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 دينهلل   أمللر عليهلل  رويسلل   إلصلل ه    هلل قووف    الحلل     فهومهلل   يف  جعلل     نأ  ةاألم    على  اهلل  مع  ن    نم  

 فقلل    الشللرا   تنفيذ   إليهم وأوك   وتنزيله  حك ماأل اس نب ط  و العلم أله   االج ه د    فشرع

ين    أ يُّه    ي  }:  سبح ن 
ذ  نُوا    ال  ُ ُلوا    ال    آم  ي د    ت ق  أ نُ م    الص  ن  ُحُرم    و  م  ًدا  م نُكم  ق   ل  ُ   و  مِّ ا   مُّ  ع  ز  ُ    ف جلل  ثلل   مِّ

ن    ق        م  
م    م  ُكمُ   الن ع  ا  ه      ي ح  و  د      ذ  نُكم    ع  ًي   مِّ د  ب ة    ه  ل غ    ه  ع  ة    أ و    ال ك  ف  ر  ين    ط علل  مُ   ك 

سلل  ك  ُ    أ و  م  د   علل 

ل ك   ي  ًم   ذ 
ي ُذوق    ص  ه       لِّ ه    و  ر  ف    أ م  م   الّل ُ   ع  ل   ع  ن   سلل  ملل  مُ  علل  د   و  ي نلل  ق  اللللّ ُ  م نلل  ُ  اللللّ ُ  ف  يللز   و  ز   ُذو ع 

ا}:  سبح ن   وق     [95:  ]الم  دة  {ان   ق  م إ ذ  ر    ج   ُهم    و  ن    أ م  ن    مِّ ف    أ و    األ م  و  اُعوا    ال خ  و    ه      أ ذ  للل   و 

دُّوهُ  ُسو     إ ل ى  ر  إ ل ى  الر  للل   و  ر   ُأو  ن ُهم   األ ملل 
ملل  ُ  ملل 

ل  ع  ين   ل 
ذ  ن ُهم   ي سلل   نب ُوون  ُ  اللل 

ال   ملل  و  للل  ُ   و   اللللّ    ف ضلل 

ي ُكم   ل  ُ  ُ   ع  م  ح  ر  ُ مُ   و  ي و    ال ت ب ع  ل يال  إ ال     ن  الش   [.83:  ]النس    {ق 

 عجللز  الللذ   اهلل  ك لل    حفلل     تملل م  مللن  وهللو   له   بةومنق    األمة  لهذه  ةيّ صخصو  وهذه

 عللن الحللر     الشللريعة  رفعلل   -االج هلل د  ةمشللروعيّ   وهو-  المعنى  ولهذا  الس هقة   ماألم    عن 

 ؛الصللوا    ف تلل    وإن  األجللر  تحرم   فلم   الحّ    طلب  يف   وسع    هذ   الذ   المخلص  المج هد

 اهلل رادملل  عرفةلم هجهد    واس فرغ   وسع    هذ   قد  دام  وم    هإص ه    ال  الح   هولب   مكل    ألن 

 األصللوليون  متكلّ   وقد  المخ لفة.  دي عم    لم  م   مخ لف    يضره  وال  السع   هذا  على  يث    فإن 

 ؟ ومخوئللً    مصلليبً   هنلل    أن  أم  اج هلل ده  دجللرهم  مصيب  هو  ه   المج هد  وحكم  االج ه د  يف

 ق  لل   كللّ    حلل و   وقللد  األجللر؟  أم  اإلثللم  هللو  هلل   ؟ حكم  فم   االج ه د  يف  مخوئ  وجد  وإذا

  علميللّ   هحثللً  البحلل  هللذا كلل ن وقللد  الشللرعية األدلللة ظ هر من  يدعم   م   إلى  يس ند  أن  هقو 

   المنلل ُ    هللذا  غّ  اسلل ُ   قهلل وتفرّ   هللوا األ  وكثللرة  األخيللر  العصللور  يف  لكن     هح ً    شرعيّ 
ُّ
 العلملل 

 أن  ملل   ال فسلليرا   كلل ُّ   ه وِّ وُص    للشريعة  تفسير  من  ثرأك  ولوجود   ونقيض   الش    ل سويغ

 كلل     مللن  تأخذ  ةهرزخي    وتفسيرا   في   ح     ال  الذ   والب ط   في   امرتا   ال  الذ   الصحيح  فيه 

 وجعلل    السللم وية الللدي ن   تصللحيح نآخللرو وحلل و    النلل    على  األنب    ي م  وع    هورف 

  ت حملل    لللم  ملل   للل مِّ ُح   العبلل رة  ألن  ونظرا  اإليم ن   أص   يف  ومشرتكة   له   الح   من  نصيب

 وهلل  العبلل رة وهيلل ن   ومعنلل ه  االج هلل د  هيلل ن  ملللز    مللورده  عللن  األهوا   أه   ه   خر   والبح 
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  عرضللً   ذلللك  كلل   وعللر    "؟مصلليب  مج هللد  كلل   هلل "  أو   "مصيب  مج هد  ك "  :قولهم

 وتحريلل   الغلل لين  تأويلل   هلل   ينللدف ل  ؛العلللم  أه   وكالم   الشرعية  النصوص  على   موضوعي  

 :  ال  لية  المب ح  يف  اهلل  هعون  ذلك  ونبين   الج هلين

 .االج ه د  تعري   :األو   المبح 

 .وحكم   االج ه د  حقيقة  :الث ين  المبح 

 ؟الق عدة  هذه  معنى  وم   ؟مصيب  مج هد  ك  ه   :الث ل   المبح 

 : االجتهاد تعريف:  األول   المبحث

دُ   والو قة س الوُ  معنى على تدّ   اللغة يف الكلمة  م دة ُة  الُوسلل  ُ : ه لضللم ف لُجهلل   والو قلل 

ين  }: وجلل  عللزاهلل  قلل  
ذ  اللل  ُدون   ال و  ّ  ي جلل  ُهم   إ ال  د  هللدُ  طلل ق هم. إال: أ  {ُجهلل  : هلل لف ح والج 

هللد   ذلللك هلغللُ  : تقللوُ   والمب لغللُة  المشللقةُ  دُ  :المعنللى هللذا يف ويقلل ُ   .همشللقة   أ   هج   الُجهلل 

 .(1)في   لغةأيًض     ه لضم

 حللدي  المضللموم ومللن ..غيللر. ال فلل لف ح والغ يللة المشللقة يف فأملل ": األثيللر اهللن قلل  

 الملل  . القليلل  حلل   يح مللل  ملل  قللدر :أ  المقلل   هدج  »: ق   أفض ؟  الصدقة  أ   :الصدقة

 .(2)"الش قة  الح لة  :أ   البالء  هدج    من  بك  »أعوذ  :الدع    حدي   المف وح  ومن

 ال  وعليلل    الوسلل   هللذ   يف  اللغللو   معنلل ه  ينحصللر  االج هلل د  أن  األصوليين  هعض  ويرى

 .(3)مشقة  في   فيم   إال  يكون

 هينهملل  العالقللة روعيلل  فقللد اللغللو   المعنللى مللن اهعيللدً  االصللوالح  المعنللى ولللي 

 
 (.365/ 2) اإلابنة يف اللغة العربية (1)
 (.320/ 1) النهاية يف غريب احلديث (2)
/ 3) شررررت ر ارررر الر ارررة لل ررركيف، (162/ 4) اإلحكرررا  يف ل ررركا ا حكرررا  ،(953/ 3) ينظررررو ة ارررة النرررا ر (3)

575.) 
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   .اهطوضو  هقواعد  دوقيّ    ه لشرع  االصوالح   المعنى صوخّص 

 توللل   وأحي نلل   معلل   م ق رهللة  اصللوالح    هنلل    أن  علللميُ   أن  هللد  ال  االج هلل د  ذكللر  وقب 

ث   يح م   ولم":  اهلل  رحم   فع  الش  ق     (1)والعق   القي    منه    علي  م  مللن  الم   القيمللة    الللن ع 

 هبلل . المعنيللين أولللى األعللمُّ  الظ هر فك ن  . ه طنً   مس كرهً   إال:  النعم  من  البدن  يف  م ث     ل   فيم 

 علللى دليلل    العلللم من الصن  وهذا المث . على ه لداللة الح كم يولب  الذ   االج ه د  وهذا

ُ    م   جهللة مللن إال حللُرم وال حلل    شلل   يف يقللو  أن اأهللدً  ألحللد لللي   أن    على  هذا  قب     وصف 

 البلل     هذا ومعنى القي  . أو اإلجم ع   أو  السنة   أو  الك      يف:  الخربُ  العلم  وجهةُ   العلم.

د     القبلة    صوا   على  الدلي   في  ُيولب  ألن   القي  ؛  معنى ث .  والع   والم 

 ألهنملل  السللنة؛ أو الك لل   مللن الم قللدم الخللرب  موافقللة  علللى  ه لللدال    ُطلب  م   والقي  

ل مُ  ُبُ    المف  ر      الح   ع  فُ    م   كولب  ط ل  ص   والمث .  والعد   القبلة  من  قبل   و 

 :  وجهين  من  تكون  وموافق  

 ملل  وجللدن  فإذا لمعنى   أحل   أو    منصوًص   الش    محرّ   رسول   أو  اهلل  يكون  أن:  أحدهم 

 معنللى يف ألنلل  حرمنلل ه؛ أو أحللن ه سنة  وال  ك       هعين   في   ي نُص    لم  فيم   المعنى  ذلك  مث   يف

 الحرام.  أو  الحال 

ب ًه  هلل  أقللر     شلليئً  نجللد وال غيللره  مللن والشلل     من   الش     يشب  الش    نجد  أو  مللن شلل 

ب ًه   األشي    هأ ولى  فنلحق    أحدهم   .(2)"الصيد يف  قلن   كم   ه    ش 

   غير  ف لقي  
ّ
 ه الج هلل د  العلللم أهلل  مللن  كثيللر  عنلل   ريعبللِّ   وتأم   جهد  إلى  يح     الجل 

 فللإن ثللم ومللن  هإصلل ه   ال الح  هولب  كلّ  والمج هد المج هد  عم   األص   يف  والقي  

 علللى المبنيللة المس    يف يكون وإنم   األخب ر  يف  وال  الواضح  المعلوم  يف  يكون  ال  االج ه د

 
 (.215)صو  الفاكا يف ا  كا للرازي ،(149)صو  قكاعد ا  كا  معاقد الفاكا وينظر (1)
 (.34/ 1الرسالة ) (2)
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  فيملل   المجهللود  هللذ   فهللو  االج هلل د  وأملل ":  الحنفلل   الجصلل ص  هكللر  أهللو  قلل     الظللن  غ لب

 هلل لللي  ال لل  الحللواد  هأحكلل م العللرف يف اخلل ص   قللد أنلل  إال ي حللراه و المج هللد يقصللده

 دليلل  علي  وج  عز هلل ك ن  م   ألن  منه ؛  ه لمولو   العلم  إلى  يوص   ق  م  دلي   عليه   تع لى

 ال وحيللد علللم إن: يقللو  ال أحللدا أن تللرى أال  ااج هلل دً  طلبلل  يف االسلل دال  يسللمى ال قلل  م

 عليلل   تعلل لى  هلل  كلل ن  ملل   وكللذلك  االج هلل د   ه    من  وسلم  علي   اهلل  صلى  الرسو   وتصدي 

 يف اخلل ص قد اسم االج ه د ألن االج ه د؛  ه    من  إن :  يق    ال  الشرع  أحك م  من  ق  م  دلي 

 إصلل هة دون  اج هلل ده   ومبلللغ  ظنلل   غ لللب  فيلل   اإلنسلل ن  كل   هم   العلم  أه   ع دة  ويف  العرف

 .(1)"ظن   غ لب  إلي  أداه  م   وهو    كلّ   م  أدى  فقد  المج هد  اج هد فإذا  هعين    المولو 

 وقللد  األصللح علللى فيلل  للخللالف أو المعنللى لهللذا مراعيللة ال علل ري  جلل    ثللم ومللن

 اسلل خرا    يف الجهللد   هللذُ  ": هقوللل  السللمع ين عرفلل ف  تعريفلل  يف العلملل   ا عبلل ر تعللدد 

ن    األحك م  
ه   م   هللذُ  ":  هقوللل   الغزاللل   وعرفلل    (2)"إليهلل   المؤد   ه لنظر    عليه    الداّلة    شواهد 

 .(3)"الشريعة    هأحك م    العلم   طلب   يف  المجهود  

 اعللرتا   مللن هعضلله  يخلللو وال  المعنللى نفلل  إلللى ترجلل  األخللرى تعريف تلل  وكلل 

 وضللعه  ال لل  واألملل را  االسلل دال  طريلل  مللن الظنيللة الشللرعية األحكلل م  طلب  وح صله 

 عليه .  دالة  لألحك م  معرفة  الش رع

 أفردن هملل   وقللد   وحكم   حقيق    معرفة  سه   االصوالح  حي   من  االج ه د  عرف  فإذا

 يف سللن ن ول  ملل  وهللو  الحللدود يف األحكلل م دخللو  ذونيحبللّ  ال المن طقللة ألن البحلل  يف

   اآليت.  المبح 

 

 
 (.11/ 4) الفاكا يف ا  كا (1)
 (.1/ 5) قكاطع ا دلة (2)
 (.382/ 2) املس افى (3)
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 : وحكمه  االجتهاد حقيقة: الثاين  المبحث

 مللن  هللد  ال  عللرفيُ   ولكلل    وسلل   وهذ   ااج ه د  تح     االج ه د  حقيقة  معرفة  أن  شك  ال

 :ومنه   عن   هب   يعرب  وال   ه   الم صلة  أللف ظا  اس قرا 

 .(1)"الظن  غلبة  طري   عن  النقيضين  أحد  النف   اع ق د  وهو" :الرأي

 يوللل   ولللذا  هلل لمكل ؛  المنللوط  الشرع   الحكم  هي ن  أو  المبهم  هي ن  وهو   الفتوى  ومنه

 المقلد. أو  المس ف    :غيره  وعلى   المف    :المج هد  على  األصوليون

 :  المج هدين مراتب  عرفةوم  االج ه د  هشروط  منه    هأمور  ت بين  االج ه د  وحقيقة

   :االجتهاد  شروط

 :  واحد  منه   ي خل   ال شروط  س ة  في   ت وفر  ح ى  مج هدا  المج هد  يكون  ال

 الحقيقللة يف همخوللئ وموضللوع  وإعللرا  لغللة مللن العللر  هلسلل ن ع رفلل  يكون أن  :أوال

   والخصوص.  والعموم  والنواه   األوامر  يف  كالمهم  ومع ين   والمج ز

 العللر    كللالم  هللأكثر   محيوللً   يكون  أن  المج هد  حّ    يف  العر   لس ن  همعرفة  والمقصود

 العلملل   مللنأحللد   هلل   يحلليط  ال  السللبب  جميلل   أن  كم   وهو   غيره  إلى  عن   عز   فيم   ويرج 

 فيملل   ويرج    اج ه ده  صح  هأكثره   محيو   المج هد  ك ن  فإذا   العلم    جمي   ه   يحيط  وإنم 

 يعلم .  من  إلى  عن   عز 

 وخصللوص  عمللوم  مللن  الشللرعية  األحكلل م  مللن  الك     تضمن   هم    ع رفً   يكون  أن  :ثانيا

 فيملل  الللنص ليسلل عم  ؛مجملل  أو ظ هر أو فحوى أو هنص ومنسو  ون سخ ومجم   ومبين

 من . المراد يولب  والمجم    يق ضي   فيم   والظ هر  يفيده   فيم   والفحوى   ورد

 واألهلية.  االطالع  يكف  ه    الصحيح  على  الحف   يشرتط  وال

 
 .(375)صو  املفردات يف غريب القرآن للراغب ا  فهاين (1)
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 شروط.  خمسة  فيه   وعلي    األحك م  من  السنة  تضمن    م  عرفةم :ثالثا

 .مظنونة  واآلح د  معلومة  الم واتر  ليكون  ؛وآح د  تواتر  من  طرقه   معرفة:  أحده 

 ال عملل  ويعللد  منلل  ه لصحيح ليعم  ؛رواهت  ومعرفة اآلح د طرق صحة  معرفة:  والث ين

 من .  يصح

 منهم .  واحد  ك   يوجب   هم   ليعلم  ؛واألقوا   األفع    أحك م  يعرف  أن:  والث ل 

 وال  االح ملل   دخللل  م  ألف ظ ويحف  عن   االح م    ان فى  م   مع ين  يحف   أن:  والراه 

 عدال هم.  عرف إذا  الرواة  وأسم    األس نيد حف   يلزم 

 .ه  العم  يلزم  م   ليأخذ  ؛األخب ر  من  يع ر   م   ترجيح:  والخ م 

 هلل  يع للد وملل  هلل   ينعقللد ال وم  اإلجم ع ه  ينعقد وم   واالخ الف  اإلجم ع  معرفة  :رابعا

 .االخ الف  يف  ويج هد  اإلجم ع  لي ب ؛  ه   يع د ال  ومن  االجم ع يف

  تعليلهلل   يجللوز  ال  وملل   تعليله   يجوز  ال    واألصو    واالج ه د  القي    معرفة  :خامسا

 علللى هعضلله  األدلللة وترتيللب  هبلل  يعللل  أن يجوز  ال  وم   هب   يعل   أن  يجوز  ال    واألوص ف

 وجللوه ويعللرف  أولللى يكللون ال ملل  ويللؤخر األولللى فيقللدم  فيهلل  األولللى ومعرفللة  هعللض

 .المرجوح  على  الراجح  ليقدم  الرتجيح

 .(1)الدين  أمر  يف  م س ه   غير  مأمون   ثقة  يكون  أن  :سادسا

 علللى اج هلل ده صللحة يف شللرط  ولللي   قوللل  يف اتب علل  يف شللرط األخيللر الشللرط وهللذا

 االج ه د.  شرط  من  أغل   الفقه    عند  الف ي  شرط  أن  وذلك  الصحيح 

 كللالم يف نظللر مللن لكللن  للف يلل  وان صللب الشللروط هللذه فيلل  تللوفر   مللن  هللو  والمج هد

 ال وبيلل  عنللد أملل   الموللل  المج هللد عللن غ لبلل  ي كلمللون األصللو  يف أهنللم يجللد الفقهلل  

 
 (  ما بعدها.305/ 2قكاطع ا دلة ) وينظر (1)
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 :  مراتب  إلى  المج هدين  فيقسمون

 هأصول .  يس قّ    الذ  وهو   المول   المج هد:  األو   النوع

 وأقواللل  ف  ويلل  معرفللة يف مج هللد فهللو هلل   م  ا لل    مللن   مذهب يف مقيد مج هد:  الث ين  النوع

 هلل   ا لل م    ن  ملل    يللنص  لللم  ملل   وقيلل    عليهلل    ال خريج  من  م مكن  هب    ع رف  وأصول    ومأخذه

ًدا يكللون أن غيللر مللن منصوصلل   علللى عليلل   لكللن الللدلي   يف وال الحكللم يف ال إلم ملل   مقلللِّ

ره  ورت بلل  مذهبلل  إلى ودع  والف ي   االج ه د يف  طريق   سلك  مقصللده يف للل  موافلل  فهللو وقللر 

 .الحن هلة  من  يعلى  أه   الق ض   مث   مًع    وطريق 

 لف  ويلل   م قن ه لدلي   ه  مقرر  إلي    ان سب  من  مذهب  يف  مج هد  هو  من:  الث ل   النوع

 إلللى عنلل  يعد  لم إم م  نص وجد وإذا يخ لفه   وال  وف  وي   أقوال   ي عدى  ال  لكن  هب    ع لم

 .(1)الووا    علم    أكثر  ح   وهو  أ م هم   مذاهب  يف  المصنفين  أكثر  شأن  وهذا  لب ة ا  غيره

 مللنهم هنلل  يعيننلل  والذ    ومس وي هتم  تقسيمهم  هحسب  المج هدين  مراتب  تنوع   وقد

 عدملل   مللن  اإلملل م  قللو   إصلل هة  أملل     وفهمهلل   الللوح نصللوص    يف  يج هللد  الللذ   المج هد  هو

 أيدين .  هين  ال    العلمية  الورقة  موضوع  على  ج رية  وليس    يسير  فأمره 

 واجبلل  كلل ن لللو إذ ؛تفصللي  دون فيلل  القللو  إطللالق يمكللن ال نلل فإ االج هلل د حكللم أملل 

 لوجللب هللإطالق حللرم ولللو   وعلل دة  شللرع   رم عللذّ   قللو   وهللو  هإطالق   ال قليد  لحرم  هإطالق

 :  ال فصي   إال  يب  فلم   هإطالق  ال قليد

ملل  }: تعلل لى  لقوللل   ؛الكفلل     الوجللو   األصللل    حكمف ون   كلل  ن   و  م نللُ ُمؤ  ُروا   ال  ي نفلل 
ةً  ل   ك  فلل 

ال   ل و  ر    ف  ة    ُك ِّ   م ن  ن ف  قلل  ر 
ن ُهم    ف  ة    مللِّ وا    ط    فلل  هللُ ق  ي   ف  ين    فلل    لِّ ُروا    الللدِّ ل ُينللذ  ُهم    و  م  و  ا  قلل  وا    إ ذ  عللُ ج  ي ه م    ر   إ للل 

ل ُهم   ع  ُرون  ل  ذ   [.122:  ]ال وهة  {ي ح 

 
 .(163/ 4) إعال  املكقعني عن ةب العاملني (1)
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 :  ح ل ين  يف  كف  ي   وجوه  واجب  وهو

 هعيللدة  أو  منفصلللة  المسلللمين  مللن  جم عللة  كللّ    علللى  كف  ي   وجوه   يجب:  األولى  الح لة

 مج هدون.  فيه   ةجم ع  عن

 هلل   الللبعض  قيلل م  فإن   مج هد  من  أكثر  البلد  يف  ك ن  إذا  كف  ي   وجوه   يجب:  الث نية  الح لة

 اآلخر.  البعض  عن  يسقو 

 :  ح ال   ثال   يف  عيني   وجوه   واجب   ويكون

 األمة.  من  ل   تأه   من  ك   على:  أوال

 فواهت .  وخ ف  ن زلة ه  نزل   إذا  المج هد  على:  ث ني 

 منللزال  أو  يقلل   مملل   وك نلل    العملل   عليهلل   ترتللب  ح دثللة  يف  مسلل ف   إليلل   توج   إذا:  ث لث 

 الواق .  منزلة

 الللنص  ملل   ويحللرم  ه لنلل     تنللز   ولللم  وقوعهلل   ي وق   ال    النواز   يف  للمج هد  ويجوز

 .(1)هوالن   على  الدا 

 يف فالالخلل  حكلل ي هم أو  "مصلليب مج هللد كلل " :العلملل   قو  معنى نعرف أن  لن   هق 

 ؟ وذلك يف المبح  اآليت.مصيب  مج هد  ك  ه   المسألة

 :التأويلية  بالقراءة وعالقتها  ؟مصيب  مجتهد  ك  ه : الثالث  المبحث

 ولللم تقللرره  وملل  الشللرعية النصللوص سللي ق يف العبلل رة  والم كلمللون  الفقهلل    ن قش  لقد

 ذلللك مةلمصلل د ؛واحللد آن يف والكلل فر المللؤمن تصللويب ذلللك خللال  مللن يرومللون يكونللوا

 :  مخ لفين  سي قين يف  ن قشوه   وإنم   المسألة  يف  اإلجم ع ومح   النص  لظ هر

 
/ 3) شررررت ر ارررر الر ارررة ،(124)صو  املعررراي انررركيي  يباالج هررراد  ،(368)صو  ينظررررو املس ارررفى للغررر اي (1)

636.) 
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 الح .  مخ لفة  يقصد  لم  من  تأثيم  حكم:  األو 

 غيره.  وخ لف   ه لوح   قول   على  واس د   اج هد  الذ   المج هد  حكم:  الث ين

 اهللن  حللدي   منهلل    الفللروع  يف  المج هللد  تصللويب  ظ هرهلل   شللرعية  نصوص   دور  وقد

 أحللد يصلللين ال» :األحللزا  مللن  رجلل   لملل   لنلل   وسلللم  عليلل   اهلل  صلللى  النبلل   قلل    :قلل    عمر

 ح للى  نصللل   ال  :هعضللهم  فقلل     الوري   يف  العصر  هعضهم  فأدر     قريظة  بني  يف  إال  العصر

 فلللم وسلللم عليلل  اهلل  صلللى  للنبلل   فللذكر   ذلللك  منلل   يللرد  لم  ؛نصل   ه   :هعضهم  وق     نأتيه 

 .(1)منهم  واحدا  يعن 

  مج هللد كلل  تصللويب على حمله  من فمنهم  لمعن ه  م  لالع   تعر    النصوص  وهذه

 مللن يلللزم وال   الفللروع  يف  كلل ن  إذا  فيلل   اإلنكلل ر  وعدم  االج ه د  جواز  على  حمله   من  ومنهم

 هللبوالن القللو  مللن ذلللك عللن يلزم لم   اهلل   عند  صوا   كليهم   الم ن قضين  القولين  أن  ذلك

 يسللوغ  ال  الشللرا    أصللو   أن  يللنهمه  خالف  غير  من  نصوا  وقد  واحد   آن  يف  وصح ه   العب دة

 أقللوا   وقبو   المل   تصحيح  من  ذلك  من  يلزم  لم   المج هد؛  فيه    يصو    وال  الخالف  فيه 

 يف صلل حب  عللن الكفللر  فيللد الللذ  السلل  غ ال أويلل  يف هيللنهم الخللالف وإنملل   البللدع أرهلل  

 كلل  إن: قلل   مللن": الجصلل ص قلل    الفللروع يف اإلجملل ع مخ لفللة ويمنلل   الدي نللة أصللو 

 علللى فيلل  واخ لفللوا الجللد  ميللرا  يف االج هلل د سللوغوا قللد: أهنللم تللرى أال  مصلليب   مج هد

 أولللى  الجللد هعضللهم وجعلل  األ    وهللين  هينلل   الشللركة  هعضهم  فأوجب  عرف ؟!  قد  وجوه

 مخ لفلل  قوللل   يف مخوئلل  كلل ن الجللد  دون لللأل  الملل   أجعلل  إين: ق  لل  هعللدهم قلل   فلللو

 ألهنللم ؛اج هلل د عللن الواقلل  إجم عهم مخ لفة لس غ الس    هذا ق    م   س غ  ولو  إلجم عهم 

 هعللدهم لمللن مبيحلل  ذلللك يكللن  ولللم  فيهلل    االج هلل د  سللوغوا  فقللد  المسللألة  يف  اج هدوا  حين

 كلل ن  وإن  معلومللة   وجللوه  علللى  فيهلل   اخ لفللوا  إذا  كللذلك  اج ه دهم   إلي   أداه  فيم   مخ لف هم

 
 .(904)  حيح البخاةي (1)
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 علللى  إجم عهم  ك ن  إذا  أق ويلهم  عن  الخرو   هعدهم  لمن  ج  ز  فغير  اج ه د   عن  اخ الفهم

 .(1)"عن   الخرو  يف  االج ه د  تسويغ  من  م نع   ق لوه  م   إال  المسألة يف  قو   ال  أن

  وضللده ه لشلل   قللو  من إلي   يؤدّ  لم   الفروع  يف  المج هدين  تصويب  العلم    رد  وقد

 هكلل  الشللريعة عموم تخصيص من علي   يرتتب  م   وهينوا   األجر  إص هة  على  العب رة  وحملوا

 هللين الخالف  لرف   ج     والشريعة  خوأ   أم  صواه   أك ن  عن   النظر  هغض   للمج هدين  قو 

 نعلل  الللراجح هبلل  ي ميللز الشلل رع مللن عالمللة وضلل  مللن هللد يكللن فلللم  الحلل  وإظهلل ر النلل  

 الخوأ.  من  والصوا   المرجوح

 :  مق مين  على  ه لكالم  ي بين  المسألة تفصي   فإن  أسلفن   وكم 

 سللقط فقللد فعللل  هللو وإن  مج هللد ك   من  مولو   وهو  الحّ    طلب  مق مالمقام األول:  

 وهللذا  .اج هلل ده  إليلل   أداه  هملل   دم عبلل    وهللو   أخوللأه  أم  الحلل   أص    هيضرّ   وال   ال كلي   عن 

 واخ لفللوا  اج هدوا الصح هة نأ" ل   ويشهد   خالف  في   يق   لم   للمسلمين  معلوم  المسلك

 ىومللؤد   لقوللل  مخ لفلل  كلل ن وإن هلل   يعملل  أن للل  غوسللوّ  قوللل   علللى  هعضللً  هعضللهم وأقللر

 .(2)"منهم  واش ؤ  من  يقلدوا  أن  للع مة  غواوسو    اج ه ده 

 أظهللر هعضه  يف ك ن  وإن   الفروع  جمي   يف  رم عذّ   وهو  الح    إص هة  مق م  :الثاين  المقام

 الولللب  علللى  األجللر  الشريعة  رتب   وقد   اإلص هة  ال  الولب  هو  االج ه د  ومح   هعض   من

 هإصلل ه    ال  الحللّ    هولللب   مكللل    واإلنسلل ن   الحللدي   يف  كملل   أجللرين  اإلص هة  يف  وجعل 

 اإلثم. ويزو   األجر  ويثب   العذر يق   الحّ   فبولب

 النصللوص وفهللم االسلل نب ط عللن المكلل  هللو االج هلل د عللن الكللالم أن المعلللوم ومللن

 الب طلل  ه ل أويلل  للف نللة المب غلل  ويخللر  الهللوى صلل حب فيخللر   هبلل  العملل  ومح ولللة

 
 .(333/ 3) الفاكا يف ا  كا (1)
 .(116/ 2)ة الفقيه  امل فق (2)
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 قللو   هوللالن  علللى  العلملل    نللص    هنلل   ومللن   الصللريح  والعقلل   الظلل هر  الللوح   عن  المعر 

   نلل قش  وقللد   ه لب طلل   تكلللم  إذا  البينلل    وواضللح    الللدي ن    أصللو   يف  مالم كلّ 
ُّ
 الجللوين 

 ُمج  هللد كللّ   نأ زعللم نفللإ": فقلل   الللدين أصللو  يف المج هللدين ه صللويب قوللل  يف العنللرب   

ع  صو األ  يف  ُمصيب للل   لللم  أنلل   نللىهم  لللم  الحللّ    علللى  العثللور   أملل ف  االج هلل  د  ُيك  للل  ف   هلل  ي  ع 

اخ   مدرك   لصعوهة  ت كلي  فو  ا سلللك نفللإ دلةاأل طرق وغمو   اآلرا   ال  ذ   يف المسلللك هلل 

و  ق        ه ل صويب  الق  لللك  م      و  ّ    فقللد   الكفللر  يف  مذهبلل   هوللرد  ذ   عللذر  حللين  الللدين  مللن  انسلل 

 .  الكفر  على  صراراإل يف  الكف ر

م  ك  ن   الملة  تجمعهم  الذين  يف ذ لك  ق       نفإ ال  ل ي   الك  ين  من  ع  جه   :و 

و  نأ :هم أحللد ن حجللز  الللذ  ملل   :نقللُ و  علل  أ القلل  احللد الُمصلليب نهلل   تمسللك نفللإ ؟و 

 عللن وتمييزهلل   المعجللزا   هصللف    ح طللةواإل  النبللوا   يف  فلل لكالم  :ل  ُ   قي   دلةاأل  هغمو 

 وغيللره  القللدر  يف  مالكللال  مللن  الللدي ن    هأصللو   الع رفين  عند  غمضأ  والكرام    المخ ري 

 .(1)"عن   ل   محيص ال  م   وهذا ؟!ذكر   هم   الكفرة  عذر   فهال   الملة  ه أ  في   اخ ل   مم 

 قولل   يعنلل ":  السرخسلل   ق    الن ر(   من  مقعده  فلي بوأ  هرأي   القرآن  رفّس   من):  األثر  ويف

 فلي بللوأ  الللوح  صلل حب   نفسلل   نصللب  فكأنلل   ذلك  فع   من  فإن   هرأي   هذا  المراد  هأن  القو 

  حقيقللة الحلل  هللو لملل  مصلليب مج هللد كللّ    أن  المع زلللة  خوللأ  تبللين  وهبللذا  .النلل ر  من  مقعده

 فإنلل    شللبهة  هللال  قوعلل   الحللّ    هلل   يسلل در   إنلل   :يقو   فمن   الرأ   غ لب  عن  عب رة  ف الج ه د

 .(2)"الحدي   هذا  تن ولهم  من جملة  يف داخ 

 عنللدهم والقوعيلل     فيهلل   ثيموال للأ  القوعيلل    يف  ال خوئللة  علللى  ااتفقو  قد  مونلوالم ك

 فيهلل   والحلل   المحضللة   العقليلل    فه   الكالمية  أم ":  وفقهية  وليةصوأ  كالمية:  أقس م  ثالثة

 
 .(34)صو  االج هاد (1)
 .(127/ 1) ل كا السرخسي (2)
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  المحللد   وإثبلل    العلل لم حللدو  فيلل  ويللدخ  آثللم  فهللو فيهلل  الحللّ   أخوللأ ومللن واحللد 

 وجللواز  هلل لمعجزا  وتصللديقهم الرسلل  وهعثللة  والمسلل حيلة والجلل  زة الواجبللة وصللف ت 

 والخللوار  المع زلللة ملل  فيلل  الكللالم ملل  وجميلل   الك  نلل   وإرادة األعملل   وخللل  الرؤيللة

 والمب دعة.  والروافض

 الواحللد  خللرب  وكللون   ةحجللّ   القيلل    وكللون   ةحجللّ   اإلجملل ع  كللون  فهلل   األصللولية  وأم 

 وخللالف   العصللر  انقضلل    قبلل   المنربم  اإلجم ع  خالف  جوز  من  خالف  جمل    ومن  حجة 

 اتفلل ق  عنللد  وال لل هعين  الصح هة  قول   أحد  إلى  المصير  ومن    اج ه د  عن  الح ص   اإلجم ع

 فللإن الظنيلل    يف اواحللدً  المصلليب كون اع ق د جمل   ومن اآلخر  القو   على  هعدهم  األمة

 مخوئ.  آثم  فيه   والمخ ل   قوعية  أدل ه   مس     هذه

 والصللوم والحللج والزكلل ة الخملل  الصلللوا  وجللو  :منهلل  ف لقوعيللة الفقهيللة وأملل 

 واحللد  فيهلل   فلل لح    اهلل  ديللن  من  قوع   علم  م   وك   والشر    والسرقة  والق    الزن   وتحريم

 آثم.  فيه   والمخ ل    المعلوم  وهو

 والسللرقة الخمللر تحللريم  كإنكلل ر-  الش رع  مقصود  من  ضرورة  علم  م   أنكر  فإن  ينظر  ثم

 ه لشللرع  مكللذ  عللن إال يصللدر  ال  اإلنكلل ر  هللذا  ألن  ك فر؛  فهو  -والصوم  الصالة  ووجو 

 وخللرب القيلل   وكللون حجللة اإلجملل ع ككللون- ه لضللرورة ال النظللر هوريلل  قوعلل  علللم إنو

   فرهكلل   لللي   فمنكرهلل   -قوعيللة  فهلل   ه إلجملل ع  المعلومللة  الفقهيلل    وكذلك  حجة  الواحد

 .(1)"مخوئ  آثم  لكن 

 هللو  هة صلل اإل  محّ    أن  ال ع ر   ه   ويدف   الشرع  نصوص  ه   تل ئم  الذ   القو   وح ص 

  قللو    فهللو   تفصللي    دون   االج هلل د   همجللرد   اإلصلل هة   هموللل   قلن   إذا  أم     الولب  ومول   األجر  يف

 صالنصللو  هتللردّ   ملل   وهللو   خللالف  كللّ    واع بلل ر  الشللرع  إهولل    إلى  ؤد وي   المج هد هعصمة 

 
 .( مع تعديل يسري348)صو املس افى للغ اي  (1)
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 :قلل   مللن": فقلل   العبلل رة حقيقة تيمية اهن فص  وقد   األمة  عند  المس قر  اإلجم ع  ويخ ل 

 واحللًدا  إال يكللون ال المصيب  :ق    ومن  صدق   فقد  هلل  موي   أن   همعنى  مصيب  مج هد  ك 

 نفلل  يف الحلل  يعلللم لللم أن  همعنى  أخوأ  دفق  يعلم   لم  ومن  واحًدا   إال  يكون  ال  الح   وإن

 .(1)"صدق  فقد  األمر

 لهللذه العبثلل  االسلل عم   هللذا علللى الللرد يف الللنف  أطلل   اهلل رحملل  القلليم هللن واإلملل م

 وال حلل ُيبي ال قواعللد   وهغيللر دليلل    هغيللر ال أويلل  أن": ملخصلله  وجوه من عليه  ورد   العب رة

 أو  نةنّسلل  م  مللؤمنين   أو  كفللّ ًرا  ك نوا  سوا   العلم   إلى  المن سبين  الن    عقال   من  أحد    ي سلك 

   .(2)"مب دعة

  ال صللويب هللذا يف يخ لف  من ئيخوّ  أن  شّك  ال المج هدين جمي  اج ه د  صوّ   ومن

 .لقول  نقض  ذلك ويف

 ال وفي .  ول   واهلل

 
 (.108)صو  ا خنائية (1)
 (.78)صو  الكابل الايب (2)


