 . (ٕٚٓ)ُب مهلةشيء  تطلبتها شيئا بعد

 . معنوايّ أـ ا حسيً  قفا أثره وسار وراءه سواء أكاف السَت: «تبعو واتبعو»: ويقاؿ

اَي َفال َفَمْن تَِبَع ُىدَ  :قولو تعاذل ومنو. يكوف ابالرتساـ واالئتمار يفا١تعنو 
{ ٕٓقَاَؿ اَي قَػْوـِ اتَِّبُعوا اْلُمْرَسِلَُت } :وقولو (ٖٛ)البقرة: َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َوال ُىْم حَيَْزنُوفَ 

 َفَمْن تَِبَع ُىَدايَ  :وقولو (ٕٔ-ٕٓ)يس: اتَِّبُعوا َمْن ال َيْسأَُلُكْم َأْجًرا َوُىْم ُمْهَتُدوفَ 
َواتػَّبَػَعَك  :وقولو (ٖ)األعراؼ: أُْنِزَؿ ِإلَْيُكْم ِمْن رَبُِّكمْ اتَِّبُعوا َما  :وقولو( ٖٛ)البقرة:

مثَّ  :وقولو( ٖٛ)يوسف: َواتػَّبَػْعُت ِملََّة آاَبِئي :وقولو. (ٔٔٔ)الشعراء: اأَلْرَذُلوفَ 
 . (ٛٔ)اٞتاثية: ْعَلُموفَ َجَعْلَناَؾ َعَلى َشرِيَعٍة ِمَن اأَلْمِر فَاتَِّبْعَها َوال تَػتَِّبْع َأْىَواَء الَِّذيَن ال يػَ 

 فَأَتْػبَػُعوُىْم ُمْشرِِقُتَ  :قولو تعاذل ومنو ُب القرآف الكرًن، ٔتعٌت اللحاؽ يّ واٟتس
نْػَيا  :وقولو (ٜٛ)الكهف: مثَّ أَتْػَبَع َسبَػًبا :وقولو (ٓٙ)الشعراء: َوأَتْػبَػْعَناُىْم يف َىِذِه الدُّ

فَأَتْػبَػْعَنا  :وقولو (٘ٚٔ)األعراؼ: ُو الشَّْيطَافُ فَأَتْػبَػعَ  :وقولو (ٕٗ)القصص: َلْعَنةً 
 . (ٗٗ)ا١تؤمنوف: بَػْعَضُهْم بَػْعًضا

ٔتعٌت  وأتٌب. ٢تا عنويّ ا١ت استعما٢تا ُب ا١تعٌت –ورد ُب القرآف الكرًن َما  وأكثر
تبع فبلف ٔتاؿ ا: ويقاؿ. أحلت عليو: أي – «اتبعت عليو»: يقاؿ –أيضا– «اإلحالة»
  (ٕٛٓ). تبع اموإذا  –خص بولد البقر  «البيع»يو وأحيل عل: أي –

                                                           
  .(ٖٛٛ-ٖ٘ٛ/٘)، واتج العروس (ٜٜ/ٔ)انظر: ا١تصباح  (ٕٚٓ)



 81 

 -تبارؾ وتعاىل-دبا أمر هللا  االئتمار»: ونّ ديكن رٝتو أب –بلحطصاال ُب– تّباعواال
صلى هللا عليو وآلو - حوالوأفعالو و أوترسم  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم- بو ورسولو

  .«لالقتداء هبا -وسّلم

ُب   تّباعواال ُب التفريق بُت التقليد (ٕٓٔ)اْتثً  (ٜٕٓ)عمر بن الربأَبُو  وقد عقد اٟتافظ
 بصريّ منداد ال بن خويزعبد هللا أَبُو  قاؿ: جاء فيو «جامع بياف العلم»كتابو القيم 

وذلك فبنوع ، قوؿ ال حجة لقائلو عليوإىل  الرجوع: التقليد معناه يف الشرع»: الكيّ ا١ت
 . «حجةثبت عليو تّباع َما واال. يف الشريعة

ف َيب عليك أكل من اتبعت قولو من غَت »: موضع آخر من كتابوُب  وقاؿ
غَت  -تبارؾ وتعاىل-فأنت مقلده والتقليد يف دين هللا  ،قبولو لدليل يوجب ذلك

يف الدين  تّباعواال و،فأنت متبع ،قولو اتّباع وكل من أوجب عليك الدليل. صحيح
 (ٕٔٔ).«مسوغ والتقليد فبنوع

جاء عن َما  ف يتبع الرجلأ تّباعاال: يقوؿَأضْبَد  ظبعت... »: قاؿداود أيب  وعن
من ُىَو  مث -مرضي هللا تعاىل عنه- صحابوأوعن  –صلى هللا عليو وآلو وسّلم–النيب 

 (ٕٕٔ). «بعد يف التابعُت ـبَت

ا١تتابعة فيما  تّباعواال، فالتقليد مطلق ا١تتابعة ؛فبُت التقليد وا١تتابعة عمـو وخصوص
 . دليل عليوقاـ ال

 . وكانت ا١تتابعة مشروعة، ا عنوومن ىنا كاف التقليد منهيً 

 : ورد يف ذـ التقليدَما  بعض -ٖ

                                                                                                                                                                      
  وما بعدىا والتاج.  (،ٕ٘ٔ/ٔالكرًن )لفاظ القرآف أ، ومعظم (ٕٚ)انظر: ا١تفردات  (ٕٛٓ)
 .(ىػٖٙٗت سنة ) القرطيبّ  يّ ىو احملدث الكبَت يوسف بن عبد الرب النمر  (ٜٕٓ)
 .(ٜٔٔ-ٜٓٔ)انظره ُب الصفحات  (ٕٓٔ)
 دار اٞتيل. (ٕٓٓ-ٜٔ/ٕ)عبلـ ا١توقعُت أ، و (ٚٔٔ/ٕ)اٞتامع  (ٕٔٔ)
 .(ٕٙٚص )انظر: مسائل اإلماـ أٛتد  (ٕٕٔ)
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قولو  منها –التقليد ُب غَت موضع من كتابو الكرًن  –وتعاذلسبحانو –قد ذـ هللا  
َنا َعَلْيِو آاَبَءاَن َأَوَلْو َكاَف َوِإَذا ِقيَل ؽَبُُم اتَِّبُعوا َما أَنْػَزَؿ اّللَُّ قَاُلوا َبْل نَػتَِّبُع  :تعاذل َما أَْلَفيػْ

ًئا َوال يَػْهَتُدوفَ  وََكَذِلَك َما  :وقولو جل شأنو (ٓٚٔ)البقرة: آاَبُؤُىْم ال يَػْعِقُلوَف َشيػْ
َرُفوَىا ِإانَّ َوَجْداَن آاَبَءاَن َعَلى أُ  مٍَّة َوِإانَّ َعَلى َأْرَسْلَنا ِمْن قَػْبِلَك يف قَػْريٍَة ِمْن َنِذيٍر ِإال قَاَؿ ُمتػْ

 .(ٖٕٔ) (ٖٕ)سبأ : آاَثرِِىْم ُمْقَتُدوفَ 

 َوقَاُلوا رَبػََّنا ِإانَّ َأطَْعَنا َساَدتَػَنا وَُكبَػَراَءاَن فََأَضلُّواَن السَِّبيال :ومنها قولو جل وعبل
 . (ٚٙ:األحزاب)

روى  (ٖٔ)التوبة: وِف اّللَِّ ازبََُّذوا َأْحَبارَُىْم َورُْىَبانَػُهْم َأْراَباًب ِمْن دُ  :وقاؿ تعاذل
 . حلوا ٢تم وحرموا عليهم فاتبعوىمأولكنهم ، دل يعبدوىم من دوف هللا: عن حذيفة وغَته قاؿ

ويف عنقي  –صلى هللا عليو وآلو وسّلم–أتيت رسوؿ هللا »: وقاؿ عدى بن حاًب
 –ءة وىو يقرأ سورة براإليو  وانتهيت، ألق ىذا الوثن من عنقك ذي ما: فقاؿ، صليب

 (ٖٔ)التوبة: ازبََُّذوا َأْحَبارَُىْم َورُْىَبانَػُهْم َأْراَباًب ِمْن ُدوِف اّللَِّ  :حىت أتى على ىذه اآلية
حػـر َمػا  لػيس حيلػوف لكػمأ ؛بلػى: قػاؿ .رابابً أان مل نتخذىم إ ،رسوؿ هللا اي: فقلت: قاؿ

فتلػػك : اؿقػػ ؛بلػى :فقلػػت؟ حػػل لكػم فتحرمػػوفأَمػػا  وحيرمػػوف علػيكم ؟علػيكم فتحلونػػو
 (ٕٗٔ).«عبادهتم

تبارؾ -هللا  األصوؿ قوؿإذل  وأىم األدلة على فساد التقليد ووجوب الرجوع
 . (ٓٔ)الشورى: َوَما اْختَػَلْفُتْم ِفيِو ِمْن َشْيٍء َفُحْكُمُو ِإىَل اّللَِّ  :وتعاذل

ُهمْ  :تبارؾ وتعاذلوقولو  تبارؾ فنفى  (ٖٛ)النساء: َلَعِلَمُو الَِّذيَن َيْستَػْنِبطُونَُو ِمنػْ
 (ٕ٘ٔ).بط علمنلغَت ا١تستأف يكوف  تعاذلو 

                                                           
 كتاب أسد الغابة ُب اتريخ الصحابة.   (ٖٕٔ)
والفقيو  (،ٜٓٔ/ٕ)وجامع بياف العلم  ،وقاؿ: اٟتديث ُب ا١تسند والًتمذي مطوؿ (ٜٓٔ/ٕ)عبلـ ا١توقعُت أانظر  (ٕٗٔ)

  (. ٖٔسورة التوبة: )، واآلية من (ٔٚص)والقوؿ ا١تفيد للشوكاين  (،ٚٙ-ٙٙ/ٕ)وا١تتفقة 
  (. ٕٔٚ/ٔ) يانظر: أدب القاض (ٕ٘ٔ)
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 . على ذـ التقليد على اٞتملة سبلـوقد اتفقت كلمة علماء اإل

 . وذموا من أخذ أقوا٢تم بغَت حجة، وهنى األئمة األربعة عن تقليدىم

طب ليل ايطلب العلم بال حجة كمثل حالَِّذي  مثل»: شافعيّ وقاؿ األماـ ال
 وقاؿ تلميذه (ٕٙٔ) يذكره البيهق. «وفيو أفعى تلدغو وىو ال يدرى ،حيمل حطب حزمة

ومن معٌت  اختصرت ىذا من علم الشافعي،»: أوؿ ا١تختصرُب  بن حيِت ا١تزينإٝتاعيل 
ة هنيو عن تقليده وتقليد غَته لينظر فيو لدينو عالميّ إقوؿ ألقر بو على من أراده مع 

؟ تبع من مالكأُىَو  يوزاعاأل: لت ألٛتدق: داودأَبُو  وقاؿ (ٕٚٔ). «وحيتاط فيو لنفسو
 –صلى هللا عليو وآلو وسّلم–النيب  جاء عنَما  ا من ىؤالءحدً أال يقلد دينك »: قاؿ

  (ٕٛٔ). «بعد الرجل فيو ـبَت يوأصحابو فخذ بو مث التابع

وخذ من  ي،وزاعوال األ يوال تقلد مالكا وال الثور  ال تقلدين»: -أيضا-وقاؿ 
 . «حيث أخذوا

  (ٜٕٔ). «ف يقلد دينو الرجاؿأمن قلة فقو الرجل »: وقاؿ

ف يقوؿ مقالتنا حىت يعلم أألحد  ال حيل»: يوسفأَبُو  قاؿ: وقاؿ بشر بن الوليد
 (ٕٕٓ). «ين قلناأمن 

قلت قوال إذا  :و قيل أليب حنيفةنّ إ»: روضة العلماءُب - وقاؿ صاحب ا٢تداية
فقيل تبارؾ وتعاىل؛ -بكتاب هللا  قويلاتركوا : قاؿ ؛خيالفو -تبارؾ وتعاىل-وكتاب هللا 

خبرب  اتركوا قويل :قاؿ ؛خيالفو -صلى هللا عليو وآلو وسّلم- كاف خرب الرسوؿإذا   :لو

                                                           
  (. ٕٓٓ/ٕ)عبلـ ا١توقعُت أانظر:  (ٕٙٔ)
 (. ٕٓٚ/ٕ)عبلـ لبناف واأل –ضمن اجمللد الرابع من األـ دار ا١تعرفة  (ٔص) انظر: ٥تتصر ا١تزين (ٕٚٔ)
 (. ٕٓٓ/ٕ)عبلـ ا١توقعُت أ، و «مث ىو من بعد التابعُت ـبَت»وعبارتو:  (ٕٙٚ)انظر: مسائل اإلماـ أٛتد  (ٕٛٔ)
 انظر: ا١ترجعُت السابقُت. (ٜٕٔ)
 (. ٕٔٓ/ٕ) عبلـ ا١توقعُت: أانظر (ٕٕٓ)
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؟ خيالفو صحايبّ كاف قوؿ الإذا  : فقيل لو –صلى هللا عليو وآلو وسّلم–رسوؿ هللا 
 (ٕٕٔ). «صحايبّ اتركوا قويل بقوؿ ال: فقاؿ

وأصيب  أخطأان بشر أ إّنا: مالكا يقوؿ ظبعت»: وروى معن بن عيسى قاؿ
 الكتاب والسّنةوما مل يوافق  ،فخذوا بو الكتاب والسّنةوافق َما  فانظروا يف رأيي كل

 (ٕٕٕ). «فاتركوا

خلق  إّنا ألنو ؛بطاؿ منفعة العقلإالتقليد يف »: الفرج بن اٞتوزىأَبُو  وقاؿ
 (ٖٕٕ). «الظلمةيف  يطفئها وديشىف أوقبيح دبن أعطى مشعة يستضئ هبا  تدبّرللتأمل وال

ف حدوث إال بعد انقراض خَت القروف ٍب الذين يلوهنم و إف التقليد دل حيدث إ
م كانوا هنّ إو  (ٕٕٗ)، كاف بعد انقراض األئمة األربعة إمّنا –التمذىب ٔتذاىب األئمة األربعة 

 . على منط من تقدمهم من السلف ُب نبذ التقليد وذمو والتنفَت منو

كاف قد َما   نو رفضإ –تعاذلرٛتو هللا –مالك  ماـرت الرواية عن اإلولقد تواف
 (ٕٕ٘). وموطئواعتزمو ا٠تليفة ا١تنصور من ٛتل الناس على مذىبو 

 يوسف حينما عرض عليو الرشيد ٛتل الناس على فقهو وفقوأيب  ونقل مثلو عن
 . تعاذل حنيفة رٛتهما هللاأيب 

أحسنها من  (ٕٕٙ) من التقليد واجمليزين لو وىناؾ مناقشات طويلة دارت بُت ا١تانعُت
يقاؿ ؼبن حكم ابلتقليد ىل لك من حجة فيما حكمت »: رٛتو هللا- أحسنها قوؿ ا١تزين

: ف قاؿإو . ف اغبجة أوجبت ذلك عنده ال التقليدأل ،أبطل التقليد ؛نعم: ف قاؿإف؟ بو
قدـ و  –األمواؿ  تلفتأحبت الفروج و أرقت الدماء و أفلم : قيل لو .حكمت بغَت حجة

                                                           
 .(ٗ٘ص)القوؿ ا١تفيد   :انظر (ٕٕٔ)
 ا١ترجع نفسو. (ٕٕٕ)
  .ط دار الوعي (ٜٓ)بليس إتلبيس  :انظر (ٖٕٕ)
  (. ع٘)انظر: القوؿ ا١تفيد  (ٕٕٗ)
 ا١ترجع. نفس (ٕٕ٘)
 (. ٕٚٛ -ٚ/ٛٔ/ٕ)عبلـ ا١توقعُت أانظر:  (ٕٕٙ)
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ِإْف ِعْندَُكْم ِمْن ُسْلطَاٍف  :قاؿ هللا عز وجل، ال حبجةإذلك  -تبارؾ وتعاىل-حـر هللا 
  .؟من حجة هبذا: أي( ٛٙ)يونس: هِبََذا أَتَػُقوُلوَف َعَلى اّللَِّ َما ال تَػْعَلُموفَ 

قلدت كبَتا من  إف مل أعرؼ اغبجة ألينصبت و أعلم أىن قد أان أ: ف قاؿإف
جاز لك تقليد معلمك إذا : قيل لو .يّ خفيت عل –ال حبجةإ يقوؿ وىو ال-العلماء 

يت فال حبجة خفيت على معلمك كما مل يقل معلمك أال حبجة خإألنو ال يقوؿ 
 . عليك

أعلى حىت ُىَو  تقليد معلم وكذلك منإىل  ترؾ تقليد معلمو ؛نعم: ف قاؿإف
 يف أيب ذلك تقضإو  -ّلمصلى هللا عليو وآلو وس-أصحاب رسوؿ هللا األمر إىل  يينته
 وال ذبوز تقليد من ،أصغر منك وأقل علماُىَو  كيف ذبوز تقليد من: وقيل لو، قولو
 ؟ أكرب وأكثر علما ىذا متناقضُىَو 

علمو إىل  فوقوُىَو  فقد صبع علم من –ف كاف أصغر إو  يمعلمألّف : ف قاؿإف
  .علم دبا ترؾأفهو أبصر دبا أخذ و 

 فقد صبع علم معلمك وعلم من فوقو –من معلمك وكذلك من تعلم : قيل لو
 ؛أوىل تقلد نفسك من معلمكأنت  وكذلك، زمك تقليده وترؾ معلمكلعلمو فيإىل 

 . علمكإىل  ألنك صبعت علم معلمك وعلم من فوقو

جعل األصغر ومن حيدث من صغار العلماء أوىل ابلتقليد من  –ف أعاد قولو إف
يلزمو  –عنده–وكذلك الصاحب  -وآلو وسّلمصلى هللا عليو - أصحاب رسوؿ هللا

إىل يئوؿ  وكفى بقوؿ. تقليد التابع والتابع من دونو يف قياس قولو واألعلى األدىن أبدا
 (ٕٕٚ). «ىذا قبحا وفسادا

 : أنواع التقليد -ٗ
 : التقليد ثالثة أنواع

                                                           
 .(ٚٔٔ-ٙٔٔ/ٕ)انظر: جامع بياف العلم  (ٕٕٚ)
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والشهادات األخبار  كقبوؿ ؛التقليد فيما يفيد علما أو ظناُىَو  :النوع األوؿ
أمر ُب  وتقليد األعمى للمبصر، للعادل فيما خيتص بو من علم يوطها وتقليد العامبشر 

 (ٕٕٛ). والتقليد ُب قبوؿ الًتٚتة والتعريف والتعديل والتجريج، ودخوؿ الوقت، القبلة

 . ال يفيد علما أو ظنا بشروط كل منهماالَِّذي  التقليد :النوع الثاين

ُت صوليّ و من األباعأتالرازي و  ماـومثل لو اإل ،التقليد ا١تباح واٞتائز :النوع الثالث
 (ٜٕٕ). أعلم منوُىَو  أو العادل ١تن، للعادل تقليد العاميب

 : حكم التقليد -٘
ف دل يكن إوأف ا١تنع منو ، مذمـو ومنهى عنو -على اٞتملة-أف التقليد تبُّت لقد 

تنص على  العمل أبصوؿ الشرع اليتُىَو  ف األصلأو  (ٖٕٓ). ٚتاعا فهو مذىب اٞتمهورإ
عند عدـ الدليل وليس  –رخصة لوُىَو  إمّنا–ف عمل اجملتهد برأيو إاٟتكم أو على أصلو و 

 (ٖٕٔ). ال بشروطوإ ابإلٚتاعف يعمل ألغَته 

من األنواع الثبلثة يعترب تقليدا مأمورا بو فقد ورد  –األوؿ  فالنوع ؛ذا اتضح ىذاإ
 . اإلٚتاع ذلك وقع ىكتماهنا وعلوا١تنع من   الكتاب والسّنةاألمر بقبوؿ الشهادة ُب 

 . ورواية الرواة العدوؿ وردت النصوص بقبو٢تا ووجوب العمل ٔتقتضاىا

                                                           
خبار والشهادات ليس كقبوؿ الفتيا َب فقبوؿ األ ،ال بكثَت من التسامحإمعظم ىذه األمثلة ال تندرج ٖتت التقليد  (ٕٕٛ)

فا١تخرب أو الشاىد أو ا١تقز   ،ها مع ٕتويز ا٠تطأ عليوحساف الظن بقائلإبل جملرد  ؛الدين من غَت قياـ دليل على صحتها
بقبوؿ    -تبارؾ وتعاذل- وقد أمر هللا  ،دراكو ابٟتواس وا١تشاعر الظاىرة والباطنةإطريق العلم بو  ّي،خيرب عن أمر حس

والسّنة الىت   الكرًن بل ىو اتباع لنصوص الكتاب  ؛فليس َب االمر تقليد ،ذا كاف ظاىر الصدؽ والعدالةإخرب ا١تخرب 
 .(ٕٗ٘/ٕ)عبلـ ا١توقعُت أ :وانظر  ،وردت بقبوؿ ما ذكر

 ٥تطوط. (ٜٚٚ/ٖ)واٟتاصل من احملصوؿ  ،تناطو طاحملصوؿ ٥ت :انظر (ٜٕٕ)
ّف أعترب ا وغَت الشوكاين ،على اٞتملة كما قيدان دوف مبلحظة التفاصيل هوىذ (،ٖٕٙ)رشاد الفحوؿ إانظر  (ٖٕٓ)

 .ييز التقليد للعامجياب أو ٕتو إمذىب اٞتمهور ىو 
من ىذا اٟتكم والذي تعرؼ على دليل  يخراج العامإليو أردت بو إوالتحفظ الذى أشرت  ،ا١ترجع نفسو :انظر (ٖٕٔ)

  ف ٝتاه البعض مقلًدا وسيأتى الكبلـ عن ذلك تفصيبًل.إفهذا َب اٟتقيقة مستدؿ و  ،القائل واقتنع بصحة مأخذه
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ُتْم ال  :ُب قولو تعاذل العادل مأمورإذل  يورجوع العام فَاْسأَُلوا َأْىَل الذِّْكِر ِإْف ُكنػْ
 . (ٚ، األنبياء:ٖٗ)النحل: تَػْعَلُموفَ 

أال »:  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم- وكذلك حديث صاحب الشجة وفيو قولو
 تكليفعلى اإلٚتاع  يشبوَما  وقاـ (ٕٖٕ) «السؤاؿ يشفاء الع فإنا مل يعلمواإذا  سألوا
 (ٖٖٕ). ابالستفتاء يالعام

                                                           
ّنا  إ ،السؤاؿ ياء العفّنا شإذ مل يعلموا فإقتلوه قتلهم هللا أال سألوا »ظ: بو داود عن جابر بلفأاٟتديث رواه  (ٕٖٕ)

كما رواه أٛتد ُب ا١تسند   ،«ف يتيمم ويعصب على جرحو خرقة مث ديسح عليها ويغسل سائر جسدهأكاف يكفيو 
 .(ٜٕ٘/ٕ)َت وعلى ما ُب الفتح الكب ،«السؤاؿ يأمل يكن شفاء الع»وأبو داود واٟتاكم عن ابن عباس بلفظ : 

ُتْم ال تَػْعَلُموفَ قولو تعاذل :  ٚتاع السكوٌبودليل ىذا اإل (ٖٖٕ)  (ٚ، األنبياء:ٖٗ)النحل: فَاْسأَُلوا أَْىَل الذِّْكِر ِإْف ُكنػْ
فانظر  ،وما جرت عليو األّمة جيبًل بعد جيل من سؤاؿ عاّمتهم لعلمائهم دوف نكَت ،وحديث صاحب الشّجة ا١تتقدـ

خرى. قلت: وقد خالف َب ىذا ابن حـز فقاؿ: من التوحيد وا١تراجع األ (،ٜٕٗ/ٗ)ا١توافقات  (،ٕٕٛ/ٗ)األحكاـ 
ف قاؿ قائل: فما وجو قولو تعاذل:  إف ؛يع العبادات واألحكاـدياف والوعيد واإلمامة وا١تفاضلة وٚتوالنبوة والقدر واإل

 َُتْم ال تَػْعَلُموف ف نسأؿ أنّو تعاذل أمران إقيل لو وابهلل تعاذل التوفيق:  (ٚ،األنبياء:ٖٗلنحل:)ا فَاْسأَُلوا أَْىَل الذِّْكِر ِإْف ُكنػْ
ف نسأؿ أفيها، ودل أيمران  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-وما روى عن رسوؿ هللا  ،ُب ىذه ا١تسألة -تبارؾ وتعاذل-أىل العلم عما حكم بو هللا 

فاٞتواب وابهلل  ،ذا نزلت بو النازلةإ ي: فكيف يصنع العامف قاؿ قائلإ.. ف.عن شريعة جديدة حيدثوهنا لنا من آرائهم
بذلك عامي ا من    -تبارؾ وتعاذل-  ودل خيص هللا ،للتقليد ٚتلة   -تبارؾ وتعاذل-  قد بينا ٖترًن هللا انَّ إتعاذل التوفيق: 

ا من عام ،عادل
ً
 ،على العبد اجمللوب من بلده فالتقليد حراـ ؛ذل كل أحدإمتوجو  -تبارؾ وتعاذل-وخطاب هللا  يوال عا١ت

واالجتهاد ُب طلب  ،كما ىو حراـ على العادل ا١تتبحر وال فرؽ  ،َب شغف اٞتباؿ يوالراع ،والعذراء ا١تخدرة ي،والعام
الـز لكل من ذكران   ،ُب كل ما خص ا١ترء من دينو  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-ورسولو     -تبارؾ وتعاذل- حكم هللا 

ولكن خيتلفوف ُب كيفية  ،وأٍب -عز وجل-فقد عصى هللا  -وال فرؽ فمن قلد من كل من ذكران  ،ا١تتبحر كلزومو للعادل
 (،ٕٙٛ)البقرة: ال ُيَكلُِّف اَّللَُّ نَػْفًسا ِإال ُوْسَعَها :ال مقدار ما يستطيع عليو لقولو تعاذلإفبل يلـز ا١ترء منو  ،االجتهاد

حًدا من البحث على أعلى أنّو ال يلـز  يّ وىذا نص جل :.. قاؿ(.ٙٔ)التغابن: ا اْسَتطَْعُتمْ فَاتػَُّقوا اَّللََّ مَ ولقولو تعاذل: 
فاجتهاد  ،.. فعلى كل أحد حظو من االجتهاد ومقدار طاقتو منو.ال بقدر ما يستطيع فقطإما نزؿ بو  من الداينة 

صلى هللا -وأمر رسولو    -تبارؾ وتعاذل-  ىكذا أمر هللاأف يقوؿ لو: أ  ؛ذا سأؿ العادل عن أمور دينو فأفتاهإ يالعام
، أو أو قاؿ لو: ىذا قورل  ؛ف قاؿ لو: الإأخذ بقولو ودل يلزمو أكثر من ىذا البحث. و  ؛ف قاؿ: نعمإعليو وآلو وسّلم؟ ف

ا من لو أحدً  ىأو ٝت ،بن القاسم أو أيب حنيفة أو أيب يوسف أو الشافعّي أو أٛتد أو داوداقاؿ لو: ىذا قوؿ مالك أو 
ف أيخذ بفتياه وفرض أفحراـ على السائل   ،أو انتهزه أو سكت عنو  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-فمن دوهنما غَت النيب   ،صاحب أو اتبع

مّنا يسأؿ ا١تسلم من سأؿ من العلماء عن انزلة تنزؿ بو إذ إ ،ف يطلبو حيث كافأو  ،ف يسأؿ غَته  من العلماءأعليو 
 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص.-وحكم دمحم     -ارؾ وتعاذلتب- ليخربه ْتكم هللا 

  (. ٖ٘ٔ-ٔ٘ٔ/ٙ)حكاـ  البن حـز حكاـ األإ  :انظر
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 . أمران ابٟتصوؿ عليوَما  جحا وذلكاتقدـ يفيد علما أو ظنا ر َما  وكل

؛ ألنو من ترتيب اعتقاد عليوفبل جيوز : فهو التقليد ا١تنهي عنو :وأما النوع الثاين
وسواء أكاف تقليدا ١تعاصر  ،بواإلفتاء  وال كما ال جيوز اٟتكم بو قضاءً . ا١تنهي عنو رصاٟت

 . متقدـ ُب العلم أـ مساو أـ أصل ،أـ غَته

 (ٖٕٗ). ا ١تعتزلة بغدادخبلفً  ؛اٞتائز ىو :والنوع الثالث

 : الذين َيوز تقليدىم – ٙ

أعلم منو ُىَو  كما جوزوا تقليد العادل ١تن  ،تقليد العادل يجيوز للعامأنّو  قد علمت
 : الذين جيوز تقليدىم على أقواؿُب  وقد اختلفوا ،بشروطو

العادل من ُب  )أ( فجوز بعضهم تقليد ا١تقلد لعلماء السلف و١تتقدمُت عليو
ُتْم ال :تعاذلتبارؾ ا١تعاصرين لو لقولو   ،ٖٗ)النحل: تَػْعَلُموفَ  فَاْسأَُلوا َأْىَل الذِّْكِر ِإْف ُكنػْ

ا١تذىب الوسط ُب ىذا ُىَو  –رٛتو هللا–ابن تيمية إليو  ذىبَما لعّل و  (ٖٕ٘). (ٚ:األنبياء
 ..»: -رٛتو هللا-اٞتمهور حيث قاؿ إليو  ويكاد يكوف ٖتريرا ١تا ذىب ،ا١توضوع ٚتلة

الجتهاد ة اؼبتكلمة واؼبتفقهة من يوجب النظر واة من غالبيّ وكذلك اؼبسائل الفروعيّ 
وىذا ضعيف ألنو لو كاف طلب علمها واجبا ، العاّمةفيها على كل واحد حىت على 

والقدرة على معرفتها من األدلة اؼبفضلة تتعذر  ،َيب مع القدرة فإنا – اإلديافعلى 
اؼبذاىب من يوجب التقليد فيها على  اتّباع زائهم منوإب. العاّمةأو تتعسر على أكثر 
ف إ: ألّمةوالذي عليو صباىَت ا»: ٍب قاؿ ..«علمائهم وعوامهم: صبيع من بعد األئمة

ال يوجبوف االجتهاد على كل أحد  ،والتقليد جائز يف اعبملة، جائز يف اعبملة االجتهاد
ف االجتهاد أو . وال يوجبوف التقليد على كل أحد وحيرموف االجتهاد، وحيرموف التقليد

                                                           
 ،رشادواستغربو الشوكاين ُب اإل (،ٜٚٚ/ٕ)، واٟتاصل (ٔٛٙ/ٕجػ)فانظر: ٥تطوطتنا منو  ،ىكذا َب احملصوؿ (ٖٕٗ)

 فهو مذىب اٞتمهور.  ف دل يكن ٣تمًعا عليوإّف منع التقليد أفانظر ما قدمناه عنو من 
 (. ٕٓٚ/ٔ) يانظر: أدب القاض (ٖٕ٘)



 89 

فأما القادر على . للعاجز عن االجتهاد والتقليد جائز. جائز للقادر على االجتهاد
 ؟ فهل َيوز لو التقليد –االجتهاد 

لتكافؤ ّما إ َيوز حيث عجز عن االجتهادنّو إ: والصحيح ،ىذا فيو خالؼ
و من حيث نّ إف ،لعدـ ظهور دليل لووأّما  ،لضيق الوقت عن االجتهادوأّما  ،األدلة

كما لو عجز عن   ،وىو التقليدبدلو إىل  عجز عنو وانتقلَما  عجز سقط عنو وجوب
جاز لو  –أمكنو االجتهاد يف بعض اؼبسائل  إذا: يوكذلك العام. الطهارة ابؼباء

وقد . فالعربة ابلقدرة والعجز ،ف االجتهاد منصب يقبل التجزؤ واالنقساـإف ،االجتهاد
ال إلكن القدرة على االجتهاد ال تكوف ، يكوف الرجل قادرا يف بعض عاجزا يف بعض

فأما مسألة واحدة من فن فيبعد االجتهاد فيها  ،وؿ علـو تفيد معرفة اؼبطلوبحبص
 (ٖٕٙ). «وهللا سبحانو أعلم

والتابعُت دوف غَتىم  -مرضي هللا تعاذل عنه- )ب( جوز بعضهم تقليد الصحابة
 (ٖٕٚ). «مث الذين يلوهنم خَت القروف قرين»: صلى هللا عليو وآلو وسّلم- لقولو

 (ٖٕٛ). حاب اٟتديثوىو منقوؿ عن بعض أص

سحاؽ ابن راىويو وسفياف إو َأْٛتَد  ماـُب القدًن واإل شافعيّ ال ماـ)جػ( وجوز اإل
ُب رسالتو  شافعيّ ال: قاؿ ،دوف غَتىم –عليهمتعاذل رضواف هللا -تقليد الصحابة  ثوريّ ال

كل علم واجتهاد وورع وعقل يف   فوقنا –الصحابة: يعٍت–وىم  ..»: ة القدديةالبغداديّ 
رضبو –ف ذكر أوبعد  ...وأوىل بنا من رأيناَأضْبَد  وآراؤىم لنا ،ر استدرؾ بو عليهموأم
تقليد ىؤالء وتقليد من بعدىم فبن ال يستوي  فهل: قاؿ ،من فضائلهم الكثَت –هللا

 (ٜٖٕ). «؟يدانيهم وال يقارهبم

                                                           
 .(ٓٛٙ)وانظر: أصوؿ مذىب اإلماـ أٛتد  (ٕٗٓ-ٖٕٓ/ٕٓ)انظر: ٣تموع الفتاوى  (ٖٕٙ)
  (. ٜٜ/ٕ)الفتح الكبَت  :انظر ،وأٛتد ُب ا١تسند ي،خرجو عنو الًتمذأاٟتديث متفق عليو عن ابن مسعود كما  (ٖٕٚ)
  (.ٜٙٙ)واحملصوؿ ٥تطوطتنا  (،ٕٓٚ/ٔ) يانظر: أدب القاض (ٖٕٛ)
 (.ٕٕٙ-ٕٔٙ/ٕ)عبلـ ا١توقعُت أانظر:  (ٜٖٕ)
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َما  ف يتبع الرجلأ :تّباعاال»: ٝتعتو يقوؿ: قاؿَأْٛتَد  ماـداود عن اإلأَبُو  وروى
من بعد يف التابعُت ُىَو  وعن أصحابو مث –صلى هللا عليو وآلو وسّلم–جاء النيب 

 (ٕٓٗ). «ـبَت

رضي هللا تعاذل - )د( وجوز بعضهم تقليد ا٠تلفاء الراشدين األربعة من الصحابة
عليكم بسنيت وسنة اػبلفاء »: صلى هللا عليو وآلو وسّلم- دوف غَتىم لقولو -معنه

  (ٕٔٗ). «الراشدين من بعدى

لقوؿ  خاّصة –عنهماتعاذل رضي هللا - تقليد أيب بكر وعمر: )ىػ( وجوز بعضهم
 (ٕٕٗ).«بكر وعمرأيب  اقتدوا ابلذين من بعدي»:  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص- النيب

  (ٖٕٗ).علم منوتقليد العادل لؤلاٟتََْسن  بن٤ُتَمَّد  )و( وجوز

 . يفىت بوَما  ف)ز( وجوز بعضهم التقليد فيما خيص ا١تقلد فقط دو 

كاف ْتيث لو إذا   سريج ٕتويز تقليد مريد التقليد فيما خيصوأيب  )ح( ونقل عن
  (ٕٗٗ).اشتغل ابالجتهاد لفاتو الوقت

 : َيوز لو التقليد وشروطو نْ مَ  -ٚ

                                                           
 .(ٕٙٚ)انظر: مسائل اإلماـ أٛتد  (ٕٓٗ)
 وابن ماجو وابن حباف واٟتاكم من يقاؿ اٟتافظ بن حجر َب التلخيص: اٟتديث رواه أٛتد وأبو داود والًتمذ (ٕٔٗ)

 يعلى ما َب ىامش أدب القاض حذيفة. قاؿ البزار: ىو أصح سنًدا من حديث ؛حديث العرابض بن سارية
(ٔ/ٕٚٔ).  
  ،يب الدرداءأُب الكبَت عن  والطرباين ،بو العلى ُب ا١تسند عن حذيفةأاٟتديث رواه أٛتد والًتمذي وابن ماجو و  (ٕٕٗ)

 .(ٕ٘ٔ/ٔ)انظر الفتح الكبَت  ؛خرجو الًتمذي عن ابن مسعودأكما 
 (. ٜٚٙ/ٕجػ )احملصوؿ  :انظر (ٖٕٗ)
 يَيوز للقاض»حيث قاؿ:  (أدب القاضى)ُب  يا١تاورد -يًضاأ–٥تطوطتنا ونقلو عنو  (ٜٚٙ/ٕ)وؿ احملص :انظر (ٕٗٗ)
سحاؽ إقاؿ أبو  ؛. وىو وجو للشافعّية والوجو الثاىن«شكل عليو من أحكاـ بعض اغبوادث للضرورةأف يقلد فيما أ

فبل  ،ألّف اٟتاكم ملـز ؛اؽ وقت اٟتادثةف ضإف يقلد ُب قضائو، ويستخلف عليو من حيكم ابجتهاده  أ: ال جيوز يا١تروز 
 . (ٖٕٙ-ٕٕٙ/ٔ) يالقاض :ال يعتقد لزومو. فانظر ف يلـز ماأجيوز 
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َوال تَػْقُف َما  :تبارؾ وتعاذل غَت سبيل العلم فقاؿ اتّباع قد هناان عن سبلـف اإلإ 
 ٌم ِإفَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأولَِئَك َكاَف َعْنُو َمْسُئواللَْيَس َلَك ِبِو ِعلْ 

 . (ٖٙ)اإلسراء:

العلم إذل  أمران بو أو هنينا عنو أف نصل –فالواجب ُب كل أمر من أمور الشرع 
 (ٕ٘ٗ).ْتكمو بطريق من الطرؽ ا١توصلة للعلم

ُب  ظن غالبإذل  للوصوؿوجب عليو النظر  –ف دل يتمكن ا١تكلف من ذلك إف
ال إولذلك دل جيوز علماؤان التقليد  ؛ظن غالبإذل  وال، علمإذل  والتقليد ال يوصل، ا١تسألة

 (ٕٙٗ).للضعيف العاجز ا١تضطر

أو  (ٕٚٗ) وجبوا عليوأُىَو الَِّذي  فهذا ،ليس معو آلة االجتهادالَِّذي  ي؛وىو العام
 . ف يستفيت ويقلد من استفتاهأجازوا لو أ

من أىل االجتهاد أنّو  ال جيوز لو استفتاء من دل يغلب على ظنوأنّو  تفقوا علىوقد ا
  (ٕٛٗ). والورع

 فاالجتهاد ،ف يسأؿ من يظنو غَت عادل وال متدينأ يال جيوز للعامأنّو  واتفقوا على
جواز استفتاء ُب  واختلفوا ،حاؿ من يستفتيو ٔتثابة نصيبو ا١تقدور عليو من االجتهادُب 

                                                           
ذل العلم إالقضّية من غَت وسيط يوصل  يفتفيد العلم ابحملسوسات، وتصور جزئ :اٟتواس ؛وىذه الطرؽ ىي (ٕ٘ٗ)

نّو اعتقاد أب :وقد عّرؼ العلم بعضهم ،لنظراّيتذل وسط فيكوف من قبيل العلم ابإذا احتاج ذلك التصور إ، و يّ البديه
وىو العلـو ا١تتواترة أو   ،أّما حس السمع والعقل ،جاـز مطابق للواقع ١توجب واٞتـز ا١تطابق الذي موجبو حس وعقل

ب وعلى ىذا تكوف أنواع العلم ْتس ،السمع وىو العلـو التجريبّية. واٞتـز ا١تطابق لغَت موجب ىو التقليد يّ غَت حس
فراجع: احملصوؿ بتحقيقنا  ؛«والتجريبّيات ،واؼبتواترات ،والنظراّيت ،والبديهّيات، اغبسّيات»الطرؽ ا١تؤدية لو ىى: 

 .(ٜ/ٔ)واٟتاصل  (،ٗ)وهبامشو ا١تعادل  (ٜٙ)واحملصل  ،وما بعدىا (ٛ/ٔ)
  (.ٕٓٙ/ٕ)عبلـ ا١توقعُت أانظر:  (ٕٙٗ)
  (.ٚٚ/ٙٚص ) ىامش انظر: ما تقدـ َب حكم التقليد من اختبلؼ َب (ٕٚٗ)
انظر احملصوؿ  ؛ويرى اجتماع الناس على سؤالو ،ذا رآه منتصًبا للفتوى ٔتشهد من ا٠تلقإقالوا: ويعرؼ ذلك  (ٕٛٗ)
 ٥تطوطتنا. (ٜٗٙ/ٕ)
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حالو كحاؿ أف يكوف  واٞتمهور على منع استفتاء ٣تهوؿ اٟتاؿ خشية ،اؿ٣تهوؿ اٟت
 (ٜٕٗ). ة ا١تانعة من قبوؿ قولوالعاميّ ُب  السائل

ف جيتهد ُب أا١تقلد  يفعلى العام –ف اختلفت أقواؿ ا١تفتُت اجملتهدين ُب ا١تسألة إو 
 (ٕٓ٘). ٣ترى قوة ظن اجملتهد يذلك طريق قوة ظنو جير ألّف ، أعلمهم وأورعهم

                                                           
واألحكاـ  (،ٜٗٙ/ٕ)واحملصوؿ  (،ٜٖٜ/ٕ)وا١تعتمد  (،ٜٖٓ/ٕ)انظر تفاصيل أقوا٢تم فيو ُب ا١تستصفى  (ٜٕٗ)
 .(ٚٚوٙٚص )َب  وما قدمناه ُب (،ٕٓٗ-ٜٖٕ)رشاد الفحوؿ إو  (،ٕٖٕ/ٗ)
هبذا النوع من االجتهاد وعمو ُب ا١ترجحات اليت يستطيع أف يرجح هبا قوؿ  يّ مّ لزاـ األإولؤلصوليُت كبلـ طويل َب  (ٕٓ٘)

 فراجعو َب ا١تراجع السابقة. ؛بعضهم على بعض
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 : ما َيوز فيو التقليد

 ،وصفاتو -تبارؾ وتعاذل-األصوؿ ا١تتعلقة ابالعتقاد ُب وجود هللا ُب  ال جيوز
كما أف ،  العلمإذل  والتقليد ليس طريقا، العلم -ة ا١تطلوب ُب ا١تسائل االعتقاديّ ألّف  وذلك

ه وما عداه ابعتقادكافّة   كلف الناسالَِّذي   وىو ،اٟتق ُب مسائل االعتقاد واحد ال يتعدد
 . الكفر أو الفسقُب  ابطل يوقع

ا١تعروفة  –ة علميّ ة الة الفروعيّ شرعيّ ال حكاـمنحصر فبل األ: ذفإفمجاؿ التقليد 
ف ابلقلب أب واإلقرار٨تو الشهادة ابللساف أّما  ،من الدينأهّنا  دل يعلم ابلضرورةإذا  ابلدليل

 ودل يكن لو كفوا ،دل يلد ودل يولد ،لوال شبو وال مث، وحده ال شريك لوتبارؾ وتعاذل هللا 
 ،ال ديوتالَِّذي  اٟتي ،ا١تميت ينو احملأو ، شيء مرجع كلوإليو ، شيء خالق كل، أحد
ٝتائو ليس ألوليتو وال آلخريتو انقضاء وىو على أدل يزؿ بصفاتو و  –تبارؾ وتعاذل- وأنو

 . العرش استوى

نبيائو أوخاًب  ،عبد هللا ورسولو -صلى هللا عليو وآلو وسّلم- اف ٤تمدً والشهادة أب
وا٠تلود ُب اآلخرة ألىل السعادة ابألدياف ابألعماؿ  ف البعث بعد ا١توت للمجازاةأو  ،حق

 . وألىل الشقاوة ابلكفر واٞتحود ُب السعَت حق اٞتّنةُب  والطاعة

 -تبارؾ وتعاذل -وما فيو حق من عند هللا  -تبارؾ وتعاذل -القرآف كبلـ هللا  فّ أو 
 . األدياف ّتميعو واستعماؿ ٤تكموجيب 

ال بو من إال تتم َما  ويلـز ا١تسلم من علمها علم، الصلوات ا٠تمس فرض فّ أو 
 . هاأحكامطهارهتا وسائر 

 . بو الإيفسد صومو وما ال يتم َما  ويلزمو من علم ،صـو رمضاف فرض فّ أو 

ومىت  ،لزكاةٕتب فيو اَما  ف يعرؼأ ف كاف ذا ماؿ وقدرة على اٟتج لزمو فرضاإو 
 . كم ٕتبوُب   ،ٕتب

 . سبيبلإليو  ف استطاعإ ،ف اٟتج عليو فرض مرة واحدة ُب العمرف يعلم أبأويلزمو 
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٨تو ٖترًن الزان والراب . ذل أشياء أخرى يلزمو العلم ّتملتها وال عذر لو ابٞتهل هباإ
والشهادة  ،والغصب والرشوة على اٟتكم ،وا٠تمر وا٠تنزير وأكل ا١تيتة و النجاس كلها

كاف شيئا ال يتشاح فيو إذا   الإ ؛ابلزور وأكل أمواؿ الناس ابلباطل وبغَت طيب من أنفسهم
 . وال يرغب ُب مثلو

وٖترًن نكاح  ،كّلو  ووجوب العدؿ ،ُب النفس أو ا١تاؿ أو العرضكّلو   وٖترًن الظلم
  (ٕٔ٘).وٖترًن قتل النفس ا١تؤمنة بغَت حق ،ومن ذكر معهن ،األمهات واألخوات

 ،فهذه وما جيرى ٣تراىا كلها فرض عُت على كل مسلم ومسلمة العلم هبا وأبدلتها
طلب العلم فريضة على كل »:  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم- ا١تقصودة بقولوفهي 
 . فبل ٣تاؿ فيها الجتهاد وال تقليد. (ٕٕ٘)«مسلم

  (ٖٕ٘). أيضا مورالقوؿ ّتواز التقليد ُب ىذه األإذل  وقد ذىب بعضهم ؛ىذا

-ال عند عدـ الظفر بنص عن هللا إف التقليد استثناء ال جيوز ذلك أل يءوليس بش
مور ليست كذلك فاألدلة وىذه األ -صلى هللا عليو وآلو وسّلم- ورسولو -تبارؾ وتعاذل
خراجها من دائرة إفينبغي  ؛كثَتة والعلم هبا متيسر لكل عاقل  الكتاب والسّنةعليها من 
 . جتهاديّةا١تسائل اال

                                                           
  (. ٔٔ-ٓٔ/ٔ)انظر: جامع بياف العلم  (ٕٔ٘)
 ،ُب الكامل يخرجو ابن عدأكما   ،ُب األوسط عن ابن عباس والطرباين ،الفردوسَب مسند  يخرجو الديلمأ (ٕٕ٘)

وأخرجو ٘تاـ عن  ي،وا٠تطيب َب التاريخ عن اٟتسُت بن عل ،وكذلك الطرباين ُب الصغَت ،ُب الشعب عن أنس يوالبيهق
والبيهقي ُب الشعب  ،وسطوالطرباين ُب األ ،أيًضا يوا٠تطيب ُب التاريخ عن عل ،والطرباين عن ابن مسعود ،ابن عمر
 (.ٖٕٔ/ٕ)ُب الفتح الكبَت  امعلى  ،سعيد عن أيب

 (،ٖٚٛ)وا١تستصفى  (،ٔٓٗ/ٕ)ومسلم الثبوت ْتاشية ا١تستصفى  ،وما بعدىا (ٖٕٗ)رشاد الفحوؿ إانظر:  (ٖٕ٘)
 ّف ا١تذاىب ُب التقليد ُب العقلّيات ثبلثة ىى: أوقد ذكر 

 ا.وحرمة النظر مطلقً  ،أواًل: وجوب التقليد
 كثرين.ووجوب النظر وىو قوؿ األ ،اثنًيا: حرمة التقليد

على  يسنو ، وشرح اإل(ٖٕٕ/ٗ)نظر: األحكاـ او  ؛الوجوب والتحرًن خرجو من دائرٌبأو  ،اثلثًا: جواز التقليد فيها
 ط. التوفيق. (ٜٛٔ/ٖ)ا١تنهاج 
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  ةصريّ يداع بدار الكتب ا١ترقم اإل

ٕ٘ٔ٘/ٜٔٚٛ 

 ٜٚٚٔ-ٖٛٓٚ-ٖٖ-ٚ دورلّ الًتقيم ال

 ا١تطبعة الفنية

 عابدين-ة متفرع من شارع الساحة ش الشقفاتيّ ٕٕ

 القاىرة -ٕٜٙٛٔٔت 
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 اػباسبة

لوحظ وإذا ، ف آتى فيو ّتديدأف ىذا البحث ْتث وصفي دل أحاوؿ إ -ٔ
 . ال ُب ذات ا١تسألة،  اطبلع القارئتكوف اٞتدة ُب من ذلك فرٔتاشيء  فيو

عن غَت  يوصعوبة ولوجو على مثل، ة ا١توضوعحساسيّ  ؛على ذلك ٛتلٍت يوالذ
 . يأو من سوا فيو ٘تهيدا ١تا بعده مٍتأف يكوف  أرجوالَِّذي  -السبيل 

ف يتساءؿ بعد أو ال مناص للقارئ نّ إف -ومع أقساـ البحث هبذه الصفة  -ٕ
 وما ؟قاـ بذلكالَِّذي  كيف انسد ابب االجتهاد ومن  -التقليد ف يعرؼ حكم االجتهاد و أ

كانوا يروف االجتهاد واجبا على كل مسلم   –ٚتيعا–داـ سلفنا الصاحل َما  األسباب
 ؟ ومسلمة ولكن ْتسب طاقة كل منهم

طارئة فهي  سبلـوتعطيل العقوؿ أمورا يرفضها اإل تبعّيةوما داموا يروف التقليد وال 
ف أيخذ هبا أ١تسلم وال مسلمة ينبغي  ال، ةسبلميّ ة اإلعقليّ وال يسبلملفكر اإلودخيلة على ا

 . كذلكاألمر   فما داـ، «والضرورة تقدر بقدرىا» ،ال عند الضرورةإ

إذل األمر  والتقليد ،األّمة الطارئ ُب حياةإذل األمر  فكيف ٖتوؿ االجتهاد ؛ذفإ
 ؟ فيهااألصل 

الفكر ُب  ىذا االنقبلب ا٢تائلإذل  عوامل كثَتة أدت -ىناؾ- فأال شك 
 . اإلطبلؽ ليس من بينها على أف العامل الديٍتوال شك ، يسبلماإل

وأوؿ من رفض ، همالك وموطأ ماـف حيمل الناس على فقو اإلألقد حاوؿ ا١تنصور 
 . مالك ماـذلك اإل

أَبُو  ف حيمل على آراء أيب يوسف فقو ابن حنيفة وعارض ُب ذلكأوحاوؿ الرشيد 
 . وسفي

الضمٍت على انسداد االتفاؽ  يشبوَما  وحصل، ومع ذلك فقد راجت فكرة التقليد
 . ابب االجتهاد ا١تطلق
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بن ٤ُتَمَّد  ماـاإلُىَو  آخر ٣تتهد مطلق كاف فّ أ سبلميّ ويعترب مؤرخو التشريع اإل
 يجاء بعده ٦تن يستحق ىذا اللقب وحىت الطرب َما  ىػ وأنوٖٓٔسنة ) جرير الطربي ا١تتوُب

مة األربعة رضواف هللا ف التقليد كاف قد وقف عند األذلك أل، تقليدهإذل  إتو كثَتوفَما 
 ؟ فكيف حدث ذلك –عليهم تعاذل 

الرأي لدى حريّة  لقد خاؼ كثَت من اٟتاكمُت من االجتهاد ابعتباره ٔتثل قمة
 . من قلقكانت تسببو اجتهادات بعض اجملتهدين ٢تم َما   دل ينس بعض اٟتاكمُت، ا١تسلم

ابتدعو بعض الَِّذي  ىذا الطبلؽ، هفىت بعدـ وقوع طبلؽ ا١تكر أمالك  ماـفاإل
، نو ال قيمة لومالك يفىت أب ماـذا ابإلإ، خلفاء بٍت العباس لبلستيثاؽ من الناس ُب البيعة

ال تطلق نساؤىم وال حينثوف ُب أدياهنم ألهنا  - ف الثائرين ضدىمأ ،وفحوى فتواه تلك
 . ماـيذاء اإلإوكانت تلك الفتوى سببا ُب ، اهكر أخذت ابإل 

ورأى . غَت أىلوإذل  ف يسند ذلكأوروج اٟتكاـ فكرة ا٠توؼ من االجتهاد 
ا من االبتبلء ٔتجتهدين ال يوثق ٢تم غبلؽ ابب االجتهاد أمنً إف ُب أالكثَتوف من العلماء 

تقليد األئمة إذل  الناس وردوا ،عوازفصرحوا ابلعجز واإل ،وال دين وقد يستأ٢تم اٟتكاـ يبرأ
ف يتداوؿ تقليدىم مفهـو العلم على نقل مذاىبهم وعمل كل مقلد أبل حظروا ، األربعة

  (ٕٗ٘). ٔتذىب من قلده منهم

ف إغبلؽ ابب االجتهاد و إوىكذا التقت رغبة الساسة ٔتخاوؼ العلماء على 
 . ىداؼاختلفت ا١تقاصد واأل

ذلك من إليو  وما أدى،  ١تذاىبهمىبُتذتبعو من تعصب بعض ا١تتمَما  ٍب تبع ذلك
 . أّمتنااتريخ ُب  صراعات ومنازعات كاف ٢تا أسوا اآلاثر

السليم  يكاف يتمتع بو الفكر والرأَما   لنا من خبلؿ البحث مدىتبُّت لقد  -ٖ
 . والتابعُت -مرضي هللا تعاذل عنه- من الصحابة -السلف الصاحل عند-حقيقية حريّة  من

                                                           
 (. ٓ٘ٔٔمقدمة ابن خلدوف ) (ٕٗ٘)
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وال ، داـ ال يصطدـ بنصَما  كاف كل منهم حيًـت ألخيو رأيو وفكرهولقد رأينا كيف  
 . معتربإٚتاع  ذ عن كتاب أو سنة أوشي

ترفضو نصوص الَِّذي  كذلك الرأي الفطَت ا١تنبتُىَو   -عندىم- ف الرأي ا١ترفوضإو 
 . ا١تعترباإلٚتاع  الكتاب أو السنة أو

ة كانت فرديّ ٙترة الشهوة والرغبة ُىَو  وإمّنا، العاّمة سبلـقواعد اإلإذل  وال ديت بسبب
 . ةٚتاعيّ أو 

على  والتابعُت -مرضي هللا تعاذل عنه- كما اتضح لنا مدى حرص الصحابة  -ٗ
ف جيتهدوا ويدعوا من بعدىم جيتهدوف من خبلؿ رفضهم االجتهاد ُب اٟتوادث قبل أ

هاد ُب أمور جياؿ ا١تسلمة نصيبو الكامل من االجتوذلك ٟتمل كل جيل من األ، وقوعها
، ينسجم مع الطريقة اليت نزؿ فيها القرآف الكرًنالَِّذي  األسلوبُىَو  وألف ذلك ؛دينو

 . وأحاديثها حكاـوجاءت هبا آايت األ

اجتهدوا فيما اجتهدوا فيو َما  - ف األئمة اجملتهدينأمن البحث تبُّت كما -٘
 ف يقلدىمأانوا يريدوف وما ك، مراجع للمسلمُت ُب كل زماف ومكاف اجتهاداهتملتكوف 

على العادل ا١تسلم من  -تبارؾ وتعاذل- فرضو هللاَما  اف يؤدو أرادوا بذلك أولكنهم ، أحد
فهم كتاب إذل  يديهمخذ أبواأل عاّمتهمثناء من يستفتيو من إو ، وتوجيو عبادة، إليو الدعوة

م كانوا هنّ إفولذلك ، عطائهم النموذج وا١تثل ُب طرائق االستنباطإو ، رهبم وسنة نبيهم
 . النهي عن تقليدىمُب  يشددوف

توفر عليها من يدرسها ابلعناية اليت إذا  -تركوىاإذل - ة ا٢تائلةفقهيّ الثروة ال فّ إ -ٙ
ويستفيد من طرائق فهمهم ، ماكنهاأزمنتها و تستحقها وجيردىا من الوقائع ا١ترتبطة أب

ا ستؤدى دور الشرح والتفسَت هنّ إف –ساليب االستنباط أو ، للنصوص وتطبيقها على الوقائع
أحكاـ  ُب كل عصر على اٟتصوؿ على الدارسُتوستساعد  الكتاب والسّنةلنصوص 

ة غَت اجملمع عليو يصادمهم من الوقائع شريطة عدـ االلتزاـ ْترميّ َما  ة مقبولة لكلفقهيّ 
 . منها
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 ،حياة ا١تسلمُتُب  مهية االجتهادأمدى  -أيضا من خبلؿ البحث- وقد ظهر -ٚ
من توافرىا ُب من يتصدى ٢تذا ال بد  ولذلك كانت شروط صعبة، وخطورة دوره البالغ فيها

فيفسدوا  ،شباه العلماءألئبل يقتحم ىذا اٟتمى . حياة ا١تسلمُتُب  الدور البالغ ا٠تطورة
 . على الناس دنياىم وأخراىم

تخاب انُب  واجب العناية البالغةاألّمة  ف ىذه الشروط تلقى على كاملأكما 
 عداد القادرينإل، ات البلزمة ١تتفوقيهممكانيّ وتوفَت اإل، وتربيتهم على، طبلب علـو الشريعة

 . ةمّ حياة األُب  داء ىذا الواجبمنهم بعد استيفاء الشروط أل-

ُب  ة اٞتادة للمساعدةفقهيّ ال واألكادديياتسيس اجملامع أتإذل  وقد حيتاج ذلك
 . ٖتقيق جزء من ىذه الغاية

عادة النظر ُب ٚتيع إالعمل على ُىَو  -ا١تسلموف إليو  يلتفتينبغي أف َما  ؿومن أو 
فقد ثبت فشل تلك  ،وحىت الدراسات العليا، يبتدائاعتبارا من اال مناىج التعليم الديٍت

 ؟ عداد العادل ا١تقلد اٞتيد فما ابلك ابجملتهدإُب  ا١تناىج

 ا دعوةهنّ أال إتفهم ينبغي أف  ال -بشروطو- فتح ابب االجتهادإذل  ف الدعوةإ -ٛ
 كالدعوة ؛جياد القادرين على ٦تارسة ىذا الواجبات البلزمة إلمكانيّ ا١تسلمُت لتوفَت اإلإذل 
 . عداد العدة لذلكإة احملتلة ٔتا تقتضيو من سبلميّ ٖترير األراضي اإلإذل 

وإظهار  ، وسعادة شريعتو تبارؾ وتعاذل،- عبلء كلمة هللاإلِىَي  -ىذه الدعوة  فّ إو 
معاٞتاهتا وإظهار ، الناسإذل  ةسبلميّ تقدًن الشريعة اإل فّ إف، كلمتو على كل كلمة

ة قناع الناس بصبلحيّ إإذل  سبيلنا- مشكبلت اٟتياة ا١تعاصرة من قبل ٣تتهدين ٣تددين
ودينحهم صفة ، ةعاطفيّ الصفة ال، عداىاَما  ة وأفضليتها وامتيازىا على كلسبلميّ الشريعة اإل

 . قناع الناس بدعوهتمإُب  ٞتادينالدعاة ا

ة سبلميّ لئك الذين يريدوف ترويض الشريعة اإلأو وقد ٗتتلط ىذه الدعوة بدعوة 
ولكن التفريق بُت  «عصرنة الشريعة»وٛتلها على مباركة ٚتيع ا٨ترافاهتم ٖتت شعار 

ة وتلك دعو  ،فهذه دعوة ىدـ تبارؾ وتعاذل؛- ف شاء هللاإمر العسَت ألالدعوتُت ليس اب
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ودعوتنا دعوة للتمسك ، وابتعاد دعوهتم دعوة ا٨تبلؿ، ودعوتنا دعوة جهاد واجتهاد، بناء
إذل  ودعوهتم دعوة للتحاكم ،هاحكامخضاع كل شئوف اٟتياة ألإو ، أبىداب الشريعة

 ذف هللاف ا١تستقبل والعاقبة لدعوتنا إبإولذلك ف ؛ة فقطسبلميّ اإلاألٝتاء  عارتوإو ، الطاغوت
  .والفناء لدعوهتم، تبارؾ وتعاذل-

 ..عا١تُتف اٟتمد هلل رب الأوآخر دعواان 



 111 

 اؼبراجع
 ا١تؤلف اسم الكتاب مسلسل

  القرآف الكرًن  .ٔ

 شافعيّ لل أحكاـ القرآف  .ٕ

 للجصاص أحكاـ القرآف  .ٖ

 عريبّ ابن ال أحكاـ القرآف  .ٗ

 الزركشي الربىاف ُب علـو القرآف  .٘

 القرطيب اٞتامع ألحكاـ القرآف  .ٙ

 الطربي ياف ُب تفسَت القرآفجامع الب  .ٚ

ة ُب عربيّ ٣تمع اللغة ال معجم ألفاظ القرآف  .ٛ
 القاىرة

 صفهاينالراغب األ ا١تفردات ُب غريب القرآف  .ٜ

 وابن قتيب أتويل ٥تتلف اٟتديث  .ٓٔ

 كتب اٟتديث

 ابن حجر العسقبلين أحاديثالتلخيص اٞتَت ُب ٗتريج   .ٔٔ

الفتح الكبَت ُب ضم الزايدة إذل اٞتامع   .ٕٔ
 صغَتال

 

 العجلوين لباسكشف ا٠تفا ومزيل اإل ـ .ٖٔ

 دمحم فؤاد عبد الباقي اللؤلؤ وا١ترجاف  .ٗٔ



 112 

 شرقُّت لفيف من ا١تست لفاظ اٟتديثا١تعجم للفهرس أل  .٘ٔ

 كتب أصوؿ الفقو

 السبكي هباج ُب شرح ا١تنهاجاإل  .ٙٔ

 ٙٚٔٔالدىلوي ت  عقد اٞتيد -االجتهاد والتقليد   .ٚٔ

موسى ٤ُتَمَّد  سيد .د االجتهاد ومدى حاجتنا إليو  .ٛٔ
 «تواان»

 مدياآل حكاـُب أصوؿ األ حكاـاأل  .ٜٔ

 ابن حـز حكاـُب أصوؿ األ حكاـاأل  .ٕٓ

 ا١تارودي أدب القاضي  .ٕٔ

 ٕٓ٘ٔت : الشوكاين رشاد الفحوؿإ  .ٕٕ

 دمحم: ا٠تضري أصوؿ الفقو  .ٖٕ

  أصوؿ السرخسي  .ٕٗ

 عبد هللا الًتكي. د أٛتد ماـأصوؿ مذىب اإل  .ٕ٘

 م اٞتوزيابن قي عبلـ ا١توقعُتإ  .ٕٙ

 العبادي اآلايت البينات على شرح ٚتع اٞتوامع  .ٕٚ

 الزركشي البحر احمليط  .ٕٛ

 دمحم أديب صاحل سبلميّ تفسَت النصوص ُب الفقو اإل  .ٜٕ

 سنويّ األ التمهيد ُب ٗتريج الفروع على األصوؿ  .ٖٓ

 القراُب تنقيح الفصوؿ ُب اختصار احملصوؿ  .ٖٔ



 113 

 مَت ابدنشاهأ تيسَت التحرير  .ٕٖ

ابن السبكي واٞتبلؿ  مع شرحوٚتع اٞتوامع   .ٖٖ
 احمللى

 رموياأل اٟتاصل من احملصوؿ  .ٖٗ

شيخنا عبد الغٍت عبد  ة السنةحجيّ   .ٖ٘
 ا٠تالق

الرد على من أخلد إذل األرض وجهل اف   .ٖٙ
 االجتهاد ُب كل عصر فرض

 ىٜٔٔالسيوطي ت 

 شافعيّ ال ماـاإل  الرسالة  .ٖٚ

 ابن قدامو روضة الناظر وجنة ا١تناظر  .ٖٛ

 النسفي  حواشيوشرح ا١تنار و   .ٜٖ

 ٙ٘ٚاالّتي  شرح ٥تتصر ا١تنتهى البن اٟتاجب  .ٓٗ

 الغزارل شفاء الغليل ُب مسالك التعليل  .ٔٗ

 الشوكاين القوؿ ا١تفيد ُب االجتهاد والتقليد  .ٕٗ

 عبد العزيز النجاري كشف األسرار على أصوؿ البزدوي  .ٖٗ

 الرازي احملصوؿ من علم أصوؿ الفقو  .ٗٗ

 ابن بدراف أٛتد ماـا١تدخل إذل مذىب اإل  .٘ٗ

 مبل خسرو واٟتاشية لبلزمَتي ا١ترآة على ا١ترقاة مع اٟتاشية  .ٙٗ

 الغزارل ا١تستصقى من علم األصوؿ  .ٚٗ



 114 

 واألنصاريابن عبد الشكور  مع شرحو مسلم الثبوت  .ٛٗ

 دمحم أديب صاحل ومناىج االستنباط سبلميّ مصادر التشريع اإل  .ٜٗ

 بصريال  ا١تعتمد ُب أصوؿ الفقو  .ٓ٘

 الشاطيب عليقات درازا١توافقات مع ت  .ٔ٘

 الغزارل ا١تنخوؿ من تعليقات األصوؿ  .ٕ٘

 اٟترمُت واٞتبلؿ احمللى ماـاإل الورقات مع شرحها  .ٖ٘

 ابن حـز النبذ  .ٗ٘

 عيسى منسوف نرباس العقوؿ ُب ٖتقيق القياس عند علماء األصوؿ  .٘٘

 سنويّ اال هناية السوؿ ُب شرح منهاج الوصوؿ  .ٙ٘

 كتب أخرى متفرقة

 شافعيّ ال ماـاإل األـ  .ٚ٘

 ورل هللا بن عبد الرحيم الدىلوي ُب بياف أسباب ا٠تبلؼ اإلنصاؼ  .ٛ٘

 الزبيدي اتج العروس من جواىر القاموس  .ٜ٘

 ابن عبد الرب جامع بياف العلم وفضلو  .ٓٙ

 ا٠تطيب البغدادي الفقيو وا١تتفقو  .ٔٙ

  ٣تموع مهمات ا١تتوف  .ٕٙ

 ابن تيمية ٣تموع الفتاوى الكربى  .ٖٙ

 نوويال اجملموع شرح ا١تهذب  .ٗٙ



 115 

 الربازي ٥تتار الصحاح  .٘ٙ

 ا١تقري ا١تصباح ا١تنَت ُب غريب الشرح الكبَت  .ٙٙ

 

 ابإلشارةىذا وقد رأيت االقتصاد على ذكر أىم ا١تراجع ُب ىذه اٞتريدة واكتفيت 
 . إذل البعض اآلخر ُب ىوامش الصفحات
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