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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 ةـاملقدم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة  والالالةع ى الش ف الألن ااء والار واملألبال ني ء و الا ىمالد وى الش 

 ته فمجعني، فما بعد:آله وصحاب

ىصأل فدواته  ف كلت دل ااحوال وتغري الظألون،  ب ن هللا القائمة يف هذا الكونمن فإن 
ىالن العصالور الالالابقة  وقالد يواله هالذا العصالألولكل فهل زمان ىاداهتم وفىألافهم اخلاصالة،  ووبائ ه،

وع والتك ولوجوالالالا، الة ءالالالواححل احلوالالالا ، و اصالالالة يف  الالالال الع الالالالابلتطالالالور املالالالادري الك الالالري الالالالذري  الالالل  افالالال
 واالتصالالالالال وتق والالالالالة ىالالالالةعحوالالالاله ءهالالالالهد هالالالالذع ااةع تالالالالالور  ىارمالالالالة وتقالالالالدما  مالالالالذهة  يف وبالالالالالائ  اإ

 املألر ابت ىاجها  ىن مةحقة ما يالتجد يف هذا اجملال. فن املع ومات، إىل درجة

يف توالالالري فمالالور ال الالاء وقتالالار احتواجالالاهتم، فصالالاروا  و الالان الءتهالالار هالالذع الوبالالائل دور هالالاع
االبالالتغ ار ى هالالا يف هالالذا الالالهمن،  إبمكالالان فحالالدى وهالالا يف فب الالو  الالاون حوالالاهتم، و  يعالالد يعتمالالدون 

تتط الالو مالالن ى مالالار الهالالأليعة بالالذل  مج الالة مالالن ال الالوازل واملالالالائل اتديالالد  الالاليوقالالد ففالالألز هالالذا التطالالور 
اتهالالد وابالالت ألاو الوبالالت يف ابالالت  اا فحكامهالالا، وإنا  اءالالف ال الالوازل ال قهوالالة قالالد حظوالالف ابهتمالالاع 

بالت يف اءربوا ل ت ظالري االا، وبوالان املال هش الهالألىحل يف ابالت  اا فحكامهالا ، وبالذل الو ى مار العصأل فال
ءوازل فخألى تتع ال  سالالائل فصالولوة   مبال  سالا تالالتحقه مالن  ه الك بوان حكم ما وقت م ها، فإن

 ال حه والدرابة، مت  وهنا ال تقل فمهوة ى ها.

وازل لوكالالون موعالالوا هالالذا التالالألب مالالن ال الاالذا الالالال و وبالالريع فقالد وقالالت اختوالالارري ى الالش هالذا 
ون ال الالوا  ااوىل اثالالار ودرابالالات كالالاملختصالالأل، وتوتالاله : وال الالوازل ااصالالولوةو، ى الاله فن ي ال حالاله

 مالت وتة يف هذع املالألة املهمة.

 أمهية املوضوع:
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 تربز فمهوة هذا املوعوا من خةل ما أييت :
ملالالالالالتجدات فءالالالاله يظهالالالالأل  مالالالالال الهالالالالأليعة اإبالالالالةموة، وقالالالالدرهتا ى الالالالش ابالالالالتوعاب  افالالالالة ا – 1

ا امتالالالازت ىالالالن الهالالالألائت الالالالالماوية والقالالالواءني اارعالالالوة بكوهنالالالا صالالالاحلة لكالالالل زمالالالان الوادر، فإهنالالالالواحلالالال
 ومكان.
فءالاله يتع الال  بع الالم فصالالول ال قالاله، هالالذا الع الالم العظالالوم الالالذري جع الالف املعألفالالة بالاله  الالأل ا  مالالن  – 2

  ألوا االجتهاد وال توى.
فن يتغري االجتهاد فوهالا ب الار   فهم املالائل ااصولوة الي ميكن ور ى شالفءه يال   الت – 3

ومالالن ه الالا يت الالني ال الالأل   ،لالالذلكوالتالالواب  الهالالألىوة الةزمالالة ى الالش تغالالري ااحالالوال وت الالدل الظالالألون، 
الالالي يالالألو  االالا والالالدىاوى اتا الالة ل تجديالالد يف فصالالول ال قالاله الهابالالت بالالني فكالالأل  ال الالوازل ااصالالولوة 

ت وتالة  هال ف زيال  يف هذا العصأل، وهحل مالألة حظوالف بدرابالات وثالور مال املال منيبعض 
 .(1)وبطةهنا ىهذع الدىاو 
حاجة ال اء املابة إىل بوان فحكاع هذع ال وازل، خصوصا  بعد اءتهارها ، واىتمالاد  – 4

 فب و املال مني ى وها، و وهنا واقعا  ال م أل م ه.
 الدراسات السابقة:

 –د ول أبن هالالذا املوعالالوا   االال  سالالا يالالالتحقه مالالن ال حالاله والدرابالالة، فالالة يوجالالالبالال   القالال
درابالة مالالالتق ة ت اولالالف هالذع القتالالوة املهمالالة، بالري فءالاله البالالد مالن اإ الالار  ه الالا إىل  -حالالو ى مالالحل

 وجود بعض الدرابات وال حور املتص ة هبذا املوعوا، ولعل من فبألزها ما أييت:
 تاب م هش ابت  اا فحكالاع ال الوازل ال قهوالة املعاصالأل ، /لوال ك الالد تور: مالال أل بالن   – 1

 .(2)ى حل بن ىمد القحطاين

                                     
( مالن فحالدر هالذع الدرابالالات وفجودهالا ربالالة الالالد توراع الالي تقالدع هبالا إىل قالالالم فصالول ال قاله يف   والالة الهالأليعة ابلالألة  ال احالالهك 1)

و وقالد ءوقهالف هالذع الألبالالة -بالة وتقوميالا  درا –ههاا بن ى دهللا احلوايل، وى واهنا : وىالاوالت التجديالد يف فصالول ال قاله ودىواتاله 
 هال.1421ك11ك12بتاريخ 

 هال.1422ك2ك22( فصل هذا الكتاب ربالة د توراع تقدع هبا املؤل  إىل قالم ال قه وفصوله جبامعة فع القألى، وءوقهف بتاريخ 2)
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وهو ى ار  ىن درابة ءظألية تط وقوالة افتتحهالا ال احاله ب صالل يهوالدري ف الار فواله إىل ت الات 
فحكالاع الهالأليعة اإبالةموة و واالا، والتعأليال  ب قاله ال الوازل، وبوالان ءهالأته، وفمهوتاله، وحكالم ال ظالالأل 

لثالالا   فواله،   ىقالد فصالالة  ًءوالا  يف ااحكالاع املتع قالالة ابل الااأل يف ال الوازل ،  ظالأل فوهالالا، عالواب  اليف ًو
ورابعالالا  يف  الالأل  التعالالألن ى الالش فحكامهالالا، واختالالتم ال حالاله ب صالالل خالالاما تتالالمن فهالالم التط وقالالات 

 ال قهوة البتخألا  فحكاع ال وازل ال قهوة.
فجالالود مالالا  تالالو يف موعالالوا ال الالوازل ال قهوالالة يف اتالالاء ني  مالالن –يف ءظالالألري -وهالالذا ال حالاله 

ال الالوازل ااصالالولوة ان اهتمامالاله   إىل  الالحلر مالالن فوالاله ال ظالالألري والتط وقالالحل، بالالري فن ال احالاله   يتطالالأل 
  ان م ص ا  ى ش اتاءو ال قهحل.

وهالالو ثالالاله متصالالالأل مالالالن إىالالالداد الالالالد تورك ، ااصالالالويل لدرابالالالة ال الالالوازل ال قهوالالالة التقعوالالد – 2
فوالاله فهالالم املالالالائل ااصالالولوة الالالي ي  الالر ى وهالالا ال ظالالأل يف ال الالوازل  وقالالد بالالنيبالالعد بالالن اصالالأل الهالال ري، 

الالالي  حقوقالالة ال الالوازل ال قهوالالة وفءواىهالالا، ومالالن فهالالم املالالالائل مهالالد ل موعالالوا ب والالانال قهوالالة، بعالالد فن 
خالالالالتةن االجتهالالالالادري يف ال الالالالوازل، وآداب امل الالالالي واملالالالالالت ي فوهالالالالا، ت اواالالالالا ال احالالالاله : فحكالالالالاع اال

 وحكم االبت تار فوما   يقت، لك ه   يتعأل  إىل  حلر من ال وازل املتع قة ابملالائل ااصولوة.
اإلك وءوالالالة، /لوالالال  الالالالد تورك ى الالالدالأل ن بالالالن ى الالالدهللا ااحكالالالاع ال قهوالالالة ل تعالالالامةت  – 3

، وخصوصالوتها،   ىقالد وفمهوتهالا، وقد افتتحه ال احه ب وان املقصود بتق والة املع ومالات، (1)الال د
اباب  يف م كوالالة تق والالة املع ومالالات وابالالتخدامها، وآخالالأل يف إبالالألاع العقالالود ىالالرب وبالالائل التق والالة احلديثالالة، 

لثالالا  يف اتالالألائم املتع قالالة  بتق والالة املع ومالالات، وال حالاله  مالالا يظهالالأل مالالن ى واءالاله يعالال  ب والالان ااحكالالاع ًو
الهألىوة ل  وازل ال قهوة املتع قة اببتخداع احلابو والتق والات اإلك وءوالة، و  يهالأل فواله ال احاله 

ءتهالالار هالالذع التق والالة يف وازل ااصالالولوة الالالي اهالالألت ت عالالا  المالالن قأليالالو وال مالالن بعوالالد إىل فحكالالاع ال الال
 ىصألا احلاعأل.

                                     
ل قتالار جبامعالة اإمالاع ىمالد بالن بالعود  ( فصل هذا الكتاب ربالة د توراع تقدع هبا ال احه إىل قالم ال قاله املقالارن ابملعهالد العالايل1)

 اإبةموة.
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فتالالأل التق والالة احلديثالالة يف اخلالالةن ال قهالالحل )وهالالحل ربالالالة د تالالوراع يف قالالالم ال قالاله املقالالارن  – 4
ن ابملعهالد العالالايل ل قتالار جبامعالالة اإمالالاع ىمالد بالالن بالالعود اإبالةموة مالالن إىالالداد ال احالهك ههالالاع بالال

وقالد مهالد ال احاله ملوعالوىه ب والان العةقالة بالني التق والة احلديثالة ى دامل ك بالن ى الدهللا آل الهالوخ(، 
ن ال قهالحل، وفبال اب وجالود املالالائل اخلةفوالة ى الد ال قهالار، وجهالود ال قهالار ىامالة واجملالامت واخلالة

ال قهوالالالة خاصالالالة يف حالالالل القتالالالاة ال ازلالالالة، وموقالالال  الهالالالألا املطهالالالأل مالالالن التق والالالة احلديثالالالة، والقواىالالالد 
ااحكاع لتغالري ااحالوال،   قالالم ال حاله ى الش فبالواب ال قاله م و الا  ااحكالاع  بتغريال قهوة املتع قة 

ملتع قالالالالة ابلتق والالالالة احلديثالالالالة يف  الالالالل ابب، و  يتطالالالالأل  ال احالالالاله إىل فتالالالالأل التق والالالالة احلديثالالالالة يف املالالالالالائل ا
 ااصولوة.

 خطة البحث :
 يتكون هذا ال حه من يهود وم حثني وخاية.

 .التمهيد يف حقيقة النوازل األصولية واملنهج الشرعي يف استنباط أحكامها
 ويتتمن تةتة مطالو: 

 : حقوقة ال وازل.املط و ااول  -
 املط و الثاين : امل هش الهألىحل يف ابت  اا فحكامها. -
 .املط و الثاله : املألاد ابل وازل ااصولوة -

 السياق التارخيي للنوازل األصولية. املبحث األول : -
 املبحث الثاين : أهم النوازل األصولية يف العصر احلاضر. -

 ويتتمن فربعة مطالو :
  ةا ى ش اإمجاا وءق ه.: إمكاءوة اال و ااول املط -
 .االجتهاد واإفتار يف العصأل احلاعألاملط و الثاين :  -

 ويتتمن تةر مالائل :
 املالألة ااوىل : عواب  االجتهاد يف ال وازل ال قهوة املعاصأل .

 والوبائ  اإلك وءوة. ىةعاملالألة الثاءوة : عواب  اإفتار يف وبائل اإ
 ة : ءال ة القول إىل اجملتهد اىتمادا  ى ش الوبائل احلديثة.املالألة الثالث



 5 

 املط و الثاله : مؤبالات االجتهاد اتماىحل. -
 ويتتمن مخا مالائل :

 املؤبالات القائمة الووع. فبألزاملالألة ااوىل : 
 هذع املؤبالات. فمهوةاملالألة الثاءوة : 

 إمجاا.املالألة الثالثة : العةقة بني اجتهاد املؤبالات ودلول ا
 املالألة الألابعة : دور هذع املؤبالات يف ال وازل.

 املالألة اخلامالة : فهم الصعوابت والعوائ  الي تواجه هذع املؤبالات.
 املط و الألابت : التق ود بوابطة الوبائل احلديثة. -

 ويتتمن تةر مالائل :
 املالألة ااوىل : فهم صور التق ود يف العصأل احلاعأل.

 : التأصول الهألىحل ل تق ود بوابطة الوبائل احلديثة.املالألة الثاءوة 
 املالألة الثالثة : مىت ي هع العامحل العمل ب توى اجملتهد ىرب هذع الوبائل.

 اخلامتة. -
 .ال تائش والتوصواتوتتتمن فبألز 

 منهج البحث :
 ات عف يف درابة هذع املوعوىات امل هش اآليت :

 .صو ةاامجت املاد  الع موة من املصادر  – 1
رصالالد ال الالالداةت ااوىل لظهالالالور ال الالالوازل ااصالالولوة، مالالالت بوالالالان وجالالاله جع هالالا مالالالن هالالالذا الق والالالل،  – 2

 والتدلول لذلك.
 بوان فهم ال وازل املتع قة ابملالائل ااصولوة يف العصأل احلاعأل ى ش عور الع اصأل اآلتوة: – 3

 توعوح املألاد ابل ازلة. –ف 
 ن أل فهم صورها. –ب 
 ل صور ، مت /صو ه.بوان احلكم يف   -جال 
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 بوان التواب  الهألىوة املعترب  فوها. –د 
 اإ ار  إىل فهم املالائل ااصولوة نات الص ة هبا. -هال 

 ىهو اآلةت القألآءوة إىل املصح  ب وان ابم الالور  ورقم اآلية. – 4
ختالالالالالأليش ااحاديالالالالاله واآلًر مالالالالالن  تالالالالالو الالالالالالال ة، مالالالالالت بوالالالالالان درجالالالالالة احلالالالالالديه إنا   يكالالالالالن يف  – 5

 حني فو يف فحدمها.الصحو
بالالال ة الوفالالالا  لكالالالل ى الالالم يالالالألد اتالالاله يف صالالال و ال حالالاله بعالالالد االبالالالم م ا الالالأل ، واالبالالالتغ ار  ن الالأل – 6

 بذلك ىن ال مجة    ا  لةختصار.
مالالالت وعالالالت الالالال ب امل قالالالول بالالالني  -إن  الالالان موجالالالودا   –توتوالالال  ال قالالالول مالالالن املصالالالدر ااصالالال حل  – 7

 ىةمي ت صوب و    و.
 

العمالالالل خالصالالالا  لوجهالالاله الكالالالألا، وفن يألزق الالالا مجوعالالالا  هالالالذا وفبالالالأل هللا بالالال حاءه فن  عالالالل  هـــ ا
الالالالالداد يف ااقالالالوال وااىمالالالال، إءالالاله توالالالت  والالالو، وصالالال ش هللا وبالالال م ى الالالش ء و الالالا ىمالالالد وى الالالش آلالالاله 

 فمجعني. وصحابته
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 التمهيد

 ملنهج الشرعي يف استنباط أحكامهايف حقيقة النوازل األصولية وا
 ويتتمن تةتة مطالو :

 املطلب األول
 النوازلحقيقة 

 أوالً : معناها يف اللغة .
مجالالالالالت ازلالالالالالة، وهالالالالالحل : املصالالالالالو ة الهالالالالالديد  مالالالالالن  الالالالالدائد الالالالالالدهأل ت الالالالالهل  -يف ال غالالالالالة –ال الالالالالوازل 

 ، وفص ها من ال عل وءهلو سع  : ه   ووقت.(1)ابل اء
وال الالالون والالالالهار والالالةع   مالالالة صالالالحوحة تالالدل ى الالالش ه الالالوا  -هالالال( :395قالالال ابالالالن فالالالارء )ت
ءالالالهل املطالالأل مالالالن الالالالمار ءالالالهوال ، وال ازلالالة: الهالالالديد  مالالن  الالالدائد ، و دابتالاله الالحلر ووقوىالالاله، وءالالهل ىالالالن 

 .(2)هال-الدهأل ت هلوف
 .اثنياً : معناها يف االصطالح 

 تط   ال وازل يف ىألن   ة الهألا ى ش تةتة فمور :
 .(3)تاملصائو والهدائد الي ت هل ابامة فوهألا اا الق و  – 1

حلر مالن الصال وات إال الصال ح إال فن هال( : ووال ق الوت يف  ال204قال اإماع الهافعحل )ت
 .(4)هال-ت هل ازلة فوق ف يف الص وات   هن إن  ار اإماعوف

                                     
، 659ك11، مالالاد  وال الالهولو، ولالالالان العالالألب 58-57ك4، مالالاد  وءالالهلو، والقالالاموء ا الالو  986( اءظالالأل معجالالم مقالالايوا ال غالالة 1)

 ، ماد  وءهلو.273ك1ماد  وءهلو ، ومتار الصحاح 
 .986( معجم مقايوا ال غة 2)
، 48ك2، وال حالالالالأل الألائالالالال  435ك1، و الالالالألح فالالالالتح القالالالالديأل 133ك2، والوبالالالالو  82ك1 ، واملهالالالالذب238، 205ك1( اءظالالالالأل ااع 3)

، و مالالوا ال تالالالاوى 147ك1، والكالالايف البالالالن قدامالالة 13ك2، وامل الالدا 201ك4، وت الالالالري القالالأل   11ك2وحا الالوة ابالالن ىابالالدين 
 .271ك22، 155ك21

 .205ك1( ااع 4)
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املالالالائل والوقالالائت الالالي مبتالالا  إىل ال ظالالأل واالجتهالالاد البالالت  اا حكمهالالا، بالالوار  اءالالف  – 2
 بوار  اءف قدمية فو جديد .و فو ادر  احلدور،  ،متكألر 

م هلل فو لألبوله وجدت ى واله داللالة فواله و ل حك -هال( : 204يقول اإماع الهافعحل )ت
فو يف بريع من فحكاع هللا فو ربوله أبءه حكم باله ملعال  مالن املعالاين، ف هلالف ازلالة لالوا فوهالا ءالب 

 .(1)هال-حكم: حكم فوها حكم ال ازلة ا كوع فوها إنا  اءف يف مع اهاوف
قعالة، ونلالك وى ار  الهافعحل هذع تدل ى ش فن هذا املصط ح يط ال  ى الش  الل مالالألة فو وا

اءالاله ىالالرب بالاله مالالأل  ىالالن املالالالألة ا كالالوع فوهالالا، ومالالأل  فخالالألى ىالالن املالالالألة اتديالالد  الالالي يالالألاد ابالالت  اا 
 حكمها.
: ولكالن حالال  ا -ىالن إبطالال القوالاءيف ت الاة  ةماله  -هالال( 456ءظريع قول ابن حالهع )تو 

  و الالالن فء الالالا ءقطالالالت أبن هللا تعالالالاىل بالالالني ل الالالا  الالالل مالالالا يقالالالت مالالالن فحكالالالاع الالالالدين إىل يالالالوع القوامالالالة فكوالالال
 .(2)هال-أنتوكم ب ب واحد فوه  ل ازلة وقعف فو تقت إىل يوع القوامة...وف

 الوقائت اتديد  الي   يال   فوها ءب فو اجتهاد. – 3
وفدر الالف هالالذا ال  الالد ومالالا ى الالدهم إال الكتالالاب والالالال ة -هالالال( :177يقالالول اإمالالاع مالالالك )ت

 .(3)هال-ء ذعوفف قوا ى وه فإنا ءهلف ازلة مجت اامري اا من حتأل من الع مار فما ات
وولوالالالالف ت الالالهل أبحالالالد مالالالن فهالالالل ديالالالن هللا ازلالالالة إال ويف   -هالالالال( :204ويقالالالول الهالالالافعحل )ت

 .(4)هال- تاب هللا الدلول ى ش ب ول اادى فوهاوف
 .(5)هال( ى ار  قألي ة من هذع456والبن حهع )

                                     
 .512( الألبالة 1)
 .491-490ك8( اإحكاع البن حهع 2)
 .332ك6ت الري القأل   ( اءظأل 3)
 .298ك7، واءظأل ى ار  قألي ة م ها يف ااع 21ك1، وفحكاع القألآن 20( الألبالة 4)
 .570ك4، واإحكاع 364ك9( اءظأل ا  ش 5)
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وجد : وونلك فن ت هل ازلة مبتمل فن تقاء فو -وهو يتحدر ىن قواء اله ه –ويقول 
 .(1)هال-اا يف ااص ني   هو ف

املال هش الواجالو ات اىاله يف ابالت  اا  ىالن وهالو يتحالدر –هالال( 463تويقول ابن ى دالرب )
صالل االا يف الكتالاب ف: ووفوه دلول ى ش فن اإماع واحلالا م إنا ءهلالف باله ازلالة ال  -حكم ال وازل 

 .(2)وال يف الال ة  ان ى وه فن  مت الع مار ونوري الألفري ويهاورهموفهال
: ووقالد -وهالو يتحالدر ىالن مهالألوىوة تق والد العالامحل ل عالا  -هالال( 751)ت وقال ابن القالوم

، فهالل فالالأل  ى الش  الل مال هم فالالأل  ابخل ال ى الم هللا بال حاءه فن احلالوادر وال الوازل  الالل وقالف ازلالة 
 .(3)هال-ىني فن أيخذ حكم ازلته من اادلة الهألىوة بهألو ها ولوازمها؟...وف

عها متداولة ى الش فلالال ة ى مالار الهالأليعة، إال فن املعال  الثالاله وإن  اءف مجو وه ه املعاين
هالالالو اا ثالالالالأل  الالالووىا  ى الالالالش فلالالالالال ة ااصالالالولوني، وهالالالالو الالالالذري يت الالالالادر إىل الالالالالذهن ى الالالد إ الالالالة  هالالالالذا 

 .(5)، وى وه تدور فب و تعألي ات ال احثني املعاصألين(4)املصط ح
 العالقة بني املعاين االصطالحية واملعىن اللغوي :

ال ازلالالة يف ال غالالة هالالحل املصالالو ة الهالالديد  مالالن مصالالائو الالالدهأل ت الالهل ابل الالاء،  بالال   القالالول أبن
  االصالالطةححل فدرو وجالاله العةقالالة بو الاله وبالالني املعالال  ال غالالوري، فالالإن وقالالت احلالالوادر الل املعالالالومالالن /مالال

والوقالالالائت اتديالالالد  ى الالالش اجملتهالالالد  وقالالالت الهالالالدائد ى الالالش ىامالالالة ال الالالاء مالالالن حوالالاله  وهنالالالا م اجاالالالة لالالاله، 
ويالالالت ألو  اقتالاله البالالت  اا حكمهالالا، لكوهنالالا   يالالال   فوهالالا ءالالب فو وتتط الالو م الاله فن ي الالذل وبالالعه 

 اجتهاد.
                                     

 .303ك7( ااع 1)
 .368ك8( التمهود 2)
 .205ك2( إىةع املوقعني 3)
، 124ك1، وال مالالت 317ك2ديالالد  يف : ال صالالول ل جصالالا  ( اءظالالأل ذالالان  مالالن التع الالري هبالالذا املصالالط ح ىالالن الوقالالائت واحلالالوادر ات4)

، 206ك6، 78ك5، 570ك4، واإحكالاع البالن حالهع 302، 8، 6ك2، 461ك1، وقوا ت اادلة 412، 392ك1والت صأل  
، ومتصالالالالالالأل املؤمالالالالالالل 91ك4، 371ك3، واملوافقالالالالالالات 208ك20، و مالالالالالالوا ال تالالالالالالاوى 377ك2، واملعتمالالالالالالد 499ك8، 489ك8
 .296ك4، و ألح الهرقاين 84ك1، وإىةع املوقعني 36ك1

 .88( اءظأل فهم هذع التعألي ات يف  تاب م هش ابت  اا فحكاع ال وازل 5)
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 .اثلثاً : األلفاظ ذات الصلة هب ا املصطلح 
إن املتأمالل يف  تالالو ى مالالار الهالالأليعة  الالد فهنالالم قالالد يعالالربون ىالالن ال الالوازل أبتالالار ومصالالط حات 

 فخألى، ومن ف هألها ما أييت :
 .(1)ااصولوني وال قهاراحلوادر، وهو مصط ح  ائت و اصة ى ش فلال ة  – 1

 .(2)هال-ر الدهأل   ه ال ازلةوفاواحلدر من فحد -هال( :370يقول اازهألري )ت
}لعلمـه الـ ين يسـتنبطونه وهالو ي الني فحكالاع قولاله تعالاىل :  -هال( 370قال اتصا  )ت

-: وويف هذع اآلية داللة ى ش وجالوب القوالاء واجتهالاد الالألفري يف فحكالاع احلالوادروف -(3)منهم{
 .(4)هال

ووقالالالد  الالالان  الالالوز لألبالالالول هللا صالالال ش هللا ى والالاله وبالالال م فن  -هالالالال( :476ل الهالالالريازري )توقالالالا
 .(5)هال-اكم يف احلوادر ابالجتهادوف

 .(6)هال-ري ويف فحكاع احلوادر فري ال وازل وففوقال العدوري : وقوله : واحلوادر : 
وويف تالموته حادتة إ ار  إىل فءاله ال ءالب فوهالا، فالإن مالا  -هال( :490قال الالألخالحل )ت

 .(7)هال-وه ال ب يكون فصة  معهودا وفف
 ، وم ألدع واقعه.(8)الوقائت، وهو  ذلك مصط ح دار  ى ش فلال ة   ة الهألا – 2

-الالدهألوف صالألونوالواقعة الداهوة، والواقعة ال ازلالة مالن  -هال( : 711قال ابن م ظور )ت
 .(9)هال

                                     
، وقوا الت 34ك2، واملعتمالد 91ك2، وفصالول الالألخالالحل 300( اءظأل ذان  من التع ري ىالن ال الوازل ابحلالوادر يف فصالول الها الحل 1)

، وال وا اله الالدواين 12ك7، وبالدائت الصال ائت 27ك6، وا صالول 283ك2، واإحكاع لآلمالدري 461، 346، 318ك1اادلة 
، والتقأليالالالأل والتح الالالري 130ك4، ومغالالالر ا تالالالا  147ك4، وامل الالالدا 63ك16، وامل الالالالوا 200ك19، و مالالالوا ال تالالالاوى 356ك2
 .498، 269، 166، 50، وقواىد ال قه 236ك6، وال حأل ا و  435، واملالود  143ك3

 .132ك2( اءظأل لالان العألب 2)
 .83ر آية ( بور  ال الا3)
 .183ك3( فحكاع القألآن 4)
 .134( ال مت 5)
 .667ك2( حا وة العدوري 6)
 .139ك2( فصول الالألخالحل 7)
، 300ك1، واإحكالالاع لآلمالالدري 227ك1، وا صالالول 500ك2، 332ك1( اءظالالأل ذالالان  مالالن التع الالري ىالالن ال الالوازل ابلوقالالائت يف الربهالالان 8)

، 334ك2، و الالالالألح فالالالالتح القالالالالديأل 217ك1املالالالالوقعني،  إىالالالالةع، و 472ك3، والتقأليالالالالأل والتح الالالالري 489، واملالالالالالود  61ك2واملوافقالالالالات 
 .80ك1، وختأليش ال ألوا ى ش ااصول 319ك3، وت الري ابن  ثري 210ك4، ومغر ا تا  344ك1و هان الق اا 

 .403ك8( لالان العألب 9)
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هالذا الع الالم : ومبصالول  -وهالو ي الني حكالم تع الم فصالول ال قاله  –هالال( 606وقالال الالألازري )ت
فالالأل  والالالدلول ى والاله فن معألفالالة حكالالم هللا تعالالاىل يف الوقالالائت ال ازلالالة ابملك  الالني واج الالة، وال  أليالال  إىل 

 .(1)هال-مبصو ها إال هبذا الع موف
: وإذالالا ءالالهل م جمالالا  يف  -وهالالو يتحالالدر ىالن ءالالهول القالالألآن  –هالالال( 774وقالال ابالالن  ثالالري )ت

 .(2)هال-وه من ااحكاعوفتةر وىهألين ب ة ثالو الوقائت واحلوادر وما اتا  إل
 .املالائل فو القتاة املالتجد   – 3

ن بعالالدهم مالالن و قالالد قالالاع الصالالحابة رعالالحل هللا ىالال هم ومالال -هالالال( : 1182قالالال الصالال عاين )ت
-التالابعني وفت الاىهم وفئمالالة اإبالةع وفقهالالار اامالة ابالجتهالاد يف املالالالائل املالالتجد  يف ىصالالورهموف

 .(3)هال
 .(4)قهار املعاصألونوهذا املصط ح بال ا  ما يعرب به ال 

 

 املطلب الثاين
 املنهج الشرعي يف استنباط أحكام النوازل

، واحلالالالوادر  ثالالالري ، مالالالن اامالالالور املقالالالألر  ى الالالد ف ثالالالأل ااصالالالولوني فن ال صالالالو  ق و الالالة ومت اهوالالالة
 .(5)جهئحل خا  وبال ها   يألد بهأءه ءب

                                     
 .227ك1(  ا صول 1)
 .318ك3( ت الري ابن  ثري 2)
 .11ك1( إر اد ال قاد 3)
 .94-93، وم هش ابت  اا فحكاع ال وازل 919ك2امل صل إىل فقه اإماع ف د بن ح  ل ( اءظأل املدخل 4)
-488، واملالالالالالود  27ك4، واإحكالالالالاع لآلمالالالالدري 808ك3، وروعالالالالة ال الالالالااأل 86ك2، وقوا الالالالت اادلالالالالة 228ك2( اءظالالالالأل املعتمالالالالد 5)

 وقالد ءالب ى الش حكمهالا يف الكتالاب ، ومما  در الت  وه ى وه ه ا فن من ااصولوني من يألى فءه ال توجد واقعة إال520، 489
ل ظالالالحل، ونلالالالك ان فصالالالحاب هالالالذا الالالالألفري يالالالألون فن مجوالالالت اادلالالالة تالالالؤول إىل  -يف ءظالالالألري–فو يف الالالالال ة، واخلالالالةن بالالالني ال الالالأليقني 

، 184ك4، واملوافقالالالالات 488ك2، واإحكالالالالاع البالالالالن حالالالالهع 20الكتالالالالاب والالالالالال ة سالالالالا فوهالالالالا االجتهالالالالاد والقوالالالالاء. اءظالالالالأل الألبالالالالالة 
 .337ك1ع املوقعني ، وإىة12ك1واالبتقامة 
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تالاوى ى مالار و ن ءع الم قطعالا  فن الوقالائت الالي جالألت فوهالا ف -هال( :478)ت يقول اتوير
قتالالوتهم تهيالالد ى الش امل صوصالالات زةد  ال اصالالألها ىالدد وال اويهالالا  حالالد... وااخ الالار فالصالحابة و 

- غألفالة مالن ثالأل ال ي الهنوف  املهتم ة ى ش ااحكاع ءصا  واالاهألا  ابإعالافة إىل ااقتالوة وال تالاوى
 .(1)هال

 هالالال(: وومع الوع فن  الالل حادتالالة ال يوجالد فوهالالا ءالالب، فال صالالو 490ويقالول الالألخالالالحل )ت
 .(2)هال-معدود  مت اهوة وال هناية ملا يقت من احلوادر إىل قواع الالاىةوف

ون إىل ىالالوقالالد ىالالألن املالالال مون ال الالوازل م الالذ فجالالأل اإبالالةع، فكالالاءوا إنا ءهلالالف هبالالم واقعالالة يهأل 
 ال   ص ش هللا ى وه وب م فو ني ام حكمها ابلوححل.

الالي   ي الهل ى واله فوهالا  الحلر وقد ي جأ ال   ص ش هللا ى وه وب م إىل االجتهاد يف املالائل 
 .(3)ابت ا  ف ثأل ااصولوني

ووفول مالالالن قالالالاع هبالالالذا امل صالالالو الهالالالألي  بالالالود املألبالالال ني  -هالالالال( :751يقالالالول ابالالالن القالالالوم )ت
 .(4)هال-وإماع املتقني وخامت ال  ونيوف
هال( : ووقد  ان  وز لألبول هللا ص ش هللا ى وه وب م فن اكالم 476ويقول الهريازري )ت

 .(5)هال-تهادوفيف احلوادر ابالج
: ووفواله -(6) بعالد ن الألع حلالديه )إءكالم ختتصالمون إيل( –هالال( 1250ويقول الهالو اين )ت

فءاله صالال ش هللا ى والاله وبالال م  الالان يقتالالحل ابالجتهالالاد فومالا   ي الالهل ى والاله فوالاله  الالحلر، وخالالال  يف نلالالك 
  .(7)هال-قوع، وهذا احلديه من فصألح ما اتش به ى وهموف

                                     
 .500ك2( الربهان 1)
 .139ك2( فصول الالألخالحل 2)
، واإحكالالالالالاع لآلمالالالالالدري 507، واملالالالالالالود  373ك4، والتمهوالالالالالد اا اخلطالالالالالاب 355ك2، واملالتصالالالالال ش 1578ك5( اءظالالالالالأل العالالالالالد  3)

 .366ك2، وفواتح الأل وت 134، وال مت 446، و ألح ت قوح ال صول 165ك4
 .9ك1( إىةع املوقعني 4)
 .134 ( ال مت5)
 تالاب املظالا ، ابب إ  مالن خاصالم يف اب الل وهالالو   -( فخألجاله ال خالارري يف صالحوحه مالن حالديه فع بال مة يف مواعالت ىالالد  م هالا :6)

يع مه، و تاب احلول، ابب حدت ا ىمد بن  ثالري، و تالاب الهالهادات، ابب مالن فقالاع ال و الة بعالد الومالني، و تالاب ااحكالاع، ابب 
، وفخألجالالالاله مالالالالال م يف 2967، رقالالالالم 120ك16، 2458، رقالالالالم 574ك6خالالالالارري موىظالالالالة اإمالالالالاع ل خصالالالالوع، اءظالالالالأل صالالالالحوح ال 

 .1713، ورقمه 245ك6صحوحه من حديثها فيتا   تاب ااقتوة، ابب احلكم ابلظاهأل وال حن ابحلجة، 
 213ك10( ءول ااو ار 7)
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  من فجل الوفار أبحكاع احلوادر وال وازل.و  يهألا االجتهاد وال ظأل والقواء إال
صال ش هللا ى واله وبال م فكالاءوا  تهالدون يف ال الوازل  شوقد بار الصحابة ى ش هدري املصط 

بقدر وبعهم، و ان ءظألهم فوها يقوع ى ش الت صأل واحلكمة واملهور ، ولالذا  الان االخالتةن فومالا 
 .(1)بو هم ق وة  

 يف استنباط حكم النوازل يقوم على األسس اآلتية : وميكن القول أبن املنهج الشرعي الصحيح
 البحث عن حكمها يف املصادر املتفق عليها. – 1

د يف الكتالالاب فوال ، فالالإن    الالد فو ظالالأل يف الالالال ة، فالالإن    الالد فالالت  ىالالن إمجالالاا الفو ظالالأل اجملتهالال
 .(2)باب 

وبالال م يف  فهالذا هالالو املالال هش املعتالرب يف ال حالاله ىالالن ااحكالاع، وقالالد بو الاله ال ال  صالال ش هللا ى والاله
 فايف  تابالاله إىل - الأا بكالأل، وىمالأل   ،، وبو الاله مجالت مالن الصالحابة الكالالألاع(3)حالديه معالان املهالهور

 .(4)وبريهم ،وابن ى اء، وابن مالعود ،-موبش اا عألري، ويف  تابه إىل  أليح 

                                     
 .320ك1وما بعدها، وال كأل الالامحل  205ك4، 203ك1، وإىةع املوقعني 36ك1( اءظأل متصأل املؤمل 1)
 .124، وال مت 300( اءظأل فصول الها حل 2)
( حالالديه معالالان يف  و والالة القتالالار وتألتوالالو اادلالالة، مالالن ااحاديالاله املهالالتهأل  ى الالش فلالالال ة ااصالالولوني، وقالالد فخألجالاله اإمالالاع ف الالد يف 3)

، وبالكف 3592، ورقماله 19-18ك4، وفبالو داود يف بال  ه،  تالاب ااقتالوة، ابب اجتهالاد الالألفري يف القتالار230ك5مالال دع 
، وقالالال : 1227، ورقمالاله 616ك3جالاله ال مالالذري يف بالال  ه،  تالاب ااحكالالاع، ابب مالالا جالالار يف القاعالحل  والال  يقتالالحل ى اله، وفخأل 

وهالذا حالديه ال ءعألفاله إال مالن هالذا الوجالاله ولالوا إبال ادع ى الدري ستصاللو وفخألجاله الالالدارمحل يف مقدمالة بال  ه، ابب ال توالا ومالا فوالاله 
فالذهو إىل ق ولاله ومبالالو ه مجالت مالن فهالل الع الم، مالال هم:  ، وقالد اخت ال  الع مالار يف احلكالم ى الش هالذا احلالديه،60ك1مالن الهالد  

، و مالوا ال تالاوى 115ك10ال وهقحل ، واخلطوو ال غدادري، وابن توموة، وابن القالوم، وابالن  ثالري، اءظالأل الالال ن الكالربى ل  وهقالحل 
-202ك1، وإىالةع املالوقعني 482ك18، وبالري فىالةع ال ال ةر 472ك1، وال قواله واملت قاله 4ك1، وت الالري ابالن  ثالري 364ك13
، ونهالالو إىل ردع وتتالالعو ه مجالالت مالالن فهالالل الع الالم، مالال هم : ال خالالارري، والالالدارقطر، وابالالن حالالهع، وابالالن اتالالوزري وبالالريهم، اءظالالأل 203

، 183-182ك4، والت خالالالوب احل الالالري 273ك2، والع الالالل املت اهوالالالة 207ك2، واإحكالالالاع البالالالن حالالالهع، 277ك2التالالالاريخ الك الالالري 
يصالالح وال يث الالف، وفمالالا تصالالحوح بعالالض ا ققالالني لالاله فمالالألدع إىل فهنالالم يالالالت دون يف فءالاله ال   -وهللا فى الالم-واملختالالار يف هالالذا احلالالديه 

نلالالك إىل ت قالالالحل فئمالالالة ال قالالاله واالجتهالالالاد لالالاله ابلق الالالول، ويالالالألون فن هالالذا القالالالدر مغالالالن ىالالالن ال ظالالالأل يف إبالالال ادع. اءظالالالأل الت خالالالوب احل الالالري 
 .273ك2، وب ال ة ااحاديه التعو ة 183ك4

، وال قوالالاله واملت قالالاله 72-70ك2 الالالش هالالالذا املالالال هش يف : جالالالامت بوالالالان الع الالالم وفتالالال ه ( اءظالالالأل ذالالالان  مالالالن فقالالالوال الصالالالحابة الالالالي تالالالدل ى4)
، واملصالالالال   البالالالالن فا  الالالالالو ة،  تالالالالاب ال والالالالالوا وااقتالالالالوة، ابب يف القاعالالالالحل مالالالالالا ي  غالالالالحل فن ي الالالالالدف بالالالاله يف قتالالالالالائه 203-199ك1
تالالالا  ، وفخ الالار الق59-57ك1، وبالال ن الالالالدارمحل، ابب ال توالالا ومالالالا فوالاله مالالن الهالالالد  3036، 3033، 3032، رقالالم 241ك7

، وبالالالال ن ال وهقالالالالحل،  تالالالالاب آداب القاعالالالالحل، ابب مالالالالا يقتالالالالحل بالالالاله القاعالالالالحل وي الالالالي بالالالاله امل الالالالي 190-189ك2لو والالالالت بالالالالن اتالالالالألاح 
 .115-114ك10
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اال ت الالالار ابلالالالدلول الواحالالالد م هالالالا وبالالالض  ال يعالالر يف اادلالالالة ى الالالش وفالالال  هالالالذا ال توالالالو وال ظالالأل
ادلالالالة، بالالل البالالد ل مجتهالالالد فن ي ظالالأل إىل الالالدلول ءظالالألا   ولوالالالا  ثوالاله يالالدرو وجالالاله ال ظالالأل ىالالن بقوالالة ا

العةقة بو ه وبني اادلة ااخألى، فو ظأل إىل اآلية مت الال ة الي ت و ها، فو تؤ دها، فو ت الالخها، 
 وهكذا.

 .استنباط احلكم بطريق االجتهاد  – 2
ثكالالم ال ازلالالة تعالالالني ى والاله ابالالالت  اا إنا ءظالالأل اجملتهالالد يف الكتالالالاب والالالال ة واإمجالالاا و  يظ الالالأل 

 حكمها بطألي  االجتهاد بوبائ ه املخت  ة، وفمهها يف هذا ال اب وبو تان:
ى الالش ءظريهتالالا الثابتالالة  -بالالوار  اءالالف فصالالولوة فو فقهوالالة  -(1)قوالالاء ال ازلالالة اتديالالد  األوىل :
 ى د املتقدمني.

: ووقالد  -اع ال الوازلم و ا  م هش الصحابة يف ابالت  اا فحكال –هال( 751يقول ابن القوم )ت
 الالان فصالالحاب ربالالول هللا صالالال ش هللا ى والاله وبالال م  تهالالدون يف ال الالالوازل ويقوالالالون بعالالض ااحكالالالاع 

 .(2)هال-ى ش بعض، ويعتربون ال ظري ب ظريعوف
من  ألي  ال ظأل املقاصالدري واإحلالا  ابلقواىالد والك والات العامالة  ابت  اا حكمها الثانية :

  االجتهاد.يف الهأليعة اإبةموة، وهو  ألي  معترب يف
و أليقالة فخالألى : –وهو يتحدر ىن م هش اإماع الهالافعحل  –هال( 478يقول اتوير )ت

إىل الك والالالات فالهالالالأليعة  وهالالالحل تهالالالتمل ى الالالش ءظالالالأل   الالالحل إىل ال الالالألوا وهالالالذا يتالالالأتش بتالالال   ورد ءظالالالأل
 .(3)هال-وفمتتم ها مأمور وم هحل ى ه وم اح

كمالالالالة واملصالالالال حة يف يف ت الالالالاة  ةمالالالاله ىالالالالن اىت الالالالار احل -هالالالالال(1346ويقالالالالول ابالالالالن بالالالالدران )ت
: ووإين فرى بالو ااحكاع يف فةم ا الي  ن هبا بالكة ى الش نلالك ااصالل ومتهواالة -االجتهاد

 .(4)لق وله بخط ا فع رعو او

                                     
 .238ك2وفصول الالألخالحل  ،331ك2( اءظأل ال قوه واملت قه 1)
 . 203ك1( إىةع املوقعني 2)
 .747ك2( الربهان 3)
 .416ك1( اءظأل روعة ال ااأل مت  ألح ابن بدران 4)



 15 

واالجتهاد يف ال وازل يتط و ابإعالافة إىل التالواب  العامالة الالي قألرهالا ااصالولوون يف ابب 
 خاصة هحل : ، عواب (1)االجتهاد
 ال ازلة.ال قه بواقت  –ف 

 مألاىا  الظألون الهماءوة، واملكاءوة، والعوائد، وااىألان، وااحوال. –ب 
وبالالالوأيت ت صالالالول الكالالالةع يف هالالالذين التالالالابطني يف املط الالالو الثالالالاين مالالالن امل حالالاله الثالالالاين ى الالالد 

 الكةع ىن عواب  االجتهاد يف العصأل احلاعأل.
 ال ظأل اتماىحل واملهور . -جال 

  ى الالد احلالديه ىالالن مؤبالالات االجتهالالاد اتمالالاىحل وبالوأيت ت صالالول الكالةع يف هالالذا التالاب
 .بعون هللا تعاىل يف املط و الثاله من امل حه الثاين

هال( امل هش الهألىحل يف ابت  اا فحكاع ال وازل يف بوا  بواءاله 478وقد خلب اتوير )ت
ون بكالل مالووى الش قطالت ءع الم فهنالم مالا  الاءوا اك -لطأليقة الصحابة يف االجتهاد والقواء، فقال :

مالن  الومهم فهنالم  الاءوا  تواتألى دهم، وقد يعن ام من بري ع   ورب  ومةحظة قواىد مت عة ما 
يط  الالون حكالالم الواقعالالة مالالن  تالالاب هللا تعالالاىل، فالالإن   يصالالادفوع فتهالالوا يف بالال ن ربالالول هللا صالال ش هللا 

 .(2)هال-ى وه وب م، فإن    دوها ا توروا، ورجعوا إىل الألفريوف
 

 املطلب الثالث
 ل األصوليةاملراد ابلنواز 

والوقالالائت اتديالالد  الالالي   يالالال    -هالالحل :  االصالالطةحفن ال الالوازل يف  -فومالالا متالالش –تقالالدع 
 فوها ءب فو اجتهادو.

والالالي ت هالالأ يف الغالالالو  ،احلالالوادر واملالالالائل ال ألىوالالة املالالالتجد  -واملالالألاد ابلوقالالائت ى الالدهم : 
ىألان، فو بري نلك، فقالد بال و الظألون الهماءوة، فو املكاءوة، فو ااحوال، فو العادات، فو اا

 قالاله فن تقالالت يف  الالل ىصالالأل وقالالائت ومالالالائل جديالالد    تكالالن معألوفالالة لالالدى خاقتتالالف بالال ة  هللا يف 
 الالابقني.

                                     
 ( بوأيت بوان هذع التواب  يف املط و الثاين من امل حه الثاين ى د الكةع ى ش عواب  االجتهاد يف العصأل احلاعأل. 1)
 .500ك2( الربهان 2)
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ووقالالد ى الالم هللا بالال حاءه فن احلالالوادر وال الالوازل  الالل وقالالف  -هالالال( :751يقالالول ابالالن القالالوم )ت
 .(1)ازلة ابخل  و

هش ابالالت  اا فحكامهالالا  الالد فن  واملتت الالت ملالالا  ألحالاله ى مالالار الهالالأليعة حالالول حقوقالالة ال الالوازل ومالال 
فو ءوازل ال ألوا، بري فن املتأمل فوما  ّد من الوقالائت  ، ةمهم فوها ي صو ى ش ال وازل ال قهوة

واحلالالوادر يالالدرو فن بعتالالها فقالالألب إىل املالالالائل ااصالالولوة م الاله إىل مالالالائل ال الالألوا، وهالالذع الوقالالائت 
 ازل ااصولو.ميكن فن تالمش اصطةحا  بال : وال وازل ااصولوةو، فو : وءو 

وميكن تعألي  هذا التألب مالن ال الوازل أبهنالا : والوقالائت اتديالد  املتع قالة سالالائل فصالولوةو، 
 فو : والوقائت ااصولوة املالتجد و.

وقالد اهالألت فب الو هالذع الوقالائت يف ىصالألا احلاعالأل ءتوجالة ل تطالور الع مالحل والتقالر الالذري   
تصالالاالت واملع ومالالات يف إفالالألاز فحالالوال يالالال   لالاله مثوالالل، حوالاله فبالالهم التقالالدع املالالذهل يف وبالالائل اال
 لوة، و اصالالالالة ت الالالالك املالالالالالائل الالالالالي بالالالال جديالالالالد  ميكالالالالن فن تكالالالالون مالالالالؤتأل  يف بعالالالالض املالالالالالائل ااصالالالالو 

 مهم فوها ى ش وف  واقت ىصألهم والوبائل املتاحة ام يف نلك الهمان.ااصولوون ااوائل فحكا

 ص حل هبذا ال حه.التألب من ال وازل هو املقصود اا فهذا

 
 
 
 
 

 ملبحث األولا
                                     

 .205ك2( إىةع املوقعني 1)
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 السياق التارخيي للنوازل األصولية
ال ميكالالالن درابالالالة موعالالالوا ال الالالوازل ااصالالالولوة مالالالن دون إلقالالالار التالالالور ى الالالش الالالالالوا  التالالالار حل 
لتطور ماد  ى م ااصول، ونلك ان تق ل فكأل  ال وازل ااصولوة ال يكون إال مالن خالةل تصالور  

  و وة ءهور هذا الع م وتطور مادته وموعوىاته.

اإ ار ميكن القول أبن من احلقائ  التار وة الثابتة فن ى م فصول ال قاله   يعالألن   ويف هذا
  الالن مالالالتقل يف العهالالد ال  الالوري، وال يف ىهالالد الصالالحابة، وال حالالىت يف ىهالالد التالالابعني، وإذالالا بالالدفت 

، و  تظهالأل املصال  ات املالالتق ة فواله (1)مادته تتهكل ت عالا  لعوامالل متعالدد  يف القالألءني ااول والثالاين
 يف فواخأل القألن الثاين تقألي ا . إال

 اءالالالف مصالالالادر التهالالالالأليت ىصالالالور  يف الالالالوححل املت الالالو، وهالالالو الكتالالالالاب،   ففـــي العهـــد النبـــوي
، و اءالف (2)والالوححل بالري املت الو، وهالو بال ة ال ال  صال ش هللا ى واله وبال م القولوالة، وال ع والة، والتقأليأليالة

مط قاله، وت الالري مهالك ه، بالل  واو ة الال ة ال  وية بوان القألآن الكألا، وختصوب ىموماله، وتقووالد
وءالالالخه يف بعالالالض ااحوالالان، وقالالالد تالالالتقل أبحكالالالاع جديالالد    تالالالألد فوالاله،  ابالالالتقةاا ب والالان مالالالريار 

 .(3)اتد ، وز ا  ال طأل، وصة  الوتأل، وبريها

 (4)و ان ال   ص ش هللا ى وه وبال م  تهالد يف بعالض ال الوازل الالي   ي الهل ى واله بهالأهنا  الحلر
يف إ الار  م اله إىل صالحة االبالتدالل  (5)و القوابوة يف بواءه لألحكالاعورسا ابتعمل بعض اابالو

                                     
 .126-77ك1( اءظأل ى م فصول ال قه من التدوين إىل هناية القألن الألابت ااجألري 1)
 .15، 9ك1، وال تح امل ني 419-418( اءظأل مقدمة ابن خ دون 2)
 .515، وحجوة الال ة 418( اءظأل مقدمة ابن خ دون 3)
، وفالالواتح 9ك1، وإىالالةع املالالوقعني 446، و الالألح ت قالالوح ال صالالول 355ك2، واملالتصالال ش 1578ك5، والعالالد  134( اءظالالأل ال مالالت 4)

 .366ك2الأل وت 
 .69ك1، وال كأل الالامحل 82-81ك2( اءظأل جامت بوان الع م وفت ه 5)
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هبالالذا الطأليالال ، ومالالن نلالالك : قوابالاله ديالالن هللا ى الالش ديالالون اآلدموالالني، وق  الالة الصالالائم ى الالش املتمتالالة، 
 .(1)وبوت الأل و ابلتمأل ى ش بوت التمأل ابلتمأل، وبري نلك

ويف بالالال ول  –اء فإءالالاله وإعالالالافة إىل ابالالالتعمال ال الالال  صالالال ش هللا ى والالاله وبالالال م لةجتهالالالاد والقوالالال
بالالالالوو لكثالالالالري مالالالالن الصالالالالحابة االجتهالالالالاد يف ىصالالالالألع وفت الالالالار حواتالالالاله، بالالالالل ويف  -تألبالالالالوخ هالالالالذا ااصالالالالل

،  (3)، وابتهالالارته اصالالحابه يف فبالالألى بالالدر(2)حتالالورع،  تحكومالاله بالالعد بالالن معالالان يف بالالر قأليتالالة
 و و نلك.

لالالالالذري ف الالالالحل هالالالالذا العهالالالالد  الالالالان ال الالالال  صالالالال ش هللا ى والالالاله وبالالالال م املألجالالالالت ااول وامل الالالالي الوحوالالالالد ا
 جتالدت فوه متط  ات هذا الع م وباةته.

صالال ش هللا ى والاله وبالال م  الالهد ىصالالأل الصالالحابة اهالالور فدلالالة جديالالد  فعالالو ف إىل  وبعــد وفاتــه
 -املصدرين اابابوني ل تهأليت، وفهم هذع اادلة ما ي حل :

 .اإلمجاع  – 1

و اءالالف بدايالالة اهالالور هالالذا ااصالالل  مصالالدر مالالن مصالالادر التهالالأليت بعالالد وفالالا  ال الال  صالال ش هللا 
 والاله وبالال م م ا الالأل ، حوالاله  الالان مالال هش الصالالحابة رعالالوان هللا ى الالوهم قائمالالا  ى الالش التهالالاور وت الالادل ى

 .(4)الألفري يف ال وازل واحلوادر املالتجد  هبدن الوصول إىل حكم تت   ى وه آراؤهم

                                     
 .87-85ك1( اءظأل ى م فصول ال قه من التدوين إىل هناية القألن الألابت ااجألري 1)
، ورقمالاله 227ك4( فخألجالاله ال خالالارري يف صالالحوحه مالالن حالالديه فا بالالعود اخلالالدرري،  تالالاب امل اقالالو، ابب م اقالالو بالالعد بالالن معالالان 2)

قالض العهالد، وجالواز إءالهال ، وفخألجه مال م يف صحوحه من حديثاله فيتالا ،  تالاب اتهالاد والالالري، ابب جالواز قتالال مالن ء3804
، وفخألجاله  الذلك اإمالاع ف الد يف مالال دع 1768، ورقماله 1389-1388ك3فهل احل  ى ش حكم حا م ىدل فهل ل حكم 

 ، وبريهم.238ك2، والدارمحل يف ب  ه 56ك6
هو  بالدر ( فخألجه اإماع مال م يف صحوحه من حالديه ابالن ى الاء ىالن ىمالأل،  تالاب اتهالاد والالالري، ابب اإمالداد ابملةئكالة يف بال3)

، وفخألجه ال مذري يف ب  ه من حديه ى دهللا بن مالالعود،  تالاب اتهالاد، ابب مالا جالار 1763، ورقمه 1385-1383ك3
، وال وهقالالالالحل يف بالالالال  ه،  تالالالالاب آداب القاعالالالالحل، ابب مهالالالالاور  الالالالالوايل والقاعالالالالحل يف اامالالالالأل 1714، ورقمالالالاله 213ك4يف املهالالالالور  

 .109ك10
 .19ك1، وال تح امل ني 256ك4، 62ك1وقعني ، وإىةع امل390ك2( اءظأل ال قوه واملت قه 4)
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 ومن فبألز فمث ة اإمجاا يف ىصألهم ما ي حل:
 .(1)إمجاىهم ى ش خةفة فا بكأل الصدي  رعحل هللا ى ه –ف 

 .(2)مجاىهم ى ش مجت املصح إ –ب 
 .(3)إمجاىهم ى ش قتال ماءعحل اله ا  –جال 
 .(4)إمجاىهم ى ش جعل حد الهألب مثاءني ج د  –د 

 .القياس  – 2
فقد اهأل هالذا الالدلول بهالكل ف ثالأل وعالوحا  يف ىصالأل الصالحابة ، حواله  الان مال هجهم يف 

ومالن   قوالاء ال ظالري ى الش  ال وازل قائما  ى ش ال حه ىالن ف ال اهها وءظائألهالا يف الكتالاب والالال ة،
 .(5)ءظريع
 .قول الصحايب  - 3

فقد اهالألت بالوادر االحتجالا  باله يف ىصالأل الصالحابة، ويف ىهالد اخل و الة الألا الد ىمالأل بالن اخلطالاب 
رعالالالحل هللا ى الالاله ى الالالش وجالالاله التحديالالالالد، حوالالاله روري ى الالاله فءالالاله  الالالالان إنا فىوالالالاع فن  الالالد احلكالالالم يف الكتالالالالاب 

 . (6)؟ فإن  ان اا بكأل قتار قتش بهوالال ة بأل : هل  ان فبو بكأل قتش فوه بقتار
 وهذا امل هش يدل ى ش فن ىمأل  ان يألى صحة االحتجا  هبذا الدلول.

وإعافة إىل نلك فقد ا تهأل ىن ىدد مالن الصالحابة فهنالم  الاءوا ي حثالون ىالن فقتالوة ف الابأل 
 .(7)الصحابة  أا بكأل وىمأل فوأخذون هبا

                                     
 .19ك1، وال تح امل ني 430-427( اءظأل  ألح الطحاوية 1)
 .19ك1، وال تح امل ني 63-58ك1، واإتقان يف ى وع القألآن 446( اءظأل  ألح ت قوح ال صول 2)
 .19ك1، وال تح امل ني 8ك4( اءظأل املغر 3)
 .21ك1، وال تح امل ني 498ك12( اءظأل املغر 4)
، واءظأل مج ة مالن اآلًر الالي تالدل 453، ومقدمة ابن خ دون 203ك1، وإىةع املوقعني 12ك2( اءظأل جامت بوان الع م وفت ه 5)

، وى الالم فصالالول ال قالاله 205-203ك1، وإىالالةع املالالوقعني 503-490ك1ى الالش احتجالالا  الصالالحابة ابلقوالالاء يف ال قوالاله واملت قالالة 
 .99-97ك1من التدوين إىل هناية القألن الألابت 

 .115ك10( فخألجه ال وهقحل يف ب  ه،  تاب آداب القاعحل، ابب ما يقتحل به القاعحل وي ي به امل ي 6)
 .64-63، 22-14ك1( اءظأل إىةع املوقعني 7)
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 .املصلحة املرسلة  – 4
يف ىصأل الصحابة، حوه فتأل ى هم فهنم  اءوا يالت دون إلوهالا  وهحل من اادلة الي اهألت

يف بعض ااحكاع ، ولعل من ف هأل ااحكاع الي فت تهالا الصالحابة ب الار  ى الش هالذا الالدلول : مجالت 
املصالالالح ، وابالالالتخةن فا بكالالالأل لعمالالالأل ق الالالل وفاتالالاله، وتالالالدوين ىمالالالأل ل الالالدواوين، واختالالالان الالالالالجون، 

 .(1)وبك ال قود، وبريها
 .أو قاعدة احلكم ابملآل سد ال رائع،  - 5

 الدلول ميكالن –فهالذع القاىالد  وإن  اءف فصالواا ًبتالة يف الكتالاب والالال ة إال فن اهورهالا 
بالالدف يف ىهالالد الصالالحابة رعالالوان هللا ى الالوهم، وميكالالن  -ل مجتهالالد فن يالالالت د إلوالاله يف ابالالت  اا احلكالالم

ة ى والاله مالالا ل مالالالتقألىر  اقتالالوتهم وفحكالالامهم فن يظ الالأل بهالالحلر مالالن هالالذا، ولعالالل مالالن فبالالألز اامث الال
 ي حل:

مالالا روري ىالالن ى الالحل رعالالحل هللا ى الاله فءالاله حكالالم جب الالد  الالارب اخلمالالأل مثالالاءني ج الالد ، وبالالوى  –ف 
بالدا  ل ذريعالة، وممالا يؤ الد نلالك فن الالدافت إىل احلكالم مالا ملالاله ىمالأل  (2)بو اله وبوالن القالانن يف احلالد

 ذريعة.رعحل هللا ى ه من هتاون ال اء يف ىقوبة اخلمأل، فكاءف العقوبة اتديد  من ابب بد ال
و الان  الااب   –ما روري ىن ىمالأل رعالحل هللا ى اله فءاله ء الش ءصالأل بالن حجالا  ىالن مكالة  –ب 

حو مالالا تالت تهالال وو ال الالار بالاله، وال الك فن هالالذا احلكالم مالالالت د إىل بالد الذريعالالة، لكوءالاله  -مجالوة  
 .(3)خهحل ال ت ة من بقائه

                                     
مالالن التالالدوين  ، وى الم فصالالول ال قاله99، واملالالدخل إىل ى الم فصالالول ال قالاله 29، واخلالالألا  اا يوبال  446اءظالأل  الالألح ت قالوح ال صالالول ( 1)

 .99ك1 لقألن الألابتإىل هناية ا
( فقد ءقالل ى اله فءاله قالال : وإنا  الألب بالكأل، وإنا بالكأل هالذى، وإنا هالذى افال ى فوج الد ج الد امل ال ريو. فخألجاله اإمالاع مالالك يف 2)

 .1531، ورقمه 607املو أ،  تاب اا ألبة، ابب احلد يف اخلمأل 
ءظالالأل فالالتح ال الالارري،  تالالاب احلالالدود، ابب ء الالحل فهالالل ( فخألجالاله فبالالو احلالالالن املالالداير يف  تالالاب املغالالألبني مالالن  أليالال  الولوالالد بالالن بالالعود، ا3)

 .104-103، واتريخ ىمأل بن اخلطاب البن اتوزري 166ك12املعاصحل واملخ ثني 
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والف مالاد  امتالدادا  لعصالأل الصالحابة فومالا يتع ال  ابلقتالاة ااصالولوة ف ق وكـان عصـر التـابعني
هالذا الع الالم ى الالش مالا هالالحل ى والاله، و  يهالهد هالالذا العصالالأل اهالور فدلالالة جديالالد  ىالدا مالالذهو الصالالحاا 
الذري بدف أيخذ  ك ه االصطةححل، فكالان  تهالدو التالابعني اتجالون يف  ثالري مالن ااحكالاع الالي 
  يالالألد بهالالأهنا ءالالب مالالن  تالالاب فو بالال ة أبقالالوال آحالالاد الصالالحابة فو ففعالالاام، بالالل ويالالألى بعتالالهم فن 

 .(1)فوىل من الألفري والقواءمذه هم 

لكالالن فبالالألز مةمالالح هالالذا العصالالأل توبالالت دائالالأل  االجتهالالاد والقوالالاء واهالالور مالالا يعالالألن سدربالالة 
الالالالألفري، وهالالالحل املدربالالالة الالالالي تقالالالوع ى الالالش ال ظالالالأل يف املعالالالاين والع الالالل ى الالالش اىت الالالار فن ف ثالالالأل ااحكالالالاع 

 .(2)الهألىوة معقولة املع ، وفهنا   تهألا إال ملصاحل الع اد

هالالال( 62هالالال( ت موالالذ ى قمالالة ال خعالالحل )ت96الطأليقالالة إبالالألاهوم ال خعالالحل )ت و الالان زىالالوم هالالذع
الالالذري ت قالالش ال قالاله ى الالش يالالدري ى الالدهللا بالالن مالالالعود رعالالحل هللا ى الاله، وهالالو مالالن ف ثالالأل الصالالحابة ىمالالة  

 .(3)ابلألفري والقواء

ومالالن فهالالم فبالال اب اهالالور هالالذع املدربالالة:  ثالالأل  احلالالوادر وال الالوازل ءتوجالالة ل  توحالالات واتالالالاا 
مقالالألا  االالذع  -(4)وهالالو ال  الالد الالالذري ىالالألن ابملدءوالالة واحلتالالار  –و الالان العالالألا   رقعالالة العالالا  اإبالالةمحل،

 .(5)الطأليقة، واجملتمعات احلتألية تعد بط عها بواة ل مالتجدات واحلوادر

ومن ه الالا ءةحال  فن تطالالور املالاد  ااصالولوة جالار ابالتجابة ملتط  الات ااحالوال وتغالري الهمالان 
 واملكان.

                                     
 .73، 33ك1، وإىةع املوقعني 40-36ك2( اءظأل جامت بوان الع م وفت ه 1)
، وى الالالالم 315ك2ك1لالالالالامحل ، وال كالالالالأل ا304ك1، وحجالالالالة هللا ال الغالالالة 230ك4، واملوافقالالالات 413( اءظالالالأل مقدمالالالالة ابالالالن خ الالالالدون 2)

 .122ك1فصول ال قه من التدوين إىل هناية القألن الألابت 
 .317ك2ك1، وال كأل الالامحل 62-61ك1( اءظأل إىةع املوقعني 3)
 .416( اءظأل مقدمة ابن خ دون 4)
 .124-122ك1( اءظأل ى م فصول ال قه من التدوين إىل هناية القألن الألابت 5)
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عصالالأل الالالذري بالالهو فوالاله  الالم اائمالالة ااربعالالة: فا ح و الالة، وهالالو ال – ويف عصــر عبعــي التــابعني
بالالدفت تتهالكل مالالاد  فصالالول ال قالاله، واهالأل   الالن مالالالتقل سوعالالوىاته  -ومالالك، والهالالافعحل، وف الالد

 ومؤل اته.

ابهتمالالاع اجملتهالالدين  -وهالالحل: الكتالالاب، والالالال ة، واإمجالالاا –فحظوالالف املصالالادر املت الال  ى وهالالا 
 عود اا، ومبأليأل املالائل املتص ة هبا.يف هذا العهد، فاءصألفوا ل وان فحكامها، والتق

، وفعالالحش مالالن (1)وفخالالذ القوالالاء  الالك ه االصالالطةححل ى الالش يالالد اإمالالاع فا ح و الالة وصالالاح وه
 فهم فدوات االجتهاد الي ال يالتغر ى ها ال قوه.

 واهأل يف هذا العصأل دلوةن من ف هأل اادلة املخت   فوها ومها :

 .االستحسان  – 1
كم مالالألة ىالن ءظائألهالا إىل حكالم آخالأل لوجاله فقالوى يقتتالحل نلالك واملألاد به: العالدول يف ح

 .(2)العدول

، وبال الا  مالا يالذهو إلواله ويال و القوالالاء إنا  (3)وهالو فحالد فصالول مالذهو فا ح و الة ر اله هللا
 .(4) ان القواء ق وحا  

هال( من ف ثأل ى مار هالذع احلق الة تصالألاا  ابالىتمالاد 189ويعد اإماع ىمد بن احلالن )ت
، ممالا (5)يف  ت ه املخت  ة، بالل إءاله ىقالد  تالااب  مالالتقة  تالاع:  تالاب االبتحالالان ى ش االبتحالان

 يدل ى ش فمهوة هذا ااصل ى دهم.

                                     
 .315ك2ك1، وال كأل الالامحل 308-307ك1، وحجة هللا ال الغة 413اءظأل مقدمة ابن خ دون  ( 1)
، 8-7ك4، و هالال  اابالالألار 58ك4، واإحكالالاع لآلمالالدري 493ك1، والت صالالأل  283ك1، واملالتصالال ش 296ك2(  اءظالالأل املعتمالالد 2)

 .321-320ك2وفواتح الأل وت 
، و هالالالال  اابالالالالألار 78ك4يالالالالأل ، وتوالالالالالري التحأل 200ك2، وفصالالالالول الالألخالالالالالحل 404، وتقالالالالوا اادلالالالالة 339ك2(  اءظالالالالأل ال صالالالالول 3)

 .321-320ك2، وفواتح الأل وت 222ك3، والتقأليأل والتح ري 8-6ك4
 .85، 75ك1( اءظأل م اقو فا ح و ة 4)
 .180ك1، وى م فصول ال قه من التدوين إىل هناية القألن الألابت 1ك3، واحلجة 43ك3( اءظأل ااصل 5)
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، حواله ءقالل ى اله فءاله قالال: (1) هالال(177وهو  الذلك مالن فصالول مالذهو اإمالاع مالالك )ت
 .(2)هال-وتالعة فىهار الع م االبتحالانوف

عصالالأل، حوالاله فءكالالألع اإمالالاع الهالالافعحل و الالان هالالذا الالالدلول مثالالار جالالدل وابالالت بالالني فئمالالة هالالذا ال
هال( ى ش اىت ار فءه قول ابلتهالهحل وااالوى، وقالال فواله ى ارتاله املهالهور  : ومالن ابتحالالن 204)ت

 .(4)، بل وص   فوه  تااب  مالتقة  تاع : وإبطال االبتحالانو(3)فقد  ألاو
ه لالوا وقد دافت ىققوا املذهو احل  حل ىن يالك فئمتهم هبالذا الالدلول ف و الوا فن مالألادهم بال

هذا املع  ال ا ل الذري فءكألع الهافعحل، وإذا هو: العمل أبقوى القوابني، فو تألو القواء لالدلول 
 .(5)فقوى م ه

 عمل أهل املدينة . – 2
، حوالاله يقالالول يف ربالالالته (6)وهالالو فحالالد ااصالالول الالالي ت الالألد هبالالا اإمالالاع مالالالك ر الاله هللا تعالالاىل

ابملدي الالة االالاهألا  معمالالوال  بالاله   فر احالالالد  وفالالإنا  الالان اامالالأل -هالالال( : 175إىل ال والاله بالالن بالالعد )ت
 .(7)هال-خةفه ل ذري يف فيديهم من الوراتة الي ال  وز احد اءتحااا وال ادىاؤهاوف

وواخالالالتب بالالالهةد  مالالالدرو آخالالالأل لألحكالالالاع بالالالري املالالالدارو  -هالالالال( :808قالالالال ابالالالن خ الالالدون )ت
 .(8)هال-املعترب  ى د بريع، وهو ىمل فهل املدي ةوف

                                     
، 480-479ك3، وحا الالوة الدبالالوقحل 209ك2، وبدايالالة اجملتهالالد 268ك2، وقوا الالت اادلالالة 192ك6( اءظألاإحكالالاع البالالن حالالهع 1)

 .386ك4وال حأل ا و  
 .209ك4، 396، 307ك2، واملوافقات 479ك3، وحا وة الدبوقحل 192ك6( اءظأل اإحكاع البن حهع 2)
 .188ك3، واإهبا  156ك4، واإحكاع لآلمدري 274ك1، واملالتص ش 492، والت صأل  203ك6( اءظأل ااع 3)
 500-487ك7لكتاب تتمن رفري الهافعحل يف االبتحالان وفدلته ى ش بطةءه، وهو مط وا عمن  تاب ااع ( هذا ا4)
 .7ك4، و ه  اابألار 200-199ك2، واصول الالألخالحل 404، وتقوا اادلة 340ك2( اءظأل ال صول 5)
، و الالالألح 35ك2امل تهالالش ، ومتصالالأل 295ك1، والربهالالان 34ك2، وإحكالالاع ال صالالالول 1143ك4، والعالالد  163ك2( اءظالالأل املعتمالالد 6)

، 228ك4، وا صالالالالالول 414، ومقدمالالالالالة ابالالالالالن خ الالالالالدون 273ك3، واملوافقالالالالالات 187ك1، واملالتصالالالالال ش 334ت قالالالالالوح ال صالالالالالول 
 .232ك2، وفواتح الأل وت 331واملالود  

، وتألتوالالو املالالدارو 697-695ك1، و تالالاب املعألفالالة والتالالاريخ  ل  الالالوري 501-498ك4( اءظالالأل  تالالاب التاريالالالخ لوحالال  بالالن معالالني 7)
 .65-64ك1

 .414( مقدمة ابن خ دون 8)
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 .(1)العصأل هذا ال وا من االبتدالل وبو وا بطةءهوقد ابت كأل فئمة نلك 
وقال بعض فصحاب ا إءه حجة، وما تعف فحدا   -هال( : 204يقول اإماع الهافعحل )ت

 .(2)هال-ن أل قوله إال ىابه، وإن نلك ى دري معوووف
 . (3)ولذا ىّد بعض ااصولوني هذا الألفري  من اآلرار املهك ة يف فصول ال قه 

اصالالول مالالن املالكوالالة وبالالريهم جتالالاع هالالذا القالالول، فالالأءكأل بعتالالهم ءالالال ته وقالالد اءقالالالم ى مالالار ا
إلوالالاله، وءقالالالالل ى الالاله فءالالالاله  الالالان  الالالالال  ىم هالالالالم يف بعالالالض املالالالالالائل، ومالالالن هالالالالؤالر: فبالالالو بكالالالالأل ااهبالالالالألري 

 .(4) هال(456هال(، وابن حهع )ت331هال(، وفبو ال أل  املالكحل )ت375)ت
ت فصالحابه، ومالن هالؤالر: و ل آخألون رفيه ى ش ااهألع فابتكربوع م ه، و  يألتتوا /ويالة

 .(5) هال(505هال(، والغهايل )ت478اتوير )ت
واختار ف ثأل ا ققني  ل رفيه ى ش ما يواف  فصالول مذه اله، فالذ ألوا مج الة مالن التوجوهالات 

، فو تالألجوح روايالتهم ى الش (6)إن مألادع بذلك ما  ان  أليقة ال قل -وا امل اذا الألفري،  قوام : 
، فو مالالا (9)، فو إمجالالاا الصالالحابة والتالالابعني واتبعالالحل التالالابعني(8)ا الصالالحابة، فو إمجالالا (7)روايالالة بالالريهم

،فو فءالالالالالاله فراد بالالالالالالذلك ااخالالالالالالذ بقالالالالالالوام فومالالالالالالا يتع الالالالالال  ابل ابالالالالالالخ  (10)ات الالالالالال  ى والالالالالاله ال قهالالالالالالار الالالالالالالال عة
 .(1)، فو تألجوح اجتهادهم ى ش اجتهاد بريهم(11)وامل الوخ

                                     
 .1142ك4، والعد  533ك3، وال حأل ا و  334، و ألح ت قوح ال صول 459ك1، والربهان 150ك2( اءظأل ال صول1)
( ءقل نلك الهر هحل يف ال حأل ا و ، وءال ه إىل  تاب اختةن احلالديه ل هالافعحل، و  فجالدع فواله، وإذالا وجالدت ى الار  قألي الة مالن 2)

 . 528ك2. اءظأل ال حأل ا و  149ك1، ومجاا الع م 281ك7ع هذع يف  تاب اا
 .533ك3( اءظأل ال حأل ا و  3)
 .133ك3، والتقأليأل والتح ري 534ك3، وال حأل ا و  597ك4، 244-222ك2( اءظأل اإحكاع البن حهع 4)
 .187ك1، واملالتص ش 115ك3، والت خوب 295ك1( اءظأل الربهان 5)
 .334، و ألح ت قوح ال صول 304ك20، و موا ال تاوى 1143ك4، والعد  91وال مت  ،480( اءظأل إحكاع ال صول 6)
، والت خالالالالالالوب 184ك5، والواعالالالالالالح 35ك2، ومتصالالالالالالأل امل تهالالالالالالش 24ك2، وقوا الالالالالالت اادلالالالالالالة 34ك2، واملعتمالالالالالالد 91( اءظالالالالالالأل ال مالالالالالالت 7)

 .119ك3
، وال حالالالأل ا الالالو  243ك1ري ، واإحكالالالاع لآلمالالالد119ك3، والت خالالالوب 184ك5ح ال، والواعالالال308ك20( اءظالالالأل  مالالالوا ال تالالالاوى 8)

 .529ك3
، والتقأليالالالأل والتح الالالري 529ك3، وال حالالالأل ا الالالو  332، واملالالالالود  24ك2، وقوا الالالالت اادلالالالالة 1143ك4، والعالالالد  91( اءظالالالأل ال مالالالت 9)

 .133ك3
 .528ك3( اءظأل ال حأل ا و  10)
 .118-117ك3( اءظأل الت خوب 11)
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إمالالاع الهالالافعحل ر الاله هللا بالالدف التالالدوين احلقوقالالحل ملالالاد  هالالذا الع الالم ى الالش يالالد ا ويف هــ ه احلقبــة
، ووعالالالت الهالالالافعحل االالالذا الكتالالالاب إذالالالا جالالالار (2)هالالالال(، حو مالالالا صالالال    تالالالاب الألبالالالالة204تعالالالاىل )ت

ابتجابة ملتط  الات احلالال يف نلالك العصالأل الالذري  الهد جتالاناب  بالني مدربالة فهالل احلالديه ومدربالة 
اب  الالي تال ظم فهل الألفري، وخت طا  يف االجتهالاد وال تالوى، فالأراد الهالافعحل فن يتالت القواىالد والتالو 

 .(3)ىم وة االجتهاد
وهالالالالالو يتحالالالالالدر ىالالالالالن فبالالالالال اب /لوالالالالال   -هالالالالالال(1176يقالالالالالول الهالالالالالوخ ويل هللا الالالالالالده وري )ت

: و وم هالالا فءالالاله رفى قومالالا  مالالالن ال قهالالار   طالالالون الالالألفري الالالالذري   يالالالوبه الهالالالألا -الهالالافعحل ل ألبالالالالة
ن... وابتم الة ابلقواء الذري فت ته، فة ميوهون واحدا  م ها من اآلخأل، ويالالموءه اتر  ابالبتحالالا

ملا رفى يف ص وت ااوائل مثالل هالذع اامالور فخالذ ال قاله مالن الالألفء، فأبالا ااصالول، وفالألا ال الألوا 
 .(4)هال-وص   الكتو فأجاد وففادوف

وال الالالاء  الالالاءوا ق الالالل الهالالالافعحل رعالالالحل هللا ى الالاله يتك مالالالون يف  -هالالالال( :606ويقالالالول الالالالألازري )ت
اءون   الالحل مألجالالوا إلوالاله يف معألفالالة مالالالائل فصالالول ال قالاله ويالالالتدلون ويع عالالون ولكالالن مالالا  الالان االالم قالال

دالئالالل الهالالأليعة ويف  و والالة معارعالالاهتا وتألجوحاهتالالا، فابالالت    الهالالافعحل ر الاله هللا ى الالم فصالالول ال قالاله 
 .(5)هال-ووعت ل خ   قاءوا    وا  يألجت إلوه يف معألفة مألاتو فدلة الهألاوف

                                                                                                          
 .243ك1، واإحكاع لآلمدري 332( اءظأل املالود  1)
وة التدوين يف هالذا الع الم  الألن ىظالوم ت ازىاله ى مالار اإماموالة، واحل  والة، واملالكوالة، والهالافعوة، والالذري اختالارع ف ثالأل ا ققالني ( فب ق2)

مالن ى مالار هالذا ال الن وبالريهم : فن الألبالالة فول  تالاب وصالل إلو الالا مالدوا  يف ى الم فصالول ال قالة ى الش وجاله االبالتقةل. اءظالأل ى الالم 
 .234-215ك1القألن الألابت ااجألري  فصول ال قه من التدوين إىل هناية

، والهالافعحل  مالالد 229ك2، وعالالحش اإبالةع 420، ومقدمالالة ابالن خ الدون 101( اءظالأل م اقالو اإمالاع الهالالافعحل ل  خالأل الالألازري 3)
 .350-347فبو زهأل  

 .311ك1( حجة هللا ال الغة 4)
 .102-101( م اقو اإماع الهافعحل 5)
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ى الالد وقالالد فًرت بعالالض املوعالالوىات الالالي  ألحهالالا الهالالافعحل يف هالالذا الكتالالاب جالالدال  وابالالعا  
 .(1)ى مار ااصول الذين جاروا من بعدع، وتعأل  بال  ها لةءتقاد والتجأليح

والألبالالالة ناهتالالا   تهالالتمل ى الالش  افالالة املالالالائل والقتالالاة ااصالالولوة، وإذالالا  اءالالف ال الالوا  ااوىل 
، ومالالن بعالالدها  الالهد القالالألن الثالالاله والألابالالت   الالأل  يف التالالألو  (2)ل مالالدوات املالالالتق ة يف هالالذا ال الالن

يف إعالافة بعالالض القتالاة واملوعالالوىات إىل مالاد  هالالذا الع الم،  املالالالائل املتع قالالة  ااصالويل فبالالهمف
اباحكاع، واملالائل املتع قة ابادلة املت   ى وها واملخت   فوهالا، وىوارعالها، ودالالت اال الا ، 
إعالافة إىل امل احالاله الكةموالالة، واملالالالائل املتع قالالة ابالجتهالالاد، والتعالالار ، وال جالالوح، ومالالا صالالاحو 

طالالالالالور م حالالالالالو  يف احلالالالالالدود واالصالالالالالطةحات، وتوبالالالالالت يف  ألائالالالالال  امل الالالالالااأل  واتالالالالالدل، نلالالالالالك مالالالالالن ت
 .(3)وابتعمال احلجش العق وة

ومت هناية القألن الألابت فو كف ماد  هذا الع م ى ش اال تمال، و  ي   ه او مالا ميكالن فن 
اصالول يوص  أبءه إعافة حقوقوة إال ما  ان من اآلرار اتألياة واملثري  ل جدل لعدد مالن ى مالار ا

هالالال( يف حجالالش العقالالول، وإءكالالار 456يف القالألون التالوالالة االالذا القالالألن،  الالحرار ابالالن حالهع الظالالاهألري )ت
القوالالالالاء، والت أليالالالال  بالالالالني الع الالالالة والالالالالال و، وتوبالالالالوت دائالالالالأل  امل احالالالالات، وبريهالالالالا، ورفري  الالالالم الطالالالالويف 

هالالالالال( ابالالالالواب املقاصالالالالد و  والالالالات 790هالالالال( الهالالالالهري يف املصالالالال حة، وإحلالالالالا  الهالالالا   )ت716)ت
ول ال قالالالاله، وجع الالالاله إةهالالالالا جالالالالهر مالالالالن مالالالالاد  هالالالالذا الع الالالالم، واىتمالالالالادع مالالالال هش االبالالالالتقألار الهالالالالأليعة أبصالالالال

 البتخة    وات الهأليعة، وتوبعه يف التع ول ابحلكمة.

                                     
وظالة مال واله : رفياله يف ال والان، وال الالخ، ومالذهو الصالحاا، وت الالريع لالألفري احل  والة يف ( لعل من ف هأل املوعالوىات الالي فًرت ح 1)

ى الش  -االبتحالان أبءه قول ابلتههحل وااوى، ويعالد اتصا  من ف ثالأل الع مالار الالذين اءتقالدوا آرار الهالافعحل يف الألبالالة. اءظالأل
 .884-881، 875-871ك2، 326ك1، وى م فصول ال قه 223ك4، 19-6ك2ال صول  -ب ول املثال

 .326-325ك1( اءظأل ى م فصول ال قه من التدوين إىل هناية القألن الألابت 2)
 .524-509ك1( اءظأل املصدر الالاب  3)
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فن مالالاد  هالالذا الع الالم   توجالالد  وحالالد  متكام الالة يف ىصالالأل ال الال  صالال ش هللا  وحاصــل القــول :
ا  الهدت تطالورا  وذالار  ى الش ى وه وبال م، وال يف ىصالأل الصالحابة، وال حالىت يف ىصالأل التالابعني، وإذال

 مدى القألون ااربعة ااوىل ءتوجة لت دل ااحوال وتغري الظألون.

و واى م فن هذا ال ن من ال  ون املالالتحدتة يف امل الة،  -هال( : 808يقول ابن خ دون )ت
و ان الال   يف ب وة ى اله سالا فن ابالت اد  املعالاين مالن اال الا  ال اتالا  فوهالا إىل فزيالد ممالا ى الدهم 

امل كالالة ال الالالاءوة، وفمالالا القالالواءني الالالي اتالالا  إلوهالالا يف ابالالت اد  ااحكالالاع خصوصالالا  فمالال هم فخالالذ مالالن 
معظمها، وفما ااباءود ف م يكوءوا اتاجون إىل ال ظأل فوها لقألب العصالأل ومماربالة ال ق الة وخالربهتم 
 هبم، ف ما اءقأل  الال   ونهو الصدر ااول واءق  ف الع الوع   هالا صال اىة ... احتالا  ال قهالار

واجملتهالالدون إىل مبصالالول هالالذع القالالواءني والقواىالالد البالالت اد  ااحكالالاع مالالن اادلالالة فكت وهالالا ف الالا  قائمالالا  
بألفبالالاله تالالالوع فصالالالول ال قالالاله، و الالالان فول مالالالن  تالالالو فوالالاله الهالالالافعحل رعالالالحل هللا ى الالاله فم الالالش فوالالاله ربالالالالته 

 .(1)هال-املههور وف

لقالالول، وإذالالا ميكالالن القالالول أبن فكالالأل  ال الالوازل ااصالالولوة لوالالالف بالالدىا  مالالن ا وبنــاً  علــى ذلــ 
هالحل حقوقالة اتر والالة ميكالن فن يالالدر ها  الل متت الالت لتالاريخ ءهالأ  هالالذا الع الم وتطالالور مادتاله، ولعالالل فول 
ال وازل ااصولوة من ال احوة التار وة : اهور اإمجاا  مصالدر مالن مصالادر التهالأليت املعتالرب ، ومالا 

د الالالذرائت، فىق الاله مالالن اهالالور بعالالض اادلالالة اتديالالد ،  مالالذهو الصالالحاا، واملصالال حة املألبالال ة، وبالال
والقواء ااصويل أبر اءه االصطةحوة )ااصل، وال ألا، والع ة، واحلكالم(، واالبتحالالان، وىمالل 

 فهل املدي ة، وبريها.
ولعل مما يؤ د هذع ال كأل  : ت ك القصة املههور  الي تألوى ىن اإماع الهالافعحل ر اله هللا 

ال  تالاب هللا، قالال الالالائل:   هال( وفوهالا : فءاله بالأله بالائل ىالن احلجالة يف ديالن هللا، فقال204)ت
مانا؟ قال: ب ة ربول هللا ص ش هللا ى وه وب م، قال: ومانا؟ قال: ات ا  اامالة، قالال: ومالن فيالن 
ق الالف ات الالا  اامالالة مالالن  تالالاب هللا؟ فتالالدبأل الهالالافعحل ر الاله هللا بالالاىة، فقالالال لالاله الالالالائل : فج تالالك 

                                     
 . 420( مقدمة ابن خ دون 1)
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 خالالأل  مالالن ال والالف يف الوالالوع الثالالاله، تةتالالة فةع، فتغالالري لالالون الهالالافعحل،   نهالالو ف الالم  الالأل  فةمالالا ،  
فجالالار الالالالائل فقالالال: حالالاجي؟ فقالالال الهالالافعحل: ءعالالم، فىالالون ابهلل مالالن الهالالوطان الالالألجوم، بالالالم هللا 

دى ويتبع غـ  ـ}ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلالأل ن الألحوم، قالال هللا ىه وجل : 
، ال يصال وه جهال م ى الش خالةن (1){سبيل املؤمنني نولـه مـا تـوىل ونصـله جهـنم وسـا ت مصـ اً 

 .(2)هال-ب ول املؤم ني إال وهو فأل ، فقال الالائل : صدقفوف
ف الحل هالالذع القصالة دالئالالل واعالحة ى الالش فن االحتجالالا  ابإمجالاا يعالالد مالن ال الالوازل ااصالالولوة،  
 ابتغألاب الالائل إت ات مصدر مالن مصالادر التهالأليت دون مالالت د مالن القالألآن، وىجاله الهالافعحل 

حلالالال، واءصالالألافه إىل الت قوالالو يف القالالألآن ىالالن دلوالالل االالذا ااصالالل، وحألصالاله ىالالن بوالالان الالالدلول لالاله يف ا
 ى ش بوان وجه الداللة حىت يدر ه الالائل وبريع.
مالالالا  (3)هالالالال(175هالالالال( ، وال والالاله بالالالن بالالالعد )ت177ويف الألبالالالائل املت ادلالالالة بالالالني اإمالالالاع مالالالالك )ت

وامل الااأل  وبوالان  يدل ى ش فن االحتجا  بعمل فهل املدي الة  الان ازلالة فصالولوة ابالتوج ف املداربالة
 احل . 

هالال( فءالاله ملالا اجتمالالت سالالالك 182هالالال( وبالريع ىالالن فا يوبالال  )ت474وقالد ءقالالل ال الاجحل )ت
وبأله ىن املالائل وفجابه مالك ب قل فهل املدي ة املتواتأل، رجت فبو يوب  إىل قولاله، وقالال : لالو 

 .(4)رفى صاح  ما رفيف لألجت مث ما رجعف
، (5)ال الوا مالن االبالتدالل ومالال تهم ملالالك يف نلالالكوقالد تقالدع إءكالار الهالافعحل وف الد االالذا 

 وهذا يؤ د فءه دلول ىدر وازلة فصولوة جديد .

                                     
 .115( بور  ال الار آية 1)
 .40ك1( اءظأل فحكاع القألآن ل هافعحل 2)
، وتألتوالالو املالالالدارو 697-695ك1املعألفالالالالة والتالالاريخ ل  الالالالوري ، و تالالالاب 501-498ك4( اءظالالأل  تالالاب التالالالاريخ لوحالال  بالالالن معالالني 3)

 .65-64ك1
 .531-529ك3، وال حأل ا و  304ك20، و موا ال تاوى 484-483( اءظأل إحكاع ال صول 4)
 .528ك2، وال حأل ا و  1142ك4، والعد  49ك1، ومجاا الع م 281ك7( اءظأل ااع 5)
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وف الو  الان إمجالاىهم هالو املعتالرب يف  وءاله حجالة ملالا خ الحل  -هالال( : 370يقول اتصا  )ت
فمالالألع ى الالش التالالابعني ومالالن بعالالدهم، ف مالالا   ءالالأل فحالالدا  مالالن اتبعالالحل فهالالل املدي الالة ومالالن بالالريهم ومالالن جالالار 

ىا بائأل اامصار إىل اىت الار إمجالاا فهالل املدي الة ولالهوع ات الاىهم: دل نلالك ى الش فءاله قالول بعدهم د
 . (1)هال-ىدر ال فصل له ىن فحد من الال  وف

ومن قألف  تاب الهافعحل وإبطال االبتحالالانو والحال  املال هش الالذري بال كه يف إءكالار هالذا 
ع ال ازلالالالة ااصالالالولوة وهالالالحل ال الالالوا مالالالن االبالالالتدالل فدرو فن /لو الالاله االالالذا الكتالالالاب جالالالار ابالالالتجابة االالالذ

 ت هحل العمل هبذا الدلول و اصة ى د فقهار احل  وة. 
ومن تت ت املص  ات ااصولوة يف القألءني الثالاله والألابالت وجالد فن ىالددا  م هالا قالد صال   يف 

 بوان حكم ازلة من ال وازل ااصولوة إت اات  فو ء وا . 

 فمن أهم املصنفات يف اإلمجاع :

هالالال(، و تالالاب اإمجالالاا البالالن ااخهالالود 270بالالن ى الالحل الظالالاهألري )ت  تالالاب اإمجالالاا لالالداود
هالالالال(، و تالالالاب اإمجالالالاا اا م صالالالور 330هالالال(، و تالالالاب اإمجالالالاا اا بكالالالأل الصالالرييف )ت326)ت

 هال(.333املاتأليدري )ت

 ومن أهم املصنفات يف اجتهاد الرأي :
بالن هالال(، واجتهالاد الالألفري لعوالالش 189 تاب اجتهاد الألفري  مالد بالن احلالالن الهالو اين )ت

هالال(، وءقالض اجتهالاد الالألفري ى الش ابالن 303هال(، واالجتهالاد اا ى الحل ات الائحل )ت220فابن )ت
هالالالالالال(، 321هالالالالالال(، واالجتهالالالالالاد اا ها الالالالالم ات الالالالالائحل )ت311الألاوءالالالالالدري اا بالالالالالهل ال الالالالالو ي )ت

 هال(.324واالجتهاد يف ااحكاع اا احلالن اا عألري )ت

 ومن أهم املصنفات يف القياس :

                                     
 .150ك2( ال صول 1)
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هالال(، وإت الات القوالاء لعوالالش بالن فابن 204إدريالا الهالافعحل )ت تاب القوالاء  مالد بالن 
هالالالال(، وإبطالالالال القوالالالاء اا 270هالالالال(، وإبطالالالال القوالالالاء لالالالداود بالالالن ى الالالحل الظالالالاهألري )ت220)ت

هالالالال(، والالالالألد ى الالالش 280هالالالال(، وإت الالات القوالالالاء اا بكالالالأل القا الالاين )ت276بالالعود ال هالالالكألري )ت
هالال(، وإت الات 298 بالن القابالم )تداود يف إبطال القواء ل قا الاين فيتالا ، والقوالاء اا احلالالني

هال(، والألد ى ش ابن داود يف إبطالال القوالاء اا الع الاء بالن 305القواء اا احلالن القمحل )ت
هالالالال(، وإت الالالات القوالالالاء اا 311هالالالال(، وإبطالالالال القوالالالاء اا بالالالهل ال الالالو ي )ت306بالالالأليش )ت

والقوالالالاء هالالالال(، 324هالالالال(، وإت الالالات القوالالالاء اا احلالالالالن اا الالالعألري )ت318بكالالالأل بالالالن امل الالالذر )ت
هال(، والقواء اا القابالم 370هال(، واالىت ار يف إبطال القواء ل ألابىحل )ت344ل قهريري )ت

هالالالال(، وإبطالالالال القوالالالاء اا الطوالالالو بالالالن اخلالالالةل، وإبطالالالال القوالالالاء ل  هالالالألابين 386الصالالالومألري )ت
 )و ةمها من فت اا داود الظاهألري(.

 ومن أهم املصنفات يف عمل أهل املدينة :

هالالال(، وفمالالايل إمجالالاا فهالالل املدي الالة اا بكالالأل 375اا بكالالأل ااهبالالألري )ت إمجالالاا فهالالل املدي الالة
 هال(.403ال اقةين )ت

إعالالالافة إىل  تالالالاب إبطالالالال االبتحالالالالان ل هالالالافعحل  ومـــن أهـــم املصـــنفات يف االستحســـان
 .(1) هال(189هال(:  تاب االبتحالان  مد بن احلالن الهو اين )ت204)ت

 
 
 
 
 

                                     
، وى الم فصالول ال قاله مالن التالدوين إىل هنايالة القالألن الألابالت ااجالألري 307-280: ال هالالألبف البالن ال الدا  ( اءظأل يف هذع املصال  ات1)

 .1304-1295ك2
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 املبحث الثاين
 صولية يف العصر احلاضرأهم النوازل األ

البالد ق الالل بوالان فهالالم ال الالوازل ااصالولوة يف هالالذا العصالالأل مالن الت  والاله إىل فمالالأل مهالم بالال   فن ف الالألت 
إلوالاله يف املقدمالالة وهالالو : فن ه الالالك فألقالالا  جالالوهألة  بالالني فكالالأل  ال الالوازل ااصالالولوة وبالالني مالالا يالالالمش بتجديالالد 

مالالن ى مالالار املالالال مني فن فصالالول فصالالول ال قالاله، فالالإن مالالن اامالالور اجملمالالت ى وهالالا بالالني مالالن يعتالالد أبقالالواام 
ال قالالاله القطعوالالالة قالالالالد ءتالالالجف وا تم الالالف يف القالالالالألون ااربعالالالة ااوىل، و  يعالالالد ه الالالالالك  الالالال إحالالالالدار 
مصالالالدر مالالالن املصالالالادر، فو اخالالال اا حكالالالم مالالالن ااحكالالالاع، فو إعالالالافة قاىالالالد  مالالالن القواىالالالد القطعوالالالة بعالالالد 

ة الهالالألي ة خالالري قوالالاع، بالالري اءقالألا  اائمالالة اجملتهالالدين وبالالّد ابب االجتهالاد، فقالالد قالالاع هالالؤالر هبالالذع املهمال
فن هالالالالالذا ال يعالالالالالر ىالالالالالدع جالالالالالواز إىالالالالالاد  ال ظالالالالالأل يف بعالالالالالض املالالالالالالائل ااصالالالالالولوة الظ والالالالالة الالالالالالي بالالالالال  فوهالالالالالا 
ااصالولوون ااوائالل اجتهالالاداهتم ى الش وفالال  معطوالات ىصالألهم، وااحالالوال والظالألون الالالي  اءالف بالالائد  

 يف زماهنم إنا تغريت املعطوات وت دلف ااحوال والظألون.
 يف املسائل األصولية اليت تدخل حتت ه ا اإلطار يف أربعة مطالب:وسيكون الكالم 
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 املطلب األول
 إمكانية االطالع على اإلمجاع ونقله

تقدع فوما متش فن اإمجاا يعد من ال وازل ااصولوة الي  هدها ىصأل الصالحابة، وهالذع 
 .(1)املالألة من املالائل املهمة الي بر ى وها االحتجا  هبذا الدلول

نهالالالالالو ف ثالالالالالأل ى مالالالالالار ااصالالالالالول إىل فن اال الالالالالةا ى الالالالالش اإمجالالالالالاا وءق الالالالاله ممكالالالالالن وبالالالالالري  وقالالالالالد
، لك هم ءق وا ىن قوع فهنم م عوا نلك ثجة : اتالاا دةر اإبةع، واءتهالار اجملتهالدين (2)متعذر

يف فقطار اار ، وتعذر معألفة  الل واحالد مال هم، واالجتمالاا باله، واءاله اتمالل رجالوا اجملتهالد ىالن 
 .(3)ىل ال اقني ومعألفة آرائهمقوله ق ل الوصول إ

هالالال( حوالاله ءقالالل ى الاله فءالاله قالالال : ومالالن ادىالالش اإمجالالاا 241وهالالو روايالالة ىالالن اإمالالاع ف الالد )ت
، وقالد  الالل ىالدد مالن ااصالالولوني هالذع الع الالار  ى الش فن اإمالاع ف الالد يالألى ىالالدع (4)هالالال-فقالد  الذبوف

 .(5)إمكاءوة معألفة اإمجاا واال ةا ى وه

                                     
 .173ك1( اءظأل املالتص ش 1)
، وا صالالول 392-391ك2، واإهبالالا  440ك2، وروعالالة ال الالااأل 173ك1، واملالتصالال ش 87، وال مالالت 432ك1( اءظالالأل الربهالالان 2)

، والتقأليالأل والتح الري 212ك2، فالواتح الأل الوت 400، والتحأليأل 489ك3، وال حأل ا و  198ك1، واإحكاع لآلمدري 26ك4
 .110ك3

، وفالالالواتح الأل الالالوت 391ك2، واإهبالالالا  198ك1، واإحكالالالاع لآلمالالالدري 174ك1، واملالتصالالال ش 432-431ك1( اءظالالالأل الربهالالالان 3)
 .500-499، والتحأليأل 489-488ك3، وال حأل ا و  26-23ك4وا صول  212ك2

، 198ك1، واإحكالالالالالالاع لآلمالالالالالالالدري 104ك5، والواعالالالالالالح 365، 4ك9، 50ك5، 246ك3، وا  الالالالالالش 1059ك3أل العالالالالالالد  ( اءظالالالالالال4)
، وال حالالأل ا الالو  30ك1، وإىالالةع املالالوقعني 271ك19، و مالالوا ال تالالاوى 315، واملالالالود  439-438ومالالالائل اإمالالاع ف الالد 

 .213ك2، و ألح الكو و امل ري 212ك2، وفواتح الأل وت 227ك3، وتوالري التحأليأل 339ك2، وم اهش العقول 489ك3
، وفالالالالالواتح الأل الالالالالوت 489ك3، وال حالالالالالأل ا الالالالالو  391ك2، واإهبالالالالالا  198ك1، واإحكالالالالالاع لآلمالالالالالدري 104ك5( اءظالالالالالأل الواعالالالالالح 5)

، وهذع الع ار  من الع ارات املهك ة، وقد فهم م ها بعض ااصولوني فن اإمالاع ف الد 213ك2، و ألح الكو و امل ري 212ك2
، 30ك1، وإىالالةع املالالوقعني 316، واملالالالود  104ك5، والواعالالح 1060ك4 االالتش بالاله )اءظالالأل العالالد  ال يالالألى صالالحة اإمجالالاا وال

( وهذا يتعار  مت ما ت ف ى ه ر ه هللا مالن احتجاجاله ابإمجالاا وىالدع إةع مصالدرا  مالن مصالادر 213ك2و ألح الكو و امل ري 
، و الألح 441ك2، وروعالة ال الااأل 104ك5واعالح ، وال1058ك4التهأليت املعترب  بل وحكايته له يف ىد  مواعالت )اءظالأل العالد  

(، واجالالالل نلالالالك /ول ى مالالالار احل اب الالالة هالالالذع الألوايالالالة 214ك2، و الالالألح الكو الالالو امل الالالري 315، واملالالالالود  14ك3متصالالالأل الألوعالالالة 
وفالألوها جبم ة من الت الالريات الالي توافال  فصالول مذه اله، وم هالا: فءاله قالال نلالك ى الش بال ول الالورا، فو قالاله يف حال  مالن لالوا لاله 

ةن الال ال ، فو فءاله فراد بذلك إمجاا بري الصحابة والتابعني، فو اإمجاا ال طقحل ولالوا الالكالالويت، فو امل قالالول بطأليال  معألفة  
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درو فن قالوام ابالبالتحالة م الر ى الش واقالت نلالك العصالأل، واملتأمل يف حجة القائ ني ابمل ت ي
فقد  اءف الال ل املعتاد  ملعألفالة رفري العالا  هالحل : لقالاؤع واالجتمالاا باله والالالماا م اله مهالافهة، فو 

, واالىتمالاد ى الش هالذع (2)، فو الألبالائل(1)بوابطة خرب الثقة، فو ىن  ألي  اال الةا ى الش الكتالو
لالالهمن الالالذري اتالالالعف فواله رقعالالة العالالا  اإبالالةمحل، وعالالع  الالال ل   يكالالن ابامالالأل الالالالهل يف نلالك ا

مالن اتمالال  –االتصال بني الع مار، يف حني فن وبائل االءتقال املتاحة ال تعدو ر وب الدواب 
فو الالال أل مهالوا  ى الش ااقالداع، وال   الش فن الوقالون ى الش آرار  افالة الع مالار  -فو اخلول فو  وها

صالالورع، وهالالذا هالالو الالالذري جعالالل هالالؤالر يقولالالون اببالالتحالة هبالالذع الوبالالائل يف  الالل ازلالالة فمالالأل يصالالعو ت
 اال ةا ى ش اإمجاا وءق ه.

ومما يؤ د  ون القول ابالبتحالة م ر ى ش حال نلالك الهمالان فهنالم ف الاروا يف حجالتهم إىل 
، وال الالك فن املالالألاد بالالذلك مالالا اىتالالادوع يف نلالالك الهمالالان مالالن ىالالدع اإمكالالان (3)فءالاله متعالالذر يف العالالاد 

 بوابطة ت ك الوبائل.
تغالالريت ااحالالوال وت الالدلف الظالالألون بالالال و التقالالدع التقالالر املالالذهل الالالذري  ويف هــ ا العصــر

 الل  افالالة جواءالالو احلوالالا ، ومالالا يهم الا ه الالا هالالو رصالالد فهالالم املتغالريات الالالي ميكالالن فن تكالالون مالالؤتأل  يف 
 مالألت ا سا يالت هع إىاد  ال ظأل يف القول القاعحل ابالبتحالة واحلجة الي ابت د إلوها.

 احلجة الي يالك هبا هؤالر  د فهنا تقوع ى ش فربعة فر ان:  فإن املتأمل يف
 .اتالاا العا  اإبةمحل وبعد املالافات األول:

                                                                                                          
، 104ك5، والواعالالح 1060ك4اآلحالاد، فو فن مالألادع تعالالذر اال الةا ى الالش فقالوال  افالالة اجملتهالدين، وهالالو ااقالألب. )اءظالالأل العالد  

، وال حالالالأل 271ك19، و مالالالوا ال تالالالاوى 213ك2و الالالألح الكو الالالو امل الالالري ، 422ك10، واإحكالالالاع البالالالن حالالالهع 316واملالالالالود  
(، قالالالال ابالالالن ىقوالالالل 31-30ك1، وإىالالالةع املالالالوقعني 212ك2، وفالالالواتح الأل الالالوت 110ك3، والتقأليالالالأل والتح الالالري 489ك3ا الالالو  

 .104ك5هال. الواعح -ووإذا /ول ا هذع الألواية اءه حق  اإمجاا يف ىد  مواعتوف -هال( : 513)ت
، وإىالالالالةع املالالالالوقعني 83، وصالالالال ة ال تالالالالوى 83، وآداب ال تالالالالوى 91ك1، وفتالالالالاوى ابالالالالن الصالالالالةح 100-99ك6صالالالالول ( اءظالالالالأل ا 1)

 .311-310، واا  اع وال ظائأل ل الوو حل 264ك2
، واملعألفة والتالاريخ 501-498ك4(  الألبائل الي  اءف بني اإماع مالك وال وه بن بعد، اءظأل  تاب التاريخ لوح  بن معني 2)

 .697-695ك1ل  الوري 
 .198ك1، واإحكاع لآلمدري 432ك1( اءظأل الربهان 3)
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وهالالالذا اامالالالأل   يعالالالد ىائقالالالا  يف ىصالالالألا احلاعالالالأل مالالالت تقالالالدع وبالالالائل املواصالالالةت،  الطالالالائألات، 
إن العالا  الوالوع و وها، إْن ميكن ل مألر فن ي تقل إىل فري ب د يف هذع الدءوا يف بالاىات ق و الة، بالل 

 فص ح  القألية الصغري  بال و تقدع وبائل االتصاالت ووبائ  املع ومات.
 .تعذر معألفة مجوت اجملتهدين بال و ىدع  هأل  بعتهم فو مخوله الثاين :
وهو احتمالال مالؤتأل قالد يالال م باله الال عض يف نلالك الهمالان، لك اله بعوالد جالدا  يف هالذا العصالأل  

تصالالالال إىل درجالالالة فن ااحالالالدار ابتالالف ت قالالالل ى الالالش ااالالالوار الالالذري اءتهالالالألت فوالالاله وبالالالائل اإىالالةع واال
ً   الألري يف فمأليكالا فو يف الصالني فو  م ا أل ، ثوه ميكن ل مقوم يف هذع ال ةد مثة  فن يتابت حد
يف فري بقعالالة مالالن هالالذع املعمالالور  حلظالالة ب حظالالة، فمالالن املالالالت عد فن يوجالالد ىالالا   تهالالد يعتالالد بألفيالاله يف 

ويذيت خربع إما ىن  ألي  الصحافة، فو الت  از، فو اإناىالة، ىامل ا الووع من دون فن يهتهأل فمألع 
فو مالالن خالالةل  ةبالاله، فو مؤل اتالاله، بالالل ي الالدر فن يوجالالد مثالالل هالالذا مالالن دون فن يكالالون لالاله ن الالأل يف 

   كة اإء ءف حىت ولو  ان هذا العا  ممن ال ا ل هبذع الوبائل.
 .تعذر االجتماا بكل واحد من اجملتهدين ومعألفة قوله الثالث:
تتط الالالو الع الالالم بالالالألفري  الالالل واحالالالد مالالالن اجملتهالالالدين يف  - مالالالا هالالالو مع الالالوع  –إن دىالالالوى اإمجالالالاا فالالال

املالالالألة مالالن خالالةل االجتمالالاا بالاله والالالالماا م الاله مهالالافهة، فو بوابالالطة خالالرب الثقالالة ى الاله، فو مالالن خالالةل 
اال الالالةا ى الالالش  ت الالاله فو ربالالالائ ه بعالالالد التأ الالالد مالالالن ت الالالوت ال الالالال ة إلوالالاله، والقالالالول بتعالالالذر هالالالذا يف زمالالالان 

ئالل قالد يكالون وجوهالا  ىط الا  ى الش واقالت نلالك الهمالان ومالا اىتالادع ال الاء يف حو اله، لكالن ااصولوني ااوا
احلالالالال قالالالد تغالالالري يف هالالالذا الهمالالالان الالالالذري قالالالل فوالالاله اجملتهالالالدون، وتقالالالدمف فوالالاله وبالالالائل االتصالالالال بهالالالكل 
مالالالذهل، ثوالالاله   يعالالالد ه الالالالك صالالالعوبة تالالالذ أل يف اال الالالةا ى الالالش فقالالالوال اجملتهالالالدين، إمالالالا مهالالالافهة ىالالالن 

ائل املواصالالالالالةت احلديثالالالالالة، فو ابلتواصالالالالالل معهالالالالالم ىالالالالالرب وبالالالالالائل االتصالالالالالاالت  أليالالالالال  الالالالالالال أل إلالالالالالوهم بوبالالالالال
املخت  الالة،  ااالالات  ، وال الالا ا، والربيالالد العالالادري، فو اإلكالال وين، فو ىالالرب  الال كة اإء ءالالف الالالي ميكالالن 
مالالالالن خةاالالالالا إجالالالالألار ا ادتالالالالة بالالالالني  خصالالالالني فو ف ثالالالالأل ابلصالالالالوت والصالالالالور ، ثوالالالاله لالالالالو فراد اجملتهالالالالدون 

 هم نلك ولو  ان  ل واحد م هم يف ب دع.االجتماا والتهاور امك 
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يف ابالالالتحالة تصالالالور  -فىالالالر تقالالالدع وبالالالائل االتصالالالال  –ولعالالالل ممالالالا يؤ الالالد /تالالالري هالالالذا املعالالال  
اإمجاا فن ف ثأل ااصولوني مت قون ى ش تصور حصول اإمجاا واال ةا ى وه إنا  ان اجتماا  

 .(1) افة اجملتهدين ممك ا ،  ما هو احلال يف ىصأل الصحابة
 .ىن قوله ق ل معألفة آرار بقوة اجملتهدين اجملتهدإمكاءوة رجوا  ع :الراب

وهالالذا االحتمالالال  الالان مالالؤتألا  يف االالل واقالالت نلالالك الهمالالان الالالذري اتالالا  اقالالل اإمجالالاا فوالاله إىل 
ق الالالل فن يصالالالل إىل ال الالالاقني بالالالال و  -يك الالالحل لتغالالالري اجتهالالالاد مالالالن ا  الالالت ى الالالش رفيالالاله –وقالالالف  ويالالالل 

اصالالالل مالالت اجملتهالالالدين بوابالالطة وبالالالائل االتصالالال احلديثالالالة العوامالالل اآلء الالالة الالالذ أل، بالالالري فن بالالألىة التو 
تتالالع  هالالذا االحتمالالال، إْن ميكالالن ل اقالالل اإمجالالاا فن يط الالت ى الالش فقالالواام بوابالالطة ااالالات ، فو ىالالن 

  ألي  اإء ءف يف دقائ  معدود  ال تك حل إىاد  اجملتهد ال ظأل يف املالألة.
ة فن القالالائ ني ابإمكالالان يف ممالالا يؤ الالد فتالالأل تغالالري ااحالالوال يف االجتهالالاد يف هالالذع املالالالأل ولعــل

اازم الالالة املاعالالالوة فألعالالالوا يف ت الالالاة م اقهالالالاهتم ل قالالالول اآلخالالالأل صالالالورا  نه والالالة لوالالالالف متحققالالالة يف نلالالالك 
الهمالان هبالالدن إت الات فن هالالذا اامالالأل وإن بالدا مالالالتحوة  يف بعالض ااحالالوال إال فءالاله قالد ي الالدو ممك الالا  

 يف فحوال فخألى. 
 ميت الالت تصالالور م الالك ت  الالذ ىهائمالاله يف ال (2)و  قالالال القاعالالحل -هالالال(: 478يقالالول اتالالوير )ت

خطة فهالل اإبالةع، إمالا ابحتوائاله ى الش ال وتالة، فو بع الو قالدرع وابالتمكاءه مالن إحتالار مالن يهالار 
مالالن املمالالالك جبالالوازع فوامالالألع امل  الالذ  إىل م الالوو اا الالألان، وإنا  الالان نلالالك ممك الالا  فالالة ميت الالت فن  مالالت 

م مالا ىالّن لاله مالن املالالائل ويقال  ى الش مثل هذا امل ك ى مار العا  يف   ا واحالد،   ي قالحل ى الوه
خةفهالالم ووفالالاقهم، فهالالذا وجالاله يف التصالالويأل بالالني ال يتوقالال  تصالالورع ى الالش فالالأل  خالالأل  العالالاد ، فهالالذا 
م تهالش  ةمالاله... ومالا صالالورع القاعالحل مالالن إحتالار مجوالالت الع مالار لالالوا م كالألا ، فقالالد تكالون ف الالألان 

 .(3)هال-له ى ش ما صورعوفاملمالك يف ح  امل ك العظوم  أهنا سألفى م ه ومالمت، فة ي عد ما قا

                                     
 .392ك2، واإهبا  433ك1( اءظأل الربهان 1)
 هال.403( يعر فاب بكأل ال اقةين املتويف ب ة 2)
 .433ك1( الربهان 3)
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ويف اىتقادري فن اال ةا ى ش اإمجاا يف هذا الهمن مت وجود هذع الوبائل فقألب بكثري 
مالالن الصالالور  الالالالي فألعالالها القاعالالحل، ولالالالو رفى هالالو فو القالالالائ ون ابالبالالتحالة هالالذا الواقالالالت اتديالالد ملالالالا 

 احتا  إىل   ري ى ار يف إقامة احلجة ى وهم.
تالالدل ى الالش إمكاءوالالة حصالالول اإمجالالاا يف هالالذا الهمالالان واال الالةا ولعالالل مالالن فبالالألز اامث الالة الالالي 

ى والالاله وءق الالاله: ات الالالا   تهالالالدري العصالالالأل ى الالالش فحكالالالاع بعالالالض ال الالالوازل، واءتهالالالار نلالالالك، وىالالالدع وجالالالود 
، وفن ال قالالالالود الورقوالالالالة /خالالالالذ (1)مالالالالال ،  ات الالالالاقهم ى الالالالش مبالالالالألا املخالالالالدرات، واالبت الالالالالاخ ال هالالالالألري

 .(2)فحكاع الذهو وال تة
 املطلب الثاين

 واإلفتا  يف العصر احلاضر االجتهاد
 ويتتمن تةر مالائل :

 املسألة األوىل 
 ضوابط االجتهاد يف النوازل الفقهية املعاصرة

حالىت ي  اله هالذع  (3)يكاد يت   ى مار ااصول ى ش فن الهألوا الي  و توفألها يف اجملتهالد
 الألت ة مخالة، وهحل :

واملالالألاد هبالالذع املالالدارو فدلالالة الهالالألا ون ىوطالالا  سالالدارو ااحكالالاع املثمالالأل  االالا، الفن يكالال األول :
 .(4)املعترب 

                                     
 .320( اءظأل قألارات وتوصوات  مت ال قه اإبةمحل 1)
 .101-99حل اإبةمحل التابت لألابطة العا  اإبةمحل ، وقألارات اجملمت ال قه82( اءظأل املصدر الالاب  2)
فن ال يكالالون مالالن ااحكالالاع  – 2فن ال يكالالون احلكالالم ًبتالالا  بالالدلول قطعالالحل  -1( ه الالالك  الالألوا فخالالألى تتع الال  سحالالل االجتهالالاد، وهالالحل : 3)

، 33-21ظالأل الألبالالالة فن ال يكالون مالالن العقالوابت فو الك الارات املقالدر  . اء – 3امل الالأل  الالي تالدل ى الش املالالألاد م هالا داللالة واعالحة 
 .156ك4، واملوافقات 193ك3، واإهبا  354ك2 ش، واملالتص 334ك3، والت خوب 396ك2واملعتمد 

، وإحكالالالالاع ال صالالالالول 457ك3، والت خالالالالوب 330ك2، وال قوالالالالة واملت قالالالاله 357ك2، واملعتمالالالالد 367ك2( اءظالالالالأل فصالالالالول اتصالالالالا  4)
، 437، و الالألح ت قالالوح ال صالالول 30-25ك4 ، و هالال  اابالالألار163ك4، واإحكالالاع لآلمالالدري 350ك2، واملالتصالال ش 722

، وفالواتح 290ك2، ومتصالأل امل تهالش 575ك3، و ألح متصأل الألوعالة 428، وتقأليو الوصول 962-960ك3وروعة ال ااأل 
 .251-250، وإر اد ال حول 363ك2الأل وت 
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معألفالالة ال غالالة العألبوالالة ى الالش وجالاله يتوالالالأل لالاله بالاله فهالالم  خطالالاب العالالألب، ونلالالك اهنالالا  الثــاين :
 .(1)لغة التهأليت

 .(3)اآللة الي يتوصل هبا لةجتهاد ه، ونلك اء(2)صول ال قهاملعألفة أب الثالث :
 .(4)فهم مقاصد الهأليعة ى ش  مااا الرابع :

هالالال( : ومالالن فهالالم حكمالالة الهالالارا  الالان هالالو ال قوالاله 728يقالالول  الالوخ اإبالالةع ابالالن توموالالة )ت
 .(5)حقا و

فن تكون لديه م كة فكألية وموه ة ىق وة يك اله مالن دقالة ال ظالأل، وبالعة التأمالل،  اخلامس :
 والتح ول، واالبت تا .

 ويعالالالالالرب ف ثالالالالالالأل ى مالالالالالار ااصالالالالالالول ىالالالالالالن هالالالالالذا الهالالالالالألا بالالالالالال: و ال ط الالالالالة والالالالالالذ ار وجالالالالالود  احل الالالالال 
 .(6)وال همو

وهالالو يعالالدد صالال ات مالالن ي  غالالحل لالاله فن ي الالي يف ديالالن  –هالالال( 204يقالول اإمالالاع الهالالافعحل )ت
 .(7)هال-: وويكون له قألاة بعد هذاوف -هللا

                                     
، 330ك2، وقوا الالالالالالالت اادلالالالالالالالة 722، وإحكالالالالالالالاع ال صالالالالالالالول 459ك3، والت خالالالالالالالوب 1594ك5، والعالالالالالالالد  510( اءظالالالالالالالأل الألبالالالالالالالالة 1)

، وال حالأل ا الو  28ك4، و هال  اابالألار 436، وتقأليو الوصول 437، و ألح ت قوح ال صول 352-351ك2واملالتص ش 
 .251، وإر اد ال حول 492ك4

، 273ك3، واإهبالالالالالا  437، و الالالالالألح ت قالالالالالوح ال صالالالالالول 36ك6، وا صالالالالالول 353ك2، واملالتصالالالالال ش 457ك3( اءظالالالالالأل الت خالالالالالوب 2)
 .252، وإر اد ال حول 363ك2، وفواتح الأل وت 28ك4و ه  اابألار 

 .252، وإر اد ال حول 435( اءظأل تقأليو الوصول 3)
 زهالالالالأل ، وفصالالالول ال قالالاله اا 383ك2حل ى الالالش مجالالالت اتوامالالالت الة ال  اءالالالال، وحا والالال9-8ك1ا  ال، واإهبالالال106-105ك4ات الأل املوافقالالالال( اءظالالال4)

386. 
 .351( بوان الدلول 5)
، وال حالأل ا الو  427، وتقأليالو الوصالول 106-105ك4، واملوافقالات 333ك2، وال قواله واملت قاله 31-30ك6( اءظأل ا صالول 6)

 .373ك1، واملدخل البن بدران 460-459ك4، و ألح الكو و امل ري 516، 494، 489ك4
 .332-331ك2هال( يف  تابه ال قوه واملت قه 462( ءقل نلك ى ه بال دع اخلطوو ال غدادري )ت7)
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ويقالالول : وومالالن  الالان ىاملالالا  سالالالا وصالال  ا ابحل الال  ال ثقوقالالة املعألفالالالة ف الالوا لالاله فن يقالالول فيتالالالا  
ن حافظالا  مقصالأل العقالل ...   يكالن لاله بقواء، اءه قد يذهو ى وه ىقالل املعالاين، و الذلك لالو  الا

 .(1)هال-فن يقوا من ق ل ءقب ىق ه ىن اآللة الي  وز هبا القواءوف
بعالالالض ااصالالالولوني  الالالألو ا  فخالالالألى  العدالالالالة، والع الالالم بكو والالالة ال ظالالالأل، ومعألفالالالة ى الالالم  وقـــد زاد

الألت الة الكةع، ومعألفة ت الاريت ال قاله، وىمالوع ال ظالأل، واإحا الة بكافالة الع الوع وال  الون، وب الوو هالذع 
 .(2)يف مجوت اابواب

فن الهالالالألوا املت الال  ى وهالالالا واملخت الالال  فوهالالالا يصالالالعو توفألهالالالا ى الالالش  مااالالالا بعالالالد اءقالالالألا   ومبـــا
ىصأل اائمة اجملتهدين، بل ورسا يالتحول: فقد بالني ى مالار ااصالالول القالدر الالذري  الو فن يتالوفأل 

مالالاءت مالالن جتالالهؤ ، واختالالار ف ثالالألهم مالال هش التخ والال  يف نلالالك، وفءالاله ال (3)يف اجملتهالالد مالالن  الالل  الالألا
 .(4)االجتهاد

بعالالالد بواءالالالاله ل هالالالألوا املت الالال  ى وهالالالا وقالالالدر التخ والالال  يف  الالالل  –هالالالال( 505يقالالالول الغالالالهايل )ت
: ودقوقالالة يف التخ والال  يغ الالل ى هالا اا ثالالالألون: اجتمالالاا هالالالذع الع الوع الثماءوالالة إذالالا يهالال ا  - الألا 

ا  ال يتجالهف، بالل يف حال  اجملتهد املط ال  الالذري ي الي يف مجوالت الهالألا، ولالوا االجتهالاد ى الدري م صال 
 الالوز فن يقالالال ل عالالا  س صالالو االجتهالالاد يف بعالالض ااحكالالاع دون بعالالض، فمالالن ىالالألن  أليالال  ال ظالالالأل 

                                     
 .551( الألبالة 1)
، واملالتصالالالالال ش 722، وإحكالالالالالاع ال صالالالالالول 330ك2، وال قوالالالالاله واملت قالالالالاله 357ك2، واملعتمالالالالالد 367ك2( اءظالالالالالأل فصالالالالالول اتصالالالالالا  2)

-489ك4، وال حالالالالالأل ا الالالالالالو  274-272ك3، واإهبالالالالالا  91ك1، والربهالالالالالان 106-105ك4، واملوافقالالالالالات 353-350ك2
 .437، و ألح ت قوح ال صول 499

، وروعالالالالالالالة ال الالالالالالالااأل 353-350ك2، واملالتصالالالالالالال ش 272ك3، واإهبالالالالالالالا  722، وإحكالالالالالالالاع ال صالالالالالالالول 1594ك5( اءظالالالالالالالأل العالالالالالالالد  3)
، وفالالالالالالالالالواتح 164-162ك4، واإحكالالالالالالالالاع لآلمالالالالالالالالدري 438، و الالالالالالالالألح ت قالالالالالالالالوح ال صالالالالالالالالالول 35ك5، وا صالالالالالالالالول 961-960ك3

 .364-363ك2الأل وت 
، و الالالالألح 963ك3، وروعالالالة ال الالالالااأل 37ك5، وا صالالالالول 164ك4، واإحكالالالاع لآلمالالالالدري 393ك4( اءظالالالأل التمهوالالالالد اا اخلطالالالالاب 4)

، و مالالالالالوا 364ك2، وفالالالالواتح الأل الالالالوت 290ك2، ومتصالالالالأل ابالالالالن احلاجالالالالالو 17ك4، و هالالالال  اابالالالالالألار 438ت قالالالالوح ال صالالالالول 
 .168، وقألارات اجملمت ال قه اإبةمحل 114-108ك4، واملوافقات 166ك4املوقعني  إىةع، و 212ك20ال تاوى 
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القوابحل ف ه فن ي ي يف مالا ة قوابوة، وإن   يكن ماهألا  يف ى م احلديه، فمن ي ظأل يف مالالألة 
ن قالالد حصالالل املهالالأل ة يك والاله فن يكالالون فقوالاله الالال  ا ىارفالالا  أبصالالول ال الالألائض ومعاءوهالالا، وإن   يكالال

 .(1)هال-ااخ ار الي  وردت يف مالألة مبألا املالكأل، فو يف مالألة ال كاح بة ويلوف
قتوة قت ف ثثا ، وجالألى ت اواالا يف درابالات مالالتق ة وثالور مالت وتالة، بالري فن مالا  وهي

يع و الالالا يف هالالالذا املقالالالاع هالالالو بوالالالان التالالالواب  اإعالالالافوة والهالالالألوا الالالالي البالالالد م هالالالا ى الالالد االجتهالالالاد يف 
 ال قهوة املعاصأل ، وفمهها ما أييت :ال وازل 

 .الفقه بواقع النازلة  – 1
واملالالألاد بالالذلك فن يكالالون العالالا  ى الالش معألفالالة دقوقالالة ابلواقعالالة فو القتالالوة الالالي يأليالالد فن يالالالت    

 حكمها، ونلك ان احلكم ى ش الهحلر فألا ىن تصورع.
اب رعالالحل هللا وقالالد ف الالد ى الالش فمهوالالة هالالذا اامالالأل يف االجتهالالاد اخل و الالة الألا الالد ىمالالأل بالالن اخلطالال

ورسالا -ى ه يف  تابه إىل فا موبش اا عألري حني قال : و  ال هم ال هم فوما ي خ ش يف صالدرو 
 .(2)ويهكل ى وك مما   ي هل يف الكتاب و  جتأل به ب ةو -قال يف ء الك

ووال يالالتمكن امل الي وال احلالالا م مالن ال تالالوى واحلكالم ابحلالال   -هالال( :751قالال ابالن القالالوم )ت
ال هالالالالم فحالالالالدمها : فهالالالالم الواقالالالالت وال قالالالاله فوالالالاله وابالالالالت  اا حقوقالالالالة مالالالالا وقالالالالت ابلقالالالالألائن إال ب الالالالوىني مالالالالن 

 .(3)واامارات والعةمات حىت او  به ى ما و

                                     
 .353ك2( املالتص ش 1)
بال  ه،  تالاب آداب القاعالالحل، ابب  ، وال وهقالحل يف206ك4( هالذا الكتالاب فخألجاله الالدارقطر يف بال  ه،  تالاب ااقتالوة وااحكالاع 2)

، واخلطوالو ال غالدادري يف ال قواله واملت قاله، ابب ن الأل مالا روري ىالن الصالحابة 115ك10ما يقتحل باله القاعالحل ومالا ي الي باله امل الي 
، وهو  تالاب ج والل ت قالاع الع مالار ابلق الول، وب الوا ى واله فصالول احلكالم والهالهاد ، 493-492ك1والتابعني يف احلكم واالجتهاد 

، 82ك4، وءصالالالالو الألايالالالالة 86ك1ىالالالالد   الالالالأل  يقالالالالوري بعتالالالالها بعتالالالالا ، وصالالالالححه اال الالالالاين. اءظالالالالأل إىالالالالةع املالالالالوقعني  وقالالالالد روري مالالالالن
 .241ك8، وإروار الغ ول 196ك4والت خوب احل ري 

 .88ك1(  إىةع املوقعني 3)
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 مالا ف الالد ى الالش فمهوالالة هالالذا الهالالألا يف هالالذا العصالالأل  مالالت ال قالاله اإبالالةمحل الالالدويل يف دورتالاله 
هالالالال يف ت الالالاة 1419كرجالالوك 30إىل  25احلاديالالة ىهالالالأل  امل عقالالد  يف مدي الالالة امل امالالالة يف ال الال   مالالالن 

 . (1) ( بهأن ب ل االبت اد  من ال وازل )ال تاوى(11ك7) 104قألارع رقم 
ومالالن اامالالور الالالي البالالالد مالالن بواهنالالا يف هالالالذا التالالاب  فءالاله ي  غالالحل ات الالالاا املالال هش الوبالالطحل فوالالاله، 
وىدع اإفألاا والتهدد يف نلك  م هش الذين ي الغون يف هذا الهألا فوتط  ون يف  تهد العصالأل 

ارفا  ابالقتصاد  االقتصاديني ، وابلالوابة  الالوابوني، وابلطو  اا  ار، وهكالذا، فن يكون ى
ورسالالا ملالالهوا بعالالض الع مالالار الالالألابءوني وق  الالوا مالالن  الالأهنم بالالال و نلالالك، وابملقابالالل ي  غالالحل ىالالدع الت الالألي  
والتالاهل فوه  م هش الذين يتوجالون من هالذا املصالط ح وال يالألون لاله فري قومالة وال اىت الار، ورسالا 

 عتهم ى ش من ن ألع فو ف ار إلوه يف ابب االجتهاد.ىاب ب
وىط ا  ى ش نلك ميكن القول أبءه ي  غالحل ى الش اجملتهالد فن ي الذل وبالعه ويالالت ألو  اقتاله يف 
معألفالالة حقوقالالة ال ازلالالة وواقعهالالا بكالالل وبالالو ة ممك الالة، فالالإن  اءالالف ممالالا ميكالالن فن يالالدر ها اجملتهالالد ب  الالاله 

تاله ى الش بالري فهالل االختصالا ،  املالالائل الط والة فهو ااوىل وااحألى، وإن  اءف مما يتعالذر معألف
الدقوقالالالة، واملعالالالامةت املالوالالالة املعقالالالد ، ومالالالا ف الالال ههما مالالالن مالالالالائل الع الالالوع ااخالالالألى، فوجالالالو ى والالاله 

، وب الار (2)ابتهار  فهالل االختصالا  يف  الل حادتالة، مألاىوالا  يف نلالك التث الف والتحالألري يف الالالؤال
االختصالالالا  هبالالالا، مالالالت  وءالالاله تقالالالة  فهمالالاله االالالا ى الالالش رفري مالالالن يغ الالالو ى الالالش ا الالاله فءالالاله مالالالن فى الالالم فهالالالل

ـــتم ال ا}ف، وهالالالذا املالالال هش ف الالالد ى والالاله القالالالألآن يف قولالالاله تعالالالاىل : (3)ىالالالدال   ســـالوا أهـــل الـــ كر إن كن
، وهالالالالو ااحالالالالوا ل مجتهالالالالد يف االالالالل  ثالالالالأل  وقالالالالائت العصالالالالأل وت وىهالالالالا واتالالالالالامها ابلدقالالالالة (4)تعلمــــون{
 والتعقود.

 .ألحوال مراعاة الظروف الزمانية واملكانية والعوائد واألعراف وا – 2

                                     
 .359-357( اءظأل قألارات وتوصوات  مت ال قه اإبةمحل 1)
 .333ك1( اءظأل ال قوه واملت قه 2)
 .53ك1االجتهاد يف املعامةت املالوة املعاصأل   ( اءظأل عواب 3)
 .7( بور  ااء وار آية 4)
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وهو فمأل ابله اامهوة و اصالة ى الد ال ظالأل يف فحكالاع ال الوازل، لكوهنالا يف الغالالو ت هالأ ت  والة 
حلاجالالات معو الالة لألفالالألاد فو ل مجتمعالالات، ويالالالاهم يف اهورهالالا بال الالا  الظالالألون الهماءوالالة فو املكاءوالالة 

ال ازلالالة مالالن  ا وطالالة، ولالالذا ي  غالالحل ل مجتهالالد فوهالالا فن يكالالون مالالدر ا  االالذع العوامالالل بعالالد فن يتالالوقن فن
جالالال ا ااحكالالالاع االجتهاديالالالة الالالالي ميكالالالن فن تتغالالالري ال تالالالوى فوهالالالا بالالالال و الهمالالالان فو املكالالالان، ومالالالن 

 .(1)القواىد ال قهوة املههور  قاىد  : وال ي كأل تغري ااحكاع بتغري اازمانو
هالالال( يف  تابالاله إىالالةع املالالوقعني مج الالة مالالن ال مالالان  والتط وقالالات 751وقالالد ن الالأل ابالالن القالالوم )ت

 ، وبالالني فن اتصالالان الهالالأليعة هبالالذا راجالالت إىل  الالون املقصالالد ااىظالالم م هالالا هالالو مبقوالال  االالذع القاىالالد
 .(2)مصاحل الع اد يف املعاش واملعاد

 ما ي  غحل له مألاىا  العوائد وااىألان فإن اا فتألا  يف ااحكالاع االجتهاديالة، ومالن القواىالد 
إىل العالالاد  يف مالالالائل   ، وقالالد فحالالال الهالالارا املك  الالني(3)اخلمالا الكالالربى قاىالالد  : والعالالاد  ىكمالالةو

  ثري  وم ها : احلألز، والق ض، وال  قة، وبري نلك. 
والعوائد اتارية عألورية االىت الار  الألىا   اءالف  الألىوة يف  -هال( : 790يقول الها   )ت

 .(4)فص ها فو بري  ألىوةو
ش العوائالالالالالد تت الالالالالت العوائالالالالالد وتتغالالالالالري الة ى الالالالالالهالالالالالال( : وااحكالالالالالاع امل ت الالالالال684ويقالالالالالول القالالالالالألايف )ت

 .(5)اوبتغريه
وي  غحل ى وه  ذلك مألاىا  فحوال املك  ني، فإن هذا من املعاين املعترب   الألىا،، ونلالك ان 
املقصالالود مالالن التك والال  هالالو االمتثالالال، ولالالو   يكالالن حالالال املك الال  مالالؤتألا  يف احلكالالم ادى نلالالك إىل 

 .(6)التك و  سا ال يطا ، وهو بري جائه وال واقت

                                     
 .158، 65، والقواىد ال قهوة ل  دوري 227، و ألح القواىد ال قهوة ل هرقا 39( اءظأل   ة ااحكاع العدلوة ماد  1)
 .3ك3( اءظأل إىةع املوقعني 2)
 .36، و  ة ااحكاع العدلوة ماد  93ظائأل البن  وم ، واا  اع وال 89( اءظأل اا  اع وال ظائأل ل الوو حل 3)
 .286ك2( املوافقات 4)
 .29ك3( ال ألو  5)
 .288ك2( اءظأل املوافقات 6)
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خت  الالالة خالالالري  الالالاهد ى الالالش اىت الالالار الهالالالارا احالالالوال والالالالألخب الهالالالألىوة يف فبالالالواب الهالالالأليعة امل
 .(1)املك  ني من حوه القدر ، واحلاجة، والتألور ، و و نلك

ومألاىا  هذع العوامل تهالمل ال تالوى لألفالألاد،  مالا تهالمل ال تالوى ل جماىالات فيتالا ، فالألب 
د حكم ي ىت به لهيد ال ي ىت به لعمألو، الختةن حااما، ورب فتوى ل  الد معالني ال ت ابالو ال  ال

اآلخأل، ورب حكم ي ابو  تمعا  إبةموا  خالصالا  ال ي ابالو فق والة مالن ااق والات الالي تعالو  يف 
ب الالد بالالري إبالالةمحل، فةبالالد ل مجتهالالد فن يكالالون مالتحتالالألا  االالذع املعالالاين ى الالد ابالالت  ا ه لألحكالالاع، 

 .(2)فإهنا   و ة سقاربة الصواب، وال عد ىن اخلطأ
هالذا الهالألا يف دورتاله احلاديالة ىهالأل  امل عقالد  وقد ف د  مت ال قاله اإبالةمحل الالدويل ى الش 

 104هالالال حالالني فوصالالش يف قالالألارع رقالالم 1419رجالالوك ك30إىل  25يف مدي الالة امل امالالة يف ال الال   مالالن 
( بهالالأن بالال ل االبالالت اد  مالالن ال الالوازل )ال تالالاوى( سألاىالالا  فقالاله الواقالالت وااىالالألان ومتغالالريات 11ك7)

 .(3)ال واات والظألون الهماءوة الي ال تصادع فصة   ألىوا، 
ــــدارس مــــن خــــالل  – 3 ــــاً قائمــــاً علــــى املشــــورة والتــــ اكر والت أن يكــــون االجتهــــاد مجاعي

 وحنوها. ،كاجملامع الفقهية  ،مؤسسات تنشأ هل ا الغرض
وبالوأيت بوالان فمهوالالة االجتهالاد اتمالاىحل يف ال الالوازل املعاصالأل  ى الد احلالالديه ىالن مؤبالالالاته يف 

 املط و الثاله بعون هللا تعاىل.
هذا الهألا اجملمت ال قهحل اإبةمحل التابت لألابطة العا  اإبةمحل يف وقد ف د ى ش فمهوة 

هالال فأوصالش يف ت الاة 1415ك5ك7إىل 4ك28دورته الثام ة امل عقالد  يف مكالة املكألمالة يف ال ال   مالن 
القالألار املتع ال  سوعالالوا االجتهالاد بالال : وفن يكالالون االجتهالاد مجاىوالالا  بصالدورع ىالن  مالالت فقهالحل ميثالالل 

إبالالةمحل، وفن االجتهالالاد اتمالالاىحل هالالو مالالا  الالان ى والاله اامالالأل يف ىصالالور اخل  الالار فوالاله ى مالالار العالالا  ا
الألا دين،  ما ففادع الها   يف املوافقات، من فن ىمالأل بالن اخلطالاب وىامالة خوالار الصالحابة قالد  

                                     
 .57ك1( اءظأل عواب  االجتهاد يف املعامةت املالوة املعاصأل  1)
 .57ك1( اءظأل املصدر الالاب  2)
 .359( اءظأل قألارات وتوصوات  مت ال قه اإبةمحل 3)
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 اءالالالف تالالالالألد ى الالالوهم املالالالالالائل وهالالالالم خالالالري قالالالالألن، و الالالالاءوا  معالالالون فهالالالالل احلالالالالل والعقالالالد مالالالالن الصالالالالحابة 
ابعون ى الالالش بالالالالألار نلالالالك، و الالالان املألجالالالالت يف ال تالالالاوى إىل ال قهالالالالار ويت الالالاحثون   ي تالالالون، وبالالالالار التالالال

الالالال عة،  مالالا ففالالادع احلالالاف  ابالالن حجالالأل يف التهالالذيو، ون الالأل فهنالالم إنا جالالارهتم املالالالألة دخ الالوا فوهالالا 
 .(1)هال-مجوعا ، وال يقتحل القاعحل حىت يألفت إلوهم وي ظألوا فوهاوف

( الصالالادر ىالالن 11ك7) 104يف قالالألارع رقالالم  – مالالا فوصالالش  مالالت ال قالاله اإبالالةمحل الالالدويل 
القالالائمني  -هالالال1419رجالالوكك30إىل  25دورتالاله احلاديالالة ىهالالأل  امل عقالالد  يف امل امالالة يف ال الال   مالالن 

ابإفتالالار مالالن ى مالالار وهواالالات وتالالان إىل فخالالذ قالالألارات وتوصالالوات اجملالالامت ال قهوالالة بعالالني االىت الالار، 
 . (2)بعوا  إىل ع   ال تاوى وت الوقها  وتوحودها يف العا  اإبةمحل

 عرفة ابلوسائل والتقنيات احلديثة اليت تعني على استكمال البحث والنظر. امل – 4
فإن من فهم تات ىصألا احلاعأل اهور ااجهه  احلديثة والوبائ  اإلك وءوة الي توالأل 
دروب ال حالالاله وال ظالالالأل،  الالالأجهه  احلابالالالو اآليل بربا هالالالا املتقدمالالالة،  الالالربامش حالالالالاب املواريالالاله، 

ة الالالي مبالالوري آالن الكتالالو واملصالالادر، و الال كة اإء ءالالف ومالالا تتتالالم ه و الالوع، وااقالالألا  احلابالالوبو
مالالن الوبالالالائل املعو الالالة ى الالالش ال حالالاله،  قواىالالالد املع ومالالالات، وىأل الالالات ال حالالاله الالالالي ميك هالالالا ابالالالتقألار 
ومجت فب و املع ومالات املتع قالة ابملالالألة املط وبالة، إعالافة إىل ااجهاله  ااخالألى الالي ال بال  ى هالا 

 احلاب ة، ووبائل االتصال احلديثة، و وها.يف العصأل احلاعأل،  اآلالت 
( بهالالأن االبالالت اد  مالالن ال الالوازل 11ك7) 104وقالالد ءالالب قالالألار  مالالت ال قالاله اإبالالةمحل رقالالم 

)ال تالالاوى( ى الالش فءالاله ي  غالالحل ل متصالالدرين ل  توالالا موا  الالة فحالالوال التطالالور احلتالالارري الالالذري  مالالت بالالني 
 .(3)املص حة املعترب  وااللتهاع اباحكاع الهألىوة

 هد فن يالتعني هبذع الوبائل يف جواءو متعدد  فمهها ما ي حل :وميكن ل مجت
 ، ومعرفة حقيقة النازلة اليت يريد أن حيكم فيها. فقه الواقع  – 1

                                     
، وممالالا  الالدر الت  والاله ى والاله ه الالا فن هالالذا القالالألار صالالدر أبب  والالة فىتالالار اجملمالالت، وفن 169-168قالالألارات اجملمالالت ال قهالالحل اإبالالةمحل ( 1)

قد مب   ى الش هالذا الهالألا، فالألفى فءاله  الوز ل عالا  فن  تهالد يف مالالائل  -وهو رئوا اجملمت –الهوخ ى دالعهيه بن ابز ر ه هللا 
 .169. اءظأل قألارات اجملمت ال قهحل اإبةمحل اخلةن فريجح ما هو ااقألب ل دلول

 .359( اءظأل قألارات وتوصوات  مت ال قه اإبةمحل 2)
 .359( اءظأل املصدر الالاب  3)
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فقالالالالد ت الالالالف ابلتجألبالالالالة فن االالالالذع الوبالالالالالائ  دورا  مهمالالالالا  يف هالالالالذا اتاءالالالالو، وخصوصالالالالا   الالالالال كة 
تصالالور واعالالالح ىالالالن اإء ءالالف بق واهتالالالا املخت  الالالة، والالالي ميكالالالن ل مجتهالالالد مالالن خةاالالالا تكالالالوين 

 حقوقة املالألة وماهوتها.
 . استنباط احلكم الشرعي  – 2

فقالالد ابتالالف املصالالادر اإلك وءوالالة يف العصالالأل احلاعالالأل وابالالعة االءتهالالار بالالني    الالة الع الالم، وفصالال ح 
الكثالالري مالال هم ي جالالأ إلوهالالا ى الالد ثالاله املالالالائل الع موالالة، ءظالالألا  لالالالهولة الوصالالول إىل املع ومالالة مالالن 

 الربامش الي توالأل ابتقألار ومجت املاد  املط وبة.خةاا، بال و وجود ال ظم و 
 . التواصل مع العلما  واجملتهدين  – 3

فهذع الوبائل تتوح ل مجتهد فن يكون متواصة  مالت ءظألائاله بهالكل م ا الأل مهمالا ت اىالدت 
املالالالالافات وأنت الالالالدةر، وبالالالوأيت بوالالالان فمهوالالالة املهالالالور  وال ظالالالأل اتمالالالاىحل ى الالالد االجتهالالالاد يف 

 و التايل بعون هللا تعاىل.ال وازل يف املط 
 وميكن ختريج احلكم الشرعي لالستعانة هب ه الوسائل يف االجتهاد من خالل ما أييت:

فن هالالالذع الوبالالالائل م والالالد  وافعالالالة إنا ابالالالتعم ف ى الالالش الوجالالاله الصالالالحوح، وااصالالالل يف  – 1
 .(1)امل افت اإابحة

م الهالألىحل، بكالل فن الواجو ى ش اجملتهد بذل وبعه وابت ألاو  اقته يف   و احلك – 2
، وحو االالذف فةبالالد لالاله فن يالالالتعني (2)وبالالو ة ممك الالة، وإن   ي عالالل نلالالك فإءالاله يعالالد مقصالالألا  يف اجتهالالادع

هبالذع الوبالائل، ان هالذا يعالد مالن ابالت ألاو الوبالت يف االجتهالاد، خصوصالا  وفءاله قالد ت الف ابلتجألبالة 
أل ا ما الالاا  فهنالالا توالالالأل دروب ال حالاله، وتعالالني ى الالش االبتقصالالار وابالالتكمال ال ظالالأل، ممالالا  ع الاله ف ثالال

 ل حكم الذري توصل إلوه.

                                     
 .487ك1، والتمهود لإلب وري 322ك4، وال حأل ا و  177ك3، واإهبا  131ك6( اءظأل ا صول 1)
، 162ك4، واإحكالالاع لآلمالالالدري 41ك1واإحكالالاع البالالالن حالالهع  ،350ك2، واملالتصالال ش 334-333ك2( اءظالالأل ال قوالاله واملت قالالاله 2)

 .362ك2، وفواتح الأل وت 14ك4، و ه  اابألار 429، و ألح ت قوح ال صول 959ك3وروعة ال ااأل 
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فن ااصالالولوني ااوائالالل فابحالالوا ل مجتهالالد فن يعتمالالد ى الالش الوبالالائل واادوات املوتوقالالالة  – 3
، فوجالالوز االىتمالالاد ى الالش الوبالالائل (1)املتاحالالة يف زمالالاهنم  الكتالالو، والألبالالائل، وءقالالل الثقالالة، و وهالالا

 احلديثة يف هذا العصأل قوابا  ى وها.
وفالالالإن  -وهالالالو ي الالالني جالالالواز االىتمالالالاد ى الالالش الكتالالالو يف ال تالالالوى –هالالالال( 505قالالال الغالالالهايل )ت

جوزا ل م ي االىتماد ى ش الكتو الصحوحة الي ارتتش اائمة رواهتا قصأل الطألي  ى الش امل الي 
وإال  الالالال اامالالالأل وىالالالالأل اخلطالالالو يف هالالالذا الهمالالالان مالالالت  ثالالالأل  الوبالالالائ  وال يالالالهال اامالالالأل يالالالهداد  الالالد  

 .(2)هال-بتعاقو ااىصاروف
املعاصألين ات قوا ى ش جواز ابالتعمال هالذع الوبالائل يف ال الألوا، وحكمالوا   فن ال قهار – 4

بصحة ف ثأل العقود الي جتألى بوابطتها، مع  ني نلك أبهنا فعالحف وبالائل التعاقالد الوالوع، وفهنالا 
تالاهم يف بالألىة إ الاز املعالامةت املالوالة والتصالألفات، وقالد صالدر قالألار مالن  مالت ال قاله اإبالةمحل 

 .(3)الدويل بذلك
 ا يدل ى ش اىت ارها وجواز االىتماد ى وها.وهذ

فن االحتمالالاالت الالالوارد  ى الالش هالالذع الوبالالائل ال تهيالالد ىالالن االحتمالالاالت الالالوارد  ى الالش  – 5
الوبائل الي فجاز الع مار املتقدمون االىتماد ى وها،  خرب الثقة، واخل ، والكتابالة، وحواله إهنالا 

فن ال تكالون ماءعالة مالن االبالتعاءة ابلوبالائل   ي ت من جواز االىتماد ى ش ت ك الوبالائل فو  غالحل 
 احلديثة، خصوصا  إنا توفألت التواب  والهألوا الةزمة، وفمهها ما أييت :

فن تكون لدى العا  اخلالرب  الكافوالة يف ابالتخداع هالذع ااجهاله  والوبالائل ، و و والة التعامالل  – 1
 معها، واالبت اد  م ها، حىت ال يقت يف اخلطأ.

                                     
، واملالتصالالالالالال ش 41، وآداب ال تالالالالالالوى 52ك1، وفتالالالالالالاوى ابالالالالالالن الصالالالالالالةح 465، 269ك1، وامل خالالالالالالول 871ك3( اءظالالالالالالأل الربهالالالالالالان 1)

، والتقأليالالالالالالأل والتح الالالالالالري 394ك1، وقوا الالالالالالت اادلالالالالالالة 33ك6، وا صالالالالالالول 311-310وو حل ، واا الالالالالال اع وال ظالالالالالالائأل ل الالالالالالال353ك2
 .176ك4، 146ك2، وإىةع املوقعني 367-366ك2

 .353ك2( املالتص ش 2)
 (.6ك3) 52،  قألار رقم 182-181( اءظأل قألارات وتوصوات  مت ال قه اإبةمحل 3)
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 املع ومات فوها موتوقة. فن تكون مصادر  – 2
 -وميكن ل مجتهد فن يتحق  من نلك إنا اتص ف أبمألين:

فن تكون صادر  من جهالة متخصصالة ومعألوفالة اباماءالة، والعدالالة، والدقالة يف هالذا  ااول :
 اجملال.

فن مبظالالش هالالذع املصالالادر بته والالة فهالالل اخلالالرب ، سعالال  فن يهالالهد االالا الع مالالار فو    الالة  الثالالاين :
اهتماع هبذا اجملال بكوهنا موتوقة وصحوحة يف اتم ة، ولوا فوها فخطالار مالؤتأل ،  الع م الذين ام

فالالالإن تقوالالالوم املواقالالالت اإلك وءوالالالالة، والالالالربامش احلابالالالوبوة، وااقالالالألا  الالالالالي تتتالالالمن الكتالالالو واملصالالالالادر 
الهالالالالألىوة فعالالالالالحش حالالالالالديه    الالالالة الع الالالالالم يف هالالالالالذا العصالالالالالأل، وميكالالالالن لإلءالالالالالالان فن يعالالالالالألن املصالالالالالادر 

 فهل االختصا  ى ش ته وتها بكل يالأل وبهولة.اإلك وءوة الي ات   
ىدع االىتماد ى وها واال ت ار هبا وإمهال املصادر ااص وة، فإءه يةح  ى ش بعالض    الة  – 3

الع م االبتالةع ل مصادر اإلك وءوة واال ت الار هبالا وىالدع مألاجعالة املصالادر ااصال وة، ويف 
ويف  -ءظالالألا  ان املصالالادر اإلك وءوالالةهالالذا املالال هش ت الالألي  ىظالالوم وإخالالةل اباماءالالة الع موالالة، 

  تالالالالالتوىو  افالالالالة الكتالالالالو واملصالالالالادر الهالالالالألىوة، ولكوهنالالالالا  -مقالالالالدمتها ااقالالالالألا  احلابالالالالوبوة
تهتمل ى ش فخطار لغوية و  اىوة وم هجوة  ثري ، واالىتماد ى وها وحدها ب و ل وقالوا 

 يف اخلطأ والتةل.
ل مصالالادر ااصالال وة الالالي يعتمالالد  ي  غالالحل ى الالش اجملتهالالد فن يالالالتعني هبالالذع الوبالالائل  ألافالالد ولــ ا

ى وهالالالا يف االجتهالالالاد، وتكالالالون سثابالالالة الالالالدلول فو امل تالالالاح الالالالذري يصالالالل مالالالن خةلالالاله إىل املع ومالالالة الالالالي 
يأليالالالدها مالالالن املصالالالدر ااصالالال حل، ويف االالالر فءالالاله ال تالالالربف نمتالالاله إنا ا ت الالالش هبالالالا وابالالالتغ  ىالالالن املصالالالادر 

و احلكالم حالىت االا ال قواله ااص وة، ان االجتهالاد يقتتالحل بالذل الوبالت وابالت ألاو الطاقالة يف   ال
ابلعجالالاله ىالالالن املهيالالالد فوالالاله، واملعتمالالالد ى الالالش هالالالذع الوبالالالائل وحالالالدها ال يعالالالد ابنال  لوبالالالعه ى الالالش الوجالالاله 

 الصحوح، وال ميكن فن تطمان ال  ا إىل احلكم الذري ابت  طه هبذع الوبو ة.
 املسألة الثانية
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 ضوابط اإلفتا  يف وسائل اإلعالم والوسائط اإللكرتونية
ان التالالالواب  العامالالة لةجتهالالالاد، والتالالواب  اخلاصالالالة ابالجتهالالاد يف ال الالالوازل بعالالد فن جالالالألى بوالال

ال قهوة املعاصأل  بقحل فن ء ني مالألة مهمالة تعالد مالن فبالألز ال الوازل ااصالولوة يف هالذا العصالأل، وهالحل 
اإفتالار ىالرب وبالائل اإىالةع والوبالائ  اإلك وءوالالة احلديثالة، حواله اءتهالألت هالذع الظالاهأل  بهالالكل  

ائل يف  الال اإىالةع واالتصالال، وبالوأيت بوالان حكالم التق والد مالن خالةل هالذع   ري ت عا  ل تطور اا
الوبائل والتواب  الةزمة لذلك يف املط و الألابت من هذا امل حاله بعالون هللا تعالاىل، لكالن الالذري 
يع و ا ه ا هو بوان فهم التواب  الي ي  غحل ى ش امل الي يف وبالائل اإىالةع والوبالائ  اإلك وءوالة 

 هذع التواب  ميكن إ ازها فوما ي حل :مألاىاهتا، و 
ىدع ابتهألان ال تالوى والتط الت االا    الا  ل هالهأل  والربيال  اإىةمالحل، فالإن مالن املع الوع  – 1

مالن فقاله ال تالالوى ابلتالألور  فن فجالالألف ال الاء ى وهالالا فجالألؤهم ى الش ال الالار، ولالذا  الالان الصالحابة رعالالوان 
، وإنا  الان هالذا (1) ه   الاع إةهالاهللا ى وهم يتدافعون ال توى، واو  الل واحالد مال هم لالو فن صالاح

هو م هجهم يف فتاوى اافالألاد، فكوال  ابل تالاوى العامالة الالي تصالل إىل مةيالني املالال مني يف ف الار 
العالا  بوابالطة هالذع الوبالائل فإهنالا مالن دون  الك ف الد خطالألا  وفىظالم عالألرا ، ولالذا ي  غالحل ى الش مالالن 

حلذر من اال ألان ورار فعوار اإىةع ابت حل بذلك االىتدال يف هذا اامأل، وىدع امل الغة فوه، وا
 ومغألةته.
اختوالالار الوبالالالو ة املوتوقالالالة املعألوفالالة اباماءالالالة والدقالالالة يف ال قالالل، بالالالوار  اءالالالف مقالالالألور  فو  – 2

مالموىة فو مألئوة، وتظهالأل قومالة هالذا التالاب  ى الد اإفتالار يف الصالح ، واجملالةت، وامل هالورات، 
املالج ة، ومواقت اإء ءف، و وها، فإن ىالدع التث الف  واملطوةت، والربامش اإناىوة فو الت  هيوءوة 

من اتهة القائمة ى ش الوبو ة، والتالاهل يف نلك يعد ت أليطا  مالن ق الل امل الي، الحتمالال مبأليال  
 ال توى، والتدلوا فوها، ابلهةد ، فو ال قب، فو االختصار املخل ابملع ، فو بري نلك.

                                     
-7، وصال ة ال تالوى 187-184ك2، 35-33ك1ىالةع املالوقعني ، وإ15-7، وآداب ال تالوى 349ك2( اءظأل ال قوه واملت قالاله 1)

 .20-9ك1، وفتاوى ابن الصةح 105، 11
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  ب الالخة فصال وة مالن ال تالوى الالي بت هالأل يف هالذع وزةد  يف التث ف االن ابمل الي فن االت 
 الوبائل ل ألجوا إلوها ى د احلاجة.

، ويكه  ل جمهور ىن حاله، واادن الالذري يألمالحل إلواله، (1)فن يعألن امل ي ب  اله – 3
لوعألن ال اء هل هو  تهد تربف الذمة بتق والدع؟ فو  الألد  الالو ى الم ي الني بعالض املالالائل ال قهوالة 

فو اقالالالل ل  تالالالوى؟ فالالالإن الظهالالالور يف الالالالربامش الدي والالالة والكالالالةع يف ااحكالالالاع وال ي الالالي ثكالالالم فوهالالالا؟ 
واحلالالةل واحلالالألاع يف الوبالالائل الالالي ت تهالالأل بالالني ال الالاء مالالن دون معالالألفتهم ثالالال مالالن يتصالالدى لالالذلك 

 يورر لديهم ل الا  وإ كاال  ال   ش.
ل فوهالالالا التالالالأين والالالال وري يف اتالالالواب، وخصوصالالالا  يف بالالالألامش اإفتالالالار امل ا الالالأل  الالالالي يتواصالالال – 4

امل ي مت املالت ي ىرب ااات  فو من خةل   كة اإء ءف، فو  غحل ل م ي فن االن االبالتماا 
، ويالت صالل م اله قالدر مالا (2)ل الؤال، ويالت الأل من املالت ي ىالن اتالهر الالذري   ي هماله مالن بالؤاله

ى ىالرب يالتطوت، وفن يتج و اإجابة ى ش اابا ة اجملم الة واملهالك ة والغامتالة، ونلالك ان ال تالو 
هذع الوبائل بأليعة االءتهار، واخلطأ فوها لالوا  اخلطالأ يف فتالاوى اافالألاد، فإءاله يالؤدري إىل إيهالاع 

 مةيني املال مني يف  ىت بقاا االر ، وي  ا ى وهم دي هم، ويوقعهم يف اتهل والتةل.
:  -يف بواءالالالالاله لهالالالالالألوا مالالالالالن يصالالالالال ح ل  تالالالالالوى  –هالالالالالال( 462يقالالالالالول اخلطوالالالالالو ال غالالالالالدادري )ت

قالالوري االبالالت  اا، جوالالد املةحظالالة، رصالالني ال كالالأل، صالالحوح االىت الالار، صالالاحو  ووي  غالالحل فن يكالالون
 .(3)فا  وتؤد ، وفخا ابتث ات وتألو ىج ةو

و إنا  الالان املالالالت ي بعوالالد ال هالالم فو  غالالحل ل م الالالي فن -هالالال(: 643ويقالالول ابالالن الصالالةح )ت
ى والالاله، يكالالالون رفوقالالالا  بالالاله، صالالال ورا  ى والالاله، حالالالالن التالالالأين يف الالالالت هم م الالاله والت هالالالوم لالالاله، حالالالالن اإق الالالال 

 .(1)البوما إنا  ان ععو  احلال، ىتال ا  فجأل نلكو

                                     
 ( خصوصا  إنا   تتول الوبو ة اإىةموة التعألي  به.1)
 .47( اءظأل آداب ال توى 2)
 .333ك2( ال قوه واملت قه 3)
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فن يكالالون جوابالاله م ا الالألا  وواعالالحا  وصالالألاا  وخالوالالا  مالالن اإمجالالال والتعقوالالد، ونلالالك ان  – 5
هالالالذع الوبالالالائل تصالالالل إىل ىامالالالة ال الالالاء، وهالالالم لوالالالالوا ى الالالش درجالالالة واحالالالد  مالالالن ال هالالالم واالبالالالتوعاب، 

امتة، وفن يالتخدع اال ا  واابالوو املتعارن فو  غحل ى وه فن يتج و الع ارات ا تم ة، والغ
، وإن يكالن مالن التث الف (2)ى وها بني ىموع ال اء، والي  هع فو يغ و ى ش ا ه فهنم بالو هموهنا

 فذلك فحالن وفوىل. - ما يف الربامش امل ا أل   –من فهم الالائل ل جواب 
و ةماله م خصالا   وو و فن يكون جوابه ىالألرا ، -هال( :462يقول اخلطوو ال غدادري )ت

... ولوتج الو ما  الة العالواع وفتالالواهم ابلتهالقو  والتقعالري ، والغأليالو مالالن الكالةع، فإءاله يقتطالت ىالالن 
 .(3)الغأل  املط وب، ورسا وقت ام به بري املقصودو

وإن  اءف املالألة مبتا  إىل ت صول وتقالوم فوجو ى وه فن ي ني نلك يف اتواب فوقالول 
، وإن  الالان  الالذا فالالاحلكم فوالاله  الالذا، فالالإن هالالذا فدىالالش ل  هالالم، وفبعالالد : إن  الالان  الالذا فالالاحلكم فوالاله  الالذا

 .(4)ىن اخلطأ
التوقالال  يف املالالالائل الالالي   يتالالوقن مالالن احلكالالم فوهالالا، وت  والاله اتمهالالور إىل املالالالألة الالالي  – 6

مبتالالا  إىل املهيالالد مالالن ال حالاله وال ظالالأل، مالالت وىالالدهم ب والالان احلكالالم بعالالد ابالالتو ار االجتهالالاد فوهالالا، فو 
امش امل ا أل  أبن يتواصل مت امل ي بهكل  خصحل حىت ي ني له احلكم بعالد إخ ار الالائل يف الرب 
 التأمل وإمعان ال ظأل.

والتوقالالال  يف اتالالالواب إنا خ الالالحل وجالالالاله الصالالالواب مالالال هش  الالالالألىحل بالالال كه الصالالالحابة والتالالالالابعون 
 .(5)واائمة اجملتهدون

                                                                                                          
 .73ك1( فتاوى ابن الصةح 1)
 .48، وآداب ال توى 72ك1وى ابن الصةح ، وفتا179 – 177ك4( اءظأل إىةع املوقعني 2)
 .400-399ك2( ال قوه واملت قه 3)
 .77، 72ك1، وفتاوى ابن الصةح 187ك4، وإىةع املوقعني 399ك2( املصدر الالاب  4)
 .63، 47، وآداب ال توى 81ك1، وفتاوى ابن الصةح 360ك2( اءظأل ال قوه واملت قه 5)
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ووإنا ا الالالتم ف رقعالالالة االبالالالت تار  ى الالالش ىالالالد   -هالالالال(: 462يقالالالول اخلطوالالالو ال غالالالدادري )ت
فهم بعتها فو فهم مجوعها وفحالو مطالعالة رفياله وإمعالان ال ظالأل يف بعتالها، فجالاب ىمالا   مالائل 

يكن يف ء اله  حلر م ها، وقال يف بعض جواباله : فأمالا ابقالحل املالالائل ف  الا فواله مطالعالة وءظالأل، فو 
زةد  /مل، فإن   ي هم  واا  من الالؤال فصة ، فوابت فن يكتو: لوهد يف الهألح ل جوالو ى اله، 

 .(1)ال قهار يف مثل هذا : اتأل الالائل ل خا  ه   اها و و تو بعض
مألاجعالالالة ال تالالالاوى الالالالي تصالالالدر م الالاله يف هالالالذع الوبالالالائل، وخصوصالالالا  مالالالا يصالالالدر م الالاله يف  – 7

الربامش امل ا أل ، فإن احتمال اخلطالأ فوهالا ف ثالأل مالن بريهالا، ى الش اىت الار وجالود ى صالأل امل اجالأ  يف 
أمالالالالل يف اتالالالالواب، مالالالالت  ثالالالالأل  املالالالالالت تني  وت الالالالوا بعالالالالض اابالالالالا ة، وق الالالالة الوقالالالالف املتالالالالاح ل ت كالالالالأل والت

اجالالاهتم، وت الالاوهتم يف إيتالالاح املقصالالود واملالالألاد ل م الالي، إعالالافة إىل العوامالالل ال  والالة والتق والالة الالالي قالالد 
 تتال و يف بور ال هم من ق ل الالائل فو امل ي.

ذا وت عا  لذلك : فإنا ت الني ل م الي فءاله فخطالأ يف اتالواب فوجالو ى واله فن ي  اله ال الاء إىل هال
، وفن ي ني ام الصواب يف الوبو ة ناهتا، فو يف وبو ة فخألى ف ثالأل اءتهالارا  م هالا، ونلالك (2)اخلطأ

 ان زلة العا  متألوب هبا الط ل، وقد يتل بال  ها خ    ثري.
اإحجالاع ىالالن اتالواب ىالالن اابالا ة الالالي مبتالا  إىل حكالالم حالا م،  قتالالاة الطالالة ،   - 8

الالالائل إىل امل الي فو القاعالحل املخالول ابل ظالأل يف هالذع املالالائل،  والألد ، والتك ري، و وها، وإحالالة
ونلك ان إلقار الكةع ى الش ىواه اله يف مثالل هالذع املالالائل قالد يالؤدري إىل فال  ومصالائو ال يع الم 

 ىواق ها إال هللا، فو  غحل ل م ي يف وبائل اإىةع الت طن ملثل نلك.
ت  والاله املالالالت ي وبالالائأل العامالالة إىل احلالالذر مالالن اخلالالو  يف ت اصالالول املالالالائل الكةموالالة، و  – 9

ىالالالدع اخلالالالو  يف نلالالالك، واال ت الالالار ب والالالان احلكالالالم يف هالالالذع املالالالالائل بهالالالكل  مالالالل، إال إنا  اءالالالف 
املص حة يف الت صول راجحة ى ش امل الد  فوجوز لاله فن ي صالل، ان هالذا هالو مال هش الالال   يف 

 .(3)هذع املالائل

                                     
 .395ك2( ال قوه واملت قه 1)
 .543، واملالود  225-222ك4، وإىةع املوقعني 584ك4، وال حأل ا و  426-423ك2ال قوه واملت قه  ( اءظأل2)
 .50-44، وص ة ال توى 69-66، وآداب  ال توى 85-83ك1فتاوى ابن الصةح و ،  402-401ك2( اءظأل ال قوه واملت قه 3)
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الالالالالي تتط الالالالو ءظالالالالألا  مجاىوالالالالا   ىالالالالدع التالالالالالألا يف فحكالالالالاع ال الالالالوازل والقتالالالالاة الهالالالالائكة – 10
وخصوصا  ت ك الي ال تهال قود ال حاله والدرابالة مالن ق الل اجملالامت ال قهوالة ومؤبالالات االجتهالاد 

 اتماىحل، ونلك ان التالاهل يف مثل هذا يورر اإ كال وي  ا ى ش ال اء دي هم.
العامالالة مألاىالالا  املصالالاحل وامل ابالالد ودرر فبالالواب الهالالأل وال ت الالة ى الالد اتالالواب ى الالش فبالالا ة  -11

املتع قالالالة اباىالالالألا ، والالالالدمار، واحلكالالالم، والالوابالالالة، وبريهالالالا مالالالن املالالالالائل اخلطالالالري  الالالالي قالالالد تكالالالون 
 ال تاوى العامة فوها ىرب هذع الوبائل ب  ا  يف ال   واملصائو. 

وإنا ابت حل امل ي بهحلر من نلك فوجو ى وه فن األر الكةع فوه وي صال ه ويقالالمه، حالىت 
 .(1)ج وا  ال إ كال فوه وال خ ار يكون احلكم الهألىحل واعحا  

ت  والاله اتمهالالور إىل ال تالالاوى اخلاصالالة بقتالالاة ااىوالالان، وال تالالاوى املتع قالالة ثالالال معو الالة  -12
 حال صدورها، ونلك حىت ال ي هم ال اء فن حكمها ىاع فوعمل هبا من ال ت اب ه.

 املسألة الثالثة
 نسبة القول إىل اجملتهد اعتماداً على الوسائل احلديثة

اءالالف ءالالال ة ااقالالوال إىل اائمالالة والع مالالار اجملتهالالدين يف العصالالور الالالالابقة تالالتم بواحالالد  مالالن  
تةر وبائل وهحل : الالماا م ه مهافهة، فو بوابالطة ءقالل الثقالة ى اله، فو الوجالاد  )وهالحل الألوايالة 

، وقالالد اهالالألت يف هالالذا العصالالأل وبالالائل فخالالألى جديالالد  ميكالالن (2)ى الاله اىتمالالادا  ى الالش خطالاله فو  تابالاله(
ا يف معألفة قول اجملتهد وءال ة الألفري إلواله،  ااالات ، وال الا ا، والكتالو املط وىالة، االىتماد ى وه

والربيالالالد العالالالادري، والت  الالالاز، واإناىالالالة، والصالالالح  واجملالالالةت، وامل هالالالورات واملطالالالوةت، إعالالالافة إىل 
 الالال كة اإء ءالالالف  الالالدماهتا املتقدمالالالة،  الالالاملواقت اإلك وءوالالالة، والربيالالالد اإلكالالال وين، وبالالالاحات احلالالالوار 

دةت، واملألابالالالالةت اإلك وءوالالالالة الكتابوالالالة امل ا الالالالأل ، وبالالالالألن ال الالالالتوو، والتواصالالالالل اإلكالالالال وين وامل تالالال
امل ا الالالالأل ابلصالالالالوت فقالالالال ، فو ابلصالالالالوت والصالالالالور  واملابالالالال جألو، وبالالالالوأيت ت صالالالالول الكالالالالةع يف هالالالالذع 
الوبالالائل ى الالد بوالالان حكالالم التق والالد مالالن خةاالالا يف املط الالو الألابالالت بعالالون هللا تعالالاىل ، لكالالن الالالالؤال 

                                     
 .53-52( اءظأل آداب ال توى 1)
 .525ك2( اءظأل  ألح الكو و امل ري 2)
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اإجابالالالة ى والالاله ه الالالا هالالالو : هالالالل  الالالوز االىتمالالالاد ى وهالالالا يف ءالالالال ة القالالالول فو الالالالألفري إىل الالالالذري  الالالاول 
 اجملتهد؟

إن املتأمالالل يف املقاصالالد العامالالة الالالي اىتمالالد ى وهالالا املتقالالدمون يف إت الالات صالالحة ءالالال ة ااقالالوال 
إىل اائمة ابلوبائل املتعارن ى وها يف زمال هم ميك اله القالول جبالواز االىتمالاد ى الش الوبالائل احلديثالة 

هالالذا ال الالالاب إنا تالالالوفألت التالالالواب  الةزمالالة الالالالي بالالالوأيت بواهنالالالا ى الالد احلالالالديه ىالالالن حكالالالم التق والالالد  يف
 اىتمادا  ى وها، وإذا جألى اختوار هذا القول ملا أييت :

، فوجالالالوز االىتمالالالاد ى وهالالالا، ان الظالالالن حجالالالة مت عالالالالة يف (1)فهنالالالا وبالالالائل م احالالالة ت والالالد الظالالالن – 1
 .(2)الهألىوات

ى الالش  -إنا تالالوفألت فوهالا التالالواب  الةزمالالة يف  الالل وبالالو ة  - فءاله ميكالالن قوالالاء هالالذع الوبالالائل – 2
 الوبائل املعترب  ى د املتقدمني، ونلك ى ش ال حو اآليت :

قوالالالاء الالالالالماا مالالالن اجملتهالالالد ىالالالرب الت  الالالاز، فو مالالالن خالالالةل ا ادتالالالة اإلك وءوالالالة امل ا الالالأل   –ف 
، ى الش اىت الار فن ابلصوت والصور  واملاب جألو فو  ومها مالن الوبالائل ى الش الالالماا م اله مهالافهة

ال اقل يألى اجملتهد ويالمعه وميك ه التحق  من  خصه من خالةل صالورته الظالاهأل  فماماله إن  الان 
االىتمالاد ى الش  -يف االر –ىارفا  به ق الل نلالك، فو مالن خالةل  الهاد  العالدل بالذلك، بالل يك الحل 

 قول جهة ال ه إنا  اءف موتوقة ومعألوفة اباماءة والصد .
هد  بوابطة الت  الون، فو ىالرب اإناىالة، فو الكابالوف، فو مالن قواء الالماا من اجملت –ب 

خالالالةل ا ادتالالالة اإلك وءوالالالة الالالالي تقالالالوع ى الالالش الصالالالوت فقالالال ، فو  الالالو نلالالالك ى الالالش تالالالاا ااىمالالالش، 
والالماا من فمهات املالؤم ني مالن ورار حجالاب، فإءاله حجالة ابت الا  ف ثالأل ى مالار ااصالول، وجتالوز 

 .(3)الصوت فق  الألواية ب ار  ى وه، مت فن االىتماد ه ا ى ش
                                     

 ( بوأيت بوان الدلول ى ش  وهنا م احة، وى ش  وهنا م ود  ل ظن يف املط و الألابت بعون هللا تعاىل.1)
، و الالألح العتالالد 501ك2، وروعالالة ال الالااأل 184ك3، واإهبالالا  207، 127ك4، واإحكالالاع لآلمالالالدري 148ك6( اءظالالأل ا صالالول 2)

 .285ك2
، وروعالالالة 68ك2، ومتصالالالأل ابالالالن احلاجالالالو 352ك1الألخالالالالحل ، وفصالالالول ال161ك1، واملالتصالالال ش 349ك1( اءظالالالأل قوا الالالت اادلالالالة 3)

، واملالالالالالود  252، واا الالالال اع وال ظالالالالائأل ل الالالالالوو حل 94ك2، واإحكالالالالاع لآلمالالالالدري 402ك2، و هالالالال  اابالالالالألار 394ك1ال الالالالااأل 
 .415ك2، و ألح الكو و امل ري 290، 259
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قواء ءال ة القول إلوه اىتمادا  ى ش الكتو املط وىالة، فو الصالح ، فو اجملالةت، فو  -جال 
امل هالالالالورات، فو املواقالالالالت اإلك وءوالالالالة ، و وهالالالالا ى الالالالش الوجالالالالاد ، فإءالالالاله  الالالالوز ءالالالالال ة القالالالالول اىتمالالالالالادا  

ة  الالألىوة ، بالالل فجالالاز بعالالض ى مالالار ااصالالول الألوايالالة ب الالار  ى وهالالا، ونلالالك ان الكتابالالة حجالال(1)ى وهالالا
معترب   وز االىتماد ى وها يف ااحكاع، بدلول فن الصحابة  اءوا يعم ون بكتو ال   صال ش هللا 

 .(2)ى وه وب م اىتمادا  ى ش اخل 
و فأمالالالا الكتالالالو املصالالال  ة الالالالي هالالالحل مهالالالهور  يف فيالالالدري  -هالالالال( : 490قالالالال الالألخالالالالحل )ت

 نلالك فن يقالول : قالال فالةن  الذا، ال اء فة أبء ملن ءظأل فوها، وفهم  واا  م هالا، و الان متق الا  يف
فو مذهو فةن  ذا، من بري فن يقول حدتر فو فخربين، اهنا مالت وتالة س هلالة اخلالرب املهالهور، 
وبعالالض اتهالالال مالالن ا الالدتني ابالالت عدوا نلالالك حالالىت  ع الالوا ى الالش ىمالالد ر الاله هللا يف  ت الاله املصالالال  ة، 

ه مالن فا ح و الة؟ فقالال : ال وحكحل فن بعتهم قال  مد بن احلالالن ر اله هللا : فتعالف هالذا   ال
، فقال: فتعته من فا يوب ؟ فقال : ال، وإذا فخذا نلك مذا أل ، فقال:  و   وز إ ة  
القالول أبن مالذهو فالةن  الذا، فو قالالال فالةن  الذا هبالذا الطأليالال ؟،، وهالذا جهالل، ان تصال و   الالل 

، فوكالون صاحو مالذهو معالألون يف فيالدري ال الاء مهالهور،  مو الأ مالالك ر اله هللا، وبالري نلالك
س هلالالة اخلالالرب املهالالهور يوقالال  بالاله ى الالش مالالالذهو املصالال   وإن   ءالالالمت م الاله، فالالة أبء بالالذ ألع ى الالالش 

 .(3)الوجه الذري ن ألا بعد فن يكون فصة  معتمدا  يؤمن فوه التصحو  والهةد  وال قصانو
وال صالالالالل الثالالالالاين يف االىتمالالالالاد ى الالالالش الكتالالالالو، وقالالالالد م عالالالاله  -هالالالالال( :505وقالالالالال الغالالالالهايل )ت

ختالالار فءالاله إنا ت الالني صالالحة ال الالالخة ى الالد إمالالاع صالالح التعويالالل ى وهالالا يف العمالالل وال قالالل، ا الالدتون، وامل
ودلو ه مال كان، فحدمها : اىتماد فهل ااقطار ى ش صالح  ربالول هللا صال ش هللا ى واله بال م... 
والثالالالالاين : فا ءع الالالالم فن امل الالالالي إنا اىتاصالالالالف ى والالالاله مالالالالالألة فطالالالالالت فحالالالالد الصالالالالحوحني فالالالالا  ت ى الالالالش 

                                     
، ومجالت اتوامالت 410ك2، وروعالالة ال الااأل 166ك1، واملالتص الش 359-357ك1، وفصول الالألخالحل 269ك1( اءظأل امل خول 1)

 .446ك3، وال حأل ا و  108ك3، و ه  اابألار 526ك2، و ألح الكو و امل ري 323ك2، وهنايالة الالول 175ك2
، واإحكالالالالاع لآلمالالالالدري 105-104ك3، و هالالالال  اابالالالالألار 526ك2، و الالالالألح الكو الالالالو امل الالالالري 143-142ك2( اءظالالالالأل املعتمالالالالد 2)

 .447-446ك3، وال حأل ا و  102ك2
 .108ك3، واءظأل  ذلك  ه  اابألار ل  خارري 379-378ك12حل ( فصول الالألخال3)



 54 

وز له اإىألا  ى اله، و الو ى واله التعويالل، ومالن خالال  هالذا فقالد حديه ي ب ى ش بألعه ال  
 .(1)هال-خأل  اإمجاا، ولوا نلك إال حلصول الثقة به، وهو هناية املألاعوف

-قوالالاء مالالا ي الالالو إلوالاله ىالالرب هالالالذع الوبائالالالل ى الالش ءقالالل الثقالالة، فالالإن الوبالالائل احلديثالالة  –د 
توقالالالة، والقالالالائمون ى وهالالالالا إنا  اءالالالف صالالالالادر  مالالالن جهالالالة مو  -مقالالالألور   اءالالالف فو مالالالالموىة فو مألئوالالالة

معألوفون ابلعدالة وااماءة يف ال قالل، فهالحل  خالرب الثقالة يامالا ، ومالا داع فءاله  الوز ال الال ة ب الار  ى واله، 
 فوجوز ال ال ة ب ار  ى وها وال فأل .

قوالالاء ءالالال ة القالالول إلوالاله اىتمالالادا   ى الالش املألابالالةت اإلك وءوالالة امل ا الالأل  وبالالري امل ا الالأل   -هالالال 
ى ش الألبائل اخلطوة، فإهنا من اادوات املعترب  يف ءال ة ااقوال إىل قائ وهالا، ى ش ال ال ة اىتمادا  

بالالدلول فن ال الال  صالال ش هللا ى والاله وبالال م  الالان يألبالالل الألبالالل فحوالالاا ، ويكتالالو الكتالالو فحوالالاا  فخالالألى، 
و اءف احلجة تقوع ى ش ال اء بكت ه وربائ ه، ومن نلك:  تابه إىل هألقل، و ت ه يف الصدقات، 

، و الالان الصالالحابة يألبالال ون الألبالالائل ويعتمالالدون ى وهالالا يف ااحكالالاع، ولعالالل مالالن (2)هالالاوالالالدةت، وبري 
ف الالالهأل ال مالالالالان  لالالالالذلك: ربالالالالالة ىمالالالالأل بالالالن اخلطالالالالاب إىل فا موبالالالالش اا الالالالعألري رعالالالالحل هللا ى همالالالالا، 

 وربائ ه إىل  أليح القاعحل، وبريها.
بصالالحة  فن ال قهالالار املعاصالالألين ات قالالوا ى الالش جالالواز االىتمالالاد ى وهالالا يف املعالالامةت، وحكمالالوا – 3

ىالالالدا ىقالالد ال كالالالاح ال الال اا اإ الالالهاد فوالاله، والصالالالألن  –وء الالان العقالالالود الالالي تالالالتم بوابالالطتها 
، واىتربوهالالالا وبالالالالائل صالالالالحوحة -ال الالال اا التقالالالالابض، والالالالالال م ال الالال اا تعجوالالالالل رفء املالالالالال

ل تع ري ىن اإ اب والق ول، ءظالألا  لكوهنالا اادوات املتعالارن ى وهالا يف هالذا العصالأل، واهنالا 

                                     
 .269ك1( امل خول 1)
، وامل خالالول 117-114ك1، والعالالد  72ك1، واإحكالالاع البالالن حالالهع 53، وال مالالت 252-249ك1( اءظالالأل ال صالالول ل جصالالا  2)

، و هالالالالال  اابالالالالالالألار 582ك2، وروعالالالالالة ال الالالالالالااأل 444ك3، و الالالالالألح الكو الالالالالالو امل الالالالالري 279، و الالالالالألح ت قالالالالالوح ال صالالالالالالول 269ك1
 .446ك3، وال حأل ا و  109ك3
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از املعالالالامةت املالوالالالة والتصالالالألفات، وقالالد صالالالدر بالالالذلك قالالالألار مالالالن  مالالالت تالالالاهم يف بالالالألىة إ الالال
 (.1)ال قه اإبةمحل الدويل جبد 

وإنا  اءالالف معتالالرب  يف ءالالال ة ااقالالوال إىل املتعاقالالدين وإلهامهمالالا سقتتالالش العقالالود الالالي تالالتم مالالن 
لعقالالالالود خةاالالالا: فاالىتمالالالاد ى وهالالالا يف ءالالالال ة ااقالالالالوال إىل اجملتهالالالدين فوىل ابتالالالواز، ان ال الالالال ة يف ا

ي تالالو ى وهالالا حكالالم الزع وت  الالر ى وهالالا آًر العقالالد، وءالالال ة ااقالالوال إىل اجملتهالالدين ال ي تالالو ى وهالالا 
 حكم الزع، فهحل ابل ال ة إىل العقود  اخلرب ابل ال ة إىل الههاد .

 

ت الالني جالالواز االىتمالالاد ى الالش هالالذع الوبالالائل يف ءالالال ة ااقالالوال إىل اجملتهالالدين، فو  غالالحل  وحيــث
 مني يف هذع املالألة :الت  وه إىل عابطني مه

فن تكالالالون ال الالالال ة إىل اجملتهالالالد مقوالالالد  بالالالذ أل الوبالالالو ة الالالالي جالالالألى االىتمالالالاد ى وهالالالا،  األول :
 ثوه يصألح ال اقل ابلوابطة الي ىألن من خةاا قول العا  فو رفيه.

فالالإن  الالان الالالالماا بوابالالطة ااالالات  فو ىالالرب ا ادتالالة اإلك وءوالالة امل ا الالأل  فو  وهالالا، فوقالالول: 
 اات ، فو فخربين ىرب املاب جأل، و و نلك.حدتر اب

وإن  الالالالان الالالالالالماا مالالالالن خالالالالةل الت  الالالالاز، فو اإناىالالالالة، فو الكابالالالالوف، فو  وهالالالالا، فوقالالالالول : 
 تعف العا  ال ةين يقول يف الت  از، فو تعته يف اإناىة، فو يف  ألي ، فو  و نلك.

صالالحو ة، فو   الالة، فو وإن  الالان قالالد ىثالالأل ى الالش قالالول العالالا  فو رفيالاله يف  تالالاب مط الالوا، فو يف 
مطوية، فو موقت إلك وين، فةبد فن يذ أل نلالك يف ال الال ة، فوقالول: وجالدت يف الكتالاب ال الةين 

 قوال  ل عا  ال ةين، فو  وجدت يف املوقت اإلك وين ال ةين فتوى ل عا  ال ةين، وهكذا.
ون إ الار  إىل وإذا جألى التأ ود ى ش هذا التالاب  ان إ الة  الالالماا فو الوجالاد  مالن د

الوبو ة قد يوهم الالماا امل ا أل من اجملتهد، فو العثور ى ش قوله  طه، وهحل مألاتو فقوى بكثري 

                                     
(، الالدور  الالادبالة امل عقالد  يف مدي الة جالد  6ك3) 52، )قألار رقالم 182-181( اءظأل قألارات وتوصوات  مت ال قه اإبةمحل 1)

 هال(.1410 ع انكك23-17يف ال    من 
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من ال ال ة بوابطة هذع الوبائل، فة  وز له فن يدلا ى ش الالامعني، ان هذا يعد عألاب  مالن 
 .(1)الكذب

ر ااصالالول يف ءالالال ة فن يكالالون ال اقالالل متق الالا  ل مصالالط حات الالالي ءالالب ى وهالالا ى مالالا الثــاين :
، ثوه  تار ال    املعرب ىن رفري اجملتهد س تهالش الدقالة وااماءالة، (2)ااقوال واملذاهو إىل اائمة

فإن  ان اجملتهد فو العا  قد صألح ابحلكم وجهع به، فوقالول ال اقالل: مالذهو فالةن  الذا، فو: ءالب 
و فومالالأ إلوالاله، وإن ن الالأل قالالولني و  ى واله العالالا  ال الالةين، وإن   يصالالألح ابحلكالالم فوقالالول : ف الالار إلوالاله، ف

، فالإن ال اقالل (3)يألجح، فوقول: توق ، وإن اختار فحدمها: فوقول : رجح القول ال الةين، وهكالذا
 مؤين، فة  وز له فن يتالاهل يف الع ارات واال ا  فو الو إىل اجملتهد رفة    يق ه.

لاله فو دل ى واله سالا ومالذهو اإءالالان مالا قا -هالال( :728قال  وخ اإبالةع ابالن توموالة )ت
 ألري  ألى القول من ت  وه فو بريع، فإن ىدع نلك   جته إعافته إلوه، ن ألع فبو اخلطاب، وقالال 

 .(4)فيتا : مذه ه ما ءب ى وه، فو ء ه ى وه، فو   ته ى ته الي ى ل هباو

 املطلب الثالث
 مؤسسات االجتهاد اجلماعي

مالالالا يالالالالمش بالالالال : و مؤبالالالالات االجتهالالالاد  مالالالن فبالالالألز ال الالالوازل ااصالالالولوة يف هالالالذا العصالالالأل اهالالالور
اتماىحلو، وهحل: مؤبالات حكوموة فو مالتق ة تتم خن ة من ى مار الهأليعة، وي اا هبالا ال ظالأل 

 يف القتاة الهألىوة وف  آلوات وعواب  خاصة.
وهالالالالذع املؤبالالالالالالات م هالالالالالا مالالالالالا يغ الالالالالو ى والالالالاله الطالالالالابت ا  الالالالالحل  الالالالالدور اإفتالالالالالار يف ب الالالالالدان العالالالالالا  

امالا  ل عالا  اإبالةمحل أببالألع  مجمالت ال قاله اإبالةمحل الالدويل جبالد ، اإبةمحل، وم ها ما يكون ى
 واجملمت ال قهحل اإبةمحل سكة املكألمة، و وها.

                                     
لآلمالالالالالالالدري  ، واإحكالالالالالالاع410، 409، 408ك2، وروعالالالالالالة ال الالالالالالااأل 269ك1، وامل خالالالالالالول 166، 165ك1( اءظالالالالالالأل املالتصالالالالالال ش 1)

 .447-446ك3، وال حأل ا و  101-100ك2
 .108ك3، و ه  اابألار 378ك1( اءظأل فصول الالألخالحل 2)
 .114-85، وص ة ال توى 333-330( اءظأل املالود  3)
 .524( املالود  4)
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 وبون فقالم الكةع يف هذع ال ازلة إىل مخا مالائل:
 املسألة األوىل

 املؤسسات القائمة اليوم أبرز
 يكالالالاد   الالالو ب الالالد يوجالالالد يف العالالالا  اإبالالالةمحل مج الالالة مالالالن مؤبالالالالات االجتهالالالاد اتمالالالاىحل، وال

 إبةمحل من مؤبالة فو ف ثأل، بري فن ف هألها ما أييت:
  مت ال قه اإبةمحل الدويل جبد  التابت مل ظمة املؤيأل اإبةمحل. – 1
 اجملمت ال قهحل اإبةمحل سكة املكألمة التابت لألابطة العا  اإبةمحل. – 2
 هواة   ار الع مار يف املم كة العألبوة الالعودية. – 3
ال ج ة الدائمة ل  حور الع موة واإفتار ابملم كة العألبوة الالعودية )وهحل مت ألىالة ىالن هواالة   – 4

   ار الع مار، و تار فىتاؤها من بني فىتار ااواة(.
  مت ال حور اإبةموة ابازهأل سصأل. – 5
 اجمل ا اإبةمحل ااى ش بتوءا. – 6
 اجمل ا الع محل ااى ش ابملغألب. – 7
 ل كأل اإبةمحل ب ا التان.  ا ا – 8
   ا اإفتار الهألىحل يف الالودان. – 9
 هواة ال توى يف الكويف. -10
  مت فقهار الهأليعة أبمأليكا ب وويورو. -11
 اجمل ا ااوروا لإلفتار وال حور إبيألل دا. -12
  مت ال قه اإبةمحل ابا د. -13

مؤبالالالالة إىل فخالالالألى لك هالالالا وهالالالذع املؤبالالالالات مبكمهالالالا فءظمالالالة ولالالالوائح داخ والالالة ختت الالال  مالالالن 
مجوعالالالا  تعتمالالالد مالالال هش االجتهالالالاد اتمالالالاىحل القالالالائم ى الالالش التهالالالاور والتالالالذا أل يف القتالالالاة الالالالي تكالالالون 

تالالالان ل  حالالالور الهالالالألىوة  -يف الغالالالالو -مطألوحالالة ل  قالالالاش وإبالالالدار الالالالألفري، ويت الالالت هالالذع املؤبالالالالات
ااحوالالان ، وقالالد تالالالتكتو يف بعالالض (1)يالالدها سالالا مبتالالا  إلوالاله مالالن الدرابالالات وال حالالور املتخصصالالة

فبالالالاتذ  وف الالالالادميوني متخصصالالالني لتقالالالالدا ثالالالور فو فورا  ىمالالالالل تتع الالال  ابملالالالالالألة املطألوحالالالة، وقالالالالد 

                                     
 .405، 272ك1( اءظأل فثار ءدو  االجتهاد اتماىحل يف العا  اإبةمحل 1)
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تالالالالتعني بالالالذوري االختصالالالالا  واخلالالالربار مالالالالن اقتصالالالاديني، فو ف  الالالالار، فو  الالالوهم، مالالالالن فجالالالل إىطالالالالار 
 .(1)التصور الدقو  ل واقعة فو ل مالألة اتديد 

 املسألة الثانية
 أمهية ه ه املؤسسات

 هذع املؤبالات يف العصأل احلاعأل من خةل ال قاا اآلتوة :تربز فمهوة 
 ثالأل  احلالوادر واملالالتجدات يف االل املدءوالة احلديثالة والتطالور الع مالحل والتقالر املتالالارا   – 1

 الذري  ل  افة جواءو احلوا .
ءتوجالالالالالة لتغالالالالالري ااحالالالالالوال والظالالالالالألون، وتطالالالالالور  (2)اتالالالالالالاع مهالالالالالكةت العصالالالالالأل ابلتعقوالالالالالد – 2

اهالالألت مج الالة مالالن الصالالور  -مالالثة   -اجملالالاالت، ف الالحل ابب املعالالامةت  اادوات والوبالالائل يف  الالىت
الي   تكن معألوفة لدى الالابقني،  املعامةت املصألفوة احلديثالة، والتجالار  اإلك وءوالة، والتالأمني 
أبءواىالالالالاله، ويف الطالالالالالو بالالالالالالألزت مالالالالالالائل جديالالالالالد ،  التالالالالالالدخل يف اتو الالالالالات، واالبت الالالالالالاخ، واملالالالالالالوت 

بالالل اهالالألت ءالالوازل معقالالد  تتع الال  ابلع الالادات،  تقالالديأل الوقالالف  الالالدمابحل، وءقالالل ااىتالالار، وبريهالالا،
 ل صة  والصوع يف الطائأل ، و و نلك.

وهالالذع الصالالور ال يغالالر فوهالالا االجتهالالاد ال الالألدري، بالالل مبتالالا  إىل ال ظالالأل اتمالالاىحل املالال ظم القالالائم 
ى ش التهاور والتذا أل، واملالت د إىل درابات مالت وتة تكه  واقعها وجت حل حقوقتهالا مالن ق الل 

االختصالالا ، وهالالذا اامالالأل ال يالالتم إال مالالن خالالةل مؤبالالالات ت هالالأ االالذا الغالالأل ، وتوعالالت االالا فهالالل 
 التواب  واآللوات الك و ة بتحقوقه.

، فمالالن (3)صالالعوبة تالالوفأل  الالألوا االجتهالالاد الالالي ءالالب ى وهالالا ى مالالار ااصالالول يف اافالالألاد – 3
جالالور إىل /مالالل واقالالت العصالالأل فدرو فن هالالذا اامالالأل ابت يف حكالالم ال الالادر، ومالالا مالالن   الالك يف فن ال 

االجتهاد اتماىحل امل ظم االل هالذع اإ الكالوة، ويغطالحل الال قب الالذري قالد يكالون يف اافالألاد، فالإن 
مالن مبققاله يف ففالألادهم، ى الش اىت الار فن   -ءالال وا   –مبق  هذع الهألوا يف  موا اجملتهدين فقالألب 

  ل واحد م هم يكمل اآلخأل ويالدد ما لديه من ال قب.

                                     
 .547، 411، 304، 279، 276ك1( املصدر الالاب  1)
 .238-237، وم هش ابت  اا فحكاع ال وازل 34ك1( اءظأل املصدر الالاب  2)
 .35ك1( اءظأل فثار ءدو  االجتهاد اتماىحل يف العا  اإبةمحل 3)
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ة إىمالاال  مل الدف الهالورى الالذري حاله ى واله اإبالةع ودىالا فن يف االجتهاد هبذع الطالأليق – 4
إلوه يف اامور   ها، وقد ابدر الصحابة إىل تط وال  هالذا امل الدف ى الد االجتهالاد يف ال الوازل، وبالوأيت 
 بوان ذان  من فقوال الصحابة وففعاام الي تدل ى ش فمهوة ال ظأل اتماىحل يف املالائل اتديد . 

صحابة رعوان هللا ى وهم فحألري ب ا فن ءتأبش هبم يف نلك، وإنا  اءف هذع هحل  أليقة ال
وفن ءالالعش إىل تطالويأل الوبالائل واآللوالات امل ابال ة الالي تعالني ى الش مبقوال  هالذع الغايالة املهمالة، ومالن 
نلالك إءهالار مؤبالالالات خاصالة تعالال  ابالجتهالاد اتمالالاىحل املال ظم، فإهنالالا مالن ال الالدا احلالال ة يف هالالذا 

 .(1)الهمان
وهو ي ني فمهوة مهاور  اجملتهالد بالريع، وابالتماىه إىل  –هال( 204يقول اإماع الهافعحل )ت

: ووال ميت الت مالن االبالتماا ممالن خال اله، اءاله قالد  -آرار من  ال ه، وفن نلك فدىش إصالابة احلال 
يت  الاله ابالبالالتماا لالال و الغ  الالة، ويالالهداد بالاله تث وتالالا  فومالالا اىتقالالدع مالالن الصالالواب، وى والاله يف نلالالك ب الالوو 

 اله، حىت يعالألن مالن فيالن قالال مالا يقالول وتالألو مالا يال و، وال يكالون باية جهدع، واإءصان من ء
 .(2)هال-سا قال فى  م ه سا خال ه حىت يعألن فتل ما يصري إلوه ى ش ما ي و إن  ار هللاوف

فن االالذع املؤبالالالات دورا  ابرزا  يف تتالالوو  هالالو  اخلالالةن بالالني  تهالالدري العصالالأل، ونلالالك  – 5
مل ااأل  واحلوار وال قاش، ويالاهم يف يحوب اادلالة ان اجتماىهم يف مكان واحد يوالأل دروب ا

واحلجالالش، وممالالا ال الالك فوالاله فن التواصالالل بالالني املخت  الالني يف مالالالألة مالالا، و الالألح  الالل فأليالال  مالالا لديالاله، 
وتالالاا مالالا لالالدى اآلخالالألين مالالن فبالال اب إصالالابة احلالال ، واامالالن مالالن اخل الالل يف ال هالالم، وى الالش العكالالا، 

                                     
قالال (  وز  وص  اامأل املالتحدر ال افت بال : ال دىة احلال ة إنا قاع ى وه دلول من قواىد الهألا و   ال  فصة  مالن ااصالول، 1)

هالالال(: وال دىالالة بالالدىتان : بدىالالة خال الالف  تالالااب  وبالال ة وإمجاىالالا  وفتالالألا  ىالالن بعالالض فصالالحاب ربالالول هللا صالال ش هللا 204الهالالافعحل )ت
-ى وه وب م فهذع بدىة عةلة، وبدىة   ختال   واا  من نلك فهذع قد تكون حال ة لقول ىمالأل : )ءعمالف ال دىالة هالذع( و ف

، وهالالذا ااتالالأل فخألجالاله ال خالالارري يف صالالحوحه ،  تالالاب صالالة  الالال اويح ، 115ك1، وامل ثالالور 163ك20هالالال. اءظالالأل  مالالوا ال تالالاوى 
، ومالك يف املو أ،  تاب الصة  يف رمتالان ، ابب مالا جالار يف قوالاع رمتالان 2010، ورقمه 6ك6ابب فتل من قاع رمتان 

 . 250، ورقمه 114ك1
، وبالري 155ك6ألح صحوح مال م ل  الووري، و 10ك6، وفتح ال ارري 47ك1واءظأل يف هذع املالألة  ذلك: اإحكاع البن حهع 

 . 70ك10فىةع ال  ةر 
 .511-510( الألبالة 2)
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خ ة  يف ال هم، فو الو إىل العا  قالوال  ال  فإن ىدع اجتماىهم واال ت ار ب قل خةفهم قد يورر
يع والالاله، وقالالالد حالالالدر هالالالذا مالالالت جهابالالالذ  الع مالالالار،  اائمالالالة ااربعالالالة، وبالالالريهم، يف مالالالالائل فصالالالالولوة 
وفألىوالالة، ولعالالل مالالن ف الالهألها : خالالةن الهالالافعحل مالالت فا ح و الالة يف االبتحالالالان، وخالالةن اائمالالة 

  فقالالوال اائمالالالة يف مثالالل هالالالذع ، وبريهالالا، فالالالإن مالالن حقالالال(1)الثةتالالة مالالالت مالالالك يف ىمالالالل فهالالل املدي الالالة
املالائل فدرو فن ءقل اخلةن فوها مألدع إىل ال هالم اخلالا  ، و ثالري  هالحل املالالائل الالي اكالش فوهالا 
اخلالالةن بالالني اائمالالة،   ي تهالالحل ا ققالالون فوهالالا إىل فن اخلالالةن ل ظالالحل، وفن بالال  ه ىالالدع مبأليالالأل ىالالل 

 ال هاا.
 ةاملسألة الثالث

 اإلمجاع العالقة بني اجتهاد املؤسسات ودليل
ب   القول أبن بداية اهور دلول اإمجاا  اءف يف ىهد الصحابة رعوان هللا ى وهم، مالن 

، (2)خةل  الا االجتهاد اتماىحل الي  الان اخل  الار يعقالدوهنا ل  ظالأل يف حكالم ال الوازل الالي تقالت
 ومن نلك قصة مجت ىمأل ل قهار الصحابة يف حد اخلمأل، ودية ات ني، وبريها. 

و اءوا إنا ءهلالف هبالم قتالوة لالوا فوهالا مالن ربالول  -هال( :150و بن رافت )تيقول املالو
 .(3)هال-هللا ص ش هللا ى وه وب م فمأل اجتمعوا اا وفمجعوا فاحل  فوما رفواوف

ومن /مل واقت مؤبالات االجتهاد اتماىحل القائمة حالوالا  وجالد فهنالا وإن  اءالف تتالم يف 
وىالدع وجالود م ظمالة واحالد  جتمعهالا مجوعالا  االول   موىها فبالألز  تهالدري العصالأل، إال فن تعالددها،

دون إمكاءوالالة اءعقالالاد اإمجالالاا احلقوقالالحل مالالن خالالةل فري م هالالا، ونلالالك اهنالالا ال تتالالم  افالالة  تهالالدري 
العصالالالأل، إال فن اءعقالالالاد اإمجالالالاا الالالالالكويت مالالالن خةاالالالا فمالالالأل متصالالالور وقأليالالالو، ونلالالالك ان قألاراهتالالالا 

ةع، وهو ما يوالأل ا الةا بقوالة اجملتهالدين وفتاواها ت تهأل وتهتهأل بالألىة فائقة، وىرب وبائل اإى

                                     
( لعالل ممالالا يؤ الد فتالالأل االجتمالالاا يف فهالم رفري املخالالال  مالالا ءق اله ال الالاجحل وبالريع ىالالن فا يوبالال  فءاله اجتمالالت ابإمالالاع مالالك وبالالأله ىالالن 1)

، وقالالال : ولالالو رفى صالالاح  مالالا رفيالالف لألجالالت مث مالالا املالالالائل فأجابالاله مالالالك ب قالالل فهالالل املدي الالة املتالالواتأل، فألجالالت فبالالو يوبالال  ىالالن قولالاله
 .531-529، وال حأل ا و  304ك20، و موا ال تاوى 484-483رجعفو. اءظأل إحكاع ال صول 

 .232ك6، وت الري القأل   500ك2، والربهان 115، رقم 61ك1( اءظأل ب ن الدارمحل، املقدمة، ابب ات اا الال ة 2)
 .115، ورقمه 61ك1اا الال ة ( فخألجه الدارمحل يف ب  ه، ابب ات 3)
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ى وهالالا، ويعطالالحل ب  الالة االالن بوجالالود فو ىالالدع وجالالود مالالال  االالا، وإنا  الالان  ثالالري مالالن ااصالالولوني يالالألى 
، فكوالالال  بقالالالالول (1)أبن قالالالول الواحالالالد إنا اءتهالالالأل و  يع الالالم لالالاله مالالالال  فإءالالاله يكالالالون إمجاىالالالا  بالالالكوتوا  

 ري واحد فاءتهأل و  يعألن له مال ؟.اتماىة إنا مباوروا وت ااألوا وتذا ألوا   ات قوا ى ش رف
 املسألة الرابعة

 دور ه ه املؤسسات يف النوازل
ال الالوازل بط وعتهالالا مبتالالا  إىل عالالألب مالالن االجتهالالاد العموالال  القالالائم ى الالش التالالدقو  والتمحالالوب 
ودرابة  افة ااحوال والظألون املؤتأل ، وهذا ال وا من ال ظأل قد ال يتحق  ى ش الوجاله الصالحوح 

 ألدري، لتعذر توفأل  افة متط  اته يف  تهد واحد، ولالذا فالإن الالال ول الالذري تطمالان يف االجتهاد ال
، واجتهالالالالاد املؤبالالالالات يعالالالالد (2)إلوالالاله ال  الالالوء يف ابالالالالت  اا حكالالالم ال الالالالوازل هالالالو االجتهالالالالاد اتمالالالاىحل

ذونجالالا  حوالالا  االالذا التالالالألب مالالن االجتهالالاد، وهالالالو ت عوالالل حقوقالالحل مل الالدف الهالالالورى، الالالذري فر الالد إلوالالاله 
، (3)}وشــاورهم يف األمــر{ور إلوالاله يف اامالالور   هالالا، يقالالول بالال حاءه : اإبالالةع، وحالاله ى الالش ال جالال

، و الان ال الال  صالال ش هللا ى والاله وبالال م يهالالاور فصالالحابه، وأيمالالأل (4)}وأمــرهم شــورى بيــنهم{ويقالول : 
، وقد روري ىن ى حل رعحل هللا ى ه فءه قال : ق ف: ةربالول هللا اامالأل ي الهل لالوا فواله (5)ابملهاور 

مالالن املالؤم ني فاجع الالوع  -فو قالال العابالدين -قال : امجعوا له العالاملني قألآن و  تكن فوه م ك ب ة؟
 .(6) الورى بو كالم وال تقتوا فوه بألفري واحدو

                                     
، و الالالالألح ت قالالالالوح ال صالالالالول 90-89، وال مالالالالت 1170ك4، والعالالالالد  252ك1، واإحكالالالالاع لآلمالالالالدري 191ك1( اءظالالالالأل املالتصالالالال ش 1)

 .492ك2، وروعة ال ااأل 37ك2، ومتصأل ابن احلاجو 340ك1، وفصول الالألخالحل 330
، واالجتهالالاد يف الهالالأليعة اإبالالةموة ل الالد تور 394، 268، 51ك1( اءظالالأل فثالالار ءالالدو  االجتهالالاد اتمالالاىحل يف العالالا  اإبالالةمحل 2)

 .359، وقألارات وتوصوات  مت ال قه اإبةمحل 182يوب  القألعاوري 
 .159( بور  آل ىمألان آية 3)
 38(  بور  الهورى آية 4)
 .391-390ك2( اءظأل ال قوه واملت قه 5)
، وفخألجالالالاله 117، ورقمالالاله 61ك1يف  تالالالاب وال بالالال ه ( فخألجالالاله الالالالدارمحل يف مقدمالالالة بالالال  ه ، ابب التالالالورا ىالالالن اتالالالالواب ىمالالالا لالالالوا 6)

، وفخألجاله ابالن ى الدالرب يف جالامت بوالان 1154، ورقماله 391ك2، 519، ورقماله 476ك1اخلطوو ال غدادري يف ال قوه واملت قه 
، وقالال : وهالذا حالديه ال يعالألن مالن حالديه مالالك إال هبالذا اإبال اد، وال فصالل 1612، 1611ورقماله  73ك2الع م وفت ه 
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يف  -فىالالالر حاجالالة ال الالالوازل إىل االجتهالالاد اتمالالالاىحل واملهالالالور  –وقالالد ابالالالت هم الصالالحابة هالالالذا املعالال  
ء ويالتهالالالالرياهنم يف  معالالالالان رؤوء ال الالالالا  الالالالاا، حوالالالاله روري ىالالالالن فا بكالالالالأل وىمالالالالأل فهنمالالالالا  (1)ىهالالالالد م كالالالالأل

، وقصالالة مجالالت ىمالالأل ل قهالالار الصالالحابة يف حالالالد اخلمالالأل وديالالة ات الالني وبريهالالا خالالري  الالاهد ى الالالش (2)ااحكالالاع
 . (3)وجار يف وصوته لهأليح : وفإن   تع م فاجتهد رفيك وابتهأل فهل الع م والصةحو ،نلك

 الالان   وقالالد بالالار التالالابعون ى الالش مالال هش الصالالحابة يف نلالالك حوالاله روري ىالالن ىمالالأل بالالن ى الالدالعهيه فءالاله
 .(4)لوا  ى وهاا مت فقهار املدي ة ويالتهريهم حو ما  ان و 

هالال(: وفدر الف هالالذا ال  الد ومالا ى الالدهم إال الكتالاب والالال ة فالالإنا 177قالال اإمالاع مالالالك )ت
 .(5)ءهلف ازلة مجت اامري اا من حتأل من الع مار فما ات قوا ى وه فء ذعو

ع املالالالت اد  مالالن قصالالة خالالالألو  يف بالالوا  بواءالالاله لألحكالالا –هالالال( 463وقالالال ابالالن ى الالدالرب )ت
: ووفوالاله دلوالالل ى الالش فن اإمالالاع واحلالالا م إنا ءهلالالف بالاله  -ىمالالأل رعالالحل هللا ى الاله ولقائالاله أبمالالألار ااج الالاد

ازلالالالالالالالة ال فصالالالالالالالل االالالالالالالا يف الكتالالالالالالالاب وال يف الالالالالالالالال ة  الالالالالالالان ى والالالالالالاله فن  مالالالالالالالت الع مالالالالالالالار ونوري الالالالالالالالألفري 
 .(6)ويهاورهمو

                                                                                                          
، ولالالو صالالح هالالذا احلالالديه 201ك6لالالك ى الالدهم وهللا فى الالم وال يف حالالديه بالالريعو، وفخألجالاله ابالالن حالالهع يف ا  الالش لالاله يف حالالديه ما

 لكان ءصا  يف هذا ال اب.
 .390ك2( اءظأل ال قوه واملت قه 1)
 .58ك1( فخألجه الدارمحل يف مقدمة ب  ه، ابب ال توا وما فوه من الهد  2)
، ويف إبال ادع ىوالالش بالن املالالوو، وهالذا الألجالل عالع ه مجالت 532، ورقمه 491ك1 ( فخألجه اخلطوو ال غدادري يف ال قوه واملت قه3)

، لكالن هالذا ااتالأل روري 323ك3من فهل الع م م هم : ا  بن معني، والدارقطر، وال الالائحل، وفبالو داود. اءظالأل موالهان االىتالدال 
 ااام و.و 491ك1من  أل  متعدد  يعتد بعتها بعتا  فوكون حال ا  لغريع، اءظأل ال قوه واملت قه 

 .118ك5( اءظأل بري فىةع ال  ةر 4)
 .332ك6( اءظأل ت الري القأل   5)
 .368ك8( التمهود 6)
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الالال    الاءوا يألح الون مالن ب الد  ومما يدل ى ش فمهوالة ال ظالأل اتمالاىحل واملهالور  يف ال الوازل فن
هالالالال( يف صالالالحوحه اباب  تالالالاع : وابب 256، وقالالالد ىقالالالد ال خالالالارري )ت(1)إىل ب الالالد يف   الالالو مالالالالألة
 .(2)الألح ة يف املالألة ال ازلةو

مالالالالن  -يف اىتقالالالالادري –وحاصالالالالل القالالالالول فن االجتهالالالالاد اتمالالالالاىحل املالالالال ظم يف ال الالالالوازل فرجالالالالح 
ويكمالالل بعتالالهم بعتالالا ، واجالالل هالالذع  اجتهالالاد اافالالألاد، ونلالالك ان اتماىالالة يالالالدد بعتالالهم بعتالالا  

 .(3)الع ة يألى بعض ا ققني فن رفري اا ثألية حجة ا وة، وفءه فوىل ابالت اا من بريع
هالالالال( 72ولعالالالل ممالالالا يؤ الالالد هالالالذا فن ى والالالا  رعالالالحل هللا ى الالاله   ي كالالالأل ى الالالش ى والالالد  الالالالال ماين )ت

ال لاله ى والد : يالكه هبذا امل دف يف مالألة بوت فمهالات ااوالد ، بالل ءقالل ى اله فءاله عالحك حالني قال
 و.(4)وفألفيك ورفري ىمالأل يف اتماىالة فحالو إيل من رفيك وحدو يف ال ألقة فو قال يف ال ت ة

وءظألا  امهوة هذا اامأل فقد صدر بهأءه قالألار مالن اجملمالت ال قهالحل اإبالةمحل التالابت  لألابطالة 
ه ى مالار العا  اإبةمحل ي ب ى ش فن يكون االجتهاد مجاىوالا  بصالدورع ىالن  مالت فقهالحل ميثالل فوال

 .(5)العا  اإبةمحل
 

 املسألة اخلامسة
 أهم الصعوابت والعوائق اليت تواجه مؤسسات االجتهاد اجلماعي

حل املال ظم يف ال الالوازل وتألجوحاله ى الالش االجتهالاد ال الالألدري الاد اتماىالالالة االجتهالالاحلالديه ىالن فمهوالالإن 
حالالال  وجالالالود جواءالالالو مالالالن ال يعالالالر ابلتالالالألور  ته والالالة مؤبالالالالاته القائمالالالة الوالالالوع، فالالالإن ال الالالااأل يف واقعهالالالا ي 

 القصور واخل ل مبول دون فدار املهمة امل ا ة هبا ى ش الوجه الصحوح، ولعل فمهها ما ي حل:

                                     
 .376-375ك2( اءظأل ال قوه واملت قه 1)
 .26، ورقم ال اب 352ك1( اءظأل صحوح ال خارري ،  تاب الع م 2)
 .130ذهو اإماع ف د ، واملدخل إىل م231ك2، و ألح الكو و امل ري 34ك1( اءظأل متصأل ابن احلاجو 3)
، وابالن فا  الو ة يف مصال  ه،  تالاب ال والوا وااقتالوة، 292-291ك7( فخألجه ى الدالألزا  يف املصال  ، ابب بوالت فمهالات ااوالد 4)

، وال وهقالالالالحل يف بالالالال  ه ،  تالالالالاب ىتالالالال  فمهالالالالات ااوالد، ابب اخلالالالالةن يف فمهالالالالات 437-436ك6ابب يف بوالالالالت فمهالالالالات ااوالد 
 .247ك6 اإحكاع ، وابن حهع يف348ك10ااوالد 

 .169-167( اءظأل قألارات اجملمت ال قهحل اإبةمحل 5)
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ىالالالالدع ابالالالالتقةلوة  ثالالالالري مالالالالن هالالالالذع املؤبالالالالالات، وخصوصالالالالا   الالالالالا اإفتالالالالار يف الالالالالدول  – 1
، اإبةموة، فإهنا يف الغالو مالوالالة، ول الدول بال طة االاهأل  يف فءظمتهالا  وآلوالة اختوالار فىتالائها

، ولعالل املؤبالالة الوحوالد  الالي لالديها ءالوا ابالتقةل هالحل :  مالت ال قاله (1)واملالائل الي مبالال إلوهالا
 اإبةمحل الدويل جبد . 

 اآللوة الي يتم هبا اختوار ااىتار . – 2
فالالإن املتأمالالل يف واقعهالالا  الالد فن اختوالالار فىتالالار مؤبالالالات االجتهالالاد اتمالالاىحل ا  والالة م الالوا 

،وفمالالا  مالالت ال قالاله اإبالالةمحل الالالدويل فقالالد (2)الالالي تعالالني العتالالو فو تع والالهابلالالال طة احلا مالالة، فهالالحل 
ءصالالف املالالاد  الالالالابعة مالالن ال الالاب الألابالالت مالالن ءظامالاله ى الالش: فن يكالالون لكالالل دولالالة مالالن دول م ظمالالة 

، ومالت فن املالاد  التابالعة قالد (3)املؤيأل اإبةمحل ىتو ىامل يف اجملمت، ويتم تعوو ه من ق الل دولتاله
، إال فن الواقالالت يهالالهد (4)وفألهالالا يف العتالالو الالالذري تأل الالحه  الالل دولالالةحالالددت الهالالألوا الالالي  الالو ت

  ةن نلك.
وال الالالك فن يف هالالالذع اآللوالالالة خ الالالة  االالالاهألا  يالالال عكا ى الالالش فدار هالالالذع املؤبالالالالات، وميكالالالن فن 
يق الالل هالالذا يف فري  الالحلر إال يف ابب االجتهالالاد، فالالإن اجملتهالالد ال يعطالالش هالالذع الصالال ة ابلتعوالالني، وال 

ك، وإذالالا هالالحل رت الالة ي  غهالالا مالالن تالالوفألت فوالاله الهالالألوا الالالي حالالالددها بكوءالاله ممالالثة  االالذع الدولالالة فو ت الال
وهالو فمالأل يعالألن ابالبت اعالة والهالهأل ، إْن ااصالل يف اجملتهالدين  -ولالو بهالكل ءالال  -ااصالولوون

فهنم إىةع يعألفهم القاصحل والداين، وقد يوجد م هم يف ب د معني مخالة فو ىهأل ، وقد ي عالدمون 
فىتار هذع املؤبالات من خالةل ته والة فهالل احلالل والعقالد يف ب د آخأل، ولذا فو  غحل فن ي تخو 

واتامعات الهألىوة ومألا ه ال حور وف  عواب  تتمن اختوار العتو امل ابو الذري تربف الذمة 
 بتق ودع، دون اىت ار ل عوامل الالوابوة فو بريها.

 عع  اإمكاءوات يف بعض هذع املؤبالات . – 3

                                     
، واالجتهالاد اتمالاىحل يف تالوءا 303ك1( اءظأل االجتهاد اتماىحل يف هواة   الار الع مالار وت الة اإفتالار ابملم كالة العألبوالة الالالعودية 1)

 .550-545ك1واملغألب وااءدلا 
 .609، 585، 548، 306، 302ك1ا  اإبةمحل ( اءظأل فثار ءدو  االجتهاد اتماىحل يف الع2)
 .277ك1( اءظأل  مت ال قه اإبةمحل الدويل جبد  ذون  لةجتهاد اتماىحل 3)
 .278ك1( اءظأل املصدر الالاب  4)
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، وال (1)م املالادري، وعالع  املكافالحت واحلالالوافهحواله تعالالاين بعالض املؤبالالات مالن ق الة الالدى
مألا الاله مع ومالالات مألت طالالة مالالت املؤبالالالات   -حالالالو ى مالالحل -يوجالالد يف فب الالو هالالذع املؤبالالالات 

 املمات ة واتامعات واملكت ات ومألا ه ال حور. 
و  تالالالت د فب الالو هالالذع املؤبالالالات مالالن التق والالة احلديثالالة  مالالا  الالو، فالالة تالالهال فىمااالالا تالالدار 

 وال يهال التعا حل مت الوبائ  اإلك وءوة يالري  طش خجولة.ابلوبائل التق ودية، 
 ىدع وجود مألا ه ثور مالاءد  . – 4

ت تقالالالأل ف ثالالالأل مؤبالالالالات االجتهالالالاد اتمالالالاىحل يف العالالالا  اإبالالالةمحل إىل وجالالالود مألا الالاله ثالالالور 
متخصصة اتبعة اا ي اا هبا درابة املالائل الي تعأل  ى ش هذع املؤبالات وتهويالدها سالا مبتالا  

ن ال حالالالور والدرابالالالات املالت وتالالالة، وهالالالو فمالالالأل يف بايالالالة اامهوالالالة، خصوصالالالا  وفن احلالالالوادر إلوالالاله مالالال
 اتديد  مبتا  إىل درابات ىموقة، ءظألا  ان فب  ها يتص  ابإ كال والغمو .

ويف اىتقالالادري فن املالال هش املت الالت يف فب الالو هالالذع املؤبالالالات والقالالائم ى الالش /لوالال  تالالان متخصصالالة 
لعمالالالل  ر ىالالن وجالالود مألا الالاله ثالالور متخصصالالة ودائمالالة تكالالون داىمالالةال يغالال (2)ل حالاله املالالالائل املطألوحالالة

هالالذع املؤبالالالات، وتالالالهم يف إتالالألار الدرابالالات الهالالألىوة، واالالذا ي حالال  املتت الالت لقالالألارات وتوصالالوات 
اجملالامت ال قهوالة  ثالالأل  /جوالل ال الف يف ال الالوازل بالال و قصالور الدرابالالات، وىالدع ابالتو ائها تواءالالو 

 .(3)املوعوا
  ا ؤ يف اختان القألارات .ق ة االجتماىات ، والت – 5

فالإن املتالابت لعمالالل هالذع املؤبالالالات يةحال  ق الالة االجتماىالات، والتالالأخأل يف إصالدار ال تالالاوى 
وااحكالاع، فقالد ءالب ءظالاع هواالة   الار الع مالار يف املم كالة العألبوالة الالالعودية ى الش فن جتتمالت ااواالالة  

                                     
 .206-204ك1( اءظأل االجتهاد اتماىحل يف مصأل 1)
ال حالالور سجمالالت ال قالاله اإبالالةمحل الالالدويل جبالالد ، (  ال جالالان امل  ثقالالة ىالالن  مالالت ال حالالور اإبالالةموة ابازهالالأل، و الالع ة الدرابالالات و 2)

وال ج الالة الدائمالالة ل  حالالور الع موالالة واإفتالالار التابعالالة اواالالة   الالار الع مالالار يف املم كالالة العألبوالالة الالالالعودية. اءظالالأل فثالالار ءالالدو  االجتهالالاد 
 .307-306، 272، 198-197ك1اتماىحل يف العا  اإبةمحل 

وهو من فهم مؤبالات االجتهالاد اتمالاىحل القائمالة  – قه اإبةمحل الدويل جبد  ( حاولف حصأل املوعوىات املؤج ة يف  مت ال3)
 % من  موا املوعوىات الي ءظأل فوها اجملمت.17فوجدت فن ءال تها تألبو ى ش  -الووع
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حاله فمالور عالألورية ، ومت فن ءظامها يالمح ابءعقادها يف ج الالات ابالتث ائوة ل (1) ل بتة ف هأل
ال تق ل التأخري إال فن هذا ادرا  مالا االدر، وى الش مثالل نلالك ءالب ءظالاع اجمل الا الع مالحل ااى الش 

، وءب ءظاع  مت ال قه اإبةمحل الدويل جبد  التابت مل ظمة املالؤيأل اإبالةمحل و مالت (2)ابملغألب
مالالت دور   الالل بالال ة،  مالالا ال قالاله اإبالالةمحل التالالابت لألابطالالة العالالا  اإبالالةمحل ى الالش فن يعقالالد   الالا اجمل

، ومث همالا (3)يعقد ااىتار املقومون يف املم كة العألبوة الالعودية دورات حالو احلاجة والظالألن
 . (4) مت ال حور اإبةموة ابازهأل

ومالالا مالالن  الالك يف فن هالالذع اآللوالالة تالالالهم يف ىالالدع موا  الالة هالالذع املؤبالالالة ل  الالوازل، خصوصالالا  
ادر والوقالائت اتديالد  يف  افالة اتواءالو الالي يالا وفن هذا العصأل يهالهد تالالارىا  مالذهة  يف احلالو 

حوالا  املالال مني، وت الا ؤ هالذع املؤبالالات يف ال ظالالأل يف هالذع القتالاة ي حال  ابل الاء حألجالا  ومهالالقة 
 ال خت ش، ويعد إخةال  اباماءة الي فءوطف هبا. 

ولعالالالل ممالالالا يؤ الالالد ىظالالالم حاجالالالة املالالالال مني إىل ت عوالالالل دور هالالالذع املؤبالالالالات وتالالالالأليت آلوالالالات 
د وال توى فوها: هذا التهافف الذري ءههدع يف العصأل احلاعأل من ق ل ىامالة ال الاء ى الش االجتها

االبالت تار، وهالذا الالالول مالن اابالا ة الالي ال هنايالة االالا ىالن قتالاة م حالة يالا حوالا  ال الاء الووموالالة 
يف ى اداهتم ومعامةهتم وفحواام الهخصوة، وهو ما جعل وبائل اإىةع ت هه ورار مالن  والو 

 تهم ويه حل ب و هم حىت ولو  ان ممن ال تربف به الذمة.ىن فبا 
وميكالالن ل متالالابت لعمالالل هالالذع املؤبالالالات فن ي حالال  قصالالورا  االالاهألا  يف ثالاله ال الالوازل العامالالة الالالي 
تصالالوو اامالالة اإبالالةموة، وخصوصالالا  الوقالالائت نات الصالال غة الالوابالالوة، ولعالالل مالالن فبالالألز اامث الالة لالالذلك: 

اع فحالالدار احلالالادري ىهالالأل مالالن بالال تمرب، ومالالا  الالم ىالالدع وجالالود رفري واعالالح اب الالو هالالذع املؤبالالالات جتالال
ى هالالالا مالالالن الكالالالوارر واملحبالالالحل املتةحقالالالة، وهالالالو مالالالا فالالالتح ال الالالاب ى الالالش مصالالالألاىوه لصالالالغار    الالالة الع الالالم، 
فأصالال حوا هالالم امل ظالالألين يف هالالذع القتالالوة وتوابعهالالا، بالالل رسالالا اىتمالالد العامالالة يف ءظالالألهتم االالذع ااحالالدار 

اإء ءالف، ممالالا بالاىد يف ابتهالالألار التالالةل ومالوق هم جتاههالالا ى الش ءكالالألات و اهوالل مالالن خالةل  الال كة 
                                     

 .304ك1( اءظأل االجتهاد اتماىحل يف هواة   ار الع مار 1)
 .548ك1( اءظأل االجتهاد اتماىحل يف توءا واملغألب وااءدلا 2)
 .290، 272 ك1( اءظأل  مت ال قه اإبةمحل الدويل جبد  ذون  لةجتهاد اتماىحل 3)
 .197ك1( اءظأل االجتهاد اتماىحل يف مصأل 4)
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وال الالالال  يف اجملتمعالالالالالات اإبالالالالةموة، وفبالالالالالهم يف خ الالالالال  ردود ففعالالالالال بالالالالالري م تالالالالال طة مالالالالن بعالالالالالض فاالالالالالات 
املالالال مني، و الالان لالاله دور االالاهأل يف تهالالويه صالالور  الالالدين اإبالالةمحل، ومبجالالوم الالالدىو ، وتعطوالالل اله الالا ، 

 الالالالاخل   بالالالالني اتهالالالالاد واإرهالالالالاب، واخل الالالال  بالالالالني ااصالالالالول الهالالالالألىوة الصالالالالحوحة واملماربالالالالات ال ا  الالالالة،  
 والعمل اخلريري ودىم امل ظمات اإرهابوة، و و نلك.

ولالالالو فن هالالالذع املؤبالالالالات قامالالالف بالالالدورها الهالالالألىحل  مالالالا  الالالو لقطعالالالف الطأليالالال  ى الالالش مثالالالل 
هالالؤالر، وفبالالهمف يف ت صالالري ال الالاء ثقالالائ  هالالذع ال الالوازل ومالالا  الالو ى الالوهم جتاههالالا، خصوصالالا  وفن 

عالالألوفني ف ثالالأل مالالن ا ما اهنالالا إىل رفري اجملتهالالد الواحالالد مهمالالا ب الاله ال الالاء تطمالالان إىل رفري اتماىالالة امل
 قدرع ومكاءته.

 

 املطلب الرابع
 التقليد بواسطة الوسائل احلديثة

مالالن املالالالائل ا الالالومة يف ى الالم ااصالالول : فن فالالأل  العالالامحل التق والالد، وفءالاله ال  الالوز لالاله فخالالذ 
 .(1)ااحكاع من اادلة م ا أل ، ونلك الفتقادع آلة ال ظأل 

ءالالب ى مالالار ااصالالول ى الالش فءالاله ال  الالوز لالاله فن يالالالت ي إال مالالن ىالالألن ابلع الالم والعدالالالة وقالالد 
، وفءاله  الو ى واله فن ي الذل وبالعه ويالالت ألو  اقتالاله (2)وااماءالة دون مالن ى الم جه اله فو جهالل حالاله
 .(3)يف الوصول إىل العا  الذري تربف نمته بتق ودع

إنا ءهلالالف بالاله ازلالالة فن  وفول مالالا ي الالهع املالالالت ي -هالالال( :462يقالالول اخلطوالالو ال غالالدادري )ت
يط الالو امل الالي لوالالالأله ىالالن حكالالم ازلتالاله، فالالإن   يكالالن يف ى تالاله وجالالو ى والاله فن ميتالالحل إىل املوعالالت 

                                     
، وإحكالالالالالاع 126-125، وال مالالالالالت 361-360ك2، واملعتمالالالالالد 389ك2، واملالتصالالالالال ش 1601ك5، 1225ك4( اءظالالالالالأل العالالالالالد  1)

، 399ك4،  والتمهوالالد اا اخلطالالاب 306ك2ابالالن احلاجالالو  ، ومتصالالأل228ك2، واإحكالالاع لآلمالالدري 728-726ال صالالول 
، 246ك4، وتوالالري التحأليالأل 1019ك3، وروعة ال الااأل 566-563ك4، وال حأل ا و  261ك4، واملوافقات 458واملالود 

 .402ك2وفواتح الأل وت 
، وقوا الت 729 ، وإحكالاع ال صالول390ك2، واملالتصال ش 1333ك2، والربهان 364-363ك2، واملعتمد 128( اءظأل ال مت 2)

، وفالالواتح الأل الالوت 442، و الالألح ت قالالوح ال صالالول 1021ك3، وروعالالة ال الالااأل 232ك2، واإحكالالاع لآلمالالدري 357ك2اادلالالة 
 .262ك4، واملوافقات 403ك2

 .261ك4، وإىةع املوقعني 749ك2، والربهان 729، وإحكاع ال صول 364ك2( اءظأل املعتمد 3)
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الذري  دع فوه، فإن   يكن ب  دع لهماله الألحوالل إلواله، وإن بعالدت دارع، فقالد رحالل بالري واحالد مالن 
 .(1)هال-الال   يف مالألةوف

لعالالامحل إىل العالالالا  و تمالالت بالاله ويالالالالأله وال الالك أبن ااصالالل يف االبالالت تار هالالالو : فن يالالذهو ا
 .(2)ىن احلكم الذري ف كل ى وه،   يالمت ال توى م ه مهافهة فوأخذ بقوله ويعمل به

فهذا هو امل هش اامثل يف التق ود، ان لقار العامحل ابلعا  وبؤاله م ا الأل  ميكالن امل الي مالن 
وهالالذا فدىالالش إىل إصالالابة الوقالالون ى الالش حقوقالالة مالالالألته مالالن خالالةل م اقهالالته لالاله، وابت الالالارع م الاله، 

 احل ، واامن من اخلطأ، وبور ال هم.

لكالالالن هالالالذا اامالالالأل لالالالالوا متاحالالالا  لكافالالالة ال الالالاء، ءظالالالالألا  لكثالالالألهتم ، وتعالالالدد مالالالالائ هم، وت اىالالالالد 
 فو اهنم، مت ق ة اجملتهدين بل وءدرهتم يف بعض ال  دان.

ائالالل إىل وءظالألا  لهالد  احلاجالة إىل هالذا اامالأل وىالدع جالواز تعطو اله فقالد بالعش ااصالولوون ااو 
إ اد بعض املخار  واحل ول اذع املعت ة، فأابحوا االبت تار والتق ود من خالةل الوبالائل املتاحالة 

، إىمالاال  ملقصالد  الألىحل مهالم وهالو : التوالالري (3)يف زماهنم، وفمههالا: ءقالل الثقالة، والكتابالة، فو اخلال 
 ى ش ال اء ورفت احلأل  ى هم.

تق والالالة االتصالالاالت واملع ومالالالات، وتطالالالورا   الالالذري  الالالهد تقالالالدما  مالالذهة  يف –ويف هالالذا العصالالالأل 
اهألت وبائل حديثالة وتق والات مت وىالة ميكالن  -هائة  يف وبائل اإىةع املقألور واملالموا واملألئحل

من خةاا فن يتواصل املق دون مت الع مالار وامل تالني مهمالا أنت هبالم الالدةر، بالل فالأل  هالذا اامالأل 
 البد من بوان حكمه وت صول القول فوه.ء اله فصار واقعا  ميارء ى ش مدار الالاىة، فكان 

 وبون فقالم الكةع يف هذع ال ازلة إىل تةر مالائل :

                                     
 .375ك2( ال قوه واملت قه 1)
 .271، وإر اد ال حول 83، وص ة ال توى 83، وآداب ال توى 91ك1، وفتاوى ابن الصةح 99ك6صول (  اءظأل ا 2)
، وآداب 83، وصالال ة ال تالالوى 100-99ك6، وا صالالول 91ك1، وفتالالاوى ابالالن الصالالةح 402-299ك2( اءظالالأل ال قوالاله واملت قالاله 3)

 .308ك6، و هان الق اا 331، واا  اع وال ظائأل ل الوو حل 265، 264ك4، وإىةع املوقعني 83ال توى 
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 املسألة األوىل
 أهم صور التقليد يف العصر احلاضر

 إن املتأمل يف واقت ىصألا احلاعأل يدرو فن فهم صور التق ود ىرب الوبائل احلديثة ما أييت :
 .التقليد من خالل التلفاز  –أ 

 ثأل وبائل التق ود اءتهارا  بالال و  ثالأل  الق الوات ال تالائوة، والتقالدع ااائالل الالذري وهو من ف
 -مت يف هالالالذا اجملالالالال، واملتالالالابت لالالالربامش هالالالذع الق الالالوات يةحالالال  فن فب الالالو ىطالالالات العالالالا  اإبالالالةمحل

 -بعتالالها م ا الالأل وبعتالالها مالالالجل -قالالد خصصالالف بالالألامش لإلفتالالار  -وخصوصالالا  ا طالالات الألتوالالة
ر فو    الالة الع الالم اإجابالالة ى الالش فبالالا ة املهالالاهدين، وبوالالان ااحكالالاع االالم، يتالالوىل فوهالالا ت الالة مالالن الع مالالا

بالل ويكت الالحل  –وهالذع الالربامش مبظالش ب الال ة مهالاهد  ىالوالة مالالن ق الل ىامالة املالال مني، ويالأل ن إلوهالا 
مةيالالني املالالال مني يف فصالالقاا املعمالالور ، بالالدلول ازدحالالاع خطالالوا هواتالال  هالالذع الالالربامش، وت الالوا  -هبالالا

 االتصاالت، وتعدد مصادرها.
وهالالالالذع ال ازلالالالالة اتديالالالالد  تعالالالالد مالالالالن ال الالالالدا احلالالالالال ة مالالالالن حوالالالاله امل الالالالدف، ى الالالالش اىت الالالالار فن هالالالالذع 
ال تائوات فتحف ق وات ل تواصل بني العا  ومةيني ا تاجني إلوه، مما  ان لاله ااتالأل الظالاهأل يف 
ت صري ال اء أبمور دي هم، و ه  ما قالد ي تال ا ى الوهم مالن ااحكالاع، وهالو اامالأل الالذري   يكالن 

 دون هذع الوبو ة. ممك ا  من
 حكم تق ود العامحل ل عا  ىرب هذع الوبو ة، وهل تربف نمته بذلك؟. ويبقى األمر املهم وهو :

إن املتأمالالالالل فومالالالالا حالالالالألرع ى مالالالالار ااصالالالالول مالالالالن ااحكالالالالاع املتع قالالالالة ابلتق والالالالد ومالالالالا ن الالالالألوع مالالالالن 
لتق والالالد مالالالن خالالالةل التالالالواب  العائالالالد  إىل املق ملالالالد، واملق لالالالد، ووبالالالائل التق والالالد: ميك الالاله القالالالول جبالالالواز ا

 الت  از إنا توفألت التواب  اآلتوة :
فن يكالالالالالون امل الالالالالي يف الت  الالالالالاز ممالالالالالن تالالالالالوفألت فوالالالالاله  الالالالالألوا اإفتالالالالالار الالالالالالي ءالالالالالب ى وهالالالالالا ى مالالالالالار  – 1

، ويُعألن هذا ابءتصابه ل  توا سههد من ال الاء، فو مالن خالةل خالرب الثقالة ى اله، (1)ااصول
 ش.فو اببت اعة فمألع بني ال اء، فإن فمأل العا  ال   

                                     
، وإىالالةع 353ك2وقوا الالت اادلالالة  330ك2، وال قوالاله واملت قالاله 127، وال مالالت 869ك2، والربهالالان 722( اءظالالأل إحكالالاع ال صالالول 1)

 .13، وص ة ال توى 585ك4، وال حأل ا و  198ك4، 46ك1املوقعني 
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فن تكالالالون جهالالالة ال الالاله معألوفالالالة وموتوقالالالة،  ا طالالالات الألتوالالالة الالالالي تت الالالت الالالالدول، فو ا طالالالات  – 2
اخلاصة املألخب اا من ق ل اتهات الألتوة، ونلك ان ال ه الت  هيالوين قالد يدخ اله الغال  

، وخصوصالا  يف الالربامش املالالج ة، فةبالد فن (1)والتدلوا مالن خالةل مالا يالالمش بالال:واملوءتا و
 من مؤبالة معألوفة اباماءة والصد . يكون صادرا  

، فالإن  ثالريا  (2)فن تكون ال توى واعحة وصألاة وبو ة ال لال ا فوهالا وال إمجالال وال بمالو  – 3
مالن العالواع قالالد يالالمت مالن امل الالي يف الت  الاز   مالالة ىامالة فو  م الة فو همهالالا فهمالا  خا االالا ،   

 ي هاا ى ش مالألته، فو ي ق ها هبذا ال هم لغريع.
،  (3)كالالالون ال تالالالوى حديثالالالة ثوالالاله يُع الالالم فو يغ الالالو ى الالالش الظالالالن فن امل الالالي   يألجالالالت ى هالالالافن ت – 4

 ال تاوى الي ت ه ى ش ااوار م ا أل ، فو الي  ألري بثهالا بعالد فال   قصالري  مالن التالالجول، 
ونلك ان ه او بألامش إفتار مالج ة ق ل ىد  ب وات، وقد ت ثها بعض ا طالات، فوأخالذ 

 جت ى ها صاح ها، فو قااا يف حال فتغري نلك احلال.بعض املق دين ب توى معو ة ر 
فن ال تكالالون ال تالالوى يف قتالالاة ااىوالالان وااحالالوال اخلاصالالة، فالالإن ف ثالالأل بالالألامش اإفتالالار ت الاله  – 5

ى الالش ااالالوار م ا الالأل ، ويكالالون الالالالائل متواصالالة  مالالت امل الالي ىالالرب ااالالات ، وقالالد تكالالون مالالالألته 
 – هالالم بعالالض ال الالاء فهنالالا حكالالم ىالالاع قتالالوة ىالالني، فوعطوالاله امل الالي حكمالالا  خاصالالا  بالاله، وقالالد ي

فوعمالل هبالذع ال تالوى فو ي ق هالا لغالريع، وهالو فمالأل  -ى ش اىت ار فن العا  قالال نلك ى ش املأل
فن يتأ د مالن  –إنا   يتمكن من بؤال امل ي ب  اله  -بري جائه، ولذا ي  غحل ى ش املق د

 فن هذع ال توى تت اول مالألته ى ش وجه اخلصو .

                                     
فو ابإعالالافة، فو ب  والالو صالالوت لهالالخب آخالالأل ى الالش ( وهالالو ىم والالة تق والالة ميكالالن مالالن خةاالالا تعالالديل الالالربامش الت  هيالالوين ابحلالالذن، 1)

 الصور ، فو  و نلك.
 .399ك2( اءظأل ال قوه واملت قه 2)
(  الالدر الت  والاله ه الالا إىل فءالاله ال   الالو : إمالالا فن يكالالون املالالالت ي   يعمالالل بعالالد ابل تالالوى الالالي رجالالت ى هالالا صالالاح ها فحو االالذ ي  غالالحل ى والاله 3)

يكون رجوا امل ي ى ها بال و فءه ت ني لاله فهنالا ختالال  ءالب  تالاب فو بال ة  الك  ى ها، وإن  ان قد ىمل هبا فة   و إما فن
فو إمجاىا ، فحو اذ  و ى ش العامحل ءقض ىم ه هبا وإبطاله، وإن  ان رجوىه بال و اجتهالاد هالو فقالوى فو قوالاء هالو فوىل فالة 

، وال حالالأل ا الالو  426-423ك2ه  الالو ى والاله ءقالالض ىم الاله وال إبطالالاله، ان االجتهالالاد اليالال قض ابالجتهالالاد. اءظالالأل ال قوالاله واملت قالال
 .584ك4
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قالالالد تالالالت ورفى امل الالالي يف الت  الالالاز ب  الالالاله، فو ءقالالالل لالالاله نلالالالك العالالالدل الثقالالالة،  فن يكالالالون املق الالالد – 6
ونلالالك ان هالالذا اامالالأل يتع الال  بدي الاله فو  غالالحل ى والاله االحتوالالاا فوالاله، خصوصالالا  يف هالالذا العصالالأل 
الذري  ثأل فوه التالاهل يف ال قل، وءال ة ال تاوى إىل الع مار زورا  وهبتاا ، فكثريا  مالا ءالالمت 

ا طة ال ةءوة فأفىت بكالذا،   يت الني فن اخلالرب ال فصالل لاله، فو فن فن العا  ال ةين اهأل يف 
 ال قل بري دقو ، وما آفة ااخ ار إال رواهتا.

 .التقليد من خالل اإلذاعة  –ب 
وهالو مالال هش  الالائت يف هالالذا العصالالأل، وال يقالالل اءتهالالارا  ىالالن التق والالد مالالن خالالةل الت  هيالالون، وإن  

يف اىتقالالادري جالالائه، وتالالربف بالاله الذمالالة إنا تالالوفألت  الالان املق الالد ه الالا يعتمالالد ى الالش الصالالوت فقالال ، وهالالو 
 التواب  اآلء ة الذ أل، و ان املق د قادرا  ى ش يووه صوت امل ي من بريع.

 التقليد من خالل اهلاتف . -جـ 
 وهو من وبائل التق ود اتائه  إنا توفألت التواب  اآلتوة:

ار الالذين تالالوفألت فالوهم  الالألوا فن يتحقال  املق الد مالالن رقالم ااالالات  وفءاله  الالب ىاملالا  مالن الع مالال – 1
اإفتالالار، ونلالالك مالالن خالالةل تصالالأليح امل الالي  ابلالالألقم، فو معألفتالاله بالاله ىالالن  أليالال  الثقالالة، فو مالالن 

 خةل ءهألع من ق ل جهة رتوة معألوفة.
فن يكالالون املالالالت ي  قالالادرا  ى الالش التع الالري ىالالن مالالالألته بهالالكل واعالالح وبالالني يالالؤمن معالاله ال هالالم  – 2

 اخلا   من ق ل امل ي.
 خصالالوة اجملوالالو ى الالش اخلالال ، فالالإن  الالان قالالادرا  ى الالش يووالاله امل الالي ومعألفتالاله مالالن  فن يتث الالف مالالن – 3

خالالةل صالالوته فوك الالحل، وإال فو همالاله الالالالؤال ىالالن  خصالاله ق الالل  الالألح املالالالألة، الحتمالالال فن 
 يقوع ابلألد  خب آخأل.

 .التقليد من خالل الربيد اهلاتفي "الفاكس"  –د 
وهالالو يالالالت هع فن يقالالوع املالالالت ي بكتابالالة بالالؤاله، ويألبالال ه إىل رقالالم ال الالا ا اخلالالا  ابمل الالي،   

 يت قش اتواب ب  ا الطأليقة.
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 واالبت تار ىرب هذع الوبو ة جائه إنا توفألت التواب  اآلتوة :
 التحق  من صحة ءال ة رقم ال ا ا إىل العا  ابلوبائل املعترب . – 1
اعالالح وبالالني ، ثوالاله يالالتمكن امل الالي مالالن قألارتالاله مالالن دون إ الالكال، فن يكالالون الالالالؤال  الال  و  – 2

 وهكذا اتواب.
فن تكالالون صالالوغة الالالالؤال واعالالحة وصالالألاة وم ا الالأل ، ولالالوا فوهالالا فد  إمجالالال فو بمالالو ،  – 3

 ومث ها صوغة اتواب.
إن  الالان  –التحقالال  مالالن ءالالال ة اتالالواب إىل امل الالي ابلوبالالائل املعتالالرب  يف نلالالك،  تمووالاله خطالاله  – 4

، فو وجالالود توقوعالاله فو خايالاله ى الالش اتالالواب، فو  وءالاله يف ورقالالة رتوالالة متموالاله  -عألفالالهاملالالالت ي ي
 ختب امل ي فو اتهة الي تصدر م ها، و و نلك.

 .التقليد من خالل الكتب املطبوعة  -هـ 
ات   ى مار ااصول ى ش جواز التق ود اىتمادا  ى ش الكتابالة إنا  اءالف  ال  امل الي وت تالف 

 .(1)ل خايه فو توقوعه فو  هاد  العدل بذلكءال تها إلوه من خة
و الالوز لالاله العمالالل  الال  امل الالي وإن   يالالالمت ال تالالوى مالالن  -هالالال( :751يقالالول ابالالن القالالوم )ت

ل ظه إنا ىألن فءه خطه فو فى مه به من يالكن إىل قوله ... هذا ىمل اامالة قالدميا  وحالديثا  مالن 
فءكالالالألع، ومالالن العجالالالو فن مالالن فءكالالالأل ىهالالد ء و الالالا صالال ش هللا ى والالاله وبالال م وإىل اآلن، وإن فءكالالالألع مالالن 

نلك وابله يف إءكارع لوا معه فوما ي ي به إال  ألد  تاب قول إءه  تاب فةن، فهو يقتالحل باله 
وي ي وال واألع، ويقول هكذا يف الكتاب ... وقد  ان ربالول هللا صال ش هللا ى واله وبال م يألبالل  

احلجالة بكتاباله، وهالذا فاهالأل مالن فن   ت ه إىل امل وو وإىل اامم يدىوهم إىل اإبةع فتقوع ى الوهم
 . (2)هال-ي كألوف

                                     
، وإىالةع املالوقعني 83، وآداب ال توى 91ك1، وفتاوى ابن الصةح 83، وص ة ال توى 402-401ك2( اءظأل ال قوه واملت قه 1)

 .311، واا  اع وال ظائأل ل الوو حل 308ك6، و هان الق اا 264ك4
 .265-264ك4( إىةع املوقعني 2)
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 وي ح  بذلك الكتو الي ءق ها الثقة ىن خ  امل ي.
: وومالن نلالك العمالل  -بعد بواءاله تالواز العمالل  ال  امل الي  –هال( 1051قال ال هويت )ت

 .(1)هال-بكتو اائمة إنا ى م فهنا خطهم فو ءق ها الثقة ىن خطهموف
بالالالة ابلوالالالد يف حكالالالم ال الالالادر، وصالالالار االىتمالالالاد ى الالالش  تالالالو فعالالالحف الكتا ويف هـــ ا العصـــر

 ، و اا تق ود امل تني من خةاا.(2)ال تاوى املط وىة ابلوبائل احلديثة
 وهذع الكتو ميكن تقالومها إىل قالمني :

 . تو امل ي ناته  األول :
 إنا توفألت الهألوا اآلتوة : (3)وهذع  وز االىتماد ى وها وفخذ ال توى م ها 

 الالف ءالالال تها إلوالاله ابلوبالالائل املتعالالارن ى وهالالا يف هالالذا العصالالأل،  الالإقألار املؤلالال  أبن هالالذا فن تث – 1
الكتاب له صألاحة، فو ا تهار ءال ته إلوه وىدع إءكارع لذلك، مت  وءه  ازا  من اتهالات 

 الألتوة، وصادرا  ىن دار معألوفة وموتوقة.
 فن تكون ال توى صألاة وواعحة ال إمجال فوها وال بمو .  – 2

:  -وهالالالو ي الالالني فمهوالالالة وعالالالوح ال تالالالوى املكتوبالالالة  –هالالالال( 462ل اخلطوالالالو ال غالالالدادري )تيقالالالو 
ووي  غحل ل م الي إنا  تالو اتالواب فن يطالالت مالا  تالو ويعوالد ءظالألع فواله خوفالا  مالن فن يكالون 

 .(4)قد فبق    مة فو فخّل ب  ظةو
فن ال يكالالالالون امل الالالالي قالالالالد رجالالالالت ىالالالالن هالالالالذع ال تالالالالوى بالالالالال و مال تهالالالالا ل كتالالالالاب فو الالالالالال ة فو  – 3

 ، فو قااا يف حال معو ة   تغريت احلال.(5)إمجااا

                                     
 .308ك6(  هان الق اا 1)
( املقصود ابل تاوى ه ا : فتاوى ى مار العصالأل الالذين يعالذر العالامحل بتق والدهم، ولالوا فتالاوى الصالحابة فو اائمالة ااربعالة فو بالريهم 2)

 من اجملتهدين الالابقني.
 .308ك6( اءظأل  هان الق اا 3)
 .401ك2( ال قوه واملت قه 4)
 .426-423ك2( املصدر الالاب  5)
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فن ال تكالالون ال تالالوى يف قتالالوة ىالالني، فالالإن قتالالاة ااىوالالان ال ي الالالحو حكمهالالا ى الالش ىامالالة  – 4
 ال اء.
هبالالذا القالالم الكتالالو الصالادر  مالالن اجملالامت ال قهوالالة ومؤبالالات االجتهالالاد اتمالالاىحل،  ويلحـق

 .(1)هدين يف املالألة وتوقوعاهتمبل هحل فوىل ابحلكم، ان ف ثألها يتتمن فتار اجملت
  تو بري امل ي .  الثاين :

واملالالألاد هبالالالا : الكتالالالو الالالالي تتتالالالمن بعالالالض فتالالالاوى ى مالالالار العصالالالأل، بالالالوار  اءالالالف مؤل الالالة االالالذا 
الغالأل  فصالة ، فو وردت فوهالا ال تالالوى ىألعالا  فو ى الش بال ول املثالالال، وهالذع الكتالو  الوز االىتمالالاد 

ان املؤلال  تقالة معألوفالا  ابلعدالالة وااماءالة، ونلالك اءاله ى وها إنا توفألت التواب  اآلء ة الالذ أل، و ال
 يعّد اقة  ل  توى فة  وز ااخذ بقوله إال إنا  ان متح وا  هبذع الص ات.

 .التقليد من خالل الصحف واجملالت  –و 
وهالالالو  الالالذلك مالالالن اامالالالور الهالالالائعة يف هالالالذا العصالالالأل، فاملتالالالابت ل صالالالح  واجملالالالةت يف العالالالا  

تالالالالالها يهالالالالالتمل ى الالالالالش ر الالالالالن ل  تالالالالالاوى واابالالالالالا ة ال قهوالالالالالة، حوالالالالاله تتالالالالالوىل اإبالالالالةمحل يةحالالالالال  فن بع
الصالالحو ة فو اجمل الالة ابالالتق ال فبالالا ة القالالألار وىألعالالها ى الالش فحالالد امل تالالني،   ت هالالأل الالالالؤال وجوابالاله، 

 وقد يكون ل عض الصح  ىا  معني يتوىل اإجابة ى ش اابا ة بهكل دائم.
 الة الالالذ أل وهالحل : فه والالة امل الي، و الالون والتق والد هبالالذع الطأليقالة جالالائه إنا تالوفألت التالالواب  اآلء

ال تالالوى واعالالحة وصالالألاة، ولوالالالف مالالن ق والالل قتالالاة ااىوالالان، و  يألجالالت ى هالالا امل الالي، إعالالافة إىل 
 عابطني آخألين مهمني  تصان هبذع القتوة ومها :

 فن تكون الصحو ة موتوقة وصادر  ىن جهة معألوفة ابلصد  وااماءة والدقة يف ال قل. – 1
 ألر الذري يتوىل هذا اامأل تقة معألوفا  ابلعدالة وااماءة. فن يكون ا  – 2

ونلالالك ان املط وىالالالة يف هالالذا  الالاملخرب ابل تالالوى، فالالة يق الالل خربهالالا إال إنا تالالوفألت فوالاله هالالذع 
 الهألوا.

                                     
ة   الالار الع مالالار، وال ج الالة الدائمالالة لإلفتالالار يف املم كالالة العألبوالالة الالالالعودية، وال تالالاوى الصالالادر  مالالن ( ونلالالك  ال تالالاوى الصالالادر  مالالن هواالال1)

 اجملمت ال قهحل اإبةمحل سكة املكألمة، فإهنا تذيل أبتار الع مار الذين اجتهدوا يف املالألة وتوقوعاهتم.
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ويف اىتقادري فءاله البد من اجتمالاا هالذين الهالأل ني، وفءاله ال يغالر فحالدمها ىالن اآلخالأل، فمالا 
ا الهالالالألا ااول فالالالألن الصالالالحو ة إنا   تكالالالن معألوفالالالة ابلصالالالد  الهالالالألا الثالالالاين فتع و الالاله االالالاهأل، وفمالالال

وااماءالالة فالالالة يالالؤمن م هالالالا التالالدلوا يف ابالالالم ا الالألر، فو امل الالالي، فو يف ال تالالوى ناهتالالالا، ابالجتالالالهار، فو 
 االختصار املخل، فو ال قل اخلا  ، بل رسا فو  ف مبأليأل ال تاوى إىل من هو لوا فهة  لذلك.

 .رات واملطوايت التقليد من خالل املنشو  –ز 
وهالالالالحل االالالالاهأل  بالالالالدفت ت تهالالالالأل يف هالالالالذا العصالالالالأل بهالالالالكل   الالالالري، حوالالالاله ءةحالالالال   ثالالالالأل  ااورا  
والربو الالألات الالالالي تالالوزا فو تع الال  يف اامالالا ن العامالالة وخصوصالالا  يف املالالالاجد والالالي تتتالالمن بعالالض 
ال الالالوائد وال صالالائح والتوجوهالالات، وقالالد يهالالتمل بعتالالها ى الالش فتالالوى احالالد ى مالالار العصالالأل يف قتالالوة 

 معو ة.
ذع امل هالالالالورات إن  اءالالالالف صالالالالادر  مالالالالن جهالالالالة معألوفالالالالة وموتوقالالالالة فوجالالالالوز االىتمالالالالاد ى وهالالالالا وهالالالال

وااخالالذ هبالالالا،  ال وائالالالد وال صالالالائح الالالي تصالالالدر مالالالن جهالالالات رتوالالة، مثالالالل مكاتالالالو الالالالدىو  )التابعالالالة 
لوزار  الهاون اإبةموة(، ورائبة اإفتالار، ووزار  احلالش، وبريهالا، وي حال  هبالا مالا يصالدر مالن جهالة 

 حكوموة،  املؤبالات اخلريية املعتمد ، و وها.متصة وإن   تكن 
وإن  اءالالالف  هولالالالة املصالالالدر، فو صالالالادر  مالالالن جهالالالة بالالالري مولالالالة، فو بالالالري موتوقالالالة، فالالالة  الالالوز 
االىتماد ى وها، وال تربف الذمة ابلتق ود من خةاا، ونلك ان ال ا الأل االا  الاملخرب ابل تالوى، وقالد 

 .(1)قة معألوفا  اباماءة والعدالةتقدع فءه يه ا يف ق واا فن يكون ال اقل اا ت
 .الفيديو واألقراص اجلافة واملرنةو الكاسيت  أشرطة التقليد من خالل –ح 

وهالالالو مالالالن اامالالالور الهالالالائعة يف هالالالذا العصالالالأل ت عالالالا  الءتهالالالار اا الالالأل ة وااقالالالألا  الالالالي تتتالالالمن 
 ىاعألات فو دروبا  ل عض الع مار والدىا  و   ة الع م.

ما توفألت التواب  الي ب   بواهنا ى د الكالةع ى الش التق والد وفخذ ال توى م ها جائه مىت 
من خةل الت  از واإناىة بهألا فن تكون اتهة املصدر  اا موتوقة ومعألوفة اباماءة والصالد ، 
ونلك ان التهويأل وتق ود ااصوات واإعافة واحلالذن مالن اامالور الالي ميكالن إجألاؤهالا ى الش هالذع 

غالالالحل ملالالالن يأليالالالد االىتمالالالاد ى وهالالالا وفخالالالذ ال تالالالوى م هالالالا فن يتحقالالال  الوبالالالائل بكالالالل يالالالالأل وبالالالهولة، فو  
ويتث الالالف مالالالن صالالالحة املالالالاد  املالالالالج ة بكالالالل وبالالالو ة ممك الالالة، وب الالالار  ى الالالش نلالالالك فالالالة تالالالربف نمتالالاله أبخالالالذ 

                                     
 .83، وآداب ال توى 83، وص ة ال توى 91ك1( اءظأل فتاوى ابن الصةح 1)
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ال تالالاوى مالالالن اا الالالأل ة وااقالالالألا  الالالي ال يعالالالألن مصالالالدرها اىتمالالالادا  ى الالش معألفتالالاله بصالالالور  امل الالالي فو 
 ة الذ أل.صوته ، فإن هذا ال يك حل لةحتماالت اآلء 

 .التقليد من خالل شبكة اإلنرتنت – ط
وهو من فحدر ما ابتجد يف هذا ال اب، ءظألا  ان هذع التق وة فص حف متاحالة اب الو 

 ال اء يف  افة فرجار العا .
ومالالا مالالن  الالك يف فن هالالذع الهالال كة قالالد يالالالألت ى الالش ال الالاء بالال ل احلصالالول ى الالش املع ومالالات 

اع، خصالالوصا  مالت تالوفأل ىأل الات ال حاله الالالأليعة والالي واملعارن املخت  الة، وم هالا ال تالاوى وااحكال
ميك ها ابتقألار ومجت فب و املع ومات املتالوفأل  ى الش هالذع الهال كة بهالأن القتالوة املط وبالة يف تالوانف 

 ق و ة.
 والتق ود ىرب   كة اإء ءف يتم من خةل ق وات متعدد  فمهها ما أييت:

 .كام املواقع اإللكرتونية املتضمنة للفتاوى واألح – 1
 وهحل ى ش عألبني :

 املواقت اخلاصة ابلع مار وامل تني : األول :
فاملالتخدع اذع اله كة يةح  وجود مواقالت خاصالة لال عض ى مالار هالذا العصالأل ميكالن مالن 
خةاا معألفة رفري العا  فو امل ي يف املالالائل الالي بال   لاله اإفتالار فوهالا،  مالا ميكالن ل عالامحل بالؤال 

 ألفة جوابه من خةل املوقت، فو بوابطة الربيد اإلك وين اخلا  به.امل ي يف مالألة معو ة، ومع
 املواقت اإبةموة العامة . الثاين :

وهالحل  ثالري  جالدا  ثمالد هللا، وقالد خصالب القالائمون ى وهالا قالالما  ل  تالاوى واابالا ة، ثوالاله 
ى مالالالار يقالالوع املهالالالألفون ى الالالش املوقالالالت بالالالدور الوبالالالو  بالالالني الالالالالائل وامل الالالي، ويوجالالالد يف بعالالالض املواقالالالت 

مت ألبالالون  فو  الال ه مت الالألبني ل قوالالاع هبالالذع املهمالالة،  مالالا يتالالوفأل يف بعالالض املواقالالت ر الالن خالالا  ل تالالاوى 
بعض الع مار املهالهورين يف هالذا العصالأل،  الهالوخ ى الدالعهيه بالن ابز ر اله هللا، والهالوخ ىمالد بالن 
صالالالاحل العثومالالالني ر الالاله هللا، ور الالالن خالالالا  بقالالالألارات اجملالالالامت ال قهوالالالة، وبعالالالض مؤبالالالالات االجتهالالالاد 

 اتماىحل، وهحل متاحة لكل من يدخل ى ش هذا املوقت.
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جالالائه إنا تالالوفألت التالالواب  العامالالة املتع قالالة  –يف االالر  –والتق والالد مالالن خالالةل هالالذع املواقالالت 
وت الالف ل مق الالد صالالحة ءالالال ة ال تالالوى إىل العالالا ، ونلالالك مالالن خالالالةل  -والالالي بالال   بواهنالالا-ابل تالالوى 

 الالالان موقعالالالا  مهالالالهودا  لالالاله اباماءالالالة   التحقالالال  مالالالن حالالالال املوقالالالت اإلكالالال وين الالالالذري ءهالالالألت فوالالاله، فالالالإن
والصالالالد  والتحالالالألري يف ءقالالالل ال تالالالاوى، والقالالالائمون ى والالاله فاء معألوفالالالون هبالالالذع اخلصالالالال فوجالالالوز لالالاله 

 حو اذف ااخذ ابل توى  والعمل هبا، وإال فة.
 .املنتدايت وساحات احلوار  – 2

وبعتالالها  وتعالالد مالالن ف ثالالأل املواقالالت جانبوالالة ملالالالتخدمحل اإء ءالالف، وهالالحل  ثالالري  جالالدا  ومت وىالالة،
مصالالالالالب ل  قالالالالالاش يف القتالالالالالاة الهالالالالالألىوة،  الالالالالالالاحات اإبالالالالالةموة، وامل تالالالالالدةت التابعالالالالالة ل مواقالالالالالت 

 اإبةموة، وبريها.
ى الالالالش  -فحوالالالاا  –واملتالالالابت ل م تالالالدةت الهالالالالألىوة يةحالالال  ا الالالالتمال بعالالالض املقالالالاالت والالالالالألدود 

فن فب الو فحكاع وفتاوى لع مار هالذا العصالأل يف القتالاة الالي  الألري ال قالاش حواالا،  مالا يةحال  
الكتالالاب فوهالالالا يالالالالتخدمون فتالالالار مالالالالتعار  وال يصالالألحون أبتالالالائهم احلقوقوالالالة، ولالالالذا فالالالإن االىتمالالالاد 
ى وها، والتق ود من خةاا بري جائه، ونلك ان ال اقل ل  توى  هول العني واحلالال، وقالد تقالدع 

ابلعدالالالالة فومالالالا متالالالش فءالالاله يهالالال ا يف التق والالالد اىتمالالالادا  ى الالالش ال قالالالل فن يكالالالون ال اقالالالل تقالالالة معألوفالالالا  
 وااماءة.

فالالإن  الالان ال اقالالل ل  تالالوى يف م تالالدى مالالن امل تالالدةت يكتالالو ابتالاله الصالالأليح فوجالالوز االىتمالالاد 
ى الالش ءق الاله إنا  الالان معألوفالالا  اباماءالالة والعدالالالة والصالالد ، و/ الالد املق الالد مالالن صالالحة ءالالال ة املكتالالوب 

ن فن إلوالالاله، إبقالالالألارع بالالالذلك، فو بهالالالهاد  العالالالدل، فو مالالالن خالالالةل معألفالالالة حالالالال امل تالالالدى، والتحقالالال  مالالال
 القائمني ى وه ممن تتوفأل فوهم الهألوا الةزمة لق ول اخلرب.

 . املراسالت الكتابية املباشرة – 3
 وهالحل الي تالمش يف ىألن مالتخدمحل اله كة الع ك وتوة بال والدرد ةو فو : والهاتو.

وهالالالذع اخلدمالالالة تتالالالوح ل عالالالامحل الالالالذري يالالالالتخدع اإء ءالالالف التواصالالالل مالالالت امل الالالي، فو مالالالت اقالالالل 
ل م ا الالأل مالالالن خالالةل الكتابالالة، ثوالالاله يكتالالو املق الالد فو العالالالامحل بالالؤاله ى الالش اتهالالالاز ال تالالوى بهالالك
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اخلالالالا  بالالاله فوظهالالالأل يف حلظالالالات معالالالدود  ى الالالش اتهالالالاز اخلالالالا  ابمل الالالي فو اقالالالل ال تالالالوى،   أيتوالالاله 
اتالالالواب بالالال  ا الطأليقالالالة، ويكالالالون ه الالالالك  الالالال لةبت الالالالار وال قالالالاش حالالالول املالالالالألة مالالالن خالالالةل 

 أل.الكتابة لكوهنما ى ش اتصال م ا 
وهالالذا ال الالوا مالالن التواصالالل قالالد يالالتم يف املواقالالت العامالالة ل مألابالالةت الكتابوالالة، وقالالد يكالالون ىالالرب 
املاب جأل اخلا  بكلف م هما، فإن  ان يف املواقت العامة فوظهأل يل فءاله ال  الوز االىتمالاد ى واله يف 
ال تالالوى لتعالالذر التحقالال  مالالن  خصالالوة امل الالي فو اقالالل ال تالالوى ومالالدى تالالوفأل الهالالألوا فوالاله، وإن  الالان 

رب املابالالال جأل اخلالالالا  بالالاله فوجالالالوز إنا ت الالالف لالالالدى املق الالالد صالالالحة ءالالالال ة الربيالالالد اإلكالالال وين ل عالالالا  فو ىالالال
 امل ي، إبىةءه نلك، فو بوابطة  هاد  العدول، و وها من الوبائل املعترب .

 . االتصال اإللكرتوين املباشر "املاسنجر" – 4
 مق الد فن يتواصالل مالت وهو  ذلك من الوبالائل املتاحالة يف  ال كة اإء ءالف، حواله ميكالن ل
 امل ي ابلصوت فق ، فو ابلصوت والصور  بوابطة هذع الوبو ة املتقدمة.

فإن  ان االبت تار من خةاا معتمدا  ى ش الصوت فق  فحكمه  حكم التق والد بوابالطة 
ااات  العالادري، ى الش اىت الار فن املابال جأل يف هالذا اتاءالو  ااالات  ، وإن  اءالف التق والة مت  الة، 

فن بعالالالالض مالالالالالتخدمحل  الالالال كة اإء ءالالالالف يالالالالالتخدمه بالالالالدية  ى الالالاله يف املكاملالالالالات الدولوالالالالة  ولالالالالذا  الالالالد
 الخن ا  تك  ته.

وإن  الالالان االبالالالت تار معتمالالالالدا  ى الالالش الصالالالوت والصالالالالور  فحكمالالاله حكالالالم التق والالالالد مالالالن خالالالالةل 
الت  از يف بالألامش اإفتالار امل ا الأل  إنا  الان املهالاهد متواصالة  مالت امل الي ىالرب ااالات ، وقالد تقالدع فن 

 بو ة جائه  إنا توفألت التواب  الةزمة والي ب   بواهنا ه او.هذع الو 
 .غرف البالتوك  – 5

وهالالحل خدمالالالة إلك وءوالالالة ميكالالن مالالالن خةاالالالا ت ظالالوم حالالالوار بالالالني ىالالد  ف الالالخا  يف قتالالالوة مالالالن 
القتالالالالاة بوابالالالالطة  الالالالخب يتالالالالوىل إدار  احلالالالالوار وتوزيالالالالت اادوار ، وهالالالالحل  الالالال وهة ابل الالالالدوات العامالالالالة، 

ميكالن ملالن يالدخل هالذع الغالألن فن يالالتمت إىل احلالوار، وفن يهالارو فواله وح قات ال قاش املعألوفة، و 
 إنا تح له املهألن.
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واملتالالابت لغالالألن ال الالالتوو يةحالال  وجالالود بعالالض الغالالألن الالالي تعالال  ابلقتالالاة الدي والالة الهالالألىوة، 
ثوالاله ت  الاله ىالالاور ال قالالاش ى الالش مالالالألة مالالن املالالالائل ويالالديل  الالل مهالالارو فوهالالا بألفيالاله، وقالالد يتتالالمن 

ل تالالاوى احالالد ى مالالار هالالذا العصالالأل، وقالالد تقالالوع بعالالض هالالذع الغالالألن ب قالالل بعالالض احلالالوار ءقالالل بعالالض ا
ا اعألات فو الدروء الهألىوة احالد الع مالار فو الالدىا  ى الش ااالوار م ا الأل ، فو باله بعالض املالواد 

 املالج ة ام.
 وهذع الغألن ى ش ءوىني :

هالالذع  ال ال الالوا ااول : بالالألن  هولالالة احلالالال ال يع الالم مكاهنالالا وال يعالالألن القالالائمون ى وهالالا، و 
 الالالالالوز التق والالالالالد مالالالالالن خةاالالالالالا أبري حالالالالالال مالالالالالن ااحالالالالالوال، الحتمالالالالالال التالالالالالدلوا والكالالالالالذب واحلالالالالالذن 
واإعالافة، واملق الالد مالأمور ابالجتهالالاد يف ال حاله ىالالن امل الي الالالذري تالربف نمتالاله بتق والدع، وهالالو فمالالأل ال 

 ميكن فن يتحق  ى ش الوجه الهألىحل يف هذع الغألن.
دارهتالا واإ الألان ى وهالا بعالض  الةب الع الم ال وا الثالاين : بالألن معألوفالة ومهالهور  ويتالوىل إ

الثقات املههود ام اباماءة والعدالة فحكمها  حكم التق ود من خةل اإناىة، وقالد تقالدع فءاله 
 جائه بتواب  ىدد  ب   بواهنا ه او.

 .التقليد من خالل الربيد اإللكرتوين  – 6
 ي فن ي عاله ربالالة وهو فحد اخلدمات املتاحة ى ش   كة اإء ءف، حواله ميكالن ل مالالت

مكتوبة بوابطة جهاز احلابو اآليل إىل الربيالد اإلكال وين اخلالا  ابمل الي،   يت قالش م اله اتالواب 
 ى ش الربيد اخلا  به.

وسا فهنا تقوع فبابالا  ى الش الكتابالة، فةبالد مالن تالوفأل التالواب  الالي بال   بواهنالا ى الد الكالةع 
ا او إعالالافة إىل عالالابطني آخالالألين  تصالالان هبالالذع ى الالش التق والالد اىتمالالادا  ى الالش الربيالالد ااالالات حل وال الال

 الوبو ة ومها:
فن تث ف لدى املق د ءال ة الربيد اإلك وين إىل امل الي بطأليال  معتالرب،  تصالألاه باله، فو  –ف 

 إىةءه ى ه، فو ىن  ألي  خرب الثقة، فو من خةل ءهأل جهة رتوة له.
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فو العالا ،  الذ ألع لةبالم فن يتتمن اتواب ما يدل ى الش فءاله صالادر مالن ق الل امل الي  –ب 
 يف فول الألبالة، فو آخألها، و و نلك.
 

 املسألة الثانية
 التأصيل الشرعي للتقليد بواسطة الوسائل احلديثة

بعالد فن ت الالني ل الالا فهالم صالالور التق والالد الالي ابالالتجدت يف العصالالأل احلاعالأل، وحكالالم  الالل صالالور ، 
ااصالول الهالألىوة الالي  ميكالن  والتواب  الي البد م ها ى د احلاجالة إىل نلالك: بقالحل فن ء الني فهالم

 فن  ألل  ى وها القول جبواز التق ود من خةل الوبائل احلديثة، وهحل يف ءظألري تةتة:
 .وسيلة توقيفية  للتقليداألول : ليس 

فاإبالالةع حالالني فوجالالو ى الالش العالالامحل ات الالاا العالالا  وبالالؤاله ىمالالا يهالالكل ى والاله يف دي الاله بقولالاله 
  االدد وبالالو ة معو الة ل قوالالاع هبالذا اامالالأل،  (1) تعلمــون{ســألوا أهـل الــ كر إن كنـتم الا}فتعالاىل : 

وإذالا جعالالل مبصالو ه مو الالوال  إىل املك  الالني، ومالن /مالالل الوبالائل الالالي جالالألى بوابالطتها الت  والاله أبصالالل 
 الدين والألبالة بهل ى وه إدراو هذا املع  من دون فد  الت اء.

فالالة ابملهالالافهة، حوالاله   االالض فالال   صالال ش هللا ى والاله وبالال م   ي  الاله هالالذا الالدين إىل ال الالاء  ا
هبذا الهألن إال من  ان اتأل  الاله من الصالحابة، وإذالا  الان ي  اله احلاعالألين بقولاله، فو فع اله، 

، وبعالد وفاتاله صال ش هللا ى واله وبال م (2)فو إ ارته، وي عه الألبل اتر ، ويكتالو الكتالو اتر  فخالألى
ر، وقد فمجت املال مون ى ش قوالاع صار االىتماد يف معألفة الدين فصوال  وفألوىا  ى ش ال قل وااخ ا

 احلجة ى ش ال اء هبذا الطألي . 

                                     
 .43( بور  ال حل آية 1)
، 381ك2، وقوا الالت اادلالالة 27ك2، وفصالالول الالألخالالالحل 337ك1، واملعتمالالد 389، 164ك1، والربهالالان 110ك1( اءظالالأل العالالد  2)

، 278، و الالالالألح ت قالالالالوح ال صالالالالول 262-261ك4، وا صالالالالول 267، 117ك1، واملالتصالالالال ش 72ك1واإحكالالالالاع البالالالالن حالالالالهع 
 .265ك4وإىةع املوقعني  ،307ك2، واإهبا  582-581ك2، 380ك1وروعة ال ااأل 
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وهذا امل هش م ه ص ش هللا ى وه وب م يدل ى ش فءه ال ماءت مالن ابالتعمال الوبالائل امل احالة 
 واملهألوىة يف مبقو  الغاةت الهألىوة، والتق ود بوابطة الوبائل احلديثة يدخل يف هذا اإ ار.

 التوسعة على الناس. حتققه الوسائل الثاين : إابحة التقليد هب 
فالالإن مالالن فهالالم املقاصالالد الالالي جالالارت الهالالأليعة بألىايتهالالا رفالالت احلالالأل  ىالالن املك  الالني، والتخ والال  

، وهالالحل فحالالد ااصالالول (1)ى الالوهم، ومالالن القواىالالد اخلمالالا الكالالربى قاىالالد : واملهالالقة جت الالو التوالالالريو
 .(2)االقطعوة الثابتة يف الكتاب والال ة، وفب و الألخب الهألىوة م  وة ى وه

والتق والالد ىالالرب الوبالالائل احلديثالالة اقالال  هالالذا املقصالالد الهالالألىحل املهالالم، ولالالو قوالالل بتحألميالاله ادى 
نلالالالالك إىل إحلالالالالا  الع الالالالف واملهالالالالقة ابملك  الالالالني، وتعطوالالالالل ااحكالالالالاع الهالالالالألىوة، ءظالالالالألا  لكثالالالالأل  العالالالالواع 

 واءتهارهم يف فرجار العا    ه، وق ة اجملتهدين، بل وءدرهتم يف  ثري من ااحوان.
 هالالالذا ال الالالاب ال ختالالالتب ثالالالاالت التالالالألور  فو االعالالالطألار، وإذالالالا تهالالالمل احلاجالالالة  والتوبالالالعة يف

 .(3) ذلك، ان احلاجة ت هل م هلة التألور  خصوصا  إنا  اءف ىامة ل  اء   هم
 الثالث : القياس .

الالالالل ا الالالالا  بال الالالالا  لالالالالدى املق الالالالد فوجالالالالالوز  وصالالالالورته يف هالالالالالذع املالالالالالألة : فهنالالالالالا وبائالالالالالل م احالالالالالة مبصمّل
، والظالالالن الالالالألاجح حجالالالة مت عالالالة يف (4)بالالالالا  ى الالالش ءقالالالالل الثقالالالة، واخلالالال ، والكتابالالالةاالىتمالالالاد ى وهالالالا قوا

 .(5)الهألىوات

                                     
، و  الالة 97ك1، واجملمالالوا املالالذهو 74، واا الال اع وال ظالالائأل البالالن  الالوم 76، واا الال اع وال ظالالائأل ل الالالوو حل 269ك2( اءظالالأل امل ثالالور 1)

 .17ااحكاع العدلوة ماد  
 .346، 341-340ك1( اءظأل املوافقات 2)
، و الألح القواىالالد 32، و  الالة ااحكالاع العدلوالة املالالاد  291بالن  الوم ، واا ال اع وال ظالالائأل ال88( اءظالأل اا ال اع وال ظالالائأل ل الالوو حل 3)

 .84ك4، وت وني احلقائ  209ال قهوة ل هرقا 
، وفتالالاوى ابالالالن 100-99ك6، وا صالالالول 402-399ك2( بالال   القالالالول أبن هالالذع الوبالالالائل معتالالرب   الالالألىا . اءظالالأل ال قوالالاله واملت قالاله 4)

 .311-310، واا  اع وال ظائأل ل الوو حل 265-264ك4، وإىةع املوقعني 83، وص ة ال توى 91ك1الصةح 
، و الالألح العتالالد 501ك2، وروعالالة ال الالااأل 184ك3هبالالا  ، واإ207، 127ك4، واإحكالالاع لآلمالالدري 148ك6( اءظالالأل ا صالالول 5)

 .285ك2
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فمالالالالالا  وهنالالالالالا وبالالالالالائل م احالالالالالة : فألهنالالالالالا مالالالالالن اا الالالالالوار ال افعالالالالالة واادوات امل والالالالالد  إنا فحالالالالالالن 
، املقوالالالد  ل قاىالالالد  (1)ابالالالتعمااا، فتالالالدخل مبالالالف القاىالالالد  الهالالالألىوة : وااصالالالل يف امل الالالافت اإابحالالالةو

 .(2)صل يف اا وار اإابحةواملههور  : واا
وفمالالا  وهنالالا مبصالالل ا الالا  بال الالا  لالالدى املق الالد : فدلو الاله اىتمالالاد ال الالاء ى وهالالا يف فب الالو  الالاون 
حواهتم، ف حن  دهم يطما ون إلوها يف معامةهتم املالوالة، واإداريالة، وبريهالا، ولالو   تكالن م والد  

بواهنالالالا يف  الالالل صالالالور  يتهايالالالد ل ظالالالن ملالالالا اىتمالالالدوا ى وهالالالا يف نلالالالك، ومالالالت تالالالوفأل التالالالواب  الالالالي بالالال   
 حصول الظن بوابطتها، ويتع  االحتمال.

 املسألة الثالثة
 الوسائل احلديثة؟العمل بفتوى اجملتهد عرب  العاميمىت يلزم 

سالالا فءالالاله قالالد جالالالألى بوالالان حكالالالم التق والالد مالالالن خالالةل الوبالالالائل احلديثالالة فةبالالالد ق الالل ختالالالاع هالالالذا 
 ال ازلة. املط و من بوان هذع القتوة املهمة املتع قة هبذع 

اتالالالا  إىل  الالالحلر مالالالن الت صالالالول، فالالالإن ل عالالالامحل مالالالت هالالالذع  -يف االالالر–وثالالاله هالالالذع املالالالالألة 
 الوبائل حالتني:

فن يعتمالالالد ى وهالالالا يف االبالالالت تار فوتخالالالذها بالالال وة  ل وصالالالول إىل امل الالالي وبالالالالؤاله  احلالـــة األوىل :
فو مالالالالن خالالالالةل  مهالالالالافهة فو  تابالالالالة،  االبالالالالت تار بوابالالالالطة ااالالالالات ، فو ا ادتالالالالة اإلك وءوالالالالة امل ا الالالالأل ،

الالالربامش الت  هيوءوالالة فو اإناىوالالالة امل ا الالأل ، فو بوابالالالطة ال الالا ا، فو الربيالالالد العالالادري، فو اإلكالالال وين، فو 
و الالو نلالالك مالالن الوبالالائل احلديثالالة الالالي ميكالالن مالالن خةاالالا التواصالالل بالالني امل الالي  ،مالالن خالالةل الصالالح 

  .واملالت ي
ا ي ق الالاله اجملتهالالالدو، وقالالالد ن الالالأل وهالالالذع احلالالالالة تالالالدخل مبالالالف مالالالالألة : ومالالالىت ي الالالهع العالالالامحل العمالالالل سالالال

 ، فمهها ما أييت:(3)ااصولوون فن الع مار اخت  وا فوها ى ش ىد  فقوال

                                     
 .487ك1، والتمهود لألب وري 322ك4، وال حأل ا و  177ك3، واإهبا  131ك6( اءظأل ا صول 1)
، وفالالتح ال الالارري 535ك1، والت صالالأل  77ك24، وامل الالالوا 67ك4، والتمهوالالد البالالن ى الالدالرب 177ك1: ا  الالش ( اءظالالأل يف هالالذع القاىالالد  2)

 .387ك2املوقعني  إىةع، و 306ك1، وامل ثور 161ك1، و هان الق اا 60، واا  اع وال ظائأل ل الوو حل 656ك9
، وال حالالالالالأل ا الالالالالو  80اب ال تالالالالالوى ، وآد81، وصالالالالال ة ال تالالالالالوى 90ك1، وفتالالالالالاوى ابالالالالالن الصالالالالالةح 358ك2( اءظالالالالالأل قوا الالالالالت اادلالالالالالة 3)

 .264ك4، وإىةع املوقعني 524، واملالود  471ك3، والتقأليأل والتح ري 596ك4
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 فءه ي همه العمل ابل توى سجألد صدورها من امل ي. – 1
فءالاله ال ي همالاله العمالالل بقالالول امل الالي إال إنا وقالالت يف ء الالاله صالالحته وحقوقتالاله، وهالالو اختوالالار ابالالن  – 2

 .(1) هال(489الالمعاين )ت
 فن ال توى ال ت همه إال إنا  ألا يف العمل هبا. – 3
 .(2) هال(794فهنا ال ت همه إال ابلتهامه، وهو اختوار الهر هحل )ت – 4
فءه ال ي هماله العمالل بقالول امل الي إال إنا    الد بالريع، بالوار التالهع باله فو ال، وهالو اختوالار ابالن  – 5

 هال(.643الصةح )ت
 هو القول اخلاما القاعحل ابلت صول. -فى م وهللا –يف هذع املالألة  والقول املختار

هال( : ووالذري تقتتوه القواىد فن ء صل ف قول إنا ففتاع امل ي 643قال ابن الصةح )ت
ءظأل فإن   يوجد م ف آخأل لهمه ااخذ ب تواع، وال يتوق  نلك ى ش التهاماله ال اباخالذ ابلعمالل 

 ء ا اامأل، فإن فألعه التق والد  مالا وال بغريع، وال يتوق  فيتا  ى ش بكون ء اله إىل صحته يف
ىألن، وإن وجد م توا  آخأل فإن ابت ان فن الذري ففتالاع هالو ااى الم وااوتال  لهماله مالا ففتالاع باله ب الار  
ى ش ااصح يف تعو ه... وإن   يالتنب نلك   ي همه ما ففتاع جملألد إفتائه إْن  وز له ابالت تار بالريع 

فالإن وجالد االت الا  وحكالم باله ى واله حالا م لهماله حو االذف وهللا وتق ودع وال يع م ات اقهما يف ال توى، 
 .(3)هال-فى موف

فن يالمت ال توى فو  دها مكتوبة يف إحدى هالذع الوبالائل، وهالحل مالالألة  احلالة الثانية :
ىمالف هبالا ال  الالوى يف هالذا العصالأل مالالت دخالول وبالالائل اإىالةع و ال كات املع ومالالات يف  الل م الالهل، 

يف بوالوهتم ىالرب هالذع الوبالالائل املت وىالة، ورسالا تالت العالالامحل  حواله فصال ح امل تالون يط الون ى الالش ال الاء
فو قألف يف وبو ة م ها فتوى يف مالألة اتاجها فو تهكل ى وه، فهالل  الوز لاله التق والد م ا الأل ؟ فو 

 البد لذلك من عواب  و ألوا؟.

                                     
 .358ك2( اءظأل قوا ت اادلة 1)
 .596ك4( اءظأل ال حأل ا و  2)
 . 90ك1( فتاوى ابن الصةح 3)
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إن اإجابالالة ى الالش هالالذا الالالالؤل تتط الالو الت صالالول يف هالالذع القتالالوة، فالالإن حالالال املق الالد ه الالا ال 
 ين:  و من فمأل 

فن تكون لديه معألفة بابقة ابلعا  الذري صدرت م ه ال توى، وفءه ممن تربف الذمالة  األول :
بتق ودع، فحكمه حو اذ  حكم املالت ي ب  اله، وقد تقدع فن املختار يف نلك فءاله ت هماله ال تالوى 

، وفن نلالالك ال يتوقالال  ى الالش التهامالاله، وال ى الالش بالالكون ء الالاله إىل صالالالحة (1)إنا    الالد م توالالا  آخالالأل
ولالالاله، ان فالالالأل  العالالالامحل التق والالالد، وإن وجالالالد م توالالالا  آخالالالأل فالالالإن ابالالالت ان لالالاله فن ااول هالالالو ااى الالالم ق

وااوت  فاملختار فءه ت همه فتواع، وإن   يالتنب له نلك   ت همه هذع ال توى سجألد تاىاله االا، فو 
 ىثورع ى وها، اءه  وز له ابت تار بريع وتق ودع.

وهالالو فمالالأل  الالائت يف  - ىالالرب هالالذع الوبالالائل ق الالل نلالالكفن يكالالون بالالري ىالالارن ابمل الالي  الثــاين :
فحو االذف ي همالاله الالالؤال ىالالن حالاله، فالالإن  -بالألامش اإفتالالار الت  هيوءوالة، واإناىوالالة، واملواقالت اإلك وءوالالة

ىألن بوابطة خرب الثقة العدل فه وته لةجتهاد وفءه ممن تربف الذمة بتق ودع، فاحلكم ه ا  الاحلكم 
ش حاله    ه له تق ودع وال ااخذ ب تواع ى ش املختار من فقالوال يف اامأل ااول، وإن   يق  ى 

فهل الع م، ونلك ان من وجو ى وه ق ول قول بريع فو همه معألفة حاله، ولالذا  الو ى الش اامالة 
معألفالالة حالالالال الألبالالالول ابل ظالالالأل يف معجهاتالالاله، و الالالو ى الالالش احلالالالا م معألفالالالة حالالالال الهالالالهود يف العدالالالالة، 

 .(2)وان  هول احلال قد يكون فجهل من املق د وى ش امل ي معألفة حال الألاوري،
 الالال كألات الالالذين يالالالتخدمون ااتالالار   –وإنا    الاله تق والالد  هالالول احلالالال فمجهالالول العالالني 

 من ابب فوىل. –املالتعار  يف   كة اإء ءف 

                                     
 .308ك6الق اا  ، و هان524، واملالود  90، وفتاوى ابن الصةح 386ك2( اءظأل ال قوه واملت قه 1)
 .403ك2، وفواتح الأل وت 588ك4، وال حأل ا و  1022ك3، وروعة ال ااأل 390ك2( اءظأل املالتص ش 2)
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 ةـامتـاخل
احلمالالد هلل الالالالذري ب عمتالاله تالالالتم الصالالاحلات ، والصالالالة  والالالالةع ى الالالش ال الال  اامالالالني ىمالالد بالالالن 

  -هللا ى وه وى ش آله وصحابته فمت الصة  وفز ش التال وم، فما بعد :ى د
فالالالإن موعالالالوا ال الالالوازل ااصالالالولوة يعالالالد فحالالالد املوعالالالوىات املهمالالالة الالالالي   ت الالالل حالالالىت اآلن مالالالا 

تالالالتحقه مالالن ال حالاله والدرابالالة، وقالالد حاولالالف يف هالالذا ال حالاله املختصالالأل فن فبالال   التالالور ى الالش  
ااصالالولوة، واملالال هش الهالالألىحل يف ابالالت  اا فحكامهالالا، هالالذع املالالالألة مالالن خالالةل بوالالان حقوقالالة ال الالوازل 

والالوا  التالار حل االا، وفهالم صالورها الالي اهالألت يف ىصالألا احلاعالأل، مالت بوالان احلكالم الهالألىحل يف  
  ل صور ، والتواب  املعترب  فوها، واملالائل ااصولوة نات الص ة ابل ازلة.

 وقد خألجف من درابة هذع املوعوىات ابل تائش اآلتوة :
ألاد ابل الالوازل ااصالالولوة :  والوقالالائت اتديالالد  املتع قالالة سالالالائل فصالالولوةو، فو: والوقالالائت املالال – 1

 ااصولوة املالتجد و.
املالالال هش الهالالالألىحل يف ابالالالت  اا حكالالالم ال الالالوازل ااصالالالولوة يقتتالالالحل ال حالالاله ىالالالن حكمهالالالا يف  – 2

د والقوالالاء، املصالالادر املت الال  ى وهالالا، فالالإن   يظ الالأل اجملتهالالد ابحلكالالم تعالالني ى والاله ابالالت  ا ه بطأليالال  االجتهالالا
 فو من خةل ال ظأل يف مقاصد التهأليت ومألاموه، وف  التواب  املعترب  لةجتهاد يف ال وازل.

 اءالالالف ال الالالداةت ااوىل لظهالالالور ال الالالوازل ااصالالالولوة بعالالالد وفالالالا  الألبالالالول صالالال ش هللا ى والالاله وبالالال م   – 3
الوقالالائت  م ا الالأل  حو مالالا بالالألز اإمجالالاا  مصالالدر مالالن مصالالادر التهالالأليت يف ىصالالأل الصالالحابة،   توالالالف بعالالدع

ااصالالولوة اتديالالد ،  عمالالالل فهالالل املدي الالالة، واالبتحالالالان، والقوالالالاء بصالالوغته االصالالالطةحوة، وبريهالالا، حالالالىت 
 ا تم ف ماد  ى م فصول ال قه مت هناية القألن الألابت ااجألري تقألي ا .

بعالالالالد اءقالالالالألا  اائمالالالالة اجملتهالالالالدين، وبالالالالد ابب االجتهالالالالاد، وا تمالالالالال املالالالالاد  ااصالالالالولوة،  – 4
ة   يعالد ه الالك  الال إعالافة دلوالل إىل اادلالة الالي اصالط ح ى وهالا اائمالالة، وابالتقألار فصالول اائمال

فو اخال اا حكالم جديالالد، فو االجتهالاد يف فصالالول ال قاله القطعوالالة، و الل دىالالوى ل تجديالد يف فصالالول 
ال قالالاله تتتالالالمن  الالالواا  مالالالن نلالالالك فهالالالحل اب  الالالة ومالالالألدود ، بالالالري فن هالالالذا ال مي الالالت مالالالن إىالالالاد  ال ظالالالأل يف 

الي ب  فوها ااصولوون ااوائل فحكالامهم ى الش ااحالوال والعالادات  املالائل ااصولوة االجتهادية
والوبائل الي  اءف بائد  يف زمال هم إنا تغالريت ااحالوال وت الدلف العالادات والوبالائل، فالإن هالذا 

 امل دف جائه يف الهأليعة اإبةموة.
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 إمكاءوة حصول اإمجالاا واال الةا ى واله وءق اله يف هالذا العصالأل فقالألب بكثالري م هالا يف – 5
العصالالور املتقدمالالة، ءظالالألا  ل تقالالدع الك الالري يف وبالالائل االتصالالاالت واملواصالالةت، والتطالالور املالالالتمأل يف 
 ال تق وة املع ومات والوبائ  اإلك وءوالة، ومالن /مالل القالول القاعالحل اببالتحالة نلالك وجالد فءاله 
م الالر ى الالش واقالالت حالالال القالالائ ني بالاله والوبالالالائل الالالي  اءالالف متاحالالة االالم يف نلالالك الالالهمن، وحوالالاله إن 
احلالالالال قالالالالد تغالالالالريت، والوبالالالالائل قالالالالد تطالالالالورت، فو  غالالالالحل  فن يتغالالالالري احلكالالالالم ت عالالالالا  االالالالا ىمالالالالة  ابلقاىالالالالد  

 املههور  : وال ي كأل تغري ااحكاع بتغري اازمانو.
إنا  الان ى مالار ااصالول قالد حالددوا  التالواب  العامالة والهالألوا الالي  الو توفألهالالا يف  – 6

 املعاصالالأل ، فمههالالا: ال قالاله بواقالالت ال ازلالالة، اجملتهالالد فالالإن ه الالالك عالالواب  خاصالالة لةجتهالالاد يف القتالالاة
ومألاىا  الظألون الهماءوة، واملكاءوة، والعوائد، وااىألان، وااحوال، وال ظأل اتماىحل القائم ى الش 
املهور  والتذا أل والتدارء، واملعألفة ابلوبائل والتق وات احلديثة الي تعني ى ش ابتكمال ال حه 

 يف هذا العصأل ال يكون إال بعد توفأل هذع التواب . وال ظأل، ويف ار فن االجتهاد التاع
اإفتالالالار يف وبالالالالائل اإىالالالةع والوبالالالالائ  اإلك وءوالالالة فمالالالالأل ابلالالاله اخلطالالالالور ، وي  غالالالحل ملالالالالن  – 7

 يتصدى له مألاىا  مج ة من التواب  الي تك ل القواع هبذع املهمة ى ش الوجه الصحوح.
إنا –وال إىل الع مالالار واجملتهالالدين  الالوز االىتمالالاد ى الالش الوبالالائل احلديثالالة يف ءالالال ة ااقالال – 8

قوابا  ى ش الوبائل الي فجاز الع مار الالالابقون االىتمالاد  -توفألت التواب  اخلاصة بكل وبو ة
ى وها يف نلك،  الكتالو ، والألبالائل، وءقالل الثقالة، وتالاا ااىمالش، و وهالا، جبالامت  وهنالا وبالائل 

 م احة وم ود  ل ظن.
يف هالالالالالذا العصالالالالالأل، ومالالالالالا اتالالالالالالمف بالالالالاله مالالالالالن التعقوالالالالالد ءتوجالالالالالة لكثالالالالالأل  احلالالالالالوادر والوقالالالالالائت  – 9

واإ الالكال: فقالالد اهالالأل يف هالالذا الهمالالان مؤبالالالات جتمالالت   الالار ى مالالار اامالالة مبالالف بالالق  واحالالد، 
وت ظم ىم وة االجتهاد وال ظأل القائم ى ش املهالور  والتالذا أل والتحالاور والت الااأل، وهالحل الالي تالالمش 

مت اوتالالة يف فءظمتهالالا وآلوالالات  اصالالطةحا  بالالال : ومؤبالالالات االجتهالالاد اتمالالاىحلو، وهالالذع املؤبالالالات
ىم ها، ومن فبألزها:  مت ال قاله اإبالةمحل الالدويل جبالد  التالابت مل ظمالة املالؤيأل اإبالةمحل، واجملمالت 
ال قهالالحل اإبالالةمحل سكالالة املكألمالالة التالالابت لألابطالالة العالالا  اإبالالةمحل، وهواالالة   الالار الع مالالار يف املم كالالة 

 العألبوة الالعودية، و مت ال حور اإبةموة سصأل.
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إنا  الان االجتهالاد اتمالاىحل هالو الالال ول اآلمالن البالت  اا فحكالاع ال الوازل ابت الا  اتموالت، و 
 فة تهال ه الك مالافة   ري  بني واقت هذع املؤبالات واملأمول م ها.

التق والالد -اهالالألت يف هالالذا العصالالأل صالالور جديالالد  ل تق والالد واالبالالت تار، ومالالن فبألزهالالا:  – 10
اإناىة، والكابوف، والكتالو املط وىالة، والصالح ، من خةل ااات ، وال ا ا، والت  هيون، و 

وامل هورات، واإء ءف بق واته املخت  ة،  املواقت اإلك وءوة، وامل تدةت، واملألابةت اإلك وءوة 
امل ا الالأل ، وبالالري امل ا الالأل ، وبالالألن ال الالالتوو وبريهالالا، ومالالن /مالالل واقالالت ال الالاء وجالالد فن فب الال هم يعتمالالد 

حكالاع واحلالةل واحلالألاع، وفن احلاجالة إلوهالا يف هالذا ال الاب يف تهايالد ى ش هذع الوبائل يف معألفة اا
مالالالتمأل، وى والاله ميكالالن القالالول أبن التق والالد مالالن خةاالالا جالالائه مالالن حوالاله امل الالدف إنا تالالوفألت التالالواب  
الهالالالألىوة املتع قالالالة ابمل الالالي واملالالالالت ي والوبالالالو ة، ونلالالالك ان الهالالالأليعة حالالالني فابحالالالف تق والالالد العالالالامحل 

وقو والالة، بالالل جع الالف نلالالك مو الالوال  إىل مالالا يتعالالارن ى والاله ال الالاء مالالن ل م الالي   مبالالدد لالالذلك وبالالو ة ت
الوبائل اآلم ة، وسا فن الوبائل احلديثة هحل فدوات هذا العصأل، وقد ت ف ابلتجألبة  وهنا م والد  
وافعالة فوجالوز االىتمالاد ى وهالا يف التق والد قوابالا  ى الش الوبالائل الالي تعالارن ى وهالا املتقالدمون، مالالن 

تابة، ان حصول الظن ابلوبائل احلديثة  حصوله بت ك الوبائل، وان ءقل الثقة، واخل ، والك
القول جبواز التق ود من خةاا يؤدري إىل الألف  ابل اء، والتوالري ى وهم، ورفالت احلالأل  ىال هم، وهالو 

 مقصد  ألىحل مهم.
 

البد يل فن ف ري إىل فن هذا املوعوا ما يهال ثاجة إىل املهيد من الدرابالات  وقبل اخلتام
 حور املالت وتة، فهذا ال حه املختصأل ال يعدو فن يكون ل  ة  و فن تت وها ل  الات، وقالد وال

حاولف من خةله فن فب   التالور ى الش هالذع املالالألة املهمالة، وفن فل الف فءظالار ال الاحثني إلوهالا، 
فأبالالأل هللا بالال حاءه وتعالالاىل فن ف الالون قالالد وفقالالف يف نلالالك، وابالالتغ ألع بالال حاءه ىمالالا وقالالت فوالاله مالالن 

 ل، وص ش هللا وب م ى ش ء و ا ىمد وى ش آله وصحابته فمجعني.اخلطأ والهل
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 فهرس املراجع

هالال، مبقوال ك بالالاع ى الدالوهاب 676، /لو ك فا ز ألة ا  بن  ألن ال ووري تآداب الفتوى واملفيت واملستفيت -1
 هال.1408اتاا، ال ا ألك دار ال كأل ، دمه ، الط عة ااوىل ، ب ة 

ال ا الالألك   والالة الهالالأليعة والقالالاءون جبامعالالة اإمالالارات العألبوالالة مــاعي يف العــاس اإلســالمي، أحبــان نــدوة االجتهــاد اجل -2
 هال.1417املتحد ، ب ة 

هالالال وولالالدع ات  الالالدين 756، /لوالال :  الالوخ اإبالالةع ى الالحل بالالن ى الالدالكايف الالالال كحل ت  اإلهبــايف يف شــرح املنهــايف -3
ا الالأل: مكت الالة الك والالات اازهأليالالة ، هالالال، مبقوالال :  الالع ان ىمالالد إتاىوالالل ، ال 771ى الالدالوهاب بالالن ى الالحل الالالال كحل ت

 هال.1401  ت ب ة 

هالالال، وهبامهالاله  تالالاب 911/لوالال ك جالالةل الالالدين ى الالدالأل ن بالالن فا بكالالأل الالالالوو حل ت تقــان يف علــوم القــرآن،اإل -4
 إىجاز القألآن اا بكأل ال اقةين، ال ا ألك دار ال كأل ، بريوت.

 -ادك ههالاع بالن ى الدامل ك بالن ى الدهللا آل الهالالوخ)ربالالة د تالالوراع مالن إىالدأثـر التقنيـة احلديثـة يف اخلـالف الفقهـي  -5
 ملعهد العايل ل قتار(.اب قالم ال قه املقارن

ىمالالالد بالالالن ااالالالادري فبالالالو ااج الالالان  :لوالالال ك اابالالالتان الالالالد تور/ االجتهـــاد اجلمـــاعي يف تـــونس واملغـــرب واألنـــدلس، -6
القالاءون جبامعالة اإمالارات   الة   والة الهالأليعة و  -)م هور عمن فثار ءالدو  االجتهالاد اتمالاىحل يف العالا  اإبالةمحل

 (.، اجمل د ااولالعألبوة املتحد ، العدد اخلا  أبثار ال دو 

/لوالال ك اابالالتان الالالد تور: ى الالدال تاح بأل الالة )م هالالور االجتهــاد اجلمــاعي يف مصــر لبمــع البحــون اإلســالمية ،  -7
العالدد  -ن جبامعالة اإمالارات  الة   والة الهالأليعة والقالاءو  –عمن فثار ءدو  االجتهاد اتماىحل يف العا  اإبةمحل 

 (.، اجمل د ااولاخلا  أبثار ال دو 

/لو كاابالتان الالد تور: االجتهاد اجلماعي يف هياة كبـار العلمـا  وجلنـة اإلفتـا  يف اململكـة العربيـة السـعودية،  -8
ة والقالالاءون   الالة   والالة الهالالأليع –ى الدهللا املط الال  )م هالالور عالالمن فثالالار ءالالدو  االجتهالالاد اتمالاىحل يف العالالا  اإبالالةمحل 

 (.اجمل د ااول ،العدد اخلا  أبثار ال دو  –جبامعة اإمارات 

/لوالال ك د. يوبالال  القألعالالاوري، ال ا الالألك دار الق الالم ابلكويالالف، الط عالالة الثاءوالالة، االجتهــاد يف الشــريعة اإلســالمية،  -9
 هال.1410ب ة 

ـــان -10 قو  ك  الالالعوو هالالالال،مب739،/لوالالال كىةر الالالالدين بالالالن ب  الالالان ال اربالالالحل،تاإلحســـان يف تقريـــب صـــحيح ابـــن حب
 هال.1412ااراؤوا،ال ا ألكمؤبالة الألبالة،بريوت، الط عةااوىل

هالالال، ال ا الالأل: دار احلالالديه 456/لوالال : ى الالحل بالالن ف الالد بالالن حالالهع ااءدلالالالحل فبالالو ىمالالد ت اإلحكــام البــن حــزم،  -11
 هال.1404ب ة  1ابلقاهأل ،ا

اجملوالد ال  الالحل، ال ا الالأل: هالال مبقوالال : ى د474، /لوالال : فا الولوالد ال الالاجحل ت إحكـام الفصــول يف أحكــام األصـول -12
 ع.1986 -هال 1407 1دار الغألب اإبةمحل ا

/لوالال ك د. ى الدالأل ن بالالن ى الالدهللا األحكـام الفقهيــة للتعــامالت اإللكرتونيــة "احلاســب اآلإل وشـبكة اإلنرتنــت"  -13
 هال.1424 ، ودار ال ريبني، دمه ، الط عة ااوىل، ب ة االال د، ال ا ألك دار الور 

هالال ، مبقوال  : الهالوخ ى الدالألزا  ى و الحل ، 631، /لوال : ى الحل بالن ىمالد اآلمالدري تاماإلحكام يف أصول األحك -14
 هال.1402ال ا أل: املكتو اإبةمحل، بريوت الط عة الثاءوة ب ة 

هالال، مبقوال : ىمالد الصالاد  القمحالاوري، ال ا الأل: 370، /لو : ف د بن ى حل الألازري اتصا ، تأحكام القرآن -15
 .هال1405دار إحوار ال ار العألا ب ة 

 ، /لو ك ابن العألا املالكحل، مبقو ك ى حل ىمد ال جاوري، ال ا ألك دار احل  ، بريوت.أحكام القرآن -16

هالالالال(، مبقوالالال ك ى الالالدالغر ى الالالداخلال ، ال ا الالالألك دار 204/لوالالال ك ىمالالالد بالالالن إدريالالالا الهالالالافعحل )تأحكـــام القـــرآن،  -17
 هال.1400الكتو الع موة، بريوت، ب ة 
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هالالال، تصالالحوح وتع والال ك ى الالدالعهيه مصالالط ش 306ان ت والالخ الال  بالالن ح /لو كو والالت بالالن ىمالالد بالالنأخبــار القضــاة،  -18
 هال.1366املألابحل، ال ا ألك املكت ة التجارية الكربى سصأل، الط عة ااوىل، ب ة 

هالالالال، ال ا الالالأل 1255، /لوالال  : ىمالالالد بالالن ى الالالحل الهالالو اين تإرشــاد الفحـــول إىل حتقيـــق احلــق مـــن علـــم األصـــول -19
 هال.1356ب ة 1مط عة مصط ش ال اا احل   وفوالدع سصأل ا

هالالال، مبقوالال ك صالالةح الالالدين 1182/لوالال ك ىمالالد بالالن إتاىوالالل الصالال عاين ت إرشــاد النقــاد إىل تيســ  االجتهــاد،  -20
 هال.1405مق ول ف د، ال ا ألك الدار الال  وة ابلكويف، الط عة ااوىل، ب ة 

ــــار الســــبيل -21 ىمالالالالد زهالالالالري ، /لوالالالال ك ىمالالالالد اصالالالالأل الالالالالدين اال الالالالاين، إ الالالالألانك إروا  الغليــــل يف ختــــريج أحاديــــث من
 ع.1979-هال1399ب ة  1الهاوي ، ال ا ألك   وة الهأليعة ابلألة ، ا

/لوالالالال : ابالالالالن ى الالالدالرب ال مالالالالألري ااءدلالالالالالحل، مبقوالالال : ى الالالالداملعطحل فمالالالالني ق عجالالالحل، ال ا الالالالأل: دار ح الالالالو، االســـت كار،  -22
 القاهأل .

داملوجود هالالال(، مبقوالال ك ىالالادل ى الال771/لوالال ك ات  الالالدين ى الالدالوهاب بالالن ى الالحل الالالال كحل ت )األشــباه والنظــائر،  -23
 هال.1411وى حل معو ، ال ا ألكدار الكتو الع موة، بريوت، ل  ان، الط عة ااوىل ب ة 

هال(، ال ا أل: دار الكتو الع موة، بريوت بال ة 970، /لو : ابن  وم زين الدين بن إبألاهوم )تاألشباه والنظائر -24
 هال.1405

هالالالال ، 911دين ى الالالدالأل ن الالالالالوو حل ت، /لوالالال : جالالالةل الالالالاألشـــباه والنظـــائر يف قواعـــد وفـــروع فقـــه الشـــافعية -25
 ع.1983،  1ال ا ألك دار الكتو الع موة ، بريوت ، ا

هالال، تصالحوح وتع والال ك 189الهالالو اين ت  احلالالن /لوال ك فا ى الالدهللا ىمالد بالناألصـل املعـروف بـــ : "املبسـوط"،  -26
 هال.1410ا الوفار اافغاين، ال ا ألك ىا  الكتو، الط عة ااوىل، ب ة ف

هالالال ، مبقوالال : فا الوفالالار اافغالالاين، 490/لوالال ك فا بكالالأل ىمالالد بالالن فا بالالهل الالألخالالالحل ت، أصــول السرخســي -27
 ع.1993-هال1414ب ة  1ال ا أل: دار الكتو الع موة، بريوت، ا

هالالال(، وهبامهالاله ىمالالد  احلوا الالحل ل مالالوىل ىمالالد فالالوض احلالالالن 344/لوالال ك فا ى الالحل الها الالحل )تأصــول الشاشــي،  -28
 هال.1402بريوت، ب ة الك كوهحل، ال ا ألك دار الكتاب العألا، 

 ع.1965/لو ك بدران فا العو ني بدران، ال ا ألك دار املعارن، الط عة الثاءوة، ب ة أصول الفقه،  -29

 /لو ك ىمد فبو زهأل ، ال ا ألك دار ال كأل العألا ابلقاهأل .أصول الفقه،  -30

ؤبالالالة الألبالالالة، الط عالالة /لوالال ك الالالد تور ى الالدهللا بالالن ى دا الالالن ال  الالحل، ال ا الالألك مأصــول مــ هب اإلمــام أمحــد،  -31
 هال.1410الثالثة، ب ة 

هالالال، مبقوالال ك مكت الة ال حالالور والدرابالالات، ال ا الالألك دار 1293، /لوالال  ىمالالد اامالالني الهال قوطحل ت أضـوا  البيــان -32
 هال.1415ال كأل، بريوت، ل  ان ب ة 

قالالوم اتوزيالالة  ، /لوالال :  الالا الالالدين فا ى الالدهللا ىمالالد بالالن فا بكالالأل املعالالألون اببالالنعــالم املــوقعني عــن رب العــاملنيإ -33
 هال ، مألاجعة:  ه ى دالألؤون بعد، ال ا أل: دار اتول، بريوت.751ت

/لو ك ىمد الهالألبور اخلطوالو، مبقوال ك مكتالو ال حالور والدرابالات بالدار ال كالأل، ال ا الألك دار ال كالأل، اإلقناع،  -34
 هال.1415بريوت، ب ة 

 هال.1403ثاءوة، ب ة ال ا ألك دار ال كأل، بريوت، الط عة الاألم للشافعي مع خمتصر املزين،  -35

/لوال ك ى الحل بالن بال ومان املالألداوري، ال ا الألك اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على م هب اإلمام أمحد،  -36
 دار إحوار ال ار العألا.

 هال، ال ا ألك دار املعألفة، بريوت.970/لو ك زين الدين بن إبألاهوم بن  وم ت البحر الرائق،  -37

هالال، عال   وتع وال ك 794لوال ك بالدر الديالالن ىمالالد بالن هبالادر بالن ى الدهللا الهر هالحل ت، /البحـر ايـيط يف أصـول الفقـه -38
 ع.2000-هال 1421ب ة  1د. ىمالد ىمالد اتمأل، ال ا الألك دار الكتو الع موة، بريوت، ا
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هالال، مبقوال ك حامالد  ألبالون، وىمالد ثالريري، ال ا الألك 593/لو ك ى حل بالن فا بكالأل املألبو الاين ت  بداية املبتدي،  -39
 هال.1355ى حل ص وح، القاهأل ، الط عة ااوىل ب ة  مط عة ىمد

هالالال، ال ا الالألك دار ال كالالأل، 595/لوالال ك ىمالالد بالالن ف الالد بالالن ىمالالد بالالن ر الالد القالالأل   فا الولوالالد ت بدايــة اجملتهــد،  -40
 بريوت.

/لوالال ك ىالالةر الالالدين فا بكالالأل بالالن مالالالعود الكابالالاين، ال ا الالألك دار الكتالالاب بــدائع الصــنائع يف ترتيــب الشــرائع،  -41
 هال.1402، ب ة 2وت، االعألا، بري 

هالالال،مبقو : اابالالتانك بالالالمري 478، /لوالالال : ى الالدامل ك بالالن ى الالدهللا بالالن يوبالال  اتالالوير تالربهــان يف أصــول الفقــه -42
 هال.1423مصط الش رابب ، ال ا ألك دار إحوالار ال ار العألا، بريوت، ل  ان، الط عة ااوىل، ب ة 

هالالالال، 728ف الالالد بالالالن ى الالالداحل وم بالالالن ى دالالالالالةع ت/لوالالال ك  الالالوخ اإبالالالةع بيـــان الـــدليل علـــى بطـــالن التحليـــل،  -43
 ع.1996مبقو كد. فوحان املطريري، ال ا ألك مكت ة فعوار ال هار ابلالعودية، الط عة الثاءوة، ب ة 

هالالال، ال ا الالألك دار ال كالالأل، 897/لوالال ك ىمالالد بالن يوبالال  بالالن فا القابالالم الع الالدرري فا ى الالدهللا تالتــايف واإلكليــل،  -44
 هال.1398بريوت، الط عة الثاءوة، ب ة 

بالالامة الألفالالاىحل، ال ا الالألك دار ف/لوالال ك فا ال الالأل  ى الالدالأل ن بالالن ى الالحل اتالالوزري، تع والال ك عريــع عمــر بــن اخلطــاب،  -45
 إحوار ى وع القألآن، دمه .

ري، و هالالال(، مبقوالالال ك الالالالود ها الالالم ال الالالد256/لوالال ك فا ى الالالدهللا ىمالالد بالالالن إتاىوالالل ال خالالالارري )تالتــاريع الكبـــ ،  -46
 ال ا ألك دار ال كأل.

ف الد ىمالد ءالور بالو ، ال ا الألك مأل اله  :هالال، مبقوال ك الالد تور233/لو ك ا  بن معني ت ني، عريع حيىي بن مع -47
كالة املكألمالة، الط عالة ااوىل، بال ة سال حه الع محل وإحوار ال ار اإبةمحل،   وة الهأليعة والدرابات اإبةموة، 

 هال.1399

ال، مبقوالالالال ك مصالالالط ش الق الالالالاين، هالالال430/لوالالال ك فا زيالالالالد ى والالالدهللا ىمالالالأل بالالالالن ىوالالالالش الدبوبالالالالحل ت أتســـيس النظــــر،  -48
 ال ا ألكدار ابن زيدون، ومكت ة الك وات اازهألية.

هالال ، مبقوال : د. ىمالد حالالن هوتالو، 476. /لو : إبألاهوم بن ى حل بالن يوبال  ال الريوزآابدري الهالريازري تالتبصرة -49
 هال.1403ب ة  1ال ا أل: دار ال كأل ، دمه  ا

ىثمان بن ى حل الهي عحل، ال ا الألك دار الكتالاب اإبالةمحل، /لو : فخأل الدين تبيني احلقائق، شرح كنز الدقائق،  -50
 الط عة الثاءوة.

، /لوال ك  مالال الالدين ىمالد بالن ى دالواحالد التحريـر يف أصـول الفقـه اجلـامع بـني اصـطالحي احلنفيـة والشـافعية -51
وفوالدع  هال، ال ا الألك مصالط ش ال الاا احل ال 861بن ى داحلمود بن مالعود ، املههور بال: ابن مهاع الدين احل  حل ت

 هال.1351سصأل،   ت ب ة 

هالالال، ال ا الالألك دار 1353، /لوالال ك ىمالالد بالن ى الالدالأل ن بالالن ى الالدالألحوم امل الالار  ورري فا العالالة، ت  حتفــة األحــوذي -52
 الكتو الع موة، بريوت.

هال، مبقو ك ى دالغر الك والالحل، ال ا الألك دار 774/لو ك إتاىول بن ىمأل بن  ثري الدمهقحل ت حتفة الطالب،  -53
 هال.1406ة املكألمة، الط عة ااوىل ب ة حألار، مك

هالال، مبقوالال : د. ىمالالد 656، /لوالال  :  الهاب الالالدين ىمالالود بالن ف الالد اله الالاين ، ت ختـريج الفــروع علــى األصــول -54
 هال.1404، ب ة 5فديو الصاحل، ال ا أل : مؤبالة الألبالة ، ا

بالن موبالش الوحصال  ت  /لو ك القاعحل ىوالا ترتيب املدارك، وتقريب املسال  ملعرفة أعالم م هب مال ،  -55
 هال مبقو ك ف د بكري ىمود، ال ا ألك دار مكت ة احلوا ، بريوتال ودار مكت ة ال كأل، لو وا.544

هالالالال، مبقوالالال ك إبالالالألاهوم  الالالالا 656، /لوالالال ك ى الالالدالعظوم بالالالن ى الالالدالقوري امل الالالذرري فا ىمالالالد تالرتغيـــب والرتهيـــب -56
 هال.1417ب ة  1الدين، ال ا ألك دار الكتو الع موة، بريوت ، ا



 91 

، /لوالالالالالالالال ك بالالالالالالالالدر الالالالالالالالالدين ىمالالالالالالالالد بالالالالالالالالن هبالالالالالالالالادر  شــــــــنيف املســــــــامع امــــــــع اجلوامــــــــع لتــــــــايف الــــــــدين الســــــــبكيت -57
هالالالال،مبقو ك فا ىمالالالألو احلالالالالور بالالالن ىمالالالأل بالالالن ى الالالدالألحوم، ال ا الالالألك دار الكتالالالو الع موالالالة، الط عالالالة 794الهر هالالالحل،ت
 هال.1420ااوىل ب ة 

هالالالال، 685 بالالالن ىمالالأل ال وتالالالاوري ت/لوالالال ك القاعالالحل اصالالالأل الالالدين بالالالن ى الالدهللاتفســ  البيضـــاوي لأنـــوار التنزيــل ،  -58
 ال ا ألك دار ال كأل.

 ع.1990هال(، ال ا ألك دار املعألفة، ب ة 301/لو ك ىمد بن جأليأل الطربري )تتفس  الطربي،  -59

، /لوالال ك ىمالالد بالالن ف الالد بالالن فا بكالالأل بالالن فالالأل  القالالأل   فا ى الالدهللا تفســ  القــرطح لأحكــام القــرآن للقــرطح   -60
 وة.هال، ال ا ألك دار الكتو الع م671ت

هالالالالن 774،/لو كىمادالالالالدين فبالالو ال الالالدارإتاىول بالالالن ىمالالأل بالالالن  ثالالالريتتفســ  ابـــن كث لتفســـ  القـــرآن العظـــيم  -61
 ال ا أل كدار إحوار ال ار العألا.

، /لوالالال : فا القابالالالم ىمالالالد بالالالن ف الالالد بالالالن جالالالهري الك الالال  الغألا الالالحل املالالالالكحل تقريـــب الوصـــول إىل علـــم األصـــول -62
 1وطحل، ال ا الالأل: مكت الالة ابالالن توموالالة ابلقالالاهأل ، ومكت الالة الع الالم جبالالدع. اهالالال، مبقوالال : د. ىمالالد املختالالار الهالال ق741ت

 هال.1414

، /لوال ك ىمالد بالن ىمالد بالن ىمالد بالن حالالن بالن ى الحل بالن بال ومان بالن ىمالأل املعالألون اببالن فمالري التقرير والتحب  -63
 ع.1996ب ة  1هال، ال ا ألك دار ال كأل، بريوت ا879احلا  ت 

هالال، مبقوال ك خ والل ىالحل الالدين 430زيالد ى والدهللا بالن ىمالأل الدبوبالحل ت ، /لوال ك فاتقومي األدلة يف أصـول الفقـه -64
 ع.2001-هال1421ب ة  1املوا، ال ا ألك دار الكتو الع موة، بريوت ا

هالالال، مبقوالال : ىمالالد 756، /لوالال : تقالالحل الالالدين ى الالحل بالالن ى الالدالكايف الالالال كحل، ت تكملــة اجملمــوع شــرح املهــ ب -65
 . وو املطوعحل، ال ا أل: املكت ة العاملوة ابل جالة

 هال.1384، /لو : ابن حجأل العالقةين ، ال ا ألك ى دهللا ها م مياين، ب ة التلخيص احلب  -66

هالال، 478، /لو : إماع احلألمني فا املعايل ى الدامل ك بالن ى الدهللا بالن يوبال  اتالوير تالتلخيص يف أصول الفقه -67
 1موة، ومكت الالالالالة دار ال الالالالالاز، امبقوالالالالال : د. ى الالالالالدهللا ال و الالالالالايل، و الالالالال ري ف الالالالالد العمالالالالالألري، ال ا الالالالالأل: دار ال هالالالالالائأل اإبالالالالالة

 ع.1996-هال1417

املغألبوالة،  ، /لوال : القاعالحل ى الدالوهاب ال غالدادري، ال ا الأل: وزار  ااوقالانالتلقـني يف الفقـه املـالكي -68
 ع.1993ب ة 

هالالال، مبقوالال ك د. ىمالالد حالالالن هوتالالو، ال ا الالألك 772، /لوالال ك ى الالدالألحوم بالالن احلالالالن اابالال وري فا ىمالالد تالتمهيــد -69
 هال.1400ب ة  1ت امؤبالة الألبالة، بريو 

هالال، مبقوال : د. م والد ىمالد فبالو 510. /لوال : ى الو  بالن ف الد بالن احلالالن الك الوناين تالتمهيد يف أصول الفقه -70
 هال.1406، ب ة 1ىمهة، ال ا أل: جامعة فع القألى، ا

ل ا الالأل: ، /لوالال : ابالالن ى الالدالرب القالالأل  ، مبقوالال : ت الالة مالالن الع مالالار ، االتمهيــد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد -71
 وزار  ااوقان املغألبوة، املغألب.

هالال، ال ا الألك مط عالة 747، /لوال ك ى والدهللا بالن مالالعود املعالألون بالال: صالدر الهالأليعة تالتوضيح مع شـرح التلـويح -72
 هال.1325دار الكتو العألبوة ب ة 

 ، /لو : ىمد فمني املعألون أبمري ابد اع ، ال ا أل: ىمد ى حل ص وح. تيس  التحرير -73

، القالالأل  ا ىمالالألو يوبالال  بالالن ى الالدالرب ال مالالألري ف/لوالال ك لــم وفضــله ومــا ينبغــي يف روايتــه ومحلــه، جــامع بيــان الع -74
 هال، ال ا ألك دار ال كأل.463ت

، /لو ك جةل الدين ى دالأل ن الالوو حل، مت  ألحه فوض القديأل، ال ا ألك مصالط ش ىمالد بال ة اجلامع الصغ  -75
 هال.1356
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هال(، مبقو ك ىمالد ف الد ى الدالعهيه، ال ا الألك دار الكتالو 204ت/لو ك ىمد بن إدريا الهافعحل )مجاع العلم،  -76
 الع موة، بريوت، ل  ان.

هالال(، ال ا الالألك دار الكتالو الع موالالة، 771/لوال ك ات  الالدين ى الالدالوهاب بالن ى الالحل الالال كحل )تمجـع اجلوامــع،  - -77
 هال.1424بريوت، ل  ان، الط عة الثاءوة، ب ة 

 إبألاهوم ال اجورري، ال ا ألك دار إحوار الكتو العألبوة.،/لو كالهوخ حاشية الباجوري علي ابن القاسم  -78

، /لوالال :  الالا الالالدين بالالن ىألفالالة الدبالالوقحل ، ال ا الالأل : دار  حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبــ  -79
 إحوار الكتو العألبوة،ىوالش ال اا احل  ، القاهأل .

 ةموة ، دةر بكأل، تأل وا.، /لو ك ب ومان بن ىمأل بن ىمد ال جريمحل، ال ا ألك املكت ة اإبحاشية البج مي -80

،/لو كى الد الالأل ن بالن جالاد هللا ال  اين،ال ا الألكمط عة حاشية البناين علـى مجـع اجلوامـع مـع شـرح اجلـالل ايلـي -81
 هال.1356مصط ش ال اا احل   ابلقاهأل ، الط عة الثاءوة

بالن ىابالدين /لوال ك ىمالد فمالني، املعالألون بالال: احاشية ابن عابدين لرد ايتـار علـى الـدر املختـار   -82
 هال.1386هال، ال ا ألك دار ال كأل، بريوت، الط عة الثاءوة ب ة 1252ت 

 ألح زاد املالتق ت، /لو ك ى الدالأل ن بالن ىمالد بالن قابالم التجالدري احل   الحل حاشية الروض املربع،  -83
 هال.1403هال، الط عة الثاءوة، ب ة 1392ت 

  الهالوخ ىمالد ال قالاىحل، /لو ك ى حل الصالعودري العالدوري املالالكحل، مبقوال ك يوبالحاشية العدوي،  -84
 هال.1412ال ا ألك دار ال كأل، بريوت، ب ة 

ى الالالش  الالالألح اتالالالةل ا  الالالحل ى الالالش مجالالالت هــــ  1250حاشـــية العطـــار لحســـن بـــن حممـــد العطـــار ت  -85
 احلوامت، ال ا ألك دار الكتو الع موة، بريوت، ل  ان.

علــى شــرح هالالال، 816هالالال، وحا الالوة الالالالود الهالالألي  اتألجالالاين ت791ت حاشــية العالمــة ســعد الــدين التفتــازاين -86
هالالال، مالت حا الوة الهالالوخ 646هالالال ملختصالأل امل تهالش ااصالالويل البالن حاجالو ت756ت القاضـي عضـد امللــة والـدين

حالالن ااالألوري ى الش حا الوة الالالود اتألجالاين، مألاجعالة د.  الع ان إتاىوالل ، ال ا الأل، مكت الة الك والات اازهأليالة   الت 
 ع.1983-هال1403ب ة 

بالالالن ى الالالدالألحوم الالالالده وري، مبقوالالال ك الالالالالود بالالالاب ، ال ا الالالألك دار الكتالالالو /لوالالال ك  الالالاع ويل هللا  حجـــة هللا البالغـــة، -87
 احلديثة ابلقاهأل ، ومكت ة املث  ب غداد.

، تألتوالالو وتع والالال ك الالالالالود هالالالال189/لوالالال ك فا ى الالدهللا ىمالالالد بالالالن احلالالالن الهالالالو ايت ت احلجــة علـــى أهـــل املدينـــة،  -88
 هال.1403ب ة الط عة الثالثة،  ل ا ألك ىا  الكتو،مهدري حالن الكوةين القادرري، ا

 هال.1407/لو ك الد تور: ى دالغر ى داخلال ، ال ا ألك املعهد العاملحل ل  كأل اإبةمحل، ب ة حجية السنة،  -89

 /لو ك ى داحلمود الهألواين ، ال ا ألك دار ال كأل، بريوت.حواشي الشرواين ،  -90

 هال.1346الال  وة، ب ة هال، ال ا ألك املط عة 182ا يوب  يعقوب بن إبألاهوم، تف/لو ك القاعحل اخلرايف ،  -91

هال، مبقو ك  دري ى داجملوالد الالال  حل، 804/لو ك ىمأل بن ى حل بن امل قن ااءصارري، ت خالصة البدر املن ،  -92
 هال.1410ال ا ألك مكت ة الأل د ابلألة ، الط عة ااوىل ب ة 

 هال.1407هال، ال ا أل دار اتول، بريوت، ب ة 1250/لو ك ىمد بن ى حل الهو اين ت الدراري املضية،  -93

/لوالال ك ى الالحل حوالالدر، تعأليالالوك فهمالالحل احلالالالور ا الالامحل، ال ا الالألك دار الكتالالالو درر احلكــام شــرح بلــة األحكــام،  -94
 الع موة، بريوت، ل  ان.

هالال،ال ا ألك مط عالة   والة الهالأليعة ابتالامت اازهالأل، 684، /لو ك الهاب الالدين ف الد بالن إدريالا القالألايف تال خ ة -95
 الط عة ااوىل.
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هالالال، مبقوالال : ف الالد ىمالالد  الالا أل، ال ا الالألك مكت الالة دار 204ط الال  ىمالالد بالالن إدريالالا الهالالافعحل تلإلمالالاع امل الرســالة، -96
 هال.1399ب ة  2ال ار ابلقاهأل  ا

 /لو ك ىحل الدين ال ووري، ال ا ألك املكتو اإبةمحل، بريوت، الط عة الثاءوة.روضة الطالبني وعمدة املفتني،  -97

هالالالالال،مبقو ك 620 بالالالالن ف الالالالد بالالالالن قدامالالالالة املقدبالالالالحل ت،/لو كموفالالالال  الالالالالدين ى الالالالدهللا روضــــة النــــاار وجنــــة املنــــاار -98
 هال.1414د:ى دالكألا ال م ة ، ال ا ألك مكت ة الأل د ابلألة ،الط عة الثاءوة ب ة

هالالالال، مبقوالالال ك  الالالعوو ااراؤوا، ال ا الالالألك مكت الالالة امل الالالار اإبالالالةموة، 751/لوالالال ك ابالالالن قالالالوم اتوزيالالالة تزاد املعـــاد،  -99
 هال.1402 ة ومؤبالة الألبالة، بريوت، الط عة الثالثة، ب

،/لو كالهالالالالوخ ىمالالالالد اصالالالالأل الالالالدين اال اين،ال ا الالالالألك املكتالالالالو اإبالالالالةمحل،بريوت سلســـلة األحاديــــث الصــــحيحة -100
 هال.1405ب ة

/لوالال ك ىمالالد اصالالأل الالالدين اال الالاين، ال ا الالألك املكتالالو اإبالالةمحل بدمهالال ، الط عالالة سلســلة األحاديــث الضــعيفة،  -101
 هال.1398الألابعة، ب ة 

 هال.1388ب ة  1لدىاء ، ال ا أل ك ىمد ى حل الالود،  ب، ا، تع و  : ى ود اسنن أيب داود -102

هالال،مبقو كف د  الالا أل،وىمد فالالؤاد 279،/لوال كفا ىوالالالش ىمالد بالالن ىوالالش بالالن بالور  ال مالالذري تسـنن الرتمــ ي -103
 ى د ال اقحل،وإبألاهوم ىطو ،الط عة الثاءوة، ال ا ألك مط عة مصط ش ال اا احل   وفوالدع سصأل.

 هال.1386تع و  املغر ى ش الدارقطر، ال ا ألك ى دهللا ها م مياين، ب ة، وبذي ه السنن الدارقطين -104

 هال.1386، ال ا ألك ى دهللا ها م مياين، ب ة سنن الدارمي -105

/لو ك بالعود بالن م صالور، مبقوال ك ح والو الالأل ن ااىظمالحل، ال ا الألك دار الكتالو الع موالة، بالريوت، بال ة السنن،  -106
 هال.1405

 هال.1344ب ة ،   عة اا د السنن الكربى للبيهقي -107

 ، مبقو ك ىمد فؤاد ى دال اقحل، ال ا أل: دار ال كأل، القاهأل . سنن ابن ماجة -108

   عف إب ألان: ى دال تاح فبو بد ، ال ا أل: مكتو املط وىات اإبةموة ث و. سنن النسائي "اجملتىب". -109

 ا الألك دار املعالالارن هالال، مبقوال ك صالةح الالدين اجملالد، ال748/لوال ك  الا الالدين الالالذه  ت سـ  أعـالم النـبال ،  -110
 هال.1399ابلقاهأل  ب ة 

هالالال(، مبقوالال   والالد خالالدورري، ال ا الالألك الالالدار املتحالالد  ل  هالالأل، 189/لوالال ك ىمالالد بالالن احلالالالن الهالالو اين )تالســ ،  -111
 ع.1975بريوت، الط عة ااوىل، ب ة 

 ع.1978/لو ك ىمد فبو زهأل ، ال ا ألك دار ال كأل العألا، ب ة آراؤه وفقهه   -وعصره  الشافعي لحياته -112

هالالال، ال ا الالألك املكتالالو التجالالالارري 1089/لوالالال ك ابالالن العمالالاد احل   الالحل ت شــ رات الــ هب يف أخبــار مــن ذهــب،  -113
 ب ريوت.

، /لوالال :  الالهاب الالالدين فا الع الالاء ف الالد بالالن إدريالالا شــرح تنقــيح الفصــول يف اختصــار ايصــول يف األصــول -114
 1زهأليالالة، ودار ال كالالأل، القالالاهأل  اهالالال، مبقوالال :  الاله ى الالدالألؤون بالالعد، ال ا الالأل: مكت الالة الك والالات اا684القالالألايف ت

 هال.1393ب ة 

هالالالال، ال ا الالالألك دار الكتالالالو الع موالالالة، 1122/لوالالال ك ىمالالالد بالالالن ى الالالدال اقحل بالالالن يوبالالال  الهرقالالالاين تشـــرح الزرقـــاين،  -115
 هال.1411الط عة ااوىل، بريوت، ب ة 

 .، /لو ك ىحل الدين ال ووري، ال ا أل: دار إحوار ال ار العألا ، الط عة الثاءوةشرح صحيح مسلم -116

ــــدة الســــلفية،  -117 ا العالالالاله احل  الالالالحل ف/لوالالالال ك صالالالالدر الالالالالدين ى الالالالحل بالالالالن ى الالالالحل بالالالالن ىمالالالالد بالالالالن شــــرح الطحاويــــة يف العقي
 هال.1400هال، مبقو ك ف د  ا أل، ال ا ألك جامعة اإماع ىمد بن بعود اإبةموة، ب ة 792ت

تالو الع موالالة، هالال( ال ا الالألك دار الك702، /لوالال  تقالحل الالالدين فا ال التح ابالالن دقوال  العوالالد )تشـرح عمــدة األحكـام -118
 بريوت.
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هالالال(، ال ا الالألك دار 681، /لوالال  ىمالالد بالالن ى دالواحالالد الالووابالالحل املعالالألون بالالال : ابالالن اامالالاع )تشــرح فــتح القــدير  -119
 ال كأل، بريوت، الط عة الثاءوة.

 ع.1996، ب ة 4/لو ك ف د بن الهوخ ىمد الهرقا، ال ا ألك دار الق م، دمه ، اشرح القواعد الفقهية،  -120

، /لوالال : ىمالالد بالالن ف الالد بالالن ى الالدالعهيه ال تالالوححل املعالالألون اببالالن  املســمى مبختصــر التحريــرشــرح الكوكــب املنــ  -121
 هال.1400هال، مبقو ك د ىمد الهحو حل، د. ءهيه  اد، ال ا أل: جامعة امل ك ى دالعهيه ، ب ة 972ال جارت 

. ى الالدهللا ال  الالحل، ، /لوالال :  الالم الالالدين فا الألبوالالت بالال ومان بالالن ى الالدالقوري الطالالويف، مبقوالال : دشــرح خمتصــر الروضــة -122
 هال.1410ب ة  1ال ا أل: مؤبالة الألبالة، ا

، /لوالال ك ىمالالالد اامالالني اتكالالالر الهالال قوطحل، ال ا الالالألك دار فبالالو الوفالالالا، بالالال ة شــرح مراقـــي الســـعود علــى أصـــول الفقـــه -123
 هال.1378

هالالال(، 505/لوالال كفا حامالالد ىمالالد بالالن ىمالالد الغالالهايل )تشــفا  العليــل يف بيــان الشــبه واملخيــل ومســال  التعليــل،  -124
 هال.1390مبقو ك د.  د الك والحل، ال ا ألك مكت ة اإر اد ب غداد، ب ة 

، /لوالال : ىمالالد بالالالن إتاىوالالل ال خالالارري، ال ا الالأل: ىمالالد ى الالحل صالال وح، سوالالالدان  صــحيح البخــاري "اجلــامع الصــحيح" -125
 اازهأل، مصأل.

ــه -126 ب ريوت،الط عالالة  ،/لوالال  الهالالوخ ىمداصالالأل الالالدين اال اين،ال ا الالألكاملكتو اإبالالةمحلصــحيح اجلــامع الصــغ  وزايدت
 هال.1406الثاءوة

، /لو  مالال م بالن احلجالا  القهالريري ال والالابورري ، مبقوال ك ىمالد فالؤاد ى الدال اقحل، ال ا الأل: دار إحوالار  صحيح مسلم -127
 هال.1375الكتو العألبوة، ب ة 

ين، هالال، مبقوال ك ىمالد اصالأل الالدين اال الا695ا ى الدهللا ت ف/لو ك ف د بالن  الدان ال مالألري احلالألاين، صفة الفتوى،  -128
 هال.1397بريوت، الط عة الثالثة، ب ة  ،ال ا ألك املكتو اإبةمحل

 ل  ان، الط عة العا أل . ل ا ألك دار الكتاب العألا، بريوت،/لو ك ىمد فمني، اضحى اإلسالم،  -129

/لوالال ك د. ف الالد بالالن ى الالدهللا التالالواحل )ثالالور مالالؤيأل املعالالامةت ضــوابط االجتهــاد يف املعــامالت املاليــة املعاصــرة،  -130
، ال ا الالألك   والة الهالأليعة والقالاءون، جامعالالة اإمالارات العألبوالة املتحالالد ، -معالا  الواقالالت وآفالا  املالالتق ل-الوالة اإبالةموة امل

 اجمل د ااول(.

هالالال، مبقوالال ك ى الالدال تاح احل الالو وىمالالود الط الالاححل، ال ا الالألك 771/لوالال ك ابالالن الالالال كحل ت طبقــات الشــافعية الكــربى،  -131
 هال.1383مط عة مصط ش ال اا احل  ، ب ة 

هالالالال، مبقوالالال ك خ والالالل املالالالوا، 476/لوالالال ك إبالالالألاهوم بالالالن ى الالالحل بالالالن يوبالالال  الهالالالريازري فا إبالالالحا  تطبقـــات الفقهـــا ،  -132
 ال ا ألك دار الق م، بريوت.

هالال، مبقوال : ف الد بالن ى الحل 458، /لو : القاعحل فا يع ش ىمد بن احلالني ال ألار احل   حل تالعدة يف أصول الفقه -133
 .هال1410بري م ار حل، الط عة الثاءوة 

هالالال(، قالدع لالاله وراجعالهك مصالالط ش بالن العالالدوري، عال   وتع والال ك فا 728/لوالال ك  الوخ اإبالةع ابالالن توموالة )تالعقـود،  -134
 هال.1423يعقوب ءهأت بن  مال املصألري، ال ا ألك مكت ة املورد، الط عة ااوىل، 

 التالواحل، ال ا الألك /لو ك الد تور: ف الد بالن ى الدهللال الفقه من التدوين إىل هناية القرن الرابع اهلجري، علم أصو  -135
 هال.1427ىماد  ال حه الع محل جبامعة اإماع ىمد بن بعود اإبةموة، ب ة 

،/لو كىمد  ا احل  العظالوم آابدري، مبقو كى الد الالأل ن ىمالد ىثمان،ال ا الألكاملكت ة الالال  وة ابملدي الة عون املعبود -136
 امل ور .

هالالال، مبقوالال ك خ والالل املالالوا، 597بالالن ى الالحل بالالن اتالالوزري ت  /لوالال ك ى الالدالأل نالعلــل املتناهيــة يف األحاديــث الواهيــة،  -137
 هال.1403ال ا ألك دار الكتو الع موة، بريوت، الط عة ااوىل، ب ة 

/لوال ك حا الالوة احلمالالوري ف الد بالالن ىمالد ى الالحل ف الال اع ابالن  الالومو، ال ا الألك دار الط اىالالة العالالامأل ، غمـز عيــون البصــائر،  -138
 هال.1290ابتاء ول 
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لوال ك ويل الالدين العألاقالحل، ال ا الألك دار ال الارو  احلديثالة ل  هالأل ابلقالاهأل ، الط عالة /الغيث اهلامع شرح مجـع اجلوامـع،  -139
 هال.1423الثاءوة، ب ة 

هالالال، 461/لوالال ك قاعالالحل القتالالا  فا احلالالالن ى الالحل بالالن احلالالالني الالالالغدري تفتــاوى الســغدي لالنتــف يف الفتــاوى ،  -140
وت، ىمالالالالان، الط عالالالالة الثاءوالالالالة، بالالالال ة مبقوالالالال كد. صالالالالةح الالالالالدين ال الالالالاهحل، ال ا الالالالألك مؤبالالالالالة الألبالالالالالة، ودار ال ألقالالالالان، بالالالالري 

 هال.1404

هالالال، 643وابالالن الصالالةحو ت: /لوالال ك فا ىمالالألو ىثمالالان بالالن ى الالدالأل ن الهالالهألزوري املعالالألون بالالالفتــاوى ابــن الصــالح،  -141
مبقوالالالال ، موفالالالال  ى الالالالدهللا ى الالالالدالقادر، ال ا الالالالألك مكت الالالالة الع الالالالوع واحلكالالالالم، وىالالالالا  الكتالالالالو، بالالالالريوت، الط عالالالالة ااوىل، بالالالال ة 

 هال.1407

 /لو ك ابن حجأل ااوثمحل، ال ا ألك دار ال كأل، بريوت.لفقهية، الفتاوى الكربى ا -142

هالالال، مبقوال ك ىمالالد فالالؤاد 852/لوال ك ف الالد بالن ى الالحل بالن حجالالأل العالالقةين ت فـتح البــاري بشــرح صـحيح البخــاري، -143
 هال.1379ى دال اقحل، وىو الدين اخلطوو. ال ا ألك دار املعألفة، بريوت، ب ة 

، /لو ك مالالالال الالالدين ىمالالالد بالالن ى دالواحالالالد تـــدي لشــرح فـــتح القــدير فــتح القـــدير علــى اهلدايـــة شــرح بدايـــة املب -144
 هال.1397، 2هال، ال ا أل: دار ال كأل ، ا861اإبك درري املعألون اببن ااماع ت

ـــــات األصـــــوليني -145 ـــــني يف طبق ـــــتح املب ، بالالالالالريوت، /لو كى الالالالالدهللا مصالالالالالط ش املألابالالالالالحل، ال ا الالالالالألك ىمالالالالالد فمالالالالالني دمالالالالالش، الف
 هال.1394ب ة

هالالالال، ال ا الالالألك دار الكتالالالو الع موالالالة، 926 ز الالالألة بالالالن ىمالالالد بالالالن ف الالالد ااءصالالالارري، ت، /لوالالال ك فا االالال فـــتح الوهـــاب -146
 هال.1418بريوت، الط عة ااوىل، ب ة 

هالالال،مألاجعة وعالال  كى دال طو  الال كحل،ال ا الالألكدار 763، /لوالال ك ا الالالدين ىمالالد بالالن م  الالح املقدبالالحل تالفــروع -147
 هال.1379مصأل ل ط اىة ب ة

 هال، ال ا ألك ىا  الكتو، بريوت.684يا القألايف ت /لو ك  هاب الدين ف د بن  إدر الفروق،  -148

هالالال، مبقوالال : د. ىجوالالل 370/لوالال : ف الالد بالالن ى الالحل الالالألازري اتصالالا  ت الفصــول يف األصــول لأصــول اجلصــاص ، -149
 هال. 1405ب ة  1جابم ال همحل، ال ا أل: وزار  ااوقان والهاون اإبةموة ابلكويف، ا

هالالال،مبقو كىادل بالالن يوبالال  462بالالن ًبالالف اخلطوالالو ال غالالدادري ت، /لوالال كفا بكالالأل ف الالد بالالن ى الالحل الفقيــه واملتفقــه -150
 هال.1421العهازري، ال ا ألكدار ابن اتوزري، الط عة الثاءوة،ب ة

الثع   ال ابحل، ال ا ألك املكت الة الع موالة  احلجوري/لو ك ىمد بن احلالن الفكر السامي يف عريع الفقه اإلسالمي،  -151
 هال.1396ابملدي ة امل ور ، ب ة 

 و ك ابن ال دا، ال ا ألك دار املعألفة ، بريوت، ل  ان./لالفهرست،  -152

هالالالال،   الالالت 1119، /لوالالال : ى الالالدالع حل ىمالالالد بالالالن ءظالالالاع الالالالدين ااءصالالالارري ت فـــواتح الرمحـــوت شـــرح مســـلم الثبـــوت -153
 هال.1324، 1هبام   تاب املالتص ش ل غهايل، ال ا أل: دار الكتو الع موة بريوت، ا

هالال، ال ا الألك دار ال كالأل، بالريوت، بال ة 1225ا  ال  الألاوري املالالكحل ت /لوال ك ف الد بالن ب الوم بالن بالالفواكه الـدواين،  -154
 هال.1415

، /لوالال :  الالد الالالدين ىمالالد بالالالن يعقالالوب ال الالريوزآابدري، ال ا الالأل:  الالأل ة مكت الالة ومط عالالة مصالالالط ش القــاموس ايــيط -155
 ع.1952-هال1371 2ال اا احل   وفوالدع سصأل، ا

 ا ألك رابطة العا  اإبةمحل.(، ال 16-1)الدورات قرارات اجملمع الفقهي اإلسالمي  -156

ت الالالو   (،14-1)الالالدورات قــرارات وتوصــيات بمــع الفقــه اإلســالمي املنبثــق مــن منظمــة املــؤمتر اإلســالمي  -157
وتع والال ك الالالد تور: ى دالالالالتار فبالالالو بالالد ، ال ا الالألك وزار  ااوقالالالان والهالالاون اإبالالةموة، قطالالالأل، الط عالالة الألابعالالة، بالالال ة 

 هال.1423

هالالال، مبقوالال : 489والال : فا املظ الالأل م صالالور بالالن ىمالالد بالالن ى الالدات ار الالالالمعاين ت/ل قواطــع األدلــة يف األصــول، -158
 .1997ب ة  1ىمد حالن ىمد الهافعحل، ال ا أل: دار الكتو الع موة، بريوت، ا
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، /لوالالالال  : فا ىمالالالالد ىالالالاله الالالالالدين ى الالالالدالعهيه بالالالالن ى دالالالالالالةع قواعــــد األحكــــام يف مصــــا  األ م -159
 .وتهال، ال ا أل: دار املعألفة، بري 660الال محل، ت 

هالالالال، مبقوالالال ك إةد خالالالالد 660/لوالالال ك ى الالدالعهيه بالالالن ى دالالالالالةع الالالالال محل ت القواعـــد الصـــغرى،  -160
 هال.1416ب ة  1الط اا، ال ا ألك دار ال كأل ، دمه ، ا 

الرب الالالي، ال ا الالالألك دار الصالالالد  ب  هالالالألز،   اجملالالالددري/لوالالال ك ىمالالالد ىمالالالوم اإحالالالالان قواعـــد الفقـــه،  -161
 هال.1407 ألاتهحل، الط عة ااوىل ، 

/لو ك ى حل بن ف د ال دوري، ال ا ألك دار الق م بدمه ، الط عة الألابعالة، بال ة لفقهية ، القواعد ا -162
 هال.1418

ــة،  -163 هالالال(، ال ا الالأل )ال 741/لوالال ك ىمالالد بالالن ف الالد بالالن جالالهري الك الال  الغألا الالحل )تالقــوانني الفقهي
 .يوجد(

ن قدامالالة املقدبالالحل ت /لوالال ك فا ىمالالد موفالال  الالالدين ى الالدهللا بالال يف فقــه اإلمــام املبجــل أمحــد بــن حنبــل، الكــايف -164
 هال.1399هال، ال ا ألك املكتو اإبةمحل الط عة الثاءوة، ب ة 620

ــة املــالكي،  -165 /لوالال ك فا ىمالالأل يوبالال  بالالن ى الالدهللا بالالن ى الالدالرب القالالأل   الكــايف يف فقــه أهــل املدين
 هال.1407هال(، ال ا ألك دار الكتو الع موة، بريوت، الط عة ااوىل، ب ة 463)ت

 ، /لو : م صور بن يوءا ال هويت، ال ا ألك ىا  الكتو، بريوت.ناعكشاف القناع عن منت اإلق -166

، /لو كءالالور الالالدين ااوثمحل،مبقو كح والالو الالالأل ن ااىظمحل،ال ا الالأل كمؤبالالالة كشــف األســتار عــن زوائــد البــزار -167
 هال1399الألبالة،الط عة ااوىل ب ة

بالالالالن ف الالالالد ال خالالالالارري /لوالالالال : ىالالالالةر الالالالدين ى الالالالدالعهيه  كشــــف األســــرار عــــن أصــــول فخــــر اإلســــالم البــــزدوي، -168
-هالالالالالال1414، 2هالالالالال، عالالالال   وتع والالالال : ىمالالالالد املعتصالالالالالم ابهلل ال غالالالالدادري، ال ا الالالالأل: دار الكتالالالالو العألبوالالالالة، ا730ت

 ع.1994

، /لوالالال ك إتاىوالالل العج الالالوين، كشــف اخلفــا ومزيـــل اإللبــاس عمـــا اشــتهر مـــن األحاديــث علـــى ألســنة النــاس -169
 هال.1416ال ا ألك دار الكتو الع موة، الط عة الثالثة ب ة 

/لوالال ك إبالالألاهوم بالالن فا الالالومن ىمالالد احل  الالحل، ال ا الالألك مط عالالة مصالالط ش ال الالاا احل الال ، ابلقالالاهأل ، احلكــام،  لســان -170
 هال.1393الط عة الثاءوة، ب ة 

هالال، تع وال : ى الحل  الريري، ال ا الأل: دار إحوالار الال ار العالألا ، 711، /لوال : العةمالة ابالن م ظالور تلسان العرب -171
 ع.1992-1412، 2بريوت ، ا

هالالال، ال ا الالالأل: دار 476، /لوالالال : فا إبالالحا  إبالالألاهوم بالالن ى الالحل بالالالن يوبالال  الهالالريازري تالفقــه اللمــع يف أصــول -172
 ع.1985 -هال 1405، 1الكتو الع موة، بريوت ا

 ، /لو : ىمد بن م  ح احل   حل، ال ا أل: املكتو اإبةمحل ، بريوت.املبدع يف شرح املقنع -173

 هال، ال ا أل: دار املعألفة، بريوت.490حل ت، /لو :  ا اائمة فا بكأل ىمد بن ف د الالألخالاملبسوط -174

 ، /لو : ت ة من الع مار من الدولة العثماءوة.بلة األحكام العدلية للدولة العثمانية -175

هال، ال ا الألك دار الالألةن ل ال ار ابلقالاهأل  ، ودار الكتالاب 807، /لو  ى حل بن فا بكأل ااوثمحل ت بمع الزوائد -176
 هال.1407العألا ب ريوت ، ب ة 

 موغالالا/لوال ك اابالتان الالد تور: ى الدهللا إدريالا لفقـه اإلسـالمي الـدوإل اـدة  ـوذيف لالجتهـاد اجلمـاعي، بمـع ا -177
ثار ءدو  االجتهالاد اتمالاىحل يف العالا  اإبالةمحل،   الة   والة الهالأليعة والقالاءون جبامعالة اإمالارات ف)م هور عمن 
 (.، اجمل د ااولالعدد اخلا  أبثار ال دو -العألبوة املتحد 

، /لوال : ىالحل الالدين ال الووري، مبقوال : ىمالد  والو هللا املطوعالحل، ال ا الأل: مكت الة اإر الاد،  موع شرح املهـ باجمل -178
 جد .

، مجت: ى دالأل ن بالن ىمالد بالن قابالم العاصالمحل ال جالدري،   الت إب الألان بموع فتاوى شيع اإلسالم ابن تيمية -179
 الألائبة العامة لهاون احلألمني.
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هالالال ، 761/لوال ك احلالالاف  صالةح الالدين خ والل بالالن  وك الدري العةئالحل، ت ،اجملمـوع املـ هب يف قواعــد املـ هب -180
درابة ومبقو ك د.  والدري ى الحل الع والدري، وكد. ف الد ختالري ى الاء ، ال ا الألك دار ىمار،واملكت الة املكوالة، ىمالان، 

 ع.2004هال ال 1425ااردن، الط عة ااوىل، ب ة

ىالالدادك هالالهاا بالالن ى الالدهللا احلالالوايل، قالالالم فصالالول )ربالالة د تالالوراع مالالن إحمــاوالت التجديــد يف أصــول الفقــه ودعواتــه  -181
 ال قه بك وة الهأليعة ابلألة (.

هالالال، ال ا الالألك مكت الالة املعالالارن ابلالالألة ، الط عالالة 652/لوالال ك ى دالالالالةع بالالن ى الالدهللا بالالن توموالالة احلالالألاين ت ايــرر،  -182
 هال.1404الثاءوة 

ا  الع الالالواين، ال ا الالالأل: هالالالال، مبقوالالال :  الالاله جالالالابأل فوالالال606، /لوالالال : ىمالالالد بالالن ىمالالالأل بالالالن احلالالالالني الالالالألازري تايصـــول -183
 هال.1400، ب ة 1جامعة اإماع ىمد بن بعود اإبةموة ابلألة ، ا

هالالال، مبقوالالال ك ت الالة إحوالالالار الالال ار العالالالألا، 456/لوالالال ك فا ىمالالد ى الالحل بالالالن ف الالد بالالالن بالالعود بالالالن حالالهع ت  ايلــى، -184
 ال ا ألك دار اآلفا  اتديد ، بريوت.

هالالال، مبقوالال ك ىمالالود خالالا أل، ال ا الالالألك 721در الالالألازري ت /لو كىمالالد بالالن فا بكالالأل بالالن ى الالدالقاخمتــار الصــحاح،  -185
 هال.1415مكت ة ل  ان ، ب ة 

هالالالال، مبقوالالال ك زهالالالري الهالالالاوي ، ال ا الالالألك 334/لوالالال ك فا القابالالالم ىمالالالأل بالالالن احلالالالالني اخلألقالالالحل تخمتصـــر اخلرقـــي،  -186
 هال.1403املكتو اإبةمحل بريوت، الط عة الثالثة، ب ة 

هالالال،ومعه حا الالوة الت تالالازاين واتألجالالاين ى الالش  الالألح القاعالالحل 646، /لوالال كابن احلاجالالو املالالالكحل تخمتصــر املنتهــى -187
هالالالال،مألاجعة وتصالالالحوحك د: الالالع ان ىمالالالد إتاىوالالالل، ال ا الالالألكمكت ة الك والالالات اازهأليالالالة 756ىتالالالد الالالالدين وامل الالالة ت

 هال.1403ب ة

هالالال(، مبقوالال ك صالالةح 665ا  الالامة ى الالدالأل ن بالالن إتاىوالالل بالالن إبالالألاهوم املقدبالالحل )تف/لوالال ك خمتصــر املؤمــل،  -188
 هال.1403، ال ا ألك مكت ة الصحو  اإبةموة ابلكويف، ب ة الدين مق ول

، ال ا الالالألك مط عالالالة دار الع الالالم ل مةيالالالني، بالالال ة الدوالوالالالال /لوالالال ك ىمالالالد معالالالألون املـــدخل إىل علـــم أصـــول الفقـــه،  -189
 هال.1385

/لوالال ك ى الدالقادر بالالن ف الالد بالن بالالدران، ال ا الالألك مكت الة ابالالن توموالالة املـدخل إىل مــ هب اإلمــام أمحــد بــن حنبــل،  -190
 قاهأل .ابل

 هال.1383/لو ك مصط ش الهرقا، ال ا ألك مط عة جامعة دمه ، الط عة الالابعة، ب ة املدخل الفقهي العام،  -191

/لو ك د. بكأل فبو زيد، ال ا الألك دار العاصالمة، الط عالة ااوىل، املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد بن حنبل،  -192
 هال.1417ب ة 

 هال(، ال ا أل دار صادر ، بريوت.177ححل )ت/لو كمالك بن فءا ااص املدونة الكربى،  -193

/لوالالال ك ىمالالالد اامالالالني بالالالن املختالالالار الهالالال قوطحل، ال ا الالالألك دار الق الالالم، مـــ كرة أصـــول الفقـــه علـــى روضـــة النـــاار،  -194
 بريوت.

روايالة اب اله ى الدهللا، تصالحوحك زهالري الهالاوي ، ال ا الألك املكتالو اإبالةمحل بدمهال ، الط عالالة مسـائل اإلمـام أمحـد،  -195
 .هال1401ااوىل، ب ة 

هالالالال، وبذي الالاله التخ الالالوب 405، /لوالالال ك احلالالالاف  فا ى الالالدهللا احلالالالا م ال والالالالابورري ت املســـتدرك علـــى الصـــحيحني -196
 ل حاف  الذه ، ال ا ألك مكت ة املط وىات اإبةموة، ح و، بورة.

هالالالال، ومعالالالاله  تالالالاب فالالالالواتح 505، /لوالالال : فا حامالالالد ىمالالالالد بالالالن ىمالالالالد الغالالالهايل تاملستصـــفى مــــن علـــم األصــــول -197
 هال.1324، ب ة 1ار الكتو الع موة االأل وت، ال ا ألك د

 ، ال ا ألك املكتو اإبةمحل، ودار صادر، بريوت، ل  ان.مسند اإلمام أمحد -198

، مجعها:  هاب الدين فبو الع اء احل   حل احلألاين الدمهقحل، مبقو  وتع وال : ىمالد ىالحل املسودة يف أصول الفقه -199
 الدين ى داحلمود، ال ا ألك دار الكتاب العألا، بريوت.
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، /لو كالهالالالهاب ال وصريري،مبقو كموبالالالش ىمالالالد ى الالالحل ود:ىالالالهت ى الالالحل ح الزجاجـــة يف زوائـــد ابـــن ماجـــةمصـــبا  -200
 ىطوة، ال ا ألكدار الكتو احلديثة ومط عة حالان ابلقاهأل .

هالال، ال ا الالأل: 770. /لوال : ف الد بالن ىمالد بالن ى الحل املقالألري ال والومحل تاملصـباح املنـ  يف غريـب الشـرح الكبـ  -201
 هال.1323ة املط عة اامريية ب وال  ب 

هالال، مبقوال ك ح والو الالأل ن ااىظمالحل، ال ا الالألك 211/لوال ك فا بكالأل ى الدالألزا  بالن مهالاع الصال عاين تاملصـنف،  -202
 هال.1403املكتو اإبةمحل، الط عة الثاءوة، ب ة 

هال، مبقو ك  مال احلالوت، ال ا الألك 235/لو ك فا بكأل ى دهللا بن فا  و ة الكويف ت مصنف ابن أيب شيبة،  -203
 هال.1409د ابلألة ، الط عة ااوىل ب ة مكت ة الأل 

،/لوالالالال كفا بالالالال ومان  الالالالد بالالالالالن ىمالالالالد اخلطالالالالاا)وهومط وا مالالالالت متصالالالالأل بالالالال ن فا داود ل م الالالالالذرري( معــــاس الســــنن -204
 هال.1368مبقو كىمد حامد ال قحل، ال ا ألكمط عة الال ة ا مدية ب ة

هالالال، تقالالدا : 436املعتالالهيل ت، /لوالال : فا احلالالالن ىمالالد بالالن ى الالحل بالالن الطوالالو ال صالالألري املعتمــد يف أصــول الفقــه -205
 الهوخ خ ول املوا، ال ا ألك دار الكتو الع موة، بريوت.

هالالال، مبقوالال ك  الالدري ى داجملوالالد الالالال  حل، 360/لوالال ك فا القابالالم بالال ومان بالالن ف الالد الطالالرباين ت املعجــم الكبــ ، -206
 ال ا ألك مكت ة ابن توموة، القاهأل .

 2فالالؤاد ى الالدال اقحل ، ال ا الالأل: دار ال كالالأل، بالالريوت، ا، /لوالال : ىمالالد  املعجــم املفهــرس أللفــاظ القــرآن الكــرمي -207
 هال.1401

هالالال، ال ا الالألك دار إحوالالار الالالال ار 395/لوالال ك فا احلالالالني ف الالد بالالالن فالالارء بالالن ز الالألة ت معجــم مقــاييس اللغــة،  -208
 هال.1422العألا، الط عة ااوىل، ب ة 

ف الألع عالوار العمالألري،  هالال، مبقوال ك د.277/لوال ك فا يوبال  يعقالوب بالن بال وان ال الالوري ت املعرفة والتاريع،  -209
 هال.1401ال ا ألك مؤبالة الألبالة، بريوت، الط عة الثاءوة، ب ة 

هالالال، ختالالأليش: مجاىالالة مالن الع مالالار إب الالألان د. ىمالالد 914/لوال ك ف الالد بالالن االال  الوءهأليالالحل، ت املعيــار املعــرب،  -210
 حجحل، ال ا ألك دار الغألب اإبةمحل، بريوت.

هال، مبقوال ك د. ى الدهللا ال  الحل 620بن ف د بن قدامة املقدبحل ت، /لو ك موف  الدين فا ىمد ى دهللا  املغين -211
 هال.1408ب ة  1ود. ى دال تاح احل و، ال ا أل: دار هجأل، القاهأل  ا

 ، /لو ك ىمد اخلطوو الهألبور، ال ا ألك دار ال كأل، بريوت.مغين ايتايف -212

ا الالالدين ىمالالد بالن فا بكالالأل الهالالهري /لوال ك فا ى الالدهللا  المفتـاح دار الســعادة ومنشــور واليــة العلــم واإلرادة،  -213
 هال، ال ا ألك مكت ة الألة  احلديثة.751اببن قوم اتوزية ت 

هالالال، عالال   و الالألح وتقالالداكد. 808/لوالال ك العةمالالة ى الالدالأل ن بالالن ىمالالد بالالن خ الالدون ت مقدمــة ابــن خلــدون،  -214
 هال.1417ىمد اإبك دراين، ال ا ألك دار الكتاب العألا، بريوت، الط عة ااوىل ، ب ة 

هالالال، مبقوالالال ك ىصالالاع الق عجالالالحل، ال ا الالألك مكت الالالة 1353/لوالال ك إبالالألاهوم بالالالن ىمالالد بالالالن عالالوةن ت ار الســـبيل، منــ -215
 هال.1405املعارن ابلألة ، الط عة الثاءوة، ب ة 

هالال، ال ا الألك دار الكتالاب العالألا، بالريوت، ل  الان، 568 ف الد املكالحل/لوال ك اإمالاع املوفال  بالن مناقب أيب حنيفة،  -216
 .هال1401ب ة 

هالال،  )ءالالخة ادر  يف 606/لوال ك فخالأل الالدين ىمالد بالن ىمالأل بالن احلالالني الالألازري ت م الشـافعي، مناقب اإلمـا -217
 املكت ة املأل هية جبامعة اإماع ىمد بن بعود اإبةموة(.

)مط الالوا مالالت  تالالاب  – حل/لوالال ك ىمالالد بالالن احلالالالن ال دخهالالمنــاهج العقــول شــرح منهــايف الوصــول للبيضــاوي،  -218
 عة ىمد ى حل ص وح وفوالدع سصأل.هناية الالول لألب وري( ال ا ألك مط 

هالالال، 794/لوالال ك فا ى الالدهللا بالالدر الالالدين ىمالالد بالالن هبالالادر بالالن ى الالدهللا الهر هالالحل ت املنثــور يف القواعــد الفقهيــة ، -219
 ع.2000-هال1،1421مبقو كىمد حالن إتاىول، ال ا ألك دار الكتو الع موة،بريوت، ا
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هالالالال، مبقوالالال ك د. ىمالالالد حالالالالن هوتالالالو، 505د ت ، /لوالالال ك ىمالالالد بالالالن ىمالالالد بالالالن ىمالالالد الغالالالهايل فا حامالالالاملنخـــول -220
 هال.1400، ب ة2ال ا ألك دار ال كأل، دمه ، ا

هالالالال(، مبقوالالال كد. ىمالالالد ر الالالاد بالالالا ، ال ا الالالألك 728/لوالالال ك  الالالوخ اإبالالالةع ابالالالن توموالالالة )تمنهـــايف الســـنة النبويـــة،  -221
 ع.1986مؤبالة قأل  ة سصأل، ب ة 

 دار املعألفة ، بريوت. كهال، ال ا أل676/لو ك ا  بن  ألن ال ووري، ت منهايف الطالبني،  -222

/لوالال ك الالالد تور: مالالال أل بالالن ى الالحل القحطالالاين، ال ا الالألك دار مــنهج اســتنباط أحكــام النــوازل الفقهيــة املعاصــرة،  -223
 هال.1424ااءدلا اخلتألار، الط عة ااوىل، ب ة 

 هالال، مبقوال كد. ىمالد476/لو ك فا إبالحا  إبالألاهوم بالن ى الحل الهالريازري ت امله ب يف فقه اإلمام الشافعي،   -224
 هال.1412، 1الهحو حل، ال ا ألك دار الق م، دمه ، ا

، /لوالال ك إبالالألاهوم بالالن موبالالش ال خمالالحل الغألا الالحل املالالالكحل املعالالألون بالالال: فا إبالالحا  املوافقــات يف أصــول الشــريعة -225
 هال ، تع و ك الهوخ ى دهللا دراز، ال ا ألك دار املعألفة ، بريوت.790الها   ت

وثحل،  ألح وتع وال ك ف الد راتالو ىألمالوش، ال ا الألك دار ال  الائا، ل  الان، ، رواية ا  بن ا  ال موطأ اإلمام مال  -226
 هال.1390ب ة 

بالالالال ة 2، /لوالالالال : ى الالالالدهللا بالالالن يوبالالالال  الهي عالالالالحل. ال ا الالالألك املكت الالالالة اإبالالالالةموة انصـــب الرايــــة ألحاديــــث اهلدايــــة -227
 هال1392

ــة الســول شــرح منهــايف الوصــول -228 ل ا الالأل: هالالال، ا772، /لوالال : مجالالال الالالدين ى الالدالألحوم اابالال وري الهالالافعحل تهناي
 مط عة ىمد ى حل ص وح ابلقاهأل .

 ع.1973هال، ال ا ألك دار اتول، بريوت، ب ة 1250/لو ك ىمد بن ى حل الهو اين ت نيل األوطار،  -229

)مالالالت  الالالألحه فالالالتح القالالالديأل البالالالن اامالالالاع( /لوالالال ك بألهالالالان الالالالدين ى الالالحل بالالالن فا بكالالالأل املألبو الالالاين، ال ا الالالألك دار اهلدايـــة  -230
 هال.1397ال كأل، بريوت، 

هالال، 513/لوال ك فا الالالوفار ى الحل بالن ىقوالل بالن ىمالالد بالن ىقوالل ال غالدادري احل   الحل تأصـول الفقـه، الواضح يف  -231
 ع.1999-هال1420مبقو ك الد تور ى دهللا ال  حل، ال ا ألك مؤبالة الألبالة، الط عة ااوىل ب ة 

ىمالد ىمالالد هالال ، مبقوال  : ف الالد ىمالود إبالالألاهوم، و 505، /لوال : ىمالد بالالن ىمالد الغالالهايل ت الوسـيط يف املــ هب -232
 هال.1417، ب ة 1اتمأل، ال ا أل : دار الالةع، القاهأل ،ا

 


