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ABSTRACT 

 The Scientific Concept of mujtahid( the hard-working Fundamentalist). 

Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon our 

prophet, and His family and companions. 

This research consists of an introduction, two papers, eight demands and a 

conclusion. 

The introduction contains the introduction of the topic to suit its problems. 

The first topic: the concept of Fundamental ijtihad, it individually presents the 

concept of Ijtihad among the people of the Arabic tongue, and the people of the 

assets, which is the subject of the first demand.  

As for the second topic: Rulings on ijtihad in Islam and the conditions, it also 

consists of four demands: 

The first demand is the ruling on ijtihad. It states that the scholars divided the 

ijtihad in general into two sections: 

Section I: Individual duty on everyone who reaches the responsible age and 

conditions to perform religious duties in Islam. 

Section 2: Collective duty, which is that there is in the nation who strives to find the 

appropriate Shari'ah ruling for the new issues, and that the Mujtahid cannot do so 

unless he has deep knowledge of the positions of the Islamic jurisprudence. 

The second demand :  It is about the evidence of the legitimacy of ijtihad: from the 

Qur'aan and Sunnah, and the consensus of the Sahaabah (may Allaah be pleased 

with them). 

In the third demand: I highlighted the conditions of Ijtihad, the majority of the 

fundamentalists, and Imam Shati’bi, in Almowafaqat. 

In the fourth demand: the virtue of Itjihad in Islam, its benefits, and its fruits; and 

that of its benefits; it also concluded many of the demands of the quality of the 

statement; to highlight the opinion of the researcher. 

https://islamqa.info/en/111926
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Conclusion : 

Ijtihad scholars and fundamentalists are the best and the highest people; because 

they are the heirs of the Prophet , peace be upon him,in the statement of the 

Legitimate evidence, and work it. 

It is not permissible for one to strive and to lead the fatwa (opinion concerning 

Islamic law) unless he is a scholar of the Arabic language and its arts in general, 

with the legal sciences of origin, jurisprudence, interpretation, and speaking In 

general, knowing the purposes of The legitimate purposes, so that he can realize the 

purpose of God Almighty, and his Messenge, peace be upon him. 

Ijtihad should not stop, until the branches are presented to their origins, and we 

know the reasons for their diligence, and it does not depart from the circle of the 

legal texts and the precise rules that were built and bound, and no one can invade it 

unless they possesses its keys and know its secrets And he walked with great 

patience and knowledge. 

May Allah bless our prophet and master Muhammad and his family and 

companions, and those who follow them to the Day of Judgment. 
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 لخص امل

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، وعلى آله وصحابته أمجعني. 
 وبعد،

 يتكون هذا البحث من مقدمة، ومبحثني، ومثانية مطالب وخامتة.
 يناسب وإشكاالته.حتتوي املقدمة على استهالل املوضوع مبا 

، ويعرض ملفهوم االجتهاد إفرادا ، وهو موضوووع املطلب الول، وا املطلب املبحث األول: مفهوم االجتهاد األصــول
الثاين: مفهوم االجتهاد الصووووووووووووول تركيبا، والفر  بني االجتهاد الصووووووووووووول وما مالله. وا املطلب الثالث: تكلم  عن 

وا الرابع: حتدل  عن الفر  بني االجتهاد الفقهي،  والصوووول، والقياو، والرأي   نسوووبة االجتهادالصوووول وموضووووعه،
 لن هذه مصطلحات متشاهبة يلزم التفريق بينها. وغالبا ما أختم املطالب بصفوة القول  لتظهر شخصية الباحث.

الول: ا حكم االجتهاد الصوووول  ، وهو أيضوووا يتكون من أربعة مطالب: وأما املبحث الثاين: ففي حكمه وشـــروطه
إذ بين  فيه أن العلماء قسووووووووموا االجتهاد عامة  إا قسوووووووومني: القسووووووووم الول: فرض عني على ك  مكل  عاق   ل .  
القسووووووووووم الثاين: فرض الكفاية. وا املطلب الثاين: فيه بيان لدلة مشووووووووووروعية االجتهاد الصووووووووووول. وا املطلب الثالث:  

تهاد، عند مجهور الصووووليني، وعند اممام الشووواملو ا املوافقات.  وا املطلب الرابع: ا فضووو   أبرزت فيه شوووروال االج
 كما ختم  أيضا كثريا من املطالب بصفوة القول  مبراز رأي الباحث..ومثراتهاالجتهاد الصول، وفوائده، 

يتوق ، حىت ترد الفروع إا أصووووووووووووووو ا، أبرز فيه الباحث نتائج البحث، منها: أن االجتهاد الصووووووووووووووول  ب أال خامتة: 
ويتعرف على أسووووباب اجتهادهم، وأنه ال عر  عن دائرة النصوووووة الشوووورعية والقواعد الدقيقة الت بني  وأحكم ، وال  

 يستطيع أحد اقتحامه إال إذا امتلك مفاتيحه.  
 الدين.وصلى هللا وسلم و رك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه، ومن اقتفى ألرهم إا يوم  
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 مقدمة:

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أمجعني. 
 وبعد: 

كثر املدعون لالجتهاد بصفة عامة ا الشريعة امسالمية، وا أصول الشريعة بصفة خاصة، وأنه ليس حكرا على العلماء 
املتقدين من أه  القرون الوا املفضلة من القرن الثاين للهجرة، وما بعدها ممن أسسوا وقعدوا القواعد للدراسات الشرعية 

الذين كان  م السبق ا وضع علم اجلرح والتعدي ، ومعرفة املقبول من احلديث  ا خمتل  العلوم امسالمية ا احلديث
واملردود، وكذلك أه  الصول الذين كان  م منهج متميز للتعام  مع اخلطاب الشرعي، ووضعوا هم أيضا أسسا وضوابط 

م العرب الذي نزل القرآن الكرمي مستمدة من العقيدة امسالمية، ومن القرآن الكرمي والسنة النبوية الصحيحة، ومن كال
 هبا، ونطق الرسول الكرمي بفصيحها. 

وا القرون الوا مل يكونوا حيتاجون إا علوم ا اللغة، أو املنطق، أو غريها  لهنا كان  راسخة ا أذهاهنم وإن مل يسعوا 
ري تعلم العلوم العربية، والشرعية، إليها، لكن بعد اختالال لسان العرب بغريهم، والمة مبختل  المم أضحى من الضرو 

 وغريها من العلوم املساعدةلفهم اخلطاب الشرعي كما أراد هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم.
 وجاء هذا البحث ليساهم ا إعطاء املفهوم الصحيح للمجتهد بصفة عامة، والصول بصفة خاصة.

 فما مفهوم االجتهاد عامة؟ (1
 خاصة؟وما مفهوم االجتهاد الصول  (2
 وما هي شروال االجتهاد ؟ (3
 كي  نفر  بني أنواع من املصطلحات املشاهبة؟ (4
 وما هي فوائده ومثراته؟ (5

 هذا ما سنتعرف عليه من خالل هذا البحث املكون من مقدمة، ومبحثني ومثانية مطالب:
 مقدمة:

 املبحث األول: مفهوم االجتهاد األصول:
 املطلب األول: مفهوم االجتهاد األصول إفرادا  
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 املطلب الثاين: مفهوم االجتهاد األصول تركيبا

 املطلب الثالث: نسبة االجتهاد األصول وموضوعه

 املطلب الرابع: الفرق بني االجتهاد الفقهي  واألصول والقياس.
 االجتهاد األصول: حكمه وشروطه  :املبحث الثاين

 األول: حكم االجتهاد األصولاملطلب  

 املطلب الثاين: أدلة مشروعيته

 املطلب الثالث: شروط االجتهاد 

 املطلب الرابع: فضله ومثرته.

 خامتة. 
 املبحث األول: مفهوم االجتهاد األصول:

يتطلب أن نعرف هذا املصطلح: "االجتهاد الصول" يتكون من كلمتني: الوا: االجتهاد، والثانية: الصول، وهذا 
 ك  كلمة على سبي  امفراد، مث نعرفه على سبي  الرتكيب.

  املطلب األول: مفهوم االجتهاد األصول إفرادا  
 أوال: مفهوم االجتهاد ا وضع اللسان العريب:
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بن ترمجه اختصارا: املبارك بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد جمد الدين أبو السعادات الشيباين املوصلي الشافعي املعروف  ( 1)
هو، مسع احلديث وقرأ القرآن وأتقن علومه وحررها، وقد أل  ا سائر العلوم مؤلفات مفيدة، منها: "جتريد أمساء الصحابة" 544عام: اللري، ولد 

، و" 143-4/141هو. انظر: وفيات العيان 606 ملوص  سنة:  -رمحه هللا–مطبوع، و" جامع الصول ا أحاديث الرسول"مطبوع. توا 
 .5/272، والعالم،13/59البداية والنهاية، 

هو(، »منال الطالب ا شرح ملوال الغرائب«، حتقيق: د. حممود 606ابن اللري )جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد املتوىف: انظر: ( 2)
 .179، ة: حممد الطناحي، مكتبة اخلاجني  لقاهرة

ي، أحد الئمة ا اللغة والدب، مولده ووفاته ا هراء خبراسان، والزهري: نسبة ترمجته اختصارا: أبو منصور حممد بن أمحد بن الزهر ا راو ( 3)
ه: إا جده الزهر، عين  لفقه ا أول أمره، مث غلب عليه التبحر ا العربية فرح  ا مللبها، وقصد القبائ  وتوسع ا أخبارهم، من مؤلفات

 .5/311ظر: العالم، هتذيب اللغة، وغريب اللفاظ الت استعملها الفقهاء. ان
اعتىن بتصحيحها: أمني حممد عبد الوهاب، حممد الصاد  العبيدي، دار  »لسان العرب«،هو(، 711-630انظر: ابن منظور )حممد بن مجال الدين: ( 4)

 . 1/43،44م، مادة: جهد، واملصباح املنري للفيومي، 1999هو/1419إحياء الرتاث العريب، مؤسسة دار الرتاث العريب، بريوت، لبنان، الطبعة الثالثة: 

 
 

الطاقة واملشقة  لذا يقال االفتعال وهي من اجلهد واجلهد  لفتح والضم، وهو وزن كلمة االجتهاد ا امليزان الصرا: 
: قد تكرر لفظ اجلهد واجلهد ا احلديث (1)اجتهد ا مح  الصخر، وال يقال اجتهد ا مح  خردلة، قال ابن اللري

 .(2)وهو  لفتح املشقة، وقي  املبالغة والغاية، و لضم الوسع والطاقة، وقي  مها لغتان مبعىن
غاية المر الذي ال أتلو على اجلهد فيه تقول: جهدت جهدي واجتهدت رأيي ونفسي : اجلهد بلوغك  (3)وقال الزهري

 حىت بلغ  جمهودي.
ويقال ملن بذل قصارى جهده ا أداء عم  ما أبنه: جهد  هد جهدا واجتهد. ويقال: االجتهاد والتجاهد وكالمها 

 يفيد معىن بذل الوسع والطاقة. 
ته، وجهدت الدابة وأجهدهتا محل  عليها ا السري فو  ملاقتها، وجهدت ويقال: جهدت فالان جهدا إذا بلغ  مشق

 اللنب جهدا مزجته  ملاء وخمضته حىت استخرج  زبده فصار حلوا لذيذا، قال الشاعر:
 من انصع اللون حلو الطعم جمهوده** وصف أيله بغزارة لبنها
مأخوذ   )إذا جلس بني شعبها وجهدها(لصالة والسالم:  واملعىن أنه مشتهى ال مي  من شربه حلالوته ومليبه، وقوله عليه ا

 من هذا، ويقال جاهد ا سبي  هللا جهادا، واجتهد ا المر بذل وسعه وملاقته  ليبل  جمهوده ويص  إا هنايته.
 .(4)فاالجتهاد: بذل الوسع ا مللب أمر من المور  
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حتقيق: عبد هللا حممود حممد عمر، دار الكتب العلمية   »املستصفى من علم األصول«،، هو(505انظر:أبوحامد الغزال، )حممد بن حممد الغزال، ت:( 5)
 .257م، ة: 2010بريوت لبنان، الطبعة الثانية، 

هو 21432. حتقيق: الشيخ ابراهيم العجوز، دار الكتب العلمية بريوت، لبنان، الطبعة السادسة: 4/397انظر: الحكام ا أصول لحكام، آلمدي، ( 6)
 م. 2011

 
وهذا املعىن ا وضع اللسان العريب يوافق املعىن االصطالحي ا االجتهاد الصول  لن اجملتهد إذا بذل ك  ملاقته من 

 أج  الوصول إا غايته ا اجلمع والتدبري أو ترجيح احتمال ا الدلي  على احتمال آخر حيس بلذة العلم واملعرفة، 
فيفرح فرحة عارمة، وإن لقي هللا ووجد نفسه أنه وافق مراد هللا عز وج  فرح ويتذو  املعاين الشرعية والفكار العقلية، 

 فرحتني: الوا ا الدنيا، والثانية ا اآلخرة بني  جنته ورضاه.
 اثنيا: االجتهاد ا وضع اللسان الصول:

 عرف الصوليون االجتهاد بتعريفات كثرية، انتقي  النني منها:
ل: االجتهادهو عبارة عن بذل اجملتهد وسعه ا مللب العلم أبحكام الشريعة. واالجتهاد تعري  اممام الغزا  األول:

 .(5)التام: أن يبذل الوسع ا الطلب حبيث حيس من نفسه  لعجز عن مزيد مللب
هو استفراغ الوسع يف طلب الظن بشيء من األحكام الشرعية على وجه حيس تعري  اممام اآلمدايالجتهاد:    الثاين:

 النفس العجز عن املزيد فيه.من  
 قال: فقولنا: استفراغ الوسع كاجلنس للمعىن اللغوي والصول، وما وراءه خواة مميزة لالجتهاد  ملعىن الصول.

 وقولنا ا مللب الظن: احرتاز من الحكام القطعية.
 واحملسوسات وغريها.وقولنا: بشيء من الحكام الشرعية: ليخر  عنه االجتهاد ا املعقوالت  

وقولنا: حبيث حيس من النفس من العجز عن املزيد فيه: ليخر  عنه اجتهاد املقصر ا اجتهاده مع إمكان الزايدة عليه، 
 .(6)فإنه ال يعد ا اصطالح الصوليني اجتهادا معتربا

نباال الحكام، ولتتحقق عملية من خالل هذين التعريفني نستنتج: أن االجتهاد هو بذل الطاقة واستفرغ اجلهد ا است
 االجتهاد ال بد من توفر أمرين النني كما قال اممام الشاملو:

الدلة الشرعية وهذه مصدرها الشريعة االسالمية كما أنز ا هللا على نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم اتمة  األمر األول:
وهي الكتاب والسنة وما لب  هبما وهو اممجاع والقياو   ) اليوم أكملت لكم دينكم (كاملة ال يدخلها تغيري وال تبدي 
 وما حلق به من ملر  االجتهاد.
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 . 59النساء، اآلية:( 7)
هو(، »املوافقات ا أصول الشريعة«، وعليه شرح جلي  للشيخ عبد 790انظر: الشاملو )أبو اسحق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرانملي املالكي، ت: ( 8)

 .4/245م، 2006هو/1427هللا دراز، دار احلديث القاهرة، سنة الطبع: 

 
اجملتهد سواء كان إماما كأيب بكر رضي هللا عنه أو مفتيا كأحد علماء السل  الصاحل، فمهمته الكش   األمر الثاين:

على وجوب ملاعة أول المر، ومنهم   عن الحكام الشرعية وبياهنا للناو ومحلهم على االلتزام هبا، وقد نص الشرع
 .(8). واجملتهد مبل  عن هللا عز وج (7)()أطيعو هللا وأطيعو الرسول وأول االمر منكمالعلماء اجملتهدون، قال هللا تعاا:  

 صفوة القول: 
 إن اجملتهد ال بد من توفر فيه صفات:

العلم، فال اجتهاد ا استنباال الحكام الشرعية من أدلتها ا االجتهاد الفقهي، أو ترجيح احتمال معىن دلي   األوىل:
إا معىن آخر كما ا االجتهاد الصول، بال علم، ما عدا االجتهاد الذي يشرتك فيه العامي مع غريه كاجتهاد  المة 

 عام، وشام ، ومستمر، وال ينقطع إا قيام الساعة.أفرادا ومجاعات ا تطبيق الحكام الشرعية، فهذا  
استفراغ الوسع ا البحث عن الدلي  املناسب كما ا االجتهاد الفقهي، أو ا اجلمع والتدبري أو ترجيح احتمال الثانية:  

 على احتمال ا نفس الدلي  فيما يتعلق  الجتهاد الصول.
ثبوت والداللة حبيث ال حيتم  إال معىن واحدا، إذ ال اجتهاد ا الحكام الظن: إذ ال اجتهاد فيما هو قطعي ال  الثالثة:

 الت علم  من الدين  لضرورة،  وال اجتهاد أيضا ا قاعدة أصولية مقطوع هباكقاعدة: " ال حاكم إال هللا".
لم، أو اخرتاع ا جمال الشرعية: فاالجتهاد ا ترجيح معىن لغوي، أو فكرة عقلية، أو اكتشاف ما من شأنه أن يع  الرابعة

معني، ك  ذلك ال يسمى اجتهادا ا اصطالح الصوليني، ما عدا أن تستصحب وسيلة للفهم أو اجلمع أوالرتجيح 
 الشرعي بدليله.

 اثلثا: كلمة" الصول"
ح  لتأم  ا املصطلحات العلمية، ومقارنتها أبصلها اللغوي جند أن هناك ارتباملا ا املعىن، ولكنه ا اصطال

 أه  ك  فن معني أكثر مشوال، وكلمة الصول ال ختر  عن هذا املفهوم.
 فما مفهومه ا أصله اللغوي؟ (1
 وما ذا يراد به ا االصطالح الصول؟ (2
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هو(، الصحاح ات  اللغة وصحاح العربية، حتقيق: أمحد غبد الغفور عطار، دار املالميني، الطبعة 393اجلوهري) امساعي  بن محاد ت: ( 9)
 . 1623/ 4م،1990الرابعة:

ء  انظر: الزبيدي)السيد حممد مرتضى احلسيين(، ات  العروو من جواهر القاموو،حتقيق: مصطفى حجازي، الرتاث العريب، وزارة امرشاد والنبا( 10)
 .451. و447ة: 27م، مادة: أص .  1965هو 1385، 16الكوي ، سلسلة

 
 

 الصول ا وضع اللسان العريب: (1
اللغة، منها: كلمة: الصول: نسبة إا أصول الفقه، وهي ا الصالللغوي مجع، مفردها أص ، و ا عدة معان ا 

احلسب والنسب، والرأي احملكم، قال اجلوهري: الص  واحد الصول، يقال: أص  مؤص . واستأصله: قلعه من أصله. 
قال الكسائي: قو م: ال أص  له وال فص ، الص : احلسب، والفص : اللسان. والصي : الوق  بعد العصر إا 

 :صيلة، قال  على أ املغرب، و مع على أص  وآصال وأصائ ، كأنه مجع 
 لعـــمري ألنت البيت أكـــرم أهله  

 وأقــعد يف أفيــــافه ابألصـــائل                                        
 . (9)ورج  أصي  الرأي، أي حمكم الرأي

)الص : أسف  الشيء، ويطلق ويراد به ما يبىن عليه غريه، أو هو ما يستند وجود الشيء إليه، جاء ا ات  العروو: 
يقال: قعد ا أص  اجلب ، وأص  احلائط، وقلع أص  الشجر، مث َكثُوَر حىت قي : أص  ك  شيء: ما يستندوجود ذلك 
الشيء إليه، فالب أص  للولد، والنهر أص  للجدول، قاله الفيومي، وقال الراغب: أص  ك  شيء قاعدته الت تُومهّمَ  

ئرُه، وقال غريُه: الصُ  ما يُبىن عليه غريه. وأصله علما أيصلهأصال، قتله علما، من الص ، مرتفعًة ارتفَع  رتفاعها سا
 .(10)مبعىن أصاب أصله وحقيقته(

 وقد حقق الصوليون معانيها ا العربية وتتبعوها فوجدوها ال ختر  عن املعاين اآلتية:
ما منه الشيئ، أي مادته، كالوالد للولد، والشجر للغصن، قاله صاحب احلاص . يقولون: هذا العود من تلك  أحدها:

 الشجرة، يعربون عن ُخُلق امنسان حسنها وسيئها.
 ما استند الشيء ا حتقيقه إليه. قاله اآلمدي ا امحكام.  واثنيها:
اللر إا املؤلر  لزم إملالقه على هللا تعاا، وإن أريد ما يتوق  عليه  هو احملتا  إليه، ورد أبنه إن أريد احتيا  واثلثها:

 الشيء لزم إملالقه على الشرال واجلزاء.قاله ا احملصول.
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. وهناية السول ا شرح منها  الوصول إا علم الصول، للقاضي انصر الدين 1/10،11انظر: البحر احمليط ا أصول الفقه، للزركشي، ( 11)
، دار ابن حزم، الطبعة 9، 1/8هو أتلي : مجال الدين عبد الرحيم امسنوي، حتقيق شعبان حممد امساعي ، 685البيضاوي املتوىف 

 م. 1999هو/1420الوا:

 
 

ك  ما أمثر معرفة شيء ونبه عليه فهو أص  له، فعلوم احلس أص   لهنا تثمر معرفة حقائق الشياء، وما عداه   ورابعها:
 فرع له. قاله أبو بكر الصريا ا الدالئ  والعالم.

 الص  ما تفرع عنه غريه، والفرع ما تفرع عن غريه، قال الزركشي: وهذا أسد احلدود، فعلى هذا ال يقال اوخامسها:
 الكتاب: إنه فرع أصله احلس  لن هللا تعاا تواله وجعله أصال دل العق  عليه.

 الص : ما دل عليه غريه، والفرع: ما دل على غريه. قاله املاوردي ا احلاوي.وسادسها:  
أصول الشرع الص : ما انبىن عليه غريه، وقي : ما يقع التوص  به إا معرفة ما وراءه ومها مدخوالن  لن من    وسابعها:

ما هو عقيم ال يقب  الفرع، وال يقع به التوص  إا ما وراءه حبال، كدية اجلنني والقسامة، وحتم  العاقلة، فهذه أصول 
 ليس   ا فروع.

 . ومنه أص  اخلالف، أي منشؤه.(11)منشأ الشيء. أي أصله واثمنها:
 ( الص  ا وضع اللسان الصول:2

 فما مفهومه عند أه  هذا الفن؟  ك  أه  فن أدرى مبصطلح فنهم،
 والص  ا اصطالح الصوليني له أربعة معان:

 الدلي ، كقو م: أص  هذه املسألة الكتاب والسنة، أي دليلها، ومنه أيضا أصول الفقه، أي أدلته.األول:
 از.الرجحان، كقو م: الص  ا الكالم احلقيقة، أي الراجح عند السامع هو احلقيقة ال اجمل  الثاين:

 القاعدة املستمرة، كقو م، إ حة امليتة للمضطر على خالف الص .  الثالث:
 الصورة املقيس عليها، على اختالف مذكور ا القياو ا تفسري الص .  الرابع:

 وزاد اممام الزركشي أربعة أمور أخرى، وهي:
 التعبد، كقو م: إ اب الطهارة خبرو  اخلار  على خالف الص . يريدون أنه ال يهتدي إليه القياو.  أحدها:
 الغالب ا الشرع، وال ميكن ذلك إال  ستقراء موارد الشرع.  الثاين:
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 . 1/11،12والبحر احمليط، ، 9، 1/8انظر: نفس املصادر، هناية السول (12)
 . 1/553هو(، كش  الظنون عن أسامي الكتب والفنون، 1067(حاجي خليفة، )مصطفى بن عبد هللا كاتب جلو القسطنطيين: ت: 13)

 
 استمرار احلكم السابق، كقو م: الص  بقاء ما كان على ما كان حىت يوجد املزي  له.الثالث:
 .(12)املخر ، كقول الفرضيني: أص  املسألة من كذا  الرابع:

 صفوة القول:
ك  هذه املفاهيم ميكن اعتمادها واالستناد إليها وتطبيقها عند االجتهاد الصول، واجلمع أو الرتجيح بني الدلة، 
واستعما ا حججا لتقوية الرأي وتعضيده، ما عدا املخر  ا اصطالح الفرضيني، فإنه العدد الذي ختر  منه الفريضة مث 

 قد تصح، وقد تعول، وقد تصحح. 
 ا املعاين اآلتية:  "األصل"بني املعاين اللغوية واالصطالحية لكلمة  وميكن الربط  

 والصول يقصد الوصول إا الرأي احملكم واملتقن الذي ال يدخله نقض.  أوال: الرأي احملكم،
 وحقيقته، وهذا من أهداف أه  االجتهاد الصول.  اثنيا: إصابة أصل الشيء

 ة وال برهان عليه.فيما ال حج  اثلثا: استئصال الرأي الضعيف
وإن أردت أن تتحقق فارجع إا الص ، وعلماء الصرف يقولون: إن أردت أن تعرف أص    رابعا: لب الشيء وأصله،

 الل  ا الكلمة ردها إا مصدرها أي أصلها، وعلماء الصول يرجعون الفروع إا أصو ا.

 املطلب الثاين: مفهوم االجتهاد األصول تركيبا:

 بني نوعني من االجتهاد: االجتهاد الصول واالجتهاد الفقهي،كما نفر  بني االجتهاد الصول وأصول الفقه.منيز هنا  
 :أوال: مفهوم االجتهاد األصول

هو علم يعرف به كيفية إيراد احلجج الشرعية، ودفع الشبه، وقوادح الدلة اخلالفية إبيراد الرباهني القطعية، وهو اجلدل 
 املنطق إال أنه خص  ملقاصد الدينية.  الذي هو قسم من

وال بد لصاحب هذا العلم من معرفة القواعد الت يتوص  هبا إا استنباال الدلة، كما حيتا  الفقيه اجملتهد، إال أن الفقيه 
 .(  13)حيتا  إليها لالستنباال، وصاحب االجتهاد الصول حيتا  إليها حلفظ تلك الحكام من ا دم(
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 -هو1366الناشر: حممد علي عثمان، مطبعة أنصار السنة احملمدية مبصر،  »الفتح املبني يف طبقات األصوليني«،(املراغي)عبد هللا مصطفى (، 14)
 .14، 13/: 1،م1947

حتقيق: أيب مصعب حممد  18هو(، إرشاد الفحول إا حتقيق علم الصول، ة: 1250 -هو 1173( الشوكاين، )حممد بن علي بن حممد( )ت: 15)
 ب الثقافية، بريوت لبنان.م، مؤسسة الكت1995هو 1415سعيد البدري، الطبعة السادسة:

 
 .(14)واالجتهاد الصول ليس هو أصول الفقه فهذا الخري خمال  لعلمي اجلدل واالجتهاد الصول، وإن كاان اتبعني له

وقد جع  اممام الشوكاين تعري  االجتهاد الصول هو نفس تعري  أصول الفقه بزايدة "ال على وجه التحقيق"  لن 
 التعري -الف الصول: إلزام اخلصم، قال: )وأما االعتبار الثاينالغرض من االجتهاد الصول الذي هو نتيجة للخ

فهو إدراك القواعد الت يتوص  هبا إا استنباال الحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، وقي : - عتبار العلمية  
قي  هو ملر  الفقه...وفيه: أن هو العلم  لقواعد اخل وقي  هو نفس القواعد املوصلة بذاهتا إا استنباال الحكام اخل و 

ذكر الدلة التفصيلية تصريح  لالزم املفهوم ضمنا  لن املراد استنباال الحكام تفصيال وهو ال يكون إال عن أدلتها 
تفصيال، ويزاد عليه "على وجه التحقيق"  مخرا  علم اخلالف واجلدلفإهنما إن اشتمال على القواعد املوصلة إا مسائ  

 .(15)ال على وجه التحقيق، ب  الغرض منه إلزام اخلصم( الفقه، لكن
 اثنيا: الفرق بني أصول الفقه واالجتهاد األصول:

 بعد التأم  وإعمال النظر واالملالع على مفهومي أصول الفقه واالجتهاد فيه، تبني أهنما يفرتقان فيما يلي:
 االجتهاد الصول يبحث عن ضبط أدلة أصول الفقه نفسها.علم أصول الفقه هدفه: ضبط أدلة الفقه، بينما   (1

( االجتهاد الصول: أدلته حجة يدافع هبا اجملتهد عن رأيه ا عوارض الدلة، بينما أصول الفقه دلي  كلي 2
 يستند إليها الفقيه إذا احتا  إليها.

( أصول الفقه سابق على االجتهاد الصول  إذ ال اجتهاد عند نزول الوحي  لن الرسول صلى هللا عليه 3
 وسلم هواملبني ملا نزل عليه. 

 ( االجتهاد الصول: يبحث فيه عن مأخذ اخلالف واالجتهاد، وأصوله، خبالف أصول الفقه.4
 قراء خاة، وأدلة خاصة.( االجتهاد الصول: يبحث فيه عن دقائق العلوم  ست5
 ( اجملتهد الصول حيتا  إا نظر دقيق وفهم اثقب جلملة من العلوم الشرعية واللغوية واملنطقية.6
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هو(، كتاب الفقيه واملتفقه، حتقيق عادل بن يوس  العزاوي، دار ابن اجلوزي، 462أبو بكر اخلطيب البغدادي )أمحد بن علي بن اثب  املتوىف سنة: ( 16)
 .551م، ة:1996هو/1417اململكة العربية السعودية، الطبعة الوا، مجادى الوا 

 . 551املصدر نفسه، ة:( 17)

 
 اثلثا: الفرق بني االجتهاد األصول واجلدل:

وهذه أبرز الفرو  قد تبدو تطبيقات االجتهاد على أنه اجلدل نفسه، واحلقيقة أنه عتل  عن اجلدل ا كثري من المور  
 بينهما:

االجتهاد الصول هو النظر  لقلب، وإعمال الفكر ا الدلة والمارات املوصلة إا املطلوب، بينما اجلدل يكون  (1
  للسان. 

االجتهاد الصول يصح النظر ا الدلة الصولية من واحد، بينما اجلدل ال يصح إال من النني  إذ اجلدل هو: تردد  (2
 .(16)الكالم بني خصمني، إذا قصد ك  واحد منهما إحكام قوله، ليدفع به قول صاحبه

اجلدل واملناظرة أعم من االجتهاد الصول  إذ الخري عتص  لنظر ا أدلة الصول، وعوارضها، خبالف اجلدل فهو  (3
 يعم مجيع العلوم والفنون.

بينما االجتهاد الصول قد يكون فيه ( 17)اجلدل كله سؤال وجواب، فالسؤال هو االستخبار، واجلواب هو امخبار،  (4
 سؤال وجواب، وقد ال يكون كذلك.

ا اجلدل يقصد املرء إفساد قول خصمه حبجة أو شبهة، بينما االجتهاد الصول يقصد صاحبه حتقيق احلق ا املسألة  (5
 ك  اجتهاد أصول جدل، وليس ك  جدل اجتهادا أصوليا، فبينهما عموم وخصوة من وجه. حلجة والربهان،  

 صفوة القول:
االجتهاد الصول:"علم ميكن من إلبات النصوة، ومعرفة درجاهتا من حيث القبول والرد إذا تعلق المر  آلاثر، ومن 

اعتمدها علماء الصول من خمتل  املذاهب واالجتاهات، معرفة دالالت اخلطاب القرآين، ومن معرفة خمتل  الدلة الت  
ومعرفة ملر  اجلمع بني القوال ا املسألة الواحدة، مث معرفة الراجح منها من املرجوح استنادا إا القواعد العامة الدقيقة 

طأ،  مضافة إا نور املستنبطة من الوحيني، بواسطة علوم اللغة العربية، والقواعد الت تعصم الفكر من الوقوع ا اخل
املعرفة الت أودعها هللا ا البصرية، بسبب تفاوت اجتهاد الناو ا اكتساب علوم اآللة، ودرجة فهمهم  ا، وكثرة قراءة 

 علوم القرون املفضلة، وتفاوت مداركهم، وتباين توجهاهتم، ودرجات امخالة ا عالقتهم خبالقهم.
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 . 424( معجم مقاييس اللغة، البن فارو، اجلزء اخلامس، الصفحة:18)

 
 ايب مىت يكون حجة ؟ ومىت ال يكون حجة؟ كإلبات أدلة كاالجتهاد ا قول الصح

وعم  أه  املدينة كذلك؟ واالستصحاب واالستصالح ملن يقول هبما،  مضافة إا معرفةكيفية االستفادة من الدلة 
الصولية  مبعرفة شرائط االستدالل، مث  تقدمي النص على الظاهر، واملتواتر على اآلحاد، ومعرفة الدلة الت يرجح هبا 

االجتهاد، ومعرفة ملر  اجلمع قب  اللجوء إا الرتجيح عند تعارض عوارض الدلة  لن عوارض الصول داللتها  عند 
 داللة ظنية حتتا  إا اجلمع والرتجيح، وال يتم النظر ا الدلة إال  الجتهاد ا الصول  ستقراء النصوة الشرعية من 

واللغوي، والعرا فيها،  تباع املنهج الصول وفق مسالك الحظها أه  حيث إلباهتا وداللتها، وإعمال النظر الشرعي،  
 النظر ا أعماقها، والذي يقوم هبذه املهمة هو اجملتهد الذي توفرت فيه شروال االجتهاد. 

إذن االجتهاد الصول: هو بذل اجملتهد الوسع، واستفراغ اجلهد ا استنباال مسالك معينة يسلكها، وقواعد يسرتشد 
، وضوابط يلتزم مبقتضاها  للجمع بني االحتماالت أو لرتجيح احتمال على آخر  ليكون اجتهاده صحيحا مقبوال، هبا

 ودليال راجحا يعتمد عليه.

 املطلب الثالث: نسبة االجتهاد األصول وموضوعه:

 أوال: نسبته
اتصال شيء بشيء، ومنه: النسب، كلمة نسبة ا الص  ينسب نسبة، من  ب نصر ينصر، وهي تدل ا أصلها على  

مسي التصاله ولالتصال به. تقول نسب  أنسب وهو نسيب فالن، ومنه النسيب ا املرأة  كأنه ذكر يتص  هبا وال يكون 
 .(18)إال ا النساء. والنسيب: الطريق املستقيم التصال بعضه ببعض

لشخص إا الصول من حيث تلبسه به ال من حيث والصول: أي املرء املنسوب إا الصول أي املتلبس به، ونسبة ا
إنه متهيء لذلك مثال، وأورد أن هذا إمنا يتمشى على تعري  أصول الفقه مبعرفة الدلة ال  لدلة  إذ هي الت يتلبس 

تلبس هبا الشخص، وأجيب أبن املراد  لتلبس ما يشم  التلبس بال واسطة وهو التلبس  ملعرفة، والتلبس  لواسطة وهو ال
  لقواعد بواسطة التلبس مبعرفتها. 

 ومسمى الصول هو العارف  لدالئ  اممجالية و ملرجحات وبصفات اجملتهد. 
وأما اجملتهد وهو املستفيد لألحكام الفقهية من الدالئ  فهو العارف  لدالئ  اممجالية و ملرجحات الت هبا يعرف ما 

 دلة التفصيلية عند تعارضها، ويكون متصفا بصفات اجملتهد املعرب عنها بشروال هو الدلي  املفيد للحكم الفقهي من ال
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لفكر، ( حاشية البناين على شرح اجلالل مشس الدين حممد بن أمحد احمللي على منت مجع اجلوامع لإلمام ات  الدين عبد الوهاب بن السبكي، دار ا19)
1/35 . 
، 954طاب، املتوىف: انظر:قسم الدراسة لكتاب "قرة العني بشرح ورقات ممام احلرمني، أتلي  الشيخ مشس الدين حممد بن حممد العريين املعروف  حل(20)

 . 10،11تعليق وتقدمي: حممد صاحل بن أمحد الغرسي، القسم الول: ا أصول الفقه، ة: 
 .276 -266( شرح مفتاح الوصول، للشيخ مولود السريري، ة: 21)

 
االجتهاد، ففر  بني الصول واجملتهد من حيث الصفات املذكورة، فإن املعترب ا مسمى الصول معرفتها، وا مسمى 

 . (19)اجملتهد قيامها به الستنبامله هبا الحكام خبالف الصول
د الصول هو من عرف الدلة اممجالية، وعرف كيفية اجلمع ملا يعرض ملسائله من اختالف ا املعاين، وعليه فإن اجملته

أو الرتجيح بينه وبني املباين، وعرف كي  يستنبط الحكام من الدلة التفصيلية  التصاله هبا وعدم انفكاكه عنها، فهو  
 ا تطبيقه.جزء ال يتجزأ من الفقه، وك  حماولة لتجزيئه يقع اخلل  

 اثنيا: موضوعه:
إن ك  شيء عبارة عما يتكون منه ذلك الشيء، ويسمى ما يتكون منه الشيء ذاتيا لذلك الشيء، وال عفى أن ك  
فن عبارة عن جمموعة من القضااي واملسائ  الت يتكون منها ذلك الفن، واملسائ  تتكون من لاللة أجزاء: املوضوعات 

 والنسبة بينهما.واحملموالت،  
وموضوع االجتهاد الصول: هي عوارض الصول كالعوارض املتعلقة  لكتاب، والسنة، واممجاع، والمر والنهي، والعام 
واخلاة، واملؤول، واملبني والنص والظاهر، والصول االجتهادية: كالقياو، واملصلحة املرسلة، واالستحسان، وسد 

 .(20)الذرائع 
ل: النظر ا الدلة الشرعية من حيث إلباهتا، واختالف داللتها على الحكام إبيراد مجيع الدلة يتمركز موضوعه حو 

الشرعية واللغوية، واجلمع بينهما ما أمكن، وترجيح ما قوي دليله  ملرجحات الصولية، وبذلك ترد الدلة الشرعية إا 
لة بتنقيحها وختر ها وحتقيقيها، واستقراء سنة رسول هللا  أدلتها الصحيحة  لدلة الشرعية نفسها،  ستقراء مجيع الد

 صلى هللا عليه وسلم القولية والفعلية ا خمتل  الحوال،  ستصحاب العقيدة والداللة الشرعية واللغوية. 
  إذا موضوعه: االجتهاد الصول: هي قضاايه الكربى الت تذكر فيه وهي الت تسمى  لعوارض، أي املسائ  املختل

فيها ا أبواب أصول الفقه، كعوارض المر، مث : ه  المر يقتضي التكرار أو ال يقتضيه. وعوارض النهي، مث : القول 
 .(21)املخصوة وهو"ال تفع " يقتضي التحرمي أو الكراهة؟ واجملم ، مث : إضافة احلكم الشرعي ه  يوجب إمجاال أو ال؟

 فيها.ذلك بقية املسائ  املختل   وقس على  
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 . 44امسراء، (22)
 هو.1411الوا:، مكتبة الضياء، الطبعة 9ابن محيد)صاحل بن عبد هللا(، أدب اخلالف، ة:(23)

 
 صفوة القول:

موضوع االجتهاد الصول عوارض أصول الفقه، أو ما يصطلح عليه  ملسائ  اخلالفية عند الصوليني، كداللة المر   
 على الفور أو الرتاخي؟ والنهي على فساد املنهي عنه أم ال؟ وقس على ذلك ما ماللها.

 وكيفية االستفادة من الدلة الصولية مبعرفة مرجحاهتا إلباات أو نفيا. 
 وضوع: االجتهاد الصول امل

 احملمول: كيفية االستفادة من الدلة الصولية
 النسبة بينهما: إلبات الدلة أو نفيها ا عوارض الصول.

ويشرتال ا هذه املسألة لتعترب من املسائ  االجتهادية: أن ينبين عليها فروع فقهية أو آداب شرعية، أو كان  عوان ا 
 بعيد. ذلك بطريق مباشر ال بطريق  

هذا إذا تعلق المر  الجتهاد ا الدلة اممجالية، وأما إذا تعلق بعوارض الدلة فنقول: إن ك  مسألة أصولية الت مل يننب 
 عليها ألر أصول، فوضعها فيه مضيعة للوق  وهدر للجهد.

 املطلب الرابع: الفرق بني االجتهاد الفقهي  واألصول والقياس 
 أوال: مفهوم االجتهاد الفقهي:

َشيٍْء ّإالَّ يُسَبّمحُ حبَْمّدّه  ّمنْ  وَّإنْ  ُتَسبّمُح َلُه السََّمَواُت السَّْبُع َواْلَْرُض َوَمْن ّفيّهنَّ الفقه لغة: مطلق الفهم، ومنه قوله تعاا: )
 .(22)(توَْفَقهُوَن تَسّْبيحَهُمْ ّإنَّهُ َكاَن حَّليمًا َغُفورًاوََلّكْن اَل  

وا االصطالح الشرعي:العلم  ملسائ  الت  ري فيها االجتهاد بغض النظر عن الصواب واخلطأ أو الشذوذ لي 
أه  العلم معروض، وقد عص  ملسائ  الت وقع اخلالف فيها  لفع  بني اجملتهدين، ومنه ما يصطلح عليه بعض 

 خلالف العال ويقصدون به اخلالف خار  املذهب املعترب به، والذي يسمى ا مصطلح الدراسات املعاصرة" الفقه 
 .(23)املقارن 
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الوالايت  -فريجينيا-(، املعهد العاملي للفكر االسالمي، هريندن 2مله جابر العلواين، أدب االختالف ا امسالم،سلسلة قضااي الفكر امسالمي)( 24)
 . 22م، ة:1981-هو1401املتحدة المريكية، سنة:

هو(، نفائس الصول ا شرح احملصول، 684الصنهاجي املصري املتوىف سنة:( القراا، )شهاب الدين أبو العباو أمحد بن ادريس بن عبد الرمحن 25)
 م، مكتبة نزار مصطفى الباز. 1995هو/1416، الطبعة الوا: 1/161،162

 
وعرفه مله جابر العلواين أبنه: )علم ميكن من حفظ الشياء الت استنبطها إمام من الئمة، وهدم ما خالفها دون االستناد 

. وهو أعم من االجتهاد الصول  لن هذا الخري عتص إبيراد احلجج لدفع الرأي املخال  ا (24)إا دلي  خمصوة(
 مسائ  االجتهاد الصول. 

 اثنيا: الفرق بني االجتهاد األصول والفقهي:
 يفرت  االجتهاد الصول عن االجتهاد الفقهي ا اآليت:

صحته للجمع بني احلجج، أو ترجيح احتمال على احتمال االجتهاد الصول: يبحث ا الدلي  من حيث   (1
 آخر، أما االجتهاد الفقهي فيأخذه مسلما لالستشهاد به.

الصناعة الصولية، حيث يدخ  حت  نظر الفقيه النص، واحمل ، وواقع احلال، من الصناهة الفقهية أوسع  (2
  مضافة إا اعتبار كليات الشريعة.

و إلبات الدلي  أو نفيه، أو إلبات عوارضه املتصلة به أو نفيها  تباع املناهج الغرض من االجتهاد الصول ه (3
الصولية، خبالف االجتهاد الفقهي، فالغرض منه كيفية تنزي  احلكم الشرعي على املكل ، والبحث عن 

 وجود الشروال والسباب،وانتفاء املوانع. 
 االجتهاد الفقهي جائز  لن املخطيء ا الصول التقليد ا االجتهاد الصول ال  وز خبالف التقليد ا (4

ملوم، خبالف املخطيء ا الفقه فهو مأجور، قال أبو احلسني ا شرح العمد: ال  وز التقليد ا أصول 
 الفقه، وال يكون ك  جمتهد فيه مصيبا، ب  املصيب واحد خبالف الفقه ا المرين.

دين كذلك، ومل حيك ا ذلك خالف، غري أنك ينبغي أن تعلم قال: أصول الفقه ملحق أبصول الدين، وأصول ال
أن من أصول الفقهمسائ  ضعيفة املدارك كاممجاع السكويت واممجاع على احلروب وحنو ذلك فإن اخلالف فيها 
قوي، واملخال  فيها مل عال  قاملعا ب  ظنا، فال ينبغي أتليمه، كما أان ا أصول الدين ال نؤمث من يقول: العرض 
يبقى زمنني أو ينفي اخلالء وإلبات املأل وغري ذلك من املسائ  الت ليس مقصودها من قواعد الدين الصلية، 

 .(25)وإمنا هي من املسميات ا ذلك العلم
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الدكتوراه صفية أمحد خليفة،  هو(، سالس  الذهب ا أصول الفقه، حتقويق وتقدمي 794الزركشي، )بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد هللا، املتوىف سنة: ( 26)
 .108، ة: 2008ا يوئة املصرية العامة للكتاب 

 . 2013، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة: الثالثة، سنة الطباعة:4/488انظر: البحر احمليط ا أصول الفقه، للزركشي، ( 27)

 
 اثلثا: االجتهاد األصول أصل االجتهاد الفقهي:

يرى بعض العلماء أن الفقه أص  لألصول   لذلك اجتهد بعض العلماء لتخريج أصول أئمتهم من الفروع املنقولة 
عنهم، وهذا ما مشى عليه احلنفية ا مؤلفاهتم الصولية، وهذه الطريقة وصفها الزركشي أبهنا غري مرضية، قال: 

 يقة احلنفية ا كتبهم الصولية، ويقيدون منها "وقد يوجد اخلالف ا الصول من اخلالف ا الفروع، وهذه ملر 
القواعد الصولية، وهذه غري مرضية، فإنه  وز أن يكون الفقيه قائال  ملدرك الصول، وال يقول مبالزمه ا مدرك الفروع 

 . (26)  ملعارض آخر اقتضى عنده القول بذلك
الفقهية وليس الفروع أصال لألصول، فإذا وجد فرع خمال  لص  ومن هذا النص ندرك  لتالزم أن الدلة أص  للفروع  

فإن ذلك ال يعين أن اممام خال  أصله، وإمنا حكم بدلي  آخر أقوى عنده مما قعده أوال ا تلك املسألة بعينها، فإن 
قتضيه الدلة الصول أعم من تعيينها ا أص  واحد يسري على مجيع الفروع، فقد يتخل  الفرع عن الص ، وهذا ما ت

 الشرعية النصية واملعاين واملقاصد املرعية للشارع.
 رابعا: الفرق بني االجتهاد والقياس والرأي:

ذهب بعض العلماء إا أن القياو هو االجتهاد، وأهنما امسان ملعىن واحد، وقد خطأ احملققون أه  هذا الرأي  لن 
عه ا مللب احلكم، فيدخ  فيه مح  املطلق على املقيد، والعام االجتهاد أعم من القياو، فاالجتهاد بذل اجملتهد وس

على اخلاة، وترجيح احلقيقة على اجملاز، وتقدمي النص على الظاهر، واحملكم على املتشابه، وغريها من القواعد وهذا 
 ليس بقياو، فالقياو نوع من االجتهاد، قال الزركشي: }اسم االجتهاد يقع ا الشرع على لاللة معان: 

  لن العلة ملا مل تكن موجبة احلكم جلواز وجودها خالية منه مل يوجب ذلك العلم  ملطلوب، أحدها: القياس الشرعي
 فلذلك كان ملريقة االجتهاد.

، كاالجتهاد ا املياه والوق  والقبلة وتقومي املتلفات وجزاء الصيد ومهر املث  والثاين: ما يغلب يف الظن من غري علة
 فقة وغري ذلك.واملتعة والن

. وهذا هو املراد  لن اجملتهد يستند إا القواعد الصولية للجمع والرتجيح. قال ابن (27)والثالث: االستدالل ابألصول
 السمعاين: والذي عليه اجلمهور: أن االجتهاد غري القياو، وهو أعم منه  لن القياو يفتقر إا االجتهاد وهو من 
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 . 4/9املصدر نفسه، (28)
 .2/87انظر: مالجيون" شرح نور النوار"، ( 29)

 
العمومات وسائر ملر  الدلة، وليس ذلك   مقدماته، وليس االجتهاد يفتقر إا القياو  ولن االجتهاد يكون  لنظر ا

 .(28)بقياو
فمجال االجتهاد أوسع من القياو  لن جماله الوقائع الت ال نص عليها  إذ هو رد الفرع إا الص  بعلة جتمعهما ا 

 هو مرادفاحلكم  لشروال املقررة ا  ب القياو، بينما االجتهاد يقع فيما فيه نص وما ال نص فيه. وأما الرأي فقي :  
لالجتهاد، وقي : هو قول حبكم شرعي فهم من خالل االستنباال فهو يشم  مجيع أنواع االجتهاد، وقي : هو نوع من   

 . (29)أنواع االجتهاد فهو ما يتوص  به إا احلكم الشرعي من جهة االستدالل والقياو
 صفوة القول:

شرعي فهم من خالل االستنباال  إذ هو نوع من االجتهاد  ولن  مع بني القوال: أبن "الرأي" هو  القول أبنه حكم 
معاذ بن جب  أخرب النو صلى هللا عليه وسلم أنه لن أيلو جهدا ا استنباال احلكم الشرعي املناسب إذا مل  ده ا كتاب 

رضي هللا عنهم اجتهدوا    هللا وال ا سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأقره النو على ذلك،  مضافة إا أن الصحابة
بعده ص  هللا عليه وسلم آبرائهم مستندين ا ذلك مبا فهموه من النصوة الشرعية ومل ينكر أحدهم على اآلخر، 
كاجتهاد أيب بكر ا معىن الكاللة أبهنا من ال والد له وال ولد، وكاجتهاد زيد بن اثب  ا إعطاء الم للث الباقي ا 

 تندهم ا ذلك ما فهموه من النصوة.مسألة الغراوين، وكان مس
إن بني االجتهاد والرأي، من جهة، والقياو من جهة أخرى، عموما وخصوصا مطلقا، فيعم االجتهاد والرأي القياو 

 وغريه، وعتص االجتهاد أبنواع أخر ليس  بقياو، فك  قياو اجتهاد ورأي، وليس ك  اجتهاد قياسا.
 املبحث الثاين

 : حكمه وشروطهاألصولاالجتهاد  

 املطلب األول: حكم االجتهاد األصول

 املطلب الثاين: أدلة مشروعيته

 املطلب الثالث: شروط االجتهاد 
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 . 43النح ، (30)
 .4/496انظر: البحر احمليط ا أصول الفقه، للزركشي، ( 31)

 

 املطلب الرابع: فضله ومثرته

 املطلب األول: حكم االجتهاد األصول: 

 يقسم العلماء االجتهاد عامة من حيث احلكم إا قسمني:

فرض عني على ك  مكل  عاق   ل  حبيث  ب عليه أن يعرف ما تصح به العبادة من كيفية الصالة  القسم األول:
)فسألوا والزكاة والصيام واحلج، وإذا أراد أن يقدم على أمر وليس له علم مبا يتعلق به من أحكام شرعا أن يسأل أه  العلم

 .(30)أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون(
فرض الكفاية، وهو أن يوجد ا المة من  تهد م اد احلكم الشرعي املناسب ملا يستجد من قضااي  القسم الثاين:

ونوازل، وال يتمكن من االجتهاد إال إذا كان له علم مبواضع االجتهاد الصول، وله القدرة على اجلمع والرتجيح فيما 
 و الشاذ ا املسائ  االجتهادية الصولية.بينها، ويعرف دلي  املخال  حىت ال يقع ا القول املرجوح، أ

 ( وندب. 3( وفرض كفاية،  2( فرض عني،  1واالجتهاد ا حق العلماء على لاللة أضرب:  
فالول: على حالتني: أحدمها: اجتهاده ا حق نفسه عند نزول احلادلة. والثاين: اجتهاده فيما تعني عليه احلكم فيه فإن 

 ر وإال على الرتاخي. ضا  فرض احلادلة كان على الفو 
والثاين: على حالني: أحدمها: إذا نزل   ملستفت حادلة فاستفىت أحد العلماء توجه الفرض على مجيعهم، وأخصهم 
مبعرفتها من خص  لسؤال عنها، فإن أجاب هو أو غريه سقط الفرض، وإال أمثوا مجيعا. والثاين: إن تردد احلكم بني  

 ون فرض االجتهاد مشرتكا بينهما، فأيهما تفرد  حلم فيه سقط فرضه عنهما. قاضيني مشرتكني ا النظر فيك
والثالث: على حالني: أحدمها فيما  تهد فيه العامل من غري النوازل، ليسبق إا معرفة حكمه قب  نزوله، وهو املسمى 

 .(31)بفقه االفرتاض. والثاين: أن يستفتيه قب  نزو ا
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 . 145النساء:( 32)
 .245/ 3( انظر: املوافقات لإلمام الشاملو، 33)
 .2( احلشر: 34)
 . 2/944انظر: التنقيح شرح التوضيح، حللولو،  ( 35)

 
 صفوة القول:

إذا كان االجتهاد عامة فرض كفاية، فكذلك االجتهاد ا املسائ  اخلالفية االجتهادية ا الصول، والدلة الصاحلة 
لألول هي نفسها للثاين  لنه ال يكون كام  االجتهاد ما مل يعلم مواضعه ا الصول  لذلك قد يكون فرض عني، وقد 

 ملتقدمة. يكون فرض كفاية، وقد يكون مندو  حسب احلاالت ا
االجتهاد الصول من الدين: حكمه اتبع حلكم أصول الفقه، فهو فرض كفاية حبيث  ب أن يكون ا المة علماء 
جمتهدون يذبون عن أصول الفقه  الجتهاد الصول، وخاصة حنن ا زمن فيه من يدعو إا جتديد أصول الفقه بتغيري 

العامل والقرارات الدولية، وهذا غري ممكن  لن أصول الفقه ليس قاصرا حىت أدلته، والبحث عن مصادر جديدة تواكب 
يزاد فيه، وليس مفرملا حىت ينقص منه  ب  هو عام وشام  جلميع القضااي واجملاالت، فما من انزلة إال وله حجة عليها: 

 دليال أو استنباملا واستدالال.

 املطلب الثاين: أدلة مشروعيته

وما والصول خصوصا أدلة من القرآن الكرمي، ومن السنة النبوية الصحيحة، ومن عم  الصحابة ملشروعية االجتهاد عم
 رضي هللا عنهم.

 أوال: الدليل من القرآن الكرمي:
)إان أنزلنا إليك الكتاب ابحلق لتحكم بني جاءت نصوة كثرية يستفاد منها مشروعية االجتهاد، منها قوله تعاا:  

 .(32)الناس مبا أراك هللا(
 . الذي هو نوع من االجتهاد الصول.(33)وهذه اآلية صرحية ا إلبات مبدأ االجتهاد عن ملريق القياو

 . (34)}فاعتربوا ايأول االبصار{ومن اآلايت الدالة على القياو وهو نوع من االجتهاد الصول، قوله تعاا:  
دلي  االستعمال، من ذلك تسمية الدمعة عربة  النتقا ا من وجه االستدالل من اآلية: أن االعتبار من العبور واجملاوزة ب

العني للخد. ومنه تسمية السفينة معربا، والقياو كذلك، فيندر  حت  مسمى االعتبار ، واالعتبار مأمور به، فالقياو 
 . وكذلك االجتهاد الصول  لن القياو جزء منه. (35)مأمور به
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 .12/13، ومسلم، 318/ 13البخاري .  واحلديث أخرجه 494انظر: الرسالة لإلمام الشافعي، ة:  ( 36)
 . 1500أخرجه مسلم ا اللعان رقم  (37)
  .أخرجه أمحد والدارمي وأبو داود والرتمذي(38)

 
والعلماء ورلة النو صلى هللا عليه وسلم فهم ورلته ا بيان مراد هللا عز وج  ومراد رسوله صلى هللا عليه وسلم، وال يتم 

 واالستقبال.ذلك إال  الجتهاد الصول فالصول سابقة بقوة االستعمال، وإن كان الفقه سابق ا التدوين  
 اثنيا: األدلة من السنة النبوية:

رمحه هللا  -ورد ا ا لسنة التصريح مبشروعية االجتهاد الصول ب  واحلث عليه ومن ذلك ما استدل به اممام الشافعي
 عن عمرو بن العاة أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا  –

 .(36)حكم فاجتهد مث أخطأ فله أجر
ومنها ما لب  ا املوملأ وغريه: قال: حدلنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة، أن رجال أتى 
، ولد ل غالم أسود، فقال: »ه  لك من إب ؟« قال: نعم، قال: »ما  النو صلى هللا عليه وسلمم، فقال: اي رسول اّللم
ألواهنا؟« قال: محر، قال: »ه  فيها من أور ؟« قال: نعم، قال: »فأىن ذلك؟« قال: لعله نزعه عر ، قال: »فلع  

 .(37)ابنك هذا نزعه{
ويستفاد من احلديث إلبات االجتهاد الصول من خالل القياو، ففيه داللة على اعتبار النظائر، وفيه أص  وفرع وعلة 

النطال  من القطعي املسلم به وهو إلبات انتقال الصفات اجلينية ا احليوان، إا إلبات مجع  بينهما، وحكم الص ، وا
 ذلك عند امنسان، وهو عني القياو التمثيلي.   

حينما بعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل ومنها: حديث معاذ رضي هللا عنه املشهور ذكره ا كتب أصول الفقه،  
تقضي؟ قال: مبا يف كتاب هللا. قال: فإن مل جتد يف كتاب هللا؟ قال: أقضي مبا قضى به  اليمن قاضيا فقال له: مب

رسول هللا. قال: فإن مل جتد مبا قضى به رسول هللا؟ قال: أجتهد برأيي. فقال له: احلمد هلل الذي وفق رسول رسول 
 .(38)هللا

لدلة، ومعرفة النظائر   لتقاو على ما مياللها من غري واالجتهاد  لرأي يتم عن ملريق منهج الصوليني  ستقراء وتتبع ا
 تعارض وال إبطال، وهذا هو  عم  اجملتهد الصول، وا احلديث إشارة إا االجتهاد عامة، والصول منه خاصة.
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 .447-444انظر: املستصفى من علم الصول، للغزال، ة:( 39)

 
 

 اثلثا: عمل الصحابة رضي هللا عنهم:
اجتهد الصحابة رضي هللا عنهم  فيما عرض  م من نوازل الت مل ينص على حكمها معتمدين ا ذلك على دالالت 
ألفاظ القرآن الكرمي وفيما صح عن النو صلى هللا عليه وسلم، فمنهم من اجتهد واستنبط حكما، ومنهم من توق  ومل 

 اد ا استنباال الحكام للقضااي املستجدة، ومن أمثلة ذلك: ينكر على اجملتهد، وا ذلك إمجاع منهم على جواز االجته
حكم الصحابة إبمامة أيب بكر الصديق رضي هللا عنه مع انتفاء النص، وأبو بكر عهد إا عمر رضي هللا عنه خاصة ومل 

اجتهدوا ا مرياث   يرد فيه نص، وقات  أبو بكر مانعي الزكاة، ومل يرد نص صريح ا قتا م، ومجع القرآن بني الدفتني،كما
 .(39)اجلد مع امخوة

واجتهادهم مبين على أصول الحظوها، ومقاصد مرعية، ومل يكن قصدهم ا وى والتشهي، وقد مدحهم هللا عز وج  ا 
 كتابه ا غري ما آية، ورسوله صلى هللا عليه وسلم ا أحاديث كثرية بلغ  درجة التواتر املعنوي.

 صفوة القول:
االجتهاد الصول  ب أال يتوق ، حىت ترد الفروع إا أصو ا، ونتعرف على أصول اجتهادهم، وأنه ال عر  عن دائرة   

النصوة الشرعية والقواعد الدقيقة الت بني  وأحكم ، ال يستطيع أحد اقتحامه إال إذا امتلك مفاتيحه، وخرب  أسراره 
ر الصحابة الكرام، وفطاح  العلماء الراسخني، وخاصة أننا ا زمن يدعي وأغواره، وسار بروية وعلم رصني، مقتفيا أل

بعض من  رؤ على هللا تعاا  لدعوة إا التخلي عن الص  الصي ، واالهتمام  لرسوم والصور، فإذا انتهى املسلس  
بلده، كأنه يغر  ا مكان عرف نفسه أنه قد أضاع وقتا ملويال، ومل يقتنص فائدة تفيده ا عقله أو قلبه، أو حميطه و 

 قفر، وال من ميده مبساعدة كأنه ا قرب.
وردت عن الصحابة رضوان هللا عليهم مجلة من اآلاثر تذم ذوي الرأي وأهله، وقد رد العلماء على ذلك أبن املراد بذلك 

 تقليد أه  الهواء، اخلال من اتباع الشريعة الغراء. 
ممام الغزال فقال: فقد صح من آحاد الوقائع برواايت صحيحة ال ينكرها أحد ومن أفض  الردود على ذلك ما رد به ا

من المة ما أورث علما ضروراي بقو م  لرأي، وعرف ذلك ضرورة كما عرف سخاء حامت وشجاعة علي، فجاوز المر 
 ، وهي بعينها معارضة حدا ميكن التشكك ا حكمهم  الجتهاد،وما نقلوه خبالفه، فأكثرها مقاملع ومروية من غري لب 
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 .450، 449انظر : املستصفى من أصول الفقه، لإلمام الغزال، ( 40)

 
 

برواايت صحيحة عن صاحبها بنقيضه، فكي  يرتك املعلوم ضرورة مبا ليس مثله، ولو تساوت ا الصحة لوجب املراح 
 مجيعها والرجوع إا ما تواتر من مشاورة الصحابة واجتهادهم.

اجتهاداهتم، فيحم  على ما أنكروه على الرأي ولو صح  هذه الرواايت وتواترت لوجب اجلمع بينها وبني املشهود من  
املخال  للنص، أو الرأي: الصادر عن اجله  الذي يصدر ممن  ليس أهال لالجتهاد، أو وضع الرأي ا غري حمله، والرأي 

 . (40)الفاسد الذي ال يشهد له أص  ويرجع إا حمض االستحسان ووضع الشرع ابتداء
شروال االجتهاد  لن إعما م للرأي هو إعمال حمض ال يقوم على قواعد ومقاصد وهؤالء جهلة الذين مل تتوفر فيهم 

 شرعية. أما الرأي   وى والتشهي فهو املذموم املردود على صاحبه، فك  أمر ليس موافقا لمر الشارع فهو رد.
ه، تبني أهنا مرتبة عالية وبعد ما عرفنا مفهوم االجتهاد ا اصطالح أهله، ك  من منظوره، وعرفنا حكمه ودلي  مشرعيت

ا الدين، وال يص  إا هذه املرتبة إال من مشر عن ساعد اجلد واالجتهاد، من أج  تعلم العلوم الت توصله إا ما يريد، 
 وواص  اللي   لنهار لتحصي  علوم كثرية ومعارف وفرية. 

 فما هي شروال االجتهاد مطلقا؟ واالجتهاد الصول خاصة؟  (1
 اجملتهد إا رتبة اجملتهدين الصوليني، والعلماء الر نيني؟ كي  يص    (2

 املطلب الثالث: شروط االجتهاد  

 أوال: شروال االجتهاد عند مجهور الصوليني: 
 قد أشار الصوليون إا الشروال املتفق عليها املناسب ذكرها هنا لتستبني حقيقة االجتهاد وصفات اجملتهد، وهي:

فإن الصو وإن بل  مرتبة االجتهاد ومتكن من إدراك الحكام فال لقة بنظره ومللبه  لن الشرع جع  البلوغ   أوال: البلوغ:
 مناال التكلي   لن البلوغ عالمة على امدراك وعلى اكتمال القوى العقلية.

الراسخة ا النفس يدرك هبا ما   لن غري العاق  ال متييز له يهتدي به ملا يقوله فالعق  هو امللكة وهي ا يئة  اثنيا: العقل:
 من شأنه أن يعلم.

 وقي  العق  نفس العلم أي امدراك ضروراي كان أو نظراي. وقي : إن العق  هو امدراك الضروري فقط. 
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هو(، إرشاد الفحول إا حتقيق علم الصول، حتقيق: أبو مصعب حممد سعيد البدري، مؤسسة الكتب 1250حممد، ت:الشوكاين، )حممد بن علي بن (41)
 .418م. ة: 1995-هو1415الثقافية، الطبعة السادسة: 

، حتقيق: عبد 1433، 2/1332اجلويين، هو(، الربهان ا أصول الفقه، لإلمام 478إمام احلرمني )أبو املعال عبد امللك بن عبد هللا اجلويين، ت: ( 42)
 م. 1399العظيم الديب، كلية الشريعة، جامعة قطر، الطبعة الوا 

 . 2/1332املصدر نفسه، ( 43) 

 
واملراد أن يكون فقيه النفس أي شديد الفهم بطبعه ملقاصد الشرع  لنه هبذه الصفة يتأتى له االستنباال    اثلثا: شدة الفهم:

 الذي يقوم على فهم الكالم فهما دقيقا.
يقول اممام الشوكاين: )وال بد أن يكون ]اجملتهد[  لغا عاقال قد لبت  له ملكة يقتدر هبا على استخرا  الحكام من 

 .(41)مآخذها(
ويقول إمام احلرمني اجلويين: )يشرتال وراء ذلك كله، فقه النفس، فهو رأو مال اجملتهد وال يتأتى كسبه، فإن جب  على 

 ذلك فهو املراد وإال فال يتأتى حتصيله حبفظ الكتب... مث قال: واملختار عندان أن املفت من سه  عليه درك أحكام 
لتفسري، وأما احلديث فيكتفي فيه  لتقليد وتيسري الوصول إا دركه املهذبة الشريعة، وهذا ال بد فيه من معرفة اللغة وا

 ومعرفة الصول ال بد منه، وفقه النفس هو الدستور، والفقه ال بد منه فهو املستند.
 .(42)ولكن ال يشرتال أن تكون مجيع الحكام على ذهنه ا حالة واحدة، ولكن إذا متكن من دركه فهو كاف(

وهي القواعد والسس الت يتبعها اجملتهد ا االستنباال ومعرفة الحكام الشرعية، ومن أصول أبصول الفقه:  رابعا: العلم
 الفقه القياو ب  هو من أهم ملر  االجتهاد. 

ب  يلزم اجملتهد العلم مبعظم قواعد الشرع وممارستها حبيث يكتسب بذلك قوة على الفهم مما يعزز ويقوي امللكة وهبا يدرك 
 الشارع من النصوة واملعاين.  مقاصد 

 . (43)قال إمام احلرمني: وعلم الصول أص  الباب، حىت ال يقدم مؤخرا، وال يؤخر مقدما، ويستبني مراتب الدلة واحلجج
فهي اللغة الت هبا نزل القرآن الكرمي وحبروفها قرئ وكتب. فمن علمها وفهمها استطاع أن خامسا: العلم بلغة العرب:

لقرآن وكذا احلديث، فالشريعة امسالمية عربية، و للسان العريب املبني نزل ، فمن أراد أن يكون جمتهدا يفهم معاين ا
فيها لزمه أن يكون عاملا آبلتها، وال يشرتال أن يكون غواصا ا حبورها متعمقا فيها، ب  يشرتال أن يكون عاملا  لنحو 

 ا. وامعراب فقد عتل   ختالفه معاين اللفاظ ومقاصده
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 4, 2017 

 
 325 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

هو(، الرسالة، حتقيق: د. عبد اللطي  ا ميم، د. ماهر ايسني الفح ، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، 204الشافعي، )حممد بن ادريس، ت: (44) 
 .84، ة: 2009الطبعة الثانية: 

، دارالكتب العلمية، بريوت لبنان، الطبعة الثالثة:  1/9انظر: البحر احمليط ا أصول الفقه، لإلمام الزركشي، حتقيق: د. حممد حممد اتمر، ( 45) 
 م.2013هو/1434

املوافقات ا أصول الشريعة، بشرح الشيخ: عبد هللا دراز،دار احلديث القاهرة،  هو(، 790الشاملو، )ابراهيم بن موسى اللخمي الغرانملي املالكي، ت:( 46)
 .4/378م، 2006-هو1427سنة الطبع: 

 
وقال اممام الشافعي: فعلى ك  مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده، حىت يشهد به أن ال إله إال هللا، وأن 
حممدا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب هللا، وينطق  لذكر فيما افرتض عليه من التكبري، وأمر به من التسبيح والتشهد وغري 

 .(44)ذلك
قال اممام الزركشي: )فإن الصوليني دققوا النظر ا فهم أشياء من كالم العرب مل تص  إليها النحاة وال اللغويون، فإن 
كالم العرب متسع، والنظر فيه متشعب، فكتب اللغة تضبط اللفاظ ومعانيها الظاهرة دون املعاين الدقيقة الت حتتا  

 اء اللغوي. إا نظر أصول  ستقراء زائد على استقر 
وأخواهتا للعموم، وحنوه مما نص هذا "كل"  مثاله: داللة صيغة" افع " على الوجوب، و" ال تفع " على التحرمي، وكون

 السؤال على كونه من اللغة لو فتش  مل جتد فيها شيئا من ذلك غالبا وكذلك ا كتب النحاة ا االستثناء من أن 
ذلك من الدقائق الت تعرض  ا الصوليون وأخذوها من كالم العربباستقراء خاة، امخرا  قب  احلكم أو بعده، وغري 

 . (45)وأدلة خاصة ال تقتضيها صناعة النحو(
يتأكد العلم  للغة العربية ا حق اجملتهد ا مسائ  االجتهاد الصول  لذلك قال اممام الشاملو:فإن كان مَث علم ال 

هو بال بُدٍم مضطر إليه  لنه إذا فرض كذلك مل يتمكن ا العادة الوصول إا درجة حيص  االجتهاد ا الشريعة فيه ف
 .(46)االجتهاد دونه، فال بد من حتصيله على متامه، والقرب ا العلوم إا أن يكون هكذا علم اللغة العربية

من فهم معاين اللفاظ ودالالهتا من واجملتهد ا مسائ  الصول، ينبغي أن حيص  له العلم بعلوم اللغة العربية ما ميكنه 
حقيقة وجماز، وكناية تصرحيية وغري تصرحيية، وأن يتعلم من عوارض الكالم ما يفر  به بني املعىن القريب والبعيد، وألفاظ 
العموم واخلصوة، وامملال  والتقييد، ويشرتال ا حق اجملتهد الصول، أن يكون عاملا هبا  لقدر الذي يتصور علم 

 ان: ألفاظا ومعاين كي  تصورت، فال يلزم أن يكون اجملتهد عارفا بدقائق اللغة كاخللي  بن أمحد الفراهيدي، وسبويه، اللس
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 . 380-4/378املصدر السابق، (47)
، 19417، والبيهقي ا السنن الكربى، رقم: 2/480، 3722 هو(، املستدرك على الصحيحني، رقم: 405أخرجه احلاكم النيسابوري )ت: ( 48)
 ريمها.وغ

 
ب  أن يكون عاملا بلغة العرب مبا يضاهي به العريب فال يلزمه أن يعرف مجيع اللغة أو يتبحر ا علومها، أو أن يدرك 

 .(47)دقائقها
واملراد أنه  ب على اجملتهد أن يكون عاملا  لكتاب وما يتعلق   يتعلم من الكتاب والسنة ابألحكام:سادسا: العلم مبا  

به من علوم وأق  درجة ا ذلك هو العلم آبايت الحكامو لناسخ واملنسوخ من علوم الكتاب، أما السنة فكذلك يشرتال 
 : أن يكون عاملا  لحاديث الواردة ا الحكام العلم هبا، وأق  درجة متكن العامل أن يق  ا صفوف اجملتهدين

الشرعية والعلم مبا يتعلق هبا من علوم احلديث، وما فات اجملتهد علمه أدركه من مصادره املعتمدة، وعلمائه التقياء، فإن 
 قصر ا معرفة الكتاب والسنة وما يتعلق هبما مل يكن جمتهدا وال  وز له االجتهاد.

: وهبذا العلم  تنب االجتهاد وامفتاء خبالف ما وقع عليه اممجاع، كما ع اإلمجاع ومواضع اخلالفسابعا: العلم مبواض
أن دراسته الجتهادات الئمة ا مسائ  االجتهاد يقوي ملكته االجتهادية، ويربده بعلم ميكنه من ممارسة مهمة االجتهاد 

 االستنباملية.
االجتهاد إال إذا صار بصريا مبواضع االختالف، وبذلك يكون جديرا أبن   ولذلك قال الشاملو: إن الناظر ال يبل  درجة

مسعود، قال: قال ل  ابن، عن ُسَوْيّد ْبّن َغَفَلةَ  يتبني له احلق ا ك  انزلة تعرض له  ولج  ذلك جاء ا حديث َعنْ 
، قال: تدري أي الناو أفض ؟ "  رسول اّللم صلى اّللم عليه وسلم:" اي عبد اّللم بن مسعود" ، قل : لبيك اي رسول اّللم

ل: "فإن أفض  الناو أفضلهم عمال إذا فقهوا ا دينهم "، مث قال:اي عبد اّللم بن مسعود " ، قل : اّللم ورسوله أعلم، قا
، قال:" أتدري أي الناو أعلم ؟ " قل : اّللَّ ورسوله أعلم، قال: " أعلم الناو أبصرهم  حلق  قل : لبيك اي رسول اّللم

.فهذا تنبيه على املعرفة مبواقع االجتهاد عامة، (48)هإذا اختل  الناو وإن كان مقصرا ا العم  وإن كان يزح  على است
 ولصول خاصة.

ولذلك جع  الناو العلم معرفة االختالف، فعن قتادة: من مل يعرف االختالف مل يشم أنفه الفقه. وعن عطاء: ال ينبغي 
لحد أن يفت الناو حىت يكون عاملا  ختالف الناو فإنه إن مل يكن كذلك رد من العلم ما هو أولق من الذي ا 

 يديه. 
 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3714
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5079
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 .  4/409املوافقات ا أصول الشريعة، لإلمام الشاملو،(49)

 
علم ما اختل  الناو فيه، قي  له: اختالف أه  الرأي؟ قال: ال، اختالف أصحاب وعن مالك: ال جتوز الفتيا إال ملن  

 حممد صلى هللا عليه وسلم، وعلم الناسخ واملنسوخ من القرآن ومن حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم.
 قول هذا أحب إل. وقال حيىي بن سالم: ال ينبغي ملن ال يعرف االختالف أن يفت، وال  وز ملن ال يعلم القاوي  أن ي

وعن سعيد بن أيب عروبة: من مل يسمع االختالف فال تعده عاملا. وكالم الناو هنا كثري، وحاصله معرفة مواقع اخلالف، 
 .(49)ال جمرد اخلالف

 اثنيا: شروط االجتهاد عند اإلمام الشاطيب:
 أرجع اممام الشاملو شروال االجتهاد إا من اتص  بوصفني النني:

 الول: فهم مقاصد الشريعة على كما ا.
 الثاين: التمكن من االستنباال بناء على فهمه فيها. 

وهو العلم بقاصد الشرع ، وأبن الشريعة مبنية على اعتبار املصاحل وأن املصاحل إمنا اعتربت من حيث وضعها   أما األول:
  لنسب وامضافات، واستقر  الستقراء التام الشارع كذلك ال من حيث إدراك املكل   إذ املصاحل ختتل  عن ذلك  

أن املصاحل على لالث مراتب، فإذا بل  امنسان مبلغا فهم عن الشارع فيه قصده ا ك  مسألة من مسائ  الشريعة، وا 
يا ك   ب من أبواهبا فقد حص  له وص  هو السبب ا تنزله منزلة اخلليفة للنو صلى هللا عليه وسلم ا التعليم والفت

 واحلكم مبا أراه هللا.
فهو متكنه من العلم بك  املعارف الت تؤدي إا فهم الشريعة وإا تقوية ملكة االستنباال، وهذه  وأما الشرط الثاين:

املعارف: اترة يكون امنسان عاملا هبا جمتهدا فيها، واترة  يكون حافظا  ا متمكنا من االملالع على مقاصدها غري  ل  
 د فيها.رتبة االجتها

واترة يكون غري حافظ وال عارف إال أنه عامل بغايتها وأن له افتقارا إليها ا مسألته الت  تهد فيها فهو حبيث إذا عن  
له مسألة ينظر فيها، زاول أه  املعرفة بتلك املعارف املتعلقة مبسألته فال يقضي فيها إال مبشورهتم.وليس بعد هذه املراتب 

 ا ا ني  املعارف املذكورة.الثالث مرتبة يعتد هب
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 . 372،377/ 4انظر: املوافقات ا أصول الشريعة، لإلمام الشاملو، ( 50)

 
 

 والدلي  على ذلك:
أنه لو كان المركذلك مل يوجد جمتهدإال ا الندرة ممن سوى الصحابة، ومثال ذلك: الئمة الربعة  عتبارهم  أوال:

جمتهدين مع أن الشافعي رمحه هللا مقلد ا احلديث مل يبل  فيه درجة االجتهاد، وأبو حنيفة كذلك وإمنا عدو من أهله 
 أه  التجارب والطب وغري ذلك، ويبىن احلكم على أقوا م.مالكا وحده، وقد كان حيي  ا الحكام على غريه ك

ولو كان يشرتال ا اجملتهد االجتهاد ا ك  ما يفتقر إليه احلكم مل يصح حلاكم أن ينتصب للفص  بني اخلصوم حىت 
 يكون جمتهدا ا ك  ما يفتقر إليه احلكم، وليس المر كذلك  ممجاع.

أن االجتهاد ا استنباال الحكام الشرعية علم مستق  بنفسه وال يلزم ا ك  علم أن تربهن مقدماته فيه حبال،  اثنيا:
ب  العلماء: إن من فع  ذلك قد أدخ  ا علمه علما آخر... فيصح أن يعلم اجملتهد من القارئ أن قوله تعاا:) 

 دث أن احلديث الفالين صحيح أو سقيم. ومن عامل فامسحوا برءوسكم(  خلفض مروي على الصحة وأن يعلم من احمل
الناسخ واملنسوخ أن قوله تعاا: ) كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن ترك خريا الوصية للوالدين واالقربني( منسوخ 

 آبية املواريث.
 ومن اللغوي أن القرء يطلق على الطهر واحليض. وما أشبه ذلك مث يبين عليه الحكام.

ن نوعا من االجتهاد ال يفتقر إا شيء من تلك العلوم أن يعرفه فضال أن يكون جمتهدا فيه وهو االجتهاد ا اثلثا: أ
تنقيح املناال وإمنا يفتقر إا االملالع على مقاصد الشريعة خاصة وإذا لب  نوع من االجتهاد دون االجتهاد ا تلك 

 .(50)املعارف لب  مطلق االجتهاد بدونه
 جتهاد األصول: اثلثا: شروط اال

من املؤكد أن االجتهاد الصول،  ب أن تتوفر ا اجملتهد ا الصول شروال أخر إضافة ملا تقدم  لنه الص  الذي 
يستند عليه بقية الدلة الخرى، ففيه ترجيح الحتماالت الدلي   إذا مل يكن له القدرة على تثبي  أدلته وهدم أدلة خمالفه 

 وج  ا اجتهاده فال يعد جمتهدا أصوليا  لذلك يضاف ملا سبق ذكره الشروال اآلتية:قاصدا وجه هللا عز 
معرفة ما  ب ا حق هللا عز وج ، وما يستحي  وما  وز، وكيفية إلباهتا، وما  ب  أوال: العلم ابملسائل الكالمية:

 سمعيات أي العقائد الت تثب  وما يستحي  وما  وز ا حق الرس  عليهم الصالة والسالم، وما يتبع ذلك من ال
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القرملو، الباجي،  الباجي: اممام العالمة، احلافظ، ذو الفنون، القاضي أبو الوليد،سليمان بن خل  بن سعد بن أيوب بن وارث التجيو، الندلسي، ( 51)
 . 18/536سري أعالم النبالء،  هو  ملرية.474هو، وتوا سنة:403الذهو، صاحب التصاني ، ولد عام: 

هو(، كتاب املنها  ا ترتيب احلجا ، حتقيق: عبد اجمليد تركي، دار الغرب امسالمي، بريوت لبنان، الطبعة الثالثة:  474الباجي، )أبو الوليد،: ( 52)
    .8م ة: 2001

 
 لسمع  لن اجملتهد ا املسائ  الصولية يستصحب العقيدة ألناء اجتهاده، فالعقيدة هي الساو ا توجيه نظر الصول 

 وترجيح رأي على آخر، كما كان  مسائ  العقيدة سببا ا اختالف اجملتهدين ا كثري من مسائله.
أي العلم  لقواعد الت تعصم الفكرمن الوقوع ا اخلطأ، من التصورات ولواحقها، ة:اثنيا: العلم ابلقواعد املنطقي

والتصديقات، وما يتبعها من القضية والقيسة ومعرفة الصاحل منها والفاسد  لهنا تفيد اجملتهد الصول ا ترتيب مقدماته 
 املنطقية ألناء مناقشته للمسائ  الصولية.

وذلك مبعرفته ما يؤسس حلجته، وما يستطيع أن يدافع به عن أدلته الرتجيحية، وهدم حجج :اثلثا: العلم بعلم اجلدل
خصمه إن كان  واهية  لن االجتهاد الصول مبين على تثبي  رأيه ا املسائ  املختل  فيها، والتدلي  عليها نقال 

 .(51)رتيب احلجا " لإلمام الباجيوعقال ترتيبا وحجاجا، ومن املؤلفات النافعة ا الباب كتاب" املنها  ا ت
قال الباجي: هذا العلم من أرفع العلوم قدرا وأعظمها شأان  لنه السبي  إا معرفة االستدالل ومتييز احلق من احملال، 
ولوال تصحيح الوضع ا اجلدل ملا قام  حجة وال انتصب  حمجة، وال علم الصحيح من السقيم وال املعو  من املستقيم 

(52). 
 صفوة القول: 

 تهد، وأن يتصدر للفتوى إال إذا كان عاملا  للغة العربية وفنوهنا إمجاال  لن الشريعة نزل  هبا، وأن ال  وز للمرء أن 
يكون له علم  لعلوم الشرعية من أصول، وفقه، وتفسري، وحديث على سبي  اممجال، مبا ميكنه من إدراك مراد هللا 

 تعاا، ومراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
لصول: عليه أن يكون متمكنا من علم الكالم، واملنطق، واجلدل، وإن مللب منه تنزي  احلكم الشرعي، انتق   واجملتهد ا

من الصول إا الفقيه، وحينئذ فالواجب عليه  مضافة إا ما سبق ذكره من الشروال، يشرتال ا حقه أيضا أن يكون 
رعي ا الوق  املناسب، واملكان املناسب، مع الشخص املناسب، له إملام بفقه النفس، والواقع املعيش  لتنزي  احلكم الش

 وا احلالة املناسبة، حسب ترتيب مقاصد الشريعة، ومراعاة فقه الولوايت واملوازنة بينها. 
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 . 8( املستصفى من علم الصول، لإلمام الغزال، ة:53)
 .501( مقدمة ابن خلدون /54)
هو(، البحر احمليط ا أصول الفقه، حتقيق: حممد حممد اتمر، دار الكتب العلمية بريوت، 794( الزركشي)بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد هللا املتوىف: 55)

 .8م ة: 2013هو  1434لبنان، سنة الطباعة: 
 . 11( اجملادلة: 56)

 
: من مترو ا العلوم الشرعية، ووسائلها، ومترن ا الفروع الفقهية، ومارو -االجتهاد الصول-ويص  إا هذه الصفة

ي ، وعرض  عليه فتاوى متنوعة، وعليه أن يدعوهللا عز وج  أن يفتح عليه ويريه احلق ا الصول والفروع  حىت التنز 
 تصبح لديه امللكة القوية الت يدرك هبا مقاصد الشرع ومقاصد التكلي ، فيجتهد وفق ذلك.  وهللا أعلم

 املطلب الرابع: فضله، وفوائده، ومثرته

 ومنزلته:ه  أوال: فضل
ملا كان  غاية علم الصول هي العلم أبحكام هللا تعاا أو الظن هبا وما يستلزم ذلك ّمن تعام  مع الدلة، وأفضُلها 
على امملال  كتاب هللا تعاا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، فإن االجتهاد الصول عال قدرا ومسا شرفا بني العلوم 

 الشرعية.
سالم اممام الغزال:"وأشرف العلوم ما ازدو  فيه العق  والسمع، واصطحب فيه الرأي والشرع، وا ذلك يقول حجة ام

وعلم الفقه وأصوله من هذا القبي ، فإنه أيخذ من صفو الشرع والعق  سواء السبي ، فال هو تصرف مبحض العقول، 
 .(53)شهد له العق   لتأييد والتسديد"  حبيث ال يتلقاه الشرع  لقبول، وال هو مبين على حمض التقليد، الذي ال ي

وقال ابن خلدون:"اعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة، وهو النظر ا الدلة ّمن 
 .(54)حيث تؤخذ منها الحكام والتكالي "

وقال الزركشي: )والناو ا حضيض عن ذلك، إال من  تغلغ  أبصول الفقه، وكرع من مناهله الصافية، وأدرع مالبسه 
 الضافية، وسبح ا حبره، وربح من مكنون دره. 

ولج  شرف علم أصول الفقه ورفعته وفر هللا دواعي اخللق على مللبته، وكان العلماء به أرفع مكاان، وأجلهم شأان، 
 .(55)م أتباعا وأعواانوأكثره

" يرفع هللا الذين ءامنوا منكم والذين أوتوا العلم درجاتأه  االجتهاد الصول من أفض  الناو قدرا وأرفعهم درجة"  
(56) . 
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 . بتصرف.58(انظر:الباحسني، )يعقوب(، التخريج عند الفقهاء والصوليني، ة: 57)
هو(، شرح الكوكب املنري املسمى مبختصر التحرير، حتقيق د. حممد الزحيلي، د. نزية 972(ابن النجار، )حممد بن أمحد بن عبد العزيز احلنبلي، ت: 58)

 .1/43م. 1993 -هو1431ان الرايض، محاد، مكتبة العبيك 

 
وإن كان  هذه النصوة تدل على فض  أصول الفقه، إال أن االجتهاد الصول مندر  فيها  لنه داخ  فيه، والزم له، 

 وال ميكن الفص  بني مباحثه. 
 اثنيا: فوائد االجتهاد األصول:

 ما من اجتهاد إال وله فوائد، ومن فوائد االجتهاد الصول:
ويعلم ذلك مبعرفة الراجح من القوال ا مسألة أصولية بعينها  أوال: معرفة احلكم الشرعي املوافق للدليل السمعي: 

 لتنزيلها على فع  املكل  والعم  هبا، وإذا مل تكن له هذه الثمرة فليس من الصول، كما عند أه  التحقيق والتدقيق.
ويتم ذلك  ستثمار االجتهاد الصول  لقدرة على استنباال الحكام اثنيا: استنباط األحكام املناسبة للجزئيات:

الشرعية للصور وللنوازل والحداث املستجدةاملسكوت عنها ا خمتل  القضااي وامليادين، من خالل تطبيق املسائ  
 ة عينا معدوم، الصولية االجتهادية على اجلزئيات  لنجع  منه حركية على ك  الصعدة  لن النص على حكم ك  حادل

 
ولألحكام أصول وفروع، وال تدرك الفروع إال أبصو ا، والنتائج ال تعرف حقائقها إال بعد حتصي  العلم مبقدماهتا، فحق 
أن يبدأ  م نة عن الصول لتكون سببا إا معرفة الفروع، وذلك متوق  أيضا على فهم املقاصد والغاايت من االجتهاد 

 الصول.
وذلك أن االجتهاد الصول"إذا مل تكن له مثرة ا اجلانب التطبيقي وهو    إخراج أصول الفقه من اجلانب النظري:اثلثا:  

 ختريج الفروع منه، فال ينبغي أن يعد من أصول الفقه  لذلك من مثراته إخرا  أصول الفقه من جانبه النظري إا 
الفقه والصول، مما يزي  ذلك االنفكاك الذي خيم عليهما اجلانب التطبيقي، ويتحقق الربط بني علمني مهمني ومها 
 قروان كثرية نتيجة للدراسة النظرية وحدها ا جمال الصول.

معرفة االجتهاد الصول يفيد ا تدبري االختالف بني خمتلفاآلراء واملذاهب، وحيد من القطيعة رابعا: تدبري االختالف:
منها ما هو أقرب إا الصول لن الغرض العام من االجتهاد الصول: إما إلبات الدلي    فريجح  (57)السلوكية واللفظية  

املثب  للحكم، فهو  لدلي  املثب . أو نفيه، فهو  لدلي  الناا، أو  نتفاء الدلي  املثب ، أو بوجود املانع، أو  نتفاء 
 .(58)ا وكثرة مسائلهاالشرال. فهذه أربع قواعد ضابطة جملاري الكالم على تعدد جرايهن
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 . 23( احلكم الشرعي، علي مجعة، ة:59)

 
 

 اثلثا: مثرات االجتهاد:
 إن ك  اجتهاد ال بد له من نتائج ومثرة مرجوة، وإال عد عبثا، وأعمال العقالء منزهة عنه، ومن مثراته ما يلي:

وإدخال ما ليس منه بدعوى وجود االجتهادا الصول، وذلك   أوال: قطع الطريق على من يريد املس أبصول الفقه:
أن االجتهاد الصول مبا متيز به من دقة القواعد وقوهتا صان أدلة الدين امسالمي وحججه من اجلدليني وامللحدين، 

. فليس (59)فهو مبثابة الضابط للعق  السليم ا تعامله مع ما حوله من"كون" من خالل فهمه للنصوة الشرعية الشريفة
 ك  اجتهاد صحيحا  إذ ليس ك  دلي  صحيح يكون االستدالل به صحيحا.

وذلك من خالل اتباع املنهج الصول املبين على علمي اخلالف واجلدل  اثنيا: جتديد احلركة األصولية يف النفوس:
 لنكوّمن العامل املتزن الذي يضع الشريعة ا املكانة الالئقة هبا. 

إن معرفة مواقع االجتهاد ا الصول يبعد املتعاملني عن وصم أه  العلم اقع االجتهاد األصول وأسبابه:اثلثا: معرفة مو 
  لضالل واالحنراف  لن بعضا من املتعلمني ال يتورع عن احلديث عمن قضى حنبه ا الدنيا وال يدري ما هي خامتته، 

السباب الت أدت إا وقوع اخلالف بني العلماء يفضي إا التماو وما آخر أمره مما سطره ا كتبه، كما أن معرفة 
 العذار  م ا ذلك.

وذلك ا إملار القواعد العلمية املستنبطة من الصول، سواء تعلق المر  الجتهاد الصول رابعا: إحياء عملية االجتهاد:
 دة ما يناسبها من الحكاماجلدي  والفقهي، أو غريه ا خمتل  احلقول املعرفية، وإعطاء احلوادث

وذلك  تباع الدلي  الراجح  ملنهج الصول الذي هو منهج خامسا: التحرر من التعصب املذهيب، والتقليد األعمى:
 مستق  بذاته قد أخذ من ك  علم حقيقته ولبه.

وخاصة فيما  وز فيه االجتهاد من  ب القياو، واملصاحل   سادسا: االجتهاد األصول يبقي عملية االجتهاد مفتوحة:
املرسلة، واالستحسان، بشروملها املقررة عند الصوليني، وهذا يفتح اآلفا  م اد احلكم املناسب ملا يستجد من كثرة 

 القضااي  بسبب تطور وسائ  العيش، وظهور أشياء مل تكن ا الزمن الغابر.
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 . بتصرف. 18، 17انظر: قسم الدراسة لكتاب: "قرة العني بشرح ورقات ممام احلرمني، لمام احلرمني، ة: ( 60)
 . 11اجملادلة: (61)

 
االجتهاد الصول ليس خادما لألدلة الصولية فحسب ب  يتعداه إا علوم علوم أخرى: سابعا: االستفادة منه يف

 .(60)أخرى كالتفسري واحلديث والعربية واملنطق وغريها
 خامتة:

أه  االجتهاد الصول من أفض  الناو قدرا، وأرفعهم درجة  لهنم ورلة النو صلى هللا عليه وسلم ا بيان الدلي  
ُ الهِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم }الشرعي،  والعم  به، وإذا أخلصوا هلل رب العاملني، صاروا أفض  الناو على امملال ،  يـَْرَفِع اَّلله

 .(61){ْلَم َدرََجات  َوالهِذيَن ُأوتُوا اْلعِ 
وال تتحقق فوائد االجتهاد وال مثراته إال  لنظر ا الدلة  ستقراء النصوة الشرعية، من حيث إلباهتا وداللتها، وإعمال 
النظر الشرعي، واللغوي، واالملالع على املعاين املرعية، ومعرفة املقاصد الشرعية، وقد حدد العلماء منهجا متميزا، وفق 

 مسالك معينة، من اتبعها، حص  على مطلبه منها.
وقد خلص البحث إا أن اجملتهد ا الشريعة امسالمية لن يص  إا هذه املرتبة إال إذا امتلك جمموعة من العلوم العربية 

واالجتماعية والشرعية، وامملام بعلوم نفسية واجتماعية لتحقيق الشريعة امسالمية تطبيقا وعمال بك  مكوانهتا الروحية 
 واالقتصادية والسياسية.  

 املصادر واملراجع مرتبة حسب حروف املعجم
 )أ(
 ( القرآن الكرمي برواية ورش عن انفع. 1
 علي بن أيب علي بن حممد بن سامل بن حممد التغلو احلنبلي مث  ( اآلمدي )سي  الدين أبو احلسن2
احملقق الشيخ ابراهيم العجوز، دار الكتب العلمية، بريوت،  »اإلحكام يف أصول األحكام«،هو(، 631الشافعي ت:   

 م.2011هو/1432الطبعة السادسة 
»عون املعبود شرح سنن أيب داود، مع شرح احلافظ ابن قيم اآل دي )أبو الطيب حممد مشس احلق العظيم(،   (3

ضبط وحتقيق: عبد الرمحن حممد عثمان، الناشر: حممد عبد احملسن صاحب املكتبة السلفية  ملدينة  اجلوزية«،
 م. 1968هو/1388املنورة، الطبعة الثانية: 
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»هناية السول يف شرح منهاج هو (، 772بن احلسن بن علي ت:  عبد الرحيم أبو حممد  ن( امسنوي )مجال الدي4

حتقيق شعبان حممد امساعي ، دار ابن  هـ«،685الوصول إىل علم األصول، للقاضي انصر الدين البيضاوي املتوىف 
 م. 1999هو/1420حزم، الطبعة الوا:

شرحه ووضع فهارسه: أمحد حممد شاكر، الطبعة   »املسند«،هو(،  241( اممام أمحد )أمحد بن حممد بن حنب  املتوىف:  5
 م. 1954ه/1413الثالثة، دار املعارف مبصر،  

حتقيق عادل »كتاب الفقيه واملتفقه«،  هو(،  462ن اثب  املتوىف سنة:  ( أبو بكر اخلطيب البغدادي )أمحد بن علي ب6
 م.1996هو/1417بن يوس  العزاوي، دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، الطبعة الوا، مجادى الوا  

حققه  »كتاب السنن سنن أيب داود«،هو(، 275-هو202( أبو داود )سليمان بن الشعث الزدي السجلستاين: 7
وقابله أبص  احلافظ ابن حجر وسبعة أصول أخرى: حممد عوامة، دار القبلة للثقافة امسالمية، جدة، مؤسسة الراين 

 م. 2004هو/1425بريوت، الطبعة الثانية:  
حتقيق: عبد هللا حممود »املستصفى من علم األصول«، هو(، 505، )حممد بن حممد الغزال، ت:( أبو حامد الغزال8

 م. 2010حممد عمر، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، الطبعة الثانية، 
 »الربهان يف أصول الفقه، لإلمام اجلويين«،هو(،  478( إمام احلرمني )أبو املعال عبد امللك بن عبد هللا اجلويين، ت:  9

 م. 1399حتقيق: عبد العظيم الديب، كلية الشريعة، جامعة قطر، الطبعة الوا  
»منال الطالب يف شرح طوال الغرائب«، هو(،  606( ابن اللري )جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد املتوىف:  10

 حتقيق: د. حممود حممد الطناحي، مكتبة اخلاجني  لقاهرة. 
ملبعة جديد »فتح الباري بشرح صحيح البخاري«، هو(، 852-773( ابن حجر العسقالين )أمحد بن علي 11

فؤاد عبد الباقي، دار مصر حممد   -منقحة ومصححة ومضبوملة عن الطبعة الت حقق أصلها: الشيخ عبد العزيز بن  ز
 م.2001هو/1421للطباعة: سعيد جودة السحار وشركاؤه، الطبعة الوا:  

حتقيق وضبط: عبد »معجم مقاييس اللغة«، هو(، 395( ابن فارو )أبو احلسن أمحد بن فارو بن زكراي، ت: 12
 م.1979هو/1399السالم حممد هارون، دار الفكر،  
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اعتىن بتصحيحها: أمني حممد عبد »لسان العرب«، هو(، 711-630( ابن منظور )حممد بن مجال الدين: 13

الوهاب، حممد الصاد  العبيدي، دار إحياء الرتاث العريب، مؤسسة دار الرتاث العريب، بريوت، لبنان، الطبعة الثالثة: 
 م. 1999هو/1419

  »وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان«، هو(،  681-609بن أيب بكر    ( ابن خلكان، )أبو العباو مشس الدين أمحد14
 حققه الدكتور إحسان عباو، دار صادر بريوت.

»شرح الكوكب املنري املسمى مبختصر هو(، 972( ابن النجار )حممد بن أمحد بن عبد العزيز احلنبلي، ت: 15
 م. 1993 -هو1431كان الرايض، حتقيق د. حممد الزحيلي، د. نزية محاد، مكتبة العبيالتحرير«، 

 هـ.1411)صاحل بن عبد هللا(، »أدب اخلالف«، مكتبة الضياء، الطبعة األوىل:  ( ابن محيد 16
»صحيح البخاري وهو اجلامع هو(، 256( البخاري )أبو عبد هللا حممد بن إمساعي  بن إبراهيم بن بردزبه، ت: 17

ختريج وضبط وتنسيق احلواشي: صدقي مجي  العطار،   وسننه وأايمه«،  املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا  
 م.2003هو/1424دار الفكر، بريوت لبنان، 

، حتقيق: »كتاب املنهاج يف ترتيب احلجاج«هو(، 474( الباجي، )أبو الوليد سليمان بن خل  بن سعد، ت: 18
 م. 2001عبد اجمليد تركي، دار الغرب امسالمي، بريوت لبنان، الطبعة الثالثة:  

هو، الرايض، 1414مكتبة الرشد،    »التخريج عند الفقهاء واألصوليني«،( الباحسني، )يعقوب بن عبد الوهاب(،  19
 اململكة العربية السعودية. 

حبقيق وشرح:  »اجلامع الصحيح وهو سنن الرتمذي«،هو(، 279( الرتمذي )أبو عيسى حممد بن عيسى، ت: 20
 م.1978هو/1398، الطبعة الثانية: أمحد حممد شاكر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللو وأوالده

حتقيق: أمحد غبد الغفور »الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية«، هو(، 393( اجلوهري )امساعي  بن محاد ت: 21
 م.1990لرابعة:عطار، دار املالميني، الطبعة ا

 »قرة العني بشرح ورقات إلمام احلرمني«،  هو(،954( احلطاب )الشيخ مشس الدين حممد بن حممد العريين املتوىف:  22
 : حممد صاحل بن أمحد الغرسي. تعليق وتقدمي 

م(، 1067هو1017( حاجي خليفة )املوا مصطفى بن عبد هللا القسطنطين الرومي احلنفي املعروف حباجي خليفة:  23
 م.2007هو/1428  –1427دار الفكر   »كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون«،
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هو، ملبعة أوا، 1337التنقيح«، للشيخ حممد جعيط، املتوىف سنة:  ( حاشية منهج التحقيق والتوضيح حل  غوامض  24

، 11د: هو/ ملبع مبطبعة النهضة، هنج اجلزيرة، عد 684وهبامشه: شرح تنقيح الفصول ا الصول للقراا املالكي: 
 م.1921هو/1345تونس، سنة:  

مؤسسة  ري أعالم النبالء«،»سم(، 1374هو/748( الذهو، )اممام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان ت: 25
 م. 1983هو/1403، الطبعة الوا: الرسالة، حتقيق: شعيب الانؤوال وحممد نعيم العرقوسي

»اتج العروس من (،  هو1205( الزبيدي السيد املرتضى احلسيين)حممد بن حممد بن حممد بن عبد الرزا  ت: 26
، 16حتقيق: مصطفى حجازي، إحياء الرتاث العريب، وزارة امرشاد والنباء الكوي ، سلسلة  جواهر القاموس«،

 م. 1965هو 1385
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