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 االهذاء

َسري يف دروب احلٍاج، وٌثقى يٍ ٌُسٍطر عهى أرهاَنا يف كم يسهك 

 َسهكه

 صاحة انىجه انطٍة، واألفعال احلسنح. فهى ٌثخم عهًَّ طٍهح حٍاته

 )وانذي انعزٌز(.

 إىل يٍ أُفضِّهها عهى َفسً، ونِىَ ال؛ فهقذ ضحَّت يٍ أجهً

 ومل تذَّخر جُهذًا يف سثٍم إسعادي عهى انذَّواو

 )أُيًِّ احلثثٍح(.

 إىل أقرب انناس إىل َفسً.

إىل اخىتً واخىاتً وأصذقائً، ومجٍع يٍ وقفىا جبىاري وساعذوًَ تكم 

 يا ميهكىٌ، ويف أصعذج كثريج

 ٍع يٍ تهقيٍتُ ينهى اننح  وانذعىإىل مج

 أهذٌكى خالصح جُهذي انعهًً
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 انشكس ًانعسفاٌ

يف انثداٌة ، انشكس ًاحلًد هلل ، جم يف عاله ، فإنٍو ٌنسة انفضم 

ىرا انعًم . ًتعد احلًد  -ًانكًال ٌثقى اهلل ًحده  -كهو يف إكًال 

 هلل

(  محٍد شياب  و. د يثنى)جو إىل أستاذي اندكتٌز فإَين أتٌ

تانشكس ًانتقدٌس انري نٍ تفٍو أي كهًات  –ًاملشسف عهى حبثً  

 حقو ، فهٌال يثاتستو ًدعًو املستًس يا مت ىرا انعًم .

ًتعدىا فانشكس يٌصٌل نكم أساترتً انرٌٍ تتهًرت عهى أٌدٌيى يف 

 كم يساحم دزاسيت حتى أتشسف تٌقٌيف أياو حضساتكى انٌٍو .
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 المقدمة

 الرحيم الرحمن هللا بسم

والصدددددبلس والسدددددبلم   سددددديد ل  ددددد  والمرسددددد ين    العددددد،لمين  رب    هلل الحمدددددد

 )ملسو هيلع هللا ىلص (

 :بعد أم،

 الحيددد،س جواندددب راعدددت م،نعدددة  شددد،م ة ج،معدددة شدددريعة اإلسدددبلمية الشدددريعة فددد ن

ت   البشدددددرية  ا هللا بحمدددددد فك،ندددددت األ رويدددددة  الحيددددد،س إلددددد  بهددددد، وسدددددم   منددددد،ر 

 .ل ظ،مئين وريًّ، ل ح،ئرين  ودليبل   ل س،لكين 

 ال رصدددينة  وأسس ددد، متيندددة  قواعدددد لهددد، فجعددد  حفظهددد،  العظددديم هللا تدددول  وقدددد

 األعددددا  أحدددد  ولط،لمددد، تحيدددد  أو تضددد  الحددد  عدددن وال تميدددد  وال تتزعدددز 

وا ب،ألبص،ر   والعن،د  الشق،  وأط،لوا اإلفس،د  وراُموا ب،لسه،م  ورم 

 طريقددددة رسددددم: حدددددود  وضددددبط الدددددين  قواعددددد حفددددظ أسددددب،ب أهددددم مددددن وإن

 فددد  - يكدددون الددد،  لددد،ل   األهددد  العددد،لم حدددد وبيددد،ن ب،الجتهددد،د  فيددد  النددد،ظرين

 كدددب  ،لددد  فددد  إ، ال ،تمدددة  الشدددريعة عدددن البيددد،ن فددد  النبددد  بمنزلدددة - الجم دددة

مين  إقدددددام مددددن وحددددد المتهددددورين  لتهددددور  بهدددد،  القدددد،ئمين عددددن وتج يددددة المقددددد 

 .الج ي ة المرتبة له،  والواص ين الرفيعة  المنزلة

 مددن األصددو  ع ددم كدد،ن ولدد،ا الفقدد   أصددو  ع ددم فدد  هددو إنمدد، ،لدد  حددد وبيدد،ن

 لمعرفدددة الوسدددي ة وألنددد  الشدددريعة  حفدددظ مدددن فيددد  ل مددد، وأج   هددد،  الع دددوم أشدددر 

 ع دد  ل وقددو  األمثدد  الطريدد  أندد  كمدد، أدلتهدد،  مددن الشددرعية األحكدد،م اسددتنب،ط

 .لؤلحك،م شرع  من الش،ر  قصده، الت  المص،ل 
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 والدددرأ   الشدددر  فيددد  ويصدددطحب والعقددد   النقددد  ي تقددد  األصدددو  بع دددم إن ثدددم

 المجتهدددد يحت،جددد  مددد، مجمددد  ع ددد  حددد،ئز الفضددد،ئ   ألشدددت،ت جددد،م  بددد،ل  فهدددو

 .اآلم،  إلي  تسمو م، وغ،ية األنظ،ر  محط به،ا وهو الع وم  من

 وأيدد،د   تنكددر  ال مب،ولددة جهددود مددن الفددن هدد،ا لع مدد،  مدد، مط دد    ع دد  ي فدد  وال

 بددد   البلئددد  بددد،لم ر  وإ راجددد  وتحقيقددد   الفدددن هددد،ا ل دمدددة تنسددد   ال بيضددد، 

 شدددبهة تبقددد  ال حتددد  المسدددتقيم  هللا صدددراط عدددن ودف،ع ددد، القدددويم  ل ددددين  دمدددة

فددد،ت  ت ددد  هللا فدددرحم ل منكدددرين  حجدددة وال ل دددزائفين   ت ددد  بددد،ل ير وسدددق  الرُّ

 .األجداث

  ونظرا الهمية الموضو  ا ترت كت،ب  بحث حو  الموضو  االجته،د 

الصدددددعوب،ت ابرزهددددد، ق ددددد  الدراسددددد،ت التددددد  تن،ولدددددت وقدددددد واجهتنددددد  بعددددد  

 موضو  االجته،د .

واتبعدددددت المدددددنها الوصدددددف  والتح ي ددددد  ل نصدددددو  القر نيدددددة  ومعرفدددددة ارا  

 الفقه،  ف  ه،  المسأل  .

 وتضمن البحث  طة تكونت من مقدمة وتمهيد ومبحثين  تن،ولت  فيه، : 

 التمهيد تطرقت في  ال  مفهوم االجته،د 

 المبحث االو 

 شروط االجته،د  والمجتهد 

 المط ب االو  : شروط االجته،د

 المط ب الث،ن  : شروط المجتهد المقيد  

 واقس،م   مراتب المجتهدين:  المبحث الث،ن 

 المط ب االو  : مراتب المجتهدين 

 المط ب الث،ن  : أقس،م المجتهدين 
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 واالحك،م المجم  ع يه،  مج،  االجته،د:  المبحث الث،لث

 المط ب االو  : مج،  االجته،د

 المط ب الث،ن  : األحك،م المجم  ع يه،  

 ت اليه،  ثم تتو  البحث ب،ابرز النت،ئا الت  توص
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 التمهٌد  

قبددد  ال دددو  فددد  معرفدددة شدددروط االجتهددد،د ومراتبددد  البدددد مدددن توضدددي  معنددد  

  -االجته،د :

: معندددد،  بدددد،  غ،يددددة الجهددددد واسددددتفرا  الوسدددد  فدددد   االجتهااااادفااااًالل ااااة-1

الوصددددو  لتحقيدددد  أمددددر مددددن األمددددور أو فعدددد  مددددن األفعدددد،    وال يسددددتعم  إال 

فيمدد، يكدددون فيدد  حدددر  ومشددقة ويسدددت زم ك فددة وجهددددا فيقدد،  : اجتهدددد فددبلن فددد  

حم  حجر الرح  وال يق،  اجتهد ف  حم   ردلة 
(1)
. 

: الط،قددددة والمشددددقة   وقيدددد  : : الجهددددد والجهددددد  االجتهااااادفااااًالقاااار ن-ب

الجهدددد بددد،لفت  : المشدددقة   والجهدددد : الوسددد  . وقيددد  : الجهدددد لئلنسددد،ن   وقددد،  

« والدددد،ين ال يجدددددون إال جهدددددهم » تعدددد،ل  : 
(2)

وأقسددددموا »   وقدددد،  تعدددد،ل  : 

« بددد،هلل جهدددد أيمددد،نهم 
(3)

  أ  : ح فدددوا واجتهددددوا فددد  الح ددد  أن يدددأتوا بددد  ع ددد  

هدد،د : أ ددد، الددنفا ببدد،  الط،قددة وتحمدد  المشدددقة   أب ددم مدد، فدد  وسددعهم . واالجت

يق،  : جهدت رأي  وأجهدت  : أتعبت  ب،لفكر
(4)
. 

قددد،  ابدددن األثيدددر : وفددد  حدددديث معددد،، رضددد   االجتهاااادفاااًالحااادٌث:–ج 

  وهدددو االجتهددد،د : بددد،  الوسددد  فددد  ط دددب األمدددر « أجتهدددد رأيددد  » هللا عنددد  

 افتع،  من الجهد : الط،قة 

عبددد،رس عدددن عم يدددة بددد،  الجهدددد العق ددد  السدددت را  /  حا:تعرٌفاااهاصاااطا--د

الستنب،ط أحك،م الفرو  العم ية من أدلته، التفصي ية ف  الشريعة
(5)

 . 

 

                                                           
العالمااااى بناااال يااااه ي اللااااان ال ااااريم الحرتاااار وا    اااا م   م اااا ن      عريفاااا      -التعريفاااا    (1)

 11    :   قاق  دراسى ي صنيق المى   ي   دار الفضانى ) ين ن ر م طبعى ( 

(2)
 99التوبة /  
(3)
  53النور /  
(4)
 . 99    :  م 2114  دار الكتب الع مية    لراغب األصفه،ن اابراهيم شما الدين مفردات ألف،ظ غريب القر ن  
(5)

 والتوزي   والنشر ل طب،عة ال ير دار: الن،شر الزحي   مصطف    الدكتور األست،،: المؤل  اإلسبلم  الفق  أصو  ف  الوجيز
 1139  :  - 2  /    م 2116 - هـ 1429 الث،نية : الطبعة سوري، - دمش 
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المبحثاالول

شروطاالجتهادوالمجتهد

االجتهادشروطالمطلباالول:
(1)

 

 نفسد  االجتهد،د شدروط أمد، المجتهدد  صدف،ت ع د  االجتهد،د شدروط معظم تنصب

 فد  سدن،كره، التد  فيد  المجتهدد شدروط وفد  المجتهدد  شدروط فد  ضمن، فستأت 

 المط د  المجتهدد شروط لبي،ن الفقرس ه،  ن ص  ول،ل  ونط،ق   االجته،د مج، 

 . الفقي  س،بق، ع ي  يط   ك،ن ال، 

 ويثد،ب االجتهد،د  ل  يسو  حت  الت،لية  الشروط في  تتوفر أن المجتهد ف  يشترط

 وه  ب  األ ، أو تق يد   أو اتب،ع   ويجوز ب   ويعتد قول   ويقب  فع    ع  

:تعالىهللابكتابالعلم-1

 معرفتد  يشدترط وال الكدريم  القدر ن بمعد،ن  ع،لمد، يكدون أن المجتهدد  ف  يشترط

 ب مدا الع م،  قدره، الت  وه  العم ية  ب،ألحك،م في  يتع   م، ب  الكت،ب  بجمي 

 يكدون أن يكفد  وإنمد، ق دب  ظهدر عدن لهد، حفظد  يشدترط وال الغ،لب  ف   ية مئة

 لبلحتجدد،  واستحضدد،ره، الح،جددة  عنددد إليهدد، الرجددو  وإمكدد،ن بموضددعه،  ع،لمدد،

. به،
(2)

 

 هدد  إنمدد، المقدددار هدد،ا فدد  االنحصدد،ر ودعددو : "تعدد،ل  هللا رحمدد  الشددوك،ن  قدد، 

 منهدد، تسددت ر  التدد  اآليدد،ت مددن العزيددز الكتدد،ب فدد  بددأن ل قطدد  الظدد،هر  ب،عتبدد،ر

وتدبر صحي  فهم ل  من ب  ،ل   أضع،  أضع،  الشرعية األحك،م
(3)

 

                                                           
(1)
287ص2ج,مصدرسابقذكره,اإلسامًالفقهأصولفًالوجٌز 
(2)
هـ(تحقٌق:سامًبنالعربً,طبع1251إرشادالفحولإلىتحقٌقالحقمنعلماألصوللدمحمبنعلًالشوكانً) 

.251,252ص1ندارالفضٌلةطا
(3)
مصطفى:الناشر(هـ972:المتوفى)الحنفًبادشاهبأمٌرالمعروفالبخاريمحمودبنأمٌندمحم:المؤلفالتحرٌرتٌسٌر 

4/181بٌروت-العلمٌةالكتبدار:مصر-اْلحلَبًِالبابً
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 ولع هم: قي  واألمث،   القص  لمجرد الواردس اآلي،ت من األحك،م يست ر  ك،م 

 التضدمن بطريد  ال ب،لد،ات  أوليدة داللدة األحكد،م ع د  الدالدة اآلي،ت ب،ل  قصدوا

" وااللتزام
(1)

 

 المفددردات معندد  بمعرفددة و،لدد  ال غويددة  الن،حيددة مددن ب،آليدد،ت الع ددم مددن والمددراد

 ع ددوم بدتع م وإمد، العربيددة  ب،لسد يقة إمد، المعندد  إرادس فد  و واصده، والمركبد،ت 

 معرفة وك،ل  الببلغة  فنون وس،ئر والبي،ن والمع،ن  والنحو الصر  ف  العربية

 ال فددظ داللددة وأوجدد  األحكدد،م  فدد  المددؤثرس والمعدد،ن  الع دد  بدد درا  شددرع، اآليدد،ت

 والمنطدو  واالقتضد،   والداللدة واإلشد،رس العب،رس من بي،ن  سب  مم، المعن  ع  

 والمشددتر  وال دد،  ك،لعدد،م بي،نهدد، سددب  التدد  ال فددظ أقسدد،م ومعرفددة والمفهددوم 

 ممد، ،لد  وغيدر والمنسدو  الن،سد  يع م وأن وغيره،  والمحكم والمفسر والمجم 

 الدورود وأسدب،ب لآليد،ت  الندزو  أسدب،ب وكد،ل  الفقد   أصدو  قواعدد فد  سيأت 

 ت صدي  مدن بد  يتع   وم، الن   من المراد معرفة ف  به، ليستعين لؤلح،ديث 

 تعميم أو
(2)

 

:باألحكامالمتعلقةبالسنةالعلم-2

 يشدترط وال القدر ن  ف  سب  كم، وشرع،  لغة األحك،م  أح،ديث يعر  بأن و،ل 

 االسدتنب،ط  عند إليه، الرجو  بكيفية والمعرفة بمواقعه،  الع م يكفي  وإنم، حفظه، 

 ابدن وحددد مط قد،  الموضدو  ويتجندب ومتند،  سدندا وضدعف  الحديث صحة ويع م

 فد  وشددد ومئت،ن  أل  أنه، أحمد عن ونق   ال   بثبلثة األحك،م أح،ديث العرب 

   رواية وف  أل   مئة  ما أنه، رواية

 األحكدد،م بدد  مقصددود هددو مدد، أرادوا وكددأنهم  يددة   مسددم،ئة اآليدد،ت أن ،كددروا وقددد

 ي  دو ال ك د  بد  القدر ن  فغ،لدب وااللتزام  التضمن بطري  ال ب،ل،ات  أولية داللة

 "من  يستنبط حكم عن من  ش  
                                                           

(1)
المصدرالسابقنفسه
(2)
,ود,نزٌهحماد,طبعمكتبةالعبٌكان,طهـ(,تحقٌق:د.دمحمالزحٌل972ًالكوكبالمنٌرالبنالنجارالحنبلً)ت 

(.4/363الثانٌة)
 



7 
 

 شدبهة وال فيد  شد  ال الد،  والح : "فق،  تع،ل  هللا رحم  الشوك،ن  ،ل  ووض 

 أهد  صدنفه، الت  السنة مج،مي  ع ي  اشتم ت بم، ع،لم، يكون أن بد ال المجتهد أن

 والترم،  داود أب  وسنن ومس م  الب ،ر  صحي : وه ) الست ك،ألمه،ت الفن 

 والدددارقطن  الدددارم  وسددنن ك،لموطددأ) بهدد، ي حدد  ومدد،( م،جدد  وابددن والنسدد،ئ 

 أحمدد  كمسدند) والمسدت رج،ت المسد،نيد ع يد  اشدتم ت مد، ع د  مشدرف،( والبيهق 

 حبد،ن  ابدن صدحي  مثد ) الصحة مصنفوه، التزم الت  والكتب( الح،كم ومستدر 

 القددو  إلدد  المجتهددد ي جددأ ال حتدد ( الددرزا  عبددد ومصددن   زيمددة  ابددن وصددحي 

 يكددون وأن...  الحددديث بمددتن يتع دد  مدد، وهدد،ا الددن   وجددود مدد  والقيدد،ا بدد،لرأ 

 .. والضعي  والحسن منه، الصحي  بين تمييز ل  ممن

... "  والتعددي  الجدر  كتب ف  ب،لبحث يتمكن أن المعتبر ب 
(1)
 االعتمد،د ويمكدن 

 مددن فيهدد، ورد ومدد، األحكدد،م  أح،ديددث ت دريا وكتددب األحكدد،م  أح،ديددث كتددب ع د 

  والضعي  ل صحي  وبي،ن وت ريا عزو

والمنسوخبالناسخالعلم-3

 محصدورس وهد  والسدنة  القر ن من والمنسو  الن،س  معرفة المجتهد ف  يشترط

 فدد  متددرو  منسددو  ع دد  المجتهددد يعتمددد ال حتدد  سددب   كمدد، وأح،ديددث  يدد،ت فدد 

   كتب عدس ف  ،ل  وجم  والفتو   االجته،د عند و،ل  والسنة  القر ن

اإلجماعمسائلمعرفة-4

 صدد،ر المجتهدددين  را  اتفقددت فدد ن اإلجمدد،   قبدد  األو  الجيدد  فدد  االجتهدد،د بدددأ

. م ،لفت  وال  رق  يجوز فبل القط   مرتبة ويحت  إجم،ع، 
(2)

 

                                                           
251ارشادالفحول,مصدرسابقذكره,ص(1)
هـ(,تحقٌق:حمزةزهٌرحافظ515المستصفىمنعلماألصولألبًحامددمحمبندمحمال زالً)ت(2)

1.2/352ط,لبنان,بٌروت,الرسالة,مؤسسة



8 
 

 ليكدون اإلجمد،   مسد،ئ  معرفدة من متمكن، يكون أن البلح  المجتهد ف  ويشترط

 قدد فيكون ع ي   أجم  م، ب بل  والفتو  االجته،د ويجتنب لئلجم،   موافق، رأي 

 .  ومردودا ب،طبل رأي  يكون وب،لت،ل  اإلجم،    ر 

 المسدألة أن يع دم أن يشدترط ولكدن اإلجمد،   مسد،ئ  جميد  حفظ المجتهد ي زم وال

 موافقدة بد  لئلجمد،   م ،لفدة ليسدت فتدوا  وأن إجمد،   فيهد، ليا فيه، يجتهد الت 

فيه، اإلجم،  أو بحثه، يسب  ولم جديدس  ح،دثة أنه، أو ع،لم  لم،هب
(1)

 

 وجهد،ت فيهد، ا ت فدت التد  ال بلفيدة المسد،ئ  المجتهدد يعر  أن ،ل  عن ويتفر 

 ،لد   مدن الحكمدة تعد،ل  هللا رحم  الش،فع  اإلم،م وبين فيه،  االجته،د عند النظر

 : فق، 

 السدنن مدن قب د  مضد  بمد، ع،لمد، يكدون حتد ( يجتهدد) يقديا أن ألحد يكون وال"

 ممددن االسددتم،  مددن يمتندد  وال  ...  وا ددتبلفهم الندد،ا وإجمدد،  السدد    وأق،ويدد 

 مددن اعتقددد فيمدد، تثبيتدد، بدد  ويددزداد الغف ددة  لتددر  ب،السددتم،  يتنبدد  قددد ألندد   ،لفدد  

 أين يعر  حت  نفس   من واإلنص،  جهد   غ،ية ب و  ،ل  ف  وع ي  الصواب 

 يعر  حت   ،لف   بم، من  أعن  ق،  بم، يكون وال يتر   م، وتر  يقو   م، ق، 

 " هللا ش،  إن يتر  م، ع   إلي  يصير م، فض 

 وجهد،ت وأسدا بدأدلتهم  واإلح،طدة الفقهد،  ا دتبل  أسدب،ب دراسدة أن يبين وه،ا

 والفحددد  لؤلدلدددة  والتمحدددي  والنقدددد االسدددتنب،ط م كدددة يربددد  المتف،وتدددة نظدددرهم

 الصحي  واالستنب،ط والنظر االجته،د أه ية الش   ف  وينم  ل مع،ن  
(2)

 

 

 

                                                           
(1)
م1997-هـ4,1418,طللنشروالتوزٌعد.وهبةالزحٌلً,دارالفكرالمعاصر-الفقهاإلسامًوأدلته 

.2/1164

 
(2)
ص,لبنان,بٌروت,المعرفةدار,الدرازهللاعبد:تحقٌق,الموافقات,موسىإبراهٌم,,الشاطبًاألحكامأصول 

367,1/77
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 القٌاسمعرفة-5
(1)
   

 وأن المعتبددرس  وشددرائط  القيدد،ا بوجددو  ع،رفدد، يكددون أن المجتهددد فدد  يشددترط

 الشدر   وأصو  والمص،ل  النصو  من االستنب،ط وطر  األحك،م  ع   يعر 

 .  سنر  كم، الفق  أصو  أبواب ب،ق  م  الرئيسة  االجته،د أبواب أحد القي،ا ألن

العربٌةالل ةعلوممعرفة-6

 ومعدد،ن وصددر  نحددو مددن العربيددة ال غددة ع ددوم يعددر  أن المجتهددد فدد  يشددترط

 دالالت وبحسدب العربيدة  ب،ل غة ج، ا والسنة القر ن ألن األدب،   وأس،ليب وبي،ن 

 وب،لتد،ل  العدرب  أس،ليب بمقتض  وقصد   الشر  مراد لمعرفة و،ل  ال غة  أه 

 العددرب كددبلم معرفددة ع دد  تتوقدد  بي،نهدد، سددب  التدد  األلفدد،ظ دالالت مبحددث فدد ن

 والعدد،م والمجدد،ز  والحقيقددة والتراكيددب  والجمدد  والمفددردات  األلفدد،ظ فدد  وفهمدد 

 واالسددتثن،   والنهدد   واألمددر والمبددين  والمجمدد  والتقييددد  واإلطددبل  وال دد،  

 ع دد  تتوقدد  األحكدد،م بعدد  ألن ،لدد   وغيددر ومفهومدد   وفحددوا  ال طدد،ب ودليدد 

 النصدب أو بد،لرف  اإلعراب حركة بحسب الحكم ي ت   وقد ضروري،  توقف، ،ل 

 . الجر أو

 ع دد  قدد،درا يكددون أن يكفدد  ولكددن ق ددب  ظهددر عددن العددرب لغددة حفددظ يشددترط وال

 فهدم بد  يسدتطي  ك،فيد، قددرا يعدر  وأن والمؤلفد،ت  المظد،ن مدن المراد است را 

 اآللة ه  ال غة ألن والمع،ن   األلف،ظ ومق،صد العرب  وع،دات العرب   ال ط،ب

 والع د   األحكد،م الستنب،ط من   المراد وتحديد الن  لفهم به، يستعين الت  واألداس

 .  وغير  وصرف، ونحوا وشعرا  نثرا ال غة بمعرفة ،ل  ويتقرر ع يه،  والقي،ا

 

 

                                                           
(1)

2/291الزحٌلًدمحماالسامًالفقه
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الفقهبأصولالعلم-7

 ال غددة  بعدد الث،نيدة األداس ألند  الفقد   بأصددو  ع،لمد، يكدون أن المجتهدد فد  يشدترط

 وضددمن الشددرعية  األدلددة مددن الفقدد  أحكدد،م اسددت را  ع دد  قدد،درا المجتهددد ليكددون

 قواعددد ع دد  وبندد،  الفقدد   أصددو  ع ددم فدد  المقددررس الصددحيحة التشددري  مصدد،در

 البدد،ب فدد  بي،نهدد، وسددب  الفقدد   أصددو  ع ددم حدددده، التدد  واالسددتدال  االسددتنب،ط

 وسدبق  ل مجتهدد  الع وم أهم الفق  أصو  ع م أن الراز  الف ر أكد ول،ل  الس،ب  

 الحددديث هدد  االجتهدد،د ع ددوم أعظددم أن مبيندد، تعدد،ل  هللا رحمدد  الغزالدد  ،لدد  إلدد 

: قد،  الد،  تعد،ل  هللا رحم  الجوين  الحرمين إم،م وسبقهم، الفق   وأصو  وال غة

 . الفق  أصو  ل مجتهد الع وم أهم

 عندد الطري  تنير الت  الع،مة الشريعة مق،صد معرفة الفق  أصو  ع م ف  ويد  

 الددن   وحرفيددة الظدد،هر  ع دد  والفكددر العقدد  يجمددد ال حتدد  األحكدد،م  اسددتنب،ط

 ممدد، الع،مددة  وغ،ي،تهدد، الشددريعة أسددرار تحدددد التدد  النصددو  سدد،ئر عددن وقطعدد 

 مدد  تتفدد  التدد  المعدد،ن  أحددد وتددرجي  النصددو   مددن المددراد تحديددد ع دد  يسدد،عد

 وأنهددد، الشدددريعة  مق،صدددد بيددد،ن األو  الجدددز  فددد  وسدددب  غيرهددد،  دون المق،صدددد

 وتددور عدنهم  المف،سدد ودر  لهدم النفد  بج دب الند،ا  مصد،ل  تحقي  ف  تنحصر

 والم،  والنس  والدين والعق  النفا حفظ ع  
(1)

 

 بدد ال لكدن الكدبلم  بع دم وال الفقد   بفدرو  ع،لمد، يكون أن المجتهد ف  يشترط وال

 بدأدلتهم المتك مين طريقة ع   العقيدس معرفة يشترط وال ج،زم  صحي  اعتق،د من

 الدربدة لتحصدي  طريد  ألند  الفقد   بمم،رسدة االجتهد،د ويحصد  يحررونه،  الت 

لبلجته،د وال برس والمعرفة
(2)

 

 

                                                           
بدارالتحقٌقمكتبةإعداد,(هـ1181)األنصاريالدٌننظامبنلدمحمالثبوتمسلمبشرحالرحموتفواتح(1)

2/363.األولىط,التراثإحٌاءدارطبع,العربًالتراثإحٌاء
ص,.م1981/هـ1011ط,دمشق,اإلسامًالمكتب,الفتحبندمحم,البعلً,لمطلععلىأبوابالمقنع(2)

164
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المقٌدالمجتهدشروطالمطلبالثانً:

 العصدور فد  الحصدو  ند،در وهدو المط د   ب،لمجتهدد ت ت  الس،بقة الشروط إن

 بج،ندب أو مسدألة ف  الجزئ  المجتهد أو المقيد  المجتهد أم، والح،ضرس  المتأ رس

 أو اإلثبد،ت  أو الجن،يد،ت  أو بد   يتع د  ومد، الجهد،د أو الم،لية  ك،لمع،مبلت فقه 

 أن فيد  يشترط وإنم، الس،بقة  الشروط جمي  في  يشترط فبل الميراث  أو القض،  

 مد، وهد،ا اال تصد،   بهد،ا يتع د  ومد، فيد  يجتهد ال،  الج،نب ب،ل  ع،لم، يكون

 .  سنر  كم، االجته،د تجزؤ جواز إل  يؤد 

 المط دد  المجتهددد شددروط فيدد  تتددوفر أن يشددترط ال المدد،هب فدد  المجتهددد أن كمدد،

 ع مدد،  و را  المدد،هب  إمدد،م وقددو  بم،هبدد   م مدد، يكددون أن يكفيدد  وإنمدد، السدد،بقة 

 واألدلددة اإلمدد،م  ع يهدد، اعتمددد التدد  المدد،هب وأصددو  فيدد   والمجتهدددين المدد،هب

 ف  الترجي  أو الت ريا ليستطي  معين  حكم ع   الفقه،  به، استد  الت  الفرعية

 . الم،هب ،ل  حسب المستجدس النواز  أحك،م بي،ن وب،لت،ل  الم،هب 

 يجدوز ب  يتجزأ  ال منصب، عند  االجته،د وليا: "تع،ل  هللا رحم  الغزال  يقو 

" بع  دون األحك،م بع  ف  االجته،د بمنصب ل ع،لم يق،  أن
(1)

 

 فيد  فيكفد  المسد،ئ  بعد  حكدم ف  االجته،د أم،: "تع،ل  هللا رحم  اآلمد  ويقو 

 ،لد  فد  يضدر  وال فيهد،  مند  بدد ال ومد، المسألة  بت   يتع   بم، ع،رف، يكون أن

"به، تع   ال بم، جه  
(2)
   

 المط وبددة هدد  المدد،هب  فدد  المجتهددد أو المقيددد  ل مجتهددد ال ،صددة الشددروط وهدد، 

 وأصددو  والفقدد  الشددريعة فدد  المت صدد  والدددارا الب،حددث يحصدد ه، ممدد، اآلن 

 الفق 
(3)

 

 
                                                           

(1)
2/353,األصولمصدرسبقذكرهعلممنالمستصفى

(2)
,هـ1415سنةالثانٌةطالتركًالمجٌدعبد:تحقٌق,(هـ474)الباجًالولٌدألبًالعقولأحكامفًاإلحكامإحكام
4/163اإلسامً,ال ربدار

(3)
 4/467المنٌر,مصدرسابقذكرهالكوكب
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المبحثالثانً

واقسامهالمجتهدٌنمراتب

 مراتدب فتكدون أقسد،م  أربعدة المسدتق  وغيدر مسدتق   غيدر أو مسدتق  إم، المجتهد

 :  وه   مس،  المجتهدين

المطلقالمستقلالمجتهد-1

  ،صدة وأصدو  لنفسد   قواعدد لد  وكد،ن السد،بقة  الشدروط في  توفرت ال،  وهو

 فد  اجتهد،د  وكد،ن االجته،د  ف  ويم،رسه، الفق   أحك،م ع يه، ويبن  ع يه،  يعتمد

 وهد،ا عند   يسدأ  وم، والوق،ئ  النواز  معرفة ف  جهد  ويب،  الفق   أبواب ع،مة

 . المستق  المط   المجتهد هو

 الصدف،ت  هد،  فيد  تتدوفر أن اإلنسد،ن ع د  ويمتند  متدوفرا  يعدد لدم الصن  وه،ا

 واالعتمد،د والندواز   الوقد،ئ  وكثدرس الع دوم  وتندو  العصدر  اتسد،  مد  و ،صة

 شدؤون وفد  الع وم م ت   ف  الدقي  الفرع  والت ص  الع،م  الت ص  ع  

 .الحي،س

 بعددهم جد،ؤوا الد،ين واألئمدة والتد،بعين الصح،بة فقه،  المط   المجتهد أمث ة ومن

 وجعفددر حنيفددة  وأبدد  البدد،قر  و  زيددد  ك،إلمدد،م المط دد  ب،الجتهدد،د واشددتهروا

 سددعد  بددن وال يددث واألوزاعدد   وأحمددد  والشدد،فع   أنددا  بددن وم،لدد  الصدد،د  

 .  كثير وغيرهم المن،ر  وابن ثور  وأب  الطبر   جرير وابن والثور  

المستقلغٌرالمطلقالمجتهد-2

 لنفسدد  يضدد  لددم لكددن السدد،ب   ك،لصددن  االجتهدد،د شددروط فيدد  تددوفرت الدد،  وهددو

 مجتهدد فهو االجته،د  ف  الم،اهب أئمة من إم،م طريقة التزم ب  به،  ينفرد قواعد

 فدد  طريقتدد  سدد   لكددن والدددلي   الحكددم فدد  إم،مدد  يق ددد لددم فهددو منتسددب  مط دد 
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 صدواب،  فوجدد  أه د   ع د  مند  كثيدرا وقدرأ م،هبد   إل  ودع، والفتو   االجته،د

 الق،سددم وابددن الحنفيددة  مددن وزفددر و  يوسدد  أبدد  مثدد  و،لدد  غيددر   مددن وأولدد 

الش،فعية من والمزن  والزعفران  والبويط  الم،لكية  من وأشهب
(1)
. 

المقٌدالمجتهد-3

 إمدد،م مدد،هب فدد  مقيددد ألندد  الت ددريا  مجتهددد أو المدد،هب  فدد  المجتهددد: ويسددم 

 ويتقنهد، وقواعدد   أصدول  يتعدد  وال ب،لددلي   أصدول  تقريدر ع د  وع،م  معين 

 ع دد  ويقدددر القيدد،ا  يعددر  ف ندد  الوقددت ،ات وفدد  مسدد،ئ ه،  وأدلددة فقههدد، مدد 

 التد  والقواعدد ب،ألصدو  الفدرو  وي حد  إم،مد   أصو  ع   واالستنب،ط الت ريا

 إلم،م 
(2)
 أبد  وابدن واألبهر  الحنفية  من والطح،و  الكر   زي،د بن ك،لحسن 

 الشد،فعية  مدن المدروز  إسدح،  وأبد  الشديراز  إسدح،  وأب  الم،لكية  من زيد

 .  وغيرهم

 مسددألتين فدد  اإلمدد،م أفتدد  فدد ،ا إم،مدد   أقددوا  فدد  بنشدد،ط الت ددريا مجتهددد ويقددوم

 وصد،ر األ در   إلد  منهمد، كد  حكدم نق  وقتين  ف  م ت فين بحكمين متش،بهتين

 يقددرب أو بينهمدد،  اإلمدد،م يفددر  لددم مد، والت ددريا  ب،الجتهدد،د قددوالن مسددألة كدد  فد 

 . الزمن

الترجٌحمجتهد-4

 ثددم بتقريرهدد،  القدد،ئم بأدلتدد   العدد،ر  إم،مدد   لمدد،هب الحدد،فظ الددنفا  فقيدد  وهددو

 ويدرج  ي ،لفهد،  م، ويزي  ويقرره،  له، ويمهد الجديدس  ل مس،ئ  ويحرر يصور

 أو المدد،هب  فدد  المجتهددد رتبددة يب ددم ولددم األصددح،ب  ووجددو  اإلمدد،م  أقددوا  بددين

 االسدتنب،ط  فد  االرتيد،  وعددم المد،هب  حفدظ ع د  القتص،ر  الت ريا  مجتهد

 عددن ع مدد  ي  ددو ال ولكددن ونحددو   الفقدد  أصددو  فدد  يتبحددر ولددم مم،رسددت   وعدددم

                                                           
(1)
2/1151الزحٌلً,مصدرسابقذكرهاإلسامً,الفقهأصول 
 
4/468ذكرةالمنٌر,مصدرسابقالكوكب(2)
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 الحنفيدددة  مدددن" الهدايدددة" صددد،حب والمرغينددد،ن  القددددور  مثددد  أطرافددد   معرفدددة

 وأبدد  الطبددر  الطيددب وأبدد  الم،لكيددة  مددن   يدد  والشددي  الوهدد،ب عبددد والق،ضدد 

 وابددن يع دد  أبدد  والق،ضدد  الشدد،فعية  مددن والنددوو  والرافعدد  اإلسددفرايين  ح،مددد

 لدم ممدن مد،هب  كد  فد  كثيدر وغيدرهم الحن،ب دة  من القيم وابن تيمية وابن قدامة

 نصددو  بعدد  فدد  فنظددر  إم،مدد   مدد،هب فدد  المجتهددد وأمدد، .عصددر مددنهم ي دد 

" والسددنة الكتدد،ب نصددو  فدد  إم،مدد  ك،جتهدد،د فيهدد، والتصددر  وتقريرهدد،  إم،مدد 

 وغير  الصبل  ابن ،ل  مث  وق، 

الفتٌامجتهد-5

 المد،هب نقد  فد  ع يد  ويعتمدد وفهمد   ونق د  الم،هب بحفظ يقوم ال،  الفقي  وهو

 وتفريعدد،ت اإلمدد،م  ومنصوصدد،ت المدد،هب  كتددب مددن يحكيدد  فيمدد، بدد  والفتددو 

 م،هب   ف  منقوال حكم، يجد لم ف ن وت ريج،تهم  م،هب  ف  المجتهدين األصح،ب

 األمدرين  بدين فد،ر  ال وأند  وتأمد   فكدر بدأدن  يدركد  ممد، معند،  فد  مد، أعط 

 يتصددر ممدن عصدر كد  وفد  مد،هب  كد  فد  يحصد  أن مدن أكثدر الندو  وهد،ا

 والتع دديم ل فتددو 
(1)
 وهددم اإلفتدد،   عددن الث،لددث الفصدد  فدد  لبي،ندد  نعددود وسددو  

 ع دد  القدد،ئمون وهددم ب،لشددريعة  والم تصددين والفقهدد،  ب،لع مدد،  اليددوم المسددمون

 وبيدد،ن اإلفتدد،  ويتولددون والمسددتجدات  النددواز  أحكدد،م وبيدد،ن الجزئدد   االجتهدد،د

 .ل ن،ا األحك،م

 

 

 

 

                                                           
عبدطهومراجعةبتعلٌق,(هـ751ت)الجوزٌةقٌمبنالدٌنلشمسالعالمٌنربعنالموقعٌنإعام(1)

4/271بٌروت-الجبٌلدارطبع,سعدالرؤوف
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المجتهدٌنأقسامالمطلبالثانً:

 ع دد  الفقيدد  اسددم إطددبل  ع دد  األولدد  العصددور فدد  السدد   مددن الع مدد،  تعدد،ر 

 القدرون فد  المندوا  هد،ا ع   األمر وس،ر المفت   لقب ع ي  أط قوا كم، المجتهد 

 ولكدن والعد،لم  والفقيد  والمفتد  المجتهدد بدين التمييدز يظهدر بدأ ثم األول   الثبلثة

 أو المجتهدددين تعدد،ل  هللا رحمدد  القدديم ابددن قسددم لدد،ل  موجددودا  بيددنهم التدددا   بقدد 

   بينهم ل مق،رنة بي،نهم يحسن أقس،م  أربعة إل  المفتين

 أنفسددهم نصددبوا الدد،ين المفتددون: "فقدد،  األصددوليين  عنددد المجتهدددين مراتددب وبددين

أقس،م أربعة ل فتو 
(1)

 

 فدد  المجتهددد فهددو الصددح،بة  وأقددوا  رسددول  وسددنة هللا بكتدد،ب العدد،لم -االولاالول

 اجتهد،د  يند،ف  وال ك،ندت  حيث الشرعية األدلة موافقة فيه، يقصد النواز   أحك،م

 فد  مند  أع دم هدو مدن مق دد وهدو إال األئمدة مدن أحددا تجدد فبل أحي،ن،  لغير  تق يد 

: الحدا مدن موضد  فد  عند  ورضد  هللا رحمد  الشد،فع  قد،  وقد األحك،م  بع 

 ". لعط،  تق يدا ق ت "

 االجتهد،د  فدر  بهدم ويتدأد  اسدتفت،ؤهم  ويسدو  اإلفتد،   لهم يسو  النو  فه،ا"

 ع د  األمدة له،  يبعث هللا إن: "- وس م ع ي  هللا ص   - النب  فيهم ق،  ال،ين وهم

"دينهد، لهد، يجدد من سنة مئة ك  رأا
(2)
 يغرسدهم يدزا  ال الد،ين هللا غدرا وهدم 

 ت  ددو لددن: "وجهدد  هللا كددرم ط،لددب أبدد  بددن ع دد  فدديهم قدد،  الدد،ين وهددم ديندد   فدد 

 ".  بحجت  هلل ق،ئم من األر 

 فت،ويد  معرفدة فد  مجتهدد فهدو بد   ائدتم مدن م،هب ف  مقيد مجتهد: الث،ن  النو "

 لدم مد، وقيد،ا ع يهد،  الت دريا مدن مدتمكن بهد،  عد،ر  وأصول   ومأ ،  وأقوال 

                                                           
 2/297جذكرهسابق,مصدر,الزحٌلًاالسامًالفقهاصول(1)
(2)

القادرعبدمصطفىتحقٌق,النٌسابوريالحـاكمهللاعبدبندمحمهللاعبدأبوالحافظاإلمام-الصحٌحٌنعلىالمستدرك
.,م2111هـ2,1422ط,لبنـان-العلمٌـةالكتبدار,عطا
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 فد  ال إلم،مد   مق ددا يكدون أن غيدر مدن منصوصد   ع د  ع يد  ب  ائتم من ين 

 م،هبدد  إلدد  ودعدد، والفتيدد،  االجتهدد،د فدد  طريقدد  سدد   لكددن الدددلي   فدد  وال الحكددم

 مدن يع   أب  الق،ض  مث  مع،  وطريق  مقصد  ف  ل  مواف  فهو وقرر   ورتب 

 ".  الحن،ب ة

 مدتقن ب،لددلي   بد  مقدرر إليد   انتسب من م،هب ف  مجتهد هو من: الث،لث النو "

 إم،مد  ند  وجد وإ،ا ي ،لفه،  وال وفت،وي  أقوال  يتعد  ال لكن به،  ع،لم لفت،وي  

 وهدو أئمدتهم  مد،اهب فد  المصدنفين أكثر شأن وه،ا ألبتة  غير  إل  عن  يعد  لم

 معرفدة إلد  بد  ح،جدة ال أند  يظدن مدن مدنهم وكثيدر". "الطوائد  ع م،  أكثر ح، 

 كنصددو  عنددد  فهدد  إم،مدد   بنصددو  مجتزيدد، لكوندد  والعربيددة  والسددنة الكتدد،ب

 األحكد،م اسدتنب،ط اإلمد،م كف،  وقد والمشقة  التعب ك فة من به، اكتف  وقد الش،ر  

 هدو فيكتفد  بدلي د   حكمد، ،كدر إم،مد  ير  وقد النصو   من است راجه، ومؤنة

 ". ل  مع،ر  عن بحث غير من الدلي  ب،ل 

 والم تصددرس  المطولددة والكتددب والطددر  الوجددو  أصددح،ب مددن كثيددر شددأن وهدد،ا"

". ب،لتق يد يقرون وال االجته،د  يدعون ال وهؤال 
(1)

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(1)
4/271ذكرهسابق,مصدرالموقعٌنأعام
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المبحثالثالث

واالحكامالمجمععلٌهامجالاالجتهاد

االجتهادمجالالمطلباالول:
(1)
   

 النصدددو : وهمددد، أس،سددديين  مصددددرين مدددن تؤ ددد، ك هددد، الشدددرعية األحكددد،م أن

 .  واالجته،د الشرعية 

 فد  اجتهد،د ال: وهد  مهمدة  أس،سدية ق،عددس األصدو  وع مد،  الفقهد،  وض  ولكن

 ال وأند  ل دن   مق،بد  االجته،د أن الن،ا من كثير ،هن إل  ويتب،در الن   مورد

 ألن ل ع مد،   مقصدود وغيدر نه،ئي،  دقي  غير وه،ا! النصو ؟ ف  نه،ئي، اجته،د

 المبحدث هد،ا أهميدة تظهر هن، ومن ب،التف،   ويقين، قطع، ب،لنصو  يق  االجته،د

 . في  المجتهد أو مح   أو نط،ق  أو االجته،د مج،  لبي،ن

 معظددم يغطدد  ويكدد،د جدددا  جدددا واسدد  االجتهدد،د مجدد،  إن: القددو  إلدد  ونسدد،ر 

 نحددد ولد،ل  فقدط  أمران إال االجته،د مج،  عن ي ر  ال وأن  الشرعية  األحك،م

 .  ث،ني، االجته،د يتن،ول  م، نبين ثم أوال  االجته،د عن ي ر  م،

:فٌهاالجتهادٌجوزالما:أوال

: وهمدد، فقددط  أمددرين فدد  بدد،طبل  وقدد  حصدد  وإن يصدد   وال االجتهدد،د  يجددوز ال

 .  اإلجم،  ع ي  وق  وم، والداللة  الثبوت القطعية النصو 

  والداللة الثبوت ف  القطعية النصو  - 1

 ه،  ولكن الشريفة  والسنة الكريم القر ن ف  ثبت م، تعن  الشرعية النصو  إن

 المتددواترس  واألح،ديددث الكددريم القددر ن وهددو الثبددوت  قطعدد  بعضدده، النصددو 

                                                           
(1)
-الشامٌةالدار,دمشق-القلـمدار,الواحـديأحمدبنعلًالحسنأبو-العزٌزالكتابتفسٌرفًالوجٌز 

 2/311.م1995-هـ1,1415ط,بٌروت
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 مددن وكدد  اآلحدد،د  وأح،ديددث المشددهورس  األح،ديددث وهددو الثبددوت  ظندد  وبعضدده،

 الد،هن  إلد  متبد،در محدد واحد معن  ل : أ  الداللة  قطع  يكون أن إم، القسمين

  الس،ب  المعن  غير أصبل   ر احتم،  في  وليا

 فد  األس،سدية المس،ئ  تشم  والداللة الثبوت قطع  بدلي  تثبت الت  األحك،م وه، 

 العبدد،دات  فدد  أو واإليمدد،ن  والتوحيددد االعتقدد،د مسدد،ئ  فدد  ك،نددت سددوا  الدددين 

 يكددون ال حتدد  ويقيندد،  قطعدد، واحددد فيهدد، فدد،لحكم األ ددر   العم يددة األحكدد،م وسدد،ئر

 .  األمة وانقس،م الص   وتفري  وال بل  ل نزا  مفضي، فيه، ال بل 

 ،لد  عدن بصدرفه، التأويد  تقبد  ال فقدط  واحددا معن  تعن  ال،  النصو  وه، 

 ع يهد، ويط د  سدب   كمد، الدوح   ب،نقطد،  مدتد  النتهد،  النسد  تقبد  وال المعن  

 بحسددب وفهمدد   معندد،   بتفسددير فيدد  البحددث يتحدددد الدد،  المحكددم: األصددو  ع مدد، 

 اسددتنب،ط أو ع يدد   ل قيدد،ا ع تدد  معرفددة أو داللتدد   لبيدد،ن والشددر  ال غددة مقتضدد 

 .  أ ر  ح،الت ف  به، لبلهتدا  مق،صد 

 وتحددريم والحدا  والزكد،س  والصدي،م  ال مدا  الصدد وات وجدوب ،لد  أمث دة ومدن

 بنصددو  لهدد، المقدددرس عقوب،تهدد، وتحديددد ال مددر  وشددرب والسددرقة والزندد، القتدد 

 واألعدددداد المقددددرس  الكفددد،رات وكددد،ا والفع يدددة  القوليدددة المتدددواترس والسدددنة القدددر ن

 كدد  ،ج دددواف والزاندد  الزانيددة: }تعدد،ل  قولدد  مثدد  والحدددود  الكفدد،رات فدد  الددواردس

{ج دس م،ئة منهم، واحد
(1)

 

 ع د  يد  أو   ر  معن  ويحتم  معن  ع   يد : أ  الداللة  ظن  يكون أن وإم،

 مجد،  فدبل الداللدة وقطعد  الثبدوت قطعد  الشدرع  الن  ك،ن ف ،ا. فأكثر معنيين

 ك،مد  بشدك  السد،بقة الق،عددس ع يد  وتنطبد  االجتهد،د  في  يص  وال لبلجته،د  في 

 ندد  فيدد  فيمدد، لبلجتهدد،د مسدد،  ال" أو  "الددن  مددورد فدد  اجتهدد،د ال" وصددحي 

: فقدد،  فيدد   المجتهددد تحديددد فدد  تعد،ل  هللا رحمدد  الغزالدد  أراد  مدد، وهدد،ا". قطعد 

                                                           
(1)

2سورةالنور:اٌه
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 يرمددون والدد،ين: }تعدد،ل  وقولدد " قطعدد  دليدد  فيدد  لدديا شددرع  حكددم كدد  هددو"

{ج دس ثم،نين ف،ج دوهم شهدا  بأربعة يأتوا لم ثم المحصن،ت
(1)

 

 وفروعد   فت،وي  وحفظت إلي   انتسبت من م،هب ف  تفقهت ط،ئفة :الرابعالنوع

 والسدنة الكتد،ب ،كدروا ف ن الوجو   جمي  من المح  ب،لتق يد أنفسه، ع   وأقرت

 والعمد   االحتجد،  وجد  ع د  ال والفضدي ة  التبدر  وجد  فع د  مسدألة  فد  يوم،

 قدد عدنهم هللا رض  الصح،بة من وغيرهم وع ي، وعثم،ن وعمر بكر أب، رأوا وإ،ا

 فتدد،و  وتركددوا إمدد،مهم  بفتيدد، أ دد،وا ت دد،لفهم  فتيدد، إلمدد،مهم ووجدددوا بفتيدد،  أفتددوا

 بد  ن طد،   وال نتعددا  فدبل ق ددن،   ونحدن مند،  بد،ل  أع م اإلم،م: ق،ئ ين الصح،بة 

 ".  من، إلي  ،هب بم، أع م هو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 4سورةالنور:اٌة



21 
 

 

علٌهاالمجمعاألحكامالمطلبالثانً:

 اتفدد،  يقدد  ولكددن ظنيددة  نصددو  فدد  يقدد  أن إمدد، اجتهدد،د  أصدد   فدد  اإلجمدد،  إن

 ال مسد،ئ  ف  يق  أن وإم، ب،إلجم،   ث،بتة فتصب  أحك،مه،  ع   المجتهدين جمي 

 يصدد  ال الحدد،لتين هدد،تين وفدد  فيهدد،  حكددم ع دد  المجتهدددون ويتفدد  ع يهدد،  ندد 

 و رجددت فيهد،  األحكدد،م واسدتقرت قطعيددة  حجيتهد، جعدد  اإلجمد،  ألن االجتهد،د 

 وجدواز المسد م  غيدر مدن المس مة زوا  عقد كبطبلن ومح    االجته،د مج،  عن

 الصدددي  بكدر أبد  و بلفدة الميدراث  فدد  كد،ألب الجدد واعتبد،ر االستصدن،   عقدد

 . ،ل  وغير عن   هللا رض 

 المسد مين  بدين وانتشدر شد،  ممد، ب،لضدرورس  الددين مدن ع دم مد، ،لد  ف  ويد  

 اشددته،ر  ولكددن ،لدد   غيددر أو والداللددة  الثبددوت قطعدد  بدددلي  ث،بددت أندد  إمدد، ألندد 

 الد،ين المسد مين مدن م د،ل  لد  يوجدد وال إجمد،   كأند  جع د  وشديوع  وانتش،ر 

 مدد،  وأكدد  الددزور وشدده،دس الربدد، وحرمددة والددزوا   البيدد  كمشددروعية بهددم  يعتددد

 الكب،ئر وس،ئر الوالدين وعقو  اليتيم

 عدن وقصدر المشدتغ ين  رتبة عن بنفس  دن، قد مت     فمتك   هؤال  عدا ومن"

 بد،لجواب  واسدتق  القددر سد،عد وإن المك،لكين  م  مك،ل  فهو المحص ين  درجة

 ويرجد  شدرع   مد،ن  مند  يمن  لم م، ويجوز شرط   ويص  شرط   يجوز: ق، 

 ج،هدد   كدد  يستحسددنه، التدد  األجوبددة مددن ،لدد  ونحددو الحدد،كم  رأ  إلدد  ،لدد  فدد 

"ف،ض  ك  منه، ويستح 
(1)

: فقد،  ،لد   مثد  الدراز  الف در عدن الشدوك،ن  ونق  

ق،ط  دلي  في  ليا شرع  حكم ك  هو في  المجتهد"
(2)

 

 

                                                           
2/354ذكره,سبقمصدراألصولعلممنالمستصفى(1)
 252,صاألصولعلممنالحقتحقٌقإلىالفحولإرشاد(2)
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:االجتهادفٌهٌجوزما:ثانٌا

 ،لد  عدا وم، ومحصورس  معدودس االجته،د فيه، يجوز ال الت  األحك،م مجمو  إن

 ال مد،: األو  أمدرين  فد  وتت    حصر  وال ل   عد ال مم، االجته،د في  فيجوز

 أصبل في  ن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

الخاتمة

-فًختامالبحثتوصلتالىابرزالنتائجالتًتتلخصفٌماٌلً:

 ب،لقواعدد  الشدرع  الددلي  مدن الحكدم اسدتنب،ط فد  الجهدد بد  هو االجته،د (1

 لمق،صددد الواسدد  اإلدرا  ،و والسددنة الكتدد،ب ع ددوم فدد  المتبحددر هددو وأه دد 

 .العرب  ل كبلم الصحي  والفهم الشريعة 

 وعم يدـة فيهدـ، تهـدالمج والمسألة المجتهـد هـ  أركـ،ن ثبلثـة لبلجته،د أن  (2

   تهـدل مج ال،هنيـة العم يـة- نفسه، االجتهـ،د

 وتبددين.  صددحيح، االجتهدد،د يكددون لكدد  شددروط، األركدد،ن هدد،  مددن لكدد  ان (3

 ويحـــددـط ب،لغددـ، عددـ،قبل   يكددـون أن فدد  إجم،لهددـ، يمكددـن المجتهددـد شددروط

 والقيــددددـ،ا واإلجمدددد،  ـنةوالـسدددد الكتددددـ،ب وهددددـ    األحكددددـ،م مـددددـدار 

 . اعتب،ره، يمكن الت  األدلة من وغيره،   واالستصح،ب

 يعـر  أن ،ل  ف  روالمعتـب   الـشريعة بمق،صـد معرفـة لديـ  تكـون وأن (4

 الفقدددـ  بأصددـو  يحدديط وأن ب،ألحكددـ،م يتع ددـ  مددـ، ـةوالـسندد الكتددـ،ب مددـن

 وال دد،  والعـــددـ،م والمقيددـد والمط ددـ    ـو والمنـــــسدد الن،سدد  ويعـددـر 

 ،نب،ل سددد عـ،رفدددـ، يكدددـون وأن   والمسدددؤو  والظددد،هر والمدددين والمجمدددـ 

 .   المع،ن  ع   والداللة التعبير ف  العـرب 

 الشدروط أن وتبــــــين.  عدال   مس م، يكون أن من  االجته،د لقبو  ويشترط (5

 صددـحي  لددـا هنددـ،  يكـددـون أال   االجتهدد،د محددـ  المسددألة فدد  المتعينددـة

 الفرضدي،ت مـــن وليست   واقعـة نـ،زلـة تكـون وأن   حكمهـ، ف  صري 

 النـ،زلددـة هددـ،  لواقددـ  مددـدرك، المجتهددـد يكددـون وأن   بعددـد تقددـ  لددم التدد 

 الزمددـ،ن بــــددـرو  بجهددـ  فيهددـ، يفددـت  وال بددـ،لواق  ع،لمددـ،   وظروفهددـ،

 . والمك،ن

 فيـ  مستندا يكـون أن   المجتهـد قبـ  مـن انــــ  االجتهـ،د فعـ  شروط أن (6

 اجتهد،د  يكدون ال بحيدث   األدلـة من غــير  أو قيـ،ا أو إجمـ،  أو لـن 

 . إلي  يستند أص  أ  عن مجردا رأي،
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المصادر

القر نالكرٌم

 

هدددـ (    494العقدددو  ألبددد  الوليدددد البددد،ج  ) إحكددد،م اإلحكددد،م فددد  أحكددد،م  (1

هدددـ   دار الغدددرب  1415تحقيددد  : عبدددد المجيدددد التركددد  ط الث،نيدددة سدددنة 

 4/163اإلسبلم  

هدددـ (    494إحكددد،م اإلحكددد،م فددد  أحكددد،م العقدددو  ألبددد  الوليدددد البددد،ج  )  (2

هدددـ   دار الغدددرب  1415تحقيددد  : عبدددد المجيدددد التركددد  ط الث،نيدددة سدددنة 

 4/163اإلسبلم  

األحكددد،م  الشددد،طب    إبدددراهيم موسددد    الموافقددد،ت   تحقيدددد  : أصدددو   (3

/ 1  369  عبددددددد هللا الدددددددراز   دار المعرفددددددة   بيددددددروت   لبندددددد،ن   

99 

أصدددو  األحكددد،م  الشددد،طب    إبدددراهيم موسددد    الموافقددد،ت   تحقيدددد  :  (4

/ 1  369  عبددددددد هللا الدددددددراز   دار المعرفددددددة   بيددددددروت   لبندددددد،ن   

99 

العددد،لمين لشدددما الددددين بدددن قددديم الجوزيدددة ) إعدددبلم المدددوقعين عدددن رب  (5

هددددـ (   بتع يدددد  ومراجعددددة طدددد  عبددددد الددددرؤو  سددددعد   طبدددد   951ت 

 291/ 4بيروت  -دار الجبي  

إعدددبلم المدددوقعين عدددن رب العددد،لمين لشدددما الددددين بدددن قددديم الجوزيدددة )  (6

هددددـ (   بتع يدددد  ومراجعددددة طدددد  عبددددد الددددرؤو  سددددعد   طبدددد   951ت 

 291/ 4بيروت  -دار الجبي  

العبلمدددددة ع ددددد  بدددددن   السددددديد الشدددددري  الجرجدددددـ،ن     -يفددددد،ت التعر (9

قددددددد،موا مصدددددددط ح،ت وتعريفددددددد،ت   تحقيددددددد  ودراسدددددددة   صددددددددي  

 المنش،و    دار الفضي ة ) بدون رقم طبعة ( . 
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تيسددددير التحريددددر المؤلدددد :   أمددددين بددددن محمددددود الب دددد،ر  المعددددرو   (1

،ب  هدددـ( الن،شدددر: مصدددطف  البددد 992بدددأمير ب،دشددد،  الحنفددد  )المتدددوف : 

 4/111بيروت  -مصر: دار الكتب الع مية  -ال ح  ب   

د . وهبددددة الزحي دددد    دار الفكددددر المع،صددددر  -الفقدددد  اإلسددددبلم  وأدلتدددد   (9

 2/1164م . 1999 -هـ  1411   4ل نشر والتوزي     ط 

د . وهبددددددة الزحي دددددد    دار الفكددددددر  -الفقدددددد  اإلسددددددبلم  وأدلتدددددد   (11

م  1999 -هددددددددددـ  1411   4المع،صددددددددددر ل نشددددددددددر والتوزيدددددددددد     ط 

.2/1164 

فدددوات  الرحمدددوت بشدددر  مسددد م الثبدددوت لددد  بدددن نظددد،م الدددددين  (11

هددددددـ (   إعددددددداد مكتبددددددة التحقيدددددد  بدددددددار إحيدددددد،   1111األنصدددددد،ر  ) 

 2/363التراث العرب    طب  دار إحي،  التراث   ط األول  . 

هددددددـ (    992الكوكددددددب المنيددددددر البددددددن النجدددددد،ر الحنب دددددد  ) ت  (12

 نزيددد  حمددد،د   طبددد  مكتبدددة العبيكددد،ن    تحقيددد  : د .   الزحي ددد    ود

 (.363/ 4ط الث،نية )

اإلمددد،م الحددد،فظ أبدددو عبدددد هللا    -المسدددتدر  ع ددد  الصدددحيحين  (13

بدددن عبدددد هللا الحدددـ،كم النيسددد،بور    تحقيددد  مصدددطف  عبدددد القددد،در عطددد، 

 م . 2111هـ  1422   2لبنـ،ن   ط  -  دار الكتب الع ميـة 

الحددد،فظ أبدددو عبدددد هللا    اإلمددد،م -المسدددتدر  ع ددد  الصدددحيحين  (14

بدددن عبدددد هللا الحدددـ،كم النيسددد،بور    تحقيددد  مصدددطف  عبدددد القددد،در عطددد، 

 م . 2111هـ  1422   2لبنـ،ن   ط  -  دار الكتب الع ميـة 

المستصددددددف  مددددددن ع ددددددم األصددددددو  ألبدددددد  ح،مددددددد   بددددددن    (15

 مؤسسدددددة هدددددـ (   تحقيددددد  : حمدددددزس زهيدددددر حددددد،فظ  515الغزالددددد ) ت 

 352/ 2. 1لبن،ن   ط  الرس،لة   بيروت  
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المستصددددددف  مددددددن ع ددددددم األصددددددو  ألبدددددد  ح،مددددددد   بددددددن    (16

 مؤسسدددددة هدددددـ (   تحقيددددد  : حمدددددزس زهيدددددر حددددد،فظ  515الغزالددددد ) ت 

 352/ 2. 1الرس،لة   بيروت   لبن،ن   ط 

المط ددد  ع ددد  أبدددواب المقنددد    البع ددد      بدددن الفدددت    المكتدددب  (19

 م  1911هـ /  1411اإلسبلم    دمش    ط 

ط ددد  ع ددد  أبدددواب المقنددد    البع ددد      بدددن الفدددت    المكتدددب الم (11

 م .  1911هـ /  1411اإلسبلم    دمش    ط 

الدددوجيز فددد  أصدددو  الفقددد  اإلسدددبلم  المؤلددد : األسدددت،، الددددكتور  (19

  مصدددددددطف  الزحي ددددددد  الن،شدددددددر: دار ال يدددددددر ل طب،عدددددددة والنشدددددددر 

 م 2112 -هـ  1429سوري، الطبعة: الث،نية   -والتوزي   دمش  

أبددددو الحسددددن ع دددد  بددددن  -الددددوجيز فدددد  تفسددددير الكتدددد،ب العزيددددز  (21

بيدددروت   ط  -دمشددد    الددددار الشددد،مية  -أحمدددد الواحدددـد    دار الق دددـم 

 م . 1995 -هـ  1415   1

أبددددو الحسددددن ع دددد  بددددن  -الددددوجيز فدددد  تفسددددير الكتدددد،ب العزيددددز  (21

بيدددروت   ط  -دمشددد    الددددار الشددد،مية  -أحمدددد الواحدددـد    دار الق دددـم 

 م . 1995 -هـ  1415   1


