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 (1)ملخص الكتاب

استنباطًا من    االجتهاد للوقائع اجلديدة؛  الشرعية  إىل األحكام  اجملتهد  به  الذي يصل  العلمي  الطريق  هو 
 يستفرغ وسعه يف حتصيل ذلك؛ أداًء للعهد الرابين يف تبيني أحكام الشريعة.األدلة الظاهرة أو اجململة، بعدما  

أن املقصود ابلعصر يف املسألة: أيُّ عصر من العصور    ، وعلى وقد اتفق األصوليون على أمهية االجتهاد
وأن موضع االختالف ،  السابقة لعالمات الساعة الكربى، وأن ما بعدها حمل اتفاق على جواز خلوه من اجملتهد

 . هو اجلواز الشرعي، أما اجلواز العقلي فال أحد مينعه

ر للفتوى؛ سواء أكان جمتهًدا مطلًقا، هو كل من ميكن أن يتصد    وقد ظهر يل أن املقصود ابجملتهد هنا: 
 . أو ممن هو دونه

يف   اختلفوا  مذهبني،  وقد  على  منه  العصر  خلو  ذلك،    األول:حكم  استدل   :واآلخرجييز  وقد  مينعه، 
 .الفريقان بعدد من األدلة النقلية والعقلية، يظهر للقارئ عند االطالع عليها أن مثة تعارض بينهما 

الراجح منهما القول بعدم جواز خلو العصر من اجملتهد، ألن هللا تعاىل أمر عباده وبعد التأمل تبني يل أن  
َتخُْلو   ))ال  قال:  أنه  عنه  رضي هللا  طالب  أيب  بن  علي  عن  ورد  وقد  بزمن،  ذلك  حيدد  ومل  الذكر  أهل  بسؤال 

ف الشرعي عن الناس، والقول ابخللو فيه  األخْرُض ِمْن قخائٍِم ّلِِلِه ِِبُجهٍة((، وأنه لو خال العصر من اجملتهد لزال التكلي
َتصيص لعصور ابلتعبد ابالجتهاد دون غريها بال دليل، وينضم إىل ذلك أن احلاجة إىل االجتهاد يف كل عصر 

 مطلًقا ملح ة للغاية، وخصوًصا مع املتغريات اليت ال يتوقف جتددها.   

حجية اإلمجاع، وحجية إمجاع العوام، واشرتاط  ، وهي:  وبّينت أثر هذه املسألة يف مخس مسائل أصولية 
 انقراض العصر يف اإلمجاع، وحجية اإلمجاع السكويت، وحكم االجتهاد يف كل عصر. 

 وصلى هللا على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني.

  
 

جمل  ة اعيعي  ة الفقهي  ة الس  عودية التابع  ة عامع  ة ا م  ام  ي  د ب  ن    ونش  ر يف ه   ،  1436/ 3/ 6يف اتريخ    هذا البحث   ُحكِّم (  1) 
 م. 2015ه ،  1436سعود ا سالمية، وُنِشَر يف العدد )السادس والعشرين(، يف ذي القعدة،  
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Research summary  

(The rule of age vacancy of diligent and its fundamentalist effects) 

Prepared by: Prof/Faisal Saud Abdulaziz Al-Holibi 

Diligence is the scientific way that reaches the diligent to the legal provisions of the 
new realities depending on overall or apparent evidences after vomiting his best in 
obtaining applying the reign of the lord in explaining sharia provisions. 

Purists have agreed on the importance of diligence and that any era of ages 
proceeding the major signs is the intended by era in this issue and what comes after 
that is a subsequent agreement on the possibility of its vacancy of diligent. the point 
of difference here is the legal possibility but the metal one no one can stop it. 

It appears to me that diligent here is anyone who could preside fatwa , whether 
absolute diligent or who is otherwise. 

They differs in the age vacancy of diligent in two ways ,the first allows it and the 
other prevents it using a number of transmission and mental evidence. it appears to 
the reader that there is a conflict between them but after contemplating it appears 
to me that the none age vacancy is the correct because Allah ordered his servants to 
ask scholars and didn't specify that by a time. It was narrated from Ali Bin Abi 
Talib, may Allah be pleased with him, "the earth is not free of one who is based on 
the pretext of Allah". 

If the age is vacant of diligent ,the legal commissioning will be passed away from 
people but this opinion specialized ages by diligence worship without others by no 
evidence .it also includes that the need for diligence in every absolute age is urgent 
especially with the regenerated variables. 

I have indicated the impact of this question in five fundamentalist issues, consensus 
authority, populace consensus authority, stipulation of age extinction in consensus, 
the silenced consensus authority and the diligence rulings in every age. 

May Allah bless our Prophet Muhammad and his family and his companions. 
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 املقدمة

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على رسوله األمني، وعلى آله وصحبه أمجعني.

 فإن هللا تعاىل خصه العلماء الرابنيني بعبادة ال يشرتك فيها معهم غريهم، وهي    :أما بعد
وإن   أصابوا  إن  عليها ابألجر  فقال  )االجتهاد(، وجزاهم  وخسخلهمخ أخطئوا،  عخلخْيِه   ُ اّلِله )صخلهى  ِإذخا  : 

، فـخلخُه أخْجرخاِن، وخِإذخا حخكخمخ فخ  اْجتـخهخدخ ُُثه أخْخطخأخ، فـخلخُه أخْجٌر( حخكخمخ احلْخاِكُم فخاْجتـخهخدخ ُُثه أخصخابخ
 (1) . 

حكمها   على  املنصوص  القضااي  فإن  النص،  مع  اجتهاد  ال  أنه  األصول  يف  تقرر  وإذا 
قابل   غري  واحًدا  معىن  إال  حتمل  ال  واضحة؛  جلي ة  ألهنا  لالجتهاد؛  جماالً    الختالف ليست 

النظر يف احلكم، فيها    وجهات  اجملتهد  للناس  إىل  لتتجه مهمة  اهنا  وعدم كتمفحسب  تبيينها 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )  : ه تعاىل عنهم؛ امتثاالً لقول 

 .(2)  (ڀ

أو   من األدلة الظاهرة  على القضااي اليت حتتاج إىل استنباطٍ   مرتكزةوتبقى مهمة االجتهاد  
الستصدار األحكام الشرعية للوقائع اجلديدة، وإمنا يكون ذلك ابلرد إىل كالم هللا تعاىل   اجململة؛

ُ عخلخيْهِ وخسخلهمخ وهدي نبيه   ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ )  ؛ عمالً بقوله تعاىل: صخلهى اّلِله

ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت 

 .  (3)   (  جث مث ىث

 

(،  7352رواه البخاري يف صحيحه، يف كتاب االعتصام ابلكتاب والسن ة، ابب أجــر احلــاكم إذا اجتهدفأصــاب أو أخطــأ، )   ( 1) 
 . 254/ 12(،  1716، ورواه مسلم يف كتاب األقضية، ابب بيان أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، ) 330/ 13

 (، من سورة آل عمران. 187من اآلية رقم : )   ( 2) 
 (، من سورة النساء. 59ية رقم : ) من اآل   ( 3) 
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م انقطع الوحي، وبقيت الوقائع تتجدد يف كل حني، له سخ وخ   هِ يْ لخ عخ   ى هللاُ له ومبوت احلبيب صخ 
 وهنا تساءلت:  حىت أخذت أشكاالً غاية يف التعقيد يف األزمان األخرية، 

 هل ميكن أن َتلو األرض من قائم هلل تعاىل ابحلجة مع شدة احلاجة إليه؟ ـ 

 ـ وهل هناك زمن ميكن أن يقع فيه مثل ذلك؟

   !؟األرض من اجملتهد على فرض خلو اموإىل من سيلجأ الناس يف أخذ األحكـ 

 أن يتوىل ذلك من مل يصل إىل درجة االجتهاد، من العوام واجلُه ال؟ صحُّ هل يـ و 

  القوي   وهنا رأيت أن األصوليني تناولوا هذه املسألة ابلبحث واالستدالل، ووقع اخلالف
أن  بينهم يف حكمها  واحلقيقة  أدلةٍ ،  استند على  للمطلع    وأخرى عقلية،  نقليةٍ   خالفهم  يظهر 

مما جعل املسألة حتتاج إىل مزيد نظر وأتمل للجمع بني هذه األدلة،    عليها شيء من التعارض،
هو الصواب فيها إبذن هللا تعاىل، ومن ُثه إبراز   والتوصل ابالستنباط منها إىل قول راجح يكون

 آاثر هذه املسألة على أخواهتا من مسائل األصول.

أ أوميكن  البحثن  موضوع  اختيار  أسباب  )وجز  ه  رِ وآَثَ   هدِ تاجمل  نَ مِ   رِ صْ العَ   وُ لُ خُ : 
 (، يف األسباب اآلتية:  ةوليَّ صُ األُ 

هبا   -1 اليت  املتفردة  الرتبة  ألهنا  زمن،  كل  يف  االجتهاد  رتبة  أمهية  جتدد 
 من األدلة املعتربة.  للوقائع اجلديدة تستنبط األحكام الصحيحة

ـ على   لو العصر من اجملتهدحينما خي  املستجدةالوقائع    النظر يف مآالت  -2
ـ   ذلك  القول جبواز  الشريعةحد  مع مقاصد  ذلك  اتساق  أصوهلا  ومدى  اليت من  ؛ 

 . صالحيتها لكل زمان ومكان
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العلمية   -3 املؤسسات  نظر  أمهية صالعالية  لفت  املفتني، وأتهيل  إىل  ناعة 
ألمانة تبيني العلم للناس، وإبقاًء   العظيمة؛ أداءً إهنا املخولة هبذه املهمة    ؛ إذ اجملتهدين

 ال.لشعرية االجتهاد، وصوًًن للشريعة من أن يتجرأ عليها العوام واجله  
مجع ما تفر ق من هذه املسألة من األدلة، واالعرتاضات، واملناقشات،   -4

 والتوص ل إىل قوٍل راجح إبذن هللا، وبيان أسباب الرتجيح. 
املسألة  -5 هذه  آاثر  أتثر    بيان  اليت  األصولية  املسائل  من  عدد  على 

   . ِبكمهااالستدالل فيها 

من  أجد  مل  ولكن  مستقلة،  مسألة  البحث  ملوضوع  األصوليني  من  مجلة  خصص  وقد 
يف  رمحه هللا ـ    ـ  هـ[911  : ]ت سوى ما كتبه اإلمام السيوطي  مستقل    يف مؤلفٍ أفردها ابلبحث  

وهو كتاب    وجهل أن االجتهاد يف كل عصر فرض(،: )الرد على من أخلد إىل األرض  كتابه
اببه، يف  وافتقخ   نفيس  سرًدا،  املعلومات  سرد  إنه  األدلة    فيه  تُ دْ إال  من  ابلقليل  ليس  عدًدا 

؛  هبا  وإن كانت ذات عالقةٍ   مسائل ليست من صميم املسألةأقحم فيه  واملناقشات، كما أنه  
؛  االجتهاد فيها  شرتط  اإلسهاب يف املواضع اليت ي، و : استئذان الولد من والديه لطلب العلممثل
والقضاءك والتنفيذ  التفويض  ذلك   وزارة  وحنو  أتثرت  ،  واحلسبة،  اليت  املسائل  كل  يورد  ومل 

 يف ثنااي عرضه للمسألة.  واكتفى ابإلشارة إىل بعضها، ابخلالف فيها

مؤلفه ضمن  كمسألة  أوردها  الشيخ  وممن  رسا  أ.د/علي  معايل  يف  حكمي  لته  عب اس 
يف  ):  املاجستري إليه  احلاجة  ومدى  اإلساالجتهاد  الباب  الشرع  من  األول  الفصل  يف  المي(، 

محل حيث  اجملتهدينعنوان  الفصل  السادس،  من  العصر  خلو  جواز  السيد  الدكتور:  و،  : 
حيث أورد  يف كتابه: أضواء حول قضية االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية،    عبداللطيف كساب

 . بة عليهاتاآلاثر األصولية املرت ومل يذكرا أكثر ،  بعض أدلة املسألة واإلجابة عنها نان العاملاهذ
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، وأتوصل فيه  من أدلٍة وآاثر  جيمع ما تفر ق منها   مستقلمن هنا وجدت احلاجة إىل ِبث  
فأرجو من هللا تعاىل أن    البحث،  املراد منإىل حتقيق  ـ  إبذن هللا  ـ  اليت توصل  إىل عدد من النتائج  

 . ًيا هلذه احلاجة، وهللا املستعانأكون قد وقفت فيما كتبت، وأن يكون ملب

 بثالثة مطالب:  مبحثني، مهدت هلياوقد رمست هلذا البحث خطة تنتظم يف 

 تعريف االجتهاد يف اللغة واالصطالح.        : األولاملطلب 
 املقصود خبلو العصر من اجملتهد. :املطلب الثاين
 مراتب اجملتهدين.  :املطلب الثالث

 :مطلبانوفيه حكم خلو العصر من اجملتهد،  األول: بحثامل
 حترير حمل النزاع يف املسألة.  : املطلب األول
 لتهم، وبيان القول الراجح ودليله. أقوال األصوليني وأد :املطلب الثاين
آَثر مسألة خلو العصر من اجملتهد على عدد من املسائل األصولية،    :املبحث الثاين
  :وفيه مخسة مطالب

 أثر مسألة خلو العصر من اجملتهد على إمكان انعقاد اإلمجاع.  املطلب األول: 
 على حجية إمجاع العوام.  أثر مسألة خلو العصر من اجملتهد املطلب الثاين:

الثالث:  اجملتهد    املطلب  من  العصر  خلو  مسألة  يف أثر  العصر  انقراض  اشرتاط  على 
 اإلمجاع. 

 على حجية اإلمجاع السكويت. أثر مسألة خلو العصر من اجملتهد املطلب الرابع:
 على حكم االجتهاد يف كل عصر. أثر مسألة خلو العصر من اجملتهد  املطلب اخلامس:

 . ت إليهافيها أبرز النتائج اليت توصلتيت البحث خبامتة بيّنت مث خ
 

 : املنهج العليي يف البحث

 :  ت يف هذا البحث على املنهج اآليتولقد سر 
 .  واملعاصرة مجعت املادة العلمية من مصادرها األصيلة -1
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: اآلية رقم ـ مثالً ـ  ا، فإن كانت آية كاملة قلت بينت أرقام اآلايت وعزوهتا إىل سوره -2
(، من سورة  122: )من اآلية رقممن آية قلت:    (، وإن كانت جزًءا ، من سورة )البقرة(20)
 . ( التوبة)

 :  ج األحاديث واآلاثر املنهج اآليتيف َتري اتبعتُ  -3
 .  الوارد يف البحث أو بنحوهمن أخرج احلديث، أو األثر بلفظه  نتُ بي   -
إىل مصدر احلديث أو األثر بذكر الكتاب والباب، ورقم احلديث أو األثر، ُث    أحلتُ   -

 .  لصفحة، إن كان مذكوراً يف املصدربذكر اجلزء وا
 .  كتفي بتخرجيه منهماإن كان احلديث بلفظه يف الصحيحني أو أحدمها، فأ -
حكم بعض مل يكن يف أٍي منهما، خر جته من املصادر األخرى املعتمدة، مع ذكر    إن  -

 .  أهل احلديث عليه
، واالعرتاضات الواردة  منهمايف املسألة، وأدلة كلٍ   القولنيذكرت    يف مسألة البحثـ  4

 . ُث بي نت الراجح يف املسألة، وأسباب الرتجيح، إن ُوجدت  على األدلة
املعلو   وث قتُ _  5 والنصوص  مات  مجيع  األصيلةواألقوال  مصادرها  مل  املباشرة  من  فإن   ،

   .أجد فإىل مصدر قريب منها
األمانة يف النقل، واصطلحت على أن كله كالم بني عالميت تنصيص فهو  التزمت  _  6

كان  إذا  أما  )انظر(،  بكلمة:  مصد رة  تكون  اهلامش  يف  مصدره  إىل  واإلحالة  بنص ه،  منقول 
مبعناه،الكالم   التصرف  منقوالً  من  به شيء  أصد ر    أو  وإمنا  تنصيص،  بني عالميت  أضعه  فال 

 اإلحالة إىل مرجعه بكلمة: )راجع(. 
 .وجعلتها بني معكوفني عند ذكر أمساء العلماء بذكر سنة الوفاة فقط ـ اكتفيتُ 7
 جهدي يف ضبط األلفاظ اليت يرتتب على عدم ضبطها شيء من الغموض.   بذلتُ  -7
 .بعالمات الرتقيم عتنيتُ ا -8
الكرمية    -9 اآلايت  العالمتني:    مشك لةكتبت  هاتني  بني  واألحاديث (  )ووضعتها   ،

 . واآلاثر بني ) ( ، والنصوص املنقولة بني )) (( 
 بعمل ثبٍت للمصادر واملراجع اليت استفدت منها يف كتابة هذا البحث. قمتُ  -10 
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 .واألحاديث النبوية، واألعالم، واملوضوعات  لآلايت القرآنية، بعمل فهرسٍ  ـ قمتُ  11
ويف ختام هذه املقدمة: أشكر هللا تعاىل أن يس ر يل كتابة هذا البحث، الذي أحسب 
أنين بذلت فيه ما أستطيعه من وقت واطالع وأتمل وإبداء رأي، متوخًيا يف ذلك الصواب ما 

ُ عخلخْيِه وخسخلهمخ وفقين هللا إليه، أما اخلطأ فهذا من مسات البشر، وهللا تعاىل ورسوله   منه    صخلهى اّلِله
 .   ن يعفو عين زللي، فإنه جواد كرميهللا تعاىل أن يتوب علي  يف تقصريي، وأ وأسألبريئان، 

الفضالء   االختصاص  من  وملشاخيي  ما  والتحكيم  أهل  على  وتقدير  من   أبدوهشكر 
 . فيق، والرجوع إىل احلق واألخذ بهسائالً يل وهلم العون والتو تصويبات وتوجيهات، 

 لوالدي احلبيبني ـ رعامها هللا تعاىل ـ أن يبارك هلما يف حياهتما الدنيا  كما أدعو هللا تعاىل
 ويسعدمها يف اآلخرة، على ما أجده منهما من تشجيع ومتابعة ودعاء. 

والشكر موصول لزوجيت وأوالدي على تعاوهنم معي وتقديرهم النشغايل ابلبحث والقراءة  
 والتأليف، فجزاهم هللا عين خريا.

هؤالء خري اجلزاء، وأسأل هللا تعاىل أن يكون عملي خالًصا لوجهه الكرمي،   فجزى هللا كل
ينفع به  وأن جيعله حجة يل ال حجة علي ، وأن ييسر   يل االنتفاع به يف دنياي وآخريت، وأن 

 اإلسالم واملسلمني.

 . بينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيوصلى هللا على ن

 

 َعْبِد الَعزِيز احلَُلْيِب أ.د/فَ ْيَصل بن ُسُعود بن 
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 التيهيد 
 مطالب:  ثالثة ويتضين 

 تعريف االجتهاد يف اللغة واالصطالح.        املطلب األول: 

 املقصود خبلو العصر من اجملتهد.  املطلب الثاين: 

 مراتب اجملتهدين.  املطلب الثالث: 
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 تعريف االجتهاد يف اللغة واالصطالح.        املطلب األول: 

اللغة أوالا  يف  االجتهاد  تعريف  من  : :  وهو   مأخوذ  ـ  وضمها  اجليم  بفتح  ـ  : اجلهد 

 .  (2) ، وقيل: املشقة: ابلفتح، والطاقة: ابلضم  (1) الطاقة واملشقة 

النفسواالجتهاد  ))أخذ  يقال   :  املشقة،  الطاقة وحتمل  : هرأيي وأجهدتُ   : جهدتُ ببذل 

: بذل الوسع  : ابلغ غايتك، والتجاهد ك؛ أي دخ اجهد جهْ   : ، ويقال كذلك(3) ((  ر كْ ه ابلفِ أتعبتُ 

 .(4) كاالجتهاد  

امل  بيان  ميكن  املعاين  هذه  على  أبنه وبناًء  اللغة  يف  االجتهاد  من  اجلهد، قصود  بذل   :

ةفخ لْ حتصيل أمٍر ما، وال يكون إال فيما فيه كُ واستفراغ الوسع يف  
 (5). 

 : : تعريف االجتهاد يف االصطالحاَثنيا 

 : يني على معنينييطلق االجتهاد يف اصطالح األصول

 

ــد(    ( 1)  ــيط )اجلهـ ــاموس اجلـ ــع: القـ ــد(:  296/ 1راجـ ــرآن )جهـ ــردات يف غريـــب القـ ــة  101، واملفـ ــاييس اللغـ ــم مقـ ، ومعجـ
 . 101، وخمتار الصحاح )جهد(:  106، وأساس البالغة )جهد(:  486/ 1)جهد(  

ــان العـــرب )جهـــد(    ( 2)  ــرآن )جهـــد( 107/ 4راجـــع: لسـ ــار الصـــحاح )جهـــد(:  101:  ، واملفـــردات يف غريـــب القـ ، وخمتـ
 . 3788/ 9، ونفائس األصول  385/ 2، وفتح القدير للشوكاين  101

 . 395/ 3، وراجع: لسان العرب )جهد(  101انظر: املفردات يف غريب القرآن )جهد(:    ( 3) 
 . 296/ 1راجع :القاموس اجليط )اجلهد(    ( 4) 
، وهــذا املعـــىن هــو الـــذي ذكــره علمـــاء  296/ 1د( ، والقـــاموس اجلــيط )اجلهـــ397/ 2راجــع : لســان العـــرب )جهــد(    ( 5) 

، وكشــف األســرار  178/ 4، وتيســري التحريــر  291/ 3األصــول يف تعــريفهم اللغــوي لالجتهــاد، راجــع: التقريــر والتحبــري  
، وهنايـة  260/ 3، ومنهـاج العقـول  3785/ 8، وهناية الوصول يف دراية األصـول  350/ 2، واملستصفى  25/ 4للبخاري  
، وشـرح  959/ 3، وروضـة النـا ر  246/ 3، واإلهبـاج  396/ 4ام يف أصول األحكام لآلمـدي  ، واإلحك 542/ 4السول  

ــري   ــب املنـ ــول:  457/ 4الكوكـ ــد:  250، وإرشــــاد الفحـ ــذهب اإلمــــام أمحـ ــول الفقــــه  367، واملــــدخل إىل مـ ، ومــــذكرة أصـ
 . 11، واالجتهاد يف الشريعة اإلسالمية حلسن أمحد مرعي:  366، وأصول الفقه للخضري:  369للشنقيطي:  
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؛ حيث لالجتهاد، وهو الوصف القائم ابجملتهد   ي مس إل إطالقه على املعىن ا   :املعىن األول
أبنه  املعىن  هذا  على  ))ملكة  يعر ف  الشر :  األحكام  استنباط  على  هبا  من يقتدر  العملية  عية 

 .(1) ((  أدلتها التفصيلية

تعريف االجتهاد ابلنظر إىل معناه املصدري، الذي هو فعل اجملتهد، وهو   : املعىن اآلخر
عبارات األصوليني يف حتديدهم االجتهاد وقد رأيت أن    األصوليني بتعريفه،الذي جرت عادة  
املعىن   اختالفًا كبريًا، على هذا  التعبري  بل جاءت خمتلفة يف  متفقة على صياغة واحدة،  غري 

هل هو قطعي، أو  ين، أو   ديد نوع احلكم الثابت ابالجتهاد: ويرجع هذا االختالف إىل حت 
وبعضها جاء  مقيًدا ابلظن،  وبعضها  ابلعلم،  مقيًدا  بعضها  فقد جاء  ذلك كله،  مطلًقا عن 

 ن، وبعد تتبع هذه التعريفات ميكن تقسيمها إىل ثالث اجتاهات، وال    مطلًقا غري مقيد بعلمٍ 
 : تعريًفا فحسب طلًبا لإلجياز  جتاهٍ أذكر لكل ا 

األول ومن هذه   :االجتاه  الظن،  أو  ابلعلم  تقييده  مطلًقا عن  االجتهاد  ملن عر ف  وهو 
 : ))استفراغ الوسع حيث عر ف االجتهاد أبنه   ؛ [ هـ606  :ي]تالتعريفات تعريف الفخر الراز 

 .(2) ، مع استفراغ الوسع فيه((يف النظر فيما ال يلحقه فيه لوم 

الثاين مقي    : االجتاه  االجتهاد  عر ف  ملن  ال وهو  أبرز  ومن  العلم،  بتحصيل  تعريفات ًدا 
: ))بذل اجملتهد حيث عر فه أبنه   هـ[505  :]ت : تعريف اإلمام الغزايل الواردة على هذا االجتاه

 

، واالجتهـاد يف  16، واالجتهـاد والتقليـد للعلـواين:  12/ 1، واالجتهـاد فيمـا ال نـص فيـه  28انظر: تبصـري النجبـاء:    ( 1) 
 . 9،وأضواء حول قضية االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية لعبد اللطيف كساب: 23اإلسالم د/ًندية العمري:  

،  281/ 2، والتحصــــيل مــــن اجلصــــول  822/ 2، وراجــــع: شــــرح األصــــفهاين ملنهــــاج األصــــول  1/ 6انظــــر: اجلصــــول    ( 2) 
 . 527/ 4، وهناية السول  3788/ 9ونفائس األصول  
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االجتهاد   وخص  الشريعة((،  أبحكام  العلم  طلب  يف  فيه وسعه  قال  بوصٍف   : التام 

 .(1)طلب((  عن مزيدِ   من نفسه ابلعجز   سُّ ))أن يبذل الوسع يف الطلب، ِبيث حيُ 

الثالث على   : واالجتاه  الواردة  التعريفات  ومن  الظن،  بتحصيل  االجتهاد  قي د  ملن  وهو 
، فقد  هـ[1119ت:]وابن عبد الشكور    هـ[ 861:]ت   هذا االجتاه تعريف الكمال بن اهلمام

 . (2)  ين((  شرعيٍ  : ))بذل الطاقة من الفقيه يف حتصيل حكمٍ عر فا االجتهاد أبنه 

ـ  التأمل يف هذه االجتاهات وتعريفاهتا ميكنين التوصل إىل تعريف لالجتهاد أجده  وبعد 
البح  هذا  ابملقصود يف  ويفي  مانًعا  جامًعا  ـ  نظري  حد  أبنه ث يف  االجتهاد  أعر ف  ِبيث   : ؛ 

 .االستنباط ٍي بطريق  ٍي عيلٍي كلِّ استفراغ الفقيه وسعه يف حتصيل حكٍم شرع

 : يان هذا التعريف على الوجه اآليتوب 

: قيٌد يف التعريف خيرج استفراغ غري الفقيه، كالعامي وغري املتخصص  ))استفراغ الفقيه(( 
 .مى اجتهاًدا يف اصطالح األصوليني يف علوم الشريعة، فإن استفراغهم لوسعهم ال يس

فسه مبعىن أنه يبذل أقصى وسعه يف النظر، ِبيث حيس من ن   ؛: أي متام طاقته ))وسعه(( 
 .العجز عن املزيد من االجتهاد 

لظن، وقـخْيُد ))احلكم(( هنا خمرج اب كه، سواء أكان ابلقطع أم  رخ دخ : أي:  ))حتصيل حكم((
 .مى اجتهاًدا يف اصطالح األصوليني لتحصيل غريه، فهذا ال يس 

 

، وأصـول الفقـه  26/ 4، وكشـف األسـرار للبخـاري  3791/ 9، وراجـع: نفـائس األصـول  350/ 2انظر: املستصـفى    ( 1) 
 . 17، واالجتهاد يف الشريعة اإلسالمية جلمد صاحل موسى:  367للخضري:  

، وأصول مذهب اإلمـام أمحـد:  291/ 3، والتقرير والتحبري  362/ 2، ومسلم الثبوت  179/ 4انظر: تيسري التحرير    ( 2) 
 ، واالجتهـــــــــــاد ضـــــــــــوابطه وأحكامـــــــــــه جلـــــــــــالل الـــــــــــدين  27،  25، واالجتهـــــــــــاد يف اإلســـــــــــالم لناديـــــــــــة العمـــــــــــري:  946

 . 16عبد الرمحن:  
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 . األحكام، كاللغوي واحلسي والعقلي : خمرج لغري الشرعي من  ووصفه بـ ))الشرعي(( 

: خمرج لغري العملي، كاألحكام االعتقادية؛ فإن االجتهاد فيها ال ووصفه بـ ))العملي(( 
يسمى اجتهاًدا فقهًيا، وإن كان األصوليون أطلقوا عليه مسمى االجتهاد، لكنهم أعطوه ميزة 

اجمل  من  املصيب  أن  وهو  احلكم،  يف  ابتفاق مستقلة  وهذا  آُث،  واملخطئ  واحد،  فيه  تهدين 

 .(1) ئة  بة واملخط ِ املصو ِ 

: خمرج لالجتهاد يف قيم املتلفات، وأروش اجلناايت، وطهارة األواين ووصفه بـ ))الكلي(( 
والثياب، وتعيني إحدى اجلهات الستقبال القبلة يف الصالة، وتعيني الزوج من بني األكفاء، 

 . ف الفتاوى فإهنا عامة على اخللق جزئية ال تتعدى تلك الصور املعنية، خبال فإن هذه أمور 

االجتهاد   يكون: وتقييد  تلك   أبن  نيل  يف  الوسع  بذل  خيرج  االستنباط((:  ))بطريق 
وإن  فإنه  الكتب،  من  عنها  أو ابلكشف  املسائل،  أو ِبفظ  النصوص  اهًرا،  من  األحكام 

 . يسمى كذلك يف االصطالح ، فإنه ال  مسي اجتهاًدا يف اللغة 

 

قال ابـن جـزي املـالكي : ))األحكـام الشـرعية ضـرابن : عقليـة؛ وهـي أصـل الـدين، ومسعيـة؛ وهـي فـروع الفقـه، فأمـا    ( 1) 
نبوة وغري ذلك، فإن احلق فيها يف القول واحٌد وما عدا ذلك  أصول الدين كإثبات الصانع ووحدانيته وصفاته وإثبات ال 

ابطــل، وعلــى ذلــك اتفــق العلمــاء إال اجلــاحظ والعنــربي؛ فإهنمــا قــاال : كــل جمتهــد مصــيب يف أصــول الــدين، مبعــىن نفــي  
 اإلُث، ال مبعىن مطابقة االعتقاد للحق.  

نـه علـم مـن الـدين ابلضـرورة، كوجـوب الصـلوات  وأما الفـروع فهـي علـى ثالثـة أضـرب: ضـرب ال يسـوغ االجتهـاد فيـه؛ أل 
اخلمـس، وصـيام رمضـان، وحتـرمي اخلمـر، فمـن خـالف يف شــيء مـن ذلـك، فهـو خمطـئ إبمجـاع، وُيكفـ ر؛ ألن املخالفــة يف  

 ذلك تكذيٌب هلل تعاىل ولرسوله صلى هللا عليه وسلم.  
األعصـــار واألمصـــار، كوجـــوب الصـــداق يف    وضـــرٌب مل يعلـــم مـــن الـــدين ضـــرورًة، ولكنـــه أمجـــع عليـــه مجيـــع األمـــة يف مجيـــع 

 النكاح، وحترمي املطلقة ثالاًث إال بعد زوج وغري ذلك، فهذا الضرب مخْن خالف فيه فهو خمطئ إبمجاع وهو فاسق. 
وضرب يسوغ فيه االجتهاد، وهو املسائل اليت اختلف فيها فقهـاء األمصـار علـى قـولني فـأكثر، ففـي التصـويب يف هـذا    

ــرب اخــــتالف ال  ،  376/ 2، وراجــــع: فــــواتح الرمحــــوت  438علمــــاء((، انظــــر : تقريــــب الوصــــول إىل علــــم األصــــول:  الضـ
 . 1540/ 5، والعدة أليب يعلى  357/ 2واملستصفى  
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: بذل الطاقة يف معرفة وجوب الصالة والزكاة والصيام واحلج كما خيرج هبذا القيد أيًضا
ن هذه األحكام ال حيتاج يف معرفتها إىل استنباط أو إعمال فكر؛ إ وحترمي الزًن وحنو ذلك؛ إذ  

 .لكوهنا مما يعلم من الدين ابلضرورة 
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 العصر من اجملتهد. : املقصود خبلو املطلب الثاين

اللغة يف  ]   :اخللو  فارس  ابن  يقول  تعر ِ :  هـ[395  :ت كما  على  يدل  واحد  ي ))أصٌل 
 .(1)الشيء من الشيء، يقال: هو ِخلٌو من كذا، إذا كان ِعْرًوا منه(( 

وال و  أحٌد  فيه  يكن  مل  إذا  وأخلى،  وخالًء  خلو ا  خيلو  الشيء،  أو  الزمان  أو  املكان  خال 
 . ( 2) خالٍ شيء فيه، فهو  

 . وجود اجملتهد: عدم  هنا وبناء على هذا املعىن يكون املقصود ابخللو

مثل: خروج   ،لعالمات الساعة الكربىمن العصور السابقة  أيُّ عصر    :واملقصود ابلعصر
 . ( 3)   الدجال، والدابة، وأيجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغرهبا

ابجملتهد كل    :واملقصود  إليه  منهو  الفتاوى  تفويض  صفات ،  ( 4)  ميكن  فيه  وتوفرت 
صارت العلوم عنده حاصلة ابلقوة القريبة من الفعل من غري حاجة إىل تعٍب  و ))   ، ( 5)  اجملتهد 

 

 . 204/ 2انظر: معجم مقاييس اللغة )خلو(    ( 1) 
 .  205/ 4راجع : لسان العرب )خال(    ( 2) 
 . 3887/ 8، وهناية الوصول  2935/ 5، اإلحكام يف اصول األحكام لآلمدي  399/ 2راجع: مسلم الثبوت    ( 3) 
 .   3887/ 8، وهناية الوصول  2935/ 5راجع: اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي    ( 4) 
ت وأحاديـث  من أبـرز هـذه الصـفات علـى وجـه اإلجيـاز: أن يكـون اجملتهـد مسـلًمأ، عـاقاًل، ابلغـًا، عـداًل، عارفـًا  اي   ( 5) 

األحكــام بطريــق الــنص أو الظــاهر، وعارفــًا مــا يصــحُّ مــن تلــك األحاديــث ومــا ال يصــح، وعارفــًا ابلناســخ واملنســو  مــن  
األحكام يف الكتاب والسن ة، وعارًفا مبـواطن اإلمجـاع، وأصـول الفقـه وكيفيـة االسـتدالل هبـا، ودالالت األلفـاظ، ومراتـب  

ا بقدر من قواعد اللغة يتعلق بفهم  األدلة، وطرق اجلمع بينها، وطرق ال 
ً
رتجيح والتعارض، وعارًفا ابلقواعد الفقهية، وعامل

اخلطاب ودرك املقاصد، وأوجه التفسري والقراءات، ويعرف من فروع الفقه ما يعينه على االستنباط وفهم األصـول، وأن  
 يكون ماهًرا يف معرفة الناس وفقه أنفسهم. 

ــفى   ــع: املستصـ ــة ا 350/ 2راجـ ــا ر ، وروضـ ــه: 960/ 3لنـ ــه جهلـ ــع الفقيـ ــذي ال يسـ ــه الـ ــول الفقـ ــاد يف  452، أصـ ، االجتهـ
 . 23الشريعة اإلسالمية د/حممد فوزي فيض هللا:  
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(( ، ومل يفتقر إىل تعلِ ٍم من غريه كثري، ِبيث لو ِبث عن املسألة ونظر يف األدلة: استقله هبا 
(1 ). 

يُ  أن  أبنه:  عره وميكن  أيًضا  استفرغف  كلٍي   من  عملٍي  شرعٍي  حكم  حتصيل  يف  وسعه 
 .( 2) بطريق االستنباط، وقد توفرت فيه األهلية املعتربة لذلك

 املطلب الثالث: مراتب اجملتهدين. 

 ، وهي على الوجه اآليت: مراتب أربعللمجتهدين 

األوىل:  عند    املرتبة  املعهودة  شروطه  فيهم  ويشرتط  االجتهاد،  يف  املستقلون  اجملتهدون 
الفقه،   الذين  علماء أصول  اليت يروهنا،    يسلكون كله وهم  الذين  سبل االستدالل  أسسوا  فهم 
األصول ورمسو  املناهجقواعد  وفره ا  األصول وال يف ،  تقليٍد ألحٍد يف  الفروع، من غري  عليها  عوا 

 . ( 3) الفروع

مجعون رضي هللا عنهم، وفقهاء التابعني؛ أمثال: سعيد بن  هؤالء: فقهاء الصحابة أومن  
النخعي( 4) املسيب الفقهاء اجملتهدين، كأمثال:  هـ[96]ت:  ، وإبراهيم  ، ومن جاء بعدهم، من 

الباقر الصادقهـ[118:  ت ]حممد  جعفر  وابنه  األربعة هـ[148:  ]ت ،  واألئمة   ،  :
ومالك هـ[150:ت ]حنيفةأبو  أنس  ،  والشافعيهـ[179:]ت بن  بن    أمحدو ،  [هـ 204  :]ت ، 

 

 . 69، واإلنصاف يف بيان أسباب االختالف: 384/ 2، وراجع : املستصفى  1008/ 3انظر: روضة النا ر    ( 1) 
، وهنايــة  261/ 3، ومنهــاج العقــول  291/ 3والتحبــري  ، والتقريــر  199/ 6راجــع حنــو هــذا التعريــف يف: البحــر اجلــيط    ( 2) 

 . 35/ 1، وحاشية البناين على مجع اجلوامع  115، خمتصر حصول املأمول:  528/ 4السول  
، كتـاب املفــيت أتليــف  16، وصـفة الفتــوى:  212/ 4، وإعـالم املــوقعني  11راجـع: عقــود رسـم املفــيت البـن عابــدين:    ( 3) 

: ))وال ينـايف اجتهـاده تقليـده لغـريه أحيـاًًن؛ فـال جتـد أحـًدا مـن األئمـة إال وهـو  ، وأضـاف ابـن القـيم 14الدكتور الربيعـة:  
 مقلد مخْن هو أعلم منه يف بعض األحكام((. 

 هـ. 105هـ ، وقيل:  92هـ ، وقيل:  91قيل تويف: سنة    ( 4) 
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واألوزاعيهـ[241:]ت حنبل سعدهـ[157:]ت ،  بن  والليث  هؤالء  [هـ 175ت:]،  وغري   ،
بة، ولكن يف ثنااي  نة ومبو  كثريون ـ رمحهم هللا أمجعني ـ وإن مل تصل إلينا مذاهبهم جمم عة ومدو  

 . ( 1)دليل على كذهبا، والراجح صدقها كتب اختالف الفقهاء جتد آراءهم منقولة برواية ال 

الثانية:املرت املنتسبون  بة  على :  اجملتهدون  والقادرون  إلمامهم،  املالزمون  العلماء  وهم 
إال أهنم قد    هإن اتفقوا يف األصول معوهم  ،  اإلمام  األدلة اليت قررها هلم  مناستخراج األحكام  

 . ( 2)   خيتلفون معه يف الفروع

الثقفيهؤالء: أصحاب أيب حنيفة، األئمة  ومن أبو يوسف  ، وحممد بن  هـ[182]ت:  : 
الشيباين وزفر( 3) احلسن  القاسم  ،  هـ[158]ت:  ،  بن  عبدالرمحن  املالكي:  املذهب  ويف 

ويف ،  هـ[264]ت:   املزينويف املذهب الشافعي:  ،  ( 4) هـ[197هـ[، وابن وهب ]ت:  191]ت:
  هـ[ 273  :، وأبو بكر األثرم ]ت [290  :]ت املذهب احلنبلي: عبدهللا بن اإلمام أمحد بن حنبل

(5 )  . 

 

م املفــيت  ، وعقــود رســ70، واإلنصــاف يف أســباب اخلــالف: 42/ 1، واجملمــوع  365راجــع: أصــول الفقــه أليب زهــرة:    ( 1) 
 . 11البن عابدين:  

، وصفة الفتوى  43/ 1، واجملموع    70، واإلنصاف يف أسباب اخلالف: 11راجع: عقود رسم املفيت البن عابدين :    ( 2) 
، وأحكـام اإلفتـاء واالسـتفتاء د/عبداحلميـد  365، وأصول الفقـه أليب زهـرة:  212/ 4، وإعالم املوقعني 17البن محدان : 

 . 35ميهوب: 
 . هـ 187هـ ، وقيل سنة:  189قيل: تويف سنة :    ( 3) 
 . 369راجع: أصول الفقه أليب زهرة:    ( 4) 
 . 369راجع: ابن حنبل أليب زهرة:    ( 5) 
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أهنم مل   علم: ))ومن أتم ل أحوال هؤالء وفتاويهم واختياراهتم  هـ[75  :]ت يقول ابن القيم
منهم   كان  وإن  ينكر،  أن  من  أ هر  هلم  قالوه، وخالفهم  ما  مقلدين ألئمتهم يف كل  يكونوا 

 . ( 1)  املستقل واملستكثر، ورتبة هؤالء دون رتبة األئمة يف االستقالل ابالجتهاد(( 

الثالثة: وهم:    املرتبة  املذهب،  يف  األصول اجملتهدون  يف  اإلمام  يتبعون  الذين  الفقهاء 
 :يف أمرين اجتهادهموميكن حصر والفروع اليت انتهى إليها، 

أوهلما: استخالص القواعد اليت كان يلتزمها األئمة السابقون، ومجيع الضوابط الفقهية اليت  
 تتكون من علل األقيسة اليت استخرجها أولئك األئمة األعالم.

 القواعد.  ك ام اليت مل ينص عليها ابلبناء على تل : استنباط األحكواآلخر

النووي اإلمام  املرتبةهـ[  676:]ت واشرتط  هذه  جمتهد  ))يف  وأصوله  :  ابلفقه  ا 
ً
عامل كونه 

وأدلة األحكام تفصياًل، بصريًا مبسالك األقيسة واملعاين، اتم االرتياض يف التخريج واالستنباط،  
 .  ( 2) إلمامه أبصوله((قي ما إبحلاق ما ليس منصوًصا عليه 

اليت  املرتبة  وهذه   األسس    دونتهي  ووضعت  املذهيب،  املذاهب، الفقه  هذه  لنمو 
وضعت أسس الرتجيح واملقايسة بني اآلراء، لتصحيح  والبناء عليها، وهي اليت  والتخريج فيها،  

 وإضعاف غريها، وهي اليت مي زت الكالم الفقهي لكل مذهب. بعضها،

أمثلة   العلماءومن  احلنفي  هؤالء  املذهب  الطحاوييف  جعفر  أبو  وأبو  هـ[321:]ت :   ،
األهبري]ت : أبو بكر حممد بن عبدهللا ، ويف املذهب املالكي( 3)هـ[    340: ت] احلسن الكرخي

إسحاق الشريازي   أبو  :ويف املذهب الشافعي،  هـ[386]ت    ، وابن أيب زيد القريواينهـ[375
 

 . 213/ 4انظر: إعالم املوقعني    ( 1) 
 . 18، وصفة الفتوى البن محدان :  43/ 1انظر: اجملموع ( 2) 
 . 369أليب زهرة:  ، وأصول الفقه  12راجع: عقود رسم املفيت البن عابدين :  ( 3) 
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ت    ،هـ[476]ت   خزمية]  [311وابن  احلنبلي    ،هـ  املذهب  يعلى  :ويف  أبو  ]ت  القاضي 
 . ( 1)  هـ[428] ت والقاضي أبو علي بن أيب موسى ،هـ[458

الرابعة: املرجحون:  املرتبة  فيها    اجملتهدون  جيتهد  مل  فروع  أحكام  يستنبطون  ال  وهؤالء 
يستنبطون أحكام مسائل ال يُعرف حكمها، ولكن ال  السابقون ومل يعرفوا حكمها، كما أهنم  

يقرروا  أن  فلهم  السابقة،  املرتبة  هلم  ضبطتها  اليت  الرتجيح  بوسائل  املروية  اآلراء  بني  يرج حون 
أ الدليل،  بقوة  بعض  على  األقوال  بعض  العصر،  ترجيح  أحوال  مبوافقة  للتطبيق،  الصالحية  و 

 وحنو ذلك مما ال يعد استنباطًا جديًدا مستقالً أو اتبًعا.

الفرق بني هذه املرتبة واليت قبلها دقيق جًدا، بل هي قريبة منها حىت إن  هبذا يتبني أن  و 
ألن الرتجيح بني اآلراء مبقتضى األصول ال   ؛( 2)مها مرتبة واحدة هـ[ عده 676  ت:]اإلمام النووي

   .( 3) يقل وزًًن عن استنباط أحكام الفروع اليت مل ُتؤثخر فيها األحكام عن األئمة

 . ( 4) وهذه املرتبة يدخل فيها كثري من املتأخرين إىل أواخر املائة الرابعة 

نوعان املرتبة  هذه  يف  يدخل  أنه  محدان   كما  ابن  أوردمها  اجملتهدين    احلنبلي   من 
 ، ومها:  هـ[695 :]ت 

األول: فمن عرف ))  النوع  العلم؛  نوع من  يفيت يف    اجملتهد يف  أن  فله  القياس وشروطه؛ 
 .  ( 5)  مسائل منه قياسية ال تتعلق ابحلديث(( 

 

 . 48/ 1راجع: الفقه اإلسالمي وأدلته  ( 1) 
 . 44/ 1راجع: اجملموع  ( 2) 
 . 372راجع: أصول الفقه أليب زهرة:  ( 3) 
 . 44/ 1راجع: اجملموع  ( 4) 
 . 24انظر: صفة الفتوى البن محدان:  ( 5) 
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(( الثاين:  غريها،  النوع  يف  الفتوى  له  وليس  مسألة  يف  أو  مسائل  يف  فيها؛  اجملتهد  وأما 
 . ( 1)  فاأل هر: جوازه، وحيتمل املنع؛ ألنه مظنة القصور والتقصري((

الش  زهرةيقول  أبو  حممد  املراتب: هـ[ 1394  :]ت يخ  هذه  على  وإنه معلًقا  هذا  كل    )) 
عددها   يكن  مهما  السابقة  االجتهاد؛  الطبقات  من  ضرٌب  منها  واحدة  هلا  فاألوىللكل   :

هلا اجتهاد يف األصول يف    والثانية: هلا اجتهاد يف الفروع مطلق، وليساالجتهاد الكامل املوفور،  
وحتقيق  اجلملة،   األحكام،  ومناط  العلل  استخراج  اجتهاد يف  هلا  الرابعة:  فيها  ويدخل  والثالثة 

 . ( 2)  ذلك املناط يف املسائل اليت يتحقق فيها(( 

 

 

 

 

 

  

 

 . 24انظر: صفة الفتوى البن محدان:  ( 1) 
 . 373راجع: أصول الفقه أليب زهرة:  ( 2) 
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 : حكم خلو العصر من اجملتهد األولبحث امل

 : وفيه أربعة مطالب

 حترير حمل النزاع يف املسألة.  : املطلب األول

 أقوال األصوليني وأدلتهم، وبيان القول الراجح ودليله.  املطلب الثاين: 
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 املطلب األول: حترير  ل النزاع يف املسألة. 

 حمل النزاع يف حكم خلو العصر من اجملتهد على الوجه اآليت: حر ر األصوليون 

من العصور السابقة   أن املقصود ابلعصر يف املسألة: أيُّ عصرٍ على  األصوليوناتفق  أوالا:
 . ( 1)  أما بعدها فاتفقوا على جواز خلوه من اجملتهد ،لعالمات الساعة الكربى

الشكور عبد  ابن  ))1119:  ]ت قال  من هـ[:  الساعة  أشراط  قبل  فيما  هو  إمنا  والنزاع 
خروج الدجال وأيجوج ومأجوج ودابة األرض وطلوع الشمس من املغرب، فاخللو بعد  هور  
الدين   الساعة جممع عليه، وأما عيسى عليه الصالة والسالم فهو وإن كان يدخل يف  أشراط 

ل من بني يديه وال من خلفه أن حكم اجلمدي، لكن التحقيق أنه يفيت إبهلاٍم إهلٍي ال أيتيه الباط
 . ( 2)  احلادثة يف الدين اجلمدي: كذا، فيحكم به ال عن اجتهاد(( 

العقلي  واز  أن موضع االختالف هو اجلواز الشرعي، أما اجلاتفق األصوليون على    :نيااَث
 فال أحد مينعه. 

 . (3) إحالته ـ أي اخللوـ عقاًل((  ى لعاقلٍ ))ال يتأت   :هـ[861:]ت قال ابن اهلمام

 . (4) أن املقصود ابجملتهد يف هذه املسألة هو غري اجملتهد املطلق :َثلثاا

 

،  3887/ 8، وهنايـــة الوصـــول  2935/ 5، واإلحكـــام يف اصـــول األحكـــام لآلمـــدي  399/ 2راجـــع: مســـلم الثبـــوت    ( 1) 
 .   240/ 4، وتيسري التحرير  208/ 6، والبحر اجليط  613/ 2ومجع اجلوامع مع حاشية البناين  

 . 399/ 2انظر: فواتح الرمحوت    ( 2) 
 . 111ة االجتهاد لكساب: ، وراجع: أضواء حول قضي 240/ 4انظر : التحرير مع تيسريه    ( 3) 

مـع أنـه يفهـم مـن كـالم البنـاين أن املـراد جبـواز خلـو العصـر مـن اجملتهـد أعـم مـن أن يكـون شـرعًيا أو عقليـًا، حيـث قـال :  
 . 613/ 2))انظر: هل املراد اجلواز عقاًل أو شرًعا؟ والظاهر: أن كاًل صحيح(( حاشية البناين على مجع اجلوامع  

، وراجــــع: أضــــواء حــــول قضــــية االجتهــــاد يف الشــــريعة  3887/ 8، وهنايــــة الوصــــول  399/ 2راجــــع: مســــلم الثبــــوت    ( 4) 
 . 111اإلسالمية:  
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ابن محدان   ذلك  إىل  أشار  اجملتهد    هـ[695  :]ت وقد  ُعِدم  زمن طويل  ومن   (( بقوله: 
، غري أنه استدرك على نفسه قائالً : )) مع أنه اآلن أيسر منه يف الزمن األول؛ (1) املطلق ((  

ألن احلديث والفقه قد دو ًن، وكذا ما يتعلق ابالجتهاد من اآلايت واآلاثر وأصول الفقه والعربية 
 .(2) وغري ذلك، لكن اهِلمم قاصرة، والرغبات فاترة ((  

 ولكنه ال يرى أسبابه يف زمنه قائمة. فيدل كالمه أنه ال مينع من وجوده، 

: فريى قطعية عدم وجود اجملتهد املطلق، حيث قالهـ[  1119  :عبدالشكور ]ت أما ابن  
إذا   املراد  وهو  ابملذهب،  جمتهًدا  أو  املذهب  يف  جمتهًدا  سواء كان  مطلًقا  اجملتهد  يف  ))والنزاع 

 . (3)أُطلق؛ خللو الزمان عن اجملتهد املطلق قطًعا(( 

 [ شبه اتفاق على عدم وجوده يفهـ623  :ت عن الرافعي ] [  ـه 794:الزركشي ]ت ونقل  
 . (4) ((  املتفقني على أنه ال جمتهد اليوم: اخللق كزمنه، حيث قال: ))وقال الرافعي

 ؛هـ[505:]ت  الغزايلأو  هـ[606:]ت يكون الرافعي أخذ ذلك من الرازي واحتمل أن
وقد خال العصر ـ أيضا : ))، كما قال الغزايل(5)   ((الزمان جمتهدليس يف هذا : ))فإن الرازي قال

 . (6) ـ عن اجملتهد املستقل(( 

 

 

 . 17انظر: صفة الفتوى :    ( 1) 
 . 17انظر: صفة الفتوى :    ( 2) 
 . 399/ 2انظر : فواتح الرمحوت    ( 3) 
 . 207/ 6انظر: البحر اجليط :    ( 4) 
 . 72/ 6انظر: اجلصول    ( 5) 
 . 029/ 7انظر: الوسيط للغزايل    ( 6) 
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االتفاق فيه عجيب، واملسألة    لُ قْ نـخ وخ ))   :استدرك عليهم فقال  هـ[ 794:]ت لكن الزركشي
 . (1) خالفية(( 

: هو  املتنازع على حكم خلو العصر منه  أن املقصود ابجملتهد والذي يظهر يل ـ وهللا أعلم ـ  
وجود   ألن  دونه؛  هو  ممن  أو  مطلًقا،  جمتهًدا  أكان  سواء  للفتوى؛  يتصد ر  أن  ميكن  من  كل 

، ويبقى النظر يف أدلة كل  اجملتهد بكل مراتبه مرهون بوجود أسبابه، فإذا وجدت أسبابه وجد
لزركشي يف هذا ؤي د ذلك قول ا، ويوداللتها على جواز خلو الزمان من اجملتهد من عدمه  فريق

 . (2) : أن الفقيه الفطن القخيهاس كاجملتهد يف حق العامي، ال الناقل فقط(( املقام: ))واحلق

ـ  ويؤيده   أيًضا  السيوطي  ـ  وإن  هـ[911:]ت قول  يفيت،  مطلًقا  الشرع  اجملتهد يف  ))إن   :
 .  (3) اجملتهد املقيد يفيت أيًضا على األصح(( 

 

  

 

 . 207/ 6انظر: البحر اجليط :    ( 1) 
 . 207/ 6انظر: البحر اجليط :    ( 2) 
 . 15انظر: الرد على من أخلد إىل األرض وجهل أن االجتهاد يف كل عصر فرض:    ( 3) 
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 .سبب الرتجيح : أقوال األصوليني وأدلتهم، وبيان القول الراجح و املطلب الثاين

 اختلف األصوليون يف حكم خلو العصر من اجملتهد على قولني: 

األول: إليه،    القول  الفتاوى  تفويض  ميكن  جمتهد  عن  العصر  خلوُّ  جيوز  ونسبه  أنه 
شاه  وأمريهـ[  794:]ت الزركشي األكثرين    هـ[ 879:]ت ابد  ومنهم(1) إىل   الغزايل:  ، 

اآلمدي]ت:  ،  (3)   هـ[623والرافعي]ت:،  (2)   هـ[505:]ت  وابن (4) هـ[  631واختاره 
 . ،(7)هـ[1119ت:]الشكوروابن عبد، هـ[794]ت (6)والزركشي ،(5) هـ[771:]ت السبكي

 .  (8) إىل بعض اجلدثني هـ[ 513 :]ت كما نسبه ابن عقيل 

 .(9) : ))وجيوز خلو الزمان عن جمتهد(( ابن السبكي وجاءت عباراهتم قريبة من قول

أنه ال جيوز خلو الزمان عن جمتهد ميكن تفويض الفتاوى إليه، وإليه ذهب   الثاين: القول
واختاره ابن دقيق ،(11) هـ[418:]ت   اإلسفراييينأبو إسحاق األستاذ به جزم و  ،(10) احلنابلة 

 

 . 204/ 4، وتيسري التحرير  208/ 6راجع : البحر اجليط    ( 1) 
 . 290/ 7، والوسيط للغزايل  23/ 1راجع : شرح اإلملام أبحاديث األحكام    ( 2) 
 .   569/ 4، وشرح الكوكب املنري  399/ 2، وفواتح الرمحوت  208/ 6راجع : البحر اجليط    ( 3) 
 . 2935/ 5راجع : اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي    ( 4) 
 . 613/ 2راجع : مجع اجلوامع مع حاشية البناين    ( 5) 
 . 4د على من أخلد إىل اإلرض وجهل أن االجتهاد يف كل عصر فرض:  الر راجع :    ( 6) 
 . 399/ 2راجع : فواتح الرمحوت    ( 7) 
 . 472، واملسودة :  421/ 5راجع : الواضح يف أصول الفقه    ( 8) 
 . 613/ 2راجع : مجع اجلوامع مع حاشية البناين    ( 9) 
،  564/ 4، وشـرح الكوكـب املنـري  1552/ 4، وأصول الفقه البن مفلح  421/ 5راجع : الواضح يف أصول الفقه    ( 10) 

، وفواتح  613/ 2، ومجع اجلوامع مع حاشية البناين  2935/ 5، واإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي  472واملسودة :  
 . 399/ 2الرمحوت  

 . 207/ 6، والبحر اجليط    399/ 2راجع : فواتح الرمحوت    ( 11) 
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، (3) هـ[911]ت لسيوطيا وانتصر له،  (2) هـ[684]ت وأشار إليه القرايف ،(1)هـ[702]ت العيد
 .(4) هـ[1250  :]توأي ده الشوكاين

ار ))ال جيوز خلو عصر من األعص  :هذا املذهب بقوله  هـ[513:]ت ابن عقيل  وقد قرر
 .(5) ((  من جمتهٍد جيوز للعامي تقليده

 . (6) ابحلجة((  قال أبو إسحاق: ))ال خيلي هللا زماًًن من قائمٍ و 

، واألمة الشريفة البد فيها  ))واألرض ال َتلو من قائم هلل ابحلجة  العيد:وقال ابن دقيق  
من سالك إىل احلق على واضح اجلجة، إىل أن أييت أمر هللا يف أشراط الساعة الكربى، ويتتابع  

 . (7) (( إال قدوم األخرىمعه معه ما ال يبقى 

كون منهم طائفة يتفقهون  وأشار القرايف إىل هذا املذهب بقوله: ))فيجب على األمة أن ي
يف الدين؛ ليكونوا قدوة للمسلمني؛ حفظًا للشرع من الضياع، والذي يتعني  هلذا من املسلمني: 

 . (8) (( وطابت سجيته وسريرته، ومن ال فالمن جاد حفظه، وحسن إدراجه، 

السيوطي   كل   هـ[911:]ت وأل ف  فرض يف  االجتهاد  يرى  ال  من  على  فيه  يرد  كتااًب 
 .(9)  أمساه الرد على من أخلد إىل األرض وجهل أن االجتهاد يف كل عصر فرضعصر، 

 

 . 207/ 6راجع : البحر اجليط    ( 1) 
 . 425راجع : شرح تنقيح الفصول:    ( 2) 
 . 425راجع : شرح تنقيح الفصول:    ( 3) 
 . 253راجع : إرشاد الفحول :    ( 4) 
 . 421/ 5انظر: الواضح يف أصول الفقه    ( 5) 
 . 207/ 6راجع : البحر اجليط    ( 6) 
 . 23/ 1انظر: شرح اإلملام أبحاديث األحكام    ( 7) 
 . 425الفصول مع شرحه:    راجع : تنقيح   ( 8) 
 . 2الرد على من أخلد إىل اإلرض وجهل أن االجتهاد يف كل عصر فرض:  راجع :    ( 9) 
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الش  ا  هـ[1250:]ت وكاينوبىن  على  املذهب  فقال:هذا  فرًضا؛  االجتهاد  بكون    لقول 
 . (1) فرًضا يستلزم عدم خلو الزمان عن جمتهد((  ال خيفاك أن القول بكون االجتهاد و ))

 كل قول، ُث الرتجيح. وبعد تقرير املذهبني، أبني أدلة  

 أدلة القول األول: أ    

  أدلة ثالثة  بإنه جيوز خلوُّ العصر عن جمتهد ميكن تفويض الفتاوى إليه    :استدل القائلون
 د، وبياهنا على الوجه اآليت:نقلية، وثالثة أدلة عقلية، ودليل وقوع واح

 : األدلة النقليةأوالا: 

األول اليت    : الدليل  النبوية  الزمان،  األحاديث  الدين يف آخر  الداللة على غربة   اهرها 
 وأن الساعة ال تقوم إال على شرار اخللق.

 ومن ذلك: 

ُ( قوله ـ  ُ اّلِله ُ عخلخْيِه وخسخلهمخ: )الخ تـخُقوُم السهاعخُة حخىته الخ يـُقخالخ يف اأْلخْرِض: اّلِله صخلهى اّلِله
(2). 

ُ عخلخْيِه وخسخله ـ  ُ رحًِيا طخيِ بخًة، فـختخْأُخُذُهْم حتخْتخ  مخ: وقوله صخلهى اّلِله ، ِإْذ بـخعخثخ اّلِله نخمخا ُهْم كخذخِلكخ )فـخبـخيـْ
ِطِهْم، فـختـخْقِبُض ُروحخ ُكلِ  ُمْؤِمٍن وخُكلِ  ُمْسِلٍم، وخيـخبـْقخى ِشرخاُر النهاِس يـختـخهخارخُجونخ ِفيهخا هتخخارُجخ احلُْ  ُمِر،  آابخ

 .  (3)  فـخعخلخْيِهْم تـخُقوُم السهاعخُة(

 

 . 253انظر: إرشاد الفحول:    ( 1) 
ِر الزهمـــخاِن، احلـــديث )  2)  ميـــخاِن آخــخ اِب اإْلِ ميـــخاِن، ابب ذخهــخ (    234( رواه مســلم مـــن حــديث أنـــس بــن مالـــك يف ِكتــخاب اإْلِ
2 /178 . 
،  ذكــر الــدجال وصــفته ومــن معــه   ابب لفــو وأشــراط الســاعة،  ِكتــخاب ا   يف   لنــواس بــن مسعــان رواه مســلم مــن حــديث ا (  3) 

   . 86/ 81(    9372احلديث رقم )  
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و  )ـ  وخسخلهمخ:  عخلخْيِه   ُ اّلِله صخلهى  غخرِيًبا،  قوله  أخ  بخدخ كخمخا  يـخُعوُد  وخسخ غخرِيًبا،  ُم  اإْلِْسالخ أخ   بخدخ
ِء(  فخُطوَبخ لِْلُغرخابخ
(1) . 

وجه االستدالل من هذه األحاديث وحنوها: أن الساعة ال تقوم إال  وميكن أن يقال يف  
وهؤالء هم شرار اخللق، وال ريب أن اجملتهدين وأهل ذكر هللا على ألسنتهم،  ال أييت  قوم  على  

،  كما بدأ  عود غريًبايف آخر الزمان، ليإلسالم  الفتوى ليسوا منهم، وكل هذا من غربة أتيت على ا
 . أييت زمان خيلو فيه عن جمتهد ميكن تفويض الفتاوى إليه وهذا يدل على أنه 

ذلك اجلو  عن  العماب  على  لفظها  األحاديث  هذه  أن  اخلصوص،  :  منها  واملراد  وم، 
كذافمعناها مبوضِع  إال  تعاىل  هللا  يوحِ د  أحٍد  على  الساعة  تقوم  ال  تكون    ؛ :  أن  جيوز  ال  إذ 

الطائفة القائمة ابحلق اليت توحِ د هللا تعاىل هي شرار اخللق، وقد جاء مبيًنا يف قول النيب صخلهى  
ُ عخلخْيِه وخسخلهمخ: ْتِيـخُهْم أخْمُر اّلِلِه وخُهْم  خاِهُرونخ ) اّلِله  . (3) (2) ( الخ يـخزخاُل طخائِفخٌة ِمْن أُمهيِت  خاِهرِينخ، حخىته أيخ

مسلم   اإلمام  املنصورة  هـ[  621  :ت ]ورواية  الطائفة  أن  بوضوح  احلق  ـ  تبني   أهل  وهم 
هنا،  ـ  والعلم   هبا  املستدل  األحاديث  يف  إليها  املشار  لة  املخذِ  الضالة  الطائفة  تلك  مع  جتتمع 
، الخ يخُضرُُّهْم مخ وفيها: ) ُْم، حخىته أيخْيتخ أخْمُر اّلِلِه الخ تـخزخاُل طخائِفخٌة ِمْن أُمهيِت  خاِهرِينخ عخلخى احلْخقِ  ْن خخذخهلخ

 . (4)( وخُهْم كخذخِلكخ 

 

ميـخاِن ابب: بيـان أن اإلسـالم بـدأ غريبـًا وسـيعود غريبـًا، وإنـه أيرز بـني    يف   يب هريـرة ( رواه مسلم مـن حـديث أ 1)  ِكتـخاب اإْلِ
   . 176/ 2(  232املسجدين، احلديث رقم ) 

ُ عخلخيـِْه وخسـخلهمخ :  2)  ( احلديث رواه البخاري يف صـحيحه يف كتـاب االعتصـام ابلكتـاب والسـنة ، ابب قـول النـيب صـخلهى اّلِله
، وذلـك مـن حـديث املغـرية بـن    306/ 13( ،  7311 ـاهرين علـى احلـق وهـم أهـل العلـم( ، ) )ال تزال طائفة من أميت  

 شعبة. 
   . 566/ 4اجع : شرح الكوكب املنري  ( ر 3) 
رواه مسلم يف كتاب اإلمارة بلفظ قريب من هذا اللفظ ، ابب قوله: )ال تزال طائفة من أميت  اهرين على    ( احلديث 4) 

   . 71/ 13(،  1920ال يضرهم من خذهلم، حىت أيت أيمر هللا وهم كذلك(، وذلك من حديث ثوابن بن جبدد، )   ، احلق 
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أ أخرى  كما  رواية صحيحة  له  الزمان  آخر  الدين يف  غربة  فيه  الذي وردت  احلديث  نه 
ُ تدل على أن هؤالء الغرابء ُيصلِ  حون ما أفسد غريهم من الُسنهة، فقد جاء عن النيب صخلهى اّلِله

ِء؛ الهِذينخ ُيْصِلُحونخ مخا أخْفسخدخ  أنه قال  وخسخلهمخ عخلخْيِه   أخ غخرِيًبا وخيـخْرِجُع غخرِيًبا، فخُطوَبخ لِْلُغرخابخ ينخ بخدخ : )ِإنه الدِ 
ُسنهيِت(   ِمْن  بـخْعِدي  ِمْن  خلو  (1) النهاُس  على  املذكورة  األحاديث  داللة  عدم  على  يدلُّ  وهذا   ،

 العصر من أهل العلم واجملتهدين. 

أن معناها ))حممول على طرف من   وحاصله:  هـ[513:  ]ت ابن عقيل  وجواب آخر بي نه  
بلد رجٌل، نعين  : قلة القوم، مثل قولنا: مل يبقخ يف ال، أو صقع من األصقاع، أو أراد بهاألطراف

عخلخْيِه وخسخلهمخ به  ُ النيب صخلهى اّلِله بـخْعدخ  )أُبِيدخْت خخْضرخاُء قـُرخ :: قله الرجال، وقيل ِبضرة  ْيٍش الخ قـُرخْيشخ 
 .(3) ، ففهم مراد القوم، وهو كثرة القتلى((  (2)  اْليـخْوِم(

: احلديث ))يدل على حصول الشرار يف ذلك الوقت؛ فأم ا أن [ هـ606 :ت ] قال الرازي 
 . (4) يكونوا أبسرهم شرارًا فال، وكذا القول يف سائر األحاديث(( 

الثاين: وخسخلهمخ قوله    الدليل  عخلخْيِه   ُ اّلِله )صخلهى  ِمْن :  تخزُِعُه  يـخنـْ انِْتزخاًعا  اْلِعْلمخ  يـخْقِبُض  الخ  اّلِلهخ  ِإنه 
النهاُس   اَتهخذخ  عخاِلًما،  يـُْبِق  ملْخ  ِإذخا  حخىته  اْلُعلخمخاِء،  ِبقخْبِض  اْلِعْلمخ  يـخْقِبُض  وخلخِكْن  ُجههااًل    ُرُؤوًسااْلِعبخاِد، 

 . (5) ضخلُّو( فخُسِئُلوا فخأخفْـتـخْوا ِبغخرْيِ ِعْلٍم، فخضخلُّوا وخأخ 

 

واه الرتمذي يف اجلامع الصحيح، يف كتاب اإلميان، ابب ما جاء أن اإلسالم بدأ غريًبا وسيعود غريًبا، من  ر   ( احلديث 1) 
، وقـال الرتمـذي:  19/ 5(،  2630أبيـه عـن جـده، )   حديث كثري بن عبدهللا بن عمرو بـن عـوف بـن زيـد بـن ملحـة عـن 
   . 267/ 3(  1273))هذا حديث حسن صحيح((، وصححه األلباين يف الصحيحة، ) 

، ابب فـــــــتح مكـــــــة،  رواه مســـــــلم يف كتـــــــاب ا   ( احلـــــــديث 2)   ،  أيب هريـــــــرة رضـــــــي هللا عنـــــــه   ن حـــــــديث مـــــــ  جلهـــــــاد والســـــــِ ريخ
 (7801  ،)12 /421 .   
   . 426/ 5نظر : الواضح يف أصول الفقه  ( ا 3) 
 . 42، وراجع : الرد على من أخلد إىل اإلرض وجهل أن االجتهاد يف كل عصر فرض:  65/ 4نظر : اجلصول  ( ا 4) 
   . 234/ 1(،  100واه البخاري يف صحيحه، يف كتاب العلم، ابب كيف يقبض العلم، ) ( ر 5) 
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الداللة: يف   ووجه  عامل  يبق  فال  بقبضهم،  العلم  ويُقبض  مجيًعا،  سيقبضون  العلماء  أن 
))فهذا اخلرب بصراحته يدل  ال فيستفتوهنم فيفتوهنم بغري علم،  األرض، حىت يلجأ الناس إىل اجلهه 

 . (1) على خلو العصر عن املفيت(( 

والنزاع إمنا وقع يف خلو ه قبل    ))أن غاية ما يلزم منه خلو الزمان عن العامل،  :وأجيب عنه
 .(2) وقوع أشراط الساعة، فما لزِم غري املد عى، وما هو مد عى غري الزم(( 

ُ عخلخْيِه وخسخلهمخ قول النيب    :(3) الدليل الثالث  لخُكْم؛ ِشرْبًا ِبِشرْبٍ، صخلهى اّلِله : )لختـختهِبُعنه سخنخنخ مخْن قـخبـْ
اْليـخُهودخ وخالنهصخارخ   ، قـُْلنخا: ايخ رخُسولخ اّلِلِه لخْو سخلخُكوا ُجْحرخ ضخبٍ  لخسخلخْكُتُموُه،  ِبِذرخاٍع؛ حخىته  ى؟  وخِذرخاًعا 

: فخمخْن!(   .  (4) قخالخ

أب  احلديث:  هبذا  االستدالل  األمة سوميكن  هذه  من كان ن  سنن  فيه  تتبع  زمان  يأتيها 
خلوُّ العصر عن جمتهد ميكن تفويض    وهذا يلزم منه  ؛ ألهنا مل جتد من يبني  هلا أمر دينها، قبلها

 الفتاوى إليه. 

: أبن احلديث ال يفيد أن األمة كلها تتبع سنن من  وميكن أن جياب عن هذا االستدالل
املراد: األغلب،   قبلها، وإمنا  حلق، مجًعا بني هذا احلديث  ة منهم قائمني ابوستبقى خاصكان 

ْتِيـخُهْم أخْمُر اّلِلِه وخُهْم  خاِهُرونخ( وحديث:  .(5) )الخ يـخزخاُل طخائِفخٌة ِمْن أُمهيِت  خاِهرِينخ، حخىته أيخ

 

    . 614/ 2اجلوامع  ، ومجع  399/ 2، وراجع : فواتح الرمحوت  3888/ 8نظر: هناية الوصول يف دراية الوصول  ( ا 1) 
 . 399/ 2اجع : فواتح الرمحوت  ( ر 2) 
 ورد اآلمدي هذا احلديث بلفظ آخر، ولكنه مل يبني وجه االستدالل منه، فبينته. ( أ 3) 
،  571/ 6(،    3456واه البخــاري يف صــحيحه، يف كتـــاب أحاديــث األنبيـــاء، ابب مــا ذكــر عـــن بــين إســـرائيل، )  ( ر 4) 

 . 223/ 16(،    2669العلم، ابب اتباع سنن اليهود والنصارى، )  وبلفظ قريب رواه مسلم يف كتاب  
 من هذا البحث.   32ق َترجيه، راجع : ص  ( احلديث سب 5) 
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ابن حجر   أْعلخ [هـ852]ت:  قال  بط ال:  ابن  ))قال  وخسخلهمخ  مخ  :  عخلخْيِه   ُ اّلِله أمته  صخلهى  أن 
ستت بع اجلداثت من األمور والبدع واألهواء، كما وقع لألمم قبلهم، وقد أنذر يف أحاديث كثرية  
أبن اآلِخر شرٌّ، وأن الساعة ال تقوم إال على شرار الناس، وأن الدين يبقى قائًما عند اخلاصة  

 .  (1)   من الناس((

 : األدلة العقليةَثنياا: 

خصومه يف هذه املسألة فقال:   أدلةيف  هـ[  513  :]ت ذكره ابن عقيل    :الدليل األول 
وعربية، وحفظ كتاب هللا،    ةن شروط االجتهاد قد تعذ رت؛ إذ كانت علوًما شىت، بني لغٍ إ))  

ُ عخلخْيِه وخسخلهمخ   وسنة رسوله واحلديث، والصحيح منه والفاسد،  ، ومعرفة أحكام القرآن،  صخلهى اّلِله
واملقيه  واملطلق  واملنسو ،  والناسخ  والعام،  اخلاص  يعرفُ ومعرفة  ُث  وشروطه،    د،  القياس، 

يناسبها فيها من األحكام    وصحيحه وفاسده، وغري ذلك من األدلة، ويضعها مواضعها، وما 
مائنا، وتقص رهم عن  صرًن على حسب ما نعرفه من عل عيف    دفيه أحٌ  ويالئمها، وذلك ال يكملُ 

 .(2) علوم السلف(( 

عاقل أن تتوافر يف عمر   أن تعظيم شروط االجتهاد وتعدادها ال يشرتطها  :واعواب عنه
بن أمحد   سيما والعلوم مهولة وكثرية، فال يشرتط أن يكون الواحد يف النحو كاخلليلقصري، ال

كاألصمعيهـ[174الفراهيدي]ت: اللغة  ويف  يوسف  هـ[216]ت:،  كأيب  الفقه  ويف   ،
الشيباين  هـ[182]ت:  الثقفي احلسن  بن  عن  هـ[189]ت:  وحممد  فضالً    : األكابر  األئمة، 
بن هـ[204:]ت الشافعيو   ، هـ[179]ت:مالك و   ،هـ[150]ت:حنيفة  كأيب وأمحد   ،   
الفقه وفروعه من معرفة  ،  هـ[241]ت:حنبل اجملتهد معرفة ما مجعته كتب  املأخوذ على  لكن 
دلة، وذلك ال يقُصر عنه منتدب للفتيا، ولقد وقف األواخر من علوم األوائل وما جتدد من األ

 

 . 314/ 13انظر: فتح الباري (  1) 
   . 423/ 5نظر : الواضح يف أصول الفقه  ( ا 2) 
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يف   والغلو  الفضل،  من  حكمه  وللسبق  قبلهم،  من  على  به  يتزيهدون  كادوا  ما  على  احلوادث 
إعطاء كلِ   والعدُل  والعقل،  الشرع  مناصبهم غري حممود يف  املتأخرين عن  األوائل ِبطِ   تعظيم 

مل  إنسان   منزلة  األوائل  إعطاء  بلغوها، كما ال جيوز  منزلة  عن  األواخر  فال جيوز حطُّ  منزلته، 
احلوادث،   عليه  فتوارت  بعضهم،  بقي  ملا  تقدم  من  رأينا  وقد  يتبع،  أن  أحق  واحلق  يبلغوها، 
 وكثُرت املسائل تقدم يف الفقه تقدهًما فاق به من تقدهمه، فإذا ُوِجد مثُل ذلك يف عصرًن مل جيز 
العلوم  سائر  وهلذا  السلف،  عصر  عن  أتخرخ  عصٍر  يف  لكونه  االجتهاد  رتبةخ  صاحُبه  حُيرم  أن 
السابُق والتايل فيها سواء إذا كان سالًكا طريقته يف العلم، وعامالً عمله، وساًدا مسده، وال حُيرم 

      . (1) األواخر رتبة األوائل ملكان جمر د التقدم

الثاين:  له قدم يف إن  ))  الدليل  ليس  املعاين،  النظر وتشقيق  اليوم بني حمقق يف  العلماء 
  حمقق يف الكتاب والسنهة، قاصر يف القياس، وال جتتمع علوم االجتهاد ألحدٍ  والكتاب والسنهة، أ

إال ويقصِ ر يف بعض إذا تفر د يف بعض، فإن بدر من يومأ إليه ابلتكامل كان فاسًقا مبخالطة  
كل احلرام، ولبس احلرير، وغري ذلك من األسباب املوجبة للفسق، خبالف  لمة السالطني، وأ

الدنيا، وعفتهم، وإذا  السلف الذين تكاملت   أدوات االجتهاد فيهم، مع عدالتهم وزهدهم يف 
كان ذلك متعذرًا مبا نعلمه ونقطع به، كان إثبات االجتهاد الصاحل لالستفتاء وانعقاد اإلمجاع  

الذي ال نعرفه، فإمجاعكم الذي تثبتونه اليوم، كإثبات اإلمام   املعصومخ   كإثبات الرافضة اإلمامخ 
  املعصوم عند القوم، وال إمام ألولئك نعلمه، وال إمجاع وال اجتماع ألدوات االجتهاد يف أحدٍ 

 . (2) ة ألمساء عنها (( هنعرفه، وإمنا هو جمرد شب 

أنه ال وجه لتعلقهم ابلفسق وخمالفة العلم؛ ))ألن العصر ال خيلو من   :اعواب عن ذلك
عامل بعلمه، ونعوذ ابهلل أن يُدهعى أن العصر خيلو من عْدل، ولئن جاز دعوى ذلك وجب أن 

 

   . 425/ 5اجع : الواضح يف أصول الفقه  ( ر 1) 
   . 424/ 5نظر : الواضح يف أصول الفقه  ( ا 2) 



 ه اأُلُصوليَّةُخُلُو الَعْصِر ِمَن اجملتهِد وآََثرُ  38 

ينسده طريق األخبار والشهادات؛ فإن العدالة املعتربة يف الفتوى واالجتهاد احلاصل ممن ينعقد به  
يقال: ال  اإلمجاع معتربٌة   أن  الشريعة، وكما ال جيوز  تنبين أحكام  اليت عليها  لرواة األحاديث، 

به  جمتهٌد حتصل  عْدل  ال  يقال:  أن  جيوز  ال  األخبار،  به  تصحُّ  وال  احلقوق،  به  تثبت  عْدلخ 
الفتوى، كما أن الشرع معيٌن أبمر احلقوق وأخبار الدايًنت؛ لئال تتعطل، فكذلك معيٌن أبمر 

والتقلي وبه  الفتيا  إليه،  املكلفني  حاجة  تعمُّ  الذي  العظيم  األمر  هذا  يتعط ل  لئال  واإلمجاع؛  د 
 . (1)(( املخ يصلح أمر العخ 

فرضنا وقوعه مل  لو  وهو ابطل؛ ألًن   لذاته،  فإما أن ميتنع  ))أنه لو امتنع،    :الثالثالدليل  
 . يلزم عنه لذاته حمال عقالً 

((  األصل عدمه، فمن اد عى ذلك فعليه البيانأو ألمٍر خارجي، وهو أيًضا ابطل؛ ألن  
(2) . 

عنه اإلمكان   :وجياب  إثبات  على  استدالل  ألنه  صحيح؛  غري  االستدالل  هذا  أبن 
يثبت   إمنا  اخلارجي  اإلمكان  ذلك؛ ألن  الذهين، وهو غري كاٍف يف  اإلمكان  اخلارجي مبجرد 

المتناع، وعدم العلم ابالمتناع ال  ابلعلم بعدم االمتناع، واإلمكان الذهين عبارة عن عدم العلم اب
 . (3)يستلزم العلم بعدم االمتناع  

 . (4) (( فقد قال اإلمام الغزايل: ))قد خال العصر عن اجملتهد املستقل  :الوقوع َثلثاا: دليل 

 
 

   . 425/ 5نظر : الواضح يف أصول الفقه  ا   ( 1) 
، وأصول  2935/ 5، وراجع: اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي  3888/ 8انظر: هناية الوصول يف دراية األصول   ( 2) 

 . 1553/ 4الفقه البن مفلح  
 .  31/ 1راجع : درء تعارض العقل والنقل    ( 3) 
 . 253، وإرشاد الفحول:  399/ 2، وفواتح الرمحوت  207/ 6اجع : البحر اجليط  ( ر 4) 
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 . (1) وقال الرافعي: ))الناس كاملتفقني أن ال جمتهد اليوم(( 

م املفيت املستقل وصارت الفتوى إىل املنتسبني  دِ طويل عُ   : ))من دهرٍ وقال اإلمام النووي
 .(2) إىل أئمة املذاهب املتبوعة(( 

 . (3) ))أن وقوع اخللو ممنوع، وما ذكر جمرد دعوى((  وأجيب عنه:

رهم  د يف عصجِ ابلوقوع أبن قد وُ   من استدله أورد على    هـ[1250:ت ]بل إن الشوكاين  
التاريخ واالطالع على  بعلم  إملام  له  والكمال، ومن كان  الوفاء  االجتهاد على  بعلوم  قام  من 

ل هذا، بل قد جاء بعدهم من أهل العلم  علماء اإلسالم يف كل عصر ال خيفى عليه مث   أحوال
 . (4)  من مجع هللا له من العلوم فوق ما اعتدهه أهل العلم يف االجتهاد

 

 . 569/ 4، وشرح الكوكب املنري  399/ 2، وراجع : فواتح الرمحوت  207/ 6نظر: البحر اجليط  ( ا 1) 
 . 43/ 1نظر: اجملموع  ( ا 2) 
   . 399/ 2نظر: فواتح الرمحوت ( ا 3) 
، وعــده مــن هــؤالء اجلماعــة: الشــيخ تقــي الــدين ابــن  570/ 4وشــرح الكوكــب املنــري   ، 255إرشــاد الفحــول:   ( راجــع : 4) 

   تيمية، وتقي الدين السبكي، والبلقيين. 
كان هؤالء الذين صرحوا بعدم وجود اجملتهدين شافعية، فها حنن نصر ح لك من ُوِجد من الشافعية    ا وقال الشوكاين: ))ومل 

ع أضــعاف علــوم االجتهــاد، فمــنهم: ابــن عبدالســالم، وتلميــذه ابــن دقيــق  بعــد عصــرهم ممــن ال خيــالف خمــالٌف يف أنــه مجــ
العيـد، وتلميـذه ابـن ســي د النـاس، ُث تلميـذه زيـن الــدين العراقـي، ُث تلميـذه ابـن حجــر العسـقالين، ُث تلميـذه الســيوطي،  

يعـرف مصـنفاهتم حــق    فهـؤالء سـتة أعـالم، كـل واحـد مـنهم تلميـذ مـن قبلـه، قــد بلغـوا مـن املعـارف العلميـة مـا يعرفـه مـن 
معرفتهــا، وكــل واحــد مــنهم إمــام كبــري يف الكتــاب والســن ة، حمــيط بعلــوم االجتهــاد إحاطــة متضــاعفة، عــامل بعلــوم خارجــة  
عنهــا، ُث يف املعاصــرين هلــؤالء كثــري مــن املمــاثلني هلــم، وجــاء بعــدهم مــن ال يقصــر عــن بلــوغ مــراتبهم، والتعــداد لبعضــهم  

ط طويل، وقد قـال الزركشـي يف البحـر مـا لفظـه: ومل خيتلـف اثنـان يف أن ابـن عبدالسـالم  فضاًل عن كلهم؛ حيتاج إىل بس 
بلغ رتبة االجتهاد، وكذلك ابن دقيق العيد، انتهى، وهذا اإلمجاع من هذا الشافعي يكفي يف مقابلة حكاية االتفاق من  

 . 209/ 6،وراجع : البحر اجليط  254ذلك الشافعي الرافعي ((، انظر: إرشاد الفحول  
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ولو عطلت   ُث إنه لو صحه ادِ عاء عدم وجود من يقوم هلل ابحلجة مل تقم الفرائض كلها؛
 ، وال يكون ذلك إال عند قيام الساعة.(1)الفرائض كلها حلل ت النقمة بذلك يف اخللق 

 ب   أدلة القول الثاين:  

تفويض  الزمان عن جمتهد ميكن  القائلون أبنه ال جيوز خلوُّ  الثاين،  استدل أهل املذهب 
 وبياهنا على الوجه اآليت:وأربعة أدلة عقلية،  نقلية،الفتاوى إليه بثالثة أدلة 

 : النقليةاألدلة  أوالا: 

ُ عخلخْيِه وخسخلهمخ قول النيب  الدليل األول:   . (2) اء( يخ بِ نْ األخ  ةُ ثخ رخ وخ  اءُ مخ لخ : )العُ صخلهى اّلِله

الداللة نيبُّ ))  :وجه  عنه  العلم  األنبياء إبرث  وأحق  األمة،  ابلوراثة هذه  األمم  أحق  أن 
األمة نبي ها    ؛هذه  بعد  نيب  وخسخلهمخ إذ ال  عخلخْيِه   ُ اّلِله عليهم  (3)   ((صخلهى  األنبياء  عن  العلم  وإرث   ،

 إىل قرب قيام الساعة. الناس، وعدم خلو األرض من عاملٍِ الصالة والسالم يدل على بقائه يف 

ُ عخلخْيِه وخسخلهمخ قوله    الدليل الثاين: ْتِيـخُهْم  صخلهى اّلِله : )الخ يـخزخاُل طخائِفخٌة ِمْن أُمهيِت  خاِهرِينخ، حخىته أيخ
 .(4) أخْمُر اّلِلِه وخُهْم  خاِهُرونخ( 

 

 . 5، والرد على من أخلد إىل اإلرض وجهل أن االجتهاد يف كل عصر فرض:  208/ 6بحر اجليط  ( راجع : ال 1) 
،  47/ 5(،  2682واه الرتمذي يف اجلامع الصحيح، يف كتاب العلم، ابب مـا جـاء يف فضـل الفقـه علـى العبـادة، ) ( ر 2) 

، وصححه ابن حبـان، فـرواه يف  317/ 3(،  3641، ) وأبو داود يف سننه، يف كتاب العلم، ابب احلث على طلب العلم 
:  ، وقــــال شــــعيب األرنــــؤوط 289/ 1(،  88صــــحيحه يف كتــــاب العلــــم، يف ذكــــر وصــــف العلمــــاء الــــذين هلــــم الفضــــل، ) 

 ))حديث حسن((. 
 . 2937/ 5، وراجع: اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي  422/ 5لواضح يف أصول الفقه ال بن عقيل : ا   نظر ( ا 3) 
 من هذا البحث. 32َترجيه، راجع : ص  ق  ( احلديث سب 4) 
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الداللة ُ عخلخْيِه وخسخلهمخ  أن أمة النيب    :وجه  آخر األمم، وعليها تقوم الساعة، وإن  صخلهى اّلِله
 هرت أشراطها، وضُعف الدين، فالبد أن يبقى من أمته عليه الصالة والسالم من يقوم به،  

 .(1) وهذا يدل على عدم خلو الزمان من جمتهد 

أيًضا به  االستدالل  اتفاق  وقيل يف وجه  انتفاؤه  فيستلزم  االجتهاد فرض كفاية،  ))أن   :
 . (2)املسلمني على الباطل، وذلك حمال لعصمة األمة عن اجتماعها على الباطل((  

على نفي اجلواز، بل لو دله فإمنا يدل على عدم الوقوع،  فيه  ))أنه ال داللة    :وأجيب عنه
يلزم من كوهنم  اهرين على احلق ابلنصر والتمكني وال يلزم منه عدم اجلواز، على أًن  نقول: ال  

 . (3) ين أن يكونوا مفتني(( والذب عن الد ِ 

نه هلم، وهل وميكن أن جياب عنه: كيف يكونون  اهرين على احلق، وليس فيهم من يبي  
 يعرف احلق إال مفٍت أو عامل جمتهد!! 

الثالث: النيب    الدليل  عخلخْيِه  قول   ُ اّلِله غخرِيًبا،  وخسخلهمخ صخلهى  وخيـخْرِجُع  غخرِيًبا  أخ  بخدخ ينخ  الدِ  )ِإنه   :
ِء؛ الهِذينخ ُيْصِلُحونخ مخا أخْفسخدخ النهاُس ِمْن بـخْعِدي ِمْن ُسنهيِت(  فخُطوَبخ لِْلُغرخابخ
 (4). 

أنه ال خيلو الزمان من قائم هلل ابحلجة، حىت لو كثر الفساد يف آخر الزمان   :وجه الداللة
 ووقعت الغربة؛ إذ إنه ستكون مهمتهم إصالح ما أفسد الناس. 

 

، وهنايـــة الوصـــول يف درايـــة األصـــول  1552/ 4وأصـــول الفقـــه البـــن مفلـــح  ،  565/ 4اجـــع : شـــرح الكوكـــب املنـــري  ( ر 1) 
 . 2936/ 5، واستدل ابحلديث اآلمدي يف اإلحكام  400/ 2، وفواتح الرمحوت 3888/ 8
 .27االجتهاد يف كل عصر فرض:( راجع : الرد على من أخلد إىل األرض وجهل أن  2)
 . 400/ 2، وراجع: فواتح الرمحوت  3888/ 8نظر: هناية الوصول يف دراية األصول  ( ا 3) 
 من هذا البحث.   28بق َترجيه، راجع : ص  س   ( احلديث 4) 

، واإلحكـــام يف أصـــول األحكـــام لآلمـــدي  3888/ 8وراجـــع االســـتدالل ابحلـــديث يف: هنايـــة الوصـــول يف درايـــة األصـــول  
 وإن كاًن قد ذكراه بصيغة أخرى قريبة من هذه الصيغة. ،  2936/ 5
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يكونوا مفتني؛ إذ ال يلزم  ن أنه ال يلزم من كوهنم يصلحون إذا فسد الناس أ :ب عنهوأجي
من كوهنم يصلحون أحواهلم مبا عرفوه من جلي ات الدين، أو بطريق الفتيا ممن كان قبلهم أن 

 يكونوا مفتني.

ر؛ حنو  هبذا احلديث وحنوه على املطلوب، فإنه معارض أبحاديث أخوإذا ُسلِ م االستدالل  
والسالم  الصالة  عليه  )تـخ قوله  الفخ مُ له عخ :  الناس؛  مُ ل ِ وعخ   ضخ ائِ رخ وا  امرؤٌ وه  وإنه   فإين    لمخ العِ   مقبوض، 

   .(1) ( ي هباضِ قْ يـخ  نْ مخ  انِ دخ ال جيخِ  ةِ ضخ يْ رِ يف الفخ  انُ نخ االثْـ  فخ لِ تخ ، حىت خيخْ وخ الفِ  رُ هخ ظْ ض، وتخ بخ قْ يُـ سخ 

 . (2) أن احلديث يف إسناده اضطراب، وانقطاع  :وجياب عنه

ُ  وهو قول النيب  ،  صحيح   ِبديٍث آخر وإذا مل يصح هذا احلديث، فإنه معارض   صخلهى اّلِله
وخسخلهمخ  الخ  عخلخْيِه  التهْمِر،  أخْو  الشهِعرِي  كخُحفخالخِة  ُحفخالخٌة  وخيـخبـْقخى  فخاأْلخوهُل،  اأْلخوهُل  الصهاحِلُونخ  )يخْذهخُب   :

لخًة(  ُ ابخ  . (3) يـُبخالِيِهْم اّلِله

 

 

ــرائض، ) (  1)  ــتدركه، يف كتــــاب الفـ ــاكم يف مسـ ــحيح اإلســــناد ومل  369/ 4(،  7950رواه احلـ ــديث صـ ــال: ))هــــذا حـ ، وقـ
خيرجاه وله عل ة، عـن أيب بكـر بـن إسـحاق، عـن بشـر بـن موسـى، عـن هـوزة بـن خليفـة، عـن عـوف((، وقـال الـذهيب يف  

، كـذا رواه النضـر بـن ،يـل، وقـال: هـوذة عـن عـوف عـن رجـل، عـن سـليمان بـن جـابر((، وبلفـظ  التلخيص: ))صـحيح 
، وروى الرتمـذي أولـه يف جامعـه،  78/ 1(،  225قريب رواه الدارمي يف سننه، يف املقدمة، يف ابب االقتـداء ابلعلمـاء، ) 

ذا حديث فيه اضـطراب((، قـال  ، وقال : ))ه 360/ 4(،  2091يف كتاب الفرائض، ابب ما جاء يف تعليم الفرائض، ) 
ابــن حجــر: )) كلهــم مــن روايــة عــوف عــن ســليمان بــن جــابر عــن ابــن مســعود، وفيــه انقطــاع ((، انظــر: تلخــيص احلبــري  

3 /79 . 
 . 3888/ 8وراجع االستدالل ابحلديث يف : هناية الوصول يف دراية األصول  

 راجع: َتريج احلديث يف اهلامش السابق. (  2) 
طــــــخُر، ) رواه البخــــــاري يف  (  3)  اُب اْلمخ هخ ــذِ  ــخاُل الــــ ــهاحِلِنيخ وخيـُقــــ اِب الصــــ ــخ ب ذخهــــ (،  6434صــــــحيحه، يف ِكتــــــخاب الر ِقــــــخاِق، ابخ

 ، قال البخاري : ))يقال: ُحفالة وُحثالة((. 256/ 11



 ه اأُلُصوليَّةُخُلُو الَعْصِر ِمَن اجملتهِد وآََثرُ  43 

به على جواز خلو األرض من عامل حىت ال يبقى    لخ دِ : ))استُ هـ[852  :]ت قال ابن حجر
 . (1) رفًا (( إال أهل اجلهل صِ 

مجًعا بني    ؛(2)   نة، وقبض أرواح املؤمنني هبااللي    الريحِ   دخ عْ على ما بـخ   لُ أبنه حُيْمخ   :وجياب عنه
خ ِمْن احلْخرِيِر، فخالخ تخدخُع أخحخًدا يف قـخْلِبِه   ِإنه   : )هذا احلديث وحديث اّلِلهخ يـخبـْعخُث رحًِيا ِمْن اْليخمخِن، أخْلنيخ

بهةٍ ـ قال أبو علقمة: مثقال  ؛ِمثْـقخالُ   . (3) (، ِمْن ِإميخاٍن ِإاله قـخبخضخْته ـ ذرهةٍ ، وقال عبدالعزيز: مثقال حخ
 

 : األدلة العقلية َثنياا:

 ))أن االجتهاد طريقة ملعرفة حكم هللا يف كل حادثة، فلو مل يبق جمتهد،    األول:الدليل  
 

لتعطلت احلوادث عن أحكام هللا؛ فإن غري اجملتهد إمنا يقول حزرًا وَتميًنا، وذلك ليس 
 . (4)بطريق يف الشرع(( 

تهد، فلو خال  ))أنه ال طريق للعامة إال التقليد، وال جيوز هلم التقليد إال جمل  الدليل الثاين:
تهد، وال عامي ميكنه  العصر من جمتهد، النقطع طريق االتباع واإلصابة حلكم هللا، فال عامل جي

فـخ  األمة    دِ قْ التقليد مع  األمة يف احلرية والضالل، وقد ضمن هللا سبحانه حفظ  فتبقى  اجملتهد، 
ُ عخلخْيِه وخسخلهمخ وحراستها عن الضاللة بقوله   ((.    (6)  (5) ( ضخالخلةعلى  عُ مِ تخ  ال جتخْ يِت مه : )أُ صخلهى اّلِله

 

 . 257/ 11انظر: فتح الباري  (  1) 
 . 1553/ 4راجع: أصول الفقه البن مفلح  (  2) 
ميخاِن، ابب يِف (  3)  ميخاِن، )  رواه مسلم يف ِكتخاب اإْلِ (،  117الر ِيِح الهيِت تخُكوُن قـُْربخ اْلِقيخامخِة تـخْقِبُض مخْن يِف قـخْلِبِه شخْيٌء ِمْن اإْلِ
2 /133 . 
 . 208/ 6، وراجع: البحر اجليط  422/ 5لواضح يف أصول الفقه ال بن عقيل : ا   نظر ( ا 4) 
 . 208/ 6اجليط  ، وراجع : البحر  422/ 5لواضح يف أصول الفقه ال بن عقيل : ا   نظر ( ا 5) 
هذا احلديث له طرق متعددة، وله ألفاظ خمتلفة، فمن أقرهبا: ما رواه أبو داود يف سننه بسنده: )عن أيب مالك _ (  6)
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السابقنيوأجيب ع الدليلني  تنقل  ن  أن  ذلك؛ ألنه حيتمل  إىل  يؤدي  أنه  ُيسخلهم  أنه ال   :
 .(1) إليهم األحكام من أهل عصر قبلهم نقالً يغلب عن الظن صدقه 

 :  جبوابني  ورُدَّ عليه
 

إن هللا أجاركم من ثالث( فذكر منها: )وأن ال جتتمعوا  عخلخْيِه وخسخلهمخ:   ُ يعين األشعري _ قال: قال رسول هللا صخلهى اّلِله
، قال ابن كثري: ))يف 98/ 4(،  4253رواه يف كتاب الفو واملالحم، ابب يف ذكر الفو ومالمحها،)على ضاللة( فقد  

 ( احلاجب،  ابن  أحاديث خمتصر  مبعرفة  الطالب  حتفة  انظر:  نظر((،  احلديث  هذا  ابن 120( ص:  35إسناد  وقال   ،
الرتمذي يف جامعه، يف كتاب ، ورواه  3/141(،  1474حجر عنه: ))يف إسناده انقطاع((، انظر: تلخيص احلبري، ) 

الفو، ابب ما جاء يف لزوم اجلماعة من حديث ابن عمر مرفوًعا، بلفظ: ) إن هللا ال جيمع أميت، أو قال: أمة حممد 
ُ عخلخْيِه وخسخلهمخ على ضاللة( احلديث، ) ، قال الرتمذي:))هذا حديث غريب من هذا الوجه((، 405/ 4(  2167صخلهى اّلِله

(، 36يف هذه الرواية: ))يف إسناده سفيان بن سليمان، وقد ضعفه األكثرون(( انظر: حتفة الطالب، )   وقال ابن كثري
، ورواه احلاكم بسنده قال: حدثنا خالد بن يزيد القرين، ثنا املعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن عبد هللا بن 120ص:  

ُ عخلخيْ  ِه وخسخلهمخ: )ال جيمع هللا هذه األمة على الضاللة أبًدا( احلديث، دينار، عن ابن عمر قال : قال رسول هللا صخلهى اّلِله
، ُث قال: ))خالد بن يزيد القرين هذا شيخ قدمي للبغداديني، ولو حفظ 200/ 1(  391روى ذلك يف كتاب العلم، )

شعبان   بن  سليمان  واحلاكم:))فيه  الرتمذي  إسناد  عن   حجر  ابن  وقال  ابلصحة((،  له  حلكمنا  احلديث  وهو هذا 
، ورواه ابن أيب عاصم يف السنة، يف ابب: ما ذكر عن النيب صخلهى 141/ 3(،   1474ضعيف((، انظر: تلخيص احلبري)

أمره بلزوم اجلماعة، وإخباره أن يد هللا على اجلماعة، من حديث كعب بن عاصم األشعري مسع  عخلخْيِه وخسخلهمخ من   ُ اّلِله
ُ عخلخْيِه وخسخله  ، وقال خمرجه الشيخ األلباين: ))حديث حسن، إسناده 41(، ص:  82مخ يقول: فذكر حنوه، ) النيب صخلهى اّلِله

ُ عخلخْيِه وخسخلهمخ كان يقول: فذكر حنوه، )   (،   83ضعيف((، ورواه كذلك من حديث أنس بن مالك أن النيب صخلهى اّلِله
يث الوليد بن مسلم قال: ثنا معان ، قال خمرجه: ))حديث حسن، إسناده ضعيف((، ورواه ابن ماجه من حد 41ص:  

ُ عخلخْيِه وخسخلهمخ  بن رفاعة السالمي، حدثين أبو خلف األعمى قال: مسعت أنس بن مالك يقول: مسعت رسول هللا صخلهى اّلِله
( األعظم،  السواد  الفو، ابب  فقد روى ذلك يف كتاب   ، فذكر حنوه  الزوائد: ))يف 1303/ 2(  3950يقول:  ، ويف 

، وضع ف ابن كثري 1303/ 2خلف األعمى، وامسه حازم بن عطاء وهو ضعيف((،انظر سنن ابن ماجه:  إسناده أبو  
الطالب ) ، راجع: حتفة  بن رفاعة  الرواية لضعف معان  األلباين حسه 122(،  37إسناد هذه  فقال: ، لكن  ن احلديث 

 ( الصحيحة  السلسلة  انظر:  الطرق حسن((،  موقوًفا عن ، واحل 320/ 3(  1331))احلديث مبجموع هذه  يصح  ديث 
عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه، فقد رواه ابن أيب شيبة يف كتاب الفو، ابب من كره اخلروج يف الفتنة وتعوذ منها، 

، ولفظه: )إن هللا ال جيمع أمة حممد على ضاللة(، قال ابن حجر عنه: ))إسناده 8/604( من هذا الباب،  84األثر ) 
، ورواه موقوًفا كذلك ابن أيب عاصم يف السنة يف 141/ 3بخل الرأي(( انظر: تلخيص احلبري  صحيح، ومثله ال يقال من قِ 

 ، قال خمرجه األلباين: ))إسناده جيد موقوف، رجاله رجال الشيخني((. 42(، ص: 85املوضع السابق، ) 
 . 8903/ 8، وهناية الوصول يف دراية األصول  2939/ 5اجع: اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي  ( ر 1) 
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أن هذا ميكن أن يقبل يف املسائل اليت وقعت سابًقا وأفىت فيها السابقون، ولكنه    :األول
على حتت  ال جيري  اليت  اجلديدة  فيها  احلوادث  ينظر  إىل جمتهد  وقد خال  اج  ويستنبط حكمها 

 . (1) العصر منه

))أن الالزم من دليلكم دوام اعتقاد احلق ال دوام وقوع االجتهاد، واملطلوب هذا   الثاين:
ذاك((   اجملتهد،  (2) دون  وهذا ابستطاعة  احلق  تعر ف  اجلهد يف  بذل  املطلوب شرًعا هو  فإن   ،

 ابستطاعته يف كل حال. دون إصابته فعالً فهذا ليس 

الثالث: قطعي ة، ))  الدليل  معصومة  داللة  اإلمجاع  أن  أمجعنا   أننا 
اإلمجاع،   ُعِدم  اجملتهد  ُعِدم  فإذا  احلادثة،  حكم  على  االجتهاد  أهل  اتفاق  إال  اإلمجاع   وليس 

 
 . (3) خيلف النيب املعصوم((  وأفضى إىل بقاء األمة بغري معصوم

عنه أن جياب  القول  وميكن  مع هذا  يتعارض  اإلمجاعأب :  مبا ال  األدلة    ابالتفاق   ن  أحد 
لوجود أدلة أخرى معتربة    ؛تتوقف الفتوى عليه  ولكنه ليس الدليل الوحيد الذيالشرعية املعتربة،  

  فليس كل الفتاوى حتتاج إىل هذه العصمة كما ال تتوقف الفتوى على وجود املعصوم،  أيًضا،  
اإلمجاع، ميزات  من  هي  وجد    اليت  الش فإذا  أصوهلا  على  القائمة  ابلفتوى  يفيت  أبدلة  رعية  من 

 .الفتاوى إليه  وهضُ فخ تُـ  جمتهدكان كافًيا يف الداللة على عدم خلو العصر من أخرى  

الرابع  إذا اتفق على تركه الكل أمثوا    ؛))أن التفق ه يف الدين فرٌض على الكفاية  :الدليل 
كلُّهم، وكانوا جاهلني كلُّهم ِبكم احلادثة إذا حدثت، وكانوا جممعني يف تركهم على ضاللة،  

 

 . 400/ 2اجع: فواتح الرمحوت  ( ر 1) 
 . 400/ 2اجع: فواتح الرمحوت  ( ر 2) 
 . 208/ 6، وراجع: البحر اجليط  422/ 5لواضح يف أصول الفقه ال بن عقيل : ا نظر ( ا 3) 
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النيب   عخلخْيِه وخسخلهمخ  وقد أخرب   ُ اّلِله أمته ال جتتمع على ضاللة صخلهى  االعتقاد (1)   أبنه  يعم  ، وهذا 
ه، البد من طالب للحق، وإمهال االجتهاد ضاللة،  والفعل، فكما البد من معتقد للحق يف أمت

ُ عخلخْيِه وخسخلهمخ وليس ِبق، وخرب النيب  ِه (( صخلهى اّلِله  . (2) ال يقع خبالف خُمْربخ

 جبوابني:  وأجيب عنه 

ممنوعة؛ فإن اخللو من اجملتهد املطلق ال يلزم منه اإلمجاع على  املذكورة  املالزمة    أن  :األول
يف أقل رتبة يستفتيه الناس، كما لو كان جمتهًدا  الباطل؛ جلواز أن يوجد يف كل عصر جمتهد  

 .(3)  مسائله بعضا يف املذهب أو جمتهدً 

ألن األمة معصومة عن   ؛أنه ميتنع أن جتتمع األمة على ضاللة مهما كان األمر  الثاين: 
ُ عخلخْيِه وخسخلهمخ بقوله (4)ذلك   .(5) (  ة لخ الخ ى ضخ لخ عخ  دٍ مه حُمخ  ةخ مه أُ  عُ مخ ال جيخْ  هللاخ   ِإنه : )صخلهى اّلِله

ـ وهللا أدلة املذهبني، ومناقشة كلٌّ منهما لآلخر، يبدو يل    تبعد أن سق  الرتجيح:ج    
ـ   العصر عن أعلم  القول أبنه ال جيوز خلو  الثاين، وهو  املذهبني هو: املذهب  الراجح من  أن 

 جمتهد ميكن تفويض الفتاوى إليه. 

 ميكن إجياز سبب الرتجيح يف األمور التالية:  و 

بسؤال أهل الذكر، وهم أهل العلم املضطلعني ابلفتوى ومل أن هللا تعاىل أمر عباده   -1
بزمن،   ذلك  منو حيدد  ذلك  تعاىلوجعل  فقال  السائل،  علم  بعدم  )فخاْسأخُلوا طًا   :
 

 من هذا البحث.   38ق ذكر احلديث وَترجيه يف ص:  ( سب 1) 
، والبحــر اجلــيط  155/ 4ه البــن مفلــح  ، وراجــع: أصــول الفقــ422/ 5لواضــح يف أصــول الفقــه ال بــن عقيــل : ا نظــر ( ا 2) 
 . 27، الرد على من أخلد إىل األرض وجهل أن االجتهاد يف كل عصر فرض: 208/ 6
 . 400/ 2واتح الرمحوت  : ف نظر ( ا 3) 
 . 2889/ 8، وهناية الوصول يف دراية األصول  2937/ 5اجع: اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي  ( ر 4) 
 من هذا البحث.   38بق َتريج احلديث، راجع : ص   ( س 5) 
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[ تـخْعلخُمونخ(  ال  ُتْم  ُكنـْ ِإْن  الذ ِْكِر  أبي ِ 43أخْهلخ  اجلهل  كان  فإذا  النحل[،  حكم   : 
زمن شرعي   كل  يف  هلذه    ؛متوقع  تلبية  زمن؛  كل  يف  مفرتض  املفيت  وجود  فإن 

العلم  أهل  بسؤال  الناس  تعاىل على عامة  اليت فرضها هللا  للفريضة  وأداًء  احلاجة 
 عما جيهلونه من أحكام. 

أنه ورد عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه أنه قال : ))ال َتخُْلو األخْرُض ِمْن  -2
ًدا،  عخدخ األخقـخلُّونخ  ُهُم  أُولخِئكخ  وخبـخيِ نخاتُُه،  اّلِلِه  ُحجخُج  تـخْبُطلخ  لِئخال  ِِبُجهٍة،  ّلِلِِه  قخائٍِم 

ُ عخْن حُ  جخِجِه، حخىته يـخُؤُدوهخا ِإىلخ نُظخرخائِِهْم، األخْعظخُمونخ ِعْندخ اّلِلِه قخْدرًا، هِبِْم يخْدفخُع اّلِله
مخا   فخاْستخالنُوا  األخْمِر  ِقيقخِة  حخ عخلخى  اْلِعْلُم  هِبُِم  هخجخمخ  أخْشبخاِهِهْم،  قـُُلوِب  يف  وخيـخْزرخُعوهخا 

 .(1) وخأخِنُسوا ممها اْستـخْوحخشخ ِمْنُه اجلْخاِهُلونخ((   اْستـخْوعخرخ ِمْنُه اْلُمرْتخُفونخ،

: ))هذا موقوف له حكم الرفع؛ ألن مثل هذا ال يقال من  هـ[911  :]ت   السيوطيقال   
 .(2) قبل الرأي، وله شواهد مرفوعة وموقوفة(( 

عصر من العصور من جمتهد يقوم هلل ابحلجة لزال التكليف الشرعي   الأنه لو خ -3
عن الناس؛ إذ ال سيبل ملعرفة ما كلفهم هللا تعاىل به إال هبذا الطريق، وإذا زال 
التكليف اندرست الشريعة، وهذا خيالف النصوص الصرحية يف أن هذه الشريعة 

 ابقية إىل قيام الساعة. 

 

 . 79/ 1( رواه أبو نعيم يف حلية األولياء، يف وصية علي بن أيب طالب رضي هللا عنه للكميل بن زايد  1) 
، وذكر من شواهده ما ُروي عن  31( انظر : الرد على من أخلد إىل األرض وجهل أن االجتهاد يف كل عصر فرض: 2) 

بليـة قبـل نزوهلـا؛ فـإنكم إن ال تعجلوهـا قـل نزوهلـا ال ينفـك املسـلمون  النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال : )ال تعجلوا ابل 
وفيهم ـ إذا هي نزلت ـ من إذا قال وفق وسدد، وإنكم إن تعجلوها َتتلف بكم األهواء، فـتأخذوا هكذا وهكذا، وأشار  

اجلمحي، ابب التورع  بني يديه، وعن ميينه، وعن ،اله(، رواه الدارمي يف سننه، يف املقدمة من حديث وهب بن عمرو  
، قــال األلبــاين : ))ضــعيف((، انظــر: السلســة الضــعيفة  52/ 1(    116عــن اجلــواب فيمــا لــيس فيــه كتــاب وال ســنة، )  

 . 286/ 2واملوضوعة  
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ابحلجة فيه َتصيص لعصور ابلتعبد   هد قائم هللأن القول خبلو أي زمان من جمت -4
ابالجتهاد يف حق اخلاصة من أهل العلم وَتصيص لفئة من العامة بسؤاهلم دون  

 عصور أخرى! وهذا ما مل ترد به األدلة. 

النفخسخ يف هذا املوضوع،   العلماء  وقد أشار ابن بدران إىل هذا املعىن بقوله: ))وقد أطال 
الفريقني ح  القائلني جبواز خلو عصر عن جمتهد قاسوا مجيع  وأورد كل من  جًجا وأدلة، وكأن 

رازوا  ُث  العلم،  من  مبلغهم  من  أكثر  يبلغ  أحد  ال  أنه  هلا  وخي لوا  أنفسهم!  على  األمة  علماء 
ال (1) فقالوا:  تعاىل  هللا  فضل  فمنعوا  التقليد،  يف  األسفل  الدرك  يف  ساقطة  فوجدوها  أنفسهم 

ميكن وجود جمتهد يف عصرًن ألبتة، بل غال أكثرهم فقال: ال جمتهد بعد األربع مئة من اهلجرة،  
 وينحلُّ كالمهم هذا إىل أن فضل هللا تعاىل كان مدرارًا على أهل العصور األربعة! ُث إنه نضب
املتأخرين! مع أن فضل هللا تعاىل ال ينضب، وعطاؤه ومدده ال  تنزل على  يبق منه قطرة  فلم 

 . (2) يقفان عند احلد الذي حد ه أولئك(( 

االجتهاد يف كل عصر   -5 إىل  واحلاجة  متجددة،  والوقائع  متناهية،  النصوص  أن 
تغري  األحوال،   للغاية، وخصوًصا فيما نشهده يف زماننا من سرعة  املسائل ملح ة  وجتدد 

وتنو عها، وكثرة جماالهتا؛ فمنها: املايل، واإلعالمي، واالجتماعي، والسياسي، وغري ذلك، 
وما تعمُّ به البلوى من حمداثت ال ميكن أن يتمكن من النظر فيها وَترجيها على األصول 
منه، فإن ذلك  الشريعة وفروعها، فعلى فرض خلو األرض  قواعد  إال جمتهد متضلع يف 

 تعطيل العمل ابلشريعة، وإطباق أهل األرض على اجلهل والباطل، وهذا يناقض ما يعين

 

 . 368/ 5از : من الرهوز؛ وهو التجربة واالختبار والتقدير. راجع : لسان العرب ) روز (،  ( ر 1) 
 . 386محد البن بدران:  ملدخل إىل مذهب اإلمام أ : ا   نظر ( ا 2) 
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قائمة ابحلق ال يضرهم من خذهلم حىت أييت أمر هللا  نصت به األحاديث على بقاء طائفة  
 .  (1) تعاىل وهم على ذلك 

 

  

 

 من هذا البحث.   28بق ذكر احلديث وَترجيه، راجع ص  ( س 1) 
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الثاين:   اجملتهد  آَثراملبحث  من  العصر  خلو  من   مسألة  عدد  املسائل   على 
 ، وفيه مخسة مطالب:األصولية

 

 أثر مسألة خلو العصر من اجملتهد على إمكان انعقاد اإلمجاع.  املطلب األول: 

 على حجية إمجاع العوام. أثر مسألة خلو العصر من اجملتهد  املطلب الثاين:

 على اشرتاط انقراض العصر يف اإلمجاع.  أثر مسألة خلو العصر من اجملتهد املطلب الثالث:

 على حجية اإلمجاع السكويت.أثر مسألة خلو العصر من اجملتهد  املطلب الرابع:

 على حكم االجتهاد يف كل عصر. أثر مسألة خلو العصر من اجملتهد  املطلب اخلامس:

  



 ه اأُلُصوليَّةُخُلُو الَعْصِر ِمَن اجملتهِد وآََثرُ  51 

 . (1)ا مجاع إمكان انعقادعلى  أثر مسألة خلو العصر من اجملتهداملطلب األول: 

، وقد أشار  على أن اإلمجاع حجة شرعية اتفق من يُعتد بقوهلم من علماء األمة اإلسالمية
واخللف:   حيث قال: ))مذهب مجاهري السلف  ؛هـ[715  :]ت اهلندي  صفي الدين  إىل ذلك  

ُ عخلخْيِه وخسخلهمخ أن إمجاع أمة حممد   . (2) حجة(( صخلهى اّلِله

]ت   (3)النظ ام  وشذه  اإلمامية  220حوايل  :املعتزيل  من  وقوم  ب  (4)  هـ[   عدم فقالوا 
ُ عخلخْيِه وخسخلهمخ  أبنه ورد عن النيب    ، واستدلوااالحتجاج ابإلمجاع ما يدل على جواز خلو  صخلهى اّلِله

 

األصول 1) يف  الفصول  التالية:  املراجع  يف  اإلمجاع  حكم  راجع:ابب  السرخسي 257/ 3(  وأصول  وأصول 295/ 1،   ،
األصول 287الشاشي:   وميزان  للبخاري 771/ 2،  األسرار  للنسفي  463/ 3،وكشف  األسرار  وكشف   ،2 /189 ،

الرمحوت47/ 2توضيح وال وفواتح  التحرير213/ 2،  وتيسري  والتحبري 3/227،  والتقرير  الفصول: 83/ 3،  تنقيح  وشرح   ،
، واجلصول يف أصول الفقه البن 232، ومفتاح الوصول:  52، ومنتهى الوصول واألمل: 367، وإحكام الفصول:  324

والربهان123العريب:   واملستصفى 1/434،  واجلصول  204/ 1،  واإل 35/ 4،  األحكام ،  أصول  يف  حكام 
اللمع 349، والتبصرة:  170/ 1لآلمدي   العطار     ، ومجع اجلوامع مع حاشية 190/ 3، وقواطع األدلة  2/665، وشرح 

واإلهباج  230/ 2 األصول 2/352،  إىل  والوصول  اجليط 72/ 2،  والبحر  لإلسنوي:  440/ 4،  والتمهيد  وهناية 45،   ،
األصول  دراية  يف  السول  2435/ 6الوصول  وهناية  يعلى245/ 3،  أليب  والعدة  أليب 4/1058،  والتمهيد   ،

عقيل  3/224اخلطاب البن  والواضح  مفلح 104/ 5،  البن  الفقه  وأصول  ابن 371/ 2،  فتاوى  وجمموع   ،
، 14/ 3، وشرح خمتصر الروضة  214/ 2، وشرح الكوكب املنري 441/ 2، وروضة النا ر 315، واملسودة:  176/ 19تيمية 

  .55/ 1، وشرح العمد  458/ 2، واملعتمد  4/538صول األحكام البن حزم ، واإلحكام يف أ78وإرشاد الفحول:  
 . 2435/ 6اية الوصول يف دراية األصول  : هن   نظر ( ا 2) 
، والوصــول إىل  191/ 3، وقواطــع األدلــة  440/ 4اجــع مــذهب النظــ ام وتوجيــه العلمــاء لكالمــه يف : البحــر اجلــيط  ( ر 3) 

 .  173/ 1تصفى  ، واملس 52، ومنتهى الوصول واألمل:  67/ 2األصول  
(4  : التبصرة   : السن ة  أهل  كتب  يف  هذا  اإلمامية  مذهب  راجع  والربهان  349(  األدلة   435–  434،  وقواطع   ،
اجليط  191/ 3 والبحر  اخلطاب  440/ 4،  أليب  والتمهيد  مفلح  225/ 3،  البن  الفقه  وأصول  واملعتمد 372/ 2،   ،
2 /458   . 

وابلنظر إىل كتب أصول الشيعة يتبني صحة ما نقله عنهم هؤالء األصوليني؛ حيث إهنم ينصون على أن اإلمجاع حجة 
املظفر يف كتابه  أشار إىل ذلك حممد رضا  املعصوم عندهم إىل اجملمعني، فهو مناط احلجية، وقد  بشرط انضمام قول 

عند اإلمامية ما مل يكشف عن قول املعصوم((، انظر: أصول األصول: ))إن اإلمجاع مبا هو إمجاع ال قيمة علمية له  
اجملتهدين:  105الفقه: ومالذ  الدين  معامل  وراجع:  املشكيين:  331،  للمريزا  األصول  واصطالحات  وكفاية 25،   ،
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بمالعصر ع مستدلني  بقوله،  احلجة  تقوم  من  ن  منهاعدد  النبوية،  قوله  األحاديث   : ُ اّلِله صخلهى 
ِء(  عخلخْيِه وخسخلهمخ  أخ غخرِيًبا، فخُطوَبخ لِْلُغرخابخ يـخُعوُد كخمخا بخدخ ُم غخرِيًبا، وخسخ أخ اإْلِْسالخ : )بخدخ

ُ قوله  ، و (1) صخلهى اّلِله
تـخ عخلخْيِه وخسخلهمخ  بـخ عُ جِ رْ : )ال  فقد هنى الكل عن الكفر، وهو دليل جواز وقوعه    (2)   ا(ارً فه ي كُ دِ عْ وا 

ُ عخلخْيِه وخسخلهمخ ، وقوله  (3) منهم   تخزُِعُه ِمْن اْلِعبخاِد، وخلخِكْن صخلهى اّلِله : )ِإنه اّلِلهخ الخ يـخْقِبُض اْلِعْلمخ انِْتزخاًعا يـخنـْ
وًسا ُجههااًل فخُسِئُلوا فخأخفْـتـخْوا ِبغخرْيِ  ؤ ًما، اَتهخذخ النهاُس رُ يـخْقِبُض اْلِعْلمخ ِبقخْبِض اْلُعلخمخاِء، حخىته ِإذخا ملْخ يـُْبِق عخالِ 

وخأخضخلُّو(   فخضخلُّوا  وقوله  (4)ِعْلٍم،  وخسخلهمخ ،  عخلخْيِه   ُ اّلِله )تـخ صخلهى  الفخ مُ له عخ :  النه مِ له وعخ   ضخ ائِ رخ وا  فإين   وه  اس؛ 
  نْ ال جيدان مخ   ةِ يضخ رِ يف الفخ   االثنانُ   فخ لِ تخ ، حىت خيْ وخ الفِ   رُ هخ سُيقبض، وتظْ   مخ لْ العِ   ، وإنه وضٌ بُ مقْ   امرؤٌ 
 . (5) ( ي هباضِ قْ يـخ 

نه ميكن أن خيلو العصر من اجملتهدين الذين ال ميكن أن يقوم أ:  مفاد جمموع هذه األدلةو 
هبم   إال  بقبض  (6) اإلمجاع  أو  الناس،  على  الكفر  بعموم  أو  الدين،  غربة  بعودة  إما  وذلك  ؛ 

 ى.العلماء واَتاذ اجله ال حمالً للفتو 

 واب عن ذلك:واع

 

 . 288األصول للخرساين:  
 من هذا البحث.   28ـ  27اجع َتريج هذا احلديث يف ص  ( ر 1) 
، وبلفـظ قريـب مـن هـذا اللفـظ  670/ 3(،  1739ب احلـج، ابب اخلطبـة يف مـىن، ) ( رواه البخاري يف صحيحه، كتـا 2) 

 رواه مســـــــلم يف كتـــــــاب القســـــــامة واجلـــــــاربني والقصـــــــاص والـــــــدايت، ابب تغلـــــــيظ حتـــــــرمي الـــــــدماء واألعـــــــراض واألمـــــــوال،  
 (1678  ،)11 /175 . 
 . 636/ 2اجع: اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي  ( ر 3) 
 من هذا البحث.   29ص   اجع َتريج هذا احلديث يف  ( ر 4) 
مـن هـذا البحـث، وراجـع االسـتدالل هبـذه األحاديـث يف اإلحكـام يف أصـول    36اجع َتـريج هـذا احلـديث يف ص  ( ر 5) 

 . 636/ 2األحكام يف معرض الكالم عن حجية اإلمجاع 
 . 636/ 2اجع : اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي  ( ر 6) 
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وخسخلهمخ  عخلخْيِه   ُ اّلِله صخلهى  قوله  )أن  فخُطوَبخ  بخ :  غخرِيًبا،  أخ  بخدخ كخمخا  يـخُعوُد  وخسخ غخرِيًبا،  ُم  اإْلِْسالخ أخ  دخ
ِء( أنه ال يبقى من تقوم احلجة بقوله، بل غايته أن أهل اإلسالم حينئٍذ  ال يدل على    (1)   ،لِْلُغرخابخ

 هم األقلون. 

قوله   وخسخلهمخ وأن  عخلخْيِه   ُ اّلِله )صخلهى  ُكفهارً :  بـخْعِدي  تـخْرِجُعوا  مع ؛  (2)   (اال  أنه خطاب  حيتمل 
 مجاعة معينني. 

قوله   وخسخلهمخ وأن  عخلخْيِه   ُ اّلِله )صخلهى  ِإذخا  :  رُ حخىته  النهاُس  اَتهخذخ  عخاِلًما،  يـُْبِق   وًسا  ؤ ملْخ 
وجود اإلمجاع مع انقراض   ند عيغايته: الداللة على جواز انقراض العلماء، وحنن    ،(3)   ُجههااًل(

 العلماء، وإمنا الكالم يف اجتماع من كان من العلماء.

اجلواب عن ابقي األحاديث الدالة على وعلى هذا يكون  : ))هـ[631  :]ت قال اآلمدي  
خلو آخر الزمان من العلماء؛ كيف وإنه ما ذكروه معارض مبا يدلُّ على امتناع خلو عصٍر من 

قوله   بقوله، وهو  احلجة  تقوم  وخسخلهمخ األعصار عمن  عخلخْيِه   ُ اّلِله أُمهيِت صخلهى  ِمْن  طخائِفخٌة  تـخزخاُل  )الخ   :
( ، خاِهرِينخ عخلخى احلْخق ِ  ُْم، حخىته أيخْيتخ أخْمُر اّلِلِه وخُهْم كخذخِلكخ  .( 5) ((   (4) الخ يخُضرُُّهْم مخْن خخذخهلخ

القول   استناده على  عن  اإلمجاع فضالً  بعدم حجية  يقول  ملن  أنه ال حجة  يتبني   وهبذا 
 جواز خلو العصر من اجملتهد. املرجوح يف 

الزركشي أشار  البحث، إ   هـ[794:]ت  وقد  مبسألة  املسألة  هذه  صلة   :  بقوله  ىل 
فيه،  )) نص  ال  زماننا؟  يف  اإلمجاع  ينعقد  هل  املتأخرة؛  العصور  يف  اإلمجاع  العاشرة:  املسألة 

 

 البحث. من هذا     28-27اجع َتريج هذا احلديث يف ص  ( ر 1) 
 من هذا البحث.   46اجع َتريج هذا احلديث يف ص  ( ر 2) 
 من هذا البحث.   29اجع َتريج هذا احلديث يف ص  ( ر 3) 
 من هذا البحث.    28اجع َتريج هذا احلديث يف ص  ( ر 4) 
 . 651/ 2اجع: اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي  ( ر 5) 
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وينبغي أن أييت فيه خالف مبين على أن عصرًن هل خيلو عن اجملتهد أم ال؟ فإن قلنا: ال خيلو،  
فال شك يف انعقاده، وإن قلنا: خالف، فيحتمل أن يقال: ال ينعقد، وإن كان هناك جمتهدون  

 املذاهب وًن رون يف الشريعة، ومل يرتقوا إىل رتبة االجتهاد.  يف 

والظاهر أنه ينعقد، وليست هذه مسألة اعتبار العوام يف اإلمجاع، والدليل على ذلك أن  
حجة اإلمجاع، إما من السمع وهو عدم اجتماع األمة على خالفه، أو من العقل، وهو أن اجلم  

 . (1) مجع كثري، وهذا املوجود فيهم(( الغفري ال يقدرون على قاطع، وهؤالء 

  

 

 . 493/ 4نظر: البحر اجليط ( ا 1) 
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 على حجية إمجاع العوام.  أثر مسألة خلو العصر من اجملتهداملطلب الثاين: 

العلماء على اعتبار إمجاع اجملتهدين؛ ألن احلكم الشرعي جيب أن يبىن على   أمجع 
الراجح، قال ابن قدامة   الظن  اعتبار علماء هـ[ 620:]تاليقني أو على  : ))وال خالف يف 

 .( 1)العصر من أهل االجتهاد يف اإلمجاع(( 
العوام؛ ألهنم يدخلون معهم يف وال إشكال فيما اتفق عليه اجملتهدون، ومل خيالف فيه 

اإلمجاع تبًعا؛ إذ أهنم ال يضمرون يف أنفسهم خمالفة يف األصل، فيحسن تسمية ذلك إمجاع 
 .األمة قاطبة

ومن   فيها،  اجملتهدين  رأي  اتفق  واقعة  يف  عامي  خالف  إذا  فيما  اإلشكال  لكنه 
ال  وخْهٍم يف  بل على  أو  ن،  يقني  العوام على  استناد  ينعقد اإلمجاع املعلوم عدم  غالب، فهل 

   ( 2)  دونه؟
 اختلف األصوليون يف هذه املسألة على ثالثة أقوال: 

 .( 3)  عدم االعتداد بقول العوام يف اإلمجاع، وهو قول األكثرين   : القول األول
الثاين  العوام،   :القول  بقول  اآلمدي   االعتداد  إىل هـ[163  :]ت   واختاره  ونسبه   ،

 .   ( 4)  القل ة 
 

 . 181/ 1،واملستصفى  1133/ 4،العدة  269/ 1، وراجع:مجع اجلوامع مع حاشية البناين  451/ 2انظر:روضة النا ر    ( 1) 
 . 181/ 1راجع : املستصفى    ( 2) 
، 391، وإحكام الفصول :  311/ 1، وأصول السرخسي  1/191راجع : اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي    (3)

، وحكى ابن السبكي هذا القول عن أيب 451/ 2روضة النا ر  ، و 1133/ 4، والعدة    341وشرح تنقيح الفصول :  
بكر الباقالين فقال : ))إن الذي قاله القاضي يف خمتصر التقريب ما نصه : االعتبار يف اإلمجاع بعلماء األمة ، حىت لو 

 .383/ 2هباج  خالف واحد من العوام ما عليه العلماء مل يكرتث خبالفه ، وهذا اثبت اتفاًقا وإطباًقا((، انظر: اإل 
وهو قول بعض املتكلمني كما نسبه إليهم ابن السمعاين والقاضي أبو يعلى، وهو منسوب إىل القاضي أيب بكر    ( 4)

الباقالين، وقد نسبه إليه: أبو الوليد الباجي، والقرايف، وابن جزي، وابن احلاجب، وعبد العزيز البخاري، وابن السمعاين، 
هلندي، وابن عقيل، والطويف، واآلمدي واختاره فقال: ))ذهب األكثرون إىل أنه ال اعتبار والشريازي، والفخر الرازي، وا 

وهو  بكر،  أيب  القاضي  ميل  وإليه  األقلون،  واعتربه  مبخالفته،  وال  اإلمجاع،  انعقاد  يف  امللة  أهل  من  العامي  مبوافقة 
 . 191/ 1املختار((، انظر: اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي  

،  330، وتقريــب الوصـول إىل علـم األصــول:  341، وشـرح تنقـيح الفصـول:    276وراجـع: اإلشـارة يف معرفـة األصــول:  
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الثالث ُكِلفخت    :القول  فيما  والعامة  اخلاصة  إمجاع  يعترب  ِبيث  ابلتفصيل؛  القول 
 اخلاصة والعامة معرفة احلكم فيه، من أصول الشريعة، كوجوب الصالة، واحلج، وحنو ذلك.

ودقائق  واملكاتب،  املدبهر  كأحكام  والفقهاء،  واألئمة  احلك ام  بعلمه  يتفر د  ما  أما 
 .( 1)فيه خبالف العامة   عتخدُّ ا ال ي أحكام الطالق واجلناايت، وحنوها، فهذ 

أشار   بقوله إىل    هـ[1250: ]ت الشوكاين وقد  البحث  مبسألة  املسألة  هذه   : أتثر 
هل يكون حجة أم ـ  عند من قال جبواز خلوه عنه  ـ  ))إمجاع العوام عند خلو الزمان عن جمتهد  

مع وجود اجملتهدين يقولون: أبن إمجاعهم حجة، والقائلون   عال؟ فالقائلون ابعتبارهم يف إمجا 
 بعدم اعتبارهم ال يقولون أبنه حجة.

 حلجة، فال يصح عنده هذا التقدير(( أبن الزمان ال خيلو عن قائم اب وأما من قال:  
(2 ). 

اجلققني  عند  الراجح  كان  اإلمجاع؛  وإذا  يف  العوام  بقول  االعتداد  عدم  هو   ألنه: 
منه اإلصابة ألهليته تتصور  إال ممن  األمة عن اخلطأ  اجملتهدون الشرعية  يتصور عصمة  ، وهم 

الذين يبنون أقواهلم على اليقني أو الظن الراجح، دون العوام الذين وإن أصابوا فغاية مستندهم 
، فإذا كان الراجح ذلك فإنه ال عربة إلمجاع العوام حىت ( 3)هو الوهم الذي ال تقوم به حجة  

خلو عند   الزركشي   فرضية  ذلك  عل ل  وقد  اجملتهد،  من  ))إمجاع ب   هـ[794  :]ت الزمان  قوله: 
 

،  720/ 2، وشــرح اللمــع  239/ 3، وقواطــع األدلــة  440/ 3، وكشــف األســرار للبخــاري  55ومنتهــى الوصــول واألمــل:  
،  1133/ 4، والعدة أليب يعلى  2648/ 6  ، وهناية الوصول يف دراية األصول 461/ 4، والبحر اجليط  196/ 4واجلصول  

، وشرح خمتصر  451/ 2، وروضة النا ر  250/ 3، والتمهيد أليب اخلطاب  176/ 5والواضح يف أصول الفقه البن عقيل  
. وأمــا البــاجي فقــد نقــل القــولني عــن أيب بكــر البــاقالين، راجــع: إحكــام  225/ 2، وشــرح الكوكــب املنــري  31/ 3الروضــة  

 . 391الفصول:  
ذا القــول ذهــب فخــر اإلســالم البــزدوي، والنســفي، وأبــو الوليــد البــاجي، ونســبه أيضـًـا إىل القاضــي أيب بكــر  وإىل هــ  ( 1) 

الباقالين، وذكره ابن السمعاين ونسبه إىل بعض أصحاهبم وبعض املتكلمني، وأورده القـرايف والزركشـي ومل ينسـباه ألحـد.  
، وإحكــام الفصــول:  183/ 2ف األســرار للنســفي  ، وكشــ443/ 3راجــع : أصــول البــزدوي مــع كشــف األســرار للبخــاري  

 . 464/ 4، والبحر اجليط  242/ 3، وقواطع األدلة  341، وشرح تنقيح الفصول:  391
 . 88انظر: إرشاد الفحول:    ( 2) 
 . 452/ 2راجع : روضة النا ر    ( 3) 
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مخ  انعقاد اإلمجاع،  نعتربهم يف  مل  إن  به؛ ألًن   اجملتهد ال عربة  الزمان من  عند خلو  ا نخ عخ نـخ العوام 
أنه   مخنـخعخنخاإمكان وقوع املسألة؛ ألنه ال جيوز خلو الزمان عم ن يقوم ابحلق، وإن اعتربًن قوهلم،  

 .( 1)إمجاعهم ليس إمجاًعا شرعًيا((  

إ  اعتبار  عدم  النيب ويسند  ذمُّ  اجملتهد  من  الزمان  خلو  معىن  على  العوام حىت  مجاع 
ُ عخلخْيِه وخسخلهمخ  ُ عخلخْيِه وخسخلهمخ للرؤوس اجله ال، وذلك يف قوله    صخلهى اّلِله : )ِإنه اّلِلهخ الخ يـخْقِبُض صخلهى اّلِله

يـُبْ  ملْخ  ِإذخا  اِء، حخىته  اْلُعلخمخ ِبقخْبِض  اْلِعْلمخ  يـخْقِبُض  وخلخِكْن  اْلِعبخادِ،  ِمْن  تخزُِعُه  يـخنـْ انِْتزخاًعا  ِق عخاِلًما، اْلِعْلمخ 
 .( 2)وخأخضخلُّوا(    اَتهخذخ النهاُس ُرُءوًسا ُجههااًل، فخُسِئُلوا، فخأخفْـتـخْوا ِبغخرْيِ ِعْلٍم، فخضخلُّوا 

فتوى   اعتبار  عدم  على  داللته  يف  هم فاحلديث  اهر  إال  يبق  مل  ولو  بل اجله ال   ،
ُ عخلخْيِه وخسخلهمخ النيب    م عدهه  جلهلهم مبداركها   مصدًرا للضالل واإلضالل يف شأن الفتوى  صخلهى اّلِله

 وعللها.

  

 

 . 465/ 4انظر: البحر اجليط    ( 1) 
 من هذا البحث.   29اجع َتريج هذا احلديث يف ص  (ر 2) 
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على اشرتاط انقراض العصر يف   أثر مسألة خلو العصر من اجملتهداملطلب الثالث:  

 .( 1)   ا مجاع 

هو   العصر:  ابنقراض  مخ )) املقصود  مجيع  مِ   نْ موت  وقت    نْ هو  يف  االجتهاد  أهل 
 .( 2)نزول احلادثة بعد اتفاقهم على حكم فيها((  

على  وذلك  اإلمجاع،  النعقاد  العصر  انقراض  اشرتاط  يف  األصوليون  اختلف  وقد 
 أقوال: 

، حىت إن كونه حجة إنه ليس بشرط النعقاد اإلمجاع، وال شرط يف    القول األول:
حادث  حكم  على  أمجعوا  إذا  العصر  من  أهل  القول  وجد  أو  قواًل،  عن    هم بعض ة  والسكوت 

ة، ومضى مدة التأمل، ال حيل لواحد من أهل هذا العصر أن يرجع عن الباقني، من غري تقي  
 الثاين أن خيالفهم يف ذلك.قوله، وكذا ال حيل ألحد من العصر  

 

، 2/723، وميزان األصول  315/ 1، وأصول السرخسي 307/ 3ا الشرط يف: الفصول يف األصول ( راجع هذ1)
للبخاري األسرار  للنسفي 3/450وكشف  األسرار  وكشف  التحرير  2/185،  وتيسري  والتقرير 230/ 3،   ،

للخبازي:  3/86والتحبري الفقه  أصول  يف  واملغين  الرمحوت  278،  وفواتح  الوصول 224/ 2،  ومنتهى   ،
لألصفهاين   ،59واألمل:  احلاجب  ابن  الفصول:  581/ 1وشرح خمتصر  تنقيح  الفصول: 330، وشرح  وإحكام   ،
األصول:  401 علم  إىل  الوصول  وتقريب  احلاجب 328،  ابن  على  العضد  وشرح  والربهان 38/ 2،   ،1 /444 ،

واملنخول:  192/ 1واملستصفى  واجلصول  317،  لآلمدي  147/ 4،  األحكام  أصول  يف  واإلحكام   ،1 /217 ،
، 393/ 2، واإلهباج 310/ 3، وقواطع األدلة  97/ 2، والوصول إىل األصول  697/ 2، وشرح اللمع 375رة:  والتبص 

دراية األصول   الوصول يف  اجليط 2556/ 6وهناية  السول  510/ 4، والبحر  يعلى 315/ 3، وهناية  والعدة أليب   ،
الفقه1095/ 4 أصول  يف  والواضح  اخلطاب  5/142،  أليب  والتمهيد  واملسودة:  348/ 3،  وروضة 320،   ،

، 2/246، وشرح الكوكب املنري  2/429، وأصول الفقه البن مفلح  66/ 3، وشرح خمتصر الروضة  482/ 2النا ر 
حزم  البن  األحكام  أصول  يف  الفحول:  558/ 4واإلحكام  وإرشاد  واملعتمد 83،  العمد 502/ 2،  وشرح   ،

1 /153 . 
للبخاري  2)  األسرار  كشف  انظر:  وكشف  450/ 3(  وراجع:  للنسفي،  األسرار 2/185األسرار  وجامع   ،
 .297، ومراقي السعود إىل مراقي السعود:  939/ 3
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هذا قول مجهور األصوليني من احلنفية، واملالكية، وهو أصح القولني عند الشافعية،  
كما أنه قول خمر ج لإلمام أمحد _ رمحه هللا _ يف مسألة التابعي إذا أدرك عصر الصحابة هل 

وقد ووفاقه،  خبالفه  االعتداد  بعدم  رواية  له  إن  حيث  ووفاقه؟  خبالفه  أبو   يعتد  هلا  انتصر 
 اخلطاب من احلنابلة. 

، وهو قول أكثر املعتزلة واملتكلمني كما نسبه إليهم أبو وإىل هذا القول ذهب ابن حزم 
 .( 1)إىل األشاعرة   هـ[ 163  : ]ت  ، ونسبه اآلمدي ري احلسني البص 

يرجع حد منهم أن  ، حىت حيل لواالنعقاد اإلمجاع إن انقراض العصر يشرتط    : القول الثاين 
الباقني  موت  يف  قبل  ألحد  حيل  ال  ولكن  خيالفهم،  أن  الثاين  لو العصر  وهو ؛  شرطه  جود 

 .( 2)  انقراض العصر األول 
وهذا قول بعض الشافعية، وهو مذهب اإلمام أمحد _ يف إحدى الروايتني عنه _ وأكثر 

  .  ( 3)  أصحابه، ومنسوب إىل بعض الفقهاء واملتكلمني 
 

، وكشف 723/ 2، وميزان األصول315/ 1، وأصول السرخسي 307/ 3( راجع هذا القول يف: الفصول يف األصول 1)
للبخاري   للنسفي 450/ 3األسرار  األسرار  وكشف  التحرير 185/ 2،  وتيسري  والتحبري230/ 3،  والتقرير   ،  3 /86 ،

، وشرح تنقيح 1/581، وشرح خمتصر ابن احلاجب لألصفهاين  59، ومنتهى الوصول واألمل:  224/ 2وفواتح الرمحوت 
، وشرح العضد على ابن احلاجب 328، وتقريب الوصول إىل علم األصول:  401، وإحكام الفصول:    330الفصول:  

، والوصول 697/ 2، وشرح اللمع  375تبصرة:  ، وال147/ 4، واجلصول  1/192، واملستصفى444/ 1، والربهان 38/ 2
األصول   األدلة  2/97إىل  وقواطع  لآلمدي  310/ 3،  األحكام  أصول  يف  واإلحكام  واإلهباج  217/ 1،   ،2 /393 ،

، والعدة أليب يعلى 3/348، والتمهيد أليب اخلطاب510/ 4، والبحر اجليط 2556/ 6وهناية الوصول يف دراية األصول 
واملسودة: 1104/ 4 ور 320،  النا ر ،  الروضة  482/ 2وضة  خمتصر  وشرح  املنري  3/66،  الكوكب  وشرح   ،2 /247 ،

 . 502/ 2، واملعتمد  154/ 1، وشرح العمد  4/559، واإلحكام يف أصول األحكام البن حزم 83وإرشاد الفحول:  
 . 724/ 2( راجع : ميزان األصول 2)
، 86/ 3، والتقرير والتحبري  230/ 3تيسريه  ، والتحرير مع  450/ 3( راجع هذا القول يف: كشف األسرار للبخاري  3)

األسرار   الرمحوت3/939وجامع  وفواتح  واألمل:2/224،  الوصول  ومنتهى  احلاجب 59،  ابن  خمتصر  وشرح   ،
الفصول:  581/ 1لألصفهاين  تنقيح  وشرح  الفصول:  330،  وإحكام  األصول:  401،  معرفة  يف  واإلشارة   ،278 ،
، والوصول 697/ 2، وشرح اللمع  375، والتبصرة: 217/ 1ام لآلمدي ، واإلحكام يف أصول األحك 147/ 4واجلصول  

األصول  األدلة 97/ 2إىل  وقواطع  واإلهباج 310/ 3،  األصول  393/ 2،  دراية  يف  الوصول  وهناية  والبحر 2556/ 6،   ،
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انقراض  وقد استدل القائلون   العصر بعدد من األدلة، ومن أبرزها ما بعدم اشرتاط 
ُوِجد  ملا  العصر  انقراض  ُشِرط  لو  قالوا:  حيث  اجملتهد،  من  العصر  خلو  حكم  مبسألة  أتث ر 

اجملتهدي  لِتخالُحِق  جمتهد، إمجاع؛  ووجد  االنقراض  على  اإلمجاع  توقف  فلو  ببعض،  بعضهم  ن 
جيب أخذ قوله يف اإلمجاع، ُث جيب انقراض العصر، فيجب دخول وجب دخوله ضمن من  

 آخر الحٍق به قبل االنقراض، وهكذا!

عنه:  تالحق اجملتهدين ليس بواجب؛ بل غايته اجلواز، فمن أين يلزم   أبنه   وأجيب 
 عدم حتقق اإلمجاع، بل غايته ما يلزم جواز عدم حتقق اإلمجاع، وال فساد فيه.

ب عادة، وإن مل جيب عقاًل؛ فإن العادة جرت بوجود جمتهد يف  إنه واج   وُردَّ عليه: 
 كل عصر، بناء على القول أبنه ال خيلو عصر من جمتهد.

ال يرى انقراض العصر شرطًا يف اإلمجاع   هـ[1119ت:]  الشكور   ابن عبد   ومع أن 
من   العصر  خلو  رأيه يف جواز  مع  يتفق  ال  ألنه  الرد  هذا  وجاهة  ير  مل  أنه  ولذا إال  اجملتهد، 

لهٌم، أجاب عنه بقوله : أن للمنع جمال؛ فإن جراين العادة بوجود اجملتهد يف القرون السابقة ُمسخ
 .( 1) وأما يف كل عصر، فهو غري معلوم؛ ألنه يف حي ز اخلفاء 

 : أن جياب عنه بوجهني مث بنّي أن األوجه يف ا جابة عن الدليل 

حتقق اإلمجاع يف زمان قد أمجعوا على    م للزم منه عد لو ُشِرط انقراض العصر    األول:
وحينئٍذ   واتبعيهم،  والتابعني  الصحابة  زمان  وهو  فيه؛  وال حتققه  للمجتهدين  اللحوق  مينع  ال 

 

، والتمهيد أليب 142/ 5، والواضح يف أصول الفقه  1095/ 4، والعدة أليب يعلى 3/315، وهناية السول510/ 4اجليط  
النا ر320، واملسودة:  346/ 3اب  اخلط  الروضة  2/482، وروضة  الفقه البن مفلح 66/ 3، وشرح خمتصر  ، وأصول 
 . 1/153، وشرح العمد  502/ 2، واملعتمد  83، وإرشاد الفحول :  246/ 2، وشرح الكوكب املنري  429/ 2
 . 2/224( راجع :فواتح الرمحوت1)
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 يصح؛ ألنه معلوم الوقوع.

))أن الشرط إمنا هو انقراض اجملمعني األولني فقط ال انقراض الالحقني، ولو  الثاين: 
قيل  إذا  وأما  اإلمجاع،  حتقق  عدم  يلزم  ال  وحينئٍذ  اإلمجاع،  حتقق  يف  الالحقني  مبدخلية  قيل 
بعدم مدخلية الالحقني أبن يكون اإلمجاع إمجاع اجملمعني، لكن احلجة مشروطة ابالنقراض، 

وأنت ال يذهب عليك أن االنقراض لو كان شرطًا لكان الحتمال  هور   فعدم اللزوم أ هر، 
، وهذا متحقق يف كل من له دخل يف اإلمجاع، فاجملتهد الالحق إن  احلجة خبالفه والرجوع إليه

 اإلمجاع بدون رأيه غري معترب، فالبد من انقراض عصره أيًضا؛ لقيام االحتمال املذكور،كان  
وإن مل يكن له دخل يف اإلمجاع بل مته بدونه، فهذا ابطل؛ ألنه إذا شرط االنقراض فقبله ال 

وهو   احلجية  فوقت  معترب،  قوله  ويكون  ابلرأي،  الالحق  خمالفة  فجاز  أصاًل،   وقتحجة 
اإلمجاع،   فانتفى  األمة،  كل  قول  يوجد  مل  الكالمان   وحينئذ االنقراض  واندفع  الدليل  اجته 

 . ( 1)أمل(( فت   ،األخريان 

يثبت عدم   ما  البحث  ترج ح يف  النقلية جواز  وقد  اجملتهد ابألدلة  العصر من  خلو 
اشرتاط انقراض العصر يف اإلمجاع جبواز خلو عدم  والعقلية، ولذا فإنه ال مستمسك للقائلني ب 

 العصر من اجملتهد، وإن كانت هلم أدلة قوية ترج ح قوهلم يف عدم اشرتاط ذلك.

  

 

 . 2/224( راجع :فواتح الرمحوت1)
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 على حجية ا مجاع السكويت.  أثر مسألة خلو العصر من اجملتهداملطلب الرابع: 

السكويت: اب مجاع  إىل   املراد  اجملتهدين يف عصر  أو مجاعة من  واحد  يذهب  أن 
التأمل  مدة  ومضت  العصر،  أهل  بني  ذلك  وينتشر  املذاهب،  استقرار  قبل  مسألٍة  حكم يف 

 .( 1) املعتادة، ومل يظهر خمالف هلذا القول، فهل يـُعخدُّ ذلك إمجاًعا؟ 

 قوالن:وقد اختلف األصوليون يف هذه املسألة على أقوال، أبرزها 

، كما نسب ( 2)اإلمجاع السكويت إمجاع وحجة، وذهب إليه أكثر احلنفية  القول األول:
البخاري العزيز  عبد  هلم  و ( 3)هـ[ 730: ]ت  ذلك  احلنفية،  مذهب  السرخسي  وكالم ، ( 4)اعتربه 

احلسن  هـ[ 730: البخاري]ت أيب  خلالف  قال للحنفية   هـ[ 340: ]تلكرخي ا أدق؛  فإنه  : ؛ 
 

األ 1) :كشف  راجع  للبخاري  (  احلل 426/ 3سرار  ))أهل  بلفظ:  السكويت  اإلمجاع  اجملمعني يف  عن  البخاري  وعرب    ،
واالجتهاد((،  العدالة  ))أهل  بلفظ:  للبزدوي  شرحه  يف  اإلتقاين  وعرب   ))البعض((،  بلفظ:  البزدوي  وعرب   والعقد((، 

البزودي   التعبري ابجملتهدين ألهنا تكفي عن ذلك كله، راجع: أصول  للبخاري  واخرتت  ، 3/426مع كشف األسرار 
 .2/290والشامل شرح أصول البزدوي  

ذكرها  ُث  السكويت((  اإلمجاع  يف  منها  بد  ال  ))قيود  فقال:  السكويت  اإلمجاع  مسألة  يف  قيوًدا  الزركشي  أورد  وقد 
 مفصلة، وأذكرها على وجه اإلجياز: 

 أن يكون يف مسائل التكليف. األول: 
 أن يعلم أنه بلغ مجيع أهل العصر. الثاين: 
 كون املسألة جمردة عن الرضى والكراهة.  الثالث: 
 مضي زمن يسع قدر مهلة النظر عادة يف تلك املسألة. الرابع:

 أن ال يتكرر ذلك مع طول الزمان. اخلامس:
 أن يكون قبل استقرار املذاهب. السادس: 

الثناء الالمشي:  2) الفقه أليب  ، واألسرار يف األصول والفروع يف 149ومعرفة احلجج الشرعية    ،165( راجع: أصول 
، والغنية يف 291، وأصول الشاشي:  2/739، وميزان األصول  285/ 3، والفصول يف األصول  50/ 1تقومي أدلة الشرع 

للسغناقي  35األصول:   والكايف  للنسفي 1597/ 4،  األسرار  وكشف  األسرار180/ 2،  وجامع  يف 3/930،  واملغين   ،
 .232/ 2، وفواتح الرمحوت 41/ 2، والتوضيح مع التلويح 274فقه للخبازي:  أصول ال 

 .3/427( راجع : كشف األسرار للبخاري 3)
 .303/ 1( راجع : أصول السرخسي 4)
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))أبنه ليس إبمجاع وال :  فإنه قال؛  هـ[ 221]ت: إبمجاع((؛ وعيسى بن أابن ))إنه حجة وليس  
 .( 1)، كما حكى ذلك عنهما البخاري(( حجة 

املالكية  أكثر  إليه  رمحه ( 2) وذهب   _ الشافعي  اإلمام  عن  القول  هذا  وُحكي   ، 
الزركشي ،  هـ[ 204: ]تهللا _  أن ،  ( 3) هـ[  794: ]ت  كما حكاه  إىل    ه غري  اإلشارة  بعد  قال 

الشافعي اإلمام  ص   كالم  فقال: أبنه  القول،  هذا  خبالف  آخر  موضع  يف   ر ح 
 . ( 4)، وإمنا ينسب إىل كل قوله وعمله((  ))ال ينسب إىل ساكت قول وال عمل 

اب  ابالحتجاج  القول  الشافعية وإىل  بعض  ذهب  السكويت  السمعاين إلمجاع  كابن   : 
حجة  هـ[ 489  : ]ت الشريازي ( 5)قطعية واعتربه  ووافقه  فيه هـ[ 476: ]ت،  اشرتط  أنه  غري   ،

 .( 6)))عندًن انقراض العصر شرط يف هذا النوع من اإلمجاع((   فقال: 
 

حكى ذلك عنه اجلويين   كما هـ[ 418: ]توهو اختيار األستاذ أيب إسحاق اإلسفراييين  
 .( 7)يف الربهانهـ[ 478  : ]ت

 
مذه  العصر،  وهو  انقراض  ابشرتاط  احلنابلة  صرح ب  يعلى   كما  أبو  القاضي  بذلك 

إىل أنه ال   هـ[ 972: ]توأشار ابن النجار الفتوحي ، ( 8)هـ[  513  : ]توابن عقيل هـ[ 458: ]ت

 

 .3/427( راجع : كشف األسرار للبخاري 1)
واألمل:  2) الوصول  منتهى   : راجع  الفصول:  58(  وإحكام  األصول:  407،  معرفة  يف  واإلشارة  و 282،  تقريب ، 

 .575/ 1، وبيان املختصر لألصفهاين 334الوصول إىل علم األصول:  
 .4/495( راجع : والبحر اجليط 3)
 .495/ 4، والبحر اجليط  507، واختالف احلديث:  457( راجع : الرسالة: 4)
 .273/ 3( راجع : قواطع األدلة 5)
 .391( راجع : التبصرة:  6)
 .447/ 1( راجع : الربهان 7)
 .201/ 5، والواضح يف أصول الفقه البن عقيل 4/1170العدة أليب يعلى( راجع :  8)
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العصر  انقراض  فيه  املنري: يعدُّ إمجاًعا قطعًيا، وال يشرتط  الكوكب  ، وإىل هذا أشار بقوله يف 
مسألة اجتهادية تكليفية إن انتشر، ومضت مدٌة يُنظر فيها، وجتر د عن قرينة ))وقول جمتهد يف  

 .: إمجاع  ين((ينكر، قبل استقرار املذاهب   ، ومل رضًى وسخط
 .( 1)وأصحابه((  هـ[ 241: ـ رمحه هللا ـ]ت : ))عند اإلمام أمحد  وأضاف يف شرحه 

 
ال بد من التنصيص من مجيع من ينعقد هبم اإلمجاع، وال ينعقد اإلمجاع   القول الثاين:

عن   القول  هذا  وحيكى  من ( 2)هـ[204  : ]ت الشافعياإلمام  ابلسكوت،  مجع  عليه  وتبعه   ،

 

 .  335، واملسودة:  492/ 2، وروضة النا ر 323/ 3، والتمهيد أليب اخلطاب 253/ 2انظر: الكوكب املنري مع شرحه  (  1)
احلديث: 2)  اختالف  يف  قال  ألنه  هللا؛  رمحه  الشافعي  اإلمام  عن  األصوليني  من  مجع  القول  هذا   (حكى 

 . 507وال ينسب إىل ساكت قول قائل ، وال عمل عامل ، إمنا ينسب إىل كٍل قوله وعمله ((:   ))
وقد نص الفخر الرازي أبنه مذهب اإلمام الشافعي، وقد حكى هذا عن اإلمام الشافعي رمحه هللا: اجلويين وقال: 

 لسمعاين، واآلمدي، واهلندي، وغريهم. أبنه  اهر كالمه، والغزايل يف املنخول وقال: أبنه مذهبه يف اجلديد، وابن ا
النقل املستفيض عن اإلمام الشافعي _ رمحه هللا _ يف عدم االحتجاج ابإلمجاع السكويت إال أن اإلمام  ومع هذا 
النووي قال _ فيما حكاه البناين يف حاشيته _ : )) الصحيح من مذهب الشافعي أنه حجة وإمجاع، وال ينافيه 

ينسب إىل ساكت قول؛ ألنه حممول عند اجلقق  الشافعي: ال  ينايف كونه قول  القطعي، فال  نفي اإلمجاع  ني على 
إمجاًعا  نًيا، ويكون املراد بقوله: ال ينسب إىل ساكت قول؛ نفي نسبة القول صرحًيا إليه، ال نفي املوافقة األعم 

 من الصريح، كما يسمى سكوت البكر عند استئذاهنا إذًًن، وال يسمى قواًل ((. 
تفس  أن   _ أعلم  وهللا   _ يل  يظهر  اإلمام والذي  ألن  وذلك  نظر؛  فيه  الشافعي  اإلمام  لكالم  النووي  اإلمام  ري 

الشافعي يف  اإلمام  قال  هلا؛ حيث  النووي  اإلمام  تفسري  مع  يتفق  ال  مبا  بنفسه  عبارته  توضيح  توىل  قد  الشافعي 
ْ يـُْروخ عخْنُه شخْيٌء ِإىلخ ِخالِفِه،  وخال ُموخافـخقخِتِه؛ ألخنهُه ِإذخا ملْخ يـخُقْل   موضع آخر من اختالف احلديث: ))فخال يـُْنسخُب الهِذي ملخ

ازخ أخْن يـُْنسخبخ ِإىلخ ِخالِفِه، وخلخِكنه ُكال كخذخ  ازخ أخْن يـُْنسخبخ ِإىلخ ُموخافـخقخِتِه جخ بخ ِإذخا ملْخ يـخْعلخْم قـخْوال وخال ملْخ يـُْعلخْم قـخْولُُه، وخلخْو جخ
ْ يـخُقْل قـخْوال((، انظر اختالف احلديث:  الصِ ْدقخ ِفيِه، ِإال أخْن يـُقخالخ مخا يـُْعرخفُ   .508، ِإذخا ملخ

أما استدالل اإلمام النووي أبنه يسمى سكوت البكر عند استئذاهنا إذًًن؛ فإنه خارج عن حمل النزاع ؛ ألن هذا قد 
  : ) إذهنا صماهتا (، ] رواه البخاري يف صحيحه، يفالدليل الشرعي على أن سكوهتا يفيد الرضا وهو قوله  

  ( النكاح،  يف  ابب  احليل،  ،    6971كتاب  ابب 356/ 12(  النكاح،  كتاب  يف  مسلم يف صحيحه،  ورواه   ،
[، وكالمنا إمنا هو فيما إذا مل يدل دليل   9/204(،  1421استئذان الثيب يف النكاح ابلنطق والبكر ابلسكوت، ) 

 على رضا الساكت أو عدم رضاه. 
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 .( 5)املعتزلة بعض  ، و ( 4)، والظاهرية ( 3)املالكية بعض  و   ،( 2)بعض احلنفية ، و ( 1)أصويل الشافعية
وقد أتثر احلكم يف هذه املسألة مبسألة خلو العصر من اجملتهد، حيث استدل القائلون 

يف اإلمجاع قد يسكت من   أن الساكت بقوهلم:    وال إمجاعجة  ليس ِب أبن اإلمجاع السكويت  
 : [ اثنني يتصالن ابلبحث   وذكروا منها ]   غري إضمار الرضا لسبعة أسباب

 أن يكون مل ينظر يف املسألة.  أحدها: 

 أن ينظر فيها فال يتبني  له احلكم.  الثاين:

ذلك  عن  السببني    : وأجيب  كال  واألدلة أن  متوفرة،  الدواعي  ألن  الظاهر؛  خالف 

 

اجلصول 1) راجع:  والربهان 153/ 4(  األدلة    ، 447/ 1،  واملستصفى 3/272وقواطع  واملنخول:  191/ 1،   ،318 ،
الوصول   لآلمدي 2567/ 6وهناية  األحكام  أصول  يف  واإلحكام  اللمع 1/214،  وشرح  واإلهباج 691/ 2،   ،

العطار  380/ 2 مع حاشية  اجلوامع  اجلوامع  222/ 2، ومجع  على مجع  البناين  وحاشية  اجليط 2/288،  والبحر   ،
4 /494 . 
 هذا القول عن الكرخي.  ( حكى اجلصاص2)

، وكشف األسرار 246/ 3، وتيسري التحرير 1/305، وراجع: أصول السرخسي  288/ 3انظر: الفصول يف األصول  
والتحبري  427/ 3للبخاري   والتقرير  الرمحوت3/102،  وفواتح  احلسن 232/ 2،  أيب  لإلمام  األصولية  واألقوال   ،
 .  97الكرخي:  

الب3) بكر  أيب  عن  الباجي  ذلك  حكى  الفصول:  (  إحكام  انظر:  القول 408-407اقالين،  هذا  نسبة  وراجع   ،
األصول:   معرفة  يف  اإلشارة  يف:  الرمحوت  282للباقالين  وفواتح  التحرير  232/ 2،  وتيسري  والتقرير 247/ 3،   ،

 .  335، واملسودة : 3/324، والتمهيد أليب اخلطاب 427/ 3، وكشف األسرار للبخاري  102/ 3والتحبري  
ابن حزم على األخذ هبذا يف النبذ، وهو منقول عن داود األصفهاين، كما حكى ذلك عنه الكمال ( وقد نص  4)

 بن اهلمام، والباجي، واهلندي، واآلمدي، والشريازي يف شرح اللمع، والزركشي يف البحر اجليط، وابن السمعاين. 
، والتحرير مع تيسريه   552/ 4بن حزم ، وراجع : اإلحكام يف أصول األحكام ال  45انظر : النبذ يف أصول الفقه:  

الفصول:  246/ 3 وإحكام  األدلة  408،  وقواطع  الوصول  3/272،  وهناية  أصول 2567/ 6،  يف  واإلحكام   ،
 . 494/ 4، والبحر اجليط 2/691، وشرح اللمع 214/ 1األحكام لآلمدي  

 ( وهو قول أيب عبد هللا البصري، كما حكاه عنه أبو احلسني البصري وغريه.5)
املعتمد راج  العمد  533/ 2ع:  تيسريه 248/ 1، وشرح  والتحرير مع  للبخاري  246/ 3،  األسرار  ، 427/ 3، وكشف 

 . 3/274وقواطع األدلة 
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 اهرة، وترك النظر خالف عادة العلماء عند النازلة، ُث يفضي ذلك إىل خلو العصر عن قائم 

 .(1)  وهذا غري جائز   ،هلل ِبجته 

ُعدُّ على من ال يـخ   ما مستنكًرا فيه  مثلني هلذا الدليل    هـ[513  :]ت   ابن عقيل   ضربوقد  
عليه موافًقا  اإلمجاع  يف  بهوراضيً   الساكت  هلل ا  قائم  من  العصر  خلو  إىل  يؤدي  هذا  ألن  ؛ 

هللا  ِبجته  حلكم  إمهال  ذلك  ألن  جيتهدوا؛  مل  يكونوا  أن  جيوز  ))فال  فقال:  حدث، ،  فيما 
وذلك ال يليق مبنصبهم؛ فإنه غاية ما يوجب ذمه اجملتهدين من أهل التدي ن، وما هو إال مبثابة 

 دخول وقت الصالة، فيهمل الشروع يف حتصيل شروط أدائها.

فبعيد   أصاًل،  إىل حكٍم  االجتهاد  هبم  يذهب  فلم  اجتهدوا  يكونوا  أن  ؛ أيًضا وال جيوز 
حادث كل  يف  هللا  حكم  على  النظ ألن  إعمال  وطلب  قرحية  ذي  ولكل  وأمارات،  دالئل  ر ة 

إسقاط، فأم ا   والبحث إىل أن يهجم به نظره على إثبات، أو نفي حترمي، أو حظر إجياب، أو
حيدِ ق وحيقق التأم ل   ن يهجم به على حكم، فهو مبثابة القول أبن الصحيح البصري جيوز أ   أال 

، ولو جاز ذلك على كل واحد على انفراد، جلاز حنو ما تصح رؤيته، وال يدرك شيًئا وال يراه

 .(2)  (( ! على مجاعتهم، فيفضي إىل خلو العصر عن حكم هللا يف احلادثة

مفلح  ابن  مقتضًبا    هـ[ 763: ]ت  وأورد  ذلك  جوااًب  لعدم :  وُرده ))  فقال: على  جبوازه 

أعلم ـ (3) علمهم((   ـ وهللا  أي  العصر  ؛  خلو  أن  املسألة  :  بعضهم جائز؛ عن جمتهد يف  عند 
، يف إحدى املسائل   لعدم علمهم أبمر مستقبلي، فقد خيلو العصر مستقباًل من قائم هلل ابحلجة 

 .جييز ذلك وذلك بناًء على قول من 

 

 .  429/ 2، وراجع : أصول الفقه البن مفلح 2/494( انظر: روضة النا ر 1)
 .202/ 5( انظر: الواضح يف أصول الفقه 2)
 . 429/ 2( انظر: أصول الفقه البن مفلح 3)
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عدم رجحان هذا القول، فإنه ال تبقى يف هذا الدليل   ـ   أقول: وإذا تبني  ـ يف هذا البحث 
؛ لداللة األدلة على عدم خلو العصر حجة على أن اإلمجاع السكويت ليس ِبجة وال إمجاع

 من قائم هلل ِبجته.
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على حكم االجتهاد يف كل   أثر مسألة خلو العصر من اجملتهداملطلب اخلامس:  
 عصر. 

استفراغ الفقيه وسعه يف حتصيل حكٍم شرعٍي عملٍي كلٍي أبنه:    االجتهاد تعريف  تقدهم  
 .( 1) بطريق االستنباط 

البناء   أن  يبني   التعريف  ابستجماع شروط  األساس وهذا  املعرفة  متام  يتطلب   لالجتهاد 
ې ى )إال هبا، حتصيالً هلذا الفرض الكفائي، كما قال تعاىل:    فيه ، فال جمال  االجتهاد 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

؛ فقد أفادت اآلية الكرمية: أن التفقه يف الدين ( 2)   (ىئ ىئ ىئ ی ی ی

الفقهي  الفهم  إىل  للوصول  الكاملة  احليطة  أخذ  من  االجتهاد  يف  فالبد  له،  التفرغ  يتطلب 
 الصحيح. 

الغزايل   ركنٌ   : هـ[ 505  : ]تقال  وعليه   عظيمٌ   ))الفتوى  منكر،  ينكره  ال  الشريعة؛  يف 
برسوله   استأثر هللا  أن  بعد  الصحابة  وخسخلهمخ عو ل  عخلخْيِه   ُ اّلِله إىل صخلهى  التابعون  عليه  واتبعهم   ،

 . ( 3)زماننا هذا، وال يستقل به كل أحد، ولكن البد من أوصاف وشرائط(( 

السيوطي أوضح  مل   جليًّا إيضاًحا    هـ[911  :]ت   وقد  وأنه  االجتهاد فرض كفاية،  أن 
)الرد على من أخلد إىل األرض، وجهل أن االجتهاد يف كل عصر :  ينقطع، وذلك يف كتابه

حني   -فرض(، وأوضح أنه اببه مل يغلق، وال ميلك أحد إغالقه، والسيما أن علماء األصول 
ب االجتهاد مفتوح اتفقوا على أن اب   -ِبثوا مسألة جواز خلو الزمن عن جمتهد، أو عدم خلوه 

 

 من هذا البحث .   16( راجع ص :  1)
 (، من سورة التوبة. 122( من اآلية رقم : ) 2)
 . 462( انظر: املنخول :  3)
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أمام من تتوافر فيه شروطه، وإمنا تقاصرت اهلمم عن حتصيل درجة االجتهاد، وهي التضلع يف 
علوم القرآن، والسنة املطهرة، وأصول الفقه، وأحوال الزمن، ومقاصد الشريعة، وقواعد الرتجيح 

 عند تعارض األدلة، مع عدالة اجملتهد وتقواه والثقة بدينه. 

 .(1)  نقوالت كثرية عن أهل العلم تؤيد ذلك ليس هنا مقام نقلها وطي  السي وقد نقل  

ذلك، وهذا   يسندوقد خلص جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي يف دورته الثامنة إىل قرار  
 ملخصه:  

أن حاجة العصر إىل االجتهاد حاجة أكيدة؛ ملا يعرض من قضااي، مل تعرض ملن   -1
املستقبل   ، تقدم عصرًن  النيب  و   ، وكذلك ما سيحدث من قضااي جديدة يف  أقر  ُ قد  صخلهى اّلِله
لهمخ   على االجتهاد حني ال جيد نصًّا من    هـ[ 18  : ]ترضي هللا عنه  معاذ بن جبل  عخلخْيِه وخسخ

رسوله   سنة  وال  تعاىل  هللا  وخسخلهمخ كتاب  عخلخْيِه   ُ اّلِله حين ،  صخلهى  إىل وذلك  بعثه  حني  سأله  ما 
: فخِإْن ملْخ : ) فقال   ،اليمن  : أخْقِضي مبخا يِف ِكتخاِب اّلِلهِ، قخالخ كخْيفخ تخْصنخُع ِإْن عخرخضخ لخكخ قخضخاٌء؟ قخالخ

: فخِإْن ملْخ يخُكْن يِف  لهمخ، قخالخ ُ عخلخْيِه وخسخ : فخِبُسنهِة رخُسوِل اّلِلهِ صخلهى اّلِله  ُسنهِة يخُكْن يِف ِكتخاِب اّلِلهِ؟ قخالخ
: فخضخرخبخ رخُسوُل اّلِلهِ صخلهى رخسُ  أخْجتخِهُد رخْأِيي، الخ آُلو، قخالخ  : لهمخ؟ قخالخ عخلخْيِه وخسخ  ُ وِل اّلِلهِ صخلهى اّلِله

ُ عخلخ  : احلْخْمُد ّلِلِهِ الهِذي وخفهقخ رخُسولخ رخُسوِل اّلِلهِ صخلهى اّلِله ُ عخلخْيِه وخسخلهمخ صخْدرِي، ُُثه قخالخ لهمخ ْيِه وخ اّلِله سخ
لهمخ  ُ عخلخْيِه وخسخ ا يـُْرِضي رخُسولخ اّلِلهِ صخلهى اّلِله  . ( 2)(  ِلمخ

 

 . 3الرد على من أخلد إىل اإلرض وجهل أن االجتهاد يف كل عصر فرض:  راجع :    ( 1) 
(2( اللفظ،  هذا  من  قريب  بلفظ  مسنده  يف  أمحد  اإلمام  رواه  كتاب 333/ 36(،  22007(  يف  داود  أبو  ورواه   ،

القضاء، )  الرأي يف  ما جاء يف 303/ 3(،   3592األقضية، ابب اجتهاد  الرتمذي يف كتاب األحكام، ابب  ، ورواه 
ذا الوجه ، وليس إسناده عندي ، وقال: ))هذا حديث ال نعرفه إال من ه 3/616(،  1327القاضي كيف يقضي، ) 

املفيت،  به  ويفيت  به  القاضي  يقضي  ما  ابب  القاضي،  آداب  كتاب  يف  الكربى،  السنن  يف  البيهقي  ورواه  مبتصل((، 
، وابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله ،يف ابب اجتهاد الرأي على األصول عند عدم النصوص يف حني 10/114

النازلة، ) ، وقال حمققه: ))حديث ضعيف((، وقال عنه ابن حزم: ))هذا 845(  1593، )   2/844(،  1592نزول 
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االجتهاد   كلهاوابستمرارية  للعصور  وصالحيته  جدته  لإلسالم  حتل    ؛ حتفظ  إذ 
االجتماعية  املشكالت  من  وسواها  احلديثة،  االستثمارات  ونظم  املعامالت،  يف   ، املشكالت 
د به  وحبذا لو أقيم مركز جيمع ما يصدر عن اجملامع، واملؤمترات، والندوات، لينتفع بذلك، وتزو  

ة كليات الشريعة، والدراسات العليا اإلسالمية، وبذلك يشع اإلسالم، ويف ذلك ضمان حليا 
 مستقيمة صاحلة. 

العامل   -2 علماء  فيه  ميثهل  فقهي،  جممع  عن  بصدوره  مجاعيًّا،  االجتهاد  يكون  أن 
الراشدين كما  اإلسالمي، وأن االجتهاد اجلماعي هو ما كان عليه األمر يف عصور اخللفاء 

وعامة خيار  هـ[  790: ]تالشاطيب   أفاده  اخلطاب،  بن  عمر  أن  من  املوافقات،   الصحابة يف 
ن، وكانوا جيمعون أهل و قر ال ، قد كانت ترد عليهم املسائل، وهم خري  رضي هللا عنهم أمجعني 

 

حديث ساقط، مل يروه أحد من غري هذا الطريق، وأول سقوطه أنه عن قوم جمهولني مل يسموا، فال حجة فيمن ال يعرف 
طريقه(( غري  من  قط  احلديث  هذا  أيت  ومل  هو،  من  يعرف  ال  جمهول  وهو  عمر  بن  احلارث  وفيه  هو،  انظر: من   ،

، وأورد احلافظ بن حجر يف تلخيص احلبري 115، وراجع: النبذ يف أصول الفقه:  438/ 7اإلحكام يف أصول األحكام  
تلخيص  تنص على عدم صحته، كالبخاري وابن اجلوزي والدار قطين وغريهم، راجع:  أئمة احلديث  نقواًل عن بعض 

ال 182/ 4(،  2076احلبري)  اخلطيب  أيًضا  احلديث  روى  وقد  اإلمجاع، ،  عن  كالمه  يف  واملتفقه  الفقيه  يف  بغدادي 
، كلهم من طرق عن شعبة بن احلجاج قال: حدثين أبو عون، عن احلارث بن 1/472(،  515، ) 1/397(،  413) 

عمرو بن أخي املغرية بن شعبة عن أًنس من أصحاب معاذ من أهل محص، عن معاذ به، وقال اخلطيب البغدادي يف 
اعرتض املخالف أبن قال : ال يصح هذا اخلرب؛ ألنه يروى عن أًنس من أهل محص مل يسموا   املوضع السابق: ))فإن

فهم جماهيل، فاجلواب: أن قول احلارث بن عمرو: ))عن أًنس من أهل محص من أصحاب معاذ(( يدل على شهرة 
الزهد والصالح، وقد قيل احلديث، وكثرة رواته، وقد عرف فضل معاذ وزهده، والظاهر من حال أصحابه الدين والثقة و 

: إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرمحن بن ُغنم، عن معاذ، وهذا إسناد متصل، ورجاله معروفون ابلثقة، على أن أهل 
العلم قد تقبلوه واحتجوا به، وإن كانت هذه األحاديث ال تثبت من جهة اإلسناد، لكن ملا تلقتها الكافة عن الكافة، 

إلسناد هلا، فكذلك حديث معاذ، ملا احتجوا به مجيًعا، غنوا عن طلب اإلسناد له((، وانتصر غنوا بصحتها عن طلب ا
ابن القيم لالستدالل هبذا احلديث يف إعالم املوقعني مؤيًدا كالم اخلطيب البغدادي، وقال: ))كيف وشعبة حامل لواء 

فاشدد يديك به((انظر : إعالم املوقعني هذا احلديث! وقد قال بعض أئمة احلديث: إذا رأيت شعبة يف إسناد حديث  
1 /202 . 
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يفتون ُث  ويتباحثون  الصحابة،  من  والعقد  وكان   ، (1) احلل  ذلك،  غرار  على  التابعون  وسار 
السبعة  الفقهاء  إىل  الفتاوى  يف  وال فإ ؛  (2) املرجع  مجيًعا،  فيها  دخلوا  املسألة،  جاءهتم  إذا  هنم 

 ليهم، وينظروا فيها. إ يقضي القاضي، حىت يرفع  

ألنه ال يتأتى اجتهاد بدون وسائله،   ؛ توافر شروط االجتهاد املطلوبة يف اجملتهدين   -3
إذ ال ميكن فهم مقاصد الشرع يف الكتاب   ؛حىت ال تتعثر األفكار، وحتيد عن أمر هللا تعاىل 

 لكرمي وسنة الرسول عليه الصالة والسالم إال هبا. ا 

، حىت يقع االجتهاد على الوجه الصحيح فـي كل شأن، هبدي السلف االسرتشاد    -4
كُ  فإن  السبل،  اختلطت  وإال  هبم،  املقتدى  األئمة  قدمه  مبــا  اإلسالمي   بخ تُ واالستعانة  الفقه 

 املستنبط من الكتاب والسنة أكرب عون على ما يعرض من املشكالت إحلاقًا هلا بنظائرها. 

أن تراعى قاعدة أنه )ال اجتهاد يف مورد النص(، وذلك حيث يكون النص قطعي   -5
 . ( 3) الثبوت والداللة، وإال اهندمت أسس الشريعة 

 ا له صلة وثيقة مبوضوع البحث ما أييت:  لفرضية االجتهاد الكفائية مم دل ومن أبرز ما استُ   

يبني للناس ما نـُز ِل ن جمتهد قائم ِبجج هللا،  أنه ال جيوز خلو الزمان م   الدليل األول: 
فروض  من  االجتهاد  ألن  الكفاية؛  به  يقوم  من  قطر  كل  يف  يكون  أن  والبد   إليهم، 

 

   . 287/ 4املوافقات  راجع :    ( 1) 
وخارجـة  ،  سعيد بن املسيب، والقاسم بن حممد بـن أيب بكـر، وعـروة بـن الـزبري الفقهاء السبعة من أهل املدينة هم :    ( 2) 

انظــر:  تبــة، وسـليمان بـن يسـار،  بـن زيـد بـن اثبــت، وأبـو سـلمة بـن عبــد الـرمحن بـن عـوف، وعبيــد هللا بـن عبـد هللا بـن ع 
 . 43معرفة علوم احلديث للحاكم :  

( راجع : جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي، يف دورته الثامنة املنعقدة مببىن رابطة العامل اإلسالمي، مبكة املكرمة يف الفرتة 3)
 بتصرف يسري(.م ) 1985يناير  29-18هـ املوافق  1405مجادى األوىل   8هـ و  1405ربيع اآلخر   27ما بني  
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 . ( 1)الكفاايت 

يلزم منه إمجاع األمة على اخلطأ، وهو ترك   الثاين:الدليل   العصر من اجملتهد  أن خلو 
 .( 2)  االجتهاد الذي هو فرض كفاية 

لو كان مجيع القرآن الكرمي جلًيا حمكًما لُعِدمخ الثواب على االستنباط،   الدليل الثالث:
وسقط حكم االجتهاد املؤدي إىل شرف املنزلة، وعظم املروءة، وهلذا املعىن مل ينص هللا تعاىل 

ل ببياهنا إىل ووكخ على حكم مجيع احلوادث مفصهاًل، بل أابن بعضها، وذكر أشياًء يف اجلملة،  
لهمخ   صخلهىرسوله   ُ عخلخْيِه وخسخ لريفع بذلك درجته، وتفتقر أمته يف علم شريعته إليه، فأابن النيب   ؛ اّلِله

لهمخ   ُ عخلخْيِه وخسخ منها، ووك ل ما يطرأ منها إىل العلماء بعده، وجعلهم يف علم التنزيل ورثته صخلهى اّلِله
بتلك املنازل، ويفتقر اجلاهل   يف إرشاد أمته إىل حكم التأويل؛ ليعلو الطالب   ، والقائمني مقامه 

 .الدنيا دار تكليف وبلوى، ال دار راحة   ألنإىل العامل  

الرابع:  العلم    الدليل  مجيع  كان  نظر لو  إىل  وال  واجتهاد،  ِبث  إىل  حيتاج  ال  جلًيا 
واستنباط، لكان علم التوحيد كذلك، فكان العلم ابهلل سبحانه ضرورة، وكان يف ذلك سقوط 

 شريعة، واسُتغىِنخ عن العمل لطلب الثواب وخوف العقاب، وهذه صفة اآلخرةاملثوبة وإبطال ال 
 وحكم بقاء اخللق يف اجلنة.

اخلامس:  نعلم قطًعا ويقيًنا أن احلوادث والوقائع يف العبادات والتصرفات مما ))   الدليل 
ال يقبل احلصر والعده، ونعلم قطًعا أيًضا أنه مل يرد يف كل حادثة نٌص وال يتصور ذلك أيًضا، 
والنصوص إذا كانت متناهية والوقائع غري متناهية، وما ال يتناهى ال يضبطه ما يتناهى، ُعِلم 

 

، والرد على من أخلد إىل األرض وجهل أن االجتهاد يف كل 6/206، والبحر اجليط 253( راجع : إرشاد الفحول:  1)
 .14عصر فرض:

 .5، والرد على من أخلد إىل األرض وجهل أن االجتهاد يف كل عصر فرض: 208/ 6( راجع : البحر اجليط  2)
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 .   ( 1)((  اد والقياس واجب االعتبار حىت يكون بصدد كل حادثة اجتهاد قطًعا أن االجته 

ُث االجتهاد من فروض الكفاايت ال فروض األعيان، حىت إذا استقل بتحصيله واحد 
 ؛ سقط الفرض عن اجلميع، وإن قص ر فيه أهل عصر عصوا برتكه، وأشرفوا على خطر عظيم

املسبب على السبب ومل يوجد   كانت مرتبة على االجتهاد ترتيب   فإن األحكام االجتهادية إذا 
، هذا ما فالبد إذن من جمتهد يف كل عصر   خاطئة،األحكام عاطلة، واآلراء    تالسبب كان 

 .( 2)  هـ[ 548  : ]ت  أورده الشهرستاين

السيوطي  عل ق  الشهرستاين   هـ[911  : ]ت   وقد  ِإذا   على كالم  م  اْلكخالخ ا  ))وخهخذخ قائاًل: 
ااِلْجِتهخاد  وصف  ثـُُبوت  ِعْندهم  ادعي  مخىت  فخِإنهُه  جًدا؛  عخلخْيِهم  شق   اْلعخْصر  أهل  على  ُعِرض 
ذخِلك عخلخْيِهم واستعظموه، وخُرمبخا عدهوا  والعصيان؛ كخرُبخ  ُْث  اإْلِ ُهم  عخنـْ ليسقط  اآْلن  مخْوُجود  ألحد 

ا القخْول من اهلذاين  واخلرافات!!  هخذخ

من  أحٌد  لخُه  ِعيِه  يخد  وخالخ  لنخفِسِه،  ِعيِه  يخد  أخن  مُيكن  الخ  ُهم  ِمنـْ أحًدا  أخن  ذخِلك  يِف  وخالسهبخب 
ُشُروطه؛ أخكثر  عخن  يخِقينا  خللوه  وخُهوخ   خاصته؛  جُمْتخهد  عخن  اْلعخْصر  خلو  عخنُه  ادُّعي  وخمخىت   ...
 م إبمثهم كلهم وعصياهنم أبسرهم.اْلُموخافق لغرضهم كخانخ ذخِلك مناداة عخلخْيهِ 

ِذه اْلمقخالة ابلتشنيع والتضعيف  وخمخا أخْدرِي: هخل تْرضونخ بذلك؟! أخو يعودون على قخاِئل هخ
من  حخاال  أخْحسخنهْم  ا، خ عخلخيـْهخ يْعتخمد  وخالخ  ا،  عخلخيـْهخ يعول  الخ  سخاِقطخة،  واهية  مقالة  وخِإهنهخا  لقخْوله؛ 

ا وخيـخُقول: ِإن اْلعخْصر الخ خيخُْلو عخن جُمْتخه  لِ مهخ د القاصية الخ ُيسخ د وخِإن ُكنها الخ نعلمُه، وخلخعخلهه يِف اْلِبالخ

 

 .32/ 2( انظر: امللل والنحل للشهرستاين  1)
للشهرستاين  2) والنحل  امللل   : راجع  عصر 37/ 2(  كل  يف  االجتهاد  أن  وجهل  األرض  إىل  أخلد  من  على  والرد   ،

 .5فرض:
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د((   ِذه اْلِبالخ  . ( 1)يِف هخ

: ))عن احلنابلة أهنم قالوا: ال جيوز خلو العصر عن  أيًضا   هـ[911  :]ت   قال السيوطيو 
الباطل   : له جمتهد، وعله  فقد ،  أن االجتهاد فرض كفاية، واخللو عنه يستلزم اتفاق األمة على 

 .( 2)صرحوا يف استدالهلم أن االجتهاد فرض كفاية((  

الشوكاين  يستلزم :  هـ[1250]ت:  ويقول  فرًضا  االجتهاد  بكون  القول  أن  ))وال خيفاك 
 . (3) عدم خلو الزمان عن جمتهد(( 

فرض   االجتهاد  كون  يف  عليه  املعتربون  العلماء  اتفق  الذي  القول  أن  يتبني   وهبذا 
اجملتهد؛   من  العصر  خلو  جواز  عدم  يف  الراجح  القول  يسند  تعاىل كفاية  هللا  سخ ره  الذي 

يفيت  وقائع، و   وتعب ده  فيما يستجد هلم من  الذي  للناس  القول  حيقق األصل األصيل من  هو 
اإلسالمية الشريعة  ومكان،    كون  زمان  لكل  ببيان صاحلة  اإلفتاء  وال  هبا،  العمل  يفرت  ال 

ت الظروف، وتقادمت العصور،   حىت أييت أمر هللا تعاىل.أحكامها مهما تغري 

  

 

 .30/ 1( راجع : تقرير االستناد يف تفسري االجتهاد للسيوطي  1)
 .19( راجع : الرد على من أخلد إىل األرض وجهل أن االجتهاد يف كل عصر فرض:2)
 . 253انظر: إرشاد الفحول:    ( 3) 
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 اخلامتة: وفيها أبرز نتائج البحث. 

يف ختام هذا البحث أمحد هللا تعاىل أوالً وأخريًا، وميكنين أن أوجز أبرز نتائجه يف النقاط 
 اآلتية:  

هو  -1 بطريق :  االجتهاد  كلٍي  عملٍي  شرعٍي  حكٍم  حتصيل  يف  وسعه  الفقيه  استفراغ 
 االستنباط.
املقصود خبلو العصر من اجملتهد: عدم وجود اجملتهد الذي ميكن تفويض الفتاوى     -2

 إليه يف أيِ  عصٍر من العصور السابقة لعالمات الساعة الكربى. 
واملرتبة   -3 االجتهاد،  يف  املستقلون  اجملتهدون  األوىل:  املرتبة  مراتب:  أربع  للمجتهدين 

الثا واملرتبة  املنتسبون،  اجملتهدون  اجملتهدون  الثانية:  الرابعة:  واملرتبة  املذهب،  يف  اجملتهدون  لثة: 
 املرجحون، ولكل واحدٍة منها شروط ومسلك يف االجتهاد، بي نته يف موضعه. 

الساعة  -4 عالمات  تسبق  اليت  العصور  يف  أبنه  املسألة  يف  النزاع  حمل  العلماء  حر ر 
على أن موضع االختالف هو    الكربى، أما بعده فيجوز خلو العصر من اجملتهد اتفاقًا، واتفقوا

املتنازع على   املقصود ابجملتهد  أن  العقلي فال أحد مينعه، و هر يل  اجلواز  أما  الشرعي،  اجلواز 
حكم خلو العصر منه: هو كل من ميكن أن يتصد ر للفتوى؛ سواء أكان جمتهًدا مطلًقا، أو ممن  

 هو دونه. 
على   -5 اجملتهد  من  األرض  خلو  جواز  يف  األصوليون  اجلواز،  اختلف  األول:  قولني: 

والثاين: عدم اجلواز، وبعد أن سقت أدلة املذهبني، ومناقشة كلٌّ منهما لآلخر، بدا يل ـ وهللا  
أعلم ـ أن الراجح هو: املذهب الثاين، وهو القول أبنه ال جيوز أن خيلو العصر عن جمتهد ميكن  

 تفويض الفتاوى إليه، ُث بينت أربعة أسباب لرتجيح هذا القول.
بي نت أثر هذه املسألة يف مخس مسائل أصولية، أوهلا: حجية اإلمجاع، وقد استدل  -6

من ينكر اإلمجاع بعدد من األدلة منها أنه ميكن أن خيلو العصر من اجملتهدين الذين ال ميكن  
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الدليل   هبذا  اإلمجاع  بعدم حجية  يقول  ملن  أنه ال حجة  بي نت  هبم؛ وقد  إال  اإلمجاع  يقوم  أن 
 عن استناده على القول املرجوح يف جواز خلو العصر من اجملتهد. وحنوه فضالً 
العوام،   -7 إمجاع  حجية  البحث:  مبسألة  املتأثرة  املسائل  عند ومن  الراجح  كان  وإذا 

عند  حىت  العوام  إلمجاع  عربة  ال  فإنه  اإلمجاع؛  يف  العوام  بقول  االعتداد  عدم  هو  اجلققني: 
آلة االجتهاد وشروطه، وإذا كان الراجح يف مسألتنا   فرضية خلو الزمان من اجملتهد؛ لفقداهنم

من  يكون  اجملتهدين  وجود  مع  االعتداد إبمجاعهم  فعدم  اجملتهد  من  العصر  خلو  جواز  عدم 
 ابب األوىل؛ لوجود من جيب عليه القيام بفرض االجتهاد الكفائي وهو اجملتهد املعترب.    

وقد تبني  يل قراض العصر يف اإلمجاع،  ومن املسائل املتأثرة مبسألة البحث: اشرتاط ان -8
فيها أنه ال مستمسك للقائلني بعدم اشرتاط انقراض العصر يف اإلمجاع جبواز خلو العصر من 

 اجملتهد، وإن كانت هلم أدلة قوية ترج ح قوهلم يف عدم اشرتاط ذلك.
بعض  -9 ذهب  حيث  السكويت،  اإلمجاع  البحث: حجية  مبسألة  املتأثرة  املسائل  ومن 

األصوليني إىل عدم االحتجاج به؛ مستندين على أن سكوت اجملتهد ليس ابلضرورة داال  على 
وإذا تبني  ـ يف موافقته، وأجيب عنه: أبن هذا القول يؤدي إىل جواز خلو العصر من اجملتهد،  

رجح  عدم  ـ  البحث  اإلمجاع هذا  أن  على  قوة  استنادهم  يف  يبقى  ال  فإنه  القول،  هذا  ان 
 السكويت ليس ِبجة وال إمجاع.

ومن املسائل املتأثرة مبسألة البحث: حكم االجتهاد يف كل عصر، بي نت فيها   -10
أن مجيع العلماء املعتربين يرون أن االجتهاد مشروع يف كل عصر، وال يقول خبالف ذلك أحد،  

وال ريب أن هذا ب االجتهاد إمنا رأى ِقصخر اهلمم يف حتصيل آلته وشروطه،  ومن يرى إغالق اب
 يسند القول الراجح يف عدم جواز خلو العصر من اجملتهد.
 وصلى هللا على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني. 
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 ثبت املصادر واملراجع 
 حرف األلف 

البيضاوي   -1 للقاضي  األصول  علم  إىل  األصول  منهاج  على  املنهاج  شرح  يف   اإلهباج 
)ت685:)ت السبكي  الكايف  عبد  بن  علي  أتليف:  وولده 756:هـ(،   هـ(، 

هـ(، مكتبة دار الباز، مكة املكرمة، كتب هوامشه 771:اتج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي )ت
 م. 1995هـ ـ  1416ر، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان،  وصححه مجاعة من العلماء إبشراف الناش

اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف، ويل هللا الدهلوي، راجعه وعل ق عليه: عبدالفت اح أبو غد ة، دار   -2
 م. 1986هـ، 1406النفائس، الطبعة الثالثة، 

مكتبة  -3 السيد،  الطيب خضري  للدكتور  فيه،  نص  ال  فيما  األوىل  االجتهاد  الطبعة  ابلرايض،  ، احلرمني 
 هـ. 1403

االجتهاد يف اإلسالم أصوله ـ أحكامه ـ آفاقه: د/ًندية شريف العمري، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية،   -4
 م. 1984هـ ـ 1404

 م. 1989ى حسني، دار طالس، الطبعة األوىل،  االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية، جلمد صاحل موس-5

 م. 1979االجتهاد والتقليد يف اإلسالم، لطه جابر العلواين، دار األنصار ابلقاهرة، الطبعة األوىل،   -6

القاهرة، -7 اجلامعي،  الكتاب  دار  عويس،  ميهوب  احلميد  عبد  للدكتور:  واالستفتاء،  اإلفتاء  أحكام 
 م . 1984هـ ـ 1404

بن خ  -8 األصول، أليب سليمان  الفصول يف أحكام  الباجي، )تل أحكام  هـ(، حتقيق ودراسة، 474:ف 
 . م1989هـ ، 1409، الطبعة األوىل،  د/عبد هللا حممد اجلبوري، مؤسسة الرسالة

م(، دار 456هـ ـ  384ت:األحكام يف أصول األحكام، أليب حممد علي بن أمحد بن حزم الظاهري، )  -9
 م. 1985هـ، 1405بريوت ـ لبنان ، الطبعة األوىل،  الكتب العلمية،  

هوامشه:   -10 كتب  اآلمدي،  علي  أيب  بن  علي  احلسن  أيب  الدين  لسيف  األحكام،  أصول  يف  األحكام 
 م. 1985هـ ـ  1405إبراهيم العجوز، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل،  
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محن، دار الطباعة احلديثة ابلقاهرة، الطبعة األوىل، االجتهاد ضوابطه وأحكامه، د/جالل الدين عبدالر   -11
 م. 1986

االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية، حلسن أمحد مرعي، أشرفت على طباعته ونشره: إدارة الثقافة والنشر    -12
 م. 1981هـ ـ 1401جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 

13-   ( الشافعي  إدريس  بن  حممد  لإلمام  احلديث،  الثقافية، ( هـ204  ـ  150اختالف  الكتب  مؤسسة   ،
 بريوت، الطبعة األوىل، عامر أمحد حيدر. 

هـ(، 1255إرشاد الفحول، إىل حتقيق احلق من علم األصول، جلمد بن علي بن حممد الشوكاين، )ت  -14
 دار املعرفة، بريوت لبنان. 

 م . 1994هـ، 1415الفكر،  أساس البالغة، جلار هللا أيب القاسم حممود بن عمر الزخمشري، دار  -15

األسرار يف األصول والفروع يف تقومي أدلة الشرع، للقاضي أيب زيد عبيد هللا ابن عمر بن عيسى الدبوسي -16
هـ، مطبوع على آلة كاتبة يف رسالة أعدها: حممود توفيق عبد هللا العواطلي 432احلنفي، املتوىف سنة:  

دراسات العليا بكلية الشريعة والقانون يف جامعة األزهر الرفاعي للحصول على درجة العاملية من قسم ال
 م. 1984ابلقاهرة سنة:  

اإلشارة يف معرفة األصول والوجازة يف معىن الدليل، أتليف: اإلمام احلافظ أيب الوليد سليمان بن خلف   -17
الوطين  هـ، دراسة وحتقيق وتعليق: حممد علي فركوس، أستاذ ابملعهد474الباجي األندلسي، املتوىف سنة  

م، قامت 1996هـ ـ 1416العايل ألصول الدين واخلروبة ـ جامعة اجلزائر، املكتبة املكية، الطبعة األوىل، 
 بطباعته وإخراجه دار البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت ـ لبنان. 

ومعظم أِباثها، املؤلف: آية هللا احلاج املريزا علي املشكيين، دفرت نشر   اصطالحات األصول للمشكيين-18
 هـ.  1372اهلادي، الطبعة السادسة،  

السرخسي،-19 بن أيب سهل  بن أمحد  السرخسي، أليب بكر حممد  الوفا 490)ت    أصول  أبو  هـ(، حتقيق 
اب الدكن  آابد  ِبيدر  النعمانية  املعارف  إحياء  جلنة  بنشره  عنيت  الكتاب األفغاين،  دار  مطابع  هلند، 

 هـ، مكتبة ابن تيمية.  1372العريب،  

)ت    -20 الشاشي،  علي  أليب  الشاشي،  فيض 344أصول  حممد  للموىل  احلواشي،  عمدة  وهبامشه  هـ(، 
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 م. 1982هـ ـ  1402احلسن الكنكوهي، دار الكتاب العريب، بريوت ـ لبنان،  

احلنفي  -21 الالمشي  زيد  بن  حممود  الثناء  أليب  الفقه،  أواخر أصول  يف  عاش  النهر،  وراء  من  املاتريدي، 
اخلامس وأوائل السادس اهلجري، حققه: عبد اجمليد تركي مدير ِبوث يف املركز الوطين للبحث العلمي 

 م، الطبعة األوىل. 1995بباريس، دار الغرب اإلسالمي،  

حقق  -22 احلنبلي،  املقدسي  مفلح  بن  حممد  الدين  ،س  أتليف:  الفقه،  عليهأصول  وعل ق  له:   ه  وقد م 
 م. 1999هـ ـ 1420فهد بن حممد السدحان، مكتبة العبيكان، الطبعة األوىل، الدكتور/

 م. 1987هـ ـ  1407أصول الفقه، جلمد اخلضري بك، دار القلم، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل،  -23

 .لبنانمنشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت ـ ،  أصول الفقه ، جلمد رضا املظفر  -24

 أصول الفقه، جلمد أبو زهرة، دار الفكر العريب، القاهرة.   -25

الرتكي، مؤسسة   -26 عبد اجلسن  بن  للدكتور: عبد هللا  اإلمام أمحد دراسة أصولية مقارنة،  أصول مذهب 
 م. 1990هـ ـ  1410الرسالة، الطبعة الثالثة، 

عبداللط-27 د/السيد  اإلسالمية،  الشريعة  يف  االجتهاد  قضية  حول  األوىل، أضواء  الطبعة  كساب،  يف 
 م. 1984هـ ـ 1404

إعالم املوقعني عن رب العاملني، لشمس الدين أيب عبد هللا حممد بن أيب بكر، املعروف اببن قيم اجلوزية، -28
 هـ. 1407هـ(، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، صيدا ـ بريوت،   751)ت  

احلس  -29 أيب  لإلمام  األصولية  سنة  األقوال  املتوىف  الكرخي،  خلف 340ن  حسني  الدكتور:  أتليف  هـ، 
 هـ. 1409م، 1989اجلبوري، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة أم القرى، الطبعة األوىل، 

 حرف الباء

هـ(، 794ـ  هـ  745البحر اجليط يف أصول الفقه، لبدر الدين حممد بن هبادر بن عبد هللا الزركشي، )    -30
ر عبد هللا العاين، راجعه الدكتور: عمر سليمان األشقر، وزارة األوقاف والشؤون ادبتحريره عبد الققام  

 م. 1992هـ،  1413اإلسالمية ابلكويت، الطبعة الثانية،  



 ه اأُلُصوليَّةُخُلُو الَعْصِر ِمَن اجملتهِد وآََثرُ  80 

اجلويين،    -31 هللا  عبد  بن  امللك  عبد  املعايل  أيب  احلرمني  إلمام  الفقه،  أصول  يف   الربهان 
هـ(، حققه وقدمه ووضع فهارسه: الدكتور: عبد العظيم حمود الديب، دار الوفاء، الطبعة 478ـ  419)

 م. 1992هـ ـ  1412الثالثة للكتاب، واألوىل للناشر،  

احلاجب،  -32 ابن  خمتصر  شرح  املختصر  ابن بيان  حممود  الثناء،  أبو  الدين   لشمس 
هـ(، حتقيق الدكتور: حممد مظهر بقا، مركز البحث العلمي   749عبد الرمحن بن أمحد األصفهاين )ت  

 م. 1986هـ ـ 1406وإحياء الرتاث اإلسالمي جبامعة أم القرى، دار املدين جبدة، الطبعة األوىل، 

 حرف التاء

هـ(، 476إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوز أابدي الشريازي، )التبصرة يف أصول الفقه، أليب إسحاق  -33
م، عن الطبعة 1983هـ ـ  1403شرحه وحققه الدكتور: حممد حسن هيتو، دار الفكر بدمشق، تصوير  

 م. 1980األوىل، 

 تبصري النجباء ِبقيقة االجتهاد والتقليد والتلفيق واإلفتاء، للدكتور: حممد إبراهيم احلفناوي، دار احلديث  -34
 م. 1995هـ ـ 1415ابلقاهرة، الطبعة األوىل،  

دار -35 اإلسكندري،  اهلمام  البن  والشافعية  احلنفية  اصطالحي  بني  اجلامع  التحرير،  تيسري  مع  التحرير 
 الكتب العلمية، بريوت، لبنان. 

و بالتحصيل من اجلصول، سراج الدين حممود بن أيب بكر األرموي، دراسة وحتقيق د/عبداحلميد علي أ  -36
 م. 1988هـ ـ  1408د، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل،  زني

حتفة الطالب مبعرفة أحاديث خمتصر ابن احلاجب، لإلمام احلافظ إمساعيل بن عمر ابن كثري القرشي   -37
، دراسة وحتقيق الدكتور: عبد الغين بن محيد بن حممود الكبيسي، (هـ774  )ت: الدمشقي الشافعي،  

 م. 1996هـ،  1416انية، دار ابن حزم، الطبعة الث

املالكي، -38 الغرًنطي  الكليب  جزي  بن  أمحد  بن  حممد  القاسم  أليب  األصول،  علم  إىل  الوصول  تقريب 
 هـ. 1410هـ(، دراسة وحتقيق حممد علي فركوس، دار األقصى، الطبعة األوىل،  741ت:)

الدين  -39 بكر، جالل  أيب  بن  الرمحن  عبد  االجتهاد،  تفسري  االستناد يف  هـ(، 911  :السيوطي )تتقرير 
 هـ. 1403:  عوة ـ االسكندرية، الطبعة األوىلحتقيق: د/فؤاد عبداملنعم أمحد، الناشر: دار الد 
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، يف علم هـ(861: )ت، على حترير الكمال بن اهلمام  هـ(879شرح ابن أمري احلاج )ت    التقرير والتحبري-40
اجل العلمياألصول  الكتب  دار  والشافعية،  احلنفية  الصطالحي  لبنان،  ،  ةامع  ـ  ـ 1403بريوت  هـ 

 . هـ1983

اب الدين أمحد ابن علي العسقالين، ، أليب الفضل شهعي الكبريتلخيص احلبري يف َتريج أحاديث الراف-41
عينهـ(852:)ت عليه،  والتعليق  وتنسيقه  بتصحيحه  الس  دار :  املدين،  اليماين  هاشم  هللا  عبد  يد 

 . املعرفة، بريوت ـ لبنان 

يف     -42 الفقهالتمهيد  أمحأصول  بن  جلفوظ  احلنبلي،  الكلوذاين  اخلطاب  أبو  )د  هـ(   510ـ    432ت:، 
الدكتور أبو عمشة  : حممددراسة وحتقيق  إبراهيم، والدكتور: مفيد حممد  بن  البحث بن علي  ، مركز 

 . م1985هـ ـ  1406الرتاث اإلسالمي جبامعة أم القرى، دار املدين، الطبعة األوىل،  العلمي وإحياء  

األصولالت  -43 على  الفروع  َتريج  يف  احلسن  مهيد  بن  حممد  أيب  الدين  جلمال   اإلسنوي، ، 
حققه هـ(772:)ت الرابعة،   ،  الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  هيتو،  حسن  حممد  الدكتور:  عليه  وعلق 
 . م(1987هـ ـ 1407)

التنقيح-44 غوامض  حل  يف  بالتوضيح  هللا  عبيد  الشريعة  لصدر  اجلبويب ،  مسعود  احلنفي  ن  ، البخاري 
 . (، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، وهو املطبوع مع التلويحهـ747:)ت

 حرف اعيم 

الرتمذي-45 سنن  وهو  الصحيح  باجلامع  عيسى  بن  حممد  عيسى  أبو  وهو  سورة،   ، ن 
 . ، بريوت ـ لبنان ر الكتب العلمية، داهـ(، بتحقيق وشرح: أمحد حممد شاكر279هـ ـ 209)

، حتقيق: أيب األشبال الزهريي، هـ(436:جامع بيان العلم وفضله، أليب عمر يوسف بن عبد الرب )ت  -46
 . م1994ـ  هـ  1414دار ابن اجلوزي ابلدمام، الطبعة األوىل، 

 . ، دار الكتب العلمية، دار الباز، مع حاشية العطارتاج الدين عبد الوهاب ابن السبكي، لمجع اجلوامع -47

 حرف احلاء

)ت  -48 البناين  )ت1198: حاشية  اجللي  اجلالل  شرح  على  لتاج   864:هـ(  اجلوامع  مجع  مو  على  هـ( 
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هـ(، ضبط   1326: ت)، ومعه تقرير عبد الرمحن الشربيين  (771:لسبكي )تالدين عبد الوهاب بن ا
الباز، مكة املكرمة، د الباز، عباس أمحد  ار نصه وخر ج آايته: حممد عبد القادر شاهني، مكتبة دار 

 . م1998هـ ـ 1418الكتب العلمية، بريوت لبنان، الطبعة األوىل، 

الكتب هـ430)ت: ،  نعيم أمحد بن عبد هللا األصفهاين، أليب  وطبقات األصفياء  حلية األولياء -49 (، دار 
 . العلمية، بريوت ـ لبنان 

 حرف الدال

عبد احلليم، حتقيق الدكتور: حممد د بن ، البن تيمية أيب العباس تقي الدين أمحدرء تعارض العقل والنقل  -50
نفقة جامعة رشاد سامل الكتاب على  الطبعة األوىل  ، طبع هذا  ابن سعود اإلسالمية،  ، اإلمام حممد 
 . م1981ـ   هـ1401

 حرف الراء

الرد على من أخلد إىل األرض وجهل أن االجتهاد يف كل عصر فرض، اإلمام احلافظ أبو جالل الدين   -51
 السيوطي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.   عبدالرمحن بن أيب بكر

الشافعي  الرسالة،   -52 ـ  150) لإلمام حممد بن إدريس  (، حتقيق وشرح أمحد شاكر، دار الكتب هـ 204هـ 
 . العلمية، بريوت ـ لبنان 

الف   -53 أصول  يف  النا ر  حنبلروضة  بن  أمحد  اإلمام  مذهب  على  الدين قه  ملوفق   ، 
: : الدكتور، قدم له وحققه وعلق عليه (هـ620ـ  541)ن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسيعبد هللا ب

 . م1993هـ ـ  1413بد الكرمي بن علي بن حممد النملة، مكتبة الرشد ابلرايض، الطبعة األوىل، ع

 حرف السني

األحاديث -54 األلباين  سلسلة  الدين  وفوائدها، حممد ًنصر  فقهها  من  وشيء  مكتبةالصحيحة  عارف امل  ، 
 . م1995هـ ـ 1415للنشر والتوزيع ابلرايض،  

الضعيفة    -55 األحاديث  األلباينسلسلة  الدين  ًنصر  جلمد  األمة،  يف  السيء  وأثرها  مكتبة واملوضوعة   ،
 . م 1992هـ ـ  1412،  ملعارف ابلرايض، الطبعة اخلامسةا



 ه اأُلُصوليَّةُخُلُو الَعْصِر ِمَن اجملتهِد وآََثرُ  83 

هـ(، ومعه  الل اجلنهة يف 287السنهة، أليب بكر عمرو بن أيب عاصم الضحاك بن خملد الشيباين )ت    -56
 م. 1993هـ ـ  1413َتريج السن ة، جلمد ًنصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة،  

قيق حممد حميي ، حت (هـ275ـ  202سجستاين األزدي، ) ، أليب داود سليمان بن األشعث السنن أيب داود-57
 . الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية

ابن ماجه )-58 القزويين  يزيد  بن  احلافظ أيب عبد هللا حممد  ـ  ه 207سنن  البوصريي275ـ  ، هـ(، مع زوائد 
العلمية، تبه وأبوابه وأحاديثه وعل ق عليهحقق نصوصه ورقم ك الكتب  الباقي، دار  : حممد فؤاد عبد 

 بريوت ـ لبنان. 

 ، حققه وشرح ألفا ه ومجله وعلقبن عبد الرمحن بن الفضل الدارمي  ، أليب حممد عبد هللارميالداسنن    -59
 . م1991هـ ـ 1412عليه ووضع فهارسه الدكتور: مصطفى ديب البغا، الطبعة األوىل، 

، بريوت ـ لبنان   ،، دار املعرفةهـ(458سني بن علي البيهقي )ت  ، أليب بكر أمحد بن احلالسنن الكربى  -60
 . م1992، هـ1413

 حرف الشني

الدين أيب حنيفة أمري    -61 قوام  البزدوي، أتليف:  الفقه لإلمام فخر اإلسالم علي  الشامل يف شرح أصول 
، اجلزء السابع، من ابب تقسيم السنة  (هـ758ـ    685كاتب بن أمري عمر العميد الفارايب اإلتقاين )

ُ عخلخْيِه وخسخلهمخ يف حق النيب   حىت آخر الشرط الثاين من شروط القياس دراسة وحتقيًقا(، حتقيق   صخلهى اّلِله
 د/فيصل بن سعود احللييب، رسالة دكتوراه. أ.

، قد م له وحققه شرح املنهاج للبيضاوي يف علم األصول، لشمس الدين حممود بن عبدالرمحن األصفهاين-62
األوىل،   الطبعة  النملة،  حممد  بن  علي  بن  د/عبدالكرمي  عليه  للنشر 1410وعل ق  الرشد  مكتبة  ـ  هـ 

 والتوزيع، السعودية ـ الرايض. 

شرح اإلملام أبحاديث األحكام للحافظ الفقيه األصويل أيب الفتح تقي الدين حممد بن علي بن وهب   -63
هـ(، حققه وخر ج أحاديثه ونصوصه: عبدالعزيز بن 702هـ ـ  625القشريي الشهري اببن دقيق العيد ) 

 حممد السعيد، الطبعة األوىل، دار أطلس للنشر والتوزيع. 

الفصول   -64 تنقيح  األصول  شرح  يف  اجلصول  اختصار  أيف  الدين  لشهاب  إدريس ،  بن  أمحد  العباس  بو 
 . ابلقاهرة مكتبة الكليات األزهرية  ، القرايف، حققه: طه عبد الرؤوف سعد 
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مسلم  -65 صحيح  الشرح  جليي  النووي،  شرف  بن  حيي  زكراي  أيب  )دين  الفكر، هـ 676ـ    631،  دار   ،)
 . م1981هـ ـ 1401

ور : عبد احلميد بن ، حتقيق ودراسة الدكتلي بن الطيبشرح العمد، أليب احلسني البصري حممد بن ع  -66
بة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، الطبعة ابلقصيم، مكت  شريعةذ املشارك بكلية ال، األستاعلي أبو زنيد 

 . هـ1410األوىل، 

، جلمد الفقه، أو املخترب املبتكر شرح املختصر يف أصول  ، املسمى مبختصر التحريرشرح الكوكب املنري  -67
الفت علي  بن  العزيز  عبد  بن  أمحد  )ت    وحي بن  النجار،  اببن  املعروف  حتقيق 972احلنبلي  هـ(، 

محاد نزيه  والدكتور:  الزحيلي،  حممد  وإحياء  الدكتور:  البحوث  مركز  أم ،  جبامعة  اإلسالمي  الرتاث 
 هـ. 1413، القرى، الطبعة الثانية

الغرب   ، دارعبد اجمليد تركي:  اهيم الشريازي، حققه وقدم له ووضع فهارسهشرح اللمع، أليب إسحاق إبر   -68
 م. 1988هـ ـ  1408، اإلسالمي، الطبعة األوىل

، حتقيق الدكتور: هـ[716بد القوي الطويف]تشرح خمتصر الروضة، لنجم الدين أيب الربيع سليمان بن ع-69
 م. 1990هـ ـ 1410، األوىل  ، الطبعة عبد هللا بن عبد اجلسن الرتكي، مؤسسة الرسالة

 حرف الصاد

، ع فتح الباري البن حجر العسقالين، املطبوع م بد هللا حممد بن إمساعيل البخاريصحيح اإلمام أيب ع  -70
، هللا بن ابز، حمب الدين اخلطيب  : عبد العزيز ابن عبد حتقيقه وإخراجه وترقيمه ومراجعتهقام على  

حم  قصي  الباقي،  عبد  فؤاد  ابلقاهرة،  حممد  السلفية  مطبعة  دار  اخلطيب،  الدين  الثانية، ب  الطبعة 
 . هـ1400

عليه: حممد ًنصر ، خر ج أحاديثه وعلق  ألمحد بن محدان احلراين احلنبلي  ،واملفيت واملستفيت صفة الفتوى    -71
 هـ. 1397، الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة

 حرف العني 

حققه ،  هـ(458ـ    380) ،  لياحلسني الفراء البغدادي احلنب  ، أليب يعلى حممد بنل الفقهالعدة يف أصو   -72
 . م1990هـ ـ 1410، الطبعة الثانية، ي سري املباركي: أمحد بن علوعلق عليه وخرج نصه الدكتور 
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ن، املطبوعة مع جمموعة رسائل ابن عابدين، دار يمد أمني الشهري اببن عابد حمعقود رسم املفيت، السيد    -73
 أحياء الرتاث العريب، بريوت ـ لبنان.

 حرف الفاء

الباري بشرح صحيح اإلمام أيب ع  -74 ، للحافظ أمحد بن علي بن بد هللا حممد بن إمساعيل البخاريفتح 
العسقالين، ) حج وتعليقً هـ(  852ـ    773ر  أصله تصحيًحا  قرأ  بن عبد هللا بن ابز،  العزيز  ، ا عبد 

مراجعته  وأخرجه ورقمه وأشرف وقصي حمعلى  الباقي،  عبد  فؤاد  اخلطيب، وحممد  الدين  ب : حمب 
 . هـ1400،  قاهرة، الطبعة الثانية، ال، املطبعة السلفيةالدين اخلطيب

هـ( 1250الرواية والدراية من علم التفسري، جلمد بن علي الشوكاين، )ت  فتح القدير اجلامع بني فين    -75
 . م1983هـ ـ 1403، دار الفكر

الرازي اجلالفصول يف األصول   -76 الدكتور: عجيل جاسم هـ(،  370صاص )ت  ، ألمحد بن علي  حتقيق 
الكويت،النشمي دولة  يف  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  إصدار  األوىل،    ،  ه، 1405الطبعة 
 . م1985

الفقه اإلسالمي وأدلته الشامل لألدلة الشرعية واآلراء املذهبية وأهم النظرايت الفقهية وحتقيق األحاديث -77
أل وفهرسة  وَترجيها  للموضوعفالنبوية  دار بائية  الزحيلي،  وهبة  للدكتور:  الفقهية،  املسائل  وأهم  ات 

 م. 1989هـ ـ  1409الفكر، الطبعة الثالثة

 ن يوسف العزازي،: عادل ب، حققهدي اخلطيبالفقيه واملتفقه، أليب بكر أمحد بن علي بن اثبت البغدا  -78
 م. 1996هـ ـ 1417،  دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل

الطبعة الثانية، بريوت ـ فواتح الرمحوت، لعبد العلي حممد بن نظام الدين األنصاري، دار الكتب العلمية،  -79
 . لبنان 

 حرف القاف 

 ، بريوت. ، دار اجليلدين حممد بن يعقوب الفريوز آابديالقاموس اجليط، جملد ال-80

األدلة    -81 أتليف  قواطع  الفقه،  أصول  بن  يف  بن حممد  منصور  املظفر  أيب  اإلمام  السمعاين :  اجلبار  عبد 
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، بن أمحد احلكمي، الطبعة األوىلاعبد هللا بن حافظ  :  هـ(، حتقيق الدكتور489هـ ـ  426)  الشافعي،
 م. 1998هـ ـ 1419

 حرف الكاف

للسغناقي   -82 البزدوي  احلنفيالكايف شرح أصول  السغناقي  الدين  د/، حلسام  بتحقيق  فخر ، طبع كاماًل 
مكتبة الرشد ، وقد ُعنيت  امعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، يف رسالة دكتوراه ابجلالدين سي د حممد قانت

 . م2001، هـ1422بطبعه الطبعة األوىل، سنة  

أمحد املعروف ِبافظ الدين النسفي، ، أليب الربكات عبد هللا بن  ف األسرار شرح املصنف على املناركش-83
 . م1986هـ ـ 1406هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل، 710)ت  

البزدويكشف األسرار    -84 العزيز اعن أصول فخر اإلسالم  الدين عبد  البخاري، ، لإلمام عالء  بن أمحد 
البغدادي، دار الكتاب العريب، الطبعة ج: حممد املعتصم ابهلل  ، ضبط وتعليق وَتريهـ730املتوىف سنة  

 م. 1991هـ ـ 1411، األوىل

، حتقيق مؤسسة آل البيت عليهم آلخوند الشيخ حممد كا م اخلرساين: األستاذ ا، أتليفكفاية األصول   -85
 . م1991هـ ـ 1412، الطبعة الثانية،  السالم إلحياء الرتاث

 حرف الالم 

النفائس، الرايض، دار إحياء الرتاث 711ـ    630عالمة ابن منظور ) لسان العرب، لإلمام ال  -86 هـ(، دار 
 . م1997هـ ـ 1417، الطبعة الثانية،  ، بريوت ـ لبنان العريب، مؤسسة التاريخ العريب

 حرف امليم 

 . هـ(، دار الفكر 676النووي )ت    ، أليب زكراي حميي الدين بن شرف هذباجملموع شرح امل     -87

فتاوى    -88 أمحد  جمموع  اإلسالم  وترتيبشيخ  مجع  تيمية،  قاسم بن  ابن  حممد  بن  الرمحن  عبد   :
 م.  1991هـ ـ 1412، ه: حممد، دار عامل الكتب ابلرايضالعاصمي النجدي احلنبلي، وساعده ابن

مبكة   -89 اإلسالمي،  العامل  رابطة  مببىن  املنعقدة  الثامنة  دورته  يف  اإلسالمي،  الفقهي  اجملمع  جملس 
الفرتة ما بني   املوافق  1405مجادى األوىل    8هـ و  1405ع اآلخر  ربي  27املكرمة يف   29-18هـ 



 ه اأُلُصوليَّةُخُلُو الَعْصِر ِمَن اجملتهِد وآََثرُ  87 

 . م  1985يناير  

هـ(، دراسة 606ـ   544)  ،  ين حممد بن عمر بن احلسني الرازياجلصول يف علم أصول الفقه، لفخر الد   -90
 . م1992هـ ـ  1412مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية،   ،وحتقيق الدكتور: طه جابر فياض العلواين

ا  اجلصول يف   -91 العريب  القاضي أيب بكر بن  الفقيه  الفقه، لإلمام احلافظ  املالكي ) أصول  ـ   468ملعافري 
وعلق على مواضع منه: سعيد عبد اللطيف فودة،   ، دريبهـ(، أخرجه واعتىن به: حسني علي ال543

 م.  1999هـ ـ 1420، دار البيارق، الطبعة األوىل

ل يف نتائج العقول يف أصول الفقه، أليب بكر حممد السمرقندي، حققه الدكتور: عبد امللك ميزان األصو   -92
السعدي الرمحن  واإلعبد  العريب  الرتاث  إحياء  جلنة  بطبعه  ُعنيت  وقد  بو سالمي،  األوقاف ،   زارة 

 . م1987هـ ، 1407،  ة يف دولة العراق، الطبعة األوىلوالشؤون الديني

ـ بريوت،  خمتار الصحاح، جلمد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي، إخراج: دائرة املعاجم يف مكتبة لبنان   -93
 م. 1989

ابلقاهرة، الطبعة األوىل، ، دار الصحوة  من علم األصول، لصديق حسن خان   خمتصر حصول املأمول  -94
 . م1985هـ ـ 1406

صححه وقدم له وعلق   بن بدران الدمشقي،   ادر، لعبد الق بن حنبل  املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد    -95
 م.  1981هــ  1401، عليه الدكتور: عبد هللا بن عبد اجلسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية

األمني  -96 الفقه، جلمد  أصول  يف  )ت    مذكرة  الشنقيطي  املختار  تيمية  1393بن حممد  ابن  مكتبة  هـ(، 
 م. 1989هـ ـ 1409ابلقاهرة، الطبعة األوىل،  

 :د زيدان اجلكين املعروف ابملرابط، حتقيق ودراسةمراقي السعود إىل مراقي السعود، جلمد األمني بن أمح   -97
هـ 1413القاهرة، الطبعة األوىل،  مكتبة ابن تيمية،    :املختار بن حممد األمني الشنقيطي، الناشرحممد  

 . م1993ـ  

الصحيحنياملستدرك    -98 النيسابوري، مع تضمينات على  بن عبد هللا احلاكم  ، حلافظ أيب عبد هللا حممد 
، واملناوي يف فيض القدير وغريهم من العلماء مام الذهيب يف التلخيص وامليزان، والعراقي يف أماليهاإل

وحتقياألج دراسة  مصطفى  قالء،  الطبعة :  لبنان،  ـ  بريوت  العلمية،  الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد 
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 . م1990هـ ـ 1411األوىل، 

الرمحوت، لإلما من علم األصول  املستصفى   -99 فواتح  الغزايل، ومعه كتاب  ، م أيب حامد حممد بن حممد 
 .  ، الطبعة الثانيةبريوت ـ لبنان   ، دار الكتب العلمية،  العلي حممد نظام الدين األنصاري  للعالمة عبد 

الشكور  -100 عبد  بن  الدين  جلب  الثبوت،  الرمحوت  مسلم  فواتح  شرحه  مع  املطبوع  دار ،  واملستصفى، 
 . الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة الثانية

مد سليم إبراهيم مسارة، : حمبن حنبل، إشراف الدكتور: مسري طه اجملذوب، إعدادمسند اإلمام أمحد    -101
الطويل حسن  على  البقاعي،  ًنيق  اإلسالميعلى  املكتب  غاوي،  حسني  مسري  األوىل، ،  الطبعة   ،

: جعت إىل بعض األجزاء اجلققة منه، اليت أشرف على إصدارها الدكتور، كما ر م1993هـ ـ  1413
ابن   هللا  حتقيقهعبد  على  وأشرف  الرتكي،  اجلسن  الشعبد  األرنؤوط:  شعيب  األوىليخ:  الطبعة   ، ،

 م.  2001هـ ـ 1421

الفقه  املسودة-102 أصول  عليف  تتابع  تيمية،  آل  أئمة  من  ثالثة  تصنيفه  الدين ى  جمد   ، 
، اسن عبد احلليم ابن عبد السالمأبو الربكات عبد السالم بن عب هللا اخلضر، شهاب الدين أبو اجل
لدين أبو العباس : شهاب ابي ضهاشيخ اإلسالم تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم، مجعها و 

وله وفصله وضبط شكله وعلق ، حقق أص( هـ745أمحد بن حممد بن عبد الغين احلراين الدمشقي )ت 
 . حميي الدين عبد احلميد، الناشر: دار الكتاب العريب، بريوت : حممد حواشيه

واآلاثراملصنف    -103 األحاديث  أيف  بن  بن حممد  عبد هللا  للحافظ  العبسي  ،  الكويف  شيبة  هـ(، 235)يب 
 . م1989هـ ـ 1409حتقيق وتعليق: سعيد حممد اللحام، دار الفكر، الطبعة األوىل، 

الدين النحاريري العاملي : أبو منصور مجال الدين احلسن بن زين  ، أتليفمعامل الدين ومالذ اجملتهدين-104
 . آية هللا العظمى املرعشي النجفي، الطبعة الرابعة  ، منشورات مكتبةاجلباعي

الفقه  د املعتم-105 أصول  حممد  يف  احلسني  أليب  املعتزيل،  البصري  الطيب  بن  علي   ، بن 
امليس1044هـ ـ 436)ت له وضبطه: خليل  قدم  الكتب م(،  دار  الطبعة   ،  لبنان،  ـ  بريوت  العلمية، 

 . م1983هـ،  1403األوىل، 

أل-106 اللغة،  مقاييس  امعجم  الطبعة  بريوت،  اجليل،  دار  زكراي،  بن  فارس  بن  أمحد  احلسني  ألوىل، يب 
 . هـ  1991هـ ـ 1411
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، حممد بن حممد بن احلسني البزدوي  ، للقاضي اإلمام صدر اإلسالم أيب اليسرمعرفة احلجج الشرعية  -107
، تقدمي الدكتور: يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني القادر بن ايسني بن ًنصر اخلطيب  : عبد حتقيق

سعود اإلسالمية، مؤسسة الرسالة، الطبعة   ة اإلمام حممد بناألستاذ املشارك بقسم أصول الفقه جبامع
 م. 2000هـ ـ 1420األوىل، 

وىف هـ، املت321، املولود سنة  د بن عبد هللا احلاكم النيسابوري، أليب عبد هللا حمم ة علوم احلديثمعرف  -108
 . هـ1397م ،  1977،  ملدينة املنورة، اهـ، املكتبة العلمية، مراجعة السيد معظم حسني405سنة  

الفقه -109 أصول  عمر  املغين يف  بن  بن حممد  عمر  أيب حممد  الدين  )، جلالل  هـ(،   691ـ    629اخلبازي 
بقا مظهر  الدكتور: حممد  القرى، حتقيق  أم  جبامعة  اإلسالمي  الرتاث  وإحياء  العلمي  البحث  مركز   ،

 هـ. 1403الطبعة األوىل، 

األصول-110 على  الفروع  بناء  يف  األصول  أتليفمفتاح  أيب  ،  اإلمام  هللا  :  املالكي عبد  أمحد  ابن  حممد 
تاذ بكلية  : عبد الوهاب عبد اللطيف األسم لههـ(، حققه وخر ج أحاديثه وقده 771ـ 710) ،  التلمساين

 . م1983هـ ـ 1403، بريوت ـ لبنان  ، دار الكتب العلمية،الشريعة جبامعة األزهر

املعرو -111 حممد  بن  احلسني  القاسم  أليب  القرآن،  غريب  يف  اباملفردات  األصفهاين ف   لراغب 
 . حممد سيد كيالين، دار املعرفة، بريوت ـ لبنان ، حتقيق وضبط هـ(502)ت  

منتهى الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل، لإلمام مجال الدين أيب عمر عثمان بن عمر املعروف -112
هـ ـ 1405األوىل،  ه(، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة  646هـ ـ  571اببن احلاجب، )

 م. 1985

ققه وخر ج ، حهـ(505ت  )غزايلأليب حامد حممد بن حممد بن حممد ال،من تعليقات األصول   املنخول-113
 م . 1980هـ ـ 1400، الطبعة الثانية، الفكر، دار  نصه وعلق عليه الدكتور: حممد حسن هيتو

البدخشي  -114 بن احلسن  البدخشي، لإلمام حممد  العقول وهو شرح  معه شرح اإلسنوي هناية ، و منهاج 
األصول، كالمها  السول، علم  يف  األصول  منهاج  البيضاوي،  ل  شرح  الكتب هـ68:  تلقاضي  (دار 
 م. 1984هـ ـ  1405لبنان، الطبعة األوىل،   بريوت  العلمية،

الشريعة  املوافقات-115 أصول  الشاطيف  إسحاق  أليب  إبراهيم  يب،  وهو  الغرًنطي ،  اللخمي  موسى  بن 
 . دراز، دار املعرفة، بريوت ـ لبنان : عبد هللا  (، بضبط وتعليق وَتريجهـ790)تاملالكي
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 حرف النون 

الفقه  -116 أصول  أتليف النبذ يف   ،( ابن حزم  سعيد  بن  أمحد  بن  علي  أيب حممد  احلافظ  اإلمام  ـ   384: 
ار اإلمام الذهيب للنشر ، مكتبة دهللا حممد بن محد احلمود النجدي  ، دراسة وحتقيق أب يعبد (هـ456

 . هـ1410والتوزيع، الطبعة األوىل، 

األصول -117 أيب    نفائس  الدين  لشهاب  اجلصول،  شرح  الرمحن يف  عبد  ابن  إدريس  بن  أمحد  العباس 
د املوجود أمحد عب: عادل  ق، دراسة وحتقيق وتعليهـ(684لصنهاجي املصري املشهور ابلقرايف، )ت  ا

هـ 1416عبد الفتاح أبو سنة، مكتبة نزار الباز، الطبعة الثانية،  :  وعلي حممد معوض، وقر ه الدكتور
 . م1995،  

السول -118 األصول  هناية  منهاج  عبد  يف شرح  الدين  الشافعي، )ت ، جلمال  اإلسنوي  احلسن  بن  الرحيم 
 . هـ(، عامل الكتب772

األرموي اهلندي، حتقيق الدكتور:   الدين حممد بن عبد الرحيمهناية الوصول يف دراية األصول، لصفي  -119
 . صاحل بن سليمان اليوسف، والدكتور: سعد بن سامل السويح، املكتبة التجارية مبكة املكرمة

 حرف الواو 

الفقه  -120 أصول  يف  أتليفالواضح  ا،  عقيل  بن  حممد  بن  عقيل  بن  علي  الوفاء  أيب  احلنبلي :  لبغدادي 
المية واألوقاف والدعوة ، وزير الشؤون اإلسالدكتور: عبد هللا بن عبد اجلسن الرتكيهـ(، حتقيق 513)

 .م، مؤسسة الرسالة1999هـ،  1420واإلرشاد، الطبعة األوىل 

هـ، دار 505الوسيط يف املذهب، حجة اإلسالم اإلمام أبو حامد حممد بن حممد الغزايل، املتوىف سنة:  -121
 السالم.
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