
  



 :  : متهيد أوًلا
 القاعدة:  هذه  أصل -1

اََقولُهََهللاََرمحهََأمحدََاإلمامََعنََاشُتِهرَ  ًا كََامليمحو: ََاحلسحنََأابََهتلميح َ ََانصح َتحتَّلل ََأنََ"إّيا
اَالعلحوم،َضححب َيفَقاعحد َاَالعبححار َهح هَفجححر َ،(1)إمحام"َفيهححاَلح َلححي َمسحللَ َيف َلَّحح َونرباسححا

َوعلح َاألثحر،َعظحي َََُالصحًي ََالفهح َ ََفهمهحاََعلح ََويرتتبََواخلالف،ََاألقوالََيتناولََعل ََطالب
اََفهمها مرادهحاَََبتبيحنََالعلمحا ََاهت ََأثرهاََوعظي ََالقاعد ََه هََوألمهيَ ََ،كبريَالضررَََِخاطئااََفهما

 هلا.َالصًي َوالتطبيق
ََوإمنحححاَالقحححول،َمحححنَبحححدعااَقولححهَيَّحححنَوملَبحححه،َدتفحححرَاَممحححاَهللاَرمحححهَأححححدَاإلمحححامَمقولحححَ َتَّححنَومل
َوسنسوقَواجلماع ،َالسنَ َأه َمنََاملعتربينََاألئمَ ََك َلََ متثَاََفمقولتهََوإالََاألشهر،ََهيََكانت
ََهللا َرمحهَأمحدَاإلمامَمقولَ َمعىنَنف َيفَتصبَاليتَالفقها العلما ََوَأقوالَبعَضَيليَفيما

َ!حنيفحح  َأيبَعلحح َتححنق َمححاَفقححال َرجحح َوأاتهَسححفيانَشححهد َقححال َضححري َبححنَحيححيَعححن
َعليحهَهللاَصحلا َهللاَرسولَفسانَ َأجدَملَفإنَهللا،َبَّتابَآخ "َيقول َمسعتهََقالََله ََوماََقال 
َشححئتَمححنَبقححولَآخحح َأصححًابه،َبقححولَآخحح َرسححولهَسححناَ َوالَهللاَكتححابَيَفَأجححدَملَفححإنَوسححلا ،
َ.(2)"غريه َقولََإىلَقوهل َمنَأخرجَوالَمنه 
ًابَ َوقححححولَوسححححلل َعليححححهَهللاَصححححل َهللاَرسححححولَحححححدي َ"فيححححهَهللا َمحححححهَمالحححح َقححححالَو َالصححححا

َببلحدانَالعلح َأهح َعليحهَأدركحتَمحاََوعلح ََاالجتهحاد،ََعلح ََبحرأ ََتَّلامحتََوقدََورأيه ،ََوالتاابعن
َ.(3)غريه"َإىلَمجلته َعنََأخرجَومل

افعيَاإلمححامَهحح اَو ناَ َالَّتححابَكححانََ"مححاَيقححول َهللاَرمحححهَالشححل َعلحح َفالعحح رَموجححودين،َوالسححا
َهللاَصحل َالنحيَأصحًابَأقاويح َإىلَصحرانالح ََيَّحنَملَفحإااَا،مابتاباعهََإالاَََمقطوعََمسعهاََمن

 

َيفَاملسححححود َ،(296َ/11)َالنححححبال َأعححححالمَسححححريَ،(187 َص)َ وَزاجلححححَالبححححنَأمحححححدَمناقححححَبينظححححر ََ(1)
َ.(450 َص)َالفقهَأصول

َ.(4219)َالدور َبرواي َمعنََابنَاتريخينظر َََ(2)
َ.(193َ/1)َاملداركََترتيَبينظر َََ(3)



َ.(1)واحده "َأوَوسل َعليه
َجيحوزَالَأنحهَ"ولحوالََاحليحوان ََفضحليتََجناسحَ ََمسحللَ ََيفََالقاعد ََه هََمطبحاقااََرشدََابنََويقول
َ.(2)خالف..."َفيهاَمسللَ َكانتََوإنََاملشهور،َيفََأحدَإليهَيتقدامَملَقولََإحداث
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َومنها َشىت،َفوائدَهباَتتعلقَعظيمَ َومقولَ ََجليلَ َقاعد َه ه
َ.إحداثَالبدعَوالضالال َأ مامََالطرقَتسدَاََأهناَ-أ

َفيها.َاملختلفَاملسائ َمنَكثريَيَفَالصاوابَإىلَواالستنباطَالعل َأه َتُرشدَأهناَ-ب
قوطَمحنََجنحاََالقاعحد ََهب هََتقيادََمنأنََََ-ج َعليحهَخيشح َتركهحاَومحنَ،والزالح َالبحدعَيفَالسحا
َواالحنراف.َالزيغ

َعلح َعحنَفحإهن َ،القومَوقفَحي َ"قفَهللا َرمحهَالعزيزََعبدََبنََعمرََالعادلََاخلليفَ ََقال
واََانف ََوببصرََ،وقفوا َفلحئنَأححر،،ََفيهحاََكحانََلحوََوابلفضح ََأقحو،،ََكحانواََكشحفهاََعلح ََوهح ََ،كفحا
نته ،َعحنَورغحبَهحديه َخحالفََمحنََإالََأحدثهََفماََ،بعده ََحدثََقلت   َمنحهَوصحفواَولقحدَسحا
ر،ََفحوقه ََفمحاََ،يَّفيََمباََمنهََوتَّلامواََ،ييشفََما رَدوهنح ََومحاََحمسحا رَلقحدَ،مقصحا َقحومَعحنه َقصحا

َ.(3)"مستقي َهد،َلعل َال َبنَفيماَوإهن َ،وافغلَ ََآخرونَوجتاوزه َفجفوا،
 : هللا رمحه أمحد اإلمام قول معىن توجيه اثنياا: 

َاإلمحامَمقولحَ َسحنتناولَولح اَهلحا َالصحًي َالفه َعل َمبينََالقاعد ََهل هََالصًي ََالتطبيق
َتعاىل َهللاَتوفيقَبعدَاملرادَيتض َوإبيضاحهماَالقاعد ،َه هَشطر َبتوضي َهللاََرمحهََأمحد
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 : ابلقاعدة   وعالقتها

َوأنحححهَواالتفحححاق،َالقحححو َمحححنَواححححد َدرجحححَ َيفَليسحححتَالعلححح َمسحححائ َأنَالعلمحححا َعنحححدَراملتقحححرَا
 

َ(.35)َللبيهقيَالَّرب،ََالسننينظر َ (1)
َ.(69)ََاجملتهدََبداي ينظر َََ(2)
َ.(28-27َ/4)َالقيا َالبنَاملوقاعنَعالمإََينظر َ(3)



َاألوىل َطبقححا ،َ"والعلحح َهللا َرمحححهَالشححافعيَاإلمححامَيقححولَاالخححتالف،َهحح اَمراعححا َمححنَبححدَال
َيعلح َفحالَصحًايبََيقحولََأنََالثالثح  ََسحن ،ََوالََكتحاابَاََلحي ََفيماََاإلمجاعََالثاني  ََوالسن ،ََالَّتاب

َ.(1)القياس"ََاخلامس  َالصًاب ،ََاختالفَالرابع  َالصًاب ،َمنَخمالفََله
َملحححاَوتفريعحححاَالسحححلف،َأنشحححلهَملحححاَتتمحححَ َتَّحححونَأنَينبغحححيَاخللحححفَفيهحححاَيحححتَّل َالحححيتَفاملسحححائ 

َعحنَفيهَويوجدَإالَشي َيَّادَ"الَهللا َرمحهَأمحدَاإلمامََقالََوهل اََدوه،قعَاََملاََوتطبيقاََأصلوه،
َ.(2)وسلا "َعليهََهللاَصلا َالنيَأصًاب
َتطبيحححقَبيحححانَمححح َأنحححواع،َثالثحححَ َإىلَتقسحححيمهاَفيمَّننحححاَالعلححح َمسحححائ َجممححح َاسحححتقرأانَفحححإن
َالثالث  َاألنواعَه هَمنَنوعَك َيَفَالقاعد 
:  النوع   •  : ع يها جممع مسا ل األول 

 إن  »َوسحل  َعليهََهللاََصل ََالنيََقالََوقدََاجلازم،ََاليقيينَلََالعل ََيفيدََقطعي ،ََحجَ ََاإلمجاع
ي َأنَعلحح َيححدلَ"احلححدي َهللا َرمحححهَالقححار َعلححيَاملححالَقححالَ،(3)«ضططالل  ع طط  جتتمططع ًل أمطط 

َعحححنَيَّحححونَالَألنحححهَالعحححوام َإبمجحححاعَعحححرب َوالَالعلمحححا ،َإمجحححاعَواملحححرادَ،ححححقَاَاملسحححلمنَاجتمحححاع
 .(4)عل "

َواجحبََشحرعي ،ََحجحَ ََفهحوََاإلمجحاعََانعقحدََإااََأنطه:   هط   بقاعطدتنا  اإلمجطاع  حجي    وعالق 
اَللعلحح َموجححبَ"اإلمجححاعَهللا َرمحححهَالسرخسححيَقححالَعنححه،َاخلححروجَجيححوزَوالَاتباعححه، َمبنزلححَ َ،قطعححا
َبحرأ َاإلمجحاعَخمالفحَ َجيحوزَالَ،لحهَيعرتضَرأ َابعتبارَابلنَصَالعم ََتركََجيوزََالََفَّماََالنص،

 

َ(.93َ/4)َاملوقعنَإعالمينظر َََ(1)
َ.(678 َص)َمحدألَالسجستا:َداودَأيبَمسائ َ(2)
َابحنَقحالَ.(37َ/3)َاحلليح ََيفََنعحي ََوأبحوََ(،200-199ََ/1)ََواحلاك ََ(،2167)ََالرتم  ََأخرجهََ(3)

َوقححححالَ.صححححًي َفمعنححححاهَسححححندهَوالَلفظححححهَيصحححح َملَوإنَهحححح اَ( ٥٤٠َ/١)َاألحَّححححامَأصححححولَيفَحححححزم
َاملرفححوعَيفَمتعححدد َوشححواهدَكثححري ََأسححانيدَاوَاملححنَمشححهورَ( ٥٣٨)َاحلسححن َاملقاصححدَيفَالسححخاو 

َ.(1331)ََالصًيً َالسلسل َيفَطرقهَمبجموعَاأللبا:َهحسنَاحلديَ َوَ.وغريه
َ.(61َ/2)َاملفاتي َمرقا َ(4)



َ.(1)بدليله"َاإلمجاعَانعقدَبعدماَلهَيعرتض
َاإلمجحاعَمسائ َيفَوإمام َعليها،ََجمم ََمسللَ ََخمالفَ ََيفََسلفََل ََيَّونََلنََش ََفبال

َشحبهَ ََالََقطعيحااََاإلمجحاعََكحانََإااََوهح اََالَّفحر،ََإىلََاإلمجاعََخمالفَ ََتص ََوقدََ،اعليهََأمجعواََنم
ََكمححاََفيححه، َفيهححاَيُقطحح َمسححللَ َ"فَّحح َقححال َحيحح َهللاَرمحححهَتيميححَ َابححنَاإلسححالمَشححيخَالحح َبححنا

ََممححاَفإهنححاَاملححنمننَمححنَاملنححازعَوابنتفححا َابإلمجححاع َاإلمجححاعَهحح اَمثحح َوخمححالفَاهلححد،،َفيححهَهللاَبححنل
،َالحنَصَخمححالفَيَّفحرَكمحاََيَّفحر، َالَقححدَفهنحاَ،بحهَيقطحح َوالَاإلمجحاع،َيظحنَكحانََإااَوأمححاَالبحنِا
َيَّفحر َالَقحدَاإلمجاعَه اَمث َوخمالفَالرسول،َجهَ َمنَاهلد،َفيهَتبنَمماَأبهناََأيضااََيقط 
َاخلطححابَفصحح َهححوَوهحح اَالقححول،َهحح اَخححالفَيفَوالصححوابَخطححل،َاإلمجححاعَظححنَيَّححونَقححدَبحح 
َ.(2)يَّفر"َالَوماَاإلمجاعَخمالفَ َمنَبهَيَّفرَفيما

َاجملهحول"َ"اإلمجحاعَمنَواحل رَحجيته،َعل َاملتفقَاإلمجاعََثبو ََمنََالتًققَََُجيبََول ن
،ََفهحوََاإلمجاعَ ََادلع ََ"منَ ََبقولِه ََهللاََرمحهََأمحدَََُاإلمامَََُعناهََال   َاختلفحوا"،ََالنحاسَ ََلعح َلََكحااب،
َ.(3)إمجاعاا"َفلي َ َخالفَ،َفيهَيُعل ََُالَ"ماَقال َوأيضاا
اخحتالفََوَسحائغ،،اخحتالفََنوعحاِن َواالخحتالف  فيهطا    اخت فطوا  مسطا ل    الثطا::   النوع   •
َسائٍغ.َغريَُ

َضرابن ََالشريعَ َيفَالواق َ"االجتهادَهللا َرمحهَالشاطيَاإلمامَقال
َيفتقححرَمححاَمبعرفححَ َاضححطلعواَالحح ينَأهلححهَعححنَالصححادرَوهححوَشححرعاا،َاملعتححربََُاالجتهححادَأحححدمها 

َاالجتهاد.ََإليه
َحقيقتحهََألنََإليحه ََاالجتهحادََيفتقحرََمباََبعارفََلي ََعمنََالصادرََوهوََاملعترب،ََغريََوالثا: 

َللهو،.َواتباعَ،ٍَ ،ع م ايَيفَوخ ب  ََواألغراض،َالتشهايََمبجرادَرأ َأنه
رَ ََرأ ََفَّ  َهللاَأنحزلَالح  ََاحلحقَاََضحدَاََألنحهََاعتبحاره ََعحدمََيفََِمريَ ََفالََالوجهََه اََعل ََص د 

 

َ.(308َ/1)َالسرخسيَأصولَ(1)
َ(.39َ/7)َالفتاو،َجمموعَ(2)
َ.(175َ/2)َاملوقعنَإعالمينظر َََ(3)



َ.(1)تعاىل"
َوهي َوسواغه،َالقولَاعتبارَضواب َاكرَالبابَه اَيفََوامله 

أنَيَّححونَالنححاظرَيفَاملسححلل َاملختلححفَفيهححاَمححنَأهحح َاالجتهححادَاملطلححقَأوََاألول:  الضططاب 
َاالجتهادَاجلزئي.

َاملختلفَفيها.َأنَيب لَاجملتهدَوسعهَحنَالنظرَيفَاملسللَ َالثا::  الضاب 
َأنَيَّونَقصدَاجملتهدَالوصولَإىلَاحلقَالَاتباعَهواه.َالثالث:  الضاب 
أنَيعدمَالدلي َاخلاصَالصري َيفَاملسلل َاملختلفَفيها،َأوَيوجدَدليح َََالرابع:   الضاب 

َلَّنَداللتهَغريَقطعي .
َ.(2)أالَيرتتبَعل َاخلالفَيفَاملسلل َبغيَوفرق َوتنازعَاخلامس:  الضاب 

قحالَالنحوو َرمححهَ،َاجليحَاَاأوَقياسحَاَااَأوَإمجاعحَانصحَاأنَالَخيحالفَبقولحهََََالضاب  السطاس:: 
اَأوَااَملَخيالفَنصحَاإعل َم نَخالفهََوالَللقاضيَأنَي عرتضََََلي َللمفيتََ هللا َ"وك ل َقالوا

ََ.(3)"اجليَاَاأوَقياسَاَاإمجاعَا
َاملتبحوعن،ََالحدينََوأئمَ ََالسلفََأقوالََجمموعََعنََالقولََه اََخيرجََالََأنََ: ضاب  السابعال
َاملتبوعنَواألئمَ َالسلفَأقوالَد و ر انَ َألنَاملسلل  َيفََجديدٍَََقولََإحداثََالقولََيفََيَّونََفال
اَيتضحححمنَثالثحححَ َأوَاالخحححتالفَيفَقحححولنَعلححح  َتلححح َعحححنَخيحححرجَالَاحلحححقَأنَعلححح َمحححنه َإمجاعحححا

َوأهنح َأقحاويله ،َجممحوعَعحنَخحرجَاحلحقَاَأنَواعتقادََضالل ،ََعل ََجتتم ََالََاألمَ ََألنََاألقاوي  
َ.ضاللَ َعل َأمجعواَقدَأهن َاعتقادََُمنهَيلزمََاحلقا،َإصابَ ََواَنأخطَقدَمجيعاا

خُيتحارََصحل َهللاَعليحهَوسحل إااَاختلفَأصًابَرسحولَهللاَ"واإلمامَأمحدَرمحهَهللاَيقول َ
نَبعحححده " رجَعحححنَقحححوهل َإىلَمححح  رجَمحححنََوقحححال، محححنَأقحححاويله ،َوالَخيحححُ ا َ"يلحححزمَمحححنَقحححال َخيحححُ أيضحححا

 

َ(.131َ/5)َاملوافقا َ(1)
َ(.94-87 َص)اخلالفَأنواعهَوضوابطهَحلسنَالعصيميََ(2)
َ(.2َ/24)َللنوو َمسل صًي َشرحََ(3)



َ.(1)أقاويله َإااَاختلفواَأنَخُيرجَمنَأقاويله َإااَأمجعوا"
َأنه:  ه  الع   مسا ل من الثا: النوع هبذا قاعدتنا  وعالق 

َوخمالفِته .َعليه َاخلروجَوجتنبََُأقواهل ،َمنَالصوابَحتراِ َجببَ-أ
َملحححنَ َجيحححوزََُفحححالَمحححا،َمسحححلل ٍََيفَمحححثالاََقحححولنََِعلححح َعصحححرٍََيفَاجملتهحححدونَ َاختلحححفَ َلحححوَأنحححهَ-ب
َعلح َإمجحاعَ،َقحولنََِعلح َاخحتالف ه ََألنَلََ -األصحولينَ ََمجهحورَََِعنحد-ََاثلح ٍَََقحولٍَََإحداثَََُبعد ه 
َاملتحلخرََُبحهََِينفحردََُقحولٍََ"ك َ َهللا ََرمحهََتيميل َ ََابنَََُاإلسالمَََِشيخَََُقالَ ََول اََ سوامهاََماََك اَََِبطالنَِ
َ.(2)خطل"َيَّونََُفإنهََُمنه ،ََأحدَ،َإليهََِيسبق هَوملَ َاملتقدمن ،َعنَِ

َوقح َملحنَمغفحورَوهوَفساده،َلهَظهرَملنَوتركهَهجرهََفالواجبََالسا غ    غي    اخلالف    وأم ا
َدقيححقَيفَاخلطححلَأنَلَريححبَ"والَ هللاَرمحححهَتيميححَ َابححنَاإلسححالمََِشححيخَقححالَاالجتهححاد،َأهحح َمححنَفيححه
َأكثحرََُهللح َ َالح َ َولحوالَاالعتقاديح ،َ أ َالعلميحَ َاملسحائ َيفَالح َكانََوإنََلألمَ ََمغفورََالعل 

َ.(3)األملِ "َفضال َِ
:   النوع   • َملَومحاَصحري ،َنصَ َفيهاَوردَ َماَنوعاِن َوهيَ  فيها   يت  موا لم  مسا ل    الثالث 
 يرد .
َصريٌح:  نص    فيها  وورس  فيها يت  موا ل مسا ل -أ

َداللحَ َكانحتََ"فحإنََهللا ََرمححهََالقي ََابنََقالََخمالفته،ََوحرمتََإليه،ََواملصريََبهََالقولََوجب
َيُطلح بََُوالَبحه،َويفحيتَبحهَيعمح َأنَفلحهََُاملحراد،َغريَحيتم َالَمسعهَمنَلَّ َبيِانَ ََظاهر ََاحلدي 

َمنَ َخالفهَوإنَ َوسل َعليهَهللاَصل َهللاَرسولَقولَاحلجَ َب َ،إمامَأوَفقيهََقولََمنَ ََالتزكي َََُله
َ.(4)خالف ه"

ِئ  َعنحححدماَهللاَرمححححهَاأللبحححا:َيححححقول َأمححححدَاإلمحححامَعحححنَتححح كروهناَالحححيتَالَّلمحححَ َموضححح َمحححاَسحححُ
كََ قولحهََوهحيََوينيحدها،ََتيميحَ ََابحنََاإلسحالمََشحيخََعنهََوينحقلهحا َلح َفيهحاَلحي ََمححسللَ ََوكحح َاََ"إّيا

 

َ(.4َ/1113يفَأصولَالفقهَ)َالعد ََينظر َ(1)
َ(.291َ/21)َالفتاو،َجمموعَ(2)
َ(.165َ/20)َالفتاو،َجمموعَ(3)
َ(.181َ/4)َاملوقعنَإعالمَ(4)



َأخح هحا َضحوابح َمحاََموض  َاملَّانََه اَيفَهلاَهح َ إمام"
اَاحلحححدي َكحححانََإااَنحقححححول َ"حنححححنَالشايححححخ َفلجحححاب ًا َعلحححح َفححححيَاملعروفححححَ َححححدودهَيفَصحححًي
افعيَاإلمححامَكححالمََأييتَاملصححطل  َأحححد،َهبححاَيقحح َملَوإنَالصححاًيًَ َابلسححناَ َاألخحح َجيححبَأنححاهَالشححا

اََوأعحين-ََاحلدي ََكانََإااََأماا َإااََفًينئح ََ،املعحا:ََمحنََوجوهحاََحيتمح ََ-الصحًي ََاحلحدي ََطبعحا
اَاملتححل خارَاخحححتارَمححا َهحح اَوعلحح َ،األئمححَ َمححنَسححلفَلححهَيَّححونَأنَبححدَاَفححالَالوجححوهَتلحح َمححنَوجهححا

َ.(1)أمححد"َمحاماإلَكالمََحنم 
َمحنَبهَعم َمبنَعلمهَعدمَحرادجمبَالصارحيحَ َالصًيًَ َاألحادي ََيردَاََمحنََخحطحلََنعل ََوهنا
لف افعيَاإلمححامَقححالَوقححدَ،السححل َيثبححتَالحح  َالوقححتَفحححيَاخلحححربَيقبحح َأنَوجححب"َهللا َرمحححهَالشححا
َيَّحنَ"وملَهللا َرمححهَالقيحح َاَابحنَمحَ العالَوقحال،َ(2)اخلحرب"َمبثح ََاألئمحَ ََمنََعم ََميَضََملََوإنََفيه،

حًي َاحلحححدي َعلححح َيقحححدامَتعحححاىلَهللاَرمححححهَأمححححدَاإلمحححام اَوالَرأّيَاَوالَعمحححالاََالصحححا َقحححولَوالَقياسحححا
َ.(3)"إمجاعااَالنااسَمنَكثريََيسحمايهَ ال ََابملخالفَعلمهَعحدمَوالَصاححب،

أنححهَلححي َمجيحح َاألحاديحح َالصححًيً ََكحح ل ََمححنَاملقححررَلححد،َأهحح َالعلحح أبنححهََإًل أنططه ين ططه
ًَا  َاحلححدي َالَيسححتلزمَالعمحح َبححه َالثابتحح َعححنَرسححولَهللاَصححل َهللاَعليححهَوسححل َيُعمحح َهبححا،َفصحح

ومنحهَمحاَهحوَمحنَاخلصحائصَََماَهوَمنسوخ،َومنهَماَهوَعامَدخلحهَالتخصحيص،ََاحلدي ََفمن
اتفقَالصحًاب َأوََ َأبنومنهَماَانعقدَاإلمجاعَعل َعدمَالعم َبهََالنبوي َأوَحوادثَاألعيان،
فححقَقَاإلمجححاع،َوهحح اَمححنه َمتَاالَجيححوزَالعمحح َبححهَإنَحتقححَا،َفحححبححدي التححابعونَعلحح َتححركَالعمحح َ

َعليهَبنَأه َالعل .
َكحانَرجحالَمحنَأهح َ" ََرمححهَهللاََمالح اإلمحامََلَََوقحرمحهَهللاََََفقدَنق َالقاضيَعياض وقحد

ثونَابألحاديحح ،َوتححبلغه َعححنَغححريه ،َفيقولححون َمححاَجنهحح َهحح ا َولَّححنَنَحيححدَاالعلحح َمححنَالتححابع
َ.(4)مض َالعم َعل َغريه"

 

َ.(164 َص)َالعيننَبوأَبراهي إَبنََمحدألَسناال َ(1)
َ.(164)َرق َ(423 َص)َالرسال َ(2)
َ(.53َ/2)َاملوقعنَإعالمَ(3)
َ.(45َ/1ترتيبَاملداركَ)َ(4)



فحححإهن َيتبعحححونَاحلححححدي ََ"فلمحححاَاألئمحححح َوفقهحححا َأهححح َاحلحححدي َ رمححححهَهللاوقحححالَابحححنَرجحححبَ
َكححانَمعمححوالَبححهَعنححدَالصححًاب َومححنَبعححده ،َأوَعنححدَطائفحح َمححنه . َالصححًي َحيحح َكححان،َإاا

َ.(1)"إالَعل َعل َأنهَالَيعم َبهَألهن َماَتركوهَ فالَجيوزَالعم َبهَاتفقَعل َتركهفلماَماَ

سحخَلحهَإماَعم َسحائر،َأوَفعح َمتحواتر،َأوَن-،َمنَأنَيعارضهَماَهوَأوىلَمنهََ"فإااَتعرَا
َ.(2)عل َاستعمالهَواملصريَإليه"َاتفقَاملسلمونَكله َمنَأه َالسنَ َ-بغريه

هحا َ"لحي َقَبعحضَأهح َالعلح َعليقحدَيطلحََالصًيً َاليتَتُحركَالعمح َهبحادي ََوه هَاألحا
فحإطالقه َ"لحي َعليحهَالعمح "َالَيلحزمَأنَيَّحونَاحلحدي َضحعيفاا،َبح َقحدَيَّحونَََعليهَالعم ".

ا،َلَّنَتُركَالعم َبهَلألسبابَاليتَاكرانَسابقاا. ًا َصًي
هللاَعليححهََألقوالححهَصححل قححدَبلححغَمححنَتعظححي َالسححلفَأنححهََ: وخالصطط  القططول يف هططذه ا سطط ل 

،َماَاومتشاهبهَاواملَّان َالسامق ،َفه َأعل َالناسَبسنته َأحاطواَمبًَّمهََوسل َاملنزل َالرفيعَ 
دخلححهَالتخصححيصَومححاَبقححيَعلحح َعمومححه،َومححاَانعقححدَعليححهَاإلمجححاعَابلعمحح َبححهَومححاَاتفححقَعلحح َ

َكانححتَالعنايحح َأبقححوالَالسححلفَوفقههحح َوعملهحح َابلنصححوصَعصححم َمححنَ الزلحح َيفَكثححريَتركحه َلحح ا
شححيخََ،َوفهمححواَمححرادَالشححارعَمنهححا،َقححالمححنَاالسححتنباطا ،َفقححدَأحححاطواَجبملحح َمححنَالنصححوص

»أكثحرَالنصحوصَعحنَاإلمحامَأمححدَأنحهَالَجيحوزَاإلسالمَابنَتيمي َمبينااَأمهي َاتباعَه اَاملنه  ََ
ألهححح َزمانحححهَوحنحححوه َاسحححتعمالَظحححواهرَالَّتحححابَقبححح َالبًححح َعمحححاَيفسحححرهاَمحححنَالسحححن َوأقحححوالَ

َفحإنَالظحاهرَالح  َال،َوه اَهوَالصًي َال  َاختارهَأبوَاخلطابَوغحريهََالصًاب َوالتابعن.
فإااَغلحبَعلح َالظحنَانتفحا َ،َالَيغلبَعل َالظنَمقتضاهَيغلبَعل َالظنَانتفا َماَيعارضه

الَحتصحح َللمتححلخرينَيفَأكثححرَالعمومححا َإالََوهحح هَالغلبححَ َ،غلححبَعلحح َالظححنَمقتضححاهَمعارضححه
َ.(3)املعارض«بعدَالبً َعنَ

َأمراِن َاجملتهدَ َفيلزمََُصريح   نص    فيها  يرسم   ول فيها يت  موا ل مسا ل -ب
َكانحتَ ََ"وإنَ َهللاُ َرمححهَالقحي ََِابنََُقالَ َاحلَِّ ،ََاستنباطَََِيفََجهِدهََواستفراغَََُُوسِعهََب لَََُ-1

 

َ.(83ص َفض َعل َالسلفَعل َعل َاخللفَ)َ(1)
َ.(66َ/1بنَالقطانَ)الاإلقناعَََ(2)
 (. 420: ص)  هيةالقواعد النورانية الفق (3)



َيتومهححهَمبححاَيفححيتَوالَيعمحح َأنَلححهَجيححزَملَمنهححا،َاملححرادَلححهَيتبححنَالَخفيحح َاَ-احلححدي ََِ أ -َداللتحُحه
َ.(1)ووجهه"َاحلدي َبيانَويطلبَيسللَحىتََمراداا

َهللا َرمححححهَالشحححاطيَقحححالَمنهحححا،َواالسحححتنباطَالنصحححوصَفهححح َيفَالسحححلفَمحححنه َاتبحححاعَ-2
َالعمح ََيفََعليحهََكحانواََومحاََاألوللحون،ََمنهََفه ََماََمراعا ََالشرعيََالدلي ََيفََانظرََك ََعل ََ"جيب
ا َوقححالَ،(2)والعمحح "َالعلحح َيفَوأقححومَابلصححواب،َأحححر،َفهححوَبححه، َخمالفححَ َمححنَاحلحح رَ َ"احلحح رَ َأيضححا

َ.(3)به"ََأحقَلَاألولونَلَّانَما،َفض َ،ََث َلَكانََفلوَاألولن،
َكحالمَللسحلفَفيهحاوهب اَيتبنَلنحاَأنَاملسحلل ََ َكانحتَحادثح َوالَيوجحد ،َفإنحهَيَّفحيَأنَإاا

الَوهبح اَسلفَيفَطريق َاالستنباط،َفالَيستًدثَطريقح َجديحد َيفَالفهح ،َََيَّونَللمجتهد
َ.خيرجَعنَاألصولَاليتَجر،َعليهَالسلفَفيها

 : إلماماب ا قصوس  بيانو     إمام"  فيها لك "ليس : قوله هو الثا: الش ر  -2
ًابَ َإمامححَ َإمححام" َفيهححاَلحح َ"لححي َ قولححهَيفَابإلمامححَ َهللاَرمحححهَأمحححدَاإلمححامَأراد َإاَ الصححا
عححنَالتححابعنَإالَويوجححدَفيححهَعححنَأصححًابَالنححيََشححي جيححي َالَيَّححادَالَآخححر َموضحح َيفَصححرلح

َ.(4)صل َهللاَعليهَوسل 
 الصحايب:  قول حجي  مس ل  •
لواَإمنححاَأهنحح َظححنَورمبححاَشححيئاا،َيححراه َالَقححدَالصححًابَ َقححدرَجهحح َمححن َمبجححردَغححريه َعلحح َُفضححِا
ََمحاَحبقيقحَ َاجلهح َمحنَوهح اََصحًب ،ََهلح ََلحي ََممحنََغحريه ََكقحولََقوهل ََفريونََأكثر ََالََالصًبَ 
َعحنَبحهَامتحازواَمحاَتظهحرَعديحد َجوانحبَدوعحدَاَهللاَرمححهَالقحي َابحنَاإلمحامََبنََوقدََعليه،ََكانوا
َوفتحاويه ،َاملتحلخرينَآرا َمنَهباَابألخ َأوىلَهناإ"َ ه وآاثَرَالصًابَ َفتو،ََعنََفيقولََغريه ،
َوعلح ََعليهََوسالمهََهللاََصلوا -ََالرسولََعصرََمنََأهلهاََقربََحبسبََالصوابََإىلََقرهباََوأن
َمححنَأوىلَالتححابعنَوفتححاو،َالتححابعن،َفتححاو،َمححنَهبححاَينخحح َأنَأوىلَالصححًابَ َفتححاو،َوأنَ،-آلححه

 

َ(.33-32َ/1)َاملوقعنَإعالمَ(1)
َ(.289َ/3)َاملوافقا َ(2)
َ(.280َ/3)َاملوافقا َ(3)
َ.(678 َص)َمحدألَالسجستا:َداودَأيبَمسائ َ(4)



َوهح اََأغلب،ََالصوابََكانََأقربََابلرسولََالعهدََكانََوكلماََ،جراََوهل ََالتابعن،ََاتبعيََفتاو،
َأكثحرَأقحواهل َيفَالصحوابَوهَّح اَ...املسحائ ََمحنََفحردََفحردََكح ََحبسحبََالََاجلحن ََحبسحبََحَّ 
َكالتفحححاو ََواملتحححلخرينَاملتقحححدمنَعلحححومَبحححنَالتفحححاو َفحححإنَبعحححده  َمحححنَأقحححوالَيفَالصحححوابَمحححن
اَع رهَماَيدر َفالَ...والدينَالفض َيفََبينه ََال   َأولئح َأقحوالَبحنَسحو،َإااَهللاَعنحدَغحدا

َهبحححاَاألخححح َعحححنَإااَفَّيحححفَ!عليهحححا َرجًهحححاَإااَفَّيحححفَوفتحححاويه ،َهحححنال َوأقحححوالَوفتحححاويه 
َوشحهدَهلحا،َاملتحلخرينَخحالفَمحنَعقوبحَ َواستجازَالصًاب ،ََبقولََاألخ ََومن ََوإفتا ،ََحَّماا
َاملشحهورَابملثح ََأخح ََلقحدََاتهللََ!اإلسحالم ََيَّيدََوأنهََالعل ،ََأه ََوخمالفَ ََوالضاللَ ََابلبدعَ ََعليه
َوكثححريَبدائححه،َورمححاه َأثوابححه،َوكسححاه َهححو،َابمسحهَالرسححولَورثححَ َ ومسححَ(،وانسححلتَبححدائهاَرمتحين)

َقلححدانهَمححنَبقححولَاألخحح َكلهحح ََاألمححَ َعلحح َجيححبَأنححهَويعلححنَويقححولَويصححي َيصححرخَهححنال َمححن
َ.(1)الصًاب "َمنَوغريه َوعليَوعثمانَوعمرَبَّرَأيبَبقولَاألخ َجيوزَوالَديننا،
َاحلنفيحححَ َمحححنَاملتحححلخرينَمحححنَالصحححًايبَقحححولَحجيحححَ َعحححدمَزعححح َمحححنَشحححبهَ َهللاَرمححححهَاكحححرَث

َسحتَ َمحنَإليهَاهبواَماَبطالنَوبنَ،عليه َوردَاملتَّلمن،ََوأكثرََواحلنابل ،ََواملالَّيَ ََوالشافعيَ 
اََوأربعن َمحنَأبكثحرَغحريه َعلح َالصحًابَ َوفض َالصًايب،َقولَحجيَ ََإثبا ََفيهََوبنََ،وجها
َََ.(2)الصًبَ َجمرد

َأوجه َستَ َعنَخترجَالَفتاويه َ-عليه َهللاَرضوان-َفالصًابَ 
َوسل .َعليهَهللاَصل َالنيَمنَمسعهاَيَّونََأنََأحدها: 
َمنه.َمسعهاََممنَمسعهاَيَّونَأنَالثا:: 
َعلينا.َخفيَفهماَهللاَكتابََمنَآيَ َمنَفهمهاََيَّونَأنَالثالث: 
َوحده.َهباَاملفيتَقولَإالَإليناَينق َوملَملنه ،َعليهاَاتفقَقدَيَّونَأنَالرابع: 

َأوَعنحا،َبحهَانفحردَالح  َالوجحهَعلح ََاللفح ََوداللحَ ََابللغَ ََعلمهََلَّمالََيَّونََأنََاخلامس: 
َصحل َالنحيَرؤيحَ َمحنَالزمانَطولَعل َفهموهاََأمورََجملموعََأوََابخلطاب،ََاقرتنتََحاليَ ََلقرائن

 

َ(.91-90َ/4)َاملوقعنَإعالمَ(1)
َ(.118-94َ/4)َاملوقعنَإعالمََانظر َ(2)



َتنزيحح َوشححهودَمبقاصححدهَوالعلحح َكالمححهََومسححاعَوسححريتهَوأحوالححهَأفعالححه،َومشححاهد َوسححل َعليححهَهللا
َحنن.َنفهمهَالَماَفه َفيَّونَابلفع ،َأتويلهَومشاهد ََالوحي

 ات اعها.  جيب حج  فتواه  ت ون اخلمس  التقاسير   هذه   وع  
َواملحرادَفهمه،َيفََوأخطلََوسل ،ََعليهََهللاََصل ََالرسولََيردهََملََماََفه ََيَّونََأنََالساس:: 

اَومعلححححومَحجحححح ،َقولححححهَيَّححححونَالَالتقححححديرَهحححح اَوعلحححح َفهمححححه،َمححححاَغححححري مخسحححح ََوقححححوعَأنَقطعححححا
َفيحهَيشح َالَمحاَهح اَ،منَسحتَ َواحدَاحتمالَوقوعَمنَالظنَعل َأغلبست ََمنََ احتماال
اَيفيححدَوالححح َعاقحح ، اَظنحححا َمحححنَأقححوالَمحححنَخالفححهَمحححاَدونَقولححهَيفَالصحححوابَأنَعلحح َقحححوّيَاَغالبححا
َ.(1)الوجهَه اَالعارفَويَّفيَمتعن،َبهَوالعم َالغالب،ََالظنَإالَاملطلوبََولي َبعده،
 فيها:  الصحايب قول حجي  يف اخلالف وقع الي  الصورة  •

َخحالف،ََهح اََيفََوقح ََفقدََالصاًاب ،ََمنََغريهََخيالفََوملََفيه،ََنصَاََالََفيماََالصاًايبََقول
َبعضحه َقحالَ"وإنَهللا َرمححهَتيميحَ َابحنَاإلسحالمَشحيخَقحالَكمحاََحبجايتحه،َالقولَعل ََفاجلمهور

ًابَ َيعحححىن- َالعلمحححا َومجهحححورَنحححزاع،َفيحححهَفهححح اَينتشحححرَوملَهخبالفحححَبعضحححه َيقححح َوملَقحححوالاََ-الصحححا
ون افعيَعنحححهَاملشحححهورَيفَوأمححححدَومالححح َحنيفحححَ َكحححليبََبحححهَحيتجحححا َكتبحححهََويفَقوليحححه،َأححححدَيفَوالشحححا
اسَمحححنَولَّحححنَ،موضححح َغحححريَيفَالححح َمبثححح َاالحتجحححاجَاجلديحححد  َالقحححولَهحححوَهححح اَيقحححولَمحححنَالنحححا
َََ.(2)القدمي"
َعحنَاشتهرَكماََمردود،َفقولهَالساناَ َأوَالقرآنَمنََنصااََكانََمنََكائناََصًايبََخالفََوإن

َرسحولَعحنَأححدثَّ َهللا،َيعح بَّ َحىتَمنتهنََأراك ََماََ،"وهللاََقوله ََعنهََهللاََرضيََعبلاسََابن
َ.(3)وعمر"َبَّرَأيبَعنَوحتدثوانََهللا،

 : القاعدة  هذه  ع   ين ين ما اثلثاا: 
َيلي َماَالقاعد َه هَعل َينبين

 

َ(.113َ/4)َاملوقعنَإعالمََانظر َ(1)
َ.(14َ/20)َالفتاو،َجمموعَ(2)
َ.(206َ/2)املعادََزادَ(،2377)وفضلهََالعل ََبيانَجام ََينظر َ(3)



َالسابقن.َالعلما ََِخمالفَ َمنَواحل رَالصاحلن،َالسلفََِسبي ََِاتباعَ-1
ََعليه.َاتفُقواَفيماَإمجاعه ََخرقَعدمَ-2
َفيه.َاختلفواَفيماَه خالفَخارٍجَعنَقولََإحداثَجيوزَالَ-3
َيتَّلمحححواَملَفيمحححاَفهمهححح َوفحححقَيَّحححونَالشحححرعيَ َالنصحححوصَمحححنَاالسحححتنباطَيفَاالجتهحححادَ-4
ََفيه.

َالتلقي.َيفَمصادره َعل َاالعتمادَ-5
َاالستنباط.َيفَومناهجه َاالستدالل،َيفَطرقه َسلوكَ-6

َواحلمدَهللَربَالعاملن.


