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 **من اهلل القبول أهدي هذا البحث املتواضع، راجيًة**

 

 اإىل ًالدي الكرميني أهد اهلل يف عورمه

 إىل زًجي الغايل رعاه اهلل

 إىل هيجة قليب ًلدي قصي

 إىل ًالدي الثاني ًالد زًجي حفظو اهلل

 الدىن ًإىل إخٌتي ًأخٌاتي ًأ

 إىل هشريف الدكتٌر زياد هقداد أكرهو اهلل

 إىل أسرانا البٌاسل ًشيدائنا األبرار

 ًهعلواتي الكرام هعلويَّ...إىل كل هن علوين حرفًا
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"ال   ك  اهلل مف ال   ك   ا بالفضؿ، كشكرنا ألىمو، كانطبلقنا مف قكؿ النبي اعترافن 

 فإنني أتقدـ بخالص شكرم كامتناني إلى: (1)ال اس"
فضيمة الدكتكر/ زياد مقداد، حفظو ا؛ لتفضمو بقبكؿ اإلشراؼ عمى ىذه الرسالة، 

سداء النصيحة لي، ككاف لو الفضؿ الكبير بعد  حيث لـ يأؿ جيدنا في تعميمي كتكجييي، كا 
ا عز كجؿ في أف خرجت ىذه الرسالة في أبيى حمة، فبارؾ ا فيو كحفظو كرعاه مف كؿ 

 سكء.
 -كما كأتقدـ بجزيؿ شكرم إلى أستاذم الكريميف عضكم لجنة المناقشة:

 حفظو ا، شكرم الطكيؿ   فضيمة الدكتكر/
 حفظو ا، تيسير إبراىيـ    فضيمة الدكتكر/

ثرائيا بالتكجييات النافعة، كاإلرشادات الصائبة، كما لقب كليما مناقشة رسالتي، كا 
يعة كالقانكف الذيف تتممذت إلى جميع أساتذتي في كمية الشر  الشكر كالتقديركأتكجو بعظيـ 

 .،فميـ مني كؿ الكفاء كاإلحتراـعمى أيدييـ
ا، أك كأخيرنا أتقدـ بالشكر كالعرفاف إلى كؿ مف مد يد العكف لي، كأ سدل لي نصحن

 تكجيينا، أك دعكة في ظير الغيب.
 

 فا أسأؿ أف يرضى عنيـ جميعنا، كأف يجزييـ عني خير الجزاء.

                                           
، كقاؿ 4811(، حديث رقـ 524أخرجو أبك داكد: سنف أبي داكد، كتاب األدب، باب في شكر المعركؼ، )( 1)

 األلباني حديث صحيح.
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 : خط  البحث الم  م 

إف الحمد  نحمده كنستعينو كنعكذ با مف شركر أنفسنا كمف سيئات أعمالنا، مف ييده 
ا، كأشيد أف ال إلو إال ا، كأف محمدا عبده ا فيك الميتد كمف يضمؿ فمف تجد لو كليا مرشد

كرسكلو، الميـ صمي عمى سيدنا محمد كعمى آلو كأصحابو الطاىريف المطيريف، كمف اتبعيـ 
 بإحساف إلى يـك الديف.

 أما بع :
إف مف أعظـ آية ترشد إلى كاقعية الشريعة اإلسبلمية كقدرتيا عمى البقاء كالخمكد أنيا 

أىميتيا  كاعدلى يكـ الديف، حيث تستمد ىذه القمتينة تكفؿ ليا االستمرار إقامت عمى أسس كقكاعد 
مف أف ليا مكانة كبرل في أصكؿ التشريع؛ ألنيا جمعت الفركع الجزئية المشتتة تحت رابط كاحد 
يسيؿ الرجكع إلييا، كما أنيا تنير الطريؽ أماـ العمماء لمعرفة األحكاـ الشرعية كاستنباط الحمكؿ 

 كالنكازؿ التجددة.لمكقائع 
كتعتبر قاعدة "االجتياد ال ينقض باالجتياد" مف أىـ القكاعد الفقيية؛ ألنيا مف القكاعد 
المشتركة بيف عممي األصكؿ كالفقو. فيي أصكلية باعتبار أف مباحثيا االجتياد كفقيية باعتبار أف 

 مكضكعيا فعؿ المكمؼ كىك القاضي.
عدة كبياف أىميتيا فكاف البحث "قاعدة اذه القكمف ىنا دعت الحاجة إلى الحديث عف ى

 االجتياد ال ينقض باالجتياد كأثرىا في األحكاـ الشرعية". 
 تكمف أهم   الم ض ع في ال  اط التال  : 

قاعدة"االجتياد ال ينقض ما تحققو يسر الديف اإلسبلمي كسماحتو،كىذا بياف  .1
 . ر األقضية كاألحكاـباالجتياد"حيث تساىـ في رفع الحرج عف الناس كاستقرا

تفيد القضاة كالمفتيف كمف في حكميـ،فيي تعالج إف دراسة ىذه القاعدة كاإللماـ بيا  .2
األحكاـ الصادرة عنيـ،كما ينبغي أخذه بعيف االعتبار عند اإلقداـ عمى نقض أم 

 .اجتياد سابؽ
 أ باب اخت ا  الم ض ع :

 أىمية المكضكع تمثؿ أحد أسباب اختيارم لو. .1
ي الكتابة عف المكضكع يتيح لي فرصة في اإلطبلع كالتعمـ كتكسبيع المدارؾ رغبتي ف .2

 كاالستفادة.
المساىمة في إثراء المكتبة اإلسبلمية بمكضكع ىاـ، كالذم مف شأنو أف يقدـ خدمة  .3

 طبلب المتخصصيف.الجميمة لمباحثيف ك 
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 الصع بات التي  اجهت الباحث:
 ضيؽ الكقت نظرا النشغالي بأمكر أخرل. .1
لظركؼ الصعبة التي يمر بيا شعبنا في فمسطيف مف حصار خانؽ، ككذلؾ األحداث ا .2

 الجارية في الضفة كالقدس المحتمة.
 انقطاع التيار الكيربائي بشكؿ مستمر كلفترات طكيمة. .3

 :الجه   ال اب   في الم ض ع
 ة الحقيقة أف ىناؾ دراسات متعددة أفردت ىذه القاعدة بالدراسة،كقد سبقت ىذه الدراس

 بسنيف،كمف الدراسات التي تحدثت عف قاعدة االجتياد ال ينقض باالجتياد بشكؿ خاص
 :ما يمي

 نقض االجتياد " دراسة أصكلية " لمدكتكر أحمد بف محمد العنقرم. .1
بحث محكـ "االجتياد ال ينقض باالجتياد" دراسة تأصيمية كتطبيقية لؤلستاذ الدكتكر  .2

 صالح بف سميماف بف محمد اليكسؼ.
 :  البحثخط

 -يشتمؿ البحث عمى ثبلثة فصكؿ تعقبيا خاتمة عمى النحك التالي:
 الفصؿ األكؿ: االجتياد حقيقتو كأقسامة كفيو مبحثاف: 

 المبحث األكؿ: بياف مشركعية االجتياد.
 .جتياد كتجزؤه كأحكاموالمبحث الثاني: محؿ اال

 بحثاف:الفصؿ الثاني: شرح القاعدة كبياف آراء العمماء فييا كفيو م
 المبحث األكؿ: بياف المقصكد بالقاعدة.
 المبحث الثاني: آراء العمماء في القاعدة.

 الفصؿ الثالث تطبيقات فقيية عمى القاعدة كفيو أربعة مباحث:
 المبحث األكؿ: أثر القاعدة في العبادات.
 المبحث الثاني: أثر القاعدة في القضاء.

 تفرقة.المبحث الثالث: أثر القاعدة في مجاالت م
 المبحث الرابع: فركع مخالفة لمقاعدة.

 الخاتمة كتشمؿ أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصمت إلييا الباحثة.
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 م هج البحث:
 كقد اتبعت في ىذا البحث المنيج التالي: 

ف لعزك اآليات القرآنية إلى سكرىا .1 ـ تكف اآلية كاممة ذكرت ، مع ذكر أرقاـ اآليات كا 
 .مف اآلية

ديث النبكية مف مصادرىا األصمية بذكر اسـ الكتاب كاسـ الباب، ثـ خرجت األحا .2
 ذكر رقـ الجزء كالصفحة، ثـ رقـ الحديث المتسمسؿ كالحكـ عميو.

تكثيؽ المعمكمات كذلؾ بذكر اسـ المؤلؼ ثـ اسـ الكتاب مع ذكر الجزء كالصفحة إف  .3
ال اكتفيت بذكر الصفحة.  كاف لمكتاب أجزاء، كا 

 المراجع كالمصادر كفيرس المكضكعات كاآليات كاألحاديث. إلحاؽ البحث بفيرس .4
 الباحث 



 

 
 

  الفصؿ األكؿالفصؿ األكؿ
  االجتياد حقيقتو كأقسامواالجتياد حقيقتو كأقسامو

  
  --كفيو مبحثاف:كفيو مبحثاف:

  ..بياف مشركعية االجتيادبياف مشركعية االجتيادالمبحث األكؿ: المبحث األكؿ: 
  ..محؿ االجتياد كتجزؤه كأحكامومحؿ االجتياد كتجزؤه كأحكاموالمبحث الثاني: المبحث الثاني: 

 



 

  
  

  المبحث األكؿالمبحث األكؿ
  بياف مشركعية االجتيادبياف مشركعية االجتياد

  
  ::كفيو أربعة مطالبكفيو أربعة مطالب

امطمب األكؿ: مطمب األكؿ: الال اتعريؼ االجتياد لغنة كاصطبلحن   ..تعريؼ االجتياد لغنة كاصطبلحن
  ..أدلة مشركعية االجتيادأدلة مشركعية االجتيادالمطمب الثاني: المطمب الثاني: 
  ..شركط المجتيدشركط المجتيدالمطمب الثالث: المطمب الثالث: 

  ..المطمب الرابع: مراتب المجتيديفالمطمب الرابع: مراتب المجتيديف
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 المطمب األ ؿ
 تع  ؼ االجتها  لًغ   اصط ًحا

  لغً : االجتها تع  ؼ 
يىدى، كىك الطاقة كاستفراغ الك  سع في القكؿ كالفعؿ، يقاؿ جيد الرجؿ: أم مأخكذه مف الفعؿ جى

دَّ كبالغ  (1).جى

 (2) ﴾ًَانَّزٍَِّ ال َّجِذًٌَُ بِالَّ جُيْذَىُىْ﴿كمنو قكلو تعالى 

يػػد بالضػػػـ قػػػد يػػػأتي بمعنػػػى بػػػذؿ الكسػػػع كالطاقػػػة، كمنػػػو حػػػديث النبػػػي  ػػػَ َقِ  " كالجي َأيُّ الصَّ
 (4) طيعو صاحب الماؿ الفقير.ما يست ر، أم قد(3)"َقاَؿ ُجْهُ  اْلُمِ ؿ   ؟َأْفَضؿُ 

يد بالفتح بمعنى المشقة، كمنو حديث أـ معبد كقيػؿ   (5) " ػاة َخمَّقهػا الَجْهػ  عػف الغػ ـ" كالجى
يد بالضـ كالفتح ىما لغتاف في الكسع كالطاقة بأف يد كالجى   (6) .الجي

يىدى  يىدنا كاجتيد: أم جيد دابتو كأجيدىا أم حمؿ عمييا في ال يجتيدكيقاؿ جى سير أكثر مف جى
 (7)طاقتيا.

 (8) .مزجتو بالماء كمخضتو حتى استخرجت زبده فصار حمكا: جيدا المبف تكجيد

كعميػو يمكػف ، (9)كقيؿ: ىك أخذ النفس ببذؿ الطاقة كتحمؿ المشقة،كإتعاب الفكر بػالرأم      
 بدني.،كىذا يشمؿ بذؿ الكسع العقمي أك ال(10)أف االجتياد في المغة ىك "بذؿ الكسع"القكؿ ب

 
 

                                           
 (.486، 1(، ابف فارس: معجـ مقاييس المغة )319، 1(ابف األثير: النياية في غريب الحديث )1)
 .79( سكرة التكبة: آية 2)
،كقاؿ عنو األلباني حديث 1449(ح رقـ 175أخرجو أبك داككد: سنف أبي داككد،كتاب الكتر،باب طكؿ القياـ،) (3)

 صحيح.
 (.535، 7/534(الزبيدم: تاج العركس )4)
 .،ككافقو الذىبيكقاؿ عنو حديث صحيح اإلسناد (،9\3( أخرجو الحاكـ : المستدرؾ، كتاب اليجرة )5)
 (.708\3)ابف منظكر: لساف العرب  (6)
 (.823\1الفيركز آبادم : القامكس المحيط ) ( 7)
 (.155\1(الفيكمي: المصباح المنير )8)
 (.9) إسماعيؿ عبد الرحمف: إرشاد النقاد( 9)
 (.8( الجرجاني: التعريفات )10)
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 في االصط ح: االجتها 
 في مختمؼ الكتب األصكلية، كمف ىذه التعريفات: تعددت تعريفات العمماء لبلجتياد

 (1)شرعي ظني"."بذؿ الطاقة مف الفقيو في تحصيؿ حكـو  تع  ؼ أم   با  اه:

  (2)شرعي"."استفراغ الفقيو الكسع لتحصيؿ ظف بحكـ  تع  ؼ ابف الحاجب:ش

عمػػى كجػػو  ،اسػػتفراغ الكسػػع فػػي طمػػب الظػػف بشػػيء مػػف األحكػػاـ الشػػرعية" تع  ػػؼ ادمػػ ي:
 (3)يحس مف النفس العجز عف المزيد فيو"

 (4)"بذؿ المجيكد في العمـ بأحكاـ الشرع" تع  ؼ ابف ق ام :
 (5)االستنباط" لكسع في نيؿ حكـ شرعي عممي بطريؽ"بذؿ ا تع  ؼ ال  كا ي:

 ة نبلحظ ما يمي:مف خبلؿ االطبلع عمى التعريفات السابق
أف جميػع ىػذه التعريفػات تتفػؽ عمػى أف االجتيػػاد ىػك بػذؿ الجيػد كاسػتفراغ الكسػع بقصػػد  .1

 معرفة الحكـ الشرعي.
 أف بعض ىذه التعريفات تشير إلى أف األحكاـ المجتيد فييا ظنية، كما في تعريؼ أمير .2

ؤخػػػذ كىػػػذا ي فصػػػار مطمػػػكب الفقيػػػو تحصػػػيؿ ظػػػف فقػػػط،بادشػػػاه كابػػػف الحاجػػػب، كاآلمدم،
فػي حػيف أف ابػف  مستند إلػى دليػؿ كىػك غيػر معتبػر شػرعا،غير الالظف إلدخاليـ  ؛عمييـ

ألف  ؛كىػػذا يؤخػػذ عميػػو  قدامػػة قيػػد التعريػػؼ بػػأف مطمػػكب المجتيػػد العمػػـ باألحكػػاـ فقػػط،
عػـ دكف الحكـ الذم تكصؿ إليو المجتيد ظني إال كاف مقصكده حصكؿ العمـ بمعنػاه األ

(6) .النظر لمقطعي أك الظني
 

ػػػا عمػػػى بعػػػض التعريفػػػات السػػػابقة زيػػػادة لفػػػظ الفقيػػػو فػػػي التعريػػػؼ، كقػػػد نػػػكه  .3 كمػػػا يؤخػػػذ أيضن
الشككاني إلى عدـ كجكد داعي ليذه الزيادة مضيفنا بأنو البد لممجتيػد أف يكػكف فقيينػا، فيػذا 

  (7)شػػػرط معمػػػـك بالضػػػركرة؛ فاجتيػػػاد غيػػػر الفقيػػػو ال يسػػػمى اجتيػػػادنا فػػػي اصػػػطبلح الفقيػػػاء
 

 

                                           
 (.179\178\4( أمير بادشاه: تيسير التحرير )1)
 (.374ضد ) (، اإليجي: شرح الع156( ابف الحاجب: منتيى الكصكؿ )2)
 (.4/197حكاـ )إل( اآلمدم: ا3)
 (.190( ابف قدامة: ركضة الناظر )4)
 (.2/1025( الشككاني: إرشاد الفحكؿ )5)
 (.29) لعمرم: اجتياد الرسكؿا(6)
 (.1026\2الشككاني: إرشاد الفحكؿ ) (7)
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فيػك  مى ذلؾ فإنني أرل أف باقي التعريفات مقبكلة، لكػف أرجحيػا تعريػؼ الشػككاني، كبنانء ع
 :(1)يعتبر أنسب التعريفات كأقربيا لمصكاب، كذلؾ لؤلسباب اآلتية

 التعريؼ جامع مانع. .1
 قيد األحكاـ المجتيد فييا بالشرعية، كىك بذلؾ يخرج الظف غير المعتبر شرعنا. .2
 عمماء.سبلمة التعريؼ مف اعتراضات ال .3

                                           
 (.4\3(الصيفي: االجتياد المقاصدم )1)
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   ح التع  ؼ:
بعد تعريػؼ كػؿ مػف المعنػى المغػكم كاالصػطبلحي لبلجتيػاد، نػرل بػأف بينيمػا بػؤرة مشػتركة 
كىػػػي أف االجتيػػػاد يقصػػػد بػػػو المبالغػػػة كالمشػػػقة كالعنػػػاء، غيػػػر أف المعنػػػى المغػػػكم أعػػػـ مػػػف المعنػػػى 

االجتيػػػاد االصػػػطبلحي، فاالجتيػػػاد فػػػي المغػػػة يشػػػمؿ األحكػػػاـ الشػػػرعية كغيرىػػػا، فػػػي حػػػيف يقتصػػػر 
 االصطبلحي عمى األحكاـ الشرعية فقط.

 التعريؼ:التعريفات، كسأشرع اآلف في شرح أشرت سابقنا إلى أف تعريؼ الشككاني ىك أرجح 
يخرج ما يصؿ إليو المجتيػد مػف حكػـو مػع التقصػير، أم بمعنػى أنػو أضػنى  بذؿ ال  ع: -

 (1)جيده حتى شعر بعجزه عف الكصكؿ إلى مزيد طمب.
أخرج بو االجتياد المغكم كالعقمي كالحسي فإنو ال يسمى مف استفرغ كسعو  قيده  ال  عي: -

 (2)فييا مجتيدنا في اصطبلح الفقياء.
 (3)قيده أخرج بو االجتياد في األحكاـ العممية. عممي: -
قيػػده أخػػرج بػػو نيػػؿ األحكػػاـ مػػف ظػػكاىر النصػػكص أك تمقػػي المسػػائؿ  بط  ػػؽ اال ػػت باط: -

ؼ عنيا في بطكف الكتب أك المصادر األخػرل كاإلنترنػت كسؤاؿ المفتي عنيا، أك بالكش
 (4)كغيره.

                                           
 (.26(، العمرم: اجتياد الرسكؿ )2/1026ني: إرشاد الفحكؿ )(، الشككا4/514القرافي: نفائس األصكؿ ) (1)
(، 2/1026(، الشككاني: إرشاد الفحكؿ )4/197(، اآلمدم: األحكاـ )4/514القرافي: نفائس األصكؿ ) (2)

 (.6القرضاكم: االجتياد في الشريعة اإلسبلمية )
 (.5)(، الصيفي: االجتياد المقاصدم 2/1026الشككاني: إرشاد الفحكؿ ) (3)
 (.6(، القرضاكم: االجتياد) 60\59(، حمادك: االجتياد بالرأم )2/1026الشككاني: إرشاد الفحكؿ ) (4)
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 الثا يالمطمب 
 أ ل  م   ع   االجتها 

 

اسػػتدؿ العممػػاء بأدلػػة عديػػدة عمػػى حجيػػة االجتيػػاد، بعضػػيا مػػف القػػرآف كالسػػنة، كأخػػرل مػػف 
 -اإلجماع كالعقؿ كذلؾ عمى النحك التالي:

 ال  آف الك  ـ: -أ اًل 
 *ًدَ ًَعُهًََْْاٌَ بِرْ َّذْكًَُاٌِ فِِ انْذَشْزِ بِرْ ََفَشَدْ فِْوِ غَنَىُ انْقٌَْوِ ًَكُنَّا نِذُكًِْيِىْ شَاىِذًٍََِّدَاًُ﴿ق ل  تعالى:  .0

 (1)﴾فَفَيًَّْنَاىَا عُهًََْْاٌَ ًَكُالًّ آذَْْنَا دُكًْاً ًَعِهًْاً
  ج  ال الل :
ـ لبلجتيػاد، فقػد اجتيػد كػؿ مػف داللػة كاضػحة عمػى إقػرار القػرآف الكػري يف السػابقتيففي اآليتػ

، فػي داكد كسميماف عمييما السبلـ، فأصاب سميماف عميو السبلـ كاسػتحؽ الشػكر كالثنػاء مػف ا 
كبػالنظر فػي كممػة  ،نػاؿ المػدح مػف ا  كمػع ذلػؾ *هداكد عميو السبلـ في اجتياد لـ يصب حيف
يػاده كلػيس كحينػا مػف ا أف حكػـ سػميماف كػاف باجتنجد بأف ىنػاؾ قرينػة تػكحي بػ ﴾فَفَيًَّْنَاىَا عُهًََْْاٌَ﴿
،  نما ىك عف عمـ حيث اختصو ا إذ لػك  د عميػو السػبلـ،بتفييمو الحكـ الصحيح دكف داك  كا 

 .(2)فكبلىما نبي مكحى مف عند ا  بيف داكد كسميماف عمييما السبلـ، كاف كحيا لقرف ا 

"كىػػذه اآليػػة أصػػؿ فػػي اخػػتبلؼ االجتيػػاد كفػػي  كيعمػػؽ ابػػف عاشػػكر عمػػى ىػػذه اآليػػة قػػائبل:
كفػػػػي مراتػػػػب التػػػػرجيح، كفػػػػي عػػػػذر المجتيػػػػد إذا أخطػػػػأ االجتيػػػػاد، أك لػػػػـ ييتػػػػد إلػػػػى  العمػػػػؿ بػػػػالراجح

  (3).في معرض الثناء عمييما" ﴾ًَكُالًّ آذَْْنَا دُكًْاً ًَعِهًْاً﴿ لقكلو تعالى المعارض،

 ،كلكنػػو أثنػػى عمػػى سػػميماف لصػػكابو اة ىمكػػكا،"لػػكال ىػػذه اآليػػة لرأيػػت أف القضػػ ككػػذلؾ يقػػكؿ الحسػػف:
  (4)داكد باجتياده". كعذر

 
 

                                           
 (.79\78( سكرة األنبياء: اآلية )1)

*يشار إلى أف األنبياء معصكمكف مف الشرؾ كمف الكبائر،كمف الخطأ فيما يبمغكف عف ا عز كجؿ،كقد يجتيدكف 
 الخطأ منيـ كلكف ال يقركف عمى الخطأ،كقد يصدر عنيـ خبلؼ األكلى. كما حدث مع كسميماف كيحدث

 (.485(، الجيزاني: معالـ أصكؿ الفقو )746\4الشنقيطي: أضكاء البياف ) (2)
 (.118\17) ابف عاشكر: التحرير كالتنكير (3)
 (.372\5ابف الجكزم: زاد المسير ) (4)
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شِ يِنْيُىْ ًَبِرَا جَاءَىُىْ ؤَيْشٌ يِـٍَّ األَيٍِْ ؤًَِ انْخٌَْفِ ؤَرَاعٌُا تِوِ ًَنٌَْ سَدًُّهُ بِنََ انشَّعٌُلِ ًَبِنََ ؤًُنَِ األَيْ}تعالى ق ل  تعالى . 3

 (.1){ٌََوُ يِنْيُىْ ًَنٌَْال فَضْمُ انهَّوِ عَهَْْكُىْ ًَسَدًَْرُوُ الذَّثَعْرُىُ انشَّْْطَـٍَ بِال قَهِْالنَعَهًَِوُ انَّزٍَِّ َّغْرَنثِطُ

  ج  ال الل : 
فػي نيػػؿ حكػـ شػرعي بطريػؽ االسػتنباط،كذلؾ فػي حالػة عػػدـ  سػبؽ تعريػؼ االجتيػاد كىػك بػذؿ الجيػد

كجػػػؿ عمػػػى االسػػػتنباط كمدحػػػو كنػػػدب  كجػػػكد الػػػنص أك اإلجمػػػاع،كفي اآليػػػة الكريمػػػة أثنػػػى ا عػػػز
  (2) .؛ألنو استنباط لؤلحكاـ الشرعية مف مظانياإليو،كيستدؿ مف ذلؾ عمى مشركعية االجتياد

اآليات القرآنية السابقة ىي أدلة عامة في مشركعية االجتياد سػكاء كػاف ىذا كمف الجدير بالذكر أف 
 خرل.االجتياد في األحكاـ الشرعية أـ غيرىا مف األحكاـ األ

  مف ال    ال ب   : -ثا ً ا
 كردت أدلة عديدة مف السنة تقر بمشركعية االجتياد كمنيا ما يمي:

َمػا صػع ً ا ط  ًبػا، فصػمَّ ا، " .أ  خ ج  ج ف في  قٍ ، َفَحَضَ ِت الص ُة  ل س معهما ماٌء، فت مَّ
ـّ َ َجَ ا الماَء في ال قت، فأعا  أحُ هما الص َة  ال ض َء،  لـ ُ ِع ِ  ـّ َأَتَ ػا   ػ َؿ  ث ادخُ ، ثػ

اهلل صمى اهلُل عم    آل   َ مَّـ فذك َا ذلؾ لػ ، ف ػاؿ لمػذي لػـ ُ ِعػ : َأَصػْبَت ال ُّػ ََّ ، َ َأْج ََأْتػَؾ 
 (3) ." َصَ ُتَؾ،  قاؿ لمذي ت ّضأ  أعا : َلَؾ ْاأَلْجُ  َم ََّتْ فِ 

  ج  ال الل :
مييمػػػػا بعػػػػد ذلػػػػؾ يشػػػػير إلػػػػى مشػػػػركعية باجتيػػػػاد كػػػػبل الػػػػرجميف كالثنػػػػاء ع اعتػػػػراؼ النبػػػػي 

 االجتياد.
َذا اْجَتَه َ  ﴿ قكلو  .ب  ـُ َفَأَصاَب َفَمُ  َأْج َاِف ، َ اِ  .(4)"«َفَأْخَطَأ َفَمُ  َأْج   ِإَذا اْجَتَهَ  اْلَحاِك

إذا أصػػػاب فمػػػو فػػػ فػػػي كػػػبل الحػػػالتيف،الحػػػديث يػػػدؿ عمػػػى أف المجتيػػػد مػػػأجكر  جػػػ  ال اللػػػ :
ذا أخطأ فمو أجر ك  ،أجراف  احد،كىذا الثناء عمى االجتياد فيو داللة عمى جكاز االجتياد.كا 

 

                                           
 (.83: آية )لنساء( سكرة ا1)
(،أبك حياف:تفسير البحر 479\6(،القرطبي:الجامع ألحكاـ القرآف:)184\183\3لقرآف )الجصاص:أحكاـ ا (2)

 .(33\32(، إسماعيؿ عبد الرحمف:إرشاد النقاد)319\3المحيط)
( ح 62كتاب الطيارة، باب المتيمـ يجد الماء بعدما يصمي في الكقت،) أخرجو أبك داكد: سنف أبي داكد، (3)

 يث صحيح.، كقاؿ عنو األلباني حد338رقـ
 ،يصيب كيخطئ، باب ما جاء في القاضي ، كتاب األحكاـ عف رسكؿ اخرجو الترمذم: سنف الترمذم( أ4)
 صحيح.، كقاؿ عنو األلباني حديث 1326ح رقـ  (،313)
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 اإلجماع: -ثالثًا
عمماء السمؼ كالخمػؼ عمػى مشػركعية االجتيػاد، كعػف كقػكع االجتيػاد مػف الرسػكؿ  اتفؽفقد 

 (1) كالصحابة في حاؿ عدـ كجكد نص أك خبر مف السنة كالكتاب.
 

 الع ؿ: - ابًعا
لحة لكؿ زماف كمكاف، كمع ذلؾ نجد بأف الكقائع كالنكازؿ فقد جاءت الشريعة اإلسبلمية صا .أ 

متجددة، فػي حػيف نػرل بػأف نصػكص الشػريعة مػف كتػاب أك سػنة محػدكدة كالمحػدكد ال يفػي 
بالبلمحػػدكد، كبالتػػالي كػػاف البػػد مػػف االجتيػػاد فػػي الحػػكادث التػػي فييػػا نػػص، كقياسػػيا عمػػى 

، حتى ال تفقد الشريعة صبلحيتيا نظائرىا مف الكقائع التي فييا نصكص مف الكتاب كالسنة
 (2)كمركنتيا لكؿ زماف كمكاف.

نصػػكص الشػػريعة اإلسػػبلمية غالبيػػا جػػاءت ظنيػػة، فكػػاف البػػد مػػف كجػػكد االجتيػػاد لتعيػػػيف  .ب 
 (3)الظف الراجح عمى غيره.

                                           
 (.2/1068(، الزحيمي: أصكؿ الفقو اإلسبلمي )209\1الشيرستاني: الممؿ كالنحؿ ) (1)
 (.470/471(، حسيف، الشرباصي، أصكؿ الفقو اإلسبلمي )9إلى األرض )السيكطي: الرد إلى مف أخمد  (2)
 (.40القرضاكم: االجتياد ) (3)
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 الثالثالمطمب 
 المجته     ط

 
عمػػػى  كحتػػػى يكػػػكف قػػػادرناالحكػػػـ الشػػػرعي،  المجتيػػػد ىػػػك مػػػف يبػػػذؿ جيػػػده فػػػي الكصػػػكؿ إلػػػى

ػا كاسػعنا، استخراج األحكاـ  مف مظانيػا كمخخػذىا، البػد مػف تػكافر شػركط عػدة فيػو تثبػت أف لديػو فيمن
ا، كقريحة ذات جكدة عاليػة، كبػالنظر فػي كتػب األصػكؿ كجػدت أف العممػاء قػد اشػترطكا  كعقبلن راجحن

ـ ىػذه الشػركط شركطنا كثيرة منيا ما ىك متفؽ عمييا، كمنيا ما ىػك مختمػؼ فييػا، فمػذلؾ قمػت بتقسػي
 إلى قسميف، كىي عمى النحك التالي:

 ،  هي:(1) ال   ط المتقؽ عم ها -أ اًل 
 -ال   ط ال خص  :   مكف تمخ صها في   اط ع ة:

فشػػرط المجتيػػد أف يكػػكف صػػحيح اإليمػػاف كاإلسػػبلـ، فمػػك اجتيػػد غيػػر المسػػمـ فػػإف  اإل ػػ ـ: (1
 (2)اجتياده غير مقبكؿ.

اد مػػػػػف الصػػػػػغير كال المجنػػػػػكف؛ لعػػػػػدـ قػػػػػدرتيما عمػػػػػى فػػػػػبل يصػػػػػح االجتيػػػػػ البمػػػػػ غ  الع ػػػػػؿ: (2
دراؾ األمكر كتعقميا. (3)االستنباط  كا 

 النتفػػػػاء شػػػػرط العدالػػػػة، ؛كال يمػػػػـز النػػػػاس باجتيػػػػاده ،فػػػػبل يصػػػػح اجتيػػػػاد الفاسػػػػؽ :*الع الػػػػ  (3
 (4)كاجتياده يأخذ بو لنفسو.

 
 
 
 

                                           
( ىذه الشركط المتفؽ عمييا كتقسيماتيا إلى شخصية كعممية ذكرىا الجديع في كتاب تيسير عمـ أصكؿ 1)

 ( .9) االجتياد المقاصدم الصيفي: (،347\346الفقو)
 (.2/363(، األنصارم: فكاتح الرحمكت )3/291التحبير )أمير الحاج، التقرير ك  (2)
(، الشككاني: إرشاد 2/734(، السيكطي: شرح الكككب الساطع )3/291أمير الحاج، التقرير كالتحبير ) (3)

 .(2/1027الفحكؿ )
*العدالة:كىي ممكة تحمؿ صاحبيا عمى اجتناب الكبائر،كترؾ اإلصرار عمى الصغائر،كالبعد عما فيو خـر 

 (.228مركءة،ىيتك:االجتياد كأنكاع المجتيديف)لم
 (.190(، ابف قدامة: ركضة الناظر )6/204الزركشي: البحر المحيط ) (4)
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 ال   ط العمم  :
 -يما يمي:كىي التي تؤىؿ صاحبيا لمتصدم لبلجتياد، كيمكف حصرىا ف

كيشػػػػترط فيػػػػو معرفػػػػة آيػػػػات األحكػػػػاـ كالتػػػػي قػػػػدرىا بعػػػػض العممػػػػاء  العمػػػػـ بػػػػال  آف الكػػػػ  ـ: (1
(1)بخمسمائة آية، كمعرفة الناسخ كالمنسكخ، كأسباب النزكؿ، كأصكؿ القراءات.

 

كيشترط فييا معرفة أحاديث األحكاـ كما يتعمؽ بيا بحكـ الشرع، كقػد  العمـ بال    ال ب   : (2
 بػػأف يكػػكف لديػػو أصػػؿ يجمػػع كافػة أحاديػػث األحكػػاـ يرجػػع إلييػػا عنػػد الحاجػػة اشػترط الغزالػػي

كسػػػنف أبػػػي داكد، كمعرفػػػة السػػػنف لمبييقػػػي، ككػػػذلؾ يشػػػترط معرفػػػة مصػػػطمح كعمػػػؿ الحػػػديث 
 (2)كالجرح كالتعديؿ.

فالمغة العربية ىػي لغػة القػرآف الكػريـ، كذلػؾ مػف خػبلؿ تفسػير كرد مػف  العمـ بالمغ  الع ب  : (3
كالتعػرؼ عمػى  ،كات المتعمقة بػبعض األلفػاظالكريـ، ككذلؾ معرفة المطائؼ كالن ألفاظ القرآف

 (3) مكنكنات األلفاظ كدالالتيا، فقد يحتمؿ المفظ أكثر مف معنى.

كذلؾ مف خبلؿ معرفة األحكاـ التػي كقػع عمييػا اإلجمػاع، حتػى ال  العمـ بم اضع اإلجماع: (4
خبلفيػػػػة، كال يشػػػػترط أف يحفػػػػظ جميػػػػع يفتػػػػي بخػػػػبلؼ، ككػػػػذلؾ اإلحاطػػػػة بمكاقػػػػع المسػػػػائؿ ال

المسػػػائؿ المتفػػػؽ كالمختمػػػؼ فييػػػا، بػػػؿ يكفيػػػو أف يعمػػػـ أف كػػػؿ مسػػػألة يفتػػػى بيػػػا ليسػػػت عمػػػى 
 (4) خبلؼ اإلجماع.

فيػػك يعتبػػر مػػف أعظػػـ العمػػـك إذ ىػػك القاعػػدة التػػي يمكػػف مػػف خبلليػػا  العمػػـ بأصػػ ؿ الق ػػ : (5
كالعمػـ بأصػكؿ الفقػو يعنػي العمػـ  الكصكؿ إلى األحكاـ الشػرعية، كالعمػـ بػو أسػاس االجتيػاد،

 (5)بالقياس كشرائطو.

                                           
(، 2/593(، البناني: حاشية البناني )123(، ابف الفركاح: شرح الكرقات )2/1977الباجي: أحكاـ الفصكؿ ) (1)

 (.137ابف رشد الحفيد: الضركرم في أصكؿ الفقو )(، 22العمرم: المنيج الفريد في االجتياد كالتقميد )
(، أمير الحاج: التقرير كالتحبير 364(، القنكجي: الجامع ألحكاـ أصكؿ الفقو )2/351( الغزالي: المستصفى )2)
 (.351) (، الجديع: تيسير عمـ أصكؿ الفقو3/293)
 (.2/405/406(، بدراف: نزىة الخاطر )348اآلمدم: منتيى السكؿ ) (3)
 (.141) (، إبراىيـ: عمـ أصكؿ الفقو2/351(، الغزالي: المستصفى )6/24الرازم: المحصكؿ ) (4)
 (.4/551اإلسنكم: نياية السكؿ ) (5)
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فالشػػريعة اإلسػػبلمية عنػػدما كجػػدت جػػاءت لرعايػػة مصػػالح العبػػاد  العمػػـ بم اصػػ  ال ػػ  ع : (6
: "إنمػا تحصػؿ درجػة االجتيػاد لمػف اتصػؼ  كشؤكنيـ، كفػي ىػذا المقػاـ يعمػؽ الشػاطبي قػائبلن

عمى  اءن ني: التمكف مف االستنباط بنبكصفيف أحدىما: فيـ مقاصد الشريعة عمى كماليا، الثا
 (1)فيمو فييا".

 

                                           
 (.4/180( الشاطبي: المكافقات )1)
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  :ال   ط المختمؼ ف ها -ثا ً ا
كقع الخبلؼ بيف العمماء في بعض الشركط ىؿ يجب تكافرىػا فػي المجتيػد أـ الم فمػنيـ مػف اشػترط 

 -ما يمي: تمؾ الشركط  كجكدىا، كمنيـ مف لـ يشترط، كمف
كقػػد كقػػع الخػػبلؼ بػػيف ، *األصػػمية كاالستصػػحاب كيقصػػد بػػو البػػراءة العمػػـ بالػػ ل ؿ الع مػػي: (1

 -العمماء في اشتراط الدليؿ العقمي عمى قكليف:

 .(2)كالرازم ،(1)يشترط عمى المجتيد العمـ بالدليؿ العقمي،كبو قاؿ الغزالي ال  ؿ األ ؿ:
 .(3)ال يشترط عمى المجتيد العمـ بالدليؿ العقمي،كبو قاؿ الشككاني ال  ؿ الثا ي:

باشتراط العمـ بالدليؿ العقمي بأف الجميع مكمػؼ بالتمسػؾ  استدؿ القائمكف األ ؿ:  ل ؿ ال  ؿ -
 .(4)بالدليؿ العقمي إال إذا جاء ما يصرفنا عنو كنص أك قياس

 استدؿ القائمكف بعدـ لزـك اشتراط الدليؿ العقمي بما يمي:  ل ؿ ال  ؿ الثا ي: -
 لػػة الشػػرعية الػػكاردة فػػي الكتػػاب كالسػػنة،قػػالكا بػػأف االجتيػػاد يعتمػػد فػػي المقػػاـ األكؿ عمػػى األد

 .(5)فبل مجاؿ لمعقؿ أف يككف حاكما في أمكر الديف فيك يدكر معيا،
 : الت ج ح

العقمػي  فػإني أرجػح مػذىب القػائميف باشػتراط العمػـ بالػدليؿ بالنظر في أدلػة كػؿ مػف الفػريقيف،
ف كػػاف مختمفػػا فيػػو،فإف كثيػػرا مػػف  عنػػد المجتيػػد،  األخػػذ بػػو، العممػػاء مػػف أجػػازفػػإف الػػدليؿ العقمػػي كا 

 كيجعمو محيطا أكثر بمدارؾ الشريعة. إضافة إلى أف العمـ بالدليؿ العقمي ينير بصيرة المجتيد،
كالمقصكد بو عمـ الكبلـ كالعقائد كاإللييػات، ككجػكد الػرب تعػالى كصػفاتو،  العمـ بأص ؿ ال  ف: (2

 ،(7)ميػػػكر إلػػػى عػػػدـ اشػػػتراطوفػػػي حػػػيف ذىػػػب الج ،(6)المعتزلػػػةكقػػػد اشػػػترط العمػػػـ بأصػػػكؿ الػػػديف 
كيمكف الجمع بػيف القػكليف باشػتراط المعرفػة العامػة بأصػكؿ الػديف دكف التقيػد بػالغكص التػاـ فػي 

 .(8)ىذا العمـ كاألدلة كالمناظرات كنحكىا،كىذا ما ذىب إليو اآلمدم

                                           
 (.121* االستصحاب: أف يستصحب األصؿ عند عدـ الدليؿ الشرعي، ابف الفركاح: شرح الكرقات)

 (353\1الغزالي: المستصفى ) (1)
 (.24\6الرازم: المحصكؿ ) (2)
 (.1033\2( الشككاني: إرشاد الفحكؿ )3)
 (.24\6الرازم: المحصكؿ ) (4)
 (.1194\3(، الياشمي: القكاعد األصكلية )1033\2الشككاني: إرشاد الفحكؿ ) (5)
 (.1033\2الشككاني: إرشاد الفحكؿ ) (6)
 (.1194\3القكاعد األصكلية ) (، الياشمي:1033\2الشككاني: إرشاد الفحكؿ )  (7)
 (.198\4( اآلمدم: اإلحكاـ )8)
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دليؿ  كليس عمييا كيقصد بيا المسائؿ الثابتة بدليؿ ظني،" العمـ بالق  ع الق ه  : (3
 .(1)"قطعي

كاألستاذ أبك  كقد اشترط العمـ بالتفاريع الفقيية جماعة مف العمماء كاألستاذ أبك اسحاؽ،
 كقالكا بأف االجتياد متقدـ عمى ،(3)في حيف ذىب آخركف إلى عدـ اشتراطو كالرازم ،(2)منصكر
سمؾ مكقفا  فالفركع تتكلد بعد حصكؿ االجتياد فيي نتيجة االجتياد كثمرتو، لكف الغزالي قد الفركع،

لكنو اعتبر ممارستو طريقا لتحصيؿ الدربة  كسطا بيف القكليف، فيك لـ يشترط العمـ بالفركع الفقيية،
 .(4)كالمرتبة العالية في االجتياد

                                           
 (.374(الخضرم: أصكؿ الفقو )1)
 (.1033\2الشككاني: إرشاد الفحكؿ ) (2)
 (.25\6(الرازم: المحصكؿ )3)
 (.353\2الغزالي: المستصفى ) (4)
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 ال ابعالمطمب 
 م اتب االجتها 

 
 -قٌسـ العمماء االجتياد مف حيث اإلطبلؽ كاالنضباط بأحد أصكؿ المذىب إلى خمسة مراتب:

 المجته  المطمؽ:  -األ لى الم تب 
ىك مف تكفرت فيو جميع شركط االجتياد، كعنده األىمية لمنظر في جميع أبكاب الفقو، كليس معنى 
ذلؾ أف المجتيد المطمؽ مطمكب منو أف يككف عنده عمـ بكؿ ما يعرض عميو مف احكاـ فيذا 

كم أف كبار الصحابة كأبي بكر كعمر قد تكق فكا في مسائؿ عديدة محاؿ في حؽ البشر، فقد ري
نما المقصكد بالمجتيد المطمؽ ىك مف كجدت في ممكة االستنباط كلديو القدرة  وعرضت عمييـ، كا 

بو ريؽ خاص كط في االجتياد بحيث أصبح لو مذىب لكضع األصكؿ كتقعيد القكاعد التي تمزمو
 (1) يسير عميو طمبة العمـ مف بعده كمف ىؤالء أئمة المذاىب األربعة.

 المجته  الم ت ب:  -  الثا   الم تب
كىك مف كجدت فيو شركط االجتياد التي اتصؼ بيا المجتيد المطمؽ، لكنو يختمؼ عنو في 

منتسب ال مستقؿ كال يك أنو لـ يضع كيبتكر لنفسو قكاعد بؿ سمؾ طريقة إماـ مف األئمة في االجتياد ف
نما اتبع منيجو كطريقتو في االمقم جتياد، مثؿ أبي يكسؼ كزفره مف الحنفية، د إذ أنو لـ يقمد إمامو كا 

  ،مف الشافعية (3)كمحمد بف جرير الطبرم ،مف المالكية (2)بف القاسـكعبد الرحمف 

                                           
: الميسر في أصكؿ الفقو (، بني عامر4/199(، اآلمدم: األحكاـ )3/293( أمير الحاج: التقرير كالتحبير )1)
(48/49.) 
ككاف ذاكرنا لممسائؿ، فقيينا، مشاكرنا، سمع الٌناس منو، ،  أبك المطرِّؼ الشٍَّعًبٌي المالقيٌ  : ىكالرٍَّحمىف ٍبف قاسـعبد (2)

ٌفي  قيو كقاؿ فيو القاضي عياض: فق ، 497سنة كعيٌمر كأسٌف، كشير بالعمـ كالفضؿ، كلد سنة اثنتيف كأربعمائة، كتيكي
فيات المشاىير كىاألعبلـ ة . ) الذىبي:بمده ككبيرىـ في الفتيا كالركاي  (10/792)   تاريخ اإلسبلـ كىكى

ابف جرير الطبرم: ىك أبك جعفر محمد بف جرير بف يزيد بف خالد الطبرم، صاحب التفسير الكبير كالتاريخ  (3)
لفقو كالتاريخ كغير ذلؾ، كلو مصنفات مميحة في فنكف الشيير، كاف إمامان في فنكف كثيرة منيا التفسير كالحديث كا

عديدة تدؿ عمى سعة عممو كغزارة فضمو، ككاف مف األئمة المجتيديف، لـ يقمد أحدان، ككاف ثقة في نقمو، كتاريخو 
، بخمؿ ػى224أصح التكاريخ كأثبتيا، كذكره الشيرازم في طبقات الفقياء في جممة المجتيديف، ككانت كالدتو سنة 

 (.192-4/191): كفيات األعيافابف خمكاف ، في بغداد. )ػى310رستاف، كتكفي سنة طب
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 (2)مف الحنابمة. (1)كالخرقي
 مجته  التخ  ج:  -الم تب  الثالث 

كىك الذم بمغ مف العمـ درجة تؤىمو لمنظر في الكقائع كتخريجيا عمى النصكص كالقكاعد 
رىا إماـ المذىب، فيكال ما سكت عنو اإلماـ عمى ما نص عميو، أك يدخمو تحت  يقيس تي قرى

ا فيما إذا أفتى المجتيد في مسألتيف  عمكمو أك يدرجو تحت قاعدة مف قكاعده، كيحدث التخريج أيضن
متشابيتيف بحكميف مختمفيف في كقتيف، فينا يجكز نقؿ الحكـ كتخريجو مف كؿ كاحدة منيما إلى 

في مذىب إمامو إال أنو مستقؿ بتقرير األدلة، كمف أمثاؿ ىؤالء  اخرل، فيذا المجتيد يككف مقيداأل
 (6)مف الشافعية. (5)قفاؿكال ،مف المالكية (4)كابف أبي زيد ،مف الحنفية (3)الطحاكم

 
 
 

                                           
رحؿ عنيا لما  ،فقيو حنبمي مف أىؿ بغداد ، أبك القاسـ عمر بف الحسيف بف عبد ا الخرقيالخرقي : ىك  (1)

رقت، كبقي منيا لو تصانيؼ احتق ، 334عاـ  ككفاتو بدمشؽ ، نسبتو إلى بيع الخرؽ ، ظير فييا سٌب الصحابة
 .(5/44 الزركمي:األعبلـ)) .قي ، يعرؼ بمختصر الخر " "المختصر في الفقو

 (.245(، ىيتك: االجتياد كأنكاع المجتيديف )4/468ابف النجار: شرح الكككب المنير ) (2)
سة الحنفية الطحاكم: ىك أبك جعفر، أحمد بف محمد بف سبلمة بف سممة األزدٌم الطحاكم، فقيو انتيت إليو ريا (3)

، كنشأ في طحا مف صعيد مصر، كتفقو عمى مذىب الشافعٌي، ثـ تحكؿ حنفيان، كرحؿ إلى ػى239بمصر، كلد سنة 
، مف تصانيفو: شرح ػى321ىػ ؛ فاتصؿ بأحمد بف طكلكف، فكاف مف خاصتو، كتكفي بالقاىرة سنة 268الشاـ سنة 

 (.206\1ص)األعبلـ الزركمي:رىا كثير. )بيف الفقياء كغي معاني اآلثار كأحكاـ القرآف كاالختبلؼ
اإلماـ العبلمة القدكة الفقيو، عالـ أىؿ المغرب، أبك محمد، عبد ا بف أبي زيد، القيركاني : ىك  ابف أبي زيد (4)

قاؿ القاضي عياض: حاز رئاسة الديف ،  ككاف أحد مف برز في العمـ كالعمؿ، المالكي، كيقاؿ لو: مالؾ الصغير
حؿ إليو مف األقطار، كنجب أصحابو، ككثر اآلخذكف عنو، كىك الذم لخص المذىب، كمؤل الببلد مف كالدنيا، كر 

تكاليفو، تفقو بفقياء القيركاف، صنؼ كتاب "النكادر كالزيادات" في نحك المائة جزء، كاختصر "المدكنة"، كعمى ىذيف 
بكاب، ككتاب "االقتداء بمذىب مالؾ"، ككتاب الكتابيف المعكؿ في الفتيا بالمغرب، كصنؼ كتاب "العتبية" عمى األ

 .(12/491 ق . ) الذىبي: سير أعبلـ النببلء)389" ، تكفي سنة "الرسالة" ككتاب "الثقة با كالتككؿ عمى ا
 كحفظان  كاف كحيد زمانو فقيان ق ، 327كلد عبد ا بف أحمد المركزم، فقيو شافعٌي، : ىك أبك بكر القىفَّاؿ (5)

ككانت ، لو "شرح فركع محمد بف الحداد المصرم" في الفقو ، كثير اآلثار في مذىب اإلماـ الشافعيٌ ، كزىداد
لمتمييز بينو كبيف القىفَّاؿ الشَّاشي ؛ كربما قيؿ لو " القفاؿ الصغير" ، صناعتو عمؿ األقفاؿ، قبؿ أف يشتغؿ في الفقو 

 .( 4/66 ) ـالزركمي:األعبلق . )417 تكفي في سجستاف، )محمد بف عمي( 
(، 2/594(، البناني: حاشية البناني )6/205(، الزركشي: البحر المحيط )2/425العطار: حاشية العطار )( 6)

 (.1108(، الزحيمي: أصكؿ الفقو )376ابف بدراف: المدخؿ )



- 15 - 
 

 مجته  الت ج ح:  -الم تب  ال ابع 
أك الترجيح بيف ما قالو  كىك الذم يتمكف مف ترجيح قكؿ إماـ المذىب عمى قكؿو آخر،

 و، كما أن  فشأنو تفضيؿ بعض الركايات عمى بعضاإلماـ كما قالو تبلميذه أك غيره مف األئمة، 
كالكفاء بما يحتاجو الناس في العصكر  يرجع ليؤالء المجتيديف الفضؿ في ضبط األحكاـ الفقيية

 (2)( 1) الطبرم.أبك الطيب المختمفة مف أحكاـ، كمف ىؤالء الماكردم ك 
 حقاظ المذهب:  -الم تب  الخام  

حيث تكمف ميمتيـ في حفظ المذىب كنقمو كفيمو في الكاضحات كالمشكبلت، غير أنو 
عنده ضعؼ في تقرير األدلة كتحرير األقيسة العتمادىـ في الفتكل عمى نصكص اإلماـ كتفريعات 

  (3).الرممي كابف حجر،كمف ىؤالء المجتيديف مف أصحابو في مذىبو
 :مجته  الباب ال اح  -م تب  ال ا   ال

كالحاصميف عمى درجات  كذلؾ مثؿ المتخصصيف في باب كاحد مف أبكاب العمـك الشرعية،
 :(4)كتتحقؽ صفة االجتياد فييـ بكجكد شرطيف الدكتكراه كالماجستير في مكضكع معيف،

 أف تتكفر لديو األىمية العامة لمفيـ كاالستنباط. - أ

 د فيو دراسة مستفيضة تمكنو مف اإللماـ بجميع الجكانب المتعمقة بو.دراسة المكضكع المجتي  - ب

 كىذه المسألة سيتـ بيانيا بالتفصيؿ في مسألة تجزؤ االجتياد في المبحث البلحؽ بإذف ا.

                                           
ة طاىر بف عبد ا بف طاىر بف عمر الطبرم القاضي الفقيو الشافعي؛ كاف ثق : ىك أبك الطيب الطبرم (1)

صادقان دينان كرعان عارفان بأصكؿ الفقو كفركعو، محققان في عممو، سميـ الصدر حسف الخمؽ صحيح المذىب، يقكؿ 
عاش مائة سنة كسنتيف، لـ يختؿ عقمو كال تغير فيمو، يفتي كيستدرؾ عمى الفقياء  ،الشعر عمى طريقة الفقياء

: كفيات األعياف ق . ) ابف خمكاف450سنة  مات الخطأ كيقضي ببغداد كيحضر المكاكب في دار الخبلفة إلى أف
( 2/515). 

 (.256(، ىيتك: االجتياد كأنكاع المجتيديف )376(، ابف بدراف: المدخؿ )2/425حاشية العطار ) :العطار ( 2)
(، المرعشمي: أثر 4/470(، ابف النجار: شرح الكككب المنير )2/400( السيكطي: شرح الكككب الساطع )3)

 .(20،الشحكد:الخبلصة في أحكاـ االجتياد كالتقميد)(69االختبلؼ )
 (.30(القرضاكم: االجتياد في الشريعة اإلسبلمية )4)



 

  
  

  المبحث الثا يالمبحث الثا ي
  محؿ االجتها   تج ؤه  أحكام محؿ االجتها   تج ؤه  أحكام 

  
  --::كفيو ثبلثة مطالبكفيو ثبلثة مطالب

  ..االجتياداالجتياد  محؿمحؿ  --المطمب األكؿالمطمب األكؿ
  ..تجزؤ االجتيادتجزؤ االجتياد  --المطمب الثانيالمطمب الثاني
  حكـ االجتياد.حكـ االجتياد.  --المطمب الثالثالمطمب الثالث
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 المطمب األ ؿ
 االجتها  محؿ

سػػمط اإلمػػاـ الغزالػػي الضػػكء عمػػى دائػػرة االجتيػػاد، فقػػاؿ: "المجتيػػد فيػػو ىػػك كػػؿ حكػػـ شػػرعي 
 .(1)ليس في دليؿ قطعي"

 -كانطبلقنا مف حديث اإلماـ الغزالي سيككف الكبلـ عف ميداف االجتياد كما يمي:
 :ماال   ع ف   االجتها  - ؿالق ع األ 

 الع ائ : -أ اًل 
العقيػػدة، فػػنحف مػػأمكركف بتصػػديقيا  التػػي تخػػتص بأصػػكؿ مسػػائؿالفػػبل يجػػكز االجتيػػاد فػػي 

، كغيرىػػػا مػػػف األمػػػكر التػػػي ال يسػػػتطيع عقػػػؿ إثبػػػات الكحدانيػػػةدكف الخػػػكض فييػػػا، كمػػػف أمثمػػػة ذلػػػؾ 
 (2)اإلنساف أف يدركيا.

 ب ت  ال الل :ما جاء ف    ٌص قطعي الث -ثا ً ا
 -فبل يصح االجتياد في األمكر القطعية كىي تتمثؿ فيما يمي:

 األم   المعم م  مف ال  ف بالض   ة:  (1
ككجكب اإليماف با تعالى كمبلئكتو ككتبو كرسمو كاليـك اآلخر كالقدر خيره كشػره، ككجػكب 

ه مسػممات قطعيػة يكفػر فييػا الصبلة كالصياـ كالزكاة كالحج كحرمة الزنا كالقتؿ كباقي المحرمات فيذ
 (3)المخالؼ.

 الح     الكقا ات:  (2
فػبل يجػكز االجتيػاد فػي الحػػدكد كالكفػارات، فيػذه أحكػاـ تعبديػػة ال مجػاؿ لبلجتيػاد فييػا مثػػؿ 
حػػد الزنػػا كالقتػػؿ كالقػػذؼ كالسػػرقة، كالكفػػارات مثػػؿ كفػػارة القتػػؿ الخطػػأ كاليمػػيف كالظيػػار، فخيػػات القػػرآف 

 (4)ىذا السياؽ جاءت مفسرة ككاضحة ال تحتاج إلى بياف.كاألحاديث التي كردت في 
 : األحكاـ العمم   التي ب  ها ال بي  (3

كصفة الصمكات كعددىا كركعاتيا كأنصبة الزكاة كمناسؾ الحج ككقت الصـك كاإلفطػار فػي 
 (5)رمضاف.

                                           
 (.2/354( الغزالي: المستصفى )1)
 .(45،إسماعيؿ عبد الرحمف:إرشاد النقاد)(32القرضاكم: االجتياد في الشريعة اإلسبلمية ) (2)
 (.2/1080(، الزحيمي: أصكؿ الفقو )259الممع ) (، الشيرازم:2/354( الغزالي: المستصفى )3)
 (.232(، الزحيمي: الكجيز )370الكبيسي: أصكؿ األحكاـ ) (4)
 (.371(، الكبيسي: أصكؿ األحكاـ )60المرعشمي: أثر االختبلؼ ) (5)
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 ما  قع عم   اإلجماع:  (4
كمػػف ىػذه األحكػػاـ جػػكاز فاألحكػاـ المجمػػع عمييػا أصػػبحت قطعيػة ال مجػػاؿ لبلجتيػػاد فييػا، 

 (1)اع، كبطبلف عقد زكاج المسممة مف غير المسمـ.عقد االستصن
 :ما   ع ف   االجتها  -الق ع الثا ي

 -ما ل س ف    ٌص قطعي الثب ت  ال الل  مًعا:  هي كما  مي: -أ اًل 
 ال ص ص ال طع   الثب ت الظ    ال الل :  (1

عنػػى المػػراد مػػف الػػنص، فقػػد يحتمػػؿ الػػنص فيكػػكف مجػػاؿ االجتيػػاد ىنػػا فػػي التعػػرؼ عمػػى الم
ػػػا أك مطمقنػػػا أك أمػػػرنا أك نيينػػا كربمػػػا دؿ الػػػنص عمػػػى حكػػػـ  أكثػػر مػػػف معنػػػى، أك قػػػد يكػػكف الػػػنص عامن

 (2) بعبارتو أك إشارتو أك بداللة االقتضاء فكؿ ىذه األمكر تحتاج إلى بحث كنظر.
 (3).﴾يٍَِّ شَالشَحَ قُشًُءًٍَانًُْطَهَّقَاخُ َّرَشَتَّظٍَْ تِإََفُغِ﴿قكلو تعالى  مثاؿ:

لفػظ القػرء فػي اآليػة السػابقة مػف األلفػاظ المشػتركة التػي تحتمػؿ أكثػر مػف معنػى فػالقرء   ج  ال الل :
 (4) كما يطمؽ عمى الطير فإنو يطمؽ عمى الحيض.

 ال ص ص ال طع   ال الل  الظ    الثب ت:  (2
كطػػرؽ كصػػكلو إلينػػا حيػػث يكػػكف مجػػاؿ االجتيػػاد ىنػػا فػػي البحػػث عػػف مػػدل صػػحة الحػػديث 

 (5) حكاؿ الركاة مف حيث العدالة كالضبط.أكدرجة سنده ك 
 (6)"لْ س ف ما ُ  ف َخْمِس ُذْ ٍ  مف اإلبؿ ص ق ٌ ": قكلو  مثاؿ:

فالحديث قطعي الداللة عمى أف الزكػاة ال تكػكف فػي أقػؿ مػف خمػس اإلبػؿ، لكنػو ظنػي   ج  ال الل :
 (7) كاتر.الثبكت فيك حديث آحاد لـ يصؿ إلينا بالت

                                           
 (.371الكبيسي: أصكؿ األحكاـ ) (1)
 (.473(، بدراف: أصكؿ الفقو )2/180الزحيمي: أصكؿ الفقو ) (2)
 (.228سكرة البقرة: آية ) (3)
 (.64المرعشمي: أثر االختبلؼ ) (4)
 (.64المرعشمي: أثر االختبلؼ ) (5)
(ح رقـ 2/119( أخرجو البخارم: صحيح البخارم ، كتاب الزكاة، باب ليس فيما دكف خمس ذكد صدقة،)6)

1459. 
 (.64المرعشمي: أثر االختبلؼ ) (7)
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 ال ص ص الظ    الثب ت  ال الل : (3
فيككف مجاؿ االجتياد ىنا في البحث عف سند النص ككيفيػة كصػكلو إلينػا كحػاؿ الػركاة مػف 

 (1) ناحية العدالة كالضبط، ككذلؾ االجتياد في البحث عف المعنى المراد مف النص.
ـْ َ ْ  َْأ ِبَقاِتَحِ  ا": قكلو  مثاؿ:  (2)"ْلِكتَابال َص َة ِلَمْف َل

  ج  ال الل :
الحػػػديث السػػػابؽ ىػػػك ظنػػػي الثبػػػكت ككنػػػو حػػػديث آحػػػاد، كظنػػػي الداللػػػة الحتمالػػػو أكثػػػر مػػػف 

 (3) معنى، فقد اختمؼ الفقياء في صحة صبلة مف لـ يقرأ الفاتحة في الصبلة.
 (4) ال قائع التي لـ     ف ها  ص مح  : -ثا ً ا

لػػػػة عقميػػػػة كالقيػػػػاس أك االستحسػػػػاف أك فمجػػػػاؿ االجتيػػػػاد ىنػػػػا ىػػػػك البحػػػػث عػػػػف حكميػػػػا بأد
كىذه الكقائع ال تنحصر في مجاؿ معيف بػؿ تتسػع لكػؿ  ،المصمحة المرسمة أك العرؼ كاالستصحاب

 -:مجاؿ، كمف ذلؾ ما يمي
 الجا ب المالي  االقتصا ي:  (1

فالتعامبلت المالية قد تطكرت بشكؿ سريع لـ يكف مكجكدنا في العيكد السػابقة ممػا أدل إلػى 
كالبنػػػكؾ العقاريػػػة كالصػػػناعية كالتجاريػػػة كالزراعيػػػة ،شػػػركات المسػػػاىمة اللشػػػركات الحديثػػػة كظيػػػكر ا

، فيػػػذه المسػػػتجدات تحتػػػاج إلػػػى اجتيػػػاد لبيػػػاف رأم الشػػػرع فييػػػا مػػػف حيػػػث الحػػػؿ األمػػػكر كغيرىػػا مػػػف
 (5) كالحرمة.

 الجا ب الطبي:  (2
عمػى صػعيد المجػاؿ عمميػة مذىمػة  اكتشافات فالعمـ قد تطكر بشكؿ كبير، مما أدل إلى ظيكر

الطبػػي، فيكػػكف مطمػػكب المجتيػػد ىنػػا بيػػاف رأم الفقػػو اإلسػػبلمي فػػي ىػػذه األشػػياء المسػػتجدة كالتػػي فييػػا 
زراعػػػة األعضػػػاء لكػػػؿ مػػػف اإلنسػػػاف كالحيػػػكاف كالتبػػػرع باألعضػػػاء بعػػػد المػػػكت السػػػتعماليا فػػػي التشػػػريح 

 (6)كالزراعة.
 
 
 

                                           
 (.232ي: الكجيز )(، الزحيم474بدراف: أصكؿ الفقو ) ( 1)
 .394ح رقـ  ،(69( أخرجو مسمـ: صحيح مسمـ ، كتاب الصبلة، باب كجكب قراءة الفاتحة في كؿ ركعة،)2)
 (.64(، المرعشمي: أثر االختبلؼ )474بدراف: أصكؿ الفقو ) (3)
 (.233(، الزحيمي: الكجيز )474( بدراف: أصكؿ الفقو )4)
 (.8الصنعاني: إرشاد النقاد ) (5)
 (.9لصنعاني: إرشاد النقاد )ا (6)
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 الجا ب االجتماعي:  (3
لشػػرع فييػػا مثػػؿ: زكاج المسػػيار كزكاج محػػـر مػػف أجػػؿ السػػفر كػػأنكاع الػػزكاج الحديثػػة كرأم ا

 (1) كغيره مف أنكاع الزكاج األخرل.

                                           
 (.80غاكش: االجتياد عند األصكلييف ) (1)
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 المطمب الثا ي
 تج ؤ االجتها 

 

سػػبؽ أف ذكػػرت شػػركط المجتيػػد كصػػفاتو، كىػػذه الشػػركط إنمػػا تتعمػػؽ بالمجتيػػد المطمػػؽ، أم 
شخص ما كتحققت لو أىمية المجتيد في جميع أبكاب الفقو كفنكنو، لكف إذا تكفرت ىذه الشركط في 

 االستنباط كالنظر في بعض المسائؿ دكف غيرىا، فيؿ يصح اجتياده أـ الم
قبؿ الحديث عف آراء العمماء في ىذه المسألة، البد مف تعريؼ تجزؤ االجتياد فتجزؤ 

 "ىك أف يككف العالـ قد تحصؿ لو في بعض المسائؿ ما ىك مناط االجتياد مف األدلة االجتياد:
 (1)."يرىادكف غ

 -كقع الخبلؼ بيف العمماء في جكاز تجزؤ االجتياد عمى أربعة مذاىب:
ف كاف جاىبلن  :المذىب األكؿ - جكاز تجزؤ االجتياد في بعض المسائؿ دكف غيرىا، كا 

 (2)بغيرىا مف المسائؿ غير المرتبطة بيا كمف أصحاب ىذا القكؿ ابف القيـ. كاآلمدم.
 (3)جتياد كبو قاؿ الشككاني.عدـ جكاز تجزؤ اال :المذىب الثاني -
، كىذا جكاز تجزؤ االجتياد في عمـ الفرائض دكف غيره مف العمكـ: المذىب الثالث -

 (4).القكؿ ذكره ابف القيـ دكف نسبة ألحد
 (5)التكقؼ كنسبو األنصارم إلى ابف الحاجب. :المذىب الرابع -

 أ ل  المذهب األ ؿ: 
 -يمي:بجكاز تجزؤ االجتياد بما  كفاستند القائم

 ال  آف الك  ـ: -أ اًل 
 .(6)"﴾ًَقُمْ سَبِّ صِدَِِْ عِهًًْا﴿ قكلو تعالى -أ 

                                           
 (.1042\2) ( الشككاني: إرشاد الفحكؿ1)
 (.4/199(، اآلمدم: اإلحكاـ )4/129( ابف القيـ: إعبلـ المكقعيف )2)
 (.6/209(، الرزكشي: البحر المحيط )2/1043/1044( الشككاني: إرشاد الفحكؿ )3)
 (.6/26( الرازم: المحصكؿ )4/130عبلـ المكقعيف )( ابف القيـ: إ4)
 (.2/364( األنصارم: فكاتح الرحمكت )5)
 (.114( سكرة طو: آية )6)
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   ج  ال الل :
كفي ذلؾ داللة عمػى أف المجتيػد يمكػف أف يكػكف غيػر  ىذه اآلية تعـ فتشمؿ المجتيد كغيره،

، و فيمػا ال كتكقفػ كاجتياد العالـ فيما عممػو، فيفيـ مف ذلؾ أنو يجكز تجزئة االجتياد، ممـ بكؿ العمـك
 (1)يعممو.
(2)﴾ًَقُشْآًَا فَشَقْنَاهُ نِرَقْشَؤَهُ عَهََ اننَّاطِ عَهََ يُكْسٍ ًَََضَّنْنَاهُ ذَنْضِّهًا﴿قكلو تعالى  -ب 

 

  ج  ال الل :
نمػػا نزلػػت متفرقػػة،  اآليػػة الكريمػػة فييػػا داللػػة عمػػى أف أحكػػاـ القػػرآف لػػـ تنػػزؿ جممػػة كاحػػدة، كا 

نما بالنظر كاالجتياد فييا آيػة آيػة، كعػدـ عمػـ مػا لػـ كبالتالي ال يمكف فيميا كتعمميا دف عة كاحدة، كا 
ينػػزؿ فػػي األكؿ لػػـ يكػػف مانعنػػا مػػف طمػػب االجتيػػاد فيمػػا كجػػد مػػف اآليػػات المتقدمػػة فػػي النػػزكؿ عمػػى 
غيرىا، كىذا يعني أف االجتيػاد لػو مراتػب فكممػا تكغػؿ المجتيػد أكثػر ثبتػت عنػده الممكػة أكثػر فػأكثر 

 (3).مطمؽ أقربإلى المجتيد ال كاف
 ال    ال ب   : -ثا ً ا

  (4)"َ ْع َما ُ ِ  ُبؾ إَلى َما اَل ُ ِ  ُبؾ" قكؿ النبي  - أ
   ج  ال الل :

قػػادرا عمػػى  فإنػػو يصػػبح إذا اجتيػػد اإلنسػػاف فػػي مسػػألة معينػػة كتمكػػف مػػف جمػػع األدلػػة فييػػا،
المجتيػد إلػى التقميػد  لجػأ فمػك الكصكؿ إلى الحكـ في تمؾ المسألة كذلؾ بحسب األدلة المتكافرة لديػو،

ألف مػػا كػػاف عػػف  الحػديث؛ مػع عممػػو بحكػػـ المسػألة فػػإف ىػػذا خػبلؼ المعقػػكؿ كخػػبلؼ مػا يػػدؿ عميػػو
فيكػكف المكمػؼ مػأمكرا باالجتيػاد  كما كاف عػف دليػؿ يكػكف خاليػا مػف ىػذا الشػؾ كالريػب، تقميد ريب،

 (5)إذا تكافرت شركط االجتياد في المسألة المجتيد فييا.
ف أفتاَؾ ال اس  أفَتْ ؾَ   ق ؾَ  قمبؾ  ا تقتِ  ا تقتِ " قكلو  - ب  (6)." ا 

                                           
 (.38( العمرم: المنيج الفريد )1)
 .(106( سكرة اإلسراء: آية )2)
 (.38/39(العمرم: المنيج الفريد )3)
(، ح رقـ 567، ص )ئؽ كالكرع عف رسكؿ ا رقا( أخرج الترمذم: سنف الترمذم، كتاب صفة القيامة كال4)

 حديث صحيح.األلباني ، كقاؿ عنو 2518
 (.16( الحماد: تجزؤ االجتياد )5)
 (، كقاؿ عنو اسناده ضعيؼ.753(، ح رقـ )260\2( أخرجو ابف أبي شيبة: مسند ابف أبي شيبة )6)
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   ج  ال الل :
عمػى تػرجيح اجتيػاد المجتيػد عمػى  كىذا فيػو إشػارة كدليػؿ أمر باستفتاء النفس، أف النبي  

  (1) اجتياد غيره.
 الع ؿ: -ثالثًا

يػع األحكػاـ لك قمنا بعدـ جكاز تجػزؤ االجتيػاد، فػإف ذلػؾ يقتضػي مػف المجتيػد العمػـ بجم -أ 
كمخخػػذىا كىػػذا غيػػر ممكػػف، فػػبل مػػانع إذا مػػف أف يكػػكف المجتيػػد متمكننػػا فػػي بػػاب فقيػػي 

رسػتو لػػو دكف غيػره، كمػا أنػو قػد يكػكف المجتيػد قػد بػرع فػي مجػاؿ دكف اآلخػر، لكثػرة مما
 (2)فيككف عمى دراية بو أكثر مف غيره.

 

 المجتيػػديف مػػف أحػػاط عممػػاإذ لػػيس ىنػػاؾ مػػف  ألف الكاقػػع يشػػيد بػػو، كىػػذا الػػدليؿ مسػػمـ بػػو؛
 بجميع العمـك كمداركيا.

ما كرد عف اإلماـ مالؾ بأنو قد سيئؿ عف أربعيف مسألة، فقػاؿ فػي سػت كثبلثػيف منيػا ال  -ب 
أدرم، ككذلؾ ما ركم عف الصحابة كالشافعي بأنيـ قد تكقفكا في مسائؿ عديدة عرضت 

(3)عمييـ كال خبلؼ بأف كؿ ىؤالء مف المجتيديف.
 

فػػة الشػػػركط فػػي المسػػػألة المجتيػػد فييػػػا، كظيػػر لممجتيػػػد المتجػػزئ إشػػػارات إذا كجػػدت كا -ج 
كدالالت تكصمو إلى الصكاب في مسألة ما، فإنو يككف ىك كالمجتيػد المطمػؽ فػي مرتبػة 
كاحػػػدة فػػػي فيػػػـ المسػػػألة كاسػػػتخراج حكميػػػا، ألنػػػو قػػػد تكصػػػؿ لمحػػػؽ بالػػػدليؿ كعػػػدـ عممػػػو 

ال يعنػػػي عػػػدـ جػػػكاز تجػػػزؤ االجتيػػػاد بأمػػػارات أخػػػرل ال تتعمػػػؽ بالمسػػػألة المجتيػػػد فييػػػا 
 (4) كبالتالي يجكز لو أف يجتيد فييا كما جاز لغيره.

األدلػػػة السػػػابقة مػػػف الكتػػػاب كالسػػػنة ىػػػي أدلػػػة عامػػػة لممجتيػػػديف كمػػػف بػػػاب التكضػػػيح فػػػإف 
ألنيا تحمؿ في طياتيا داللة كاضحة كقكية  كأرل أنو ال بأس مف األخذ بيا كاالستناد إلييا؛ كغيرىـ،
 ز تجزؤ االجتياد.عمى جكا

                                           
 (.2522\4)(، النممة: اتحاؼ ذكم البصائر364\2األنصارم: فكاتح الرحمكت )  (1)
 (.487\486(، بدراف: أصكؿ الفقو )364\2(، األنصارم: فكاتح الرحمكت )199\4(اآلمدم: اإلحكاـ )2)
 (.704\2(، مصطفى بدراف: نزىة الخاطر )354\2الغزالي: المستصفى ) (3)
لمكقعيف (، ابف القيـ: إعبلـ ا2/290(، التفتازاني: حاشية التفتازاني )806\2(األصبياني: بياف المختصر)4)
(4/130.) 
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  أ ل  المذهب الثا ي:
 استدؿ القائمكف بعدـ جكاز تجزؤ االجتياد بما يمي:

القكؿ بتجزؤ االجتياد يؤدم إلى اجتماع النقيضيف كىما االجتياد كالتقميد كىػذا ال يصػح  -أ 
بمعنى أف مف تصدل لبلجتيػاد فػي البيػكع فقػط أصػبح مقمػدنا فػي النكػاح مػثبلن كىػذا غيػر 

في المجتيد أف تتكفر لديو األىمية الكاممة في جميع األبكاب كالفنػكف كمػا  جائز فاألصؿ
 (1) يتفرع عنيا.

كمػػف ال  ،دأف المسػػألة فػػي نػػكع مػػف الفقػػو قػػد يكػػكف أصػػميا فػػي نػػكع آخػػر يجيمػػو المجتيػػ -ب 
يسػػتطيع االجتيػػاد فػػي بعػػض المسػػائؿ ال يسػػتطيع االجتيػػاد فػػي غيرىػػا، فعمػػكـ االجتيػػاد 

ا ما كاف مػف عمكمػو مػا يسػتند إلػى ثبػكت الممكػة فإنيػا مرتبطة ببعضيا البعض خ صكصن
إف كجػػدت كػػاف قػػادرنا عمػػى االجتيػػاد فػػي جميػػع األبػػكاب، كبالتػػالي تصػػؿ إلػػى عػػدـ جػػكاز 

(2)تجزؤ االجتياد.
 

العممػػاء أف المجتيػػد ال يجػػكز لػػو األخػػذ بػػالحكـ النػػاتج عػػف دليػػؿ حتػػى  دمػػف المقػػرر عنػػ -ج 
،كعػدـ كجػكد لصػكاب فيمػا اىتػدل إليػو مػف حكـتتػكفر لديػو غمبػة الظػف بحصػكؿ الحػؽ كا
، كىػػذا ال يكػػكف إال لممجتيػػد المطمػػؽ إلحاطتػػو الػػدليؿ المعػػارض لمحكػػـ الػػذم تكصػػؿ إليػػو

 ؛بجميػع أبػكاب الفقػو، بخػػبلؼ المجتيػد المتجػزئ فمػػك عمػؿ باجتيػاده فػػبل يصػح األخػذ بػػو
  (3) لعدـ حصكؿ الظف عنده.

 أ ل  المذهب الثالث:
 از تجزؤ االجتياد في باب الفرائض دكف غيره بما يمي:استدؿ القائمكف بجك 

، - أ أحكػاـ قسػمة المكاريػث كمعرفػة الفػركض  إف حيػث تفػرد عمػـ الفػرائض عػف غيػره مػف العمػـك
 (4)كمستحقييا منفصمة تماما عف األبكاب األخرل كالبيكع مثبل.

  (5)عامة األحكاـ في عمـ المكاريث قطعية كمنصكص عمييا في الكتاب كالسنة.  - ب

                                           
 (.486بدراف: أصكؿ الفقو ) (1)
(، السميماني: االجتياد في 2/1043/1044(، الشككاني: إرشاد الفحكؿ )6/209الزركشي: البحر المحيط ) (2)

 (.39(، القرضاكم: االجتياد في الشريعة اإلسبلمية )62الفقو اإلسبلمي )
 (.2523\4النممة: اتحاؼ ذكم البصائر ) (3)
 (. 1186\3(، الياشمي: القكاعد األصكلية ) 130\6القيـ: إعبلـ المكقعيف ) ( ابف4)
 (.130\6( ابف القيـ: إعبلـ المكقعيف )5)
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 أ ل  المذهب ال ابع:
كذلػؾ لتسػػاكم األدلػة عنػد أصػحاب ىػػذا  ذىػب القػائمكف بػالتكقؼ فػي مسػػألة تجػزؤ االجتيػاد،

 فقالكا بالتكقؼ. دكف أف يبدكا مرجحا بينيما، الرأم
 نكقشت أدلة المذىب األكؿ بما يمي: م اق   أ ل  المذهب األ ؿ:

يػػػػة لكػػػػؿ المسػػػمميف بمػػػػا فػػػػييـ اآليػػػات كاألحاديػػػػث التػػػػي ذكرتمكىػػػا ىػػػػي أحاديػػػػث عامػػػة مكج - أ
المجتيديف، حيث تطمب منيـ االجتياد في كؿ المسائؿ التي ال نص فييا، كىذا لػيس محػؿ 
خبلؼ، كلكف الخبلؼ ىنا في المجتيد الػذم يقػدر عمػى االجتيػاد فػي بػابو دكف غيػره، فيػؿ 

(1)يصح اجتياده أـ الم
 

ر عمى اسػتخراج األحكػاـ التػي بأف مالكا لـ يجب عف تمؾ المسائؿ ليس لعدـ عممو فيك قاد - ب
فربمػا لػـ يجػب لتعػارض األدلػة عنػده كعجػزه عػف المبالغػة فػي اسػتفراغ  سئؿ عنيا فيما بعػد،
كمػػا أف قكلػػو ال  أك ربمػػا تػػرؾ مالػػؾ اإلجابػػة لتعنػػت السػػائؿ أك لكرعػػو، الكسػػع حػػاؿ السػػؤاؿ،

 .(2)لتكفر شركط االجتياد فيو أدرم ال ينفي تييؤه العمـ بجميع األحكاـ؛

 أج ب عمى هذا االعت اض بما  مي:
أف تكقػػؼ اإلمػػاـ مالػػؾ كغيػػره مػػف األئمػػة عػػف الجػػكاب كقػػكليـ ال نػػدرم أعػػـ كأشػػمؿ مػػف أف 

 كحممو عمى أحدىما ال دليؿ عميو، يككف لتعارض األدلة عندىـ أك عجزىـ عف االجتياد في الحاؿ،
كمف قاؿ  فيستصحب األصؿ، فيك أمر خفي ال يعرؼ إال مف جية المفتي أك اإلماـ بحكـ المسألة،

 .(3)بغير ذلؾ فعميو بالدليؿ
بأنػػو قػػد يكػػكف مػػا ال يعممػػو مػػف األدلػػة متعمقػػا بتمػػؾ المسػػألة المجتيػػد فييػػا فػػبل يػػتمكف مػػف   - ت

 .(4)الكصكؿ إلى الحكـ الصحيح بخبلؼ المجتيد المطمؽ

 أج ب عمى هذا االعت اض بما  مي:
 .(5)ة المجتيد فييابأف األصؿ حصكؿ العمـ بكافة ما يتعمؽ بالمسأل

                                           
 .84اسماعيؿ عبد الرحمف: إرشاد الٌنقاد إلى قكاعد االجتياد  (1)
 (.1043\2(، الشككاني: إرشاد الفحكؿ )806\2األصبياني: بياف المختصر ) (2)
 (.17(، الحماد: تجزؤ االجتياد )587\3مختصر الركضة )الطكفي: شرح  (3)
 (.425\2(، العطار: حاشية العطار )596\2(، البناني: حاشية البناني )806\2األصبياني: بياف المختصر ) (4)
 (.1043\2(، الشككاني: إرشاد الفحكؿ )291\2التفتازاني: حاشية التفتازاني ) (5)
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 نكقشت أدلة المذىب الثاني بما يمي: م اق   أ ل  المذهب الثا ي:
كأف مػػػف ال يقػػػدر عمػػػى  ال نسػػػمـ أف القػػػكؿ بتجػػػزؤ االجتيػػػاد يػػػؤدم إلػػػى اجتمػػػاع النقيضػػػيف، -أ 

ألنػو ال أحػد يقػكؿ بانفصػاؿ  االجتياد في بعض المسائؿ ال يقدر عمػى االجتيػاد فػي غيرىػا؛
 فكػػؿ أبػػكاب الشػػرع كأحكامػػو متصػػمة ببعضػػيا الػػػبعض، ا الػػبعض،عمػػـك الشػػرع عػػف بعضػػي

 دكف بعضيا اآلخػر،كلكف ىذا ال يمنع مف أف يككف مجتيدا في بعض المسائؿ أك األبكاب 
كمػا أف ىنػاؾ  كلكف بشرط أف يككف ممما كمدركا بالمسألة المجتيد فييا مف جميع الجكانب،

فالمجتيػد ال  مػى المسػألة المجتيػد فييػا،بعض عمكـ الشرع ال يؤثر كال يضر عدـ معرفتيا ع
 .(1)التقميد ما داـ قادرا عمى االجتياد يجكز لو

أف المجتيػػد إذا كػػاف قػػادرا عمػػى االجتيػػاد فػػي مسػػألة كغمػػب عمػػى ظنػػو بأنػػو قػػد كصػػؿ إلػػى   -ب 
ثـ أنػو ال يشػترط  ألف العمؿ بالظف كاجب، فإنو يجب عميو العمؿ بو؛ الحكـ الصحيح فييا،

ألف غمبػػة ظػػف المجتيػػد بعػػدـ كجػػكد الػػدليؿ المعػػارض لمحكػػـ  ؛ارضػػة لمػػدليؿالقطػػع بعػػدـ المع
 .(2)فيك ليس مكمفا بالبحث عف األدلة المتعارضة الذم تكصؿ إليو كافية،

 فإذا كؿ ما كرد مف االحتماالت عمى المجتيد المتجزئ يمكف أف يرد عمى المجتيد المطمؽ، -ج 
  .(3)إنيا أيضا مانعة مف االجتياد المطمؽكانت ىذه االحتماالت مانعة مف تجزؤ االجتياد،ف

 نكقشت أدلة المذىب الثالث بما يمي: م اق   أ ل  المذهب الثالث:
ال نسمـ استقبلؿ عمـ الفرائض عػف غيػره مػف العمػـك خصكصػا بعػد أف أصػبح الكصػكؿ إلػى  -أ 

دراكيػا، كافػة العمػـك سػيبل كميسػكرا،  فػإذا اسػػتطاع فقػد اسػتطاع أىػؿ العمػـ حصػر المسػائؿ كا 
كمػػا أف بػػاب  المجتيػد معرفػػة األبػػكاب التػػي تتعمػػؽ بالمسػػألة المجتيػػد فييػػا جػػاز لػػو االجتيػػاد،

، فيػػك مػػرتبط بعمػػـ النكػػاح كالطػػبلؽ كالعػػدة كالنسػػب  الفػػرائض لػػيس مسػػتقبل عػػف بػػاقي العمػػـك
 .(4)كغيرىا مف العمـك األخرل

غػػػبلؽ بػػػاب إجػػػازة االجتيػػػاد فػػػي الفػػػرائض دكف غيرىػػػا مػػػف العمػػػكـ األخػػػرل فيػػػو مػػػدعاة إل  -ب 
االجتياد في باقي العمكـ األخرل، كىذا مما يتنػافى مػع االجتيػاد كمعنػاه، كمػا إف فػي قػكلكـ 

                                           
 (.18الحماد: تجزؤ االجتياد ) (1)
 (.18الحماد: تجزؤ االجتياد ) (2)
 (.182\4أمير بادشاه: تيسير التحرير ) (3)
 (.88) إسماعيؿ عبد الرحمف: إرشاد النقاد( 4)
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أف أحكاـ المكاريث قطعية ثابتة بالكتاب كالسنة فيو دليؿ عمى عدـ جكاز االجتياد فييا، فبل 
 .(1)مجاؿ االجتياد

 ي:نكقشت دليؿ المذىب الثالث بما يمم اق    ل ؿ المذهب ال ابع: 
ال نسمـ تساكم األدلة في المذىبيف؛ ألف أدلة المذىب األكؿ القائميف بتجزء االجتياد قد سمـ 

 .(2)معظميا مف االعتراض كالمناقشة بخبلؼ أدلة المذىب اآلخر
 الت ج ح: 

بعػػد عػػرض أدلػػة المػػذاىب فػػي مسػػألة تجػػزؤ االجتيػػاد، فػػإنني أرل بأنػػو ال حػػرج مػػف القػػكؿ 
ت الممكػػة كجػػكدة القريحػػة عنػػد المجتيػػد، كدراسػػة المكضػػكع الميٍجتىيػػد فيػػو بتجػػزؤ االجتيػػاد بشػػرط ثبػػك 

كىػػػذا يشػػػبو اجتيػػػاد بعػػػض المتخصصػػػيف فػػػي دراسػػػة مستفيضػػػة مسػػػتكفية لجميػػػع جكانبػػػو كأركانػػػو، 
مجاالت الشريعة اإلسبلمية مف حممة الماجستير كالدكتكراه الذيف استكفكا المكضكع حقو في الدراسػة 

لك سػممنا بعػدـ جػكاز التجػزؤ فػإف ذلػؾ اـ بقكاعد الشريعة كمقاصدىا عمكمنا ك كالبحث مع إلماميـ الع
يؤدم إلى ضعؼ كمنع االجتياد كالميؿ إلى التقميػد كىػذا منػاؼو لمشػريعة اإلسػبلمية التػي حثػت عمػى 

 طمب العمـ كالزيادة فيو كذلؾ مف خبلؿ النظر كالتفكر في كتاب ا كالسنة النبكية.
فالمجتيػد المطمػؽ  جزئ سبيؿ إلى الكصكؿ إلػى رتبػة المجتيػد المطمػؽ،كما أف االجتياد المت

            االجتياد في سائر أبكاب الفقو .ال يمكف أف يككف قد حصؿ عمى ىذه المرتبة دفعة كاحدة إال بعد 

                                           
 (.19الحماد: تجزؤ االجتياد ) (1)
 (.88) إسماعيؿ عبد الرحمف: إرشاد النقاد ( 2)
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 الثالثالمطمب 
 حكـ االجتها 

 
 سيككف الحديث في ىذا المطمب عمى النحك التالي:

 ال  ب  إلى عمـ  أف ا  األّم :حكـ االجتها  ب -أ اًل 
يقصد بذلؾ العنكاف ىؿ يجب كجكد مجتيديف في كؿ زمف مػف األزمػاف، بحيػث لػك خػبل أم 

م اختمفػػت أقػػكاؿ العممػػاء فػػي ىػػذه المسػػألة بػػيف مؤيػػد جتيػػديف تػػأثـ األٌمػػةعصػػر مػػف العصػػكر مػػف م
 :إلى قكليف كمعارض،

 (1)الجميكر.  كبو قاؿ جكاز خمك العصر مف المجتيديف، :ال  ؿ األ ؿ
 ، ككجػكب االجتيػاد كجكبػا كفائيػا عمػى األمػة،عدـ جػكاز خمػك العصػر مػف المجتيػديف ال  ؿ الثا ي:

 (2)كبو قاؿ الحنابمة.
 أ ل  ال  ؿ األ ؿ:

 استدؿ القائمكف عمى جكاز خمك العصر مف المجتيديف بما يمي:
ـَ اْ ِت َاًعػػا َ  ْ " قكلػػو  - أ ـَ ِبَ ػػْبِض ِإفَّ المَّػػَ  اَل َ ْ ػػِبُض اْلِعْمػػ َت ُِعػػُ  ِمػػْف اْلِعَبػػاِ  َ َلِكػػْف َ ْ ػػِبُض اْلِعْمػػ

ـْ ُ ْبِؽ َعاِلًما اتََّخَذ ال َّػاُس ُ ُء ً ػا ُجهَّػااًل َفُ ػِئُم ا َفػَأْفَتْ ا ِبَغْ ػِ  ِعْمػـٍ فَ  َضػمُّ ا اْلُعَمَماِء َحتَّى ِإَذا َل
 .(3)"َ َأَضمُّ ا

ـُ ا َبْ َف َ َ يِ " قكلو   - ب  .(4) "، َ َ ْظَهُ  ِف َها اْلَجْهؿُ ْلَهْ ِج، َ ُ  ُؿ ِف َها اْلِعْمـُ ال َّاَعِ  َأ َّا

  ج  ال الل :
بقػػدـك زمػػاف عمػػى النػػاس يكػػكف الكػػؿ فيػػو  قػػد أخبػػر فػػي كػػبل الحػػديثيف، أف النبػػي 

فمػك قمنػا بعػدـ جػكاز خمػك العصػر  فػي ذلػؾ الزمػاف،كىذا يعنػي عػدـ كجػكد مجتيػديف  ،الجيا
 .(5)كىذا محاؿ ،في خبر النبي  اتكذيبمف المجتيديف فإف في ذلؾ 

                                           
 (.399\2ككر: مسمـ الثبكت )(، ابف عبد الش284\4(، اآلمدم: اإلحكاـ )391( اإليجي: شرح العضد )1)
 (.215\1(، الشيرستاني: الممؿ كالنحؿ )4059\8( المرداكم: التحبير )2)
 .2673(ح رقـ 1072كتاب العمـ، باب رفع العمـ كقبضو كظيكر الجيؿ، ) ،( أخرجو مسمـ: صحيح مسمـ 3)
 .7066رقـ ح ،(49\48\9( أخرجو البخارم: صحيح البخارم، كتاب الفتف، باب ظيكر الفتف، )4)
 (.1099\2(الزحيمي: أصكؿ الفقو )5)
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 أ ل  ال  ؿ الثا ي:
 استدؿ القائمكف عمى عدـ جكاز خمك العصر مف المجتيديف بما يمي:

 ال  آف الك  ـ: -أ اًل 
ذَنَـاصَعْرُىْ فِـِ شَـِْءٍ     َّا ؤَُّّيَا انَّزٍَِّ آيَنٌُا ؤَطِْعٌُا انهَّوَ ًَؤَطِْعٌُا انشَّعٌُلَ ًَؤًُْنِِ األَيْشِ يِنْكُىْ فَةٌِْ﴿قكلو تعػالى  -أ 

 (1).﴾الًفَشُدًُّهُ بِنََ انهَّوِ ًَانشَّعٌُلِ بٌِْ كُنرُىْ ذُاْيِنٌٌَُ تِانهَّوِ ًَانٌَْْْوِ آخِشِ رَنِكَ خَْْشٌ ًَؤَدْغٍَُ ذَإًِّْ
  ج  ال الل : 

يسػػػتنبط مػػػف ىػػػذه اآليػػػة الكػػػريـ عمػػػى أف االجتيػػػاد فػػػرض كفايػػػة حيػػػث فييػػػا تكميػػػؼ لجميػػػع 
ف بطاعة ا كالرسكؿ كأكلي األمر منيـ، كرد المختمػؼ فيػو إلػى ا كرسػكلو كاألمػر فػي ىػذه المؤمني

اآليػػة عػػاـ يشػػمؿ كػػؿ مػػؤمف فػػي كػػؿ كقػػت كحػػيف، كلكػػف لػػيس بمقػػدكر كػػؿ فػػرد مػػف أفػػراد المػػؤمنيف 
الرجػػكع بنفسػػو إلػػى ا كرسػػكلو لمعرفػػة األحكػػاـ الشػػرعية؛ لعػػدـ تييػػؤه لبلجتيػػاد، فبلبػػد إذف مػػف أف 

كجػػد فػػي األمػػة مػػف ىػػـ أىػػؿ لبلسػػتنباط كالنظػػر فػػي كتػػاب ا كسػػنة رسػػكلو كرد المتنػػازع فيػػو إلػػى ي
الكتاب كالسنة في كؿ زمف مف األزماف كعصػر مػف العصػكر لتجػدد األحكػاـ الشػرعية كالنػكازؿ التػي 

 (2) تحتاج إلى بياف كىذه ىي ميمة المجتيديف.
قَحٍ يِنْيُىْ طَائِفَحٌ نَِْرَفَقَّيٌُا فِِ انذٍِِّّ ًَنُِْنزِسًُا قٌَْيَيُىْ بِرَا سَجَعٌُا بِنَْْيِىْ نَعَهَّيُىْ فَهٌَْال ََفَشَ يٍِْ كُمِّ فِشْ﴿قكلو تعالى  -ب 

 (3).﴾َّذْزَسًٌَُ
  ج  ال الل : 

اآلية الكريمة فييا داللة عمى طمب العمػـ كالتفقػو فيػو كتعميمػو لمنػاس كىػذا األمػر لفئػة معينػة 
 الكؿ كلـ يأمر بو كافتيـ. (4)يسقط االجتياد عفلـ  مف الناس، فا 

 ال    ال ب   : -ثا ً ا
 (5)"اَل َت َاُؿ َطاِئَقٌ  ِمْف ُأمَِّتي َعَمى اْلَحؽ  َظاِهِ  َف َحتَّى َ ْأِتَي َأْمُ  المَّ ِ " قكلو  -أ 

                                           
 (.59( سكرة النساء: آية )1)
 (سمقيني: االجتياد في التشريع اإلسبلمي، مجمة التراث العربي2)

http://awu_alam.org/trath//2-11/trath/2-1102.htm 
 (.122( سكرة التكبة: آية )3)
 (.11،78د رضا: تفسير المنار )، محم(4السيكطي: الرد عمى مف أخمد إلى األرض ) ( 4)
 (.101باب قكؿ النبي ال تزاؿ طائفة مف أمتي، ص) ،( أخرجو البخارم: صحيح البخارم، كتاب االعتصاـ5)
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  ج  ال الل : 
نظػر كاالسػتنباط المقصكد بالطائفة التي تقكـ بالحؽ في الحديث ىي التي تككف قادرة عمى ال

 كالمجتيدكف. (1)في كتاب ا كسنة نبيو كىؤالء ىـ أىؿ العمـ
 (2)"ِإفَّ المََّ  َ ْبَعُث ِلَهِذِه اأْلُمَِّ  َعَمى  َْأِس ُكؿ  ِماَئِ  َ َ ٍ  َمْف ُ َج  ُ  َلَها ِ  َ َها" قكلو  -ب 

  : ج  ال الل 
 يمكف أف يفي المحدكد بالغير كال كالحكادث غير محدكدة، نصكص الكتاب كالسنة محدكدة،
كذلػؾ عػف طريػؽ طػرح حمػكؿ جديػدة تتناسػب  كنبذ التقميد، ،المحدكد إال مف خبلؿ االجتياد كالتجديد

 .(3)كتتبلءـ مع الكاقع كمتطمباتو
 الع ؿ: -ثالثًا

لػػػك فيػػػرض خمػػػك أم عصػػػر مػػػف العصػػػكر مػػػف مجتيػػػديف؛ ألٌدل ذلػػػؾ إلػػػى انقطػػػاع التكميػػػؼ 
ة، كعدـ كجكد الحجة يؤدم فناء العمـ كبطبلف الشػريعة كاجتمػاع األمػة عمػى كالفرائض النعداـ الحجى 

 (4)الخطأ.
  الت ج ح:

يتبػيف رجحػاف أدلػة  مف خبلؿ عرض أقكاؿ الفريقيف في مسألة خمك العصر مػف المجتيػديف،
كمػػا أف القػػكؿ  لقػػكة األدلػػة التػػي اسػػتدلكا بيػػا، القػػكؿ الثػػاني بعػػدـ جػػكاز خمػػك العصػػر مػػف المجتيػػديف؛

كىػذا مخػالؼ  كلجكء الناس إلى التقميػد، جكاز خمك العصر مف المجتيديف فيو إقفاؿ لباب االجتياد،ب
كلك قمنا أيضا بجكاز خمػك العصػر  ،رعاية العقؿ كتنميتولمقاصد الشريعة اإلسبلمية التي حثت عمى 

الكفايػة  ضاالجتياد مف فرك  إف حيث في اإلثـ، األمة كافةمف المجتيديف فإف ذلؾ يؤدم إلى كقكع 
ف تركػػػو الجميػػػع كقعػػكا فػػػي دائػػػرة اإلثػػػـ  فمػػػك قػػػاـ بػػو الػػػبعض سػػػقط اإلثػػػـ عػػف البػػػاقي، عمػػى األمػػػة، كا 
 كالمعصية.

                                           
 (.101\9(، البخارم: صحيح البخارم )2/426السيكطي: شرح الكككب الساطع ) ( 1)
، 4291حديث رقـ ،(469قرف المائة،  ) ( أخرجو أبك داكد: سنف أبي داكد، كتاب المبلحـ، باب ما يذكر في2)

 (.3/1196عنو حديث صحيح، الياشمي: القكاعد األصكلية ) األلباني كقاؿ
 (.9\8( نصير: الجمكد كالتقميد )3)
 (.2/1037(، الشككاني: إرشاد الفحكؿ )5السيكطي: الرد عمى مف أخمد إلى األرض ) ( 4)
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 حكـ االجتها  بال  ب  لمعمماء الذ ف ت ف ت ف هـ مؤه ت االجتها : -ثا ً ا
يختمػػؼ حكػػـ االجتيػػاد بالنسػػبة لممجتيػػد مػػف حالػػة ألخػػرل كذلػػؾ بحسػػب الظػػركؼ كاألحػػكاؿ 

 -النحك التالي: عمى
 ف ض ع ف: .1

 يجب االجتياد عمى المجتيد كجكبنا عينينا في حالتيف:
إذا نزلت بالمجتيد حادثػة فػي حػؽ نفسػو كيريػد معرفػة حكميػا الشػرعي، فػإف الحكػـ الػذم  -أ 

تكصؿ إليو باجتياده يككف ممزمنا بو، كال يجكز لو أف يقمد غيره مف المجتيديف سػكاء فػي 
المجتيد ينبغي عميو العمـ بما غمب عمى ظنو أنػو حكػـ ا  حؽ نفسو أك حؽ غيره؛ ألف

 (1) تعالى.
إذا سػػئؿ المجتيػػد عػػف حادثػػة كقعػػت لغيػػره، كلػػـ يكجػػد غيػػره مػػف المجتيػػديف كضػػاؽ عميػػو  -ب 

الكقت بحيػث يخػاؼ فكتيػا عمػى غيػر كجييػا الشػرعي، فاالجتيػاد ىنػا يكػكف فػرض عػيف 
 (2) .عميو؛ ألف تأخير البياف عف كقت الحاجة غير جائز

 ف ض كقائي: .2
 يجب االجتياد كجكبنا كفائينا عمى المجتيد في حالتيف:

إذا سػئؿ المجتيػػد عػػف حادثػػة ككجػػد غيػػره مػػف المجتيػػديف، ككػػاف ىنػػاؾ متسػػع مػػف الكقػػت  -أ 
فػػإف االجتيػػاد يكػػكف فػػي حقػػو فػػرض كفايػػة، فػػإذا اجتيػػد أحػػد المجتيػػديف سػػقط اإلثػػـ عػػف 

ف ترككه أثمكا جميعنا.  (3) الباقيف كا 
تردد الحكـ بيف قاضييف مشتركيف في النطؽ، فإف االجتياد يككف مشتركنا بينيما فإذا إذا  -ب 

 (4) اجتيد أحدىما كتفرد بالحكـ سقط االجتياد عف اآلخر.
 ال  ب: .3

 الجتياد مندكبنا في حؽ المجتيد:يككف ا
 (5) في حكـ حادثة قبؿ كقكعياأك استفتي إذا اجتيد المجتيد 

                                           
 (.2/1083(، الزحيمي: أصكؿ الفقو )482صكؿ الفقو )(، بدراف: أ2/1035(الشككاني: إرشاد الفحكؿ )1)
(، زىير: أصكؿ الفقو 3/179(، أمير بادشاة: تيسير التحرير )3/292أمير الحاج: التقرير كالتحبير ) انظر(2)
(3/189.) 
(، 3/190(، زىير: أصكؿ الفقو )2/1036(، الشككاني: إرشاد الفحكؿ )3/179أمير بادشاه: تيسير التحرير ) (3)
 (.367خضرم: أصكؿ الفقو )ال
 (.483(، بدراف: أصكؿ الفقو )2/1036(، الشككاني: إرشاد الفحكؿ )3/180(أمير بادشاه: تيسير التحرير )4)
 (.1199\3الياشمي: القكاعد األصكلية ) (5)
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 :لك اه ا .4
فػي المسػائؿ غيػر المتكقػع حصػكليا كقػكليـ  إذا اجتيػدمكركىنا في حػؽ المجتيػد  يككف االجتياد

: فمك كطػئ الخنثػى )المشػكؿ( نفسػو، فكلػد ىػؿ يػرث كلػده بػاألبكة أك األمكمػة أك ىمػا معنػام كلػك  مثبلن
تزايد لو كلد مف بطنو ككلػد مػف ظيػره لػـ يتكارثنػا؛ ألنيمػا لػـ يجتمعػا فػي بطػف كال ظيػرم ككػذلؾ مػف 

حكـ رضاع لبف الغكلةم فيذه مسائؿ غير مجدية فيػي مػف التػرؼ العقمػي العقػيـ، كيكػكف  يسأؿ عف
ا إذا اجتيد المجتيػد فػي مسػائؿ مػف الفقػو االفتراضػي غيػر العممػي كقػكؿ القائػؿ "أرأيػت  مكركىنا أيضن

 (1)إف كذا فما ىك الحكـ"
 التح  ـ:  .5

مػف الكتػاب  قػاطع جػد فييػا نػصه يككف االجتياد محرمنا في حؽ المجتيد بأف يجتيد في مسألة ك 
 .(2)أك السنة أك اإلجماع؛ ألف في اجتياده مخالفة لحكـ ا 

 حكـ االجتها  بال  ب  لع اـ ال اس  غ   المتخصص ف: -ثالثًا
صػمى ا كسػنة نبيػو  عز كجػؿ االجتياد يككف محرمنا عمييـ؛ ألنيـ ليسكا أىبلن لمنظر في كتاب اف

اية في فيـ األحكاـ الشرعية كلـ تتحقؽ فييـ شركط المجتيد، فإف اجتيادىـ كليس ليـ در عميو كسمـ 
فَاعْإَنٌُا ؤَىْمَ انـزِّكْشِ  ﴿فا تعالى يقػكؿ  (3)سيككف قاصرنا عف الصكاب كسيكصميـ إلى الجيؿ كالضبلؿ،

ــٌٌَ ــرُىْ ال ذَعْهًَُ العمػػـ مػػف الفقػػو كلكػػف ال يمتنػػع عمػػييـ البحػػث كالتفتػػيش عػػف الحكػػـ فػػي كتػػب  ،(4) ﴾بٌِْ كُنْ
 فإف ىذا مف قبيؿ المعرفة كالكصكؿ لمحؽ. كالتفسير كالحديث كغيرىا مف العمـك األخرل،

                                           
 (.27( محمد بف إبراىيـ: االجتياد كالعرؼ )1)
 (.486معالـ أصكؿ الفقو )(، الجيزاني: 3/292( أمير الحاج: التقرير كالتحبير )2)
 (.452الشثرم: شرح كتاب قكاعد األصكؿ ) ( 3)
 (.43( سكرة النحؿ: آية )4)



 

  
  
  
  
  
  

  القصؿ الثا يالقصؿ الثا ي
  ح قاع ة"االجتها  ال    ض   ح قاع ة"االجتها  ال    ض 

    آ اء العمماء ف ها   آ اء العمماء ف ها   باالجتها "باالجتها "
  

  --::مبحثافمبحثافكفيو كفيو 
بقاعػػػػػػدة "االجتيػػػػػػاد ال بقاعػػػػػػدة "االجتيػػػػػػاد ال بيػػػػػػاف المقصػػػػػػكد بيػػػػػػاف المقصػػػػػػكد : : المبحػػػػػػث األكؿالمبحػػػػػػث األكؿ

  ..ينقض باالجتياد"ينقض باالجتياد"
الثاني: آراء العمماء في قاعدة"االجتياد ال الثاني: آراء العمماء في قاعدة"االجتياد ال   بحث:بحث:المالم

..ينقض باالجتياد"ينقض باالجتياد"



 

  المبحث األ ؿالمبحث األ ؿ
  ب اف الم ص   بال اع ةب اف الم ص   بال اع ة

  "االجتها  ال    ض باالجتها ""االجتها  ال    ض باالجتها "
  

  مطالب:مطالب:  أربعةأربعةكفيو كفيو 
ا.  القاعدة كالنقض لغةن القاعدة كالنقض لغةن المطمب األكؿ: المطمب األكؿ:  ا.كاصطبلحن   كاصطبلحن

المطمب الثاني: شرح قاعدة"االجتياد ال ينقض المطمب الثاني: شرح قاعدة"االجتياد ال ينقض 
  باالجتياد"كشركطيا.باالجتياد"كشركطيا.

"االجتياد ال ينقض "االجتياد ال ينقض قاعدةقاعدةث: أدلة ث: أدلة طمب الثالطمب الثالالمالم
  ..باالجتياد"باالجتياد"

المطمب الرابع: القكاعد ذات الصمة بقاعدة المطمب الرابع: القكاعد ذات الصمة بقاعدة 
  االجتياد ال ينقض باالجتياد.االجتياد ال ينقض باالجتياد.
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 المطمب األ ؿ
 ال  ض لغ   اصط حاال اع ة  ا

 
نتحدث عف معنى  في بياف المقصكد مف قاعدتنا كشرحيا كتكضيح شركطيا،قبؿ الخكض 

 كذلؾ عمى النحك التالي: ثـ عف النقض كذلؾ، ا،كاصطبلحن ة عمكما لغن  القاعدة
 ال اع ة: مع ى -أ اًل 
 الضػرب مػف القعػكد كالقعػدة بالكسػر: مػأخكذة مػف الفعػؿ قعػد يقعػد قعػكدا كمقعػدا، ال اع ة لغػ : - ؤ

كقكاعػػػد  كالقكاعػػػد األسػػػاس، أصػػػؿ األس، كالقاعػػػدة: كبػػػالفتح المػػػرة الكاحػػػدة، كالجمسػػػة الخفيفػػػة،
 كقكلػو تعػالى ،(2) ﴾ًَبِرْ َّشْفَعُ بِتْشَاىِْىُ انقٌََاعِذَ يٍَِ انثَْْدِ ًَبِعًَْاعِْمُ﴿ كمنو قكلو تعالى ،(1)أساسو البيت

ــذِ  ﴿ ــٍَ انْقٌََاعِ ــاََيُىْ يِ ــوُ تُنَْْ ــإَذََ انهَّ  كالقاعػػد ىػػي المػػرأة التػػي قعػػدت عػػف الكلػػد كالحػػيض كالػػزكج، ،(3)﴾فَ

 .(5) ﴾عِذُ يٍَِ اننِّغَاء انهَّاذِِ نَا َّشْجٌٌَُ َِكَادًاًَانْقٌََا﴿ كمنو قكلو تعالى ،(4)كالجمع قكاعد
 ال اع ة اصط حا:  - ب

"حكـ أغمبي ينطبؽ عمى جميع  تعريؼ القاعدة: عرؼ العمماء القاعدة بشكؿ عاـ بأنيا: -1
 ،كىي أقساـ:(6)جزئياتو"

أدلتيا  مف "قضية كمية يتكصؿ بيا إلى استنباط األحكاـ الشرعية الفرعية األصكلية: القكاعد-1
 . (7)كمف القكاعد األصكلية عمى سبيؿ المثاؿ"األمر بعد الحظر يفيد اإلباحة"التفصيمية"

"ىي أصكؿ فقيية كمية في نصكص مكجزة دستكرية تتضمف أحكاما  الفقيية: القكاعد -2
كمف أمثمة ذلؾ قاعدة"درء المفاسد  (8)تشريعية في الحكادث التي تدخؿ تحت مكضكعيا"

 .(9)الح"جمب المص مقدـ عمى

                                           
 (.3689\3686\5ابف منظكر: لساف العرب ) ( 1)
 (.127( سكرة البقرة: اآلية )2)
 (.26( سكرة النحؿ: اآلية )3)
 (.108\5س المغة )(، ابف فارس: معجـ مقايي325\1الفيركز آبادم: القامكس المحيط ) ( 4)
 (. 60( سكرة النكر: اآلية )5)
  (.33( الزرقا: شرح القكاعد الفقيية )6)
 (.27( شبير: القكاعد الكمية )7)
 (.34( الزرقا: شرح القكاعد الفقيية )8)
 (.26( شبير:القكاعد الكمية)9)
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 :الق ه   أق اـ ال  اع  -ج
 تنقسـ القكاعد الفقيية مف حيث االتفاؽ كاالختبلؼ عمى مضمكف القكاعد إلى قسميف:

 كالقكاعد الكمية  : القكاعد المتفؽ عمى مضمكنيا عند جميع الفقياء كالمذاىب، ال  ـ األ ؿ -1

 (1) .ب التيسير""المشقة تجم كقاعدة "إنما األعماؿ بالنيات" مثؿ قاعدة ،الكبرل
أك يعمػػػػؿ بمضػػػػمكنيا بعػػػػض  القكاعػػػػد التػػػػي تخػػػػتص بمػػػػذىب دكف اآلخػػػػر، :ال  ػػػػـ الثػػػػا ي -2

"األصؿ أف جكاز البيع  كقاعدة "ال حجة مع االحتماؿ الناشئ عف دليؿ" مثؿ قاعدة ،الفقياء
(2) .يتبع الضماف"

 

 : اصط حا ال  ض لغ  -ثا  ا
 :ال  ض لغ -أ  

ػػا انػػتقض كتنػػاقضنقػػض مػػأخكذة مػػف الفعػػؿ نقػػض يػػنق ػػا كيقػػاؿ أيضن كالػػنقض ىػػك (3)،ض نقضن
 (4)إفساد ما أبـر مف عقد أك عيد أك بناء، يقاؿ نقض البناء: أم ىدمو.

ػػا بمعنػػى نكػػث الشػػيء، ــاٌَ تَعْــذَ   ﴿كمنػػو قكلػػو تعػػالى  (5)كقػػد يػػأتي الػػنقض أيضن ــٌا األًََّْ ًَال ذَنقُضُ
إذف النقض يقصد بو في المعنى  (7).﴾عَيْذَ انهَّوِ يٍِْ تَعْذِ يِْصَاقِوِ ًَانَّزٍَِّ َّنقُضٌٌَُ﴿كقكلو تعالى  (6)،﴾ذٌَْكِْذِىَا

 المعنى المغكم اإلفساد كاإلبطاؿ كعدـ اإلبراـ.
 ال  ض اصط ًحا: -ب

الػػػنقض فػػػي مختمػػػؼ الكتػػػب األصػػػكلية بتعريفػػػات متعػػػددة كميػػػا تتكافػػػؽ عمػػػى أف  عػػػرؼ األصػػػكليكف
 ،(8)تخمؼ الحكـالنقض في المعنى االصطبلحي يدكر حكؿ كجكد العمة ك 

 كمف ىذه التعريفات ما يمي:
 ( .9)كىك عبارة عف تخمؼ الحكـ مع كجكد ما ادعى ككنو عمة لو""تع  ؼ األم ي:

 
 

                                           
 (.34\33\32\1) ( البكرنك: مكسكعة القكاعد الفقيية1)
 (.34\1) كاعد الفقيية( البكرنك: مكسكعة الق2)
 (.6/4524ابف منظكر: لساف العرب ) (3)
 (.947(، مجمع المغة العربية: المعجـ الكسيط )19/87الزبيدم: تاج العركس ) ( 4)
 (.5/471( ابف فارس: معجـ مقاييس المغة )5)
 (.91( سكرة النحؿ: آية )6)
 (.27( سكرة البقرة: آية )7)
 (.107\4( اآلمدم: اإلحكاـ )8)
 (.107\4( اآلمدم: اإلحكاـ)9)
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 .(1)ىك تخمؼ العمةعف الحكـ مع كجكدىا"تع  ؼ الغ الي:"
 .(2):"النقض كىك أف تكجد العمة ببل حكـ"تع  ؼ ابف ال جا 

إبطػػاؿ " تعريػػؼ نقػػض االجتيػػاد: يمكػػف ،لغػػة كاصػػطبلحا كبعػػد ىػػذا العػػرض المػػكجز لتعريػػؼ الػػنقض
فساده بعد أف   (3)."مبرمناكاف الحكـ السابؽ كا 

كمف بعدىـ مف األئمة كالعمماء أنيـ كانكا يرجعكف عف اجتياداتيـ  صحابة فقد ركم عف ال
ؿ كاآلثار قد دلت األقكاك  معركفة لدييـ مف قبؿ،السابقة إذا كجد لدييـ أدلة كأمارات جديدة لـ تكف 

  كمف أمثمة ذلؾ: ،(4)عمى ذلؾ
 ال  م عؾ قضاء قض ت  ما جاء في كتاب عمر رضي ا عنو إلى أبي مكسى األشعرم"... 

الحؽ خ   مف   اجعت ف    ق ؾ، ه  ت ف   ل   ؾ،أف ت اجع الحؽ،فإف الحؽ ق  ـ، م اجع 
 .(5)"التما ي في الباطؿ

                                           
 (.350\2)الغزالي:المستصفى( 1)
 (.56\4) شرح الكككب المنير: ابف النجار( 2)
 (.2( الكدعاف: نقض االجتياد )3)
 (.441(الندكم: القكاعد الفقيية )4)
 (،قاؿ الزيمعي في نصب368\5أخرجو الدار قطني:سنف الدار قطني،كتاب األقضية كاألحكاـ كغير ذلؾ،)( 5)

 (.82\81\4الراية ضعيؼ،انظر الزيمعي: نصب الراية)
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 المطمب الثا ي
     ض باالجتها (     ط العمؿ بها  ح ال اع ة )االجتها  ال

 أ ال:ب اف أهم   ال اع ة  مجاالت تطب  ها:
مف المعمكـ عند أىؿ العمـ أٌف االجتياد ىك أصؿه عظيـ مف أصكؿ الشريعة اإلسػبلمية المتفػؽ عمػى 
اعتبارىػػػػا بػػػػيف العممػػػػاء قػػػػديمنا كحػػػػديثنا، فيػػػػك يعػػػػد مػػػػف أكبػػػػر المظػػػػاىر الدالػػػػة عمػػػػى مركنػػػػة الشػػػػريعة 

ػػا فػػي الكقػػت اإلسػػبلم ية، كمسػػايرتيا لمصػػالح النػػاس زماننػػا كمكاننػػا، كتتأكػػد ضػػركرة االجتيػػاد خصكصن
الحاضر مػع تغيػر األكضػاع كتبػدليا، كتجػدد المعػامبلت كاألحكػاـ كتطكرىػا، كظيػكر حػكادث جديػدة 

فييػػا، فكػػاف البػػد مػػف تشػػريع االجتيػػاد بحيػػث يراعػػي نصػػكص الشػػريعة  كحكػػـ اتحتػػاج إلػػى بيػػاف 
 مع متطمبات العصر الحديث.األصمية 

كمػػف القضػػايا المتعمقػػة بمكضػػكع االجتيػػاد كالتػػي تحتػػاج إلػػى دراسػػة كبحػػث كتكضػػيح مسػػألة نقػػض 
االجتياد باالجتياد، فيي تعد مف المسائؿ الميمة التي تطػرؽ قضػايا حيكيػة فػي الفقػو كأصػكلو عمػى 

حدكد سػمطتو، كمصػدر ىػذه تحدد دكر المجتيد كميداف عممو ك ، كىي كذلؾ صعيد النظرية كالتطبيؽ
 .(1)السمطة، كمدل االلتزاـ الذم تممكو قرارات االجتياد

فيػي تعتبػر مػف  قد اعتنى العممػاء قػديما كحػديثا بقاعػدة االجتيػاد ال يػنقض باالجتيػاد،كنتيجة لذلؾ ف
ىػػذه القاعػػدة بأنيػػا مػػف القكاعػػد  القكاعػػد المحكمػػة التػػي ليػػا شػػأف عظػػيـ فػػي الفقػػو اإلسػػبلمي،كتمتاز

 تتعمػؽ بمكضػكع االجتيػاد، فيػي أصػكلية باعتبػار أنيػا صكلية التػي جػرت مجػرل القكاعػد الفقييػة،األ
أنيػػا  كمػػا ،كمػػف فػػي حكميػػـ كفقييػػة باعتبػػار أف مكضػػكعيا فعػػؿ المكمػػؼ كىػػك القاضػػي أك المجتيػػد

 فكػػؿ مسػػألة يسػػكغ لشػػمكؿ االجتيػػاد ألبػػكاب العمػػـ، الصػػفة األكلػػى الشػػمكؿ؛ أيضػػا تتميػػز بصػػفتيف،
الختصاصػػػػيا بالعممػػػػاء المجتيػػػػديف  كأمػػػػا الصػػػػفة األخػػػػرل فيػػػػي صػػػػفة الخصػػػػكص؛ يػػػػاد فييػػػػا،االجت

 .(2)كالمفتيف كالقضاة
 كمف ثـ تغير االجتياد كالفتاكل بناء كتتجمى أىمية ىذه القاعدة مع التغير الدائـ لؤلحكاؿ كالظركؼ،

صالحيـ التي ىي مدكما اإلطبلع عمى أحكاؿ الناس كمراعاة المجتيد كدكره  فكظيفة عمى ذلؾ،
ككما تبرز أىمية ىذه القاعدة أيضا في أنيا تسيؿ عمى ،مقصد أساس مف مقاصد الشريعة الغٌراء

القضاة أمكر عمميـ، كترفع عنيـ الحرج في ميماتيـ، كما أف ليا دكرا كبيرا كعظيما في استقرار 

                                           
(، فكزاف، سماعي: نقض االجتياد 4(، الزحيمي: تغير االجتياد )3/1219الياشمي: القكاعد األصكلية ) (1)

 .(272باالجتياد )
 .(19اليكسؼ: قاعدة االجتياد ال ينقض باالجتياد ) ( 2)
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تياد ال ينقض باالجتياد ، عبلكة عمى ذلؾ فإنو يؤخذ بقاعدة االج(1)األحكاـ، كحؿ النزاعات كحسميا
في محاكـ النقض كاإلبراـ كالتمييز إذا تغير اجتيادىا ال يسرم ذلؾ في األحكاـ السابقة، كيسمى 

 .(2)في اصطبلحيـ "بعدـ رجعية القكانيف"
 

كما تظير أىمية ىذه القاعدة لمدعاة الذيف يقفكف مكقؼ االفتراؽ في مسائؿ الخبلؼ في المسائؿ 
بينيـ العداكة كالبغضاء بعد أف كانكا صفنا كاحدنا، فالخبلؼ ال يفسد لمكد قضية االجتيادية، فتعـٌ 

طالما أف المسألة المجتيد فييا ليس عمييا دليؿه شرعيه قاطع، كينسجـ ىذا المكقؼ مع الكاجب 
الشرعي تجاه المسائؿ القطعية كالظنية، كما ينسجـ مع سيرة السمؼ الصالح مف الصحابة كمف 

قبمكا خبلؼ بعضيـ لبعض في مسائؿ اجتيادية، دكف تأثير ذلؾ عمى كحدة قمكبيـ تبعيـ الذم ت
كاجتماع كممتيـ، فبقدر فيـ الدعاة لتمؾ القاعدة، ييدفع عنيـ شر االضطراب كالفكضى في التعامؿ 

 مع القرارات كاألحكاـ الصادرة عف غيرىـ.
عنايػػة بيػػا أك التفقػػو فييػػا، لمعرفػػة كمػػا أف ىػػذه القاعػػدة ميمػػة لكػػؿ طالػػب عمػػـو شػػرعي فبلبػػد لػػو مػػف ال

دراؾ آثارىػػا، حيػػث إنيػػا ممػػا يكثػػر سػػؤاؿ النػػاس فييػػا كفػػي أحكاميػػا، كبيػػا  األحكػػاـ المتعمقػػة بيػػا، كا 
تتحقػػػؽ المكازنػػػة الصػػػحيحة بػػػيف ضػػػركرة الرجػػػكع إلػػػى الحػػػؽ فػػػي االجتيػػػاد مػػػف جيػػػة، كبػػػيف ضػػػركرة 

 استقرار األحكاـ كاألقضية مف جيةو أخرل.
  ة:ثا  ا:  ح ال اع

 فإذا اجتيد المجتيد أك القاضي في مسألة ما، محكر ىذه القاعدة يدكر حكؿ المجتيد أك القاضي،
ثـ تغير  أك القاضي حكـ في تمؾ المسألة،كصدر مف المجتيد  كتحققت فييا الشركط كاألركاف،

 د األكؿفإف الحكـ الذم صدر بعد االجتيا اجتياده بأف ظير لو اجتياد آخر يخالؼ اجتياده األكؿ،
 كيعمؿ باالجتياد الثاني مستقببل إذا حدثت المسألة مف ال ينقض باالجتياد الثاني كيبقى عمى حالو،

 جديد.
كحكـ فييا القاضي فبلف  فقاال: كانت بيننا خصكمة، ككذلؾ لك تقدـ خصماف إلى القاضي،

 بؿ لطمبيما، فبل يحؽ ليذا القاضي أف يستجيب كنريد أف نستأنؼ الحكـ فييا مف جديد، بكذا،
 .(3)يمضي عمى قضاء القاضي السابؽ

                                           
 .(7الزحيمي:تغير االجتياد)(1)
 .(1/390: القكاعد الفقيية )محمد الزحيمي(2)
 (.20\19قاعدة االجتياد ال ينقض باالجتياد)،اليكسؼ:الزحيمي: تغير االجتياد(3)
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    ط العمؿ بال اع ة: -لثاثا
عدة لمعمؿ بمقتضى قاعدة االجتيػاد ال يػنقض باالجتيػاد، كىػي عمػى  اكضع العمماء شركط

 النحك التالي:
لنصو مف نصػكص الكتػاب أك السػنة أك اإلجمػاع أك القيػاس أك  االجتياد األكؿ عدـ مخالفة .1

مػػف ىػػذه األمػػكر  اىب األربعػػة فػػي قػػكؿو ال دليػػؿ عميػػو، فػػإف خالفػػت القاعػػدة أيوػػمخالفػػة المػػذا
 كفػػي تقريػػر ذلػػؾ المعنػػي يقػػكؿ الغزالػػي: ،(1)السػػابقة نقػػض االجتيػػاد لكجػػكد الػػنص القػػاطع.

نما  فػإف أخطػأ كلكف بشرط أال يخالؼ نصا كال دليبل قاطعا، حكـ الحاكـ الذم ال ينقض، "كا 
  (2)النص نقضنا حكمو".

َكْ ػَؼ  : َقػاؿَ قاضػً ا إلػى الػ مف،  حػ  ث معػاذ حػ ف بعثػ  ال بػي " ؿ عمى ذلػؾ أيضػا،كيد
ـْ َ ُكػفْ   َتْ ِضي ِإَذا َعَ َض َلَؾ َقَضاٌء ؟ " ، َقاَؿ : َأْقِضي ِبَما ِفي ِكتَاِب المَِّ  َع َّ َ َجؿَّ . َقاَؿ : " َفػِإْف َلػ

ـْ َ ُكػْف ِفػي ُ ػ َِّ  َ ُ ػ ِؿ  َِّ  َ ُ ػ ِؿ المَّػِ  ِفي ِكتَاِب المَِّ  َع َّ َ َجؿَّ ؟ " ، ُقْمُت : ِبُ ػ . َقػاَؿ : " َفػِإْف َلػ
َقاَؿ : َفَضَ َب َصْ ِ ي ِبَ ِ ِه ، َ َقاَؿ : " اْلَحْمػُ  ِلمَّػِ  الَّػِذي َ فَّػَؽ  . المَِّ  ؟ " ، َقاَؿ : َأْجَتِهُ   َْأِ ي َ ال آُل 
 (3)"المَّ ِ َ ُ  َؿ َ ُ  ِؿ المَِّ  ِلَما ُ ْ ِضي َ ُ  َؿ 

  ج  ال الل :
ػػا باال لمعػػاذ  الحػػديث السػػابؽ ذكػػره يبػػيف إقػػرار النبػػي  جتيػػاد مػػا داـ أنػػو ال يعػػارض نصن

مػػف نصػػكص الكتػػاب أك السػػنة أك اإلجمػػاع أك القيػػاس، كبالتػػالي إذا خػػالؼ االجتيػػاد أم نػػص مػػف 
 (4)النصكص الشرعية فإنو ينقض.

إف أريد العمؿ بو في المستقبؿ ككجػد اجتيػاد آخػر ف أال يعمؿ باالجتياد األكؿ في المستقبؿ، .2
 فػػإف االجتيػػاد األكؿ يػػنقض؛ألف األصػػؿ أف يكػػكف االعتمػػاد عمػػى االجتيػػاد الجديػػد ال بعػػده،
ثػػـ عػػرض لػػو مػػا يماثػػؿ تمػػؾ  فػػإذا اجتيػػد المجتيػػد فػػي كاقعػػة مػػا كظيػػر لػػو فييػػا رأم، القػػديـ،
يقكؿ الزركشي فػي  ،(5)ال الرأم األكؿ فإف المعكؿ عمى الرأم الثاني كقد تبدؿ رأيو، الكاقعة،

ىػك  "النقض الممتنع إنما شركط العمؿ بقاعدة االجتياد ال ينقض بمثمو: معرض كبلمو عف

                                           
 (.386(، البكرنك: الكجيز )1076\2(، الشككاني: إرشاد الفحكؿ )246\4اآلمدم: اإلحكاـ ) ( 1)
 (.382\2( الغزالي: المستصفى )2)
(، ح رقـ 397/398األقضية، باب اجتياد الرأم في القضاء، ) ( أخرجو أبك داكد: سنف أبي داكد، كتاب3)

 (.47، كقاؿ عنو األلباني حديث ضعيؼ، اليكسؼ: قاعدة االجتياد ال ينقض باالجتياد )3592
 (.47اليكسؼ: قاعدة االجتياد ال ينقض باالجتياد ) (4)
 (.235القكاعد الكمية ) (، داكدم:279، سماعي: نقض االجتياد )ف(، فكاز 95\1( الزركشي: المنثكر)5)
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نما تغير الحكـ في المستقبؿ؛ في األحكاـ الماضية، كىذا كالمجتيد  النتفاء الترجيح اآلف، كا 
فإنػػو  دليػػؿ آخػػر بعػػد ذلػػؾ،فػػي القبمػػة كغيرىػػا إذا غمػػب عمػػى ظنػػو دليػػؿ فأخػػذ بػػو ثػػـ عارضػػو 

(1).يعمؿ بالثاني في المستقبؿ كال ينقض ما مضى"
 

مرتبطػػػػػا فػػػػػإذا كػػػػػاف االجتيػػػػػاد األكؿ  العامػػػػػة، الحلممصػػػػػ اأال يكػػػػػكف االجتيػػػػػاد األكؿ مخالفػػػػػ .3
فػإف لمحػاكـ أف  كتبػيف أف المصػمحة فػي غيػره، ثـ تغيرت تمؾ المصػمحة، بالمصمحة العامة،

ثـ مات أك  "إذا رأل اإلماـ شيئا، ياف ذلؾ يقكؿ ابف نجيـ:كفي ب ،(2).ينقض االجتياد األكؿ
 .(3)" فممثاني تغييره حيث كاف مف األمكر العامة عزؿ،

 أك مػا شػابو أك خطػأ بػيف أك ظمػـ أك جػكر، أال يككف االجتياد األكؿ قائما عمى بينة مزكرة، .4
 كؿ السػيكطي:يقػ ،(4)فػإف االجتيػاد األكؿ يػنقض فإذا كاف ىناؾ خمؿ في سبب الحكـ، ذلؾ،
مػع أف القاسػـ قسػـ  ثػـ قامػت بينػة بغمػط القاسػـ أك حيفػو نقضػت، قسـ في قسمة إجبػار، "لك

 . (5)فنقض القسمة بقكؿ مثمو" باجتياده،

                                           
 (.95\1( الزركشي: المنثكر)1)
 (.369(، شبير: القكاعد الكمية )386(، البكرنك: الكجيز )95\1الزركشي: المنثكر) (2)
 (.116( ابف نجيـ: األشباه كالنظائر )3)
 (.235(، داكدم: القكاعد الكمية )249\1السيكطي: األشباه كالنظائر) ( 4)
 (.249\1كالنظائر ) ( السيكطي: األشباه5)



- 42 - 
 

 المطمب الثالث                                  
 أ ل  ال اع ة

الجتيػاد ال يػػنقض كردت أدلػة كثيػرة مػف القػػرآف كالسػنة كاإلجمػاع تشػير عمػػى العمػؿ بقاعػدة ا
 باالجتياد منيا:

 ال  آف: -أ اًل 
خِشَجَ يَا كَاٌَ نِنَثٍِِّ ؤٌَْ َّكٌٌَُ نَوُ ؤَعْشٍَ دَرََّ ُّصْخٍَِ فِِ األَسْعِ ذُشِّذًٌَُ عَشَعَ انذََُّْْا ًَانهَّوُ ُّشِّذُ آ﴿ :قاؿ تعالى

 .(2)،(1).﴾غَّكُىْ فًَِْا ؤَخَزْذُىْ عَزَابٌ عَظِْىٌنٌَْال كِرَابٌ يٍِْ انهَّوِ عَثَقَ نًََ*ًَانهَّوُ عَضِّضٌ دَكِْىٌ
  ج  ال الل :

اآليات السابقة تبيف بكضػكح فػي أنػو ال ينبغػي لنبػي مػف األنبيػاء عنػده أسػرل أف يتػردد أمػره 
 خػاف فػي األرض كتعمػك شػككة اإلسػبلـكالفداء، بؿ يحسـ أمره بالقتؿ حتى يتحقؽ اإلث مففييـ بيف ال

ال مػانع مػف الغمبة كالمنعة كالقػكة عمػى األعػداء، فػإذا تحققػت كػؿ ىػذه األمػكر  كالمسمميف كتككف ليـ
صػنيعيـ، كحتػى يبػيف  أنػزؿ ىػذه اآليػات الكريمػة عتابػا ليػـ عمػى فػا  ،(3)فػداء األسػرل فيمػا بعػد

لػـ  ليـ أف اجتيادىـ بعدـ قتؿ األسرل كاف خاطئنا، كأف األكلى اإلثخاف كالقتؿ فييـ، كما أف ا 
بؿ بقي كما ىك كأرشدىـ إلى الصػكاب، كفػي ىػذا السػياؽ يقػكؿ محمػد رشػيد  قض اجتياد النبي ين

رضا "كقاؿ بعض العممػاء أف الػذم سػبؽ فػي كتػاب ا أم فػي حكمػو أك فػي عممػو ىػك أف المجتيػد 
ف نبينػا ال يقػػره ا عمػػى خطئػو بػػؿ يبينػػو لػو كيبػػيف مػػااجتيػػادهإذا أخطػأ ال يعاقػػب بػػؿ يثػاب عمػػى   ، كا 

مػى ، كبذلؾ تككف اآليػات السػابقة دلػيبلن ع(4)"كاف مف شأنو أف يترتب عميو لكال االجتياد كحسف النية
 .قاعدة االجتياد ال ينقض بمثمو

 مف ال   : -ثا ً ا
ـٌ َفَتَح َّْ َ ػا فػي  ػق   ك ا مع    ؿ اهلل " :قاؿما ركل عف عطاء عف جابر  .1 َفَأَصػاَبَ ا َغػْ 

ْبَم  َفَصمَّى ُكّؿ َ ُجؿ ِم َّا َعَمى ِحَ ة َ َجَعَؿ َأَحُ َ ا َ ُخّط َبْ ف َ َ ْ ِ  ِلَ ْعَمـ َأْمِكَ تَ ػا َفاْخَتَمْقَ ا ِفي اْل ِ 
َعاَ ِة َ َقاؿَ  ـْ َ ْأُم َ ا ِباإلِْ ـَ َفَم (5)."َقْ  َأَجاَ ْت َصَ ُتُكـْ " َفَذَكْ َ ا َذِلَؾ ِلم َِّبي  َصمَّى المَّ  َعَمْ ِ  َ َ مَّ

 

                                           
 (.68، 67( سكرة األنفاؿ: اآلية )1)
 .(24( اليكسؼ: قاعدة االجتياد ال ينقض باالجتياد )2)
 (.105\10/96محمد رشيد رضا: تفسير المنار )(، 2/467الشككاني: فتح القدير ) ( 3)
 (.105\10) تفسير المنار محمد رشيد رضا: (4)
، أخرجو 1064(،ح رقـ 2/7ني، كتاب الصبلة، باب ما جاء في القبمة )( أخرجو الدار قطني: سنف الدار قط5)

( قاؿ الحاكـ محتج بركاتو سكل محمد بف سالـ فإني ال أعرفو بعدالة 1/206) ،الحاكـ: المستدرؾ، كتاب الصبلة
 كال جرح.
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المسػػألة المشػػتركة حيػػث حكػػـ فييػػا عمػػر بػػف الخطػػاب بحكمػػيف مختمفػػيف دكف  مػػا جػػاء فػػي .2
الػنقض لمحكػػـ األكؿ حيػػث قضػػى فػػي المػػرة األكلػى بعػػدـ التشػػريؾ بػػيف األخػػكة ألبػػكيف، كفػػي 

 المرة الثانية أشرؾ بينيـ.
    ل ؿ ذلؾ:

ِفي اْم ََأٍة ُتُ ف َ ػْت َ َتَ َكػْت َ ْ َجَهػا ُعَمُ  ْبُف اْلَخطَّاِب َقَضى  قاؿ: عف الحكـ بف مسعكد الثقفي
َها , َ ُأمََّها ْخَ َتَها أُلم  َهاَ اِ  ْخَ َتَها أَلِب َها َ ُأم  ـ  َفَأْ َ َؾ عُ  , ، َ اِ  ـ  ، َ اإِلْخػ َ َمُ  َبْ َف اإِلْخػَ ِة ِلػؤُل ِة ِلػؤَلِب َ اأُل
ـْ َعػاـَ الثُُّمِث، َفَ اَؿ َلػُ  َ ُجػؿٌ ِفي  ـْ ُتَ ػ  ْؾ َبْ ػَ ُه َعَمػى َمػا َقَضػْ َ ا  : ِتْمػؾَ َكػَذا َ َكػَذا ، َفَ ػاَؿ ُعَمػ ُ  : ِإ َّػَؾ َلػ

 (1)"، َ َهِذِه َعَمى َما َقَضْ َ اَ ْ َمِئذٍ 
قضػى عمػي  قػاؿ: ؟صػ عت ف ػاؿ مػا أ ػ  ل ػي  جػ ، ،ما   ي عػف عمػ  بػف الخطػاب " .3

لػ   قػاؿ:  األمػ  إل ػؾ؟، فمػا م عػؾ قػاؿ: ل  ك ت أ ػا ل ضػ ت بكػذا، قاؿ:      بكذا، بكذا،
فمػـ  ،  لكّ ػي أ ّ ؾ إلػى  أي،  الػ أي م ػت ؾ لقعمػت، ك ت أ  ؾ لكتػاب اهلل   ػ    ب ػ  

 (2) ."   ض عم  ما قال  عمي     
 اإلجماع: -ثالثًا

فقػػد ركل أف  القاعػػدة اسػػتنادنا إلػػى إجمػػاع الصػػحابة  فقػػد اتفػػؽ العممػػاء عمػػى العمػػؿ بيػػذه
عمر بف الخطاب قد خالؼ أبك بكر في كثيرو مف القضايا كاألحكاـ كلـ ينقضيا كمف أمثمة ذلؾ، أف 
أبا بكر سكل بيف الناس فػي العطػاء كأعطػى العبيػد، كعمػى العكػس مػف ذلػؾ فػإف عمػر بػف الخطػاب 

ػػا عمػػي فاضػػؿ بػػيف النػػاس فػػي العطػػاء، كسػػار عمػػى ني فمػػـ يػػنقض أحكػػاـ مػػف سػػبقو مػػف  جيػػـ أيضن
. فكػػػاف ىػػذا مثابػػة إجمػػػاع عمػػى العمػػػؿ الخمفػػاء، ككػػؿ ىػػػذا كػػاف يجػػرم دكف نكيػػػر مػػف الصػػحابة 

 (3) بمضمكف ىذه القاعدة.
 
 
 

                                           
و ىذا الحديث رجال ،19005(، ح رقـ 250\249\10( أخرجو عبد الرزاؽ: المصنؼ، كتاب الفرائض )1)

الندكم: (،232\16ثقات،كليس فيو إال تكقؼ البخارم في سماع كىب مف الحكـ،انظر:ابف أبي شيبة:المصنؼ)
 (.443القكاعد الفقيية )

 (.2/122(ابف القيـ: إعبلـ المكقعيف )2)
(، البكرنك: الكجيز في إيضاح 444، 442(، الندكم: القكاعد الفقيية )241السيكطي: األشباه كالنظائر ) (3)
 (.384قكاعد الكمية )ال

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5913
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 الع ؿ: - ابًعا
 العقؿ يقر بقاعدة االجتياد ال ينقض باالجتياد كذلؾ كما يمي:

يػة، فػإف ىػذا سػيؤدم حتػى إلػى نقػض االجتيػاد األكؿ لك قمنا بجكاز نقػض األحكػاـ االجتياد .1
بالثػػاني كالثػػاني بالثالػػث، كبالتػػالي ضػػياع ىيبػػة القضػػاء، ككقػػكع النػػاس فػػي سمسػػمة منازعػػات 
كخصػػػكمات ال تنتيػػػي، فالعمػػػؿ بمكجػػػب قاعػػػدة االجتيػػػاد ال يػػػنقض باالجتيػػػاد فيػػػو اسػػػتقرار 

 (1) لؤلحكاـ كمراعاة لمصالح العباد.
مجتيد في مسألة ما، فإف حكمو فييا يككف بمتابعػة الػدليؿ الخػاص فػي لك حكـ الحاكـ أك ال .2

، في مقابمة الدليؿ العاـ، كالخاص مقدـ عمى العاـ، يقكؿ القرافػي "حكػـ فييا الكاقعة المجتيد
الحكػػـ فػػي مسػػائؿ االجتيػػاد يعػػيف ذلػػؾ الحكػػـ الػػذم حكػػـ بػػو الحػػاكـ، فػػإف الحػػاكـ نائػػب ا 

االجتياد كاف ذلػؾ كػالنص الػكارد فػي أنشأ حكما في مسائؿ  تعالى في مسائؿ الخبلؼ، فإذا
 (2) خصكص تمؾ الكاقعة مف تمؾ القاعدة العامة، كالدليؿ الخاص مقدـ عمى العاـ.

فع ظني آخر، ألف كبلن منيمػا مف االجتياد األكؿ كالثاني ظني، كالظني ال يقكل عمى د كؿ .3
ف  (3)األكؿ، لمخطػػػأ كالصػػػكاب، فاالجتيػػػاد الثػػػاني لػػػيس بػػػأقكل مػػػف عػػػرض يقػػػكؿ الغزالػػػي: "كا 

أرادكا بو قياسنا مظنكننا مع ككنو جمينػا فػبل كجػو لػو إذف إذ ال فػرؽ بػيف ظػفو كظػف فػإذا انتفػى 
(4)القاطع فالظف يختمؼ باإلضافة، كما يختمؼ فيو باإلضافة فبل سبيؿ لتتبعو".

 

                                           
(، 2/410(، السيكطي: شرح الكككب الساطع )2/602(، البناني: حاشية البناني )2/194( القرافي: الفركؽ )1)

 (.63\1) القكاعد كالضكابط الفقيية العبد المطيؼ: (،2/305البكرنك: مكسكعة القكاعد الفقيية )
(، الياشمي: القكاعد 196، 195، 2/194الفركؽ )(، القرافي: 347، 346القرافي: شرح تنقيح الفضكؿ ) (2)

 (.3/1289األصكلية )
 (.36اليكسؼ: قاعدة االجتياد ال ينقض باالجتياد ) ( 3)
 (.2/383( الغزالي: المستصفى )4)
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  ::المطمب ال ابعالمطمب ال ابع
    ال  اع  ذات الصم  ب اع ة االجتها  ال    ض باالجتهاال  اع  ذات الصم  ب اع ة االجتها  ال    ض باالجتها

 

ىنػػػػاؾ قكاعػػػػد عديػػػػدة كردت بألفػػػػاظ أخػػػػرل ليػػػػا عبلقػػػػة بقاعػػػػدة االجتيػػػػاد ال يػػػػنقض باالجتيػػػػاد، 
كسػػػأذكر ىػػػذه القكاعػػػد عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ، ثػػػـ سػػػأقـك ببيػػػاف بعػػػض  مػػػف ىػػػذه القكاعػػػد المتصػػػمة بقاعػػػدة 

 ث:االجتياد ال ينقض باالجتياد، كشرحيا بإيجاز، كبياف كجو الصمة بينيا كبيف القاعدة مكضكع البح
 .(1)األصؿ أنو إذا مضى باالجتياد ال يفسخ باجتياد مثمو كيفسخ بالنص -1

 .(2)االجتياد ال ينقض باجتياد مثمو، كلكنو فيما يستقبؿ يقضي بما أدل إليو اجتياده -2

 .(3)تبدؿ رأم المجتيد بمنزلة انتساخ النص،يعمؿ بو في المستقبؿ ال فيما مضى -3

 .(4)لمف بعده مف الحكاـ أف يبطؿ ذلؾ إف الحاكـ إذا قضى في المجتيد فيو فميس -4

 .(5)الحكـ في المجتيدات نافذ باإلجماع -5

 .(6)ال ينكر تغير األحكاـ االجتيادية بتغير األزماف -6

 .(7)ال مساغ لبلجتياد في مكرد النص -7
 :(8)ال اع ة األ لى: ال م اغ ل جتها  في م    ال ص

   ح ال اع ة:
أقرتيػا الشػريعة اإلسػبلمية، إذ تحػدد لمفقيػو مجػاالت االجتيػاد، ىذه القاعدة مف القكاعد العظيمة التي 

 قػاطعفيي تنص عمى أف المجتيد ال يجكز لو االجتياد فػي أم قضػية شػرعية فػي حػاؿ كجػكد نػص 
كصريح، ؛ ألف الحكـ الشػرعي لتمػؾ القضػية حاصػؿ بػالنص اليقينػي، فمػيس ىنػاؾ حاجػة لبلجتيػاد؛ 

فيو، أك عند خفػاء الػنص كعػدـ ظيػكره، فيجػب ىنػا االجتيػاد  ألف االجتياد ال يككف إال فيما ال نص
 .(9)لفيـ النص

                                           
 (.430\1( البكرنك: مكسكعة القكاعد الفقيية )1)
 (.84\16( المبسكط: السرخسي )2)
 (.169\1)( البكرنك: مكسكعة القكاعد الفقيية 3)
 (.41\3( الشيباني: شرح السير الكبير )4)
 (.305\2( البكرنك: مكسكعة القكاعد الفقيية )5)
 (.259(، شبير: القكاعد الكمية )169\1(، البكرنك: مكسكعة القكاعد الفقيية )337\4ابف القيـ: إعبلـ المكقعيف )( 6)
 (.261مية )(، شبير: القكاعد الك405\1( السبكي: األشباه كالنظائر )7)
 .(36\4(، ابف القيـ : إعبلـ المكقعيف )405\1( السبكي: األشباه كالنظائر )8)
 (.362) (، شبير: القكاعد الكمية147(، الزرقا: شرح القكاعد الفقيية )391الجزائرم: القكاعد الفقيية ) (9)
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 أ ل  ال اع ة:
كردت أدلة عديدة مف الكتاب كالسنة كاإلجماع تنص عمى ىذه القاعدة، كمف ىػذه األدلػة مػا 

 يمي:
 أ ال: مف الكتاب

سَعٌُنُوُ ؤَيْشًا ؤٌَْ َّكٌٌَُ نَيُىُ انْخَِْشَجُ يٍِْ ؤَيْشِىِىْ ًَيٍَْ َّعْضِ ًَيَا كَاٌَ نًُِاْيٍٍِ ًَال يُاْيِنَحٍ بِرَا قَضََ انهَّوُ ًَ﴿ ق ل  تعالى

 .(1) ﴾انهَّوَ ًَسَعٌُنَوُ فَقَذْ ضَمَّ ضَالال يُثِْنًا

فػػبل  اآليػػة السػػابقة تشػػير إلػػى عػػدـ مخالفػػة حكػػـ ا كرسػػكلو فػػي أم أمػػر مػػف األمػػكر،  جػػ  ال اللػػ :
 .(2)و نصمجاؿ لمرأم كاالجتياد فيما نزؿ في

 
 ثا  ا: مف ال   :

يَّػػةى ، قىػػذىؼى اٍمرىأىتىػػوي ًعٍنػػدى النَّبًػػيِّ مػػا ركم   ؿى ٍبػػفى أيمى بَّػػاسو : أىفَّ ًىػػبلى ػػًف اٍبػػًف عى ػػًريًؾ ٍبػػًف سىػػٍحمىاءى ،   عى ًبشى
ػػدي ًفػػي ظىٍيػػًرؾى " فىقىػػاؿى : يىػػا رىسيػػكؿى المَّػػًو   فىقىػػاؿى النَّبًػػي   الَّ فىحى مىػػى : " اٍلبىيِّنىػػةي كىاً  ػػبلن عى ػػدينىا رىجي ، ًإذىا رىأىل أىحى

عىػػؿى النَّبًػػي   : كىالَّػػًذم   اٍمرىأىتًػػًو ، يىٍمػػتىًمسي اٍلبىيِّنىػػةى م فىجى ؿه "، فىقىػػاؿى ًىػػبلى ػػدي ًفػػي ظىٍيػػًرؾى الَّ فىحى : " اٍلبىيِّنىػػةي كىاً  يىقيػػكؿي
لىييٍنػػًزلىفَّ المَّػػوي ًفػػي أىٍمػػ ػػاًدؽه ، كى ؽِّ ، ًإنِّػػي لىصى لىػػٍت: كىالَّػػًذيفى بىعىثىػػؾى بًػػاٍلحى ػػدِّ ، فىنىزى ػػا ييٍبػػًرئي ظىٍيػػًرم ًمػػفى اٍلحى ًرم مى

ػػرى  ػػاًدًقيفى ، فىاٍنصى تَّػػى بىمىػػغى ًمػػفى الصَّ ـٍ قىػرىأى حى ـٍ شيػػيىدىاءي ًإالَّ أىٍنفيسيػػيي ـٍ يىكيػػٍف لىييػػ لىػػ ـٍ كى ييػػ   ؼى النَّبًػػي  يىٍرميػكفى أىٍزكىاجى
ـى ًىبلى  اءىا ، فىقىا يَّةى ، فىشىًيدى كىالنًَّبي  فىأىٍرسىؿى ًإلىٍيًيمىا ، فىجى ،   ؿي ٍبفي أيمى ا كىػاًذبه ػدىكيمى ـي أىفَّ أىحى : " المَّوي يىٍعمىػ يىقيكؿي

مىٍييىػ اًمسىػًة، أىفَّ غىًضػبى المَّػًو عى ػا كىػافى ًعٍنػدى اٍلخى ا ، ًإٍف فىيىٍؿ ًمنكيمىا ًمف تىاًئبو م " ، ثيَـّ قىامىٍت فىشىًيدىٍت ، فىمىمَّ
ػػادً  تَّػػى ظىنىنَّػػا أىنَّيىػػا كىػػافى ًمػػفى الصَّ ػػٍت حى نىكىصى بَّػػاسو : فىتىمىكَّػػأىٍت كى قىػػاليكا لىيىػػا: ًإنَّيىػػا ميكًجبىػػةه قىػػاؿى اٍبػػفي عى ًقيفى ، كى

ٍت ، فىقىاؿى النَّبًػي   حي قىٍكًمي سىاًئرى اٍليىٍكـً ، فىمىضى ػاءىٍت  سىتىٍرًجعي ، فىقىالىٍت : الى أىٍفضى كىىا، فىػًإٍف جى : " أىٍبًصػري
اءىٍت ًبًو كىػذىلً ًبًو أىكٍ  دىلَّجى السَّاقىٍيًف فىييكى ًلشىًريًؾ ٍبًف سىٍحمىاءى "، فىجى ٍليىتىٍيًف ، خى ؿى اٍلعىٍينىٍيًف ، سىاًبغى اإٍلً ، فىقىػاؿى حى ؾى
نىػى رىسيػكؿي المَّػوً   النًَّبي   لىيىػا شىػٍأفه " قيٍمػتي : عى ى ًمف ًكتىاًب المَّػًو ، لىكىػافى ًلػي كى ػا    : " لىٍكالى مىا مىضى ًبمى

ػػًة، كى  ػػٍيدى أىٍربىػػعى شىػػيىادىاتو ًإلىػػى آًخػػًر اٍلًقصَّ نيىػػا اٍلعىػػذىابى أىٍف تىشى يىػػٍدرىأي عى ػػى ًمػػف ًكتىػػاًب المَّػػًو قىٍكلىػػوي : كى أىرىادى مىضى
ؿى الًَّذم ري  لىًدىىا الرَّجي مىٍييىا ًلميشىابىيىًة كى دِّ عى لىيىا شىٍأفه ًإقىامىةى اٍلحى ـي ًبقىٍكًلًو: لىكىافى ًلي كى  (3)" ًميىٍت ًبًو كىالمَّوي أىٍعمى

                                           
 (.36( سكرة األحزاب: اآلية )1)
 .(170\11ابف كثير: تفسير القرآف العظيـ ) (2)
 .4747(، ح رقـ 101\100\6) ( أخرجو البخارم: صحيح البخارم، كتاب التفسير، سكرة النكر،3)
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الحديث السابؽ يشير إلى عدـ تقديـ االجتياد عمػى الػنص،؛ألف فػي ذلػؾ مخالفػة لحكػـ ال الل :  ج 
 ا تعالى،حيث ال اجتياد مع النص.

 ثالثا: مف اإلجماع:
ما نقؿ عػف اإلمػاـ الشػافعي رحمػو ا أنػو قػاؿ "أجمػع النػاس عمػى أف مػف اسػتبانت لػو سػنة 

ككذلؾ قكلو "إذا ركيت عف رسكؿ ا (1)لـ يكف لو أف يدعيا لقكؿ أحد مف الناس" عف رسكؿ ا 
 (2)حديثا كلـ آخذ بو فاعممكا أف عقمي قد ذىب"

 تطب  ات ف ه   عمى ال اع ة:
(4) ﴾ًَؤَدَمَّ انهَّوُ انْثَْْعَ ًَدَشَّوَ انشِّتَا﴿لقكلو تعالى (3)تحريـ الربا كحؿ البيع - أ

 

َّا ؤَُّّيَا انَّزٍَِّ آيَنٌُاْ بًَََِّا انْخًَْشُ ًَانًَْْْغِشُ ًَاألََظَابُ ًَاألَصْالَوُ سِجْظٌ ﴿لقكلو تعالى  (5)الخمر كالميسرتحريـ   - ب

(6) ﴾يٍِّْ عًََمِ انشَّْْطَاٌِ فَاجْرَنِثٌُهُ نَعَهَّكُىْ ذُفْهِذٌٌَُ
 

   ج  الصم :
يػػاد ال يػػنقض باالجتيػػاد كمكممػػة ليػػا، فكمػػا  ىػػذه القاعػػدة مرتبطػػة ارتباطػػا كثيقػػا بقاعػػدة االجت

أسمفنا فإف ىذه القاعدة تحدد لمفقيو مجاالت االجتياد، ،فإذا كجد النص الصريح كالقاطع مف الكتاب 
كالسػػنة كغيػػره مػػف األدلػػة األخػػرل، فػػإف االجتيػػاد فػػي ىػػذا المقػػاـ يكػػكف بػػاطبل كيػػنقض الحكػػـ المبنػػي 

إف الحاجػػة لبلجتيػػاد ىنػػا تكػػكف ممحػػة لفيػػـ الػػنص كتحديػػد عميػػو، أمػػا إذا كػػاف الػػنص ظنيػػا كخفيػػا، فػػ
 .(7)المعنى المراد منو

 
 
 
 
 

                                           
 (.396( الجزائرم: شرح القكاعد )1)
 (.40\4( ابف القيـ: إعبلـ المكقعيف )2)
 (.366( شبير: فقو القكاعد )3)
 (.275( سكرة البقرة: مف اآلية )4)
 (.366( شبير: فقو القكاعد )5)
 (.90المائدة: اآلية ) ( سكرة6)
 (.392\391( الجزائرم: شرح القكاعد )7)
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 :(1)ال اع ة الثا   : ال   ك  تغ   األحكاـ االجتها    بتغ   ال ماف
   ح ال اع ة:

أم أف األحكػػػاـ االجتياديػػػة التػػػي تجػػػرم فػػػي الكاقػػػع تتغيػػػر بتغيػػػر الظػػػركؼ كاألحػػػكاؿ تبعػػػا 
ألف بقػػاء األحكػػاـ كجمكدىػػا كعػػدـ تغيرىػػا مػػع تغيػػر الزمػػاف كالمكػػاف تكقػػع  لمصػػالح النػػاس كأحػػكاليـ،

النػػاس فػػي حػػرج كمشػػقة، كىػػذا ينػػافي مقاصػػد الشػػريعة اإلسػػبلمية التػػي قامػػت عمػػى مراعػػاة مصػػالح 
العباد، ىذا بالنسبة لؤلحكاـ االجتياديػة، أمػا األحكػاـ األساسػية المقػررة بصػريح النصػكص الشػريعة، 

 .(2)كالتغيير ميما تبدؿ الزماف كالمكاففبل تقبؿ التبديؿ 
 أ ل  ال اع ة:

 جاءت أدلة عديدة مف القرآف كالسنة كاإلجماع تشير إلى ىذه القاعدة، كمنيا ما يمي:
 مف الكتاب أ ال:

تِشًٌَُ َّغْهِثٌُا يِائَرٍَِْْ ًَبٌِْ َّكٍُْ َّا ؤَُّّيَا اننَّثُِِّ دَشِّعِ انًُْاْيِنِنيَ عَهََ انْقِرَالِ بٌِْ َّكٍُْ يِنْكُىْ عِشْشًٌَُ طَا ﴿قكلو تعالى

انْأٌَ خَفَّفَ انهَّوُ عَنْكُىْ ًَعَهِىَ ؤٌََّ فِْكُىْ ضَعْفًا فَةٌِْ َّكٍُْ يِنْكُىْ  * يِنْكُىْ يِائَحٌ َّغْهِثٌُا ؤَنْفًا يٍَِ انَّزٍَِّ كَفَشًُا تِإَََّيُىْ قٌَْوٌ نَا َّفْقَيٌٌَُ

 (3) ﴾يِائَرٍَِْْ ًَبٌِْ َّكٍُْ يِنْكُىْ ؤَنْفٌ َّغْهِثٌُا ؤَنْفٍَِْْ تِةِرٌِْ انهَّوِ ًَانهَّوُ يَعَ انظَّاتِشٍَِّ يِائَحٌ طَاتِشَجٌ َّغْهِثٌُا

   ج  ال الل :
فػػػي اآليػػػات السػػػابقة داللػػػة كاضػػػحة عمػػػى أف األحكػػػاـ المجتيػػػد فييػػػا تتغيػػػر بتغيػػػر الظػػػركؼ 

بٌِْ َّكٍُْ يِنْكُىْ عِشْشًٌَُ طَاتِشًٌَُ َّغْهِثُـٌا  ﴿ما نزلػت كاألحكاؿ، كيؤيد ذلؾ ما ركم عف ابف عباس أنيى قاؿ ل

شؽ ذلؾ عمى المسمميف حيف فرض ا عمييـ أال يفر الكاحػد مػف عشػرة، ثػـ جػاء التخفيػؼ،  ﴾يِائَرٍَِْْ

كىػذا مػف قبيػؿ التخفيػؼ ال النسػخ، فػالحكـ يتغيػر بحسػب األحػكاؿ، ففػي  ﴾انْأٌَ خَفَّـفَ انهَّـوُ عَـنْكُىْ   ﴿فقاؿ
 .(4)ؿ القكة يعمؿ باآلية األكلى، كفي حاؿ الضعؼ يعمؿ باآلية الثانيةحا
 
 
 

                                           
 (.169\1(، البكرنك: مكسكعة القكاعد الفقيية )337\4( ابف القيـ: إعبلـ المكقعيف )1)
 (،32\31(، الزحيمي: تغير االجتياد )374(، الجزائرم: القكاعد الفقيية )337\4( ابف القيـ: إعبلـ المكقعيف )2)

 (.260الكمية ) شبير: القكاعد
 (.66\65( سكرة األنفاؿ: اآلية )3)
 (.261) الكمية (، شبير: القكاعد70\10(، القرطبي: الجامع ألحكاـ القرآف )118\7( ابف كثير: تفسير القرآف )4)
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 ثا  ا: مف ال   :
ـْ َفَ  ُ ْصِبَحفَّ ِفي َبْ ِتِ  َبْعَ  ثَاِلثَػٍ  َ ػْ ًئا" قكلػو  مػف  فقػد منػع النبػي ، (1) "َمْف َضحَّى ِمْ ُك

ثـ أجاز ليـ في العاـ الثاني ليـ ادخار لحـك األضاحي أكثر مف ثبلثة أياـ كأمر بالتصدؽ بالباقي، 
ـْ ِمْف َأْجِؿ الّ اّف ِ " اإلدخار، فقاؿ ليـ   (2)"َفُكُم ا َ اّ ِخُ  ا َ َتَصّ ُق ا .اّلِتي َ ّفتْ  *ِإّ َما َ َهْ ُتُك

 ثالثا: اإلجماع:
إجماع العممػاء عمػى أف األحكػاـ تتغيػر بتغيػر الظػركؼ كالمصػالح كاألعػراؼ فسػير األحكػاـ 

  (3)في الحرج كالمشقة كالضيؽ الشديد.احدة دكف مراعاة أحكاؿ العباد يكقعيـ عمى كتيرة ك 

 تطب  ات ف ه   عمى ال اع ة:
أجاز العمماء قبكؿ شيادة األمثؿ فاألمثؿ كاألقؿ فجكرا فاألقؿ، عندما غابت العدالة عف  - أ

 .(4)كثير مف الناس في ىذا الزماف، كذلؾ حتى ال تضيع المصالح كتيدر الحقكؽ

ار العمماء بجكاز استحداث أحكاـ سياسية لترىيب كردع أصحاب الجرائـ عنػد فسػاد إقر   - ب
الناس كجػكرىـ، كمػا فعػؿ عمػر بػف عبػد العزيػز حيػث قػاؿ "فإنػو سػتحدث لمنػاس أقضػية 

 .(5)بقدر ما أحدثكا مف فجكر"
  ج  الصم :

صػكد الشػارع ىذه القاعدة مف القكاعد المتصمة بقاعدة االجتياد ال يػنقض باالجتيػاد؛ ألف مق
األحكاـ االجتيادية ال تتغير أك تنقض، فإف ذلؾ إف الحكيـ جمب المصالح كدرء المفاسد، ، فمك قمنا 

اضػطراب األحكػاـ كعػدـ اسػتقرارىا؛ألف أعػراؼ ككػذلؾ  ديديؤدم إلى كقكع األمة في حرج كضػيؽ شػ
 اديػػػة مرتبطػػػةالنػػػاس كعػػػاداتيـ تتغيػػػر فػػػي كػػػؿ زمػػػاف كمكاف،خصكصػػػا أف كثيػػػرا مػػػف األحكػػػاـ االجتي

                                           
( أخرجو مسمـ: صحيح مسمـ، ، كتاب األضاحي، باب ما كاف مف النيي عف أكؿ لحـك األضاحي بعد 1)

 .1974( ح رقـ 817ثبلث،)
 (.289:الجماعة مف الناس تقبؿ مف بمد إلى بمد)المعجـ الكسيط)*ال اف 

، كتاب األضاحي، باب ما كاف مف النيي عف أكؿ لحـك األضاحي بعد ثبلث،  ( أخرجو مسمـ: صحيح مسمـ2)
 .1971(ح رقـ 817)
 (.262(، شبير: فقو القكاعد )337\4( ابف القيـ: إعبلـ المكقعيف )3)
 (.229ح القكاعد )(الزرقا: شر 4)
 (.229الزرقا: شرح القكاعد )5)
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فبلبػد كباألخبلؽ العامػة، فمػا يصػمح لزمػاف مػا قػد ال يصػمح لزمػاف آخر،باألكضاع كالكسائؿ الزمنية 
 .(1)في الفتكل مف مراعاة مصالح الناس،كىذا ما تنص عميو كتتحققو كمتا القاعدتيف 

                                           
 .(262،شبير:القكاعد الكمية)(337\4(ابف القيـ: إعبلـ المكقعيف )1)



 

  
  المبحث الثا ي المبحث الثا ي 

آ اء العمماء في قاع ة االجتها  ال آ اء العمماء في قاع ة االجتها  ال 
     ض باالجتها    ض باالجتها 

  
  مطالب:مطالب:  ثبلثةثبلثةكفيو كفيو 

  ..تعدد قكؿ المجتيدتعدد قكؿ المجتيد  --المطمب األكؿالمطمب األكؿ
  ..نقض االجتياد باألدلة الشرعيةنقض االجتياد باألدلة الشرعية  --المطمب الثانيالمطمب الثاني
  ..نقض االجتياد باالجتيادنقض االجتياد باالجتياد  --المطمب الثالثالمطمب الثالث
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 المطمب األ ؿ
 مجته تع   ق ؿ ال

 
سأقـك بالحديث عف مسألة  قبؿ الحديث عف نقض االجتياد باألدلة الشرعية كباالجتياد،

 يذه المسألة مف عبلقة كطيدة بقاعدة االجتياد ال ينقض باالجتياد،لما ل تعدد قكؿ المجتيد؛
فقد يككف لممجتيد قكؿ في  فاالجتياد قد يتغير دكما بتغير األحكاؿ كالظركؼ كمصالح العباد،

ألف  ؛مسألة ما ثـ يعدؿ عف قكلو إلى رأم آخر تبعا لتمؾ األحكاؿ كالظركؼ التي تطرأ عمى العباد
كعميو فإننا يمكف  طبلع عمى كؿ المستجدات التي تبرز كتظير في مجتمعو،اإلميمة المجتيد دكما 
كىذا  أم أنو يمكف أف تتعدد أقكاؿ المجتيد، المسألة الكاحدة أكثر مف قكؿ، أف نرل لممجتيد في
 تكضيح أكثر لممسألة.

  اح : إذا كاف لممجته  ق الف في  قتٍ  -أ اًل 
أف يكػكف لممجتيػد قػكالف فػي المسػألة الكاحػدة عممػاء األصػكؿ عمػى أنػو ال يجػكز أغمب قرر 

 (1).في كقت كاحد؛ ألف ذلؾ يؤدم إلى التناقض
فمك بحث المجتيد في مسألة ما ككجد عنده أدلة متعادلػة فػي القػكة مػف جميػع النػكاحي، فإنػو 
يجمع بيف األدلة، فإف لـ يمكنػو ذلػؾ يػرجح بينيػا، فػإف تػرجح أحػد القػكليف عنػد المجتيػد كجػب عميػو 

فػإف لػـ يسػتطع الجمػع كال التػرجيح " يفػرع عنػو دكف اآلخػر"أك " كىذا القػكؿ أكلػى"خذ بو بأف يقكؿ األ
 (2).فإنو حينئذ يتكقؼ

 اعت اض:
أنو قػاؿ فػي سػبع عشػرة مسػألة  اعترض عمى الكبلـ السابؽ بما كرد عف اإلماـ الشافعي 

 (3).بقكليف مختمفيف
 :    عم هـ

قكاؿ بطريؽ الحكاية ألقكاؿ العمماء الذيف سبقكا اإلماـ قد يككف الشافعي قد كردت عنو األ
ما أف يككف الشافعي قد ذكر  الشافعي؛ لبياف عدـ كجكد اإلجماع عمييا كحينئذ ال تككف أقكالو، كا 

                                           
(، ابف المبرد: شرح غاية السكؿ 2/1075(، الشككاني: إرشاد الفحكؿ )2/299( التفتازاني: حاشية التفتازاني )1)
 (.2/566(، الفرفكر: الكجيز )434)
(، المرعشمي: تغير االجتياد 379، 2/378(، الغزالي: المستصفى )2/1075إرشاد الفحكؿ )الشككاني: (2)
(185.) 
 (.434( ابف المبرد: شرح غاية السكؿ )3)
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األقكاؿ لبياف التخيير بيف الحكميف في بعض المكاضع، أك لكقكع التردد كالشؾ في المسألة في 
شافعي في أف البسممة ىؿ ىي آية مف كؿ سكرة أـ الم كبالتالي بعض المكاضع األخرل، كتردد ال
ف لـ  إلى التصحيح بأف يحمؿ  األخذ باالحتماليف السابقيف يصار يمكفال يصح نسبة القكليف إليو كا 

 أم أنو قد كجد في المسألة دليبلف متعارضاف كال يكجد غيرىما كال " في المسألة قكالف"قكؿ الشافعي 
يما كأف يكجد نصاف أك أصبلف مختمفاف كالمسألة مشابية لكؿ كاحد مف األصػمية مجاؿ لمترجيح بين

" فػي المسػألة قػكالف"عمى السكية، فإذا قاؿ بكػؿ كاحػد منيمػا لػـ يخطػئ كيكػكف قػكؿ الشػافعي السػابؽ 
 (1).معناه احتماالف

 إذا كاف لممجته  ق الف في  قت ف: -ثا ً ا
ا، فالقكؿ  - أ  الثػاني ناسػخ لػؤلكؿ، كىػك داللػة عمػى تغيػر االجتيػاد،إذا كاف تاريخ القكليف معمكمن

ألف المجتيػد قػد اجتيػد فػي المػرة  كقيؿ يؤخذ بكبل القػكليف؛ كظيكر مما ىك أكلى باألخذ بو،
فيػػػك قػػػد تكصػػػؿ  كاجتيػػػد فػػػي المػػػرة الثانيػػػة كخػػػرج بحكػػػـ آخػػػر أيضػػػا، كخػػػرج بحكػػػـ، ،األكلػػػى

 (2)كاالجتياد ال ينقض باالجتياد. لمقكليف باجتياده،
اإذا   - ب (3)-فقد حيكى في ذلؾ ثبلثة أقكاؿ: :لـ يكف تاريخ القكليف معمكمن

 

 يجب عمى المجتيد الذم يأتي بعده أف يرجح بينيما بشيادة قمبو. -القكؿ األكؿ
 ييخير مقمد ىذا المجتيد بأم القكليف شاء. -القكؿ الثاني
قكلو "ىذا أشبو أك تفريعه إف نقؿ في أحد القكليف عف ىذا المجتيد ما يقكيو، ك -القكؿ الثالث

 عميو" فيك الصحيح عندىـ.

فإنػػو يجػػكز أف يكػػكف لممجتيػػد قػػكليف فػػي المسػػألة  كبنػػاء عمػػى مػػا جػػاء فػػي المسػػألة السػػابقة،
فمػػػيس ىنػػاؾ خػػػبلؼ بػػػيف العممػػػاء فػػي أف االجتيػػػاد ال يػػػنفض باالجتيػػػاد إال إذا  ،كمػػػع ذلػػػؾ الكاحػػدة،

عمى أف حكػـ الحػاكـ كما أنيـ اتفقكا  أك قياس جمي،مف كتاب أك سنة أك إجماع  خالؼ دليبل قاطعا
 .(4)خطؤه بككنو خالؼ نصا أك شيئا مما سبؽ ينقض إذا تبيف

 

                                           
 (.4/244/245اآلمدم: األحكاـ ) (1)
 (.435(، ابف المبرد: شرح غاية السكؿ )4/1508( ابف مفمح: أصكؿ الفقو )2)
 .(233، 4/232) أمير بادشاه: تيسير التحرير( 3)
 (.1076\2(، الشككاني: إرشاد الفحكؿ )246\4اآلمدم: اإلحكاـ ) (4)
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 المطمب الثا ي
   ض االجتها  باأل ل  ال  ع  

 
 :  ض االجتها  بال ص ال طعي -أ اًل  

 البد مف تعريؼ القرآف الكريـ، قبؿ الخكض في مسألة نقض االجتياد بالنص القطعي،
 كالسنة النبكية.
  ال  آف الك  ـ:

 (1)."المكتكب بالمصاحؼ المنقكؿ إلينا نقبلن متكاترنا ىك الكبلـ المنزؿ عمى الرسكؿ "
 ال   :

 (2)."قكؿ النبي صمى ا عميو كسمـ كفعمو كتقريره" 
فالقرآف الكريـ كما ىك معمػـك لػدينا ىػك قطعػي الثبػكت، أمػا داللتػو فمنيػا قطعػي كمنيػا ظنػي 

بلؼ السػػنة فيػػي ليسػػت كميػػا قطعيػػة الثبػػكت فمنيػػا مػػا ىػػك قطعػػي الثبػػكت كالداللػػة، كمنيػػا مػػا ىػػك بخػػ
 .ظني الثبكت كالداللة

 ص  ة الم أل :
ػا، ثػـ ظيػر لػو نصػا قاطعػا إذا اجتيد المجتيد فػي مسػألة مػا مػف نصػكص  كبنػى عمييػا حكمن

   مأـ اللنص خالؼ اجتياده، فيؿ ينقض اجتياده بيذا اأك غيره ي أك السنة الكتاب
 (3).اتفؽ العمماء عمى أف االجتياد ينقض بالنص القطعي

ىػػك مػػا كػػاف قطعػػي الثبػػكت كالداللػػة، فػػإذا كػػاف  نػػص القػػرآف  كيقصػػد بػػالنص القػػاطع ىنػػا،
 كىػذا مػػا نػػص عميػػو الفنػػارم ،فػػإف االجتيػػاد يػػنقض بػػو قطعػػي الداللػػة كالثبػكت، الكػريـ كالسػػنة النبكيػػة

لتغيػػر اجتيػػاده أك غيػػره لمخالفتػػو اجتيػػاده  نقػػض مػػا حكػػـ بػػو لنفسػػو؛ "ال يجػػكز لممجتيػػد يقػػكؿ: حيػػث
 كيفكت مصمحة نصب الحكـ مف فصػؿ الخصػكمة، يتسمسؿ بنقض نقضو مف اآلخريف، ألنو اتفاقا؛

 .(4)الميـ إال إذا خالؼ قطعي الثبكت كالداللة مف الكتاب كالسنة"

                                           
 (.1/169( الشككاني: إرشاد الفحكؿ )1)
 (.186\1الشككاني:إرشاد الفحكؿ)( 2)
 (،1076\2(، الشككاني: إرشاد الفحكؿ )383(، اإليجي: شرح العضد )161( ابف الحاجب: منتيى الكصكؿ )3)
 (.65\5(، الرازم: المحصكؿ )490\2البدائع )الفنارم: فصكؿ  
 (.490\2الفنارم: فصكؿ البدائع ) (4)
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"ال ينقض الحكـ في  :قاـحيث يقكؿ في ىذا الم ككذلؾ ما نص عميو أيضا ابف الحاجب،
                               . (1)االجتياديات باتفاؽ منو كال مف غيره...كينقض إذا خالؼ قاطعا"

 :ال الل    ض االجتها  بال ص الظ ي ثا  ا:
 :  ض االجتها  بال ص الظاه  - أ

ص ظػػاىرا مػػف إذا اجتيػػد المجتيػػد فػػي مسػػألة مػػا،كبنى عمييػػا حكمػػا،ثـ تبػػيف لػػو نػػصػػ  ة الم ػػأل :
 يخالؼ اجتياده،فيؿ ينقض اجتياده بيذا النص الظاىر أـ الم أك غيره نصكص الكتاب كالسنة

كاختمفػػكا فػػي نقػػض االجتيػػاد ،(2)اتفػػؽ الفقيػػاء عمػػى أف االجتيػػاد يػػنقض بػػالنص الظػػاىر غيػػر الجمػػي
 بالنص الظاىر الجمي عمى قكليف:

كالبغدادم حيث  ،(3)كبو قاؿ الرازم اد،ال ينقض بو االجتيالجمي  النص الظاىرال  ؿ األ ؿ: 
 (4)حكمو" كقطعنا بخطأ مف خالفناه كنقضنا "فما كاف دليمو مقطكعا عميو عممنا إصابتو، يقكؿ:

 .كبالمفيـك المخالؼ أنو ال ينقض بالدليؿ الظني
 ،حيث يقكؿ"الالسبكيك ،(5)الزركشيكبو قاؿ  ينقض بو االجتياد،الجمي النص الظاىر  ال  ؿ الثا ي:

ينقض الحكـ في االجتياديات كفاقا،فإف خالؼ نصا أك ظػاىرا كلػك جميػا كلػك قياسػا،أك حكػـ بخػبلؼ 
  .(6) اجتياده،أك حكـ بخبلؼ نص إمامو غير مقمد غيره حيث يجكز نقض"

  بب الخ ؼ:
الجمػي  الظػاىر فمػف قػاؿ أف الػنص ،اختبلفيـ ىؿ يمحؽ النص الظاىر الجمي بالػدليؿ القػاطع أـ الم

يمحػؽ  الجمػي كمف قاؿ أف الػنص الظػاىر قاؿ بنقض االجتياد بالنص الظاىر، الدليؿ القاطعب يمحؽ
فالكؿ متفؽ عمى أف االجتياد ال ينػتقض  ،(7)قاؿ بعدـ نقض االجتياد بالنص الظاىر الظني بالدليؿ

 . كالخبلؼ في المفاىيـ كالمصطمحات كينتقض بالدليؿ القطعي، ينتقض بالدليؿ الظني،
 
 

                                           
 (.383(، اإليجي: شرح العضد )161ابف الحاجب: منتيى الكصكؿ ) (1)
 (.65\6الرازم: المحصكؿ )(،383اإليجي:شرح العضد)( 2)
 (.65\6( الرازم: المحصكؿ )3)
 (.1569\5: العدة )لبغدادم( ا4)
 .(268\6:البحر المحيط)لزركشي( ا5)
 (.120( السبكي: جمع الجكامع )6)
 (.5الكدعاف: نقض االجتياد ) (7)
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  ؿ: ل ؿ ال  ؿ األ 
 استدؿ القائمكف بعدـ نقض االجتياد بالنص الظاىر بما يمي:

ف كاف ظػاىرا،  لتسػاكييما فػي الرتبػة، كال يػنقض الظنػي بػالظني؛ فػإف داللتػو ظنيػة، النص كا 
كاالجتيػاد  كمػا أف ظػاىر النصػكص تختمػؼ آراء المجتيػديف فييػا، مزية ألحدىما عمػى اآلخػر، إذ ال

 .(1)ال ينقض باالجتياد
  ؿ الثا ي: ل ؿ ال 

 استدؿ القائمكف بنقض االجتياد بالنص الظاىر بما يمي:
كلكف لك كاف أحػدىما أقػكل  لمتساكم في الرتبة، األصؿ عدـ نقض االجتياد بالدليؿ الظني؛

 .(2)كبالتالي ينقض بو االجتياد فيصبح في مقامو، اآلخر فإنو يمتحؽ بالدليؿ القاطع، مف

   ال اجح:
 إذا كاف ظيكره الجمي رجح القكؿ بنقض االجتياد بالنص الظاىرمف خبلؿ ما سبؽ فإنني أ

 ،(3)كىػػػػذا مػػػػا رجحػػػػو الزركشػػػػي طع،الػػػػدليؿ القػػػػامحػػػػؽ بفي فيػػػػذه قرينػػػػو تقكيػػػػو عمػػػػى غيػػػػره، كاضػػػػحا،
 .(4)كالكدعاف

   ض االجتها  بال ص الظ ي الثب ت:  - ب

نصػػا ظنػػي إذا اجتيػػد المجتيػػد فػػي مسػػألة مػػا،كبنى عمييػػا حكمػػا،ثـ تبػػيف لػػو  صػػ  ة الم ػػأل :
 الثبكت مف السنة يخالؼ اجتياده،فيؿ ينقض اجتياده بالنص الظني الداللة أـ ال ينقضم 

 العممػػاء الحػػديث عػػف مسػػألة نقػػض االجتيػػاد بػػالنص الظنػػي الثبكت،يسػػتكجب عػػرض تقسػػيمات
 عمى النحك التالي:  لمسنة،كىي

                                           
(، الزركشي:شرح الزركشي عمى مختصر 246\4(، اآلمدم: اإلحكاـ )335\3أمير الحاج: التقرير كالتحبير)(1)

 (.260\7الخرقي )
 (.5الكدعاف: نقض االجتياد ) (2)
 (.268\6(الزركشي: البحر المحيط )3)
 (.6\5الكدعاف: نقض االجتياد )(4)
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                      أق اـ ال   :  
 ال    المت ات ة: .0

 كىػػك أف يػػركم جماعػػة ال يقػػع التكاطػػؤ عمػػى الكػػذب مػػف مػػثميـ، ا يكجػػب العمػػـ،المتػػكاتر مػػ
فيكػػكف فػػي األصػػؿ عػػف مشػػاىدة أك سػػماع ال عػػف  إلػػى أف ينتيػػي إلػػى المخبػػر عنػػو، كىكػػذا
 .(1)اجتياد

 مت ات ة:حكـ   ض االجتها  بال    ال
العمـ الضركرم. كما ىك معمكـ عند جميكر األصكلييف فإف السنة المتكاترة قطعية؛ إلفادتيا 

كمػػا دامػػت السػػنة المتػػكاترة قطعيػػة فػػإف االجتيػػاد يػػنقض بيػػا، كقػػد ألمحػػت سػػابقنا عمػػى أف االجتيػػاد 
يػػػنقض بػػػالنص القطعػػػي كمػػػا ىػػػك متفػػػؽ عميػػػو عنػػػد األصػػػكلييف. يقػػػكؿ ابػػػف أميػػػر الحػػػاج فػػػي السػػػنة: 

  .(2)""كينقض إذا خالؼ قطعينا منيا، كال ينقض مخالفتو الظني؛ لتساكييا في الرتبة
 ال    الم ه  ة: .2

ىػػػك "أك  ،(3)"عػػػدد يتػػػكىـ اجتمػػػاعيـ عمػػػى الكػػػذب ىػػػك كػػػؿ حػػػديث نقمػػػو عػػػف رسػػػكؿ ا "
 .(4)"الذم ركاه اثناف أك ثبلثة كيسمى بالحديث المستفيض الحديث

 آ اء العمماء في ال    الم ه  ة:
 نة المشيكرة:الكبلـ عف نقض االجتياد بالسنة المشيكرة، يستكجب بياف آراء العمماء في الس

 .(5)الحنفيةكبو قاؿ عامة السنة المشيكرة قسيـ الخبر المتكاتر، ال  ؿ األ ؿ: 
السػػنة المشػػيكرة قسػػـ مػػف أقسػػاـ خبػػر اآلحػػاد كينسػػب ىػػذا القػػكؿ إلػػى جميػػكر أىػػؿ  ال ػػ ؿ الثػػا ي:

 .(6)العمـ

                                           
: العدة لبغدادم(، ا4/227(، الرازم: المحصكؿ )2/315(، السبكي: اإلبياج )2/551(البصرم: المعتمد )1)
 (.48(، ابف قدامة: ركضة الناظر )3/841)
 (.335\3أمير الحاج: التقرير كالتحبير )( 2)
 (.292\1( السرخسي: أصكؿ السرخسي )3)
 (.331\2(، السبكي: اإلبياج )66(، السبكي: جمع الجكامع )43\2اإلحكاـ ) اآلمدم: (4)
(، ابف النجار: حاشية شرح 292\1(، السرخسي: أصكؿ السرخسي )37\3(أمير بادشاه: تيسير التحرير )5)

 (.345\2الكككب المنير )
حاشية شرح الكككب المنير (، ابف النجار: 6(، ابف حجر: شرح متف نخبة الفكر )66السبكي: جمع الجكامع )(6)
 (.95(، ابف الفركاح: شرح الكرقات )345\2)
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خبر اآلحػاد كأقػؿ السنة المشيكرة في درجة بيف المتكاتر كاآلحاد، فيي أعمى رتبة مف ال  ؿ الثالث: 
بو قاؿ عيسى بف أباف كغالػب ك أنينة ال عمـ اليقيف، مطالخبر المتكاتر، فيي تكجب عمـ الرتبة مف 
 . (1)الحنفية

   بب الخ ؼ:
فمػف قػاؿ بػأف السػنة  خبر اآلحاد،ب تمحؽأـ  الخبر المتكاتر،تمحؽ باختبلفيـ في السنة المشيكرة ىؿ 

خبػػر بكمػػف قػػاؿ بػػأف السػنة المشػػيكرة فػػي  بػػنقض االجتيػػاد بيػا، الخبر المتػكاتر قػػاؿتمحػػؽ بػػالمشػيكرة 
 .(2)قاؿ بعدـ نقض االجتياد بيا اآلحاد،

 حكـ   ض االجتها  بال    الم ه  ة:
 إلػى ؿكبعد عرض ىذا المكجز ألقكاؿ العمماء في الخبر المشػيكر كبنػاءن عمػى مػا سػبؽ نصػ

كاتر قػاؿ بػنقض االجتيػاد بالسػنة المشػيكرة مف قاؿ بأف السنة المشيكرة ىي في منزلػة الخبػر المتػ أف
إلفادتيػػا العمػػـ القطعػػي كمػػا فػػي الخبػػر المتػػكاتر، كفػػي ىػػذا المقػػاـ صػػرح األنصػػارم قػػائبلن: "ال يػػنقض 

 .(3)"الحكـ في االجتياديات إذا لـ يخالؼ قاطعنا كىك الكتاب كالسنة المتكاترة كالمشيكرة
ـ الطمأنينػػػة ال عمػػػـ اليقػػػيف فػػػإف االجتيػػػاد ككػػػذلؾ الحػػػاؿ إذا كانػػػت السػػػنة المشػػػيكرة تفيػػػد عمػػػ

 فصػارت إلػى السػنة المتػكاترة أقػرب، ألف فػي ذلػؾ قرينػة تبعػدىا عػف منزلػة خبػر اآلحػاد، ؛ينقض بيػا
"كألف المشػػػيكر صػػػار بشػػػيادة السػػػمؼ حجػػػة لمعمػػػؿ بػػػو بمنزلػػػة  عيسػػػى بػػػف أبػػػاف: كفػػػي ذلػػػؾ يقػػػكؿ

 .(4)فصحت الزيادة بو عمى كتاب ا" المتكاتر،
قػاؿ بعػدـ نقػض االجتيػاد بػالخبر  بأف الخبر المشيكر قسـ مف أقساـ خبر الكاحػد، كمف قاؿ

 .(5)إلفادة كمييما الظف المشيكر؛
فإنػو  التػي تفيػد العمػـ،الراجح أف السنة المشيكرة ينقض بيػا االجتيػاد إذا احتفػت بيػا القػرائف  :ال اجح

 بذلؾ أصبح محككما بصدقو.
 
 
 

                                           
 (.368\2(، البخارم: كشؼ األسرار )194(، الخبازم: المغني )292\1( السرخسي: أصكؿ السرخسي )1)
 (.53اليكسؼ: قاعدة االجتياد ال ينقض باالجتياد )(2)
 (.395\2( األنصارم: فكاتح الرحمكت )3)
 (.193ني )( الخبازم: المغ4)
 (.1569\5: العدة )لبغدادما(5)
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 ال    ادحا   : .2
 .(1)ركيو الكاحد كاألثناف""كىك كؿ خبر ي

 حكـ   ض االجتها  بال    ادحا   :
 كقع الخبلؼ بيف العمماء في نقض االجتياد بخبر اآلحاد عمى ثبلثة أقكاؿ:

 .(2)االجتياد ينقض بخبر اآلحاد كبو قاؿ الحنابمة ال  ؿ األ ؿ:
كىك أحد قكلي القاضي  (3)االجتياد ال ينقض بخبر اآلحاد، كبو قاؿ أكثر األصكلييف، ال  ؿ الثا ي:

 .(4)أبي يعمى
"إف  تفػػت بػو القػرائف كبػو قػػاؿ النػككم حيػث يقػػكؿاالجتيػػاد يػنقض بخبػر اآلحػاد إذا اح ال ػ ؿ الثالػث:

ػػا بخبػػر الكاحػػد، أك  تبػػيف أنػػو خػػالؼ قطعينػػا كػػنص كتػػاب أك سػػنة متػػكاترة، أك إجمػػاع، أك ظننػػا محكمن
 (5)بالقياس الجمي فيمزمو نقض حكمو.

 : بب الخ ؼ
 د ىؿ يفيد العمـ أك الظفماختبلؼ العمماء في خبر الكاح

تفت بو القرائف أـ ال قاؿ بنقض االجتياد بخبػر حفمف قاؿ بأف خبر الكاحد يفيد العمـ سكاء ا
 (6)لمتساكم في الرتبة. ؛الكاحد، كمف قاؿ بأنو يفيد الظف قاؿ بعدـ نقض االجتياد بخبر الكاحد

  ل ؿ ال  ؿ األ ؿ:
 مكف عمى نقض االجتياد بخبر اآلحاد بما يمي:استدؿ القائ

خبر اآلحاد يفيد العمـ كاالجتياد يفيد الظف، فيقدـ ما يفيد العمـ عمى الظف، كبالتػالي يػنقض 
 (7)االجتياد بخبر الكاحد.

 
 
 

                                           
 (.370\2) البخارم:كشؼ األسرار (1)
(، الزركشي: شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي 8/3972(، المراكدم: التحبير )383ابف بدراف: المدخؿ ) (2)
(7/261.) 
 (.5/1569دة )(، الفراء: الع283\2(، الغزالي: المستصفى )335\3( أمير الحاج: التقرير كالتحبير )3)
 (.3972\8( المرداكم: التحبير )4)
 (.8/136( النككم: ركضة الطالبيف )5)
 (.7(، الكدعاف: نقض االجتياد )53العنقرم: نقض االجتياد ) (6)
 (.7(، الكدعاف: نقض االجتياد )53( العنقرم: نقض االجتياد )7)



- 60 - 
 

  ل ؿ ال  ؿ الثا ي:
 استدؿ القائمكف عمى عدـ نقض االجتياد بخبر اآلحاد بما يمي:

 (1)اد ظني فبل يرفع الظني بالظني، الستكائيما في الرتبة.خبر اآلحاد ظني، كاالجتي
  ل ؿ ال  ؿ الثالث:

مػػا ذىػػب إليػػػو أىػػؿ السػػػنة كالجماعػػة إلػػػى أف خبػػر الكاحػػد يفيػػػد العمػػـ بانضػػػماـ القػػرائف إليػػػو 
 (2)كبالتالي ينقض بو االجتياد.

 ال اجح:
جتياد بخبر الكاحد إذا بعد النظر في أقكاؿ العمماء، فإنني أميؿ إلى القكؿ برجحاف نقض اال

فػػإف كػػؿ ىػػذه  مػػؿ األمػػة بيػػذا الخبػػر كتصػػديقيا لػػو،كجػػدت معػػو القػػرائف كشػػيرة الحػػديث كصػػحتو كع
كمػػػاؿ إلػػػى ىػػػذا القػػػكؿ مجمكعػػػة مػػػف  احتفػػػت بخبػػػر الكاحػػػد كصػػػمت بػػػو إلػػػى درجػػة العمػػػـ، األمػػكر إذا
 .(5)كالجيزاني ،(4)كابف النجار ،(3)كالزركشيالعمماء 

                                           
 (.4/246اآلمدم: األحكاـ )(1)
 (.155، 154(، الجيزاني: معالـ أصكؿ الفقو )66سبكي: جمع الجكامع )(، ال136اإليجي: شرح العضد )(2)
 (.265\264\4الزركشي: البحر المحيط ) (3)
 (.350\2(ابف النجار: شرح الكككب المنير)4)
 (.155،154(الجيزاني: معالـ أصكؿ الفقو )5)
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 ا  باإلجماع:  ض االجته -ثالثًا
 ص  ة الم أل :
ػػا، ثػػـ ظيػػر لػػو إجمػػاع يخػػالؼ اجتيػػاده، إذا اجتيػػ د المجتيػػد فػػي مسػػألة مػػا كبنػػى عمييػػا حكمن

 فيؿ ينقض باإلجماعم
 تع  ؼ اإلجماع:

 (1)."في عصر عمى أمر مف األمكر الدينية  ىك عبارة عف إتفاؽ المجتيديف مف أمة محمد"
 أق اـ اإلجماع:

 :  ليل اإلجماع ا .0
 (2)فيذا إف كجد فيك حجة قاطعة. ،ك اإلجماع الذم قطع فيو بانتفاء المخالؼ""كى

 :  ك تياإلجماع ال .3
 .(3)ارهأف يشتير القكؿ أك الفعؿ مف البعض فيسكت الباقكف عف إنك

 حكـ   ض االجتها  باإلجماع:
كمو حكـ كيمحؽ ح ألنو قطعي الداللة، (4) قطعي؛اتفؽ العمماء عمى نقض االجتياد باإلجماع ال  

عمى  سككتيباإلجماع ال ككقع الخبلؼ بينيـ عمى نقض االجتياد  ،نقض االجتياد بالنص القطعي
 -قكليف:

، كىػػػك الظػػػاىر فػػػي كػػػبلـ كثيػػػر مػػػف ظنػػػياالجتيػػػاد يػػػنقض باإلجمػػػاع ال ال ػػػ ؿ األ ؿ: -
 (5): "كقيؿ ينقض، كىك ظاىر كبلـ كثير مف األصحاب"المرداكمالحنابمة يقكؿ 

، كبو قاؿ الحنابمة كىك الصحيح مف لظنيجتياد ال ينقض باإلجماع ااال ال  ؿ الثا ي: -
(6)مذىبيـ.

 

 
 

                                           
 (.3/252( البخارم: كشؼ األسرار )37( ابف الحاجب: منتيى الكصكؿ )1)
(، الشنقيطي: مذكرة أصكؿ 145\19ابف تيمية: مجمكع الفتاكم )(،كانظر:118رم:نقض األحكاـ الجنائية)الشم( 2)

 (.163(، الجيزاني: معالـ أصكؿ الفقو )231الفقو )
 (.145\19ابف تيمية: مجمكعة الفتاكل )(3)
 (،382\2ستصفى )(، الغزالي: الم443\4(، الزركشي: البحر المحيط )161ابف الحاجب: منتيى الكصكؿ ) (4)

 (.505\4ابف النجار: شرح الكككب المنير )
 (.384(، ابف بدراف: المدخؿ )8/3974( المرداكم: التحبير )5)
 (.4/505(، ابف النجار: شرح الكككب المنير )8/3974( المرداكم: التحبير )6)
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  بب الخ ؼ: 
فالقػػػائمكف بػػػأف اإلجمػػػاع  يفيػػػد القطعيػػػة أـ الظنيػػػةم سػػػككتياختمػػػؼ العممػػػاء ىػػػؿ اإلجمػػػاع ال

 سػػككتياإلجمػػاع ال كالقػػائمكف بػػأف ،سػػككتييفيػػد القطعيػػة قػػالكا بػػنقض االجتيػػاد باإلجمػػاع ال يسػػككتال
 .(1)سككتييفيد الظنية قالكا بعدـ نقض االجتياد باإلجماع ال

  ل ؿ ال  ؿ األ ؿ:
  كيمكف االستدالؿ عمى نقض االجتياد باإلجماع السككتي بما يمي:

 االجتياد. بو ينقض القطعي كالدليؿ ،اإلجماع السككتي داللتو قطعية
  ل ؿ ال  ؿ الثا ي:

 بما يمي: سككتياع الاستدؿ القائمكف بعدـ نقض االجتياد باإلجم

مػػػا داـ ظنينػػػا أصػػػبح مكضػػػعنا لبلجتيػػػاد، كاالجتيػػػاد ال السػػػككتي ظنػػػي ك قػػػالكا بػػػأف اإلجمػػػاع 
 .(2)ينقض باالجتياد

 ال اجح:
بعد عرض أقكاؿ األصكلييف في مسألة نقض االجتياد باإلجماع الظني، فإنني أقكؿ بأنو ال 

كجد ما يدعمو مف األدلة كالقرائف التػي تقكيػو إذا  سككتيمانع مف القكؿ بنقض االجتياد باإلجماع ال
كحاجة األمة ليذا اإلجمػاع كعمميػا بػو كتصػديقيا لػو، ككػذلؾ أحػكاؿ السػاكتيف فػإف غمػب عمػى الكػؿ 
ف غمبػػت المخالفػػة عمػػى الرضػػا حػػاؿ صػػدكره لػػـ  الرضػػا فػػي حػػاؿ صػػدكر اإلجمػػاع فإنػػو يؤخػػذ بػػو، كا 

 يؤخذ بو.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 (.56اليكسؼ: قاعدة االجتياد ال ينقض باالجتياد )(1)
 (.56د ال ينقض باالجتياد )اليكسؼ: قاعدة االجتيا(2)
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 :  ض االجتها  بال  اس - ابًعا
 ص  ة الم أل :

إذا اجتيد المجتيد في مسألة ما، كبنى عمييا حكمنا، ثـ ظير لو قياس يخالؼ اجتيػاده فيػؿ 
 ينقض ىذا االجتياد أـ الم

      تع  ؼ ال  اس:
 (1)."ساكاة فرع ألصؿ في عمة حكمو"م

 أق اـ ال  اس:
 : طعيال  اس ال .0

ػا أك مجمعنػا عميػو، أك مػا قطػع بيف األصؿ كالفرع منصك كىك ما كانت العمة الجامعة فيو  صن
 (2)فيو بنفي الفارؽ.

 :لظ يال  اس ا .3
 .(3)كغير مقطكع كال مجمع عمييا ،كىك ما كانت العمة فيو مستنبطة

 حكـ   ض االجتها  بكؿ مف   عي ال  اس:
الجتيػاد كاختمفكا في نقػض ا (4)اتفؽ األصكلييف عمى أف االجتياد ال ينقض بالقياس الخفي،

 -ي عمى قكليف:بالقياس الجم
 (5)االجتياد ال ينقض بالقياس الجمي كىك الصحيح مف مذىب الحنابمة. ال  ؿ األ ؿ: -
 (7)كالشػػػافعية، (6)االجتيػػػاد يػػػنقض بالقيػػػاس الجمػػػي، كبػػػو قػػػاؿ المالكيػػػة ال ػػػ ؿ الثػػػا ي: -

(8)كاختاره ابف حمداف مف الحنابمة.
 

 
 
 

                                           
 (.1/167( السبكي: رفع الحاجب )1)
 (.3/223( الطكفي: شرح مختصر الركضة )2)
 (.3/223( الطكفي: شرح مختصر الركضة )3)
 (.9( الكدعاف: نقض االجتياد )4)
 (.5/1569(، الفراء: العدة )8/3974( المرداكم: التحبير )5)
 (.61( الكنشريسي: إيضاح المسالؾ )6)
 (.8/136(، النككم: ركضة الطالبيف )2/383( الغزالي: المستصفى )7)
 (.4/506( ابف النجار: شرح الكككب المنير )8)
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   بب الخ ؼ:
 فمػف قػاؿ بػأف القيػاس الجمػي يفيػد القطعيػة، ة أـ الظنيػةماختبلفيـ في القياس الجمي ىؿ يفيػد القطعيػ

قػػاؿ بعػػدـ نقػػض  كمػػف قػػاؿ بػػأف القيػػاس الجمػػي يفيػػد الظنيػػة، قػػاؿ بػػنقض االجتيػػاد بالقيػػاس الجمػػي،
 .(1)االجتياد بالقياس الجمي

  ل ؿ ال  ؿ األ ؿ:
 استدؿ القائمكف بعدـ نقض االجتياد بالقياس الجمي بما يمي:

مػػؼ فػػي إدراؾ الفػػارؽ بػػيف األصػػؿ كالفػػرع، كمػػا داـ ىنالػػؾ خػػبلؼ فػػي العقػػكؿ كاألفيػػاـ تخت
إدراؾ الفارؽ أك نفيو، إذف ىك محؿ اجتياد، ألنو غير معمكـ تمامنا، كاالجتيػاد ال يػنقض باالجتيػاد، 
ػػا بػػنقض االجتيػػاد بالقيػػاس الجمػػي فػػإف ىػػذا سػػيؤدم إلػػى نقػػض معظػػـ األحكػػاـ المبنيػػة  كلػػك قمنػػا أيضن

 (2).عميو كىذا غير جائز
  ل ؿ ال  ؿ الثا ي:

 القائمكف بنقض االجتياد بالقياس الجمي بما يمي:استدؿ 
ألصػػؿ فػػي القيػػاس الجمػػي منصػػكص أك مجمػػع عميػػو، فيكػػكف انتفػػاء الفػػارؽ بػػيف عمػػة األصػػؿ اإف  

ػا بػو، كبالتػالي نقػكؿ بػنقض االجتيػاد بالقيػاس الجمػي الػذم أصػبح قطعػي الداللػة، ألف  كالفرع مقطكعن
 (3)لفة لمنص كاإلجماع.مخالفتو مخا

 :م اق    ل ؿ ال  ؿ األ ؿ
بأنػو ال عبػرة فػي تحصػيؿ نفػي الفػارؽ باالجتيػاد طالمػا أف الطريػؽ  نكقش دليػؿ القػكؿ األكؿ

ػػػا بػػػو، كمػػػا أف أغمػػػب العمػػػؿ فػػػي بػػػاب  المكصػػػؿ إليػػػو مقطػػػكع بػػػو، فيكػػػكف نفػػػي الفػػػارؽ حينئػػػذ مقطكعن
 (4)االجتياد ظنية، فبل يقطع بنفي الفارؽ فييا.

 :ي   ل ؿ ال  ؿ الثا  اق م
نكقش دليػؿ القػكؿ الثػاني بأنػو إذا قطػع بنفػي الفػارؽ بػيف األصػؿ كالفػرع، فػإف حكػـ الفػرع يكػكف 
ثابتنػا بػالنص كلػيس بالقيػاس كطالمػا أف ىنػاؾ اخػتبلؼ فػي األفيػاـ إلدراؾ الفػارؽ أك نفيػو، فػإف األحكػػاـ 

 (5)قض األحكاـ المبنية عمى اجتياد مثمو.ستختمؼ بناء عمى ذلؾ، ألنو اجتياد، كبالتالي ال يجكز ن

                                           
 (.10\9( الكدعاف: نقض االجتياد )1)
 (.10الكدعاف: نقض االجتياد ) (2)
 (.9لكدعاف: نقض االجتياد )ا( 3)
 (.10الكدعاف: نقض االجتياد ) (4)
 (.10ياد )الكدعاف: نقض االجت (5)
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 :ت ج حال
قطعية فػإف ال أقرب إلى داللتو الراجح في ىذه المسألة نقض االجتياد بالقياس الجمي، ألنو لما كانت

 ىذا يكرث غمبة الظف بقكتو، كىذه قرينة تدعـ كتساىـ في تقديمو عمى االجتياد كنقضو.
 :*ال  ع     ض االجتها  بال  اع  -خامً ا

، يقػكؿ (2)،كالعز بف عبد السػبلـ(1)كاعد إال المالكيةىؿ األصكؿ بنقض االجتياد بالقلـ يقؿ أحد مف أ
 كيػنقض؛ نص العمماء عمى أف حكـ الحاكـ ال يستقر في أربعة مكاضػع، قد"مف المالكية ابف فرحكف

 .(3)خبلؼ اإلجماع أك القكاعد أك بالنص الجمي أك القياس" كذلؾ إذا كقع عمى
كالقكاعػػد  ظػػاىر أف مػػراد المالكيػػة بالقكاعػػد التػػي يػػنقض بيػػا االجتيػػاد مػػا كػػاف متفقػػا عمػػى معناىػػا،كال

 أمػا القكاعػد المختمػؼ فييػا فػبل يػنقض بيػا االجتيػاد، ،المسمـ بيا عند جميع المػذاىب الكمية الكبرل،
 يؿ الظنػػي،مسػػألة نقػػض بالقكاعػػد المختمػػؼ فييػػا كػػالحكـ فػػي مسػػألة نقػػض االجتيػػاد بالػػدلكالحكػػـ فػػي 

 .سبؽ بيانياكىي مسألة خبلفية 
نمضػػػي عمػػػى مػػػا حررنػػػاه سػػػابقنا بأنػػػو إذا كانػػػت القكاعػػػد ثابتػػػة بػػػدليؿ قطعػػػي كمتفػػػؽ عمييػػػا كبالتػػػالي 

ف كانت القكاعد داللتيا ظنية كمختمؼ في ثبكتيا  كالقكاعد الكمية الكبرل فإنو ينقض بيا االجتياد، كا 
نقض بػالظف، غيػر أنػو كرد عػف بعػض عممػاء المالكيػة مػا فبل ينقض بيػا االجتيػاد؛ ألف الظنػي ال يػ

يخالؼ القكؿ األخير، فقالكا الظني ينقض بػالظني، كيؤيػد ذلػؾ مػا قالػو المقػرم فػي قكاعػده: "القاعػدة 
نمػا جػاز الظػف عنػد تعػذره،  السادسة كالعشركف بعد المائة قاعدة العمـ ينقض الظػف، ألنػو األصػؿ، كا 

 (4)الكية في نقض الظف بالظف قكالف، كاالجتياد باالجتياد.فإذا كجد عمى خبلفو بطؿ، كلمم

                                           
 يد لمقكاعد األصكلية أك الفقيية.االجتياد بالقكاعد قد جاء مطمقا دكف التحد الحديث في كتب المالكية عف نقض*
 (.61الكنشريسي: إيضاح المسالؾ ) (،347(القرافي: شرح تنقيح الفصكؿ )1)
 (.47\2) ابف عبد السبلـ:القكاعد الكبرل (2)
 (.62 \1( ابف فرحكف: تبصرة الحكاـ )3)
 (.60، 59(، اليكسؼ: االجتياد ال ينقض باالجتياد )2/273( المقرم: قكاعد المقرم )4)
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 المطمب الثالث
 المجته  الجتها   ق   أ  الجتها  غ  ه  ض 

 
باألدلة ض االجتياد نقك  لشرعية،تحدثت في الصفحات السابقة عف نقض االجتياد باألدلة ا

حاكـ أك لـ يتصؿ بو  لحكـ المجتيد نفسو أك لغيره سكاء اتصؿ بو حكـالشرعية قد يككف نقضا 
 كؿ ىذه األمكر سيتـ بيانيا في ىذا المطمب عمى النحك التالي: ،حكـ حاكـ

 

   ض المجته  الجتها   ق   إذا لـ  تصؿ ب  حكـ حاكـ: -اًل أ  
 ص  ة الم أل : 

دل إليو اجتياده دكف أف اجتيد فييا كعمؿ بما أك حادثة ما في حؽ نفسو إذا كقعت لممجتيد 
ثـ اجتيد مرة أخرل، فخرج بحكـ مخالؼ الجتياده األكؿ، فيؿ يظؿ عامبلن باجتياده  يحكـ بو حاكـ،

 ماألكؿ أـ ينقضو كيعمؿ بالثاني
 اختمؼ العمماء في ىذه المسألة عمى قكليف:

المجتيػػد يػػنقض اجتيػػاده األكؿ كيعمػػؿ بالثػػاني، كاختػػار ىػػذا القػػكؿ كثيػػر  ال ػػ ؿ األ ؿ: -
 (3)شاه.دكأمير با (2)اليكالغز  (1)مف األصكلييف كابف الحاجب

(4)بو قاؿ ابف مفمح.ك يبقى المجتيد عمى اجتياده األكؿ كال ينقضو،  ال  ؿ الثا ي: -
 

   بب الخ ؼ:
في عمؿ المجتيد باجتياده الثاني إذا لـ يتصؿ بو حكـ حػاكـ نقػض لبلجتيػاد اختبلفيـ ىؿ 

 و حكػـ حػاكـ نقػض لبلجتيػاد،جتيػاده الثػاني إذا لػـ يتصػؿ بػفمف قاؿ أف في عمؿ المجتيػد با أـ الم
كمػف قػاؿ أف عمػؿ المجتيػد  كعػدـ نقضػو باالجتيػاد الثػاني، قاؿ ببقػاء المجتيػد عمػى اجتيػاده األكؿ،
 .(5)المجتيد الجتياده األكؿ بالثاني قاؿ بنقض باجتياده الثاني ليس فيو نقضا لبلجتياد،

  ل ؿ ال  ؿ األ ؿ:
 بما يمي: القائمكف بنقض االجتياد األكؿ بالثانياستدؿ 

 (6)غير جائز. ىذارامنا، ك حالقكؿ بعدـ النقض فيو استدامة فعؿ ما يعتقده  .1

                                           
 (.383(، اإليجي: شرح العضد )161( ابف الحاجب: منتيى الكصكؿ )1)
 (.408(، زيداف: الكجيز في أصكؿ الفقو )2/282( الغزالي: المستصفى )2)
 (.4/1513( أمير بادشاه: تيسير التحرير )3)
 (.4/510(، ابف النجار: شرح الكككب )11/218(، ابف مفمح: الفركع )4/1613ف مفمح: أصكؿ الفقو )( اب4)
 (.447(، الندكم: القكاعد الفقيية )6\7(الكاساني: بدائع الصنائع )5)
(، اآلمدم: اإلحكاـ 4/275(، أمير بادشاه: تيسير التحرير )2/300(التفتازاني: حاشية التفتازاني )6)
 (.205(، ابف قدامة: ركضة الناظر )247\246\4)
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إذا غمب الظف خطأ اجتياده األكؿ كصحة اجتياده الثاني، فإنو ينبغي عميو العمؿ بما غمب  .2
 (1)عميو ظنو؛ ألف العمؿ بالظف كاجب.

 (2)الظف كاجب".يقكؿ اإلسنكم: "ألنو يظف اآلف أف اجتياده األكؿ خطأ، كالعمؿ ب
  ل ؿ ال  ؿ الثا ي:

 استدؿ القائمكف بعدـ نقض االجتياد األكؿ بالثاني بما يمي:
 عػدـ تػالي، كبالكىػذا غيػر جػائز ،قالكا بأف العمؿ باالجتياد الثاني فيو نقض لبلجتياد األكؿ

 ،"كاتصػػػػاؿ اإلمضػػػػاء بمنزلػػػػة اتصػػػػاؿ القضػػػػاء يقػػػػكؿ الكاسػػػػاني: ،(3)الثػػػػانيب نقػػػػض االجتيػػػػاد األكؿ
كيقصػد باإلمضػاء صػدكر الحكػـ مػف ، (4)فكػذا اتصػاؿ اإلمضػاء" كاتصاؿ القضاء يمنع مف الػنقض،

 .االجتياد صدر فيو حكـفي كيختمؼ عف القضاء مف حيث إف الحكـ  ،المجتيد كالعمؿ بو
 م اق    ل ؿ ال  ؿ األ ؿ:

 نكقش استدالؿ القكؿ األكؿ بما يمي:
 ؿ فيػػو مخالفػػة لقاعػػدة االجتيػػاد ال يػػنقض باالجتيػػاد،بػػأف العمػػؿ باالجتيػػاد الثػػاني كتػػرؾ األك 

 .(5)جائز كىذا غير
 : ل ؿ ال  ؿ الثا ي م اق  

 -استدالؿ القكؿ الثاني بما يمي: شنكق
إذا كػػاف العمػػؿ باالجتيػػاد الثػػاني كتػػرؾ العمػػؿ باالجتيػػاد األكؿ ال يترتػػب عميػػو مفسػػدة  -

 (6)الجتياد باالجتياد.كاضطراب األحكاـ كاختبلليا فبل مانع مف القكؿ بنقض ا
لك سممنا األخذ بعمكـ قاعدة االجتياد ال ينقض بمثمو مطمقنا، فالنقض في ىػذه المسػألة  -

نمػا المػراد بػو العمػؿ باالجتيػاد الثػاني  ليس المقصكد منو اإلبطاؿ لمػا أبػـر كحكػـ بػو، كا 
 كترؾ األكؿ كلمزركشي تعقيب في ىذه المسألة حيث يقكؿ: "كليس ىػذا نقػض االجتيػاد

 (7)باالجتياد بؿ ىك ترؾ العمؿ باالجتياد األكؿ".

                                           
 (.4/574( اإلسنكم: نياية السكؿ )1)
 (.4/574( اإلسنكم: نياية السكؿ )2)
 ( .203(، العتيبي: نقض االجتياد )14الكدعاف: نقض االجتياد ) (3)
 (.6\7( الكاساني: بدائع الصنائع )4)
 (.14الكدعاف: نقض االجتياد )(5)
 (.14( الكدعاف: نقض االجتياد )6)
 (86العنقرم: نقض االجتياد ) كانظر (،6/267( الزركشي: البحر المحيط )7)
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 ال اجح:
حػػؽ نفسػػو إذا لػػـ يتصػػؿ بػػو حكػػـ حػػاكـ الػػراجح عنػػدم أف المجتيػػد يػػنقض اجتيػػاده فػػي لعػػؿ  -

كىػػػػػذا مػػػػا رجحػػػػو مجمكعػػػػػة مػػػػف العممػػػػاء أمثػػػػػاؿ  ،لقػػػػكة األدلػػػػة كسػػػػػبلمتيا مػػػػف االعتػػػػراض
 .(2)كالزركشي ،(1)التفتازاني

  ق   إذا اتصؿ ب  حكـ حاكـ: ا   ض المجته  الجته -ثا ً ا
 ص  ة الم أل :

إذا اجتيػػد المجتيػػد لنفسػػو فػػي كاقعػػة مػػا كحكػػـ بيػػا حػػاكـ، ثػػـ اجتيػػد مػػرة أخػػرل فػػي نفػػس  
عمػػؿ باجتيػػاده الثػػاني ـ يأالكاقعػػة، كتغيػػر اجتيػػاده إلػػى رأم آخػػرم فيػػؿ يبقػػى عمػػى اجتيػػاده األكؿم 

 كينقض األكؿم
 -قكليف: اختمؼ األصكليكف في ىذه المسألة إلى

 (3)يبقى المجتيد عمى اجتياده األكؿ كال ينقضو، كبو قاؿ أكثر األصكلييف. ال  ؿ األ ؿ: -
ينقض المجتيد اجتياده األكؿ، كيعمؿ باالجتياد الثاني، كماؿ إلى ىذا الرأم  ال  ؿ الثا ي: -

(5)كابف النجار. (4)ابف الحاجب،
 

  بب الخ ؼ:
فمػف  نقػض لبلجتيػاد أـ المفيػو ا اتصؿ بو حكػـ حػاكـ الثاني إذ العمؿ باالجتياداختبلفيـ ىؿ 

قػاؿ ببقػاء  لبلجتيػاد، انقضػ فيػو إذا اتصػؿ بػو حكػـ حػاكـف فػي عمػؿ المجتيػد باجتيػاده الثػاني إقاؿ 
ؿ المجتيػد باالجتيػاد الثػاني لػيس كمف قاؿ أف عم المجتيد عمى اجتياده األكؿ كعدـ نقضو بالثاني،

 .(6)يد الجتياده األكؿ بالثانينقض المجتبفيو نقضا لبلجتياد قاؿ 
  ل ؿ ال  ؿ األ ؿ:

 استدؿ القائمكف بعدـ نقض االجتياد األكؿ بالثاني بما يمي:
القكؿ بنقض االجتياد األكؿ إذا حكـ بو حاكـ يؤدم إلى اضطراب األحكاـ كعدـ الكثكؽ إف  .1

؛ لتسػاكييما يانفسػ فييا كفيو مخالفة إلجماع اىػؿ العمػـ، كمػا أف االجتيػاديف ىنػا فػي المرتبػة
 كلذلؾ قالكا بعدـ نقض االجتياد األكؿ بالثاني. ،(7)في الظف

                                           
 (.300\2( التفتازاني: حاشية التفتازاني )1)
 (6/267لزركشي: البحر المحيط )ا(2)
 (.2/182(، الجابردم: السراج الكىاج )6/64(، الرازم: المحصكؿ )6/266( الزركشي: البحر المحيط )3)
 (.161منتيى الكصكؿ )( ابف الحاجب: 4)
 (.4/510( ابف النجار: شرح الكككب المنير )5)
 (.206العتيبي: نقض االجتياد )(، 4/246( اآلمدم: اإلحكاـ )6)
 (.246، 4/245(، اآلمدم: اإلحكاـ )2/300التفتازني: حاشية التفتازاني ) (7)
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يقكؿ اآلمدم: "كامػا المجتيػد إذا أداه اجتيػاده إلػى حكػـ فػي حػؽ نفسػو، كتجػكيز نكػاح المػرأة 
، فػػإف كػػاف األكؿ لػـ يػػنقض االجتيػػاد أك البػبل كلػػي ثػػـ تغيػر اجتيػػاده فإمػػا أف يتصػؿ بػػو حكػػـ حػاكـ 

 (1) المحافظة عمى حكـ الحاكـ كمصمحتو. السابؽ، نظر إلى
 (2) افع لمخبلؼ.حكـ الحاكـ ر إف  .2

  ل ؿ ال  ؿ الثا ي:
 استدؿ القائمكف بنقض االجتياد األكؿ بالثاني بما يمي:

لك عمؿ المجتيد باجتياده األكؿ، فإنو يككف مقيمنا عمى خبلؼ ما يعتقده حرامنا. -1
(3)

 

كأصاب ىذا الدليؿ كتبيف لو أنو كصؿ إليو يقينا فإذا اجتيد المجتيد  ،أف عمى الحؽ دليبل -2
 .(4)كبالتالي نقض الحكـ الذم يخالفو فيككف ىك الحؽ كما عداه ىك الباطؿ،

 األ ؿ:  ل ؿ ال  ؿ م اق  
 نكقشت أدلة القكؿ األكؿ بما يمي:

ألف حكػػـ ا فػػي  قاعػػدة االجتيػػاد ال يػػنقض باالجتيػػاد تتعمػػؽ بالمقمػػديف ال بالمجتيػػديف؛ -1
كأما بالنسػبة لممجتيػد فحكػـ ا  د ىك ما يتعمؽ بطمبو لمفتكل أك الحكـ في القضاء،المقم

 .(5)في حقو ىك ما يتعمؽ بما ينتيي إليو اجتياده

الك  -2 عمؿ المجتيد باجتياده األكؿ، فإنو يككف مقيمنا عمى خبلؼ ما يعتقده حرامن
(6). 

كتبػيف لػو أنػو كصػؿ إليػو  فػإذا اجتيػد المجتيػد كأصػاب ىػذا الػدليؿ ،أف عمى الحػؽ دلػيبل -3
 .(7)كبالتالي نقض الحكـ الذم يخالفو فيككف ىك الحؽ كما عداه ىك الباطؿ، يقينا 

 : ل ؿ ال  ؿ الثا ي م اق  
 نكقشت أدلة القكؿ الثاني بما يمي:

فإف ىذا الحكـ في تمؾ المسألة قػد  إذا اجتيد المجتيد في مسألة ما كصدر فييا حكـ حاكـ، -1
عمػػػى أف حكػػػـ القضػػػاء فػػػي مسػػػائؿ فقػػػد ثبػػػت بالػػػدليؿ القػػػاطع  شػػػرعي،أصػػػبح ىػػػك الحكػػػـ ال

                                           
 (.4/246( اآلمدم: اإلحكاـ )1)
 (.4/511( ابف النجار: شرح الكككب المنير )2)
 (.161( ابف الحاجب: منتيى الكصكؿ )3)
 (.206العتيبي: نقض االجتياد ) ( 4)
 (.206( العتيبي: نقض االجتياد )5)
 (.161( ابف الحاجب: منتيى الكصكؿ )6)
 (.206( العتيبي: نقض االجتياد )7)
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فػػي مسػػائؿ  فالحػػاكـ نائػػب عػػف ا  االجتيػػاد ىػػك حكػػـ الشػػرع فػػي المسػػألة المجتيػػد فييػػا،
(1).الخبلؼ

 

اعتقػػاد المجتيػػد ظػػف، فػػبل يرفػػع حكػػـ الحػػاكـ بػػالظف؛ لتسػػاكييما فػػي المرتبػػة كحفاظنػػا عمػػى  -2
 (2)المصمحة العامة.

 ال اجح:
نقض المجتيد لبلجتياد األكؿ إذا اتصؿ بو حكـ حاكـ درءنا لممفاسد كمراعاة لممصمحة عدـ 

 العامة.
   ض المجته  الجتها  غ  ه إذا لـ  تصؿ ب  حكـ. -ثالثًا

 ص  ة الم أل :
إذا اجتيد المجتيد لغيره في مسألة مػا، كلػـ يحكػـ بيػا حكػـ حػاكـ، ثػـ تغيػر اجتيػاد المجتيػد 

اجتيػػاده السػػابؽ، فيػػؿ عمػػى المسػػتفتى إف عمػػـ بتغيػػر اجتيػػاد المجتيػػد أف  إلػػى اجتيػػاد آخػػر بخػػبلؼ
 ينقض االجتياد األكؿ كيأخذ بالثانيم أك يبقى عمى االجتياد األكؿ كال ينقضوم

كقع الخبلؼ بيف األصكلييف في مسألة نقض المجتيػد الجتيػاد غيػره إذا لػـ يتصػؿ بػو حكػـ 
 -:قكليفحاكـ عمى 
د أك المسػػتفتى عمػػى االجتيػػاد األكؿ كال ينقضػػو كبػػو قػػاؿ ابػػف يبقػػى المقمػػ ال ػػ ؿ األ ؿ: -

 .(5)كابف النجار (4)كالطكفي (3)قدامة

ينقض المقمػد أك المسػتفتى االجتيػاد األكؿ كيعمػؿ بالثػاني، كبػو قػاؿ ابػف  ال  ؿ الثا ي: -
 .(10)كابف مفمح (9)شاهدبا كأمير (8)كالغزالي (7)كالرازم (6)الحاجب

                                           
 (.206/207العتيبي: نقض االجتياد ) ( 1)
 (.15(الكدعاف: نقض االجتياد )2)
 (.205قدامة: ركضة الناظر ) ( ابف3)
 (.3/646( الطكفي: شرح مختصر الركضة )4)
 (.4/511( ابف النجار: شرح الكككب المنير )5)
 (.161( ابف الحاجب: منتيى الكصكؿ )6)
 (.6/64( الرازم: المحصكؿ )7)
 (.2/382( المستصفى: الغزالي )8)
 (.4/236( أمير بادشاه: تيسير التحرير )9)
 (.1513، 4أصكؿ الفقو ) ( ابف مفمح:10)
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  بب الخ ؼ:
نقػػض حكػػـ حػػاكـ  اكلػػـ يتصػػؿ بيػػىػػؿ فػػي عمػػؿ المقمػػد بفتػػكل المجتيػػد إذا تغيػػرت اخػػتبلفيـ 

 لبلجتياد أـ الم
قػػاؿ ببقػػاء المقمػػد  لبلجتيػػاد، افمػػف قػػاؿ أف فػػي عمػػؿ المقمػػد بفتػػكل المجتيػػد إذا تغيػػرت نقضػػ

عمػؿ  أفكمػف قػاؿ بػ ألنػو يقػـك مقػاـ الحكػـ بػو، ؛كعدـ نقضو باالجتيػاد الثػاني ،عمى االجتياد األكؿ
قػاؿ بػنقض المقمػد لبلجتيػاد األكؿ كعممػو  قمد بفتكل المجتيد إذا تغيرت ليس فيػو نقضػا لبلجتيػاد،مال

  .(1)باالجتياد الثاني
  ل ؿ ال  ؿ األ ؿ:

 استدؿ القائمكف بعدـ نقض المقمد لبلجتياد األكؿ بما يمي:
ال يػػنقض  أف عمػػؿ المقمػػد أك المسػػتفتى بفتػػكل المجتيػػد يقػػـك مقػػاـ الحكػػـ بػػو، فػػبل يػػنقض، كمػػا .1

 (2)حكـ الحاكـ.
أف المجتيد في كبل الحالتيف قد اجتيد، كالمسػتفتى قػد أخػذ باجتيػاد المجتيػد الػذم ثبػت فيػو أنػو  .2

حكػػػػػػػـ ا، كاالجتيػػػػػػػاد الثػػػػػػػاني لػػػػػػػيس بػػػػػػػأكلى مػػػػػػػف االجتيػػػػػػػاد األكؿ؛ ألف االجتيػػػػػػػاد ال يػػػػػػػنقض 
 (3)باالجتياد.

  ل ؿ ال  ؿ الثا ي:
 األكؿ بما يمي: استدؿ القائمكف بنقض المقمد لبلجتياد

عمػػؿ المقمػػد أك المسػػتفتى بفتػػكل المجتيػػد يشػػبو عمػػؿ المقمػػد الػػذم يصػػمي خمػػؼ اإلمػػاـ فػػإذا 
اجتياد اإلماـ في تحديد القبمة كصمى ثـ تغير اجتياده في الصبلة إلى أف القبمػة فػي الجيػة األخػرل 

 (4)ي الفتكل.فإنو يجب عمى اإلماـ كالمقمد تغيير القبمة لتغير االجتياد، فكذلؾ الحاؿ ف
 :م اق   أ ل  ال  ؿ الثا ي

 -نكقش استدالؿ الفريؽ الثاني مف كجييف:
ما فعمو المامكـ باالجتياد األكؿ ال يبطؿ كيمزمو التحكؿ ثانينا؛ ألنو مػأمكر بمتابعػة  .1

ا فيما لك تغير اجتياد اإلماـ بعد الفػراغ مػف الصػبلة فإنػو ال  اإلماـ، كما الحاؿ تمامن
(5)مي الصبلة األخرل باالجتياد الثاني.تمزمو اإلعادة كيص

 

                                           
 (.86العنقرم: نقض االجتياد )(،4/1513(ابف مفمح: أصكؿ الفقو )1)
 (.4/512(، ابف النجار: شرح الكككب )4/1513( ابف مفمح: أصكؿ الفقو )2)
 (.86( العنقرم: نقض االجتياد )3)
 (.6/143(، ابف القيـ: إعبلـ المكقعيف )6/65الرازم: المحصكؿ ) (4)
 (.6/144قيـ: إعبلـ المكقعيف )( ابف ال5)
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ىنالػػؾ فػػرؽ بػػيف االجتيػػاد فػػي تحديػػد القبمػػة كاالجتيػػاد فػػي إثبػػات الحكػػـ الشػػػرعي،  .2
فػػػالحكـ فػػػي تحديػػػد القبمػػػة ثابػػػت أصػػػبلن كىػػػك كجػػػكب اسػػػتقباليا كمػػػع ظيػػػكر األدلػػػة 

، فالمجتيػػػػد يعمػػػػؿ الجيػػػػة ىػػػػي القبمػػػػة كاألمػػػػارات تصػػػػؿ إلػػػػى اليقػػػػيف عمػػػػى أف تمػػػػؾ 
أصبح أرجح كأقكل مف االجتياد األكؿ مع عدـ القكؿ ببطبلنو، كأما  ألنو باالجتياد

االجتيػػاد فػػي إثبػػات الحكػػـ الشػػرعي المختمػػؼ فيػػو، فػػإف األدلػػة المتػػكفرة إلثبػػات ىػػذا 
الحكػػـ ظنيػػة، فػػإذا بػػدؿ المجتيػػد كسػػعو لمكصػػكؿ إلػػى الحكػػـ الشػػرعي. فيػػك الحكػػـ 

 (1)الشرعي الثابت بالنسبة لممجتيد كالمقمد.
 : ج حلتا

أرجح المذىب القائؿ بعدـ نقض االجتيػاد لغيػره إذا لػـ يتصػؿ بػو حكػـ حػاكـ؛ لثبػكت أدلػتيـ 
 فكمػا أسػمفت سػابقا أف ؛كسبلمتيا مف االعتػراض، كأخػذنا بعمػكـ قاعػدة االجتيػاد ال يػنقض باالجتيػاد

كل المجتيػد كمػا أف عمػؿ المقمػد بفتػ كالظػف ال سػبيؿ إلػى تتبعػو، االجتيػاد األكؿ كالثػاني الظػف، مفاد
ال لما استقرت مصالح المقمديف مف عكاـ المسمميف فبل مجاؿ لنقضو، يجرم مجرل المحككـ بو،  .كا 

   ض االجتها  لغ  ه إذا اتصؿ ب  حكـ حاكـ: - ابًعا
 ص  ة الم أل :

إذا اجتيد المجتيد لغيره  فػي حادثػة مػا كحكػـ بػو حكػـ حػاكـ، ثػـ تغيػر اجتيػاد المجتيػد إلػى 
 ينقض االجتياد األكؿ كيعمؿ بالثانيم أـ يستمر عمى العمؿ باالجتياد األكؿمرأم آخرم فيؿ 

تصؿ بو حكـ قد تحدثت سابقنا عف آراء العمماء في قاعدة االجتياد ال ينقض باالجتياد إذا ا
 ىـ عمى القكؿ بمكجػب ىػذه القاعػدة، كالتػي تؤكػد عمػى عػدـ نقػض االجتيػادحاكـ، كقد تضافرت آراؤ 

كممػػف حكػػى  ،(2)عمػػى اسػػتقرار القضػػاء كالحكػػـ كمنعػػا لمكقػػكع فػػي الحػػرج كالفكضػػى باالجتيػػاد؛ حفاظػػا
"اتفقػكا عمػى أف حكػـ الحػاكـ ال  حيػث قػاؿ: اآلمػدم، ،(4)كالسػبكي ،(3)االتفاؽ عمى ذلؾ ابف الحاجػب

     .(5)يجكز نقضو في المسائؿ االجتيادية لمصمحة الحكـ"

                                           
 (.99( العنقرم: نقض االجتياد )1)
 (.166اسماعيؿ: القكاعد الفقيية ) ( 2)
 (.161( ابف الحاجب: منتيى الكصكؿ )3)
 (.120( السبكي: جمع الجكامع )4)
 (.245\4( اآلمدم: اإلحكاـ )5)



 

  
  القصؿ الثالثالقصؿ الثالث

  تطب  ات ف ه   عمى ال اع ةتطب  ات ف ه   عمى ال اع ة
  

  فيو أربعة مباحث:فيو أربعة مباحث:ك ك 
  المبحث األكؿ: أثر القاعدة في العبادات.المبحث األكؿ: أثر القاعدة في العبادات.
  المبحث الثاني: أثر القاعدة في القضاء.المبحث الثاني: أثر القاعدة في القضاء.

  المبحث الثالث: أثر القاعدة في مجاالت متفرقة.المبحث الثالث: أثر القاعدة في مجاالت متفرقة.
  المبحث الرابع: فركع مخالفة لمقاعدة.المبحث الرابع: فركع مخالفة لمقاعدة.

 



 

 

  
  المبحث األ ؿالمبحث األ ؿ

  أث  ال اع ة في العبا اتأث  ال اع ة في العبا ات
 

  كفيو مطمباف:كفيو مطمباف:
  ة الماء.ة الماء.الشؾ في طيار الشؾ في طيار المطمب األكؿ: المطمب األكؿ: 
  االجتياد في القبمة.االجتياد في القبمة.المطمب الثاني: المطمب الثاني: 
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 م  م  ..
بعد الحديث المستفيض عػف قاعػدة االجتيػاد ال يػنقض باالجتيػاد، سػأتناكؿ فػي ىػذا الفصػؿ 
 الفركع المندرجة تحػت قاعػدة االجتيػاد ال يػنقض بمثمػو فػي العبػادات كالقضػاء كغيػره مػف المجػاالت،

كجعمكا ذلؾ  ة االجتياد ال ينقض باالجتياد مف القكاعد الكميةفقد أعتبر األصكليكف كالفقياء أف قاعد
كىػذه الفػركع تؤكػد فػي مضػمكنيا عمػى أف االجتيػاد ال  كبنكا عمى القاعدة الكثير مػف الفػركع، أصبل،

 كىػػذه بعػػض النمػػػاذج التطبيقيػػة لمقاعػػػدة، كأبػػدأ بػػأثر القاعػػػدة فػػي العبػػػادات.يػػنقض باجتيػػاد مماثػػػؿ، 
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 األ ؿالمطمب 
 في طها ة الماءال ؾ 

 ص  ة الم أل :
فاجتيد فظف  س، كاشتبو عميو الطاىر مف النجس،إذا كجد إناءاف أحدىما طاىر كاآلخر نج

 فتغيػر اجتيػاده إلػى طيػارة اإلنػاء اآلخػر، ثػـ تجػدد اجتيػاده لصػبلة أخػرل، طيارة أحدىما فاسػتعممو،
  مفيؿ ينقض اجتياده األكؿ بالثاني

 عمى قكليف:ىذه المسألة كقع الخبلؼ بيف العمماء في 
كبػػػو قػػػاؿ أبػػػك  ،كيصػػػمي كال إعػػػادة عميػػػو يعمػػػؿ باالجتيػػػاد الثػػػاني كيتكضػػػأ ال ػػػ ؿ األ ؿ: -

 (3).كابف سريج ،(2)كالشافعي ،(1)العباس
اإلمػاـ ،(5)،كالمالكيػة(4)الحنفيػةكبػو قػاؿ  ال يعمػؿ باالجتيػاد الثػاني كيتػيمـ، ال  ؿ الثػا ي: -

(6)أحمد كأبك ثكر كالمزني.
 

  ؼ:   بب الخ
 صحة االجتياد الثانيم اختبلفيـ في

عمػػػبل  قػػػاؿ بجػػػكاز الكضػػػكء كالصػػػبلة مػػػف غيػػػر إعػػػادة، فمػػػف قػػػاؿ بصػػػحة االجتيػػػاد الثػػػاني،
الحتماؿ النجاسة قاؿ  كمف قاؿ بعدـ صحة االجتياد الثاني؛ ،(7)بقاعدة االجتياد ال ينقض باالجتياد
 .(8)قاؿ بترؾ الماء كالمصير إلى التيمـ

 :ال  ؿ األ ؿ ل ؿ 
 استدؿ القائمكف بالعمؿ باالجتياد الثاني بما يمي:

فمػػك تغيػػر اجتيػػاد المصػػمي فػػي كػػؿ ركعػػة مػػف  قيػػاس ىػػذه المسػػألة عمػػى االجتيػػاد فػػي القبمػػة،
كال يمزمػو القضػاء  فإف اجتيػاده صػحيح، كصمى باالجتياد إلى أربع جيات مختمفة، الصبلة، ركعات

                                           
 (.55\1(، الشيرازم: الميذب )241\1( النككم: المجمكع )1)
 (.82\1قدامة: المغني )( ابف 2)
 (.94\1( الزركشي: المنثكر )3)
 .(83(،الساعاتي:مجمع البحريف)327\1بف نجيـ:غمز عيكف البصائر)( ا4)
 .(24\1(،ابف عبد البر:الكافي)175لبغدادم:اإلشراؼ)( ا5)
 (.193\1(، الزحيمي: القكاعد الفقيية )82\1(، ابف قدامة: المغني )147\1( النككم: ركضة الطالبيف )6)
 .(55\1(، الشيرازم: الميذب )94\1) الزركشي: المنثكر (7)
 (.24\1( ابف عبد البر: الكافي )8)
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مػػك اجتيػػػد فظػػف طيػػػارة المػػاء فػػػي المػػرة األكلػػػى فػػػإف ف ككػػػذلؾ الحػػاؿ فػػػي ىػػذه المسػػػألة، كال اإلعػػادة،
ذا اجتي اجتياده صحيح،  فظػف طيػارة المػاء اآلخػر فػإف اجتيػاده أيضػا صػحيح؛د في المرة الثانيػة اكا 

 (1).فبل يؤثر فييا االجتياد الماضي ألف االجتياد قضية مستأنفة،
  ل ؿ ال  ؿ الثا ي:

 بما يمي:استدؿ القائمكف بعدـ العمؿ باالجتياد الثاني 
ثػػـ غمػػب عمػػى ظنػػو فػػي الصػػبلة الثانيػػة أف اإلنػػاء  أنػػو لػػك تكضػػأ مػػف أحػػد اإلنػػاءيف كصػػمى،

 فتكضأ بو كصمى مف غير غسؿ أثر ما أصابو مف الماء األكؿ مف ثيابو كبدنػو ىك الطاىر، اآلخر
ف قمنػػا بغسػػؿ أثػر المػػاء األكؿ ففيػػو نقػػ أمرنػاه أف يصػػمي كعميػػو نجاسػة بيقػػيف كىػػذا غيػػر جػائز،  ضكا 

كبالتالي تكػكف إحػدل الصػبلتيف باطمػة كيجػب عميػو  ،كاالجتياد ال ينقض باالجتياد ،الجتياده األكؿ
 (2).فترؾ كبل االجتياديف أكلى كىذا أيضا غير جائز، إعادتيا،
 ال اجح:

مف خػبلؿ مػا كرد، فػإنني أرل بأنػو إذا اجتيػد كغمػب عمػى ظنػو طيػارة اإلنػاء المتبقػي يجػكز 
ذا غمب عمى ظنو عدـ طيارة الماء يتيمـ، الحتمػاؿ أف الطيارة بو قياسنا ع مى االجتياد في القبمة، كا 

 يككف الماء في نجاسة فقد زاؿ أصؿ الطيارة ىنا فالعبادات كما نعمـ قائمة عمى االحتياط.
حيػث  كبالتالي يظير لنػا أف ىػذه المسػألة تنػدرج تحػت قاعػدة االجتيػاد ال يػنقض باالجتيػاد،

 كؿ قالكا بصحة االجتياد الثاني عمبل بقاعدة االجتياد ال ينقض باالجتياد.أف أصحاب القكؿ األ

                                           
 .(55\1(، الشيرازم: الميذب )94\1الزركشي: المنثكر ) (1)
 (.84\83\1(، ابف قدامة: المغني )24\1( ابف عبد البر: الكافي )2)
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 الثا يالمطمب 
 االجتها  في ال بم 

 (1).﴾فٌََلِّ ًَجْيَكَ شَطْشَ انًَْغْجِذِ انْذَشَاوِ ًَدَْْسُ يَا كُنرُىْ فٌََنٌُّا ًُجٌُىَكُىْ شَطْشَهُ﴿يقكؿ ا تعالى 
باؿ القبمػة شػرط مػف شػركط صػحة الصػبلة إال فػي حػالتي مف خبلؿ اآليػة يتبػيف لنػا أف اسػتق

فإذا كػاف  (2)كالمسجد الحراـ في اآلية ىنا المقصكد بو الكعبة،خكؼ الشديد كفي النافمة في السفر، ال
أف ال بػػي "،  ابػػف عبػػاس عػػفلمػػا ركم  (3)المصػمي بحضػػرة الكعبػػة يجػػب عميػػو التكجػػو إلػػى عينيػػا،

    ،(4)."َهِذِه اْلِ ْبَم ُ  :َ َقاؿَ الَكْعَب  َكَع َ ْكَعَتْ ِف ِقَبِؿ  َ   َخَ َج  خؿ الب ت  لـ  صؿ 
ذا كػػػاف المصػػػمي بعيػػػدنا عػػػف الكعبػػػة اجتيػػػد فػػػي تعيػػػيف القبمػػػة تغيػػػر اجتيػػػاد المصػػػمي فػػػي ، فػػػإذا (5)كا 

 أف يككف عمى حالتيف: فبل يخمكالقبمة،

                                           
 (.144( سكرة البقرة: آية )1)
 (.2/119تفسير القرآف العظيـ ) ابف كثير:انظر ( 2)
 (.2/100(، ابف قدامة المغني: )1/226( الشيرازم: الميذب )3)
 (88\1باب قكؿ ا تعالى كاتخذكا مف مقاـ ابراىيـ مصمى،) ( أخرجو البخارم: صحيح البخارم، كتاب الصبلة،4)

 .398ح رقـ 
 (.2/100(، ابف قدامة: المغني )3/202النككم: المجمكع )انظر ( 5)

 -* بياف حكـ الصبلة داخؿ الكعبة: اختمفت أقكاؿ العمماء في حكـ الصبلة داخؿ الكعبة، كذلؾ عمى النحك التالي:
حكـ صبلة الفريضة داخؿ الكعبة: كقع الخبلؼ بيف العمماء في حكـ صبلة الفريضة داخؿ الكعبة عمى أربعة  -أكالن 

 -أقكاؿ:
بة، كبو قاؿ الحنفية، كبعض المالكية، كالشافعية، كبعض أصحاب القكؿ األكؿ: صحة صبلة الفريضة داخؿ الكع

(، النككم: ركضة الطالبيف 15/319(، ابف عبد البٌر: التمييد )2/79اإلماـ أحمد.)السرخسي: كتاب المبسكط )
 (.1/352(، ابف ممفح: المبدع )1/323)

ماـ أحمد، انظر: ابف مفمح: المبدع القكؿ الثاني: صحة صبلة الفريضة مع الكراىة، كىذا القكؿ ركاية عف اإل
(1/352.) 

القكؿ الثالث: صحة صبلة الفريضة بالكعبة إف كاف المصمي جاىبل بالنيي؛ ألنو معذكر، كىك ركاية عف اإلماـ 
 (.18(، ابف جبريف: حكـ الصبلة داخؿ الكعبة )1/352أحمد.) ابف مفمح: المبدع )

كعبة، كبو قاؿ ابف عباس، كىك المشيكر في مذىب المالكية القكؿ الرابع عدـ صحة صبلة الفريضة داخؿ ال
 (.1/351(، ابف مفمح: المبدع )15/318كالحنابمة.) ابف عبد البر: التمييد )

 حكـ صبلة النافمة داخؿ الكعبة: اختمؼ أىؿ العمـ في حكـ صبلة النافمة داخؿ الكعبة عمى أقكاؿو أشيرىا: -ثانينا
مة داخؿ الكعبة، كبو قاؿ الحنفية، كالشافعية، كالحنابمة.)السرخسي: المبسكط القكؿ األكؿ: جكاز صبلة الناف

 (.3/314(، المرداكم: اإلنصاؼ )1/323(، النككم: ركضة الطالبيف )2/79)
القكؿ الثاني: ال تجكز صبلة النافمة داخؿ الكعبة، كبو قاؿ ابف عباس، كركاية عف اإلماـ مالؾ، كركاية عف اإلماـ 

 (.3/314(، المرداكم: اإلنصاؼ )15/319بد البر: التمييد أحمد.) ابف ع
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 إذا كاف اجتها ه بع  اال تهاء مف الص ة: -أ ال

ى جية ما، ثـ جاء كقت الصبلة األخرل، يجب عميو إعادة االجتياد، إذا صمى باالجتياد إل
كالحػػاكـ إذا اجتيػػد فػػي مسػػألة مػػا، ثػػـ حػػدثت لػػو تمػػؾ المسػػألة مػػرة أخػػرل، يمزمػػو إعػػادة االجتيػػاد، كال 
يمػػـز المصػػمي إعػػادة الصػػبلة التػػي كانػػت باالجتيػػاد األكؿ، حتػػى كلػػك صػػمى أربػػع صػػمكات إلػػى أربػػع 

 (1)في ذلؾ عمبلن بقاعدة االجتياد ال ينقض باالجتياد. جيات مختمفة، كال خبلؼ
 إذا كاف اجتها ه أث اء الص ة:-ثا  ا

 ص  ة الم أل :

المصمي في القبمة كبدأ الصبلة، ثـ تغير اجتياده أثنػاء الصػبلة إلػى أف القبمػة فػي  إذا اجتيد
أـ يبقػػى عمػػى  الجيػػة األخػػرل، فيػػؿ يتكجػػو إلػػى القبمػػة األخػػرل كيبنػػي عمػػى مػػا مضػػى مػػف صػػبلتوم

 اجتياده األكؿ كال يغير القبمة.

 -كقع الخبلؼ بيف العمماء في مسألة تغير اجتياد المصمي أثناء الصبلة عمى قكليف:

يعمػػؿ المصػػمي باالجتيػػاد الثػػاني كيبنػػي عمػػى مػػا مضػػى مػػف صػػبلتو كال  ال ػػ ؿ األ ؿ: -
كاإلمػػػاـ  (5)شػػػيكالزرك (4)كالسػػػيكطي (3)اإلمػػػاـ مالػػػؾ، (2) الحنفيػػػة قضػػػاء عميػػػو كبػػػو قػػػاؿ

 .(6)أحمد

ياده األكؿ كبو قاؿ ال ينتقؿ المصمي إلى القبمة الثانية كيمضي عمى اجت ال  ؿ الثا ي: -
(7)كاآلمدم. ،مكسى ابف أبي

 

 

 

                                           
(، النككم: ركضة الطالبيف 3/205(، النككم: المجمكع )238البغدادم: اإلشراؼ عمى نكت الخبلؼ ) (1)
(1/328.) 
 .(117الساعاتي:مجمع البحريف)( 2)
 (.1/93( مالؾ: المدكنة الكبرل )3)
 (.242( السيكطي: األشباه كالنظائر )4)
 (.194( الزركشي: المنثكر )5)
 (.2/107(، ابف قدامة: المغني )2/131( ابف مفمح: الفركع )6)
 (.2/107( ابف قدامة: المغني )7)
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  بب الخ ؼ:

 اختبلفيـ إذا عمؿ المصمي باجتياده الثاني أثناء الصبلة، ىؿ فيو نقض لبلجتيادم

يعمػؿ المصػمي باالجتيػاد الثػاني؛ ألنػو عمػؿ بمػا  لبلجتياد، قاؿ افمف قاؿ أف ليس فيو نقض
أدل إليو اجتياده في المستقبؿ، كمف قاؿ أف فيػو نقػض لبلجتيػاد، قػاؿ ببقػاء المصػمي عمػى اجتيػاده 

 .(1)األكؿ، كال ينتقؿ إلى القبمة األخرل
  ل ؿ ال  ؿ األ ؿ:

 استدؿ القائمكف بإتباع المصمي الجتياده الثاني بما يمي:
ـْ آٍت َفَ اَؿ ِإفَّ َ ُ  َؿ المَّػِ  "اؿ: عف ابف عمر، قػ ْبِح َجاَءُه َبْ َ َما ال َّاُس ِبُ َباَء ِفي َصَ ِة الصُّ

ـَ َقػْ  ُأْ ػِ َؿ َعَمْ ػِ  المَّْ َمػَ  قُػْ آٌف َ َقػْ  ُأِمػَ  َأْف َ ْ ػَتْ ِبَؿ اْلِ ْبَمػَ  َفاْ ػ َتْ ِبُم َها َ َكاَ ػْت َصمَّى المَُّ  َعَمْ ػِ  َ َ ػمَّ
ـْ ِإَلى ال َّاـِ َفاْ َتَ اُ  ا ِإَلى اْلَكْعَب ِ ُ ُج هُ   (2)."ُه

  ج  ال الل :
كعػدـ قضػاءىـ لمػا فػات.  تغيير أىؿ قباء التجاه القبمة بمجرد سماعيـ الخبر عػف النبػي 

يقكؿ السيكطي: "لك تغير اجتيػاده فػي القبمػة عمػؿ بالثػاني كال قضػاء، حتػى كلػك صػمى أربػع ركعػات 
 (3)د فبل قضاء".ألربع جيات باالجتيا
  ل ؿ ال  ؿ الثا ي:

 استدؿ القائمكف بمضي المصمي عمى اجتياده األكؿ بما يمي:
ػا  قالكا المصمي صمى في المرة األكلى باجتياد كعندما تغيػر ظنػو فػي مكػاف القبمػة كػاف أيضن

مػا  باجتياد كاالجتياد ال ينقض باالجتياد، كالحاكـ إذا حكـ فػي قضػية، ثػـ تغيػر اجتيػاده لػـ يػنقض
 (4)حكـ بو االجتياد الثاني كذلؾ الحاؿ في الصبلة.

 م اق   أ ل  ال  ؿ لثا ي:
المجتيد إذا أداه اجتيػاده إلػى جيػة مػا لػـ يجػز لػو الصػبلة إلػى  بأف نكقش دليؿ القكؿ الثاني

خرل، كتكصؿ باجتياده إلى جية مخالفة لمجية التي ما لك أراد المصمي أف يصمي صبلة أغيرىا. ك
ػا لبلجتيػاده،  صمى إلييا في الصبلة األكلى، فإنو ال يجػكز الصػبلة إلػى تمػؾ الجيػة، كىػذا لػيس نقضن

                                           
 (.2/107( ابف قدامة: المغني )1)
(  213)،، كتاب المساجد كمكاضع الصبلة، باب تحكيؿ القبمة مف القدس إلى الكعبة( أخرجو مسمـ: صحيح مسمـ2)

 .526ح رقـ
 (.242\1( السيكطي: األشباه كالنظائر )3)
 (.1/229الشيرازم: الميذب )(4)
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ألنػو عمػػؿ ممػػا أدل إليػػو اجتيػاده فػػي المسػػتقبؿ، كمػػا فػػي الصػبلة األخػػرل كالػػنقض يكػػكف إذا ألزمنػػاه 
 .(1)بإعادة ما مضى مف صبلتو كعدـ األخذ باجتياده

 ال اجح:
صمي يعمؿ باجتياده الثاني كيبني عمػى مػا مضػى مػف ما قالو أصحاب القكؿ األكؿ بأف الم

صػبلتو؛ ألف القبمػػة شػػرط مػف شػػركط صػػحة الصػػبلة كىػي تحتػػاج إلػػى بحػث كاجتيػػاد لتحديػػدىا كىػػذا 
متكقػػؼ عمػػى االجتيػػاد كغمبػػة الظػػف فػػإذا حصػػمت غمبػػة الظػػف إلػػى أف االجتيػػاد فػػي الجيػػة األخػػرل 

 يجب العمؿ بو.
تحت قاعدة االجتياد ال ينقض باالجتياد، ذلؾ أننا  كيتضح مما سبؽ أف ىذه المسألة تندرج

كجػػدنا أصػػػحاب القػػػكؿ الثػػػاني الػػػذيف يقكلػػػكف بػػػأف المصػػػمي ال ينتقػػػؿ إلػػػى القبمػػػة الثانيػػػة إنمػػػا اسػػػتدلكا 
 بقاعدة االجتياد ال ينقض باالجتياد.

 

  
  
  
  
  

                                           
 (.2/107ابف قدامة: المغني )ا( 1)



 

  
  
  

  المبحث الثا يالمبحث الثا ي
  أث  ال اع ة في ال ضاءأث  ال اع ة في ال ضاء

  
  كفيو مطمباف:كفيو مطمباف:

  ..اسؽ إذا ردت ثـ تاباسؽ إذا ردت ثـ تابالمطمب األكؿ: شيادة الفالمطمب األكؿ: شيادة الف
  ..لآلخرلآلخر  كبلىماكبلىماالمطمب الثاني: شيادة أحد الزكجيف المطمب الثاني: شيادة أحد الزكجيف 
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 المطمب األ ؿ
  ها ة القا ؽ إذا   ت ثـ تاب

 ص  ة الم أل : 
فيػػؿ تقبػػؿ يا، نفسػػثػػـ تػػاب، كأعػػاد الشػػيادة فػػي الحادثػػة  ؽحكػػـ القاضػػي بػػرد شػػيادة الفاسػػلػػك 

 شيادتو أـ الم
 -:المسألة عمى قكليف اختمؼ العمماء في ىذه

، في الحادثة التي ردت شيادتو بيا بالفسؽ بعد التكبةة الفاسؽ ال تقبؿ شياد ال  ؿ األ ؿ: -
 .(4)كالحنابمة، (3)كالشافعية، (2)،كالمالكية (1)كبو قاؿ الحنفية

(5)أبك ثكر كالمزني كداكد. تقبؿ شيادة الفاسؽ بعد التكبة، كبو قاؿ ال  ؿ الثا ي: -
 

   بب الخ ؼ:
 المسألة يرجع إلى سببيف:اختبلفيـ في ىذه 

 ىؿ فييا تيمة إلظيار العدؿ أـ الم اختبلفيـ في شيادة الفاسؽ بعد تكبتو، .1

 قاؿ بعدـ قبكؿ شيادتو بعد تكبتو، فمف قاؿ أف في شيادة الفاسؽ تيمة إلظيار العدؿ،
 تيمة إلظيار العدؿ قاؿ بقبكؿ شيادتو شيادة الفاسؽ بعد تكبتو ليس فييا إفكمف قاؿ 
 .(6)توبعد تكب

ىػػػؿ فييػػػا نقػػػض لقاعػػػدة االجتيػػػاد ال يػػػنقض  اخػػػتبلفيـ فػػػي قبػػػكؿ شػػػيادة الفاسػػػؽ بعػػػد تكبتػػػو، .2
 لقاعػػدة االجتيػػاد ال يػػنقض اف فػػي قبػػكؿ شػػيادة الفاسػػؽ بعػػد تكبتػػو نقضػػإفمػػف قػػاؿ  باالجتيػػادم
كمػف قػاؿ أف فػي قبػكؿ شػيادة الفاسػؽ بعػد تكبتػو  قاؿ بعدـ قبكؿ شيادتو بعد التكبة، باالجتياد

 .(7)ييا نقض لقاعدة االجتياد قاؿ بجكاز قبكؿ شيادة الفاسؽ بعد تكبتوف ليس

                                           
 (.1/326( ابف نجيـ: غمز عيكف البصائر )1)
 (.2/367) فكاكو الدكاني: النفراكم( ال2)
 (.1/94( الزركشي: المنثكر )3)
 (.14/195( ابف قدامة: المغني )4)
 (. 14/195مغني )( ابف قدامة: ال5)
(، ابف قدامة: المغني 8/307(، الرممي: نياية المحتاج )1/326ابف نجيـ: غمز عيكف البصائر ) (6)
(14/196.) 
(، ابف قدامة: المغني 8/307(، الرممي: نياية المحتاج )1/326ابف نجيـ: غمز عيكف البصائر ) (7)
(14/196.) 
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 : ل ؿ ال  ؿ األ ؿ
 استدؿ القائمكف بعدـ قبكؿ شيادة الفاسؽ بعد تكبتو بما يمي:

بأف قبكؿ شيادة الفاسؽ بعد تكبتو فيو نقػض االجتيػاد باالجتيػاد؛ ألف الحكػـ بفسػقو كػاف  قالكا - أ
ا باجتياد كاالباجتياد، كقبكؿ شيادتو بعد الت  .(1)جتياد ال ينقض باالجتيادكبة كاف أيضن

التكبة فػإف فػي ذلػؾ فػتح بػاب التيمػة عمػى الشػاىد كالحػاكـ بعد  بجكاز شيادة الفاسؽ  ناقملك   - ب
فػػإف ذلػػؾ سػػيؤدم إلػػى زعزعػػة ثقػػة النػػاس فيػػو كفػػي ذلػػؾ مفسػػدة إذ لػػك تكجيػػت التيمػػة لمحػػاكـ 

 .(2)د التكبة فيو سد لباب التيمةفالقكؿ بعدـ جكاز شيادتو بع عظيمة لؤلمة،

  ل ؿ ال  ؿ الثا ي:
 استدؿ القائمكف بقبكؿ شيادة الفاسؽ بعد تكبتو بما يمي:

قػالكا بػأف شػيادة الفاسػػؽ بعػد التكبػة صػػارت شػيادة عػدؿ فتقبػػؿ كمػا لػك شػػيد كىػك كػافر فػػردت 
ال يػػنقض جتيػػاد االلػػيس فيػػو نقػػض لقاعػػدة كىػػذا  ،(3)شػػيادتو، ثػػـ شػػيد بعػػد إسػػبلمو فػػإف شػػيادتو تقبػػؿ

كقبكليػػا فػػي المػػرة الثانيػػة  ألف عػػدـ قبػػكؿ الشػػيادة فػػي المػػرة األكلػػى صػػحيح لفسػػقو حينيػػا، باالجتيػػاد؛
 .صحيح لعدالتو

 :م اق   أ ل  ال  ؿ الثا ي
اعتػػرض عمػػى دليػػؿ القػػكؿ الثػػاني بػػأف ىنػػاؾ بكننػػا شاسػػعنا بػػيف شػػيادة الفاسػػؽ المػػردكدة لفسػػقو 

ا كيقيننا فردت  افر؛ ألف الككشيادة الكافر المردكدة لكفره لما شيد في المرة األكلى فإف كفره كاف كاضحن
فيػػك ال يتػػرؾ دينػػو مػػف أجػػؿ  عيبػػايػػرل كفػػره  ال شػػيادتو بػػاليقيف بكفػػره كلػػيس باالجتيػػاد، ككػػذلؾ الكػػافر

شيادة ردت عميو، أم أنو غير متيـ بإظيار العدالػة فػي أدائيػا فػي المػرة الثانيػة، بخػبلؼ الفاسػؽ فيػك 
 (4)شيادتو في المرة األكلى. رة الثانية بعد العار الذم لحقو بردـ بإظيار العدالة في شيادتو في الممتي

 (4)األكلى.

                                           
(، ابف قدامة: المغني 8/307رممي: نياية المحتاج )(، ال1/326ابف نجيـ: غمز عيكف البصائر ) (1)
(14/196.) 
(، ابف قدامة: المغني 8/307(، الرممي: نياية المحتاج )1/326ابف نجيـ: غمز عيكف البصائر ) (2)
(14/196.) 
 (.196\14/195( ابف قدامة: المغني )3)
 (.14/196(، ابف قدامة: المغني )8/307(الرممي: نياية المحتاج )4)
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 :الت ج ح
األمػػر إلػػى القاضػػي فػػإذا رأل  كػػؿ مػػف الفػػريقيف، فػػإنني أرل برجػػكع عمػػى أدلػػة االطػػبلعبعػػد 

ف رأل  ،توأخػذ بشػيادصػبلح يالقاضي عمى صاحب الشيادة أنو قد ظيرت فيػو عبلمػات التكبػة كال كا 
أف صػػاحب الشػػيادة قػػد قصػػد بشػػيادتو إظيػػار العدالػػة كلػػـ يػػر فيػػو آثػػار الصػػبلح كالتقػػكل لػػـ يأخػػذ 

 بشيادتو حفاظنا عمى مصمحة الحكـ.
كعمػػػػى غػػػػرار مػػػػا سػػػػبؽ نجػػػػد أف ىػػػػذه المسػػػػألة ىػػػػي مػػػػف فػػػػركع قاعػػػػدة االجتيػػػػاد ال يػػػػنقض 

بعػػد تكبتػػو اسػػتنادا إلػػى قاعػػػدة  حيػػث نػػرل أف الجميػػكر قػػالكا بعػػدـ جػػػكاز شػػيادة الفاسػػؽ باالجتيػػاد،
أمػػا لػك كانػػت  نفسػيا، ، ىػذا فػػي حػاؿ كانػت شػػيادة الفاسػؽ فػػي الحادثػةاالجتيػاد ال يػنقض باالجتيػػاد

الحادثػػة مختمفػػة، كشػػيد فييػػا الفاسػػؽ بعػػد التكبػػة فتقبػػؿ شػػيادتو، إذ ال يكػػكف ىنػػاؾ اجتيػػاده ثػػاف، فػػبل 
 يقاؿ في ىذه الحالة االجتياد ال ينقض باالجتياد.
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 لمطمب الثا يا
 لآلخ   هما ها ة أح  ال  ج ف أ  ك

 

 
 ص  ة الم أل :

 (1)اتفػػؽ العممػػاء عمػػى جػػكاز شػػيادة كػػؿ مػػف الػػزكجيف، أك أحػػدىما عمػػى بعضػػيما الػػبعض،
قضػػى بشػػيادة أحػػد  ييمػػا لآلخػػر، كعمػػى ذلػػؾ فمػػك أف قاضػػياكاختمفػػكا فػػي جػػكاز شػػيادة أحػػدىما أك كم

لػو أف يػنقض ىػذا الحكػـم أك تغيػر اجتيػاد القاضػي نفسػو الزكجيف لآلخػر، ثػـ جػاء قػاضو آخػر فيػؿ 
 فيؿ لو أف ينقض حكموم 

قبػػؿ البػػدء ببيػػاف ىػػذه المسػػألة يجػػدر بنػػا أف نبػػيف آراء العممػػاء فػػي مسػػألة جػػكاز شػػيادة أحػػد 
 الزكجيف أك كمييما لآلخر، كذلؾ عمى النحك التالي:

 -ى قكليف:ؼ بيف الفقياء عمى جكاز شيادة كؿ منيما لآلخر عمكقع الخبل
 (3)كالمالكيػة (2)ال تجكز شيادة كؿ مف الػزكجيف لآلخػر، كبػو قػاؿ الحنفيػة ال  ؿ األ ؿ: -

 .(4)كالحنابمة
(5)جكاز شيادة كؿ مف الزكجيف لآلخر كبو قاؿ الشافعية. ال  ؿ الثا ي: -

 

  بب الخ ؼ:
 يمي: يرجع سبب الخبلؼ في المسألة إلى ما 

 اسػتدؿ كاز شيادة كؿ مف الزكجيف لآلخرستدالؿ بعمكـ النصكص، فمف قاؿ بجاال .1
بعمػػػكـ النصػػػكص الطالبػػػة لمشػػػيادة كالقػػػائمكف بعػػػدـ جػػػكاز شػػػيادة كػػػؿ مػػػف الػػػزكجيف 

 (6)لآلخر قالكا بأف النصكص العامة قد خيصصت بالسنة كاألثر.
االخػػتبلؼ فػػي مػػدل الصػػمة التػػي تػػربط األزكاج ببعضػػيـ، ىػػؿ ىػػي مسػػاكية لصػػمة  .2

فمػػػف قػػػاؿ أنيػػػا تسػػػاكييا قػػػاؿ بعػػػدـ جػػػكاز شػػػيادة  نيػػػاماألبػػػكة كالبنػػػكة أـ أقػػػؿ درجػػػة م

                                           
(، المرداكم: اإلنصاؼ 2/370(، النفراكم: الفكاكو الدكاني )8/195( ابف عابديف: حاشية ابف عابديف )1)
(29/419.) 
 (.2/147( المكصمي: االختيار )2)
 (.8/167(، الحطاب: مكاىب الجميؿ )4/168( الدسكقي: حاشية الدسكقي )3)
 (.29/418( ابف قدامة: المقنع )4)
 (.8/213(، النككم: ركضة الطالبيف )8/304ج )( الرممي: نياية المحتا5)
 (.7( السكسي: التيمة كأثرىاعمى شيادة العدؿ )6)
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ىػػذه الصػػمة أقػػؿ درجػػة مػػف صػػمة األبػػكة  إفالػػزكجيف كػػؿ منيمػػا لآلخػػر، كمػػف قػػاؿ 
 (1)كالبنكة قاؿ بجكاز شيادة كؿ مف الزكجيف لآلخر.

 
 أ ل  ال  ؿ األ ؿ:

 .جكاز شيادة كؿ مف الزكجيف لآلخر بالسنة كاألثر كالمعقكؿعدـ  استدؿ الجميكر عمى
 ال   : -أ الً 

ْ ِج ": قاؿ رسػكؿ ا  اَل ُتْ َبُؿ َ َهاَ ُة اْلَ َلِ  ِلَ اِلِ ِه َ اَل اْلَ اِلِ  ِلَ َلِ ِه َ اَل اْلَمْ َأِة ِلَ ْ ِجَها َ اَل ال َّ
 (2)"اِلْم ََأِت ِ 
 مف األث : -ثا ً ا

ه  ال  ِ ل َلػػ ل الػػ ُ ها ة اَ ػػ ال تجػػ  ُ "مػا ركاه ابػػف شػيبة فػػي مصػنفو عػػف إبػراىيـ النخعػػي قػاؿ: 
 احػٍ    ،  ال كػؿُ ل ػ  كِ  ل ػ  ه  ال ال ػ  ؾُ  بػ ُ    ال العَ الم أتِ  ا  ال ال  جُ هَ ل  جِ  ه  ال الم أةُ ل ل ِ  ال ل ُ 

 .(3)"ب احِ م هما لصَ 
  ج  ال الل :

يػػػدؿ كػػػؿ مػػػف الحػػػديث كاألثػػػر السػػػابقيف عمػػػى عػػػدـ جػػػكاز شػػػيادة الػػػزكج لزكجتػػػو كال الػػػزكج 
 لزكجيا.

  ؿ:المع  -ثالثًا
المنفعػة متحققػة لكمييمػا، كبالتػالي  إف يػثكجكد التيمة في شيادة كؿ مف الزكجيف لآلخػر ح

كمػػا أف التػػكارث كاقػػع بػػيف الػػزكجيف فيمػػا بعػػد دكف  (4)نفسػػو،لفػػإف شػػيادة الكاحػػد منيمػػا لآلخػػر شػػيادة 
 (5)ففي شيادة كؿ منيما نفع لآلخر كشيادة األب البنو كاالبف ألبيو. مف غير حجب،

                                           
 (.8( السكسي: التيمة كأثرىا عمى شيادة العدؿ )1)
 ، كقاؿ عنو الزيمعي حديثه غريب.(4/82( الزيمعي: نصب الراية )2)
 .23315(،ح رقـ 11/570كالده )( أخرجو ابف أبي شيبة: مصنؼ ابف أبي شيبة، باب شيادة الكلد ل3)
 (.8( السكسي: التيمة كأثرىا في شيادة العدؿ )4)
 (.29/419ابف قدامة: الشرح الكبير ) (5)
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 ال  ؿ الثا ي: أ ل 
 استدؿ الشافعية عمى جكاز شيادة كؿ مف الزكجيف لآلخر بالكتاب كالمعقكؿ:

 الكتاب: -أ الً 
 (1)﴾اعْرَشْيِذًُا شَيِْذٍَِّْ يٍِْ سِجَانِكُىًْ﴿قكلو تعالى  .1

 (2)﴾ًَؤَشْيِذًُا رًََُْ عَذْلٍ يِنْكُىْ﴿قكلو تعالى  .2
  ج  ال الل :
شػػػػركط الشػػػػيادة العػػػػدؿ بغػػػػض النظػػػػر عػػػػف صػػػػمتو ف إلػػػػى أف مػػػػ ايتػػػػاف الكريمتػػػػاف أشػػػػارتاآل

بالمشػػػيكد لػػػو أك عميػػػو كبنػػػاءن عمػػػى ذلػػػؾ فػػػإف شػػػيادة الػػػزكجيف كػػػؿ منيمػػػا لآلخػػػر داخمػػػة فػػػي ىػػػاتيف 
 اآليتيف.

 المع  ؿ: -ثا ً ا
الزكجيػػة ليسػػت قرابػػة فيػػي عبلقػػة غيػػر مسػػتقرة، بػػؿ ىػػي عقػػد يطػػرأ كيػػزكؿ كقػػد يكػػكف فييػػا 

تحققة كالتيمة بيف األجير كالمستأجر، كمف أجؿ ذلػؾ فإنػو يجػرم الخصاـ كالكئاـ لذا فالتيمة غير م
 (3)بينيما القصاص كغيره مف العقكبات، كمف ىذا المنطمؽ نقكؿ بجكاز شيادة أحد الزكجيف لآلخر.

 :الت ج ح
بعد التأمؿ في أقكاؿ العمماء في ىذه المسألة فإنني أقكؿ برجحاف قػكؿ الجميػكر بعػدـ جػكاز 

ف لآلخر؛ لحصكؿ التيمػة فػي ذلػؾ فكػؿ منيمػا يسػعى لتحقيػؽ مصػمحة اآلخػر شيادة كؿ مف الزكجي
كمرضػػاتو، لمػػا يعػػكد ذلػػؾ مػػف النفػػع لكمييمػػا، كيمكػػف األخػػذ بمػػا قػػاؿ بػػو الشػػافعي إذا كانػػت العدالػػة 
ظػػاىرة عنػػد الشػػاىد، فينػػا تنتفػػي التيمػػة؛ لقػػكة العدالػػة، كفػػي ىػػذا المقػػاـ يعمػػؽ ابػػف عثيمػػيف عمػػى ىػػذه 

: "إذا كاف الزكج أك الزكجة مبرزنا في العدالة فإف الشيادة تقبؿ، فمك عممنا أف ىذا الرجؿ النقطة قائبلن 
ال يمكػػف أف يشػػيد لزكجتػػو إال بمػػا ىػػك الحػػؽ، فإننػػا نقبػػؿ شػػيادتو ليػػا، أك عممنػػا أف ىػػذه الزكجػػة ال 

 (4)يمكف أف تشيد لزكجيا إال بما ىك الحؽ فإننا نقبؿ شيادتيا لو".
نفػػػذ  ك قضػػػى قػػػاض بشػػيادة الػػػزكج لزكجتػػػو أك بشػػيادة الزكجػػػة لزكجيػػػا،كبنػػاء عمػػػى ذلػػػؾ فمػػ

كاالجتيػػػػػػػػػاد ال يػػػػػػػػػنقض باالجتيػػػػػػػػػاد. ألنيػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػألة خبلفيػػػػػػػػػة اجتياديػػػػػػػػػة، ؛حكمػػػػػػػػػو كلػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػنقض

                                           
 (.282( سكرة البقرة: آية )1)
 (.2( سكرة الطبلؽ: آية )2)
 (.8(، السكسي: التيمة كأثرىا عمى شيادة العدؿ )8/304( الرممي: نياية المحتاج )3)
 (.15/437يف: الشرح الممتع عمى زاد المستنفع )( ابف عثيم4)



 

 
 
 
 
 
 

  المبحث الثالثالمبحث الثالث
  أث  ال اع ة في مجاالت متق ق أث  ال اع ة في مجاالت متق ق 

 

  كفيو ثبلثة مطالب:كفيو ثبلثة مطالب:
  المطمب األكؿ: أثر القاعدة في المعامبلت.المطمب األكؿ: أثر القاعدة في المعامبلت.

  ثر القاعدة في األحكاؿ الشخصية.ثر القاعدة في األحكاؿ الشخصية.المطمب الثاني: أالمطمب الثاني: أ
  المطمب الثالث: أثر القاعدة في العقكبات.المطمب الثالث: أثر القاعدة في العقكبات.
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 المطمب األ ؿ
 أث  ال اع ة في المعام ت

 :ب ع الع ا ا -أ الً 
 ص  ة الم أل :

ـٌ جػػاء قػػاضو آخػػر فيػػؿ لػػو أف يػػنقض مػػا حكػػـ بػػو  لػػك قضػػى قػػاضو بػػبطبلف بيػػع العرايػػا، ثػػ
ي نفسو إلى صحة بيع العرايا، فيؿ لو أف ينقض مػا حكػـ القاضي األكؿم أك إذا تغير اجتياد القاض

 .نفسيا بو في الحادثة
 قبؿ الحديث عف صكرة المسألة، حرمه بنا أف نعرِّؼ بيع العرايا مع ذكر آراء العمماء فييا.

قػد عرفيػا الشػافعية: ىػك بيػع الرجػؿ الرطػب عمػى النخػؿ بتمػر عريفات العممػاء لمعرايػا، فكقد اختمفت ت
 (1)كسؽ.جر بزبيب فيما دكف خمسة أأك العنب في الش عمى األرض،

الحنابمة: العرايا ىػي بيػع الرطػب فػي رؤكس النخػؿ خرصػا بمثمػو مػف التمػر كػيبل كقد عرفيا 
 (2)فيما دكف خمسة أكسؽ.

مف خبلؿ التعريفات السابقة نبلحظ بأف الشافعية قيدكا العرايا في النخؿ كالزبيب بشرط التقابض فػي 
فػي  المالكيػة فيػـ يجيػزكف بيػع العرايػاأمػا  (4)لظاىرية كالحنابمة قيدكا العرايػا فػي النخػؿ،كا (3)،المجمس

 (5)كؿ الثمار.
 -:عمى قكليفياكاختمؼ الفقياء في جكاز بيع العرا

 (8)كالحنابمػػػػػة (7)كالشػػػػػافعية (6)جػػػػػكاز بيػػػػػع العرايػػػػػا كبػػػػػو قػػػػػاؿ المالكيػػػػػة ال ػػػػػ ؿ األ ؿ: -
 .(9)كالظاىرية

(10)بيع العرايا كبو قاؿ الحنفية. عدـ جكاز ال  ؿ الثا ي: -
 

                                           
 (.2/128( الشربيني: مغني المحتاج )1)
 (.12/63( ابف قدامة: الشرح الكبير )2)
 (.474/475( الشافعي: األـ )3)
: المحمي )6/119( ابف قدامة: المغني )4)  (.8/465(، ابف حـز
 (.10/258( مالؾ: المدكنة الكبرل )5)
 (.10/258لكبرل )( مالؾ: المدكنة ا6)
 (.475، 474(، الشافعي: األـ )2/128( الشربيني: مغني المحتاج )7)
 (.6/119( ابف قدامة: المغني )8)
: المحمى )9)  (.8/465( ابف حـز
 (.6/415ابف اليماـ: شرح فتح القدير )( 10)
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  بب الخ ؼ:
 :ما يمياختبلفيـ في ىذه المسألة يرجع إلى 

 حيث استدؿ القػائمكف بعػدـ جػكاز بيػع العرايػا بعمػكـ النصػكص االستدالؿ بعمكـ النصكص،
 فقػػػد رأكا أف ىػػػذه كالقػػػائمكف بجػػػكاز بيػػػع العرايػػػا، ،التػػػي تنيػػػى عػػػف التعامػػػؿ بالربػػػا كمنيػػػا بيػػػع العرايػػػا

بجػكاز بيػع  النصكص ليست عمى عمكميا بؿ خصصت بغيرىا مػف األحاديػث الثابتػة عػف النبػي 
 العرايا.

 أ ل  ال  ؿ األ ؿ:
 -أحاديث تدؿ عمى جكاز بيع العرايا منيا ما يمي: كردت عف النبي 

م  مػػػ  بػػػالتَّ الثَّ  عِ ْ ػػػف بَ ى َعػػػَهػػػ َ ": أف رسػػػكؿ ا  حػػديث سػػػيؿ بػػػف أبػػػي حثمػػػة  .1
 (1)."ها  طًبامُ مها أهْ أكُ ها  َ  صِ اع بخْ بَ    أف تُ    ص في العَ   خَّ 

 (2)."ؽأ  ُ  م  ِ  ا ا في خَ العَ  عِ في ب ْ  َص خَّ  َ ": أف النبي  ما ركاه أبك ىريرة  .2
  ج  ال الل :

 األحاديث السابقة ذكرىا تشير بكضكح إلى جكاز بيع العرايا.
 أ ل  ال  ؿ الثا ي:

 ايا بما يمي:استدؿ الحنفية عمى عدـ جكاز بيع العر 
ِ  ": ، قاؿ: قاؿ رسكؿ ا عف عبادة بف الصامت  .1 ُ  ِباْلِقضَّ الذََّهُب ِبالذََّهِب َ اْلِقضَّ

َ اٍء َ ً ا َ اْلُب ُّ ِباْلُب   َ ال َِّع ُ  ِبال َِّع ِ  َ التَّْمُ  ِبالتَّْمِ  َ اْلِمْمُح ِباْلِمْمِح ِمْثً  ِبِمْثٍؿ َ َ اًء ِب َ 
ـْ ِإَذا َكاَف َ ً ا ِبَ  ٍ ِبَ ٍ  َفِإذَ   في   ا ػ  أخػ    ا اْخَتَمَقْت َهِذِه اأَلْصَ اُؼ َفِب ُع ا َكْ َؼ ِ ْئُت

(3)"اْدِخُذ َ اْلُمْعِطي ِف ِ  َ َ اءٌ ، َفَمْف َ اَ  َأْ  اْ َتَ اَ  َفَ ْ  َأْ َبى 
الثمػػر عمػػى  بيػػعكالمزابنػػة ىػػي  (4)" َ ػػابَ  َ المُ  عِ ْ ػػف بَ ى َعػػَهػػ َ ": عػػف أنػػس أف النبػػي  .2

 (5)، كىذا غير جائز"النخيؿ بتمر مجذكذ مثؿ كيمو خرصا

                                           
( ح رقـ 76\2الفضة،)،كتاب البيكع، باب الثمر عمى رؤكس النخؿ بالذىب ك ( أخرجو البخارم: صحيح البخارم1)
(219.) 
(ح رقـ 76\2( أخرجو البخارم: صحيح البخارم، كتاب البيكع، باب الثمر عمى رؤكس النخؿ بالذىب كالفضة، )2)

 (.219رقـ )
 (1587ح رقـ ) ،(647باب النيي عف بيع الكرؽ، )، صحيح مسمـ، كتاب المساقاة ( أخرجو مسمـ:3)
 (.2183ح رقـ )،(76\2البيكع، باب بيع المزابنة،  )( أخرجو البخارم: صحيح البخارم ، كتاب 4)
 (.6/120(، ابف قدامة: المغني )6/415( ابف اليماـ: شرح فتح القدير )5)
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  ج  ال الل :
ىػػذاف الحػػديثاف مػػف األحاديػػث المشػػيكرة التػػي تمقتيػػا األمػػة بػػالقبكؿ، فػػبل يجػػكز العمػػؿ بمػػا 
يخالفيمػػا، كمػػا أف الحػػديث األكؿ كضػػح أف المسػػاكاة كاجبػػة، كالتفاضػػؿ كالتفػػرؽ قبػػؿ قػػبض البػػدليف 

، كاحتماؿ  (1)التفاضؿ في بيع العرايا ثابت. محـر
، بؿ فإف معنى العرايا ليس كما ذكرتـ رخص في العرايا، لك سممنا أف رسكؿ ا  .3

معناىا في المغة العطية كاليبة، كىي أف ييب ثمار نخمة مف بستانو ثػـ يشػؽ عميػو 
ا الػي البسػتاف غيػره عمػى أىػؿ بيتػو، كال يرضػى أف  أف يأتي الرجؿ المكىكب لو دكمن

، دفعػػان لمضػػرر عػػف نفسػػو، فجػػاءت ه فيعطيػػو مكػػاف ذلػػؾ تمػػران مجػػذكذان يختمػػؼ كعػػد
بالعرايا كىذا جػائز ألف المكىػكب لػـ يصػبح ممكػان لممكىػب لػو  الرخصة مف النبي 

ما داـ متصبلن بممؾ الكاىب، فما يعطيو مف التمر يككف ال عكض بؿ ىبة كيسػمى 
 (2)ا.بيع مجازن 

 الت ج ح:
لقكة األدلة التي استندكا الييا كالتي تشير بقكة عمػى جػكاز بيػع العرايػا ح مذىب الجميكر أرجٌ 

سدا لحاجػات النػاس، يقػكؿ ابػف المنػذر "الػذم نيػى  صراحة، كما أف بيع العرايا رخصة مف النبي 
، كالقيػاس ال يصػار إليػو مػع الػنص، عف المزابنة ىك الذم أرخص في العرايا، كطاعػة رسػكؿ ا 

أرخػػص فػػي العرايػػا كالرخصػػة اسػػتباحة المحظػػكر مػػع كجػػكد سػػبب الحػػاظر، فمػػك  مػػع أف الحػػديث أنػػو
 (3)منع كجكد السبب مف االستباحة، لـ يبؽ لنا رخصة بحاؿ.

، كليس لو كلمػف جػاء بعػده أف ببطبلف بيع العرايا فإف قضاءه ينفذفمك قضى قاض كبالتالي 
 االجتياد.كاالجتياد ال ينقض ب ألنيا مسألة خبلفية اجتيادية، ؛ينقضيا

                                           
 (.9/92( كزارة األكقاؼ: المكسكعة الفقيية )1)
 (.6/557(، الشككاني: نيؿ األكطار )6/415( ابف اليماـ: شرح فتح القدير )2)
 (.2/64(، ابف قدامة: الشرح الكبير )6/120/121( ابف قدامة: المغني )3)
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 :خ ا  المجمس -ثا  اً 
 ص  ة الم أل :

ببطبلف خيار المجمػس، ثػـ تغيػر اجتيػاده إلػى غيػر ذلػؾ فيػؿ لػو أف يػنقض  لك قضى قاضو و
 ما قضى بوم أك إذا جاء قاضو آخر بعده، فيؿ لو أف ينقض ما قضى بو القاضي األكؿم

 آراء العمماء فييا. قبؿ البدء ببياف ىذه المسألة البد مف تعريؼ خيار المجمس كعرض
مػف العاقػػديف الحػؽ فػػي امضػاء العقػػد أك نسػخو طالمػػا أنيمػا فػػي  لكػػؿىػػك أف يكػكف  خ ػا  المجمػػس:

 (1)ير أحدىما اآلخر في إمضاء الحؽ أك رده.خمجمس العقد مالـ يتفرقا بأبدانيما أك 
 -اختمؼ الفقياء في مشركعية خيار المجمس عمى قكليف:

إلى نفي خيار المجمػس بمعنػى أف العقػد  (3)كالمالكية (2)فيةت الحنذىب ال  ؿ األ ؿ: -
 يمـز بمجرد اإليجاب كالقبكؿ.

إلى إثبات خيار المجمس فالحؽ يكػكف  (5)كالحنابمة (4)ذىبت الشافعية ال  ؿ الثا ي: -
جائزان بتبلقي اإليجػاب كالقبػكؿ فمػا داـ المتعاقػديف فػي مجمػس العقػد ال يمػـز التفريػؽ 

 ير.باألبداف أك التخاإال 
  بب الخ ؼ:

 :ما يمياختبلفيـ في ىذه المسألة يرجع إلى 
 االسػػتدالؿ بعمػػكـ النصػػكص، حيػػث اسػػتدؿ القػػائمكف عمػػى عػػدـ إثبػػات خيػػار المجمػػس بعمػػكـ

في حيف أف القائميف  النصكص في الكاردة في الكتاب كالسنة التي لـ تشر إلى إثبات خيار المجمس،
بثبػػكت  عػػف النبػػي  كص خصصػػت باألحاديػػث الثابتػػةيػػركف أف ىػػذه النصػػبإثبػػات خيػػار المجمػػس 

 .(6)خيار المجمس
 أ ل  ال  ؿ األ ؿ:

 استدؿ الفريؽ األكؿ عمى نفي خيار المجمس بالكتاب كالسنة كالقياس.
 الكتاب:  -أ الً 

 (7).﴾ َّا ؤَُّّيَا انَّزٍَِّ آيَنٌُاْ ؤًَْفٌُاْ تِانْعُقٌُدِ ﴿قكلو تعالى  .1

                                           
 (.20/169(، كزارة األكقاؼ: المكسكعة الفقيية )4/250( الزحيمي: الفقو اإلسبلمي كأدلتو )1)
 (.5/228( الكاساني: بدائع الصنائع )2)
 (.2/98( التسكلي: البيجة شرح التحفة )3)
 (.3/11( الشيرازم: الميذب )4)
 (.3/129(، الجزيرم: الفقو عمى المذاىب األربعة )6/11( ابف قدامة: المغني )5)
 (.251\4(، الزحيمي:الفقو اإلسبلمي كأدلتو )228\5الكاساني: بدائع الصنائع )( 6)
 (.1( سكرة المائدة: آية رقـ )7)
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  ج  ال الل : 
ة أمرت بالكفاء بالعقكد كلك قمنا بالخيػار فػإف العقػد يصػبح غيػر الـز كبالتػالي ال اآلية السابق

 (1)يتحقؽ الكفاء بالعقكد الذم تقتضيو اآلية الكريمة.
ٌَ ِذَجـاَسًج عـَ       ﴿قكلو تعالى  .2 ْْـَنُكْى ِتاْنَثاِطـِم ِباَلّ َؤٌ َذُكـٌ ٌَاَنُكْى َت ٍَ آَيُنٌْا اَل َذـْإُكُهٌْا َؤْيـ َُّّيا اَنِّزّ ٍ ذَـشَاعٍ  َّا َؤ

 (2).﴾يِّنكُىْ
  ج  ال الل :

 (3)اآلية أشارت إلى أف البيع يتـ بالتراضي دكف اشتراط خيار المجمس.
 مف ال   : -ثا  اً 

 (4)."ُ ُ  ِطِهـ مىاْلُمْ ِمُم َف عِ " قكلو 
  ج  ال الل :

 (5)لك قمنا بالخيار بعد العقد فإف الشرط يفسد.
 ال  اس: -ثالثاً 

كػػاح كالخمػػع كالعتػػؽ مػػف الممػػؾ كالكتابػػة، فػػإف ىػػذه العقػػكد تصػػبح الزمػػة قيػػاس البيػػع عمػػى الن
بمجيكؿ خيار كما أف خيار المجمس  (6)بمجرد المفظ الداؿ عمى الرضا بدكف اشتراط خيار المجمس،

 (7)ألف مدة المجمس مجيكلة كما لك شرطا خيارا مجيكالن كىذا فيو غبف كجيالة فاحشة.؛بمجيكؿ 
 أ ل  ال  ؿ الثا ي:

 قائمكف عمى مشركعية خيار المجمس بما يمي:استدؿ ال
ـْ َ َتَق ََّقػػا، َأْ  َ  ُػػػ ُؿ "قػػاؿ:  ركاه ابػػف عمػػر أف رسػػكؿ ا  مػػا .1 اْلَب  َعػػاِف ِباْلِخَ ػػاِ  َمػػا َلػػ

  (8)"َأَحُ ُهَما ِلَصاِحِبِ  اْخَت ْ 

                                           
(، الزحيمي: الفقو اإلسبلمي 6/522(، الشككاني: نيؿ األكطار )6/258( ابف اليماـ: شرح فتح القدير )1)
(4/251.) 
 (.29( سكرة النساء: آية )2)
 (.5/228(، الكاساني: بدائع الصنائع )6/258( ابف اليماـ: شرح فتح القدير )3)
قاؿ  (318باب ما ذكر عف رسكؿ ا في الصمح بيف الناس،) كتاب األحكاـ، ، سنف الترمذم ( أخرجو الترمذم:4)

 قاؿ عنو األلباني حديث حسف صحيح.
 (.6/522ار )( الشككاني: نيؿ األكط5)
 (.6/259ابف اليماـ: شرح فتح القدير ) (6)
 (.20/173(، كزارة األكقاؼ: المكسكعة الفقيية )9/219( النككم: المجمكع )7)
 .2109ح رقـ  ،(64\3) باب إذا لـ يقض في الخيار ىؿ يجكز البيع، ( أخرجو البخارم: كتاب البيكع،8)
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  ج  ال الل :
عػد اإليجػاب كالقبػكؿ، الحديث أثبت الخيار بػيف المتبػايعيف، كلفظػو المتبػايعيف ال تطمػؽ إال ب

 (1)أما قبؿ اإليجاب كالقبكؿ فيما متساكياف.
ا بعػ  الب ػع  َّ ابِ  َ عْ خّ   أَ  أف    ؿ اهلل "ما ركم مف السنة الفعمية ما ركم عف جابر  .2

 (2).ثـ قاؿ    ؿ اهلل هكذا الب ع
 (3)"قاما لـ  تق َّ   ا ِ ف بالخِ    أف المتبا ع ِ كا ت ال ُّ " ما ركم عف ابف عمر أنو قاؿ: .3
 الت ج ح:

مػا ذىػب إليػو أصػحاب القػكؿ الثػاني بإثبػات خيػار المجمػس؛ لقػكة األدلػة التػي اسػتندكا الييػا، 
كما أف في إثبات خيار المجمس فرصة كافية لكؿ مف المتبايعيف لمتفكير فػي العقػد قبػؿ لزكمػو حتػى 

 ال يشعر كؿ منيما بالظمـ أك الغبف.
يػا مسػألة إنف فركع قاعدة االجتياد ال يػنقض باالجتيػاد حيػث كبذلؾ يتبيف لنا أف ىذه المسألة ىي م

فمػػػك قضػػػى قػػػاض بػػػبطبلف خيػػػار المجمػػػس نفػػػذ  كاالجتيػػػاد ال يػػػنقض باالجتيػػػاد، خبلفيػػػة اجتياديػػػة،
 قاعدة االجتياد ال ينقض باالجتياد. كجبعمبل بم ؤهكلـ ينقض قضا حكمو،

                                           
 (.20/170(، كزارة األكقاؼ: المكسكعة الفقيية )4/3الراية ) (، الزيمعي: نصب9/222النككم: المجمكع ) (1)
( ح رقـ 297( أخرجو الترمذم: سنف الترمذم، كتاب البيكع، باب ما جاء في البيعيف بالخيار ما لـ يتفرقا،)2)

 ، كقاؿ عنو األلباني حديث حسف.1249
ح رقـ ،(65\3فكىب مف ساعتو، )كتاب البيكع، باب إذا اشترل شيئا  ،( أخرجو البخارم: صحيح البخارم3)
 (.4/3(، الزيمعي: نصب الراية )2116)
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 المطمب الثا ي
 أث  ال اع ة في األح اؿ ال خص  

 ل كاح ب   لي:ا -أ اًل 
 ص  ة الم أل : 

، ثـ جاء قاضو آخر، فيػؿ لػو أف يػنقض مػا حكػـ بػو كليلك قضى قاضو بصحة النكاح ببل 
 القاضي األكؿم أك إذا تغير اجتياد القاضي نفسو، فيؿ لو أف ينقض قضاءهم

 سأقكـ بعرض أقكاؿ العمماء في مسألة النكاح مف غير كلي لتكضيح صكرة المسألة.
 -:قكليفرأة مف غير كلي عمى ياء في نكاح الماختمؼ الفق

يجكز لممرأة الحرة البالغة العاقمة أف تتكلى عقد نكاحيا لنفسيا أك لغيرىا،  ال  ؿ األ ؿ: -
اف الػػزكج كفػػؤنا كػػ  يقػػؿ ميرىػػا عػػف مثيبلتيػػا، فػػإف كػػافبشػػرط أف يكػػكف الػػزكج كفػػؤنا، كأال
 (1)بك يكسؼ في ظاىر الركاية.حنيفة كأ ، كبو قاؿ أبكلؤلكلياء االعتراؼ عمى بالزكاج

ال يجػػكز لممػػرأة الحػػرة البالغػػة العاقمػػة أف تباشػػر عقػػد الػػزكاج لنفسػػيا أك  ال ػػ ؿ الثػػا ي: -
 (3)كالشػػافعية (2)ذلػػؾ فنكاحيػػا باطػػؿ، كبػػو قػػاؿ المالكيػػةمػػت لغيرىػػا دكف الػػكلي، فػػإف فع

 .(4)كالحنابمة
  الخ ؼ: بب 

 اختبلفيـ في ىذه المسألة يرجع إلى:
 بظػػكاىرحيػػث اسػػتدؿ القػػائمكف عمػى صػػحة النكػػاح بػػدكف كلػػي  ؿ بعمػػكـ النصػػكص،االسػتدال

فػي حػيف أف الػذيف  النصكص الكاردة في الكتاب كالسنة كالتي لـ تشر إلى اشتراط الكلي فػي النكػاح،
اشترطكا الكلي في النكاح يركف أف ىذه النصكص خصصت باآليات القرآنية كاألحاديث الثابتة عػف 

 .(5)ة النكاح بدكف كليبعدـ صح النبي 
 أ ل  ال  ؿ األ ؿ:

  استدؿ القائمكف عمى صحة النكاح بدكف كلي بما يمي:

                                           
(، ابف 1/316(، نظاـ: الفتاكل اليندية )5/10(، السرخسي: المبسكط )2/318( الكاساني: بدائع الصنائع )1)

 (.7/194(، الزحيمي: الفقو اإلسبلمي )517(، الساعاتي: مجمع البحريف )3/256اليماـ: شرح فتح القدير )
 (.16/28(، ابف عبد البر: االستذكار )2/8( ابف رشد: بداية المجتيد )2)
 (.2/11(، القنكجي: الركضة الندية )473كفاية األخيار ) (، الحصني:102( القيركاني: متف رسالة القيركاني )3)
ارة األكقاؼ: (، كز 9/345(، ابف قدامة: المغني )514(، البيكتي: الركض الربع )391( الكرمي: دليؿ الطالب )4)

 (.45/173المكسكعة الفقيية )
 (.9\2) ( ابف رشد: بداية المجتيد5)
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 الكتاب: -أ اًل 
كقكلػو تعػػالى  (1) ﴾ًَبِرَا طَهَّقْـرُىُ اننِّغَــاء فَـثَهَغٍَْ ؤَجَهَيُــٍَّ فَـالَ ذَعْضُـهٌُىٍَُّ ؤٌَ َّــنكِذٍَْ ؤَصًَْاجَيُـٍَّ     ﴿قكلػو تعػالى 

 (2) ﴾جاً غَْْشَهُدَرََّ ذَنكِخَ صًَْ﴿
  ج  ال الل :

فمف اآليات السابقة تجد أف ا تعالى قد أضاؼ عقد النكاح إلى النساء، فدؿ ذلؾ عمى أف 
المػػرأة ليػػا حػػؽ مباشػػرة الػػزكاج بنفسػػيا، كالعضػػؿ المػػذككر فػػي اآليػػة المقصػػكد منػػو حػػبس المػػرأة فػػي 

 (3)البيت كمنعيا مف الزكاج.
 ال   : -ثا ً ا

ـُ َأْ َلى ِبَ ْقِ َها ِمْف َ ِل  َها": ، قاؿ: قاؿ رسكؿ ا عف ابف عباس  .1  (4)"اأَل  
  ج  ال الل :
الحػديث السػابؽ إلػى أف المػرأة ليػا أف تتػكلى عقػد الػزكاج بنفسػيا، ألف األيػـ فػي المغػة  يشير

 (5)ىي المرأة التي ال زكج ليا سكاء أكانت بكرنا أـ ثيبنا.
 َجْت اْبَ َتَها ِبِ َضػاَها َفَجػاَء َأْ ِلَ اُؤَهػا َفَخاَصػُم َها إَلػى َعِمػي  فَّ اْم ََأًة َ  َّ أما   ي " .2

 (6)."َفَأَجاَ  ال  َكاحَ 
 ال  اس: -ثا ً ا

يجػار كغيػره، بحكـ الشرع  منح المرأة الحرية الكاممة في التصرؼ في الماؿ مف بيػع كرىػف كا 
ا ليا الحؽ في االختيار كمباشرة الزكاج بنفسي  (7)ا، ألف التصرؼ حؽ خالصه ليا.فكذلؾ أيضن

                                           
 (.231( سكرة البقرة: آية )1)
 (.230( سكرة البقرة: آية )2)
 (.9/245(، ابف قدامة: المغني )3/257/258(، ابف اليماـ: شرح فتح القدير: )5/10السرخسي: المبسكط ) (3)
(، كقاؿ عنو األلباني  1870( ح رقـ )325) ،باب استئمار البكر كالثيب-اح( أخرجو ابف ماجو: كتاب النك4)

 حديث صحيح.
 (.3/258ابف اليماـ: شرح فتح القدير ) (5)
 (.5/10( السرخسي: المبسكط )6)
(، الزحيمي: الفقو اإلسبلمي 2/318(، الكاساني: بدائع الصنائع )3/257ابف اليماـ: شرح فتح القدير ) (7)
(7/194.) 
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 أ ل  ال  ؿ الثا ي:
 بالكتاب كالسنة كالعقؿ: استدؿ القائمكف بعدـ صحة النكاح مف غير كلي،

 الكتاب: -أ ال
 (1).﴾ؤٌَ َّنكِذٍَْ ؤَصًَْاجَيٍَُّ فَالَ ذَعْضُهٌُىًٍََُّبِرَا طَهَّقْرُىُ اننِّغَاء فَثَهَغٍَْ ؤَجَهَيٍَُّ ﴿ :قكلو تعالى

  ال الل : ج  
 فمك كاف لممرأة ىذه اآلية نزلت في معقؿ بف يسار حيف حمؼ أال يزكج أختو مف مطمقيا،

 أف"فعف الحسف  ،(2)أكلياءىا عف منعيا مف الزكاج لما نيى ا  الحؽ في الزكاج مف غير كلي،
ي ثـ خطبها فحم مع ؿ بف   ا  كا ت أخت  تحت  جؿ فطم ها ثـ خمى ع ها حتى ا  ضت ع تها،

فأ  ؿ  فحاؿ ب     ب  ها، خمي ع ها  ه       عم ها ثـ  خطبها، ف اؿ: مع ؿ مف ذلؾ آ قا،
 .(3) "﴾ًَبِرَا طَهَّقْرُىُ اننِّغَاءَ﴿ اهلل
 ال   : -ثا  ا

فإف  ل ق ها، ت  ج الم أةُ   ال ،الم أة الم أةُ  ال ت  جُ " قاؿ: أف النبي  ،عف أبي ىريرة  .1
 .(4)" ها ق هي التي ت  جُ  ال ا   َ 

ها احُ ف كَ  ،ف كاحها باطؿٌ  ،ها ال ليّ لـ   كحْ  أ ما ام أةٌ " قاؿ: أف النبي  ،عف عائشة  .2
اف طَ مْ فال ُّ   ا ُ جَ تَ فإف ا ْ  ،م ها ا أصابَ مَ ا بِ هَ ها فمها مه َ فإف أصابَ  ها باطؿ،احُ ، ف كَ باطؿٌ 

 .(5)" لي مف ال  لي ل 

 .(6)" ب ليّ إال احَ ال  كِ " قاؿ: ،أف النبي  ،عف أبي مكسى  .3

                                           
 (.232سكرة البقرة: آية )( 1)
 .(473(، الحصني: كفاية األخيار )878(، الشافعي: األـ )9\2ابف رشد: بداية المجتيد ) (2)
، 5331ح رقـ  ،(58\7( أخرجو البخارم: صحيح البخارم، كتاب الطبلؽ، باب بعكلتيف أحؽ بردىف في العدة،)3)

5331 ،5330. 
، كقاؿ عنو 1882ح رقـ  ،(327اح، باب ال نكاح إال بكلي، )( أخرجو ابف ماجو: سنف أبي ماجو، كتاب النك4)

 حديث األلباني صحيح.
، كقاؿ عنو 1879ح رقـ  ،(327( أخرجو ابف ماجو: سنف أبي ماجو، كتاب النكاح، باب ال نكاح إال بكلي،)5)

 األلباني حديث صحيح.
، كقاؿ عنو 1101ح رقـ  ،(259)( أخرجو الترمذم: سنف الترمذم، كتاب النكاح، باب ال نكاح إال بكلي،6)

 األلباني  حديث صحيح.
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  ال الل :  ج 
غير  فإف نكحت نفسيا مف األحاديث السابقة تشير إلى أف نكاح المرأة ال يصح بدكف كلي،

 .(1)إذف كلييا فنكاحيا باطؿ
 :الع ؿ-ثالثا

فكاف  فبل يؤمف كقكعيا في الخديعة كالمفسدة، لك استقمت المرأة بنكاح نفسيا مف غير كلي،
 .(2)حفظا لممرأة كصيانة ليا قد النكاح؛البد مف اشتراط الكلي في ع

 الت ج ح:
فإنني أؤيد مذىب الجميكر بعدـ  بعد اإلطبلع عمى أقكاؿ العمماء كأدلتيـ في ىذه المسألة،

فالمرأة ضعيفة أماـ  ألف األب أك الكلي أدرل بما ىك أصمح لمفتاة، صحة النكاح مف غير كلي؛
فمك قمنا بصحة النكاح مف  دكف أم اعتبار لمصمحتيا،فقد تنجر كراء العاطفة  كالمغريات، الشيكات
جحاؼ بحؽ المرأة، ألدل ذلؾ إلى مفاسد جمة ال تحمد عقباىا، غير كلي  بما في ذلؾ مف ظمـ كا 

  خصكصا مع ما نراه في ىذا العصر مف االنفتاح كاالختبلط كقمة األمانة كالكرع كالتقكل.
االجتياد ال ينقض  كلـ ينقض؛ ألفمك قضى قاض بصحة النكاح ببل كلي نفذ حكمو، ف

 .باالجتياد، كألف المسألة مختمؼ فييا
 

                                           
 (.878الشافعي: األـ ) (1)
 (.195\7(، الزحيمي: الفقو اإلسبلمي )346\9ابف قدامة: المغني ) (2)
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 :الق ق  في المعاف بأقؿ مف خمس كممات -ثا  ا
تِانهَّوِ  خًٍَانَّزٍَِّ َّشْيٌٌَُ ؤَصًَْاجَيُىْ ًَنَىْ َّكٍُ نَّيُىْ شُيَذَاء بِنَّا ؤََفُغُيُىْ فَشَيَادَجُ ؤَدَذِىِىْ ؤَسْتَعُ شَيَادَا﴿ يقكؿ ا تعالى

ًََّذْسَئُا عَنْيَا انْعَزابَ ؤٌَْ ذَشْيَذَ ؤَسْتَعَ شَياداخٍ تِانهَّوِ  ًَانْخَايِغَحُ ؤٌََّ نَعْنَدَ انهَّوِ عَهَْْوِ بٌِ كَاٌَ يٍَِ انْكَارِتِنيَ* بََِّوُ نًٍََِ انظَّادِقنِيَ 

 (1)﴾هَْْيا بٌِْ كاٌَ يٍَِ انظَّادِقِنيًََانْخايِغَحَ ؤٌََّ غَضَةَ انهَّوِ عَ *بََِّوُ نًٍََِ انْكارِتِنيَ 
 ص  ة الم أل :

فمك  اآليات الكريمة السابقة كضحت أف المعاف ال يتـ إال بعد استكماؿ األيماف الخمسة،
قضى قاضو بحصكؿ الفرقة في المعاف بأقؿ مف خمس لفظات، ثـ تغير اجتياده إلى خبلؼ ما 

أف ينقض ما حكـ بو القاضي  قاضو بعده فيؿ لوأك إذا جاء  مقضى بو، فيؿ لو أف ينقض قضاءه
 األكؿم

 اختمؼ العمماء في ىذه المسألة عمى قكليف:
فإف  ثـ فرؽ القاضي بينيما، إذا التعف كؿ مف الزكجيف ثبلث مرات، :ؿال  ؿ األ  -

ف كاف قد أخطأ السنة الفرقة جائزة،  .(2)كبو قاؿ الحنفية ،كا 
 فإف المعاف ال يتـ، ،قؿ مف خمس كمماتإذا اقتصر المعاف عمى أ :يال  ؿ الثا  -

 .(5)كالحنابمة(4)كالشافعية (3)كبو قاؿ المالكية كبالتالي ال تحصؿ بو الفرقة،
  بب الخ ؼ:

 اختبلفيـ في األخذ بظكاىر النصكص الكاردة في الكتاب كالسنة،فمف أخذ بظاىر اآلية،
اىر اآلية قاؿ بجكاز المبلعنة كمف لـ يأخذ بظ قاؿ بعدـ جكاز المبلعنة بأقؿ مف خمس لفظات،

 .(6)اتبأقؿ مف خمس لفظ
 
 
 

                                           
 .(9-4سكرة النكر: اآليات مف )( 1)
 (.245\3(، الكاساني: بدائع الصنائع )47\7( المبسكط: السرخسي )2)
 (.84\83\2(، النفراكم: الفكاكو الدكاني )108\6ل )( مالؾ: المدكنة الكبر 3)
 (. 492\3(، الشربيني: مغني المحتاج )325\6(، النككم: ركضة الطالبيف )116\7( الرممي: نياية المحتاج )4)
 (.376\23(، ابف قدامة: المقنع )179\11(، ابف قدامة: المغني )599( البيكتي: الركض المربع )5)
 (.116\7(، الرممي: نياية المحتاج )47\7) ( السرخسي: المبسكط6)
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 أ ل  ال  ؿ األ ؿ:

 في المعاف بأقؿ مف خمس لفظات بما يمي:استدؿ القائمكف عمى جكاز الفرقة 
ف كانت عمى  ثـ فرؽ بينيما القاضي، ثبلث مرات، افالزكج إذا تبلعف فإف الفرقة جائزة، كا 

فينفذ قضاؤه كسائر  جتياد في مكضع يسكغ االجتياد فيو،ألف القاضي قد قضى باال خبلؼ السنة؛
قامتو مقاـ  ف العدد المنصكص في اآلية ال ينفي جكاز المعاف باألكثر،إحيث  ؛المجتيدات األخرل كا 

فمـ يكف الحكـ في اآلية منصكصا عميو بؿ كاف مسككتا  كما أنو أيضا ال يقتضي الجكاز، األكثر،
كما أف تكرار المعاف في  أداه اجتياده إلى أف األكثر يقكـ مقاـ الكؿ،ف فأصبح محبل لبلجتياد، عنو،

 .(1)كىذا المعنى متحقؽ في األكثر اآلية إنما جاء لمتأكيد كالتغميظ،
 أ ل  ال  ؿ الثا ي:

 استدؿ القائمكف بعدـ حصكؿ الفرقة في المعاف قبؿ إتماـ خمس لفظات بما يمي:
ألف ا  فإف نقص منيا لفظة كاحدة لـ يصح؛ س،مف شركط المعاف استكماؿ المفظات الخم

فبل  كما أف األلفاظ ىنا تقكـ مقاـ البينة، سبحانو كتعالى عمؽ الحكـ عمييا فبل يثبت الحكـ بدكنيا،
كما أف الحكـ بحصكؿ الفرقة قبؿ إتماـ المعاف مخالؼ لئلجماع فبل ينفذ كسائر  ،(2)يجكز نقصانيا

 .(3)الباطمة األحكاـ
 الت ج ح:

فإنني مع المذىب القائؿ بعدـ حصكؿ الفرقة  بعد ما تـ سرد آراء العمماء في ىذه المسألة،
كألف القرآف الكريـ  آلية عمى ذلؾ،لداللة ا في المعاف بيف الزكجيف إال بعد استكماؿ األلفاظ الخمسة؛

ة إلى أف القكؿ إضاف فنحف مأمكركف باالمتثاؿ لما جاء بو القرآف الكريـ، ال يذكر األعداد اعتباطا،
 بحصكؿ الفرقة بثبلث لعنات فيو مخالفة لمكتاب كالسنة.

فيي مبنية  كالحاصؿ أف ىذه المسألة تندرج تحت قاعدة االجتياد ال ينقض باالجتياد،
نفذ حكمو كلـ ينقض فمك قضى قاض بصحة المعاف بأقؿ مف خمس كممات  عمييا متفرعة عنيا،

 ض باالجتياد.أخذا بقاعدة االجتياد ال ينق ،ؤهقضا

                                           
 (.245\3(، الكاساني: بدائع الصنائع )48\47\7( السرخسي: المبسكط )1)
 (.376\23( ابف قدامة: الشرح الكبير )2)
 (.253\35كزارة األكقاؼ: المكسكعة الفقيية ) (3)
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 المطمب الثالث
 أث  ال اع ة في الع  بات

 :م ع ال صاص في المث ؿ أ ال:
 ص  ة الم أل :

لك قضى قاضو بمنع القصاص بالمثقؿ كاآللة الغميظة كالحجر الكبير، ثـ جاء قاضو آخر، فيؿ لو 
 اء نفسومأف ينقض قضاء القاضي األكؿم أك إذا تغير اجتياد القاضي نفسو، فيؿ لو أف ينقض قض
 البد مف تعريؼ المثٌقؿ كبياف آراء العمماء في ىذه المسألة لتكضيح صكرة المسألة أعبله.

 .(1)كالعصا كالحجر أك يفرؽ الجسـ، ىك ما ليس لو حد يجرح كال سف يطعف، ؿ:المث ّ 
القتؿ  في ىؿ يجب القصاص كاكاختمف ،(2)اتفؽ الفقياء عمى أف القتؿ بالمحدد يجب فيو القصاص

 مثقؿ عمى قكليف:بال
 .(3)كبو قاؿ الحنفية ال يجب القصاص في القتؿ بالمثقؿ، ال  ؿ األ ؿ: -
 ،(5)كالشافعية ،(4)لمالكيةكبو قاؿ ا القصاص في القتؿ بالمثقؿ،يجب  ال  ؿ الثا ي: -

 .(7)كالصاحباف مف الحنفية ،(6)كالحنابمة
  بب الخ ؼ:

 اختبلفيـ في ىذه المسألة يرجع إلى سببيف: 
قاؿ بكجكب القصاص  فمف أخذ بظكاىر كعمكـ النصكص، دالؿ بعمكـ النصكص،االست .1

 في حيف مف قاؿ أف القصاص يجب في المحدد دكف المثقؿ، بالمثقؿ كالمحدد، في القتؿ
بكجكب القصاص  ذىبكا إلى أف تمؾ النصكص خصصت باألحاديث الكاردة عف النبي 

 .(8)في المحدد دكف المثقؿ

                                           
 (.230\6( الزحيمي: الفقو اإلسبلمي )1)
 (.337\32فقيية )( كزارة األكقاؼ: المكسكعة ال2)
(، الغنيمي: المباب 103\3(، السمرقندم: تحفة الفقياء )156\155\1( ابف عابديف: حاشية ابف عابديف )3)
(3\41.) 
 (.303\8(، الحطاب: مكاىب الجميؿ )442\4( الدسكقي: حاشية الدسكقي )4)
 (210\10(، الرافعي: العزيز شرح الكجيز )313( المزني: مختصر المزني )5)
 (.193\192\7(، ابف مفمح: المبدع )351\9(، ابف مفمح: الفركع )445\11ابف قدامة: المغني ) (6)
 (.42\3( الغنيمي: المباب )7)
 (.234\6الزحيمي: الفقو اإلسبلمي كأدلتو ) (8)
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فمف قاؿ بتحقؽ العمدية في آلة القتؿ  عمد في آلة القتؿ بالمثقؿ،في تحقؽ ال اختبلفيـ .2
كمف قاؿ بعدـ تحقؽ العمد في آلة القتؿ  قاؿ بكجكب القصاص في القتؿ بالمثقؿ، بالمثقؿ،

 . (1)ألنو شبو عمد بالمثقؿ قاؿ بعدـ كجكب القصاص في القتؿ بالمثقؿ؛
 أ ل  ال  ؿ األ ؿ:

 بالمثقؿ بالسنة كالعقؿ:استدؿ القائمكف عمى نفي القصاص  
                     مف ال   : -أ ال

 .(2) "اَل َقَ َ  إالَّ ِبال َّْ ؼِ " :قاؿ رسكؿ ا  عف أبي بكرة، .1
  ج  ال الل :

 .(3)كالسيؼ مف المحدد الحديث يشير إلى نفي القصاص بغير السيؼ، 
 .(4)"ؿف اإلبْ ائ  مِ ما صَ  العَ   طِ  ؿ ال َّ تِ قَ  ،قت ؿ الخطأ  ب  العم " :قكلو  .2

  : ج  ال الل 
إذف  كغير جارحة، مف المثقؿ، ككبلىما ، الدية في السكط كالعصا النبي فقد أكجب  

 .(5)ألنو شبو عمد فالقتؿ بالمثقؿ يجب فيو الدية دكف القصاص؛
 مف المع  ؿ: ثا  ا:

 تؿ غالبا؛كال يمكف ضبطو بما يق فيجب ضبطو بمظنتو، العمد ال يمكف اعتباره بنفسو، 
 .(6)فكجب ضبطو بما يجرح بدكنو في الجرح الصغير، لحصكؿ العمد

 أ ل  ال  ؿ الثا ي:
 استدؿ القائمكف عمى كجكب القصاص في المثقؿ بالكتاب كالسنة:

                                           
 (.448\447\11( ابف قدامو: المغني )1)
، كقاؿ عنو 2668إال بالسيؼ، ح رقـ   (، كتاب الديات، باب ال قكد454( أخرجو ابف ماجو: سنف ابف ماجو )2)

 األلباني حديث ضعيؼ.
 (.122\26المبسكط: السرخسي ) ( 3)
،كقاؿ عنو 2227(،ح رقـ 447أبي ماجو،كتاب الديات،باب دية شبو العمد مغمظة،): سنف بف ماجو( أخرجو ا4)

 .األلباني حديث صحيح
 (.339\32مكسكعة الفقيية )(، كزارة األكقاؼ: ال234\6الزحيمي: الفقو اإلسبلمي ) (5)
 (.447\11ابف قدامة: المغني ) (6)
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 الكتاب: أ ال:
ًَيٍَْ قُرِمَ يَظْهٌُياً ﴿ لو تعالىكقك  ،(1) ﴾َّا ؤَُّّيَا انَّزٍَِّ آيَنٌُاْ كُرِةَ عَهَْْكُىُ انْقِظَاصُ فِِ انْقَرْهََ﴿ قكلو تعالى

 .(2) ﴾فَقَذْ جَعَهْنَا نٌَِنِِّْوِ عُهْطَاَاً
  : ج  ال الل 

 ألنو قتؿ ظمما، في اآليتيف السابقتيف قد أكجب القصاص عمى القاتؿ؛ نجد بأف ا 
 .(3)دكف التفريؽ بيف القتؿ بالمثقؿ أك بالمحدد

 ال   : -  اثا
 .(4)"ا  َ ا أف  ُ مَّ ي  ا ِ    إمَّا أف  ؤ  ُ  َقِت ٌؿ َفُهَ  ِبَخْ ِ  ال َِّظ َ ْ ِف،َ َمْف ُقِتَؿ لَ " :قكلو  .1

   ج  ال الل :
 بيف القصاص أك الدية، إلى مف قتؿ لو قتيؿ فيك مخير في الحديث السابؽ أشار النبي 

 .(5)فيك شبيو بالمحدد فالقتؿ بالمثقؿ ىك مما يقتؿ غالبا،
 ِ  ًّا َ ضَّ  َْأَس َجاِ َ ٍ  َبْ َف َحَجَ ْ ِف ِق َؿ: َمْف َفَعَؿ َهَذا ِبِؾ، َأُفَ ٌف َأفَّ َ هُ " عف أنس بف مالؾ .2

؟ َفَأْ َمَأْت ِب َْأِ َها َفُأِخَذ اْلَ ُه ِ يُّ َفاْعَتَ َؼ َفَأَمَ  ِبِ  ال َِّبيُّ  َي اْلَ ُه ِ يُّ   َأُفَ ٌف، َحتَّى ُ م 
 .(6)"َفُ ضَّ  َْأُ ُ  َبْ َف َحَجَ ْ فِ 

   ج  ال الل :
 كىك مف المثقؿ. الحديث فيو داللة عمى كجكب القصاص بالحجر،

 الت ج ح:
كما أف القكؿ بعدـ كجكب  لقكتيا، مف خبلؿ أدلة الفريقيف يتبيف رجحاف أدلة الجميكر؛

ىربا مف  بو القتؿ في المثقؿ فيو ذريعة لضعاؼ النفكس باإلقداـ عمى القتؿ القصاص في
 صاص. الق

                                           
 ( .178( سكرة البقرة: اآلية )1)
 (.33( سكرة اإلسراء: اآلية )2)
 (.448\11( ابف قدامة: المغني )3)
ح رقـ  ،(5\4( أخرجو البخارم: صحيح البخارم ، كتاب الديات، باب مف قتؿ لو قتيؿ فيك بخير النظيريف، )4)

6880. 
 (.448\11( ابف قدامة: المغني )5)
 .6876ح رقـ  ،(4\4( أخرجو البخارم: صحيح البخارم ، كتاب الديات، باب سؤاؿ القاتؿ حتى يقر،)6)
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كلـ ينقض ألف ىذه  اؤهلذلؾ فمك قضى قاض بمنع القصاص في المثقؿ نفذ قضكنتيجة 
 كاالجتياد ال ينقض باالجتياد. ،المسألة خبلفية اجتيادية
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 قتؿ الم مـ بالذمي ثا  ا:
 ص  ة الم أل :

الفقياء عمى  كاكاتفق ،(1)اتفؽ الفقياء عمى كجكب القصاص عمى الكافر إذا قتؿ مسمما 
كالذمي  ،(2)فيقتؿ المسمـ بالمسمـ لجاني مع مساكاتو لممجني عميو في الديف،كجكب القصاص عمى ا

، فمك (5)كما اتفؽ الفقياء عمى أف المسمـ ال يقتؿ بقتمو حربيا ،(4)كالمستأمف بالمستأمف ،(3)بالذمي
قضى قاضو بقتؿ المسمـ بالكافر الذٌمي، ثـ تغير اجتياده فيؿ لو أف ينقض اجتياده األكؿم أك إذا 

 اء قاضو آخر، فيؿ لو أف ينقض ما حكـ بو القاضي األكؿمج
 كاختمؼ الفقياء في قتؿ المسمـ بالذمي عمى قكليف: 

 ،(6)*كبو قاؿ المالكية كاشترطكا أال يهقتؿ غيمة ال يقتؿ المسمـ بالذمي، ال  ؿ األ ؿ: -
 .(8)كالحنابمة ،(7)كالشافعية

 .(9)فيةكبو قاؿ الحن يقتؿ المسمـ بالذمي، ال  ؿ الثا ي: -
   بب الخ ؼ:

 سبب الخبلؼ في المسألة يرجع إلى: 
فمف قاؿ يشترط في  ماختبلفيـ ىؿ يشترط المكافأة بيف القاتؿ كالمقتكؿ في القصاص 

كمف قاؿ ال يشترط في  قاؿ بعدـ قتؿ المسمـ بالذمي، القصاص المكافأة بيف القاتؿ كالمقتكؿ،
 .(10)بقتؿ المسمـ بالذميقاؿ  بيف القاتؿ كالمقتكؿ، القصاص المكافأة
 أ ل  ال  ؿ األ ؿ:

 بالكتاب كالسنة كالمعقكؿ: استدؿ القائمكف بعدـ قتؿ المسمـ بالذمي، 

                                           
 (.10\5(، الشيرازم: الميذب )11\12( الماكردم: الحاكم )1)
 (.127\5(، ابف قدامة: المغني )10\5( الشيرازم: الميذب )2)
 (.4\6) ( نظاـ: الفتاكل اليندية3)
 (.144\3( الغنيمي: المباب )4)
 (.261\12( الحؽ آبادم: عكف المعبكد )5)
 (.399\2(، ابف رشد: بداية المجتيد )319\2( النفراكم: الفكاكو الدكاني )6)

 (.667االغتياؿ،كىك القتؿ عمى كجو الغفمة ،انظر: المعجـ الكسيط)*الغ م :
 (.11\12( الماكردم: الحاكم )7)
 (.30\6(، البيكتي: شرح منتيى اإلرادات )100\25م: اإلنصاؼ )( المرداك 8)
 (.60\24( العيني: عمدة القارم )9)
 (.263\33كزارة األكقاؼ: المكسكعة الفقيية )انظر ( 10)
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 الكتاب: -أ ال
 .(1) ﴾ؤَفًٍََ كَاٌَ يُاْيِنًا كًٍََ كَاٌَ فَاعِقًا نّا َّغْرًٌٌََُ﴿ قكلو تعالى .1

 .(2)﴾ؤَفَنَجْعَمُ انًُْغْهًِنِيَ كَانًُْجْشِيِنيَ﴿ كقكلو تعالى .2
  : ج  ال الل 

 كالقصاص مبناه عمى المساكاة، اآليتاف الكريمتاف أشارتا إلى عدـ مساكاة المؤمف بالكافر،
 .(3)فنتيجة لذلؾ ال يقتؿ المسمـ بالذمي كالمساكاة بينيما منتفية،

 ال   : ثا  ا:
ـْ  َ " قاؿ: أف النبي  ،عف عمي  .1 ، َ ُه ـْ ، اْلُمْؤِمُ  َف َتَكاَفُأ ِ َماُؤُه ـْ ٌ  َعَمى َمْف ِ َ اُه

، َأاَل اَل ُ ْ َتُؿ ُمْؤِمٌف ِبَكاِفٍ ، َ اَل ُذ  َعْهٍ  ِبَعْهِ هِ  ـْ ـْ َأْ َ اُه ِتِه  .(4)"َ َ ْ َعى ِبِذمَّ
   ج  ال الل :

دكف فرؽ بيف شريؼ  متساكية في القصاص، المؤمنيف يستدؿ مف الحديث السابؽ أف دماء 
 كيفيـ منو أف غير المسمـ ال يكافئ دمو دـ المسمـ، أك أنثى،كضيع أك صغير أك كبير أك ذكر  أك
ذا "ال يقتؿ مسمـ بكافر" فيو دليؿ عمى عدـ قتؿ المسمـ  كفي قكلو كاف ال يكافئو فبل يقتؿ بو، كا 

 .(5)فتعـ كؿ كافر ألف لفظ الكافر ىنا نكرة في سياؽ النفي، بالكافر؛
ـْ َ ْىٌء َما َلْ َس ِفى " :قاؿ سألت عمي  ما ركاه الشعبي عف أبي جحيفة، .2 َهْؿ ِعْ َ ُك

َفَ اَؿ َ الَِّذ  َفَمَؽ اْلَحبَّ َ َب ََأ ال ََّ َمَ  َما ِعْ َ َ ا ِإالَّ َما ِفى اْلُ ْ آِف، ِإالَّ َفْهًما ُ ْعَطى  ،اْلُ ْ آفِ 
ِح َق ِ َ ُجٌؿ ِفى ِكتَاِبِ ، َ َما ِفى  ِح َقِ  َقاَؿ الْ الصَّ َعْ ُؿ، َ ِفَكاُؾ اأَلِ  ِ ، َ َأْف . ُقْمُت َ َما ِفى الصَّ

ـٌ ِبَكاِف ٍ  اَل ُ ْ َتَؿ ُمْ ِم
(6). 

 المع  ؿ: -الثاث
كمف ثـ  فبل يرتفع إلى درجة المسمـ، كالذمي ناقص بكفره، القصاص يشترط فيو المساكاة، 

 ؿفيك يقك  كقد كصؼ ا الكافر بأنو كالميت، ألف الكفر مف أعظـ النقائص، المسمـ بو؛ فبل يقتؿ

                                           
 (.18( سكرة السجدة: اآلية )1)
 (.35( سكرة القمـ: اآلية )2)
 (.12\12الماكردم: الحاكم ) (3)
(، كقاؿ 4530(، حديث رقـ )496داكد، كتاب الديات، باب أيقاد المسمـ بالكافر، )أخرجو أبك داكد: سنف أبي ( 4)

 كقاؿ عنو األلباني حديثه صحيح.
 (.261\12( الحؽ آبادم: عكف المعبكد )5)
 .6915ح رقـ ،(13\12\9( أخرجو البخارم: صحيح البخارم، كتاب الديات، باب ال يقتؿ مسمـ بكافر، )6)
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 فبل مساكاة بيف مف ىك ميت مف كجو، كالمعنى أم كافر فرزقناه اليدل، ،(1)﴾ؤًََيٍَْ كَاٌَ يَْْرًا فَإَدَْْْْنَاهُ﴿
 .(2)كبيف مف ىك حي مف كؿ كجو

 أ ل  ال  ؿ الثا ي:
 بالكتاب كالسنة كاألثر: استدؿ القائمكف بقتؿ المسمـ بالذمي، 

 :الكتاب أ ال:
انَّزٍَِّ آيَنٌُاْ كُرِةَ عَهَْْكُىُ انْقِظَاصُ فِِ انْقَرْهََ انْذُشُّ تِانْذُشِّ ًَانْعَثْذُ تِانْعَثْذِ ًَاألَُصََ َّا ؤَُّّيَا ﴿ قكلو تعالى .1

 .(3)﴾تِاألَُصََ

ٌَ تِاألُرٌُِ ًَانغٍَِّّ تِانغٍِِّّ ًَكَرَثْنَا عَهَْْيِىْ فِْيَا ؤٌََّ اننَّفْظَ تِاننَّفْظِ ًَانْعٍََْْ تِانْعٍَِْْ ًَاألََفَ تِاألََفِ ًَاألُرُ﴿ قكلو تعالى .2

 .(4) ﴾ًَانْجُشًُحَ قِظَاصٌ
   ج  ال الل :

كال  شرع القصاص مف دكف فرؽ بيف قتيؿ كقتيؿ، في اآليتيف السابقتيف نرل بأف ا  
 .(5)فيقتؿ المسمـ بو فيندرج تحت ىذا العمـك الذمي، نفس كنفس،

 مف ال   : -ثا  ا
أقاد مسمما  كقاؿ الرمادم: أقاد مسمما قتؿ ييكدم، ف النبي أ ما ركم ابف البيمماني، 

 .(6)"أنا أحؽ مف كفى بذمتو" كقاؿ: بذمي،
 مف األث : -ثالثا

فأشار  كجفينة، قتؿ اليرمزاف، ،ما ركم أف عبيد ا بف عمر بف الخطاب لما مات أبكه 
 .(7)بقتمو بيما المياجركف عمى عثماف 

                                           
 (.122( سكرة األنعاـ: اآلية )1)
 (.132\131\26السرخسي: المبسكط ) (2)
 (.178( سكرة البقرة: اآلية )3)
 (.45( سكرة المائدة: اآلية )4)
 (.237\7( الكاساني: بدائع الصنائع )5)
،حديث مرسؿ،  3260(، ح رقـ 157\4كتاب الحدكد كالديات )أخرجو الدارقطني:سنف الدار قطني،(6)

 .(335\4الزيمعي:نصب الراية)
 (.194\3الطحاكم: شرح معاني اآلثار )ر انظ( 7)
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  : ج  ال الل 
 فالصحابة أشاركا عمى عثماف  السابؽ داللة كاضحة عمى قتؿ المسمـ بالذمي،في األثر  

 .(1)كىما ذمياف بقتؿ عبيد ا لقتمو اليرمزاف كجفينة،
 م اق   أ ل  ال  ؿ الثا ي:

 كقشت أدلة القكؿ الثاني بما يمي:ن 
كالعمماء  في المؤمنيف خاصة،نزلت بأف اآلية األكلى  نكقش كجو الداللة باآليات السابقة، -أ 

 كاآلية الثانية فيي حكاية متفقكف أف المسمـ يقاد بالمسمـ مف غير فصؿ بيف قتيؿ كقتيؿ،
فيذا  كلك سممنا بعمكـ اآليتيف، كقد اختمؼ العمماء في جكاز االحتجاج بو، شرع مف قبمنا،

  .(2)بعدـ قتؿ المسمـ بالكافر مخصكص بما صح عف النبي  العمكـ
 (3)كال يصح االحتجاج بو بأنو ضعيؼ كال إسناد لو،ا بو الذم استدلك الحديث أف  -ب 
بأف الصحابة أشاركا بقتؿ عبيد ا لقتمو أما بالنسبة لما استدلكا بو مف األثر فقد نكقش  -ج 

كعمى فرض أف  ،(4)كال خبلؼ في أف المسمـ يقتؿ بالمسمـ قصاصا ككاف مسمما، اليرمزاف،
 تؿ بنتا ألبي لؤلؤة المجكسي تدعى اإلسبلـ،فإف عبيد ا ق أف اليرمزاف لـ يكف قد أسمـ،

 .(5)فتككف اإلشارة بقتمو قصاصا لقتمو ليا
 الت ج ح:

أرجح ما ذىب إليو الجميكر بعدـ  بعد طرح أدلة الفريقيف في مسألة قتؿ المسمـ بالذمي، 
تؿ ذلؾ لقكة ما استدلكا بو مف آيات قرآنية كأحاديث صحيحة تشير إلى عدـ ق قتؿ المسمـ بالذمي؛

بما كرد عميو مف اعتراض  خصكصا أف ما استدؿ بو أصحاب القكؿ الثاني ضعيؼ المسمـ بالذمي،
 .كمناقشة

ألنيا  كبناء عمى ذلؾ تككف ىذه المسألة مندرجة تحت قاعدة االجتياد ال ينقض باالجتياد؛ 
استنادا فمك قضى قاض بقتؿ المسمـ بالذمي فإف قضاءه ينفذ كال ينقض  مسألة اجتيادية خبلفية،

 إلى قاعدة االجتياد ال ينقض باالجتياد.

                                           
: المحمى ) (1)  (.351\10ابف حـز
 (.65\64\6الزركشي: شرح الزركشي ) (2)
 (.65\6الزركشي: شرح الزركشي ) (3)
: المحمى ) (4)  (.351\10ابف حـز
 (.192\12(، البييقي: معرفة السنف كاآلثار )194\3الطحاكم: شرح معاني اآلثار ) (5)
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فإف جميع التطبيقات الفقيية السابقة إنما ىي فركع لقاعدة االجتياد ال ينقض كفي الختاـ  
فمك  فينعكس حكـ القاعدة عمييا، جتياد،ألنيا بنيت عمى اجتياد كاالجتياد ال ينقض باال باالجتياد،

ف كاف  األكؿ، االجتياد ينقضلـ  جاء قاض مف بعده أك ،حكـ الحاكـ بشئ ثـ تغير اجتياده كا 
إال أنو إذا حدثت الكاقعة مرة أخرل فإنو يحكـ باجتياده  الثاني أقكل منو ما لـ يخالؼ دليبل قطعيا،

ثـ تغير اجتياده إلى عدـ قتؿ المسمـ بالذمي فإف  فمثبل لك حكـ حاكـ بقتؿ المسمـ بالذمي، الثاني،
كىذا األمر  كاالجتياد ال ينقض باالجتياد، ألنو في كبل الحالتيف اجتيد، حكمو األكؿ ال ينتقض؛

كالنكاح مف غير  لفركع الفقيية السابؽ ذكرىا في ىذا الفصؿ كخيار المجمس،عمى اينطبؽ تماما 
 ية إذا حكـ الحاكـ فييا فإنو ال ينقض حكموفكؿ مسألة اجتياد األخرل،لمسائؿ كلي كغيرىا مف ا

   .باجتياد آخر



 

 

 

 
  بعبعااالمبحث ال  المبحث ال  

  ل اع ةل اع ة  مخالق مخالق ف  ع ف  ع 
  "االجتها  ال    ض باالجتها ""االجتها  ال    ض باالجتها "

  ::كيشتمؿ عمىكيشتمؿ عمى
  ..نقض الحمي لممصمحة العامةنقض الحمي لممصمحة العامة  ::أكالن أكالن 
  ..نقض القسمة إذا ظير فييا غبف فاحشنقض القسمة إذا ظير فييا غبف فاحش  ::ثانيان ثانيان 
  ..نقض بينة الخارج ببينة الداخؿنقض بينة الخارج ببينة الداخؿ  ::ثالثان ثالثان 
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 لمبحث ال ابعا
   ال    ض باالجتها  اع ة االجتهاف  ع مخالق  ل                        

 
يجدر بنا الحديث عف  ،كافة تفصيبلتياببعد الكقكؼ عمى قاعدة االجتياد ال ينقض باالجتياد 

ذكر العمماء بعض الفركع الفقيية المستثناة مف قاعدة االجتياد ال حيث  مستثنيات تمؾ القاعدة،
كىي عمى النحك الجتياد كالتي أخذت حكما يخالؼ قاعدة االجتياد ال ينقض با ينقض باالجتياد،

 -التالي:
   ض الحمى لممصمح  العام أ اًل: 

 أم بمعنى تخصيص بعض األراضي الميجكرة لرعي دكابة، ،لئلماـ أف يحمي الحمى 
ماـ اآلخر مئلف فإذا مات اإلماـ أك عزؿ، كالخيكؿ المخصصة لمجياد في سبيؿ ا، كدكاب جنده،

رعاية لممصمحة  لحمي أف ينقض ما قاـ بو اإلماـ األكؿ؛مف بعده إذا رأل أف المصمحة في نقض ا
كلك أراد  "لئلماـ الحمى، يقكؿ السيكطي ،(1)فقد تتغير المصمحة بحسب الظركؼ كاألحكاؿ العامة،

،كمقابؿ األصح لـ ينقض ما حماه (2)ألنو لممصمحة كقد تتغير" فمو ذلؾ في األصح؛ مف بعده نقضو
 الجتياد.اإلماـ؛ألف االجتياد ال ينقض با

مف خبلؿ ما سبؽ فإننا نرل بأف األكؿ اجتيد كالثاني اجتيد، كاألصؿ أف ال ينقض االجتياد 
نقض اجتياد األكؿ؛مراعاة كلكف مع ذلؾ فإف أكثر العمماء يقكلكف بأنو يجكز لئلماـ  باجتياد آخر،

 لممصمحة العامة.
 

   ض ال  م  إذا ظه  ف ها غبف فاحش :ثا  اً 
كاألرض الكاسعة المستكية  ي التي تككف في المثميات كالحبكب كالدراىـ،كى ق م  اإلجبا :

فإنو يجبر عمى  فإذا طمب أحد الشريكيف القسمة كأبى اآلخر، كالمباني كالدكر الكاسعة، األجزاء،
 .(3)فيي مف باب فرز الحؽ ال البيع ،منعا لمضرر الحاصؿ بيف الشريكيف القسمة؛

 

                                           
 (.27(، الزحيمي: تغير االجتياد )116نجيـ : األشباه كالنظائر ) ابفانظر ( 1)
 (.249\1( السيكطي: األشباه كالنظائر )2)
(، الزحيمي: الفقو اإلسبلمي 343\5(، البجيرمي: حاشية البجيرمي )339\7الغزالي: الكسيط في المذىب )انظر (3)
(5\662.) 
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عند  اكحيف اأك جكر  اكتبيف أف ىناؾ غمط في قسمة إجبار، فإذا قسـ القاسـ بيف الشركاء
كالسبب في  كاالجتياد ال ينقض باالجتياد، مع أنيا كانت باجتياد القاسـ، نقضت القسمة، القاسـ،

كفي ذلؾ المقاـ يقكؿ ابف نجيـ" كالجكاب أف  ،(1)ذلؾ فكات شرط العدالة كاإلنصاؼ في االبتداء
كما لك  ء،فظير أنيا لـ تكف صحيحة مف االبتدا اء كىك العدالة،نقضيا لفكات شرطيا في االبتد

 .(2)ظير خطأ القاضي لفكات شرط فإنو ينقض قضاؤه"
نقضت لفكات شركطيا في  لى األك  ألف القسمةكالكاقع أنو ال اشكاؿ في ىذه المسألة ؛

 .القسمة القاسـ، أك ألف النقض سببو عدـ، كجكد الشرط المعتبر في
 

 ب    الخا ج بب    ال اخؿ:   ض ثالثاً 
في دار، أحدىما خارج عف الدار، كالثاني داخؿ فييا، فأقاـ الخارج بينة  أف يتنازع اثناف

الدار داره، كأف الشخص الذم فييا غاصب ليا، كرفع األمر إلى القاضي؛ فحكـ لو  ادعى فييا أف
أنو  ار قد كرثيا عف أبيو، أكبناء عمى بينتو، ثـ أقاـ الداخؿ بينة شيدت لو بأف ىذه الد القاضي

لعدـ  ألنو إنما قضى لمخارج أكال؛ ؛قاضي لو بناء عمى البينة الجديدةاشتراىا بحر مالو؛ فحكـ ال
فمما ظيرت بينة جديدة لمداخؿ،كترجحت عمى بينة الخارج نقض الحكـ األكؿ  تكافر بينة لمداخؿ،

 .(3)ىذا ىك األصح في الرافعي ،بالثاني
يقكؿ اليركم في االجتياد؛ألف االجتياد ال ينقض باالجتياد، ال ينقض  كفي مقابؿ األصح

لما فييا مف  أشكمت عمي ىذه المسألة منذ نيؼ كعشريف عاما؛ قاؿ القاضي حسيف: اإلشراؼ"
  .(4)ثـ استقر رأيي عمى أنو ال ينقض" كتردد جكابي، نقض االجتياد باالجتياد،

 
مع  مستثناة مف قاعدة االجتياد ال ينقض باالجتياد،كبالتالي يظير لنا أف الفركع السابقة 

القاعدة تشير إلى أف "االجتياد ال ينقض ك  كنقضت أيضا باالجتياد، أنيا كقعت باجتياد،
 باالجتياد".

                                           
 (.96\1(، الزركشي: المنثكر )249\1األشباه كالنظائر) (، السيكطي:116( ابف نجيـ: األشباه كالنظائر )1)
 (.116( ابف نجيـ: األشباه كالنظائر )2)
 (.28\27، الزحيمي: تغير اإلجتياد )(96\95\3)( الزركشي: المنثكر 3)
 (.250\1( السيكطي:األشباه كالنظائر)4)



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الخاتمةالخاتمة
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 الخاتم 
 

"قاعدة االجتياد ال ينقض باالجتياد كأثرىا  مكضكع في تـ بحمد ا ما أردت جمعو ككتابتو 
 كما أف ينفع بو اإلسبلـ كالمسمميف، كاسأؿ ا العظيـ رب العرش الكريـ، ي األحكاـ الشرعية"،ف

 أسألو سبحانو كتعالى أف يجعؿ بحثي ىذا في ميزاف حسناتي يكـ القيامة يكـ ال ينفع ماؿ كال بنكف
ل كـ أهـ ال تائج التي تـ الإنو كلي ذلؾ كالقادر عميو،  إال مف أتى بقمب سميـ،  هي  ت صؿ إل ها، ا 

 -كما  مي:
 دلت نصكص الكتاب كالسنة كاإلجماع عمى حجية االجتياد. .1
مجتيد  مجتيد التخريج، المجتيد المنتسب، المجتيد المطمؽ، مراتب المجتيديف ىي: .2

 مجتيد الباب الكاحد. حفاظ المذىب، الترجيح،
 الراجح جكاز تجزؤ االجتياد. .3
 كالسنة، القرآف الكريـ، ض باالجتياد""االجتياد ال ينق دؿ عمى اعتبار قاعدة .4

 كاإلجماع كاآلثار الكاردة عف الصحابة رضكاف ا عمييـ.

عدـ مخالفتيا لنصكص  مف شركط إعماؿ قاعدة "االجتياد ال ينقض باالجتياد" .5
كأال تقكـ عمى بينة مزكرة أك ظمـ  الكتاب أك السنة أك اإلجماع أك المصمحة العامة،

عمى نقض االجتياد باألدلة القطعية مف نصكص الكتاب  اتفؽ الفقياء أك حيؼ.
 كالسنة المتكاترة.

كخرج منيا بحكـ دكف أف يحكـ بيا حكـ  إذا اجتيد المجتيد لنفسو في حادثة ما، .6
 فإنو ينقض اجتياده األكؿ بالثاني. ثـ اجتيد في نفس الكاقعة مرة أخرل، حاكـ،

ثـ اجتيد  حاكـ، يا بحكـ كحكـ بياكخرج من إذا اجتيد المجتيد لنفسو في حادثة ما، .7
 فإنو ال ينقض اجتياده األكؿ بالثاني. في نفس الكاقعة مرة أخرل،

إذا اجتيد المجتيد لغيره في مسألة ما، كلـ يحكـ بيا حكـ حاكـ، ثـ تغير اجتياد  .8
فإنو ال ينقض االجتياد السابؽ  ،المجتيد إلى اجتياد آخر بخبلؼ اجتياده السابؽ

 بالبلحؽ.
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بيا حكـ  كحكـالمجتيد لغيره في مسألة ما، الفقياء عمى أف المجتيد إذا اجتيد اتفؽ  .9
فإف  ،حاكـ، ثـ تغير اجتياد المجتيد إلى اجتياد آخر بخبلؼ اجتياده السابؽ

 حفاظا عمى مصمحة الحكـ كالحكاـ. االجتياد ال ينقض؛
الفركع  نتج عنو الكثير مف العمؿ بمكجب قاعدة "االجتياد ال ينقض باالجتياد" .11

 ألنيا بنيت عمى االجتياد، فيي نماذج تطبيقية لمقاعدة، المندرجة تحت ىذه القاعدة،
 كاالجتياد ال ينقض باالجتياد.

كنقض القسمة  "االجتياد ال ينقض باالجتياد"، ذكر العمماء فركعا مستثناة مف قاعدة .11
 كنقض الحمى لممصمحة. إذا ظير فييا غبف فاحش،
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 -الت ص ات:أهـ 
 

 "االجتياد ال ينقض باالجتياد"؛ الباحثيف بمزيد مف الكتابة كالبحث حكؿ مكضكع أكصي .1
 كصبلحية ىذا المكضكع لكؿ زماف كمكاف. لحيكيتو،

كذلؾ مف  دعـ البحث العممي مف قبؿ الدكلة ك تكريس كافة الجيكد كاإلمكانيات الممكنة، .2
قد جكائز تشجيعية كع خبلؿ تخصيص ميزانية محددة لبلرتقاء بمستكل البحث العممي،

 لمنيكض بالعمـ كالعمماء.



 

 
 
 

  القها س العام القها س العام 
  فه س اد ات ال  آ   فه س اد ات ال  آ   
  فه س األحا  ث ال ب   فه س األحا  ث ال ب   
  فه س المصا    الم اجعفه س المصا    الم اجع

  فه س الم ض عاتفه س الم ض عات
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 فه س اد ات ال  آ   
 

 الصقح  الصقح  ال   ة  قمها اد   ـ
 1 1 التكبة 79 ﴾ًَانَّزٍَِّ ال َّجِذًٌَُ بِالَّ جُيْذَىُىْ﴿  .1

 4 5 األنبياء 79-78 ﴾ ...ًَدَاًًُدَ ًَعُهًََْْاٌَ بِرْ َّذْكًَُاٌِ فِِ انْذَشْزِ﴿  .2

 4 6 الشكرل 38 ﴾ًبرا جاءىى ؤيش يٍ األيٍ ؤً اخلٌف  ؤراعٌا تو﴿  .3

 18 15 البقرة 228 ﴾ًَانًُْطَهَّقَاخُ َّرَشَتَّظٍَْ تِإََفُغِيٍَِّ شاَلشَحَ قُشًُءٍ﴿  .4

 21 17 طو 114 ﴾عِهًًْا ًَقُمْ سَبِّ صِدَِِْ﴿  .5

ًَقُشْآًَا فَشَقْنَاهُ نِرَقْشَؤَهُ عَهََ اننَّاطِ عَهََ يُكْسٍ ًَََضَّنْنَاهُ ﴿  .6

 ﴾ذَنْضِّهًا

 22 18 اإلسراء 116

َّا ؤَُّّيَا انَّزٍَِّ آيَنٌُا ؤَطِْعٌُا انهَّوَ ًَؤَطِْعٌُا انشَّعٌُلَ ًَؤًُْنِِ ﴿  .7

 ﴾األَيْشِ يِنْكُىْ

 29 25 النساء 59

 29 25 التكبة 122 ﴾فَهٌَْال ََفَشَ يٍِْ كُمِّ فِشْقَحٍ يِنْيُىْ طَائِفَحٌ نَِْرَفَقَّيٌُا فِِ انذٍِِّّ﴿  .8

 32 28 النحؿ 43 ﴾فَاعْإَنٌُا ؤَىْمَ انزِّكْشِ بٌِْ كُنْرُىْ ال ذَعْهًٌٌََُ﴿  .9

 35 31 البقرة 127 ﴾ًَبِرْ َّشْفَعُ بِتْشَاىِْىُ انقٌََاعِذَ يٍَِ انثَْْدِ ًَبِعًَْاعِْمُ﴿  .11

 35 31 النحؿ 26 ﴾فَإَذََ انهَّوُ تُنَْْاََيُىْ يٍَِ انْقٌََاعِذِ﴿  .11

 35 31 النكر 61 ﴾ًَانْقٌََاعِذُ يٍَِ اننِّغَاء انهَّاذِِ نَا َّشْجٌٌَُ َِكَادًا﴿  .12

 36 32 النحؿ 91 ﴾ًَال ذَنقُضٌُا األًََّْاٌَ تَعْذَ ذٌَْكِْذِىَا﴿  .13

 36 32 البقرة 27 ﴾عَيْذَ انهَّوِ يٍِْ تَعْذِ يِْصَاقِوِ ًَانَّزٍَِّ َّنقُضٌٌَُ﴿  .14

 42 38 األنفاؿ 69، 68 ﴾يَا كَاٌَ نِنَثٍِِّ ؤٌَْ َّكٌٌَُ نَوُ ؤَعْشٍَ دَرََّ ُّصْخٍَِ فِِ األَسْعِ﴿  .15

 46 42 األحزاب 36 ﴾ًَيَا كَاٌَ نًُِاْيٍٍِ ًَال يُاْيِنَحٍ بِرَا قَضََ انهَّوُ ًَسَعٌُنُوُ ؤَيْشًا﴿  .16

 47 43 البقرة 275 ﴾ًَؤَدَمَّ انهَّوُ انْثَْْعَ ًَدَشَّوَ انشِّتَا﴿  .17

 47 43 المائدة 91َّا ؤَُّّيَا انَّزٍَِّ آيَنٌُاْ بًَََِّا انْخًَْشُ ًَانًَْْْغِشُ ًَاألََظَابُ ًَاألَصاْلَوُ ﴿  .18
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 الصقح  الصقح  ال   ة  قمها اد   ـ
 ﴾سِجْظٌ

 48 44 األنفاؿ 66، 65 ﴾ ....َّا ؤَُّّيَا اننَّثُِِّ دَشِّعِ انًُْاْيِنِنيَ عَهََ انْقِرَالِ ﴿  .19

 78 72 البقرة 144 ﴾فٌََلِّ ًَجْيَكَ شَطْشَ انًَْغْجِذِ انْذَشَاوِ﴿  .21

 88 82 البقرة 282 ﴾اعْرَشْيِذًُا شَيِْذٍَِّْ يٍِْ سِجَانِكُىًْ﴿  .21

 88 82 الطبلؽ 2 ﴾ًَؤَشْيِذًُا رًََُْ عَذْلٍ يِنْكُىْ﴿  .22

 93 87 المائدة 1 ﴾ ٌاْ تِانْعُقٌُدَِّا ؤَُّّيَا انَّزٍَِّ آيَنٌُاْ ؤًَْفُ ﴿  .23

 94 88 النساء 29 ﴾َّا ؤَُّّيَا انَّزٍَِّ آيَنٌُاْ الَ ذَإْكُهٌُاْ ؤَيٌَْانَكُىْ تَْْنَكُىْ تِانْثَاطِمِ﴿  .24

 97 91 البقرة 231 ﴾ًَبِرَا طَهَّقْرُىُ اننِّغَاء فَثَهَغٍَْ ؤَجَهَيٍَُّ﴿  .25

 97 92 البقرة 231 ﴾دَرََّ ذَنكِخَ صًَْجاً غَْْشَهُ﴿  .26

، 5، 4 ﴾ًَانَّزٍَِّ َّشْيٌٌَُ ؤَصًَْاجَيُىْ ًَنَىْ َّكٍُ نَّيُىْ شُيَذَاء بِنَّا ؤََفُغُيُىْ﴿  .27
6 ،7 ،
8 ،9 

 111 94 النكر

، 114 98 البقرة 178 ﴾َّا ؤَُّّيَا انَّزٍَِّ آيَنٌُاْ كُرِةَ عَهَْْكُىُ انْقِظَاصُ فِِ انْقَرْهََ﴿  .28
118 

 114 98 اإلسراء 33 ﴾هٌُياً فَقَذْ جَعَهْنَا نٌَِنِِّْوِ عُهْطَاَاًًَيٍَْ قُرِمَ يَظْ﴿  .29

 117 111 السجدة 18 ﴾ؤَفًٍََ كَاٌَ يُاْيِنًا كًٍََ كَاٌَ فَاعِقًا نّا َّغْرًٌٌََُ﴿  .31

 117 111 القمـ 35 ﴾ؤَفَنَجْعَمُ انًُْغْهًِنِيَ كَانًُْجْشِيِنيَ﴿  .31

 118 111 األنعاـ 122 ﴾ؤًََيٍَْ كَاٌَ يَْْرًا فَإَدَْْْْنَاهُ﴿  .32

 118 111 المائدة 45 ﴾ًَكَرَثْنَا عَهَْْيِىْ فِْيَا ؤٌََّ اننَّفْظَ تِاننَّفْظِ﴿  .33
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 النبوية فهرس األحاديث
 

 الصفحة الح  ث رقم الحديث

 ج اسر النَّ كي شٍ ال يى  فٍ ر ا مى كي شٍ ال يى "  -1
ٍيدي اٍلميًقؿِّ "  -2 ؿي قىاؿى جي دىقىًة أىٍفضى  1 أىم  الصَّ

ٍيد عف الغنـ"  -3 مَّفيا الجى  1 شاة خى
رىًت الصبلةي "  -4 ، فىحىضى  6 خرج رجبلف في سفرو
 6 إذا حكـ الحاكـ فاجتيد فأصاب فمو أجراف""  -5
ٍمًس ذيٍكدو مف اإلبؿ صدقةه""  -6  18 لٍيس فيما ديكف خى
ًة اٍلًكتىاب"  -7 ـٍ يىٍقرىٍأ ًبفىاًتحى ٍف لى بلةى ًلمى  19 ال صى
ا ييًريبيؾ إلى "  -8  22 ى مىا الى ييًريبيؾدىٍع مى
 22 استفًت قمبؾ كاستفًت نفسؾى "  -9

ـى اٍنًتزىاعنا"  -10  28 ًإفَّ المَّوى الى يىٍقًبضي اٍلًعٍم
ـي اٍليىٍرجً "  -11 ًة أىيَّا  28 بىٍيفى يىدىًم السَّاعى
ؽِّ ظىاًىًريفى "  -12 مىى اٍلحى  29 الى تىزىاؿي طىاًئفىةه ًمٍف أيمًَّتي عى
 31 يىًذًه اأٍليمَّةً ًإفَّ المَّوى يىٍبعىثي لً "  -13
ى "  -14 طَّاًب قىضى فِّيىتٍ عيمىري ٍبفي اٍلخى  43 ًفي اٍمرىأىةو تيكي
اءه م : قىاؿى "  -15  41 كىٍيؼى تىٍقًضي ًإذىا عىرىضى لىؾى قىضى
يٍَّرنىا كنا مع رسكؿ ا "  -16 ٍيـه فىتىحى ابىنىا غى  42 في سفر فىأىصى
 43 ، أنو لقي رجبلعف عمر بف الخطاب "  -17
يَّة قىذىؼى إٍمرىأتىو"  -18  46 أفَّ ًىبلؿ بف أيمى
فَّ "  -19 ـٍ فىبلى ييٍصًبحى ى ًمٍنكي حَّ  49 مىٍف ضى
ـٍ ًمٍف أىٍجًؿ الٌداٌفةً "  -20 ا نىيىٍيتيكي  49 ًإٌنمى
 78 دخؿ البيت كلـ يصؿ أف النبي "  -21
ٍبحً "  -22 ًة الص  بلى ا النَّاسي ًبقيبىاءى ًفي صى  81 بىٍينىمى
لىًد ًلكىاًلًدهً "  -23  87 الى تيٍقبىؿي شىيىادىةي اٍلكى
 91 نىيىى عىف بىٍيًع الثَّمر"  -24
 91 رىخَّصى في بٍيًع العىرايا"  -25

http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5913


- 122 - 
 

 الصفحة الح  ث رقم الحديث

ةً "  -26 ةي ًباٍلًفضَّ  91 الذَّىىبي ًبالذَّىىًب كىاٍلًفضَّ
 91 بىنىةنىيىى عىف بىٍيًع الميزىا"  -27
كًطًيـ"  -28  94 اٍلميٍسًمميكفى ًعمى شيري
ـٍ يىتىفىرَّقىا"  -29 ا لى  94 اٍلبىيِّعىاًف ًباٍلًخيىاًر مى
 95 خٌير أىٍعرىاًبيَّا أف رسكؿ ا "  -30
 95 كانت الس نة أف المتبايعًيف بالًخيارً "  -31
ًليِّيىا"  -32 ـي أىٍكلىى ًبنىٍفًسيىا ًمٍف كى  97 األىيِّ
اىىاما ركم أفَّ اٍمرى "  -33 ٍت اٍبنىتىيىا ًبًرضى كَّجى  97 أىةن زى
 98 أف معقؿ بف يسار كانت أختو تحت رجؿ"  -34
 98 ال تزكجي المرأةي المرأة"  -35
 98 أيما امرأةه لـ ينكٍحيا الكليٌ "  -36
 98 ال نًكاحى إال بكليٌ "  -37
دى إالَّ ًبالسٍَّيؼً "  -38  113 الى قىكى
 113 ا"قتيؿ الخطأ شبو العمد، قىًتيؿ السَّكًط كالعىصى   -39
ٍيفً "  -40 ٍيًر النًَّظيرى ٍف قيًتؿى لىوي قىًتيؿه فىييكى ًبخى مى  114 كى
ٍيفً "  -41 رى جى اًريىةو بىٍيفى حى  114 أفَّ يىييكًديًّا رىضَّ رىٍأسى جى
 117 اٍلميٍؤًمنيكفى تىكىافىأي ًدمىاؤيىيـٍ "  -42
ا لىٍيسى ًفى اٍلقيٍرآفً "  -43 ـٍ شىٍىءه مى  117 ىىٍؿ ًعٍندىكي
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 م اجعفه س المصا    ال
 ال  آف الك  ـ  التق   

 ال  آف الك  ـ أ ال:
 التق    ثا  ا:

زاد المسير في  أبك الفرج جماؿ الديف عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم، ابف الج  ي: .1
  ـ.1983 ،3 ط: بيركت، المكتب اإلسبلمي، عمـ التفسير،

 لمنشر، دار التكنسيةال تفسير التحرير كالتنكير، محمد الطاىر ابف عاشكر، ابف عا   : .2
 ـ.1984

 تحقيؽ: تفسير القرآف العظيـ، عماد الديف أبي الفداء إسماعيؿ ابف كثير الدمشقي، ابف كث  : .3
 عمي أحمد عبد الباقي، محمد فضؿ العجماكم، محمد السيد رشاد، مصطفى السيد محمد،

 ـ.2111 ،1 ط: الجيزة، ،مؤسسة قرطبة حسف عباس قطب،
 عادؿ أحمد عبد المكجكد، تحقيؽ: البحر المحيط، سؼ األندلسي،محمد بف يك  ح اف: يأب .4

 ـ.1993 ،1 ط: بيركت، دار الكتب العممية، عمي محمد عكض،
أبك بكر محمد بف عمي الرازم الجصاص،أحكاـ القرآف،تحقيؽ:محمد الصادؽ الجصاص: .5

 ـ.1992قمحاكم،دار إحياء التراث العربي،بيركت،
،تحقيؽ:عبد ا حمد بف بكر القرطبي،الجامع ألحكاـ القرآفأبك عبد ا محمد بف أال  طبي: .6

 ،1بف عبد المحسف التركي،محمد رضكاف عرقسكسي،ماىر حبكش،مؤسسة الرسالة،بيركت،ط:

 ـ.2116
دار  أضكاء البياف في إيضاح القرآف، محمد األميف بف محمد المختار الشنقيطي، ال    طي: .7

 .ق1426، 1 ط: مكة المكرمة، عمـ الفكائد،

محمد بف عمي بف محمد الشككاني، فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية ال  كا ي:  .8
 مف عمـ التفسير، تحقيؽ: عبد الرحمف عميرة، دار الكفاء.

 ق.1368، 2 ط: مصر، دار المنار، تفسير المنار، محمد رشيد رضا، محم        ضا: .9
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 كتب الح  ث:
عادؿ بف  تحقيؽ: مسند أبي شيبة، محمد بف أبي شيبة،أبك بكر عبد ا ابف أبي   ب :  .1

 ـ.1997، 1 ط: الرياض، دار الكطف، أحمد فريد المزيدم، الغزاكم، يكسؼ
 تحقيؽ: المصنؼ البف أبي شيبة، أبك بكر عبد ا محمد بف أبي شيبة، ابف أبي   ب : .2

 ـ.2116، 1 ط: بيركت، دار قرطبة، محمد عكامة،
محمد ناصر  تعميؽ: سنف ابف ماجة، محمد بف يزيد القزكيني، أبك عبد اابف ماج :  .3

 .1ط: الرياض، مكتبة المعارؼ، الديف األلباني،

أبك الفضؿ شياب الديف أحمد بف عمي بف محمد بف حجر العسقبلني،الدراية  ابف حج : .4
 في تخريج أحاديث اليداية،تصحيح كتعميؽ:عبد ا ىاشـ اليماني المدني

محمد ناصر  تحقيؽ: سنف أبي داكد، كد سميماف بف األشعث السجستاني،أبك داأب   ا  :  .5
 عماف. بيت األفكار الدكلية، الديف األلباني،

صحيح  أبك عبد ا محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ ابف المغيرة الجعفي البخارم،البخا ي:  .6
 ق.1422، 1 ط: بيركت، دار طكؽ النجاة، البخارم،

عبد المعطي  تعميؽ: معرفة السنف كاآلثار، الحسيف البييقي، أبك بكر أحمد بف الب ه ي: .7
 ـ.1991، 1 ط: حمب، دار الكعي، أميف قمعجي،

 محمد ناصر الديف األلباني، تعميؽ: سنف الترمذم، محمد بف عيسى الترمذم، الت مذي: .8
 .1 ط: الرياض، مكتبة المعارؼ،

 بيركت. دار المعرفة، الصحيحيف،المستدرؾ عمى  أبك عبد ا الحاكـ النيسابكرم،الحاكـ:  .9
 عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد، أبك الطيب محمد شمس الحؽ آبادم،الحؽ آبا ي:  .11

 ـ.1969، 2 ط: المدينة المنكرة، المكتبة السمفية، عبد الرحمف محمد عثماف، تحقيؽ:
 شعيب األرنؤكط، تحقيؽ: سنف الدار قطني، عمي بف عمر الدار قطني،ال ا  قط ي:  .11

 ـ.2114، 1 ط: بيركت، مؤسسة الرسالة، عبد المنعـ شمبي، حسف
نصب الراية ألحاديث  جماؿ الديف أبي محمد عبد ا بف يكسؼ الزيمعي،ال  معي:  .12

 ـ.0991 ،1ط بيركت، مؤسسة الرياف، محمد عكامة، تصحيح: اليداية،
 خبار،األمنتقى نيؿ األكطار مف أسرار  محمد بف عمي بف محمد الشككاني، ال  كا ي: .13

 ـ.2115: 1ط الرياض، دار ابف القيـ، طارؽ بف عكض ا بف محمد، تحقيؽ:
حبيب الرحمف  تحقيؽ: المصنؼ، ،أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعانيعب  ال  اؽ:  .14

 ـ.0992 :2ط بيركت، المكتب اإلسبلمي، األعظمي،
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 رح صحيح البخارم،عمدة القارم ش بدر الديف أبي محمد محمكد بف أحمد العيني، الع  ي: .15
 ـ.2111: 1ط بيركت، دار الكتب العممية، عبد ا محمكد محمد عمر، ضبط كتصحيح:

شرح  أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ ابف سممة الطحاكم، الطحا ي: .16
 بيركت، عالـ الكتب، محمد سيد جاد الحؽ، محمد زىرم النجار، تحقيؽ: معاني اآلثار،

 ـ.1994: 1ط
بيت األفكار  صحيح مسمـ، أبك الحسف مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم،مـ: م  .17

 ـ.1998 الرياض، الدكلية،
بغية الرائد في تحقيؽ مجمع الزكائد كمنبع  نكر الديف عمي بف أبي بكر الييثمي،اله ثمي:  .18

 ـ.1994 بيركت، دار الفكر، عبد ا محمد الدركيش، تحقيؽ: الفكائد،
  ل :كتب الق    أص

 المدخؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، عبد القادر بف بدراف الدمشقي،ابف ب  اف:  .1
 ـ.1981: 2ط بيركت، مؤسسة الرسالة، عبد   ا بف عبد المحسف التركي، تعميؽ:

 المنصكرة، دار الكفاء، مجمكعة الفتاكل، تقي الديف أحمد بف تيمية الحراني،ابف ت م  :  .2
 ـ.2115 : 3ط

مطبعة  منتيى الكصكؿ، جماؿ الديف أبك عمرك عثماف بف أبي بكر،اجب: ابف الح .3
 ق.1326 : 1ط السعادة،

 شرح متف نخبة الفكر. ،أبك الفضؿ أحمد بف عميابف حج :  .4
5.  : ، أبك محمدابف حـ  محمد منير  تحقيؽ: المحمى، عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز

 ق.1352 مصر، الطباعة المنيرية، الدمشقي،
بداية المجتيد كنياية  بك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف رشد القرطبي،أابف    :  .6

 ـ.1986: 6ط دار المعرفة، المقتصد،
 تحقيؽ: الضركرم في أصكؿ الفقو، أبك الكليد محمد بف رشد الحفيد،ابف     الحق  :  .7

 جماؿ الديف عمكم.
 تحقيؽ: األبصار،محمد أميف، رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنكير ابف عاب  ف:  .8

 ـ.2113 الرياض، عالـ الكتب، عمي محمد عكض، عادؿ أحمد عبد المكجكد،
 اإلستذكار، أبك عمر يكسؼ بف عبد ا ابف محمد بف عبد البر األندلسي،ابف عب  الب :  .9

 ـ.1993: 1ط بيركت، دمشؽ، دار قتيبة،
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الكافي في  ،األندلسيأبك عمر يكسؼ بف عبد ا ابف محمد بف عبد البر ابف عب  الب :  .11
 ـ.1992: 2ط بيركت، دار الكتب العممية، فقو أىؿ المدينة المالكي،

عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ،قكاعد األحكاـ في مصالح  ابف عب  ال  ـ: .11
 ـ.2111: 1األناـ،تحقيؽ:نزيو كماؿ حماد،عثماف ضميرية،دار القمـ ،دمشؽ،ط

 بيركت. دار المعرفة، مسمـ الثبكت، الشككر،محب ا ابف عبد ابف عب  ال ك  :  .12
تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية مناىج  برىاف الديف أبي الكفاء إبراىيـ،ابف ف ح ف:  .13

 ـ.1995: 1ط بيركت، دار الكتب العممية، األحكاـ،
محمد حسف  تحقيؽ: شرح الكرقات، عبد الرحمف بف إبراىيـ بف سباع الفزارم،ابف الق كاح:  .14

 ـ.2113: 1ط بيركت، ار الكتب العممية،د إسماعيؿ،
 ركضة الناظر كجنة المناظر. مكفؽ الديف عبد ا بف أحمد بف قدامة،ابف ق ام :  .15
 تحقيؽ: الشرح الكبير، أبك الفرج عبد الرحمف بف محمد بف أحمد بف قدامة،ابف ق ام :  .16

 ـ.1996: 1ط ىجر، عبد ا بف عبد المحسف التركي،
 تحقيؽ: المغني، يف أبي محمد عبد ا بف أحمد بف محمد بف قدامة،مكفؽ الدابف ق ام :  .17

 الرياض، دار عالـ الكتب، عمي عبد الفتاح محمد الحمك، عبد ا بف عبد المحسف التركي،
 ـ.1997: 3ط

عبد ا  تحقيؽ: المقنع، مكفؽ الديف أبي محمد بف أحمد بف محمد بف قدامة،ابف ق ام :  .18
 ـ.1995: 1ط ىجر، ،بف عبد المحسف التركي

 أبك عبد ا محمد بف أبي بكر بف أيكب، إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف،ابف ال  ـ:  .19
: 1ط السعكدية، دار ابف الجكزم، أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف، تعميؽ:
 ق.1423

شرح غاية السكؿ إلى عمـ  يكسؼ بف حسف بف أحمد بف عبد اليادم،ابف المب  :  .21
 ـ.2111: 1ط بيركت، دار البشائر اإلسبلمية، أحمد بف طرقي العنزم، يؽ:تحق األصكؿ،

 مكتبة فيد بف محمد السدحاف،  تحقيؽ: أصكؿ الفقو، محمد بف مفمح المقدسي،ابف مقمح:  .21
 ـ.1999: 1ط العبيكاف،

 عبد ا بف عبد المحسف التركي، تحقيؽ: الفركع، محمد بف مفمح المقدسي، ابف مقمح: .22
 ـ.2113: 1ط بيركت، ة،مؤسسة الرسال

 المبدع شرح المقنع، أبك اسحاؽ برىاف الديف إبراىيـ بف محمد بف مفمح،ابف مقمح:  .23
 ـ.1997: 1ط بيركت، دار الكتب العممية، محمد حسف محمد الشافعي، تحقيؽ:
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 شرح الكككب المنير، محمد بف أحمد بف عبد العزيز بف عمي الفتكحي،ابف ال جا :  .24
 ـ.1993 الرياض، مكتبة العبيكاف، نذير حمادك، ي،محمد الزحيم تحقيؽ:

دار  محمد مطيع الحافظ، تحقيؽ: األشباه كالنظائر، زيف الديف بف إبراىيـ، ابف  ج ـ: .25
 ـ.2115: 4ط دمشؽ، الفكر،

دار  غمز عيكف البصائر شرح كتاب األشباه كالنظائر، زيف العابديف بف إبراىيـ، ابف  ج ـ: .26
 ـ.1985 بيركت، الكتب العممية،

 دار  المكتبة البخارية، شرح فتح القدير، كماؿ الديف عبد الكاحد السيكاسي،ابف الهماـ:  .27
 بيركت. الفكر،

شرح مختصر ابف  بياف المختصر، محمكد بف عبد الرحمف األصبياني، األصبها ي: .28
 ـ.2114: 1ط القاىرة، دار السبلـ، تحقيؽ: عمي جمعة محمد، الحاجب في أصكؿ الفقو،

مصر،  مطبعة مصطفى البابي الحمبي، تيسير التحرير، محمد أميف، اه: أم   با  .29
 ق.1351

: 2ط بيركت، دار الكتب العممية، التقرير كالتحبير، ابف أمير الحاج،أم   الحاج:  .31
 ـ.1983

 دار المعرفة، فكاتح الرحمكت بشرح مسمـ الثبكت، عبد العمي محمد بف نظاـ،األ صا ي:  .31
 بيركت.

عالـ  نياية السكؿ في شرح منياج األصكؿ، ديف عبد الرحيـ اإلسنكم،جماؿ ال اإل   ي:  .32
 الكتب

ضبط: فادم  عبد الرحمف بف أحمد اإليجي، شرح العضد عمى مختصر المنتيى،اإل جي:  .33
 ـ.2111: 1ط بيركت، دار الكتب العممية، طارؽ يحيى، نصيؼ،

أحمد بف عبد الحميـ  يمية،سبلـ بف تعبد الحميـ بف عبد ال عبد السبلـ بف تيمية،آؿ ت م  :  .34
 ـ.2111: 1ط الرياض، دار الفضيمة، المسكدة في أصكؿ الفقو، بف عبد السبلـ بف تيمية،

 عبد الرزاؽ عفيفي، تعميؽ: اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ، عمي بف محمد اآلمدم،ادم ي:  .35
 ـ.2113: 1ط الرياض، دار الصميعي،

منتيى السكؿ في عمـ  محمد اآلمدم،عمي بف سيؼ الديف أبي الحسف عمي بف ادم ي:  .36
 ـ.2113: 1ط بيركت، دار الكتب العممية، أحمد فريد المزيدم، تحقيؽ: األصكؿ،

 تحقيؽ: أحكاـ الفصكؿ في أحكاـ األصكؿ، أبك الكليد سميماف بف خمؼ الباجي،الباجي:  .37
، عمراف عمي أحمد العربي،  ـ.2119 بيركت، دار ابف حـز
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 دار الكتب العممية، نزىة الخاطر العاطر، بف مصطفى بدراف، عبد القادر بف أحمدب  اف:  .38
 بيركت.

دار الكتب  البجيرمي عمى الخطيب، سمماف بف محمد بف عمر البجيرمي،البج  مي:  .39
 ـ.1996: 1ط بيركت، العممية،

كشؼ األسرار عف أصكؿ فخر  عبلء الديف عبد العزيز بف أحمد البخارم،البخا ي:  .41
 بيركت. لكتاب العربي،دار ا اإلسبلـ البزدكم،

 المعتمد في أصكؿ الفقو، أبك الحسيف محمد بف عمي بف الطيب البصرم،البص ي:  .41
 ـ.1965 دمشؽ، تحقيؽ: محمد حميد ا،

اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ  أبك محمد عبد الكىاب بف عمي بف نصر البغدادم،البغ ا ي:  .42
 أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف. تعميؽ: الخبلؼ،

: 1ط بيركت، دار الكتب العممية، حاشية البناني، عبد الرحمف جاد ا البناني،ا ي: الب  .43
 ـ.1998

 مؤسسة الرسالة. الركض المربع شرح زاد المستنقع، منصكر بف يكنس البيكتي،البه تي:  .44
عبد ا بف  تحقيؽ: شرح منتيى اإلرادات، منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي،البه تي:  .45

 ـ.2111: 1ط مؤسسة الرسالة، لتركي،عبد المحسف ا
البيجة في شرح التحفة،  أبك الحسف عمي بف محمد بف عبد السبلـ التسكلي،الت  لي:  .46

 ـ.1998: 1ط بيركت، دار الكتب العممية، محمد عبد القادر شاىيف، ضبط كتصحيح:
: 2ط ت،بيرك  دار الكتب العممية، حاشية التفتازاني، سعد الديف التفتازاني،التقتا ا ي:  .47

 ـ.1983
 السراج الكىاج في شرح المنياج، الجابردم، بف يكسؼ أحمد بف حسفالجاب  ي:  .48

 ـ.1996: 1ط دار المعراج، تحقيؽ:أكـر بف محمد بف حسيف أكزيقاف،
كفاية األخيار في حؿ غاية  أبك بكر بف محمد بف الحسيف الحصني، الحص ي: .49

 ـ.2111 بيركت، لعممية،دار الكتب ا كامؿ محمد عكيضة، تحقيؽ: االختصار،
 مكاىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ، أبك عبد ا محمد بف عبد الرحمف المغربي،الحطاب:  .51

 دار عالـ الكتب.
 تحقيؽ: المغني في أصكؿ الفقو، جبلؿ الديف أبي محمد عمر بف محمد الخبازم،الخبا ي:  .51

 ق.1413: 1ط مكة المكرمة، البحث العممي، محمد مظير بقا،
 محمد عرفة الدسكقي،حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير،دار إحياء التراث. :ال   قي .52
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 المحصكؿ في عمـ أصكؿ الفقو، فخر الديف محمد بف عمر بف الحسيف الرازم،ال ا ي:  .53
 مؤسسة الرسالة. العمكاني، جابر فياض تحقيؽ:

عمي محمد  يؽ:تحق العزيز شرح الكجيز، أبك القاسـ عبد الكريـ بف محمد الرافعي،ال افعي:  .54
 ـ.1997: 1ط بيركت، دار الكتب العممية، عبد المكجكد، أحمد معكض، عادؿ

دار الكتب  نياية المحتاج، محمد بف أبي العباس ابف شياب الديف الرممي، ال ممي: .55
 ـ.1993 بيركت، العممية،

دار  البحر المحيط في أصكؿ الفقو، محمد بف بيادر بف عبد ا الشافعي، ال  ك ي: .56
 ـ.1992: 2ط الغردقة، فكة،الص

عبد  تحقيؽ: شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي، محمد بف عبد ا الزركشي، ال  ك ي: .57
 ـ.1993: 1ط الرياض، العبيكاف، ا بف عبد الرحمف الجبريف،

أحمد تيسير فائؽ  تحقيؽ: المنثكر في القكاعد، محمد بف بيادر الشافعي،ال  ك ي:  .58
 ـ.1985: 2ط دار الككيت، محمكد،

مجمع البحريف كممتقى النيريف في الفقو  مظفر الديف أحمد بف عمي بف ثعمب،ال اعاتي:  .59
 ـ.2111: 1ط بيركت، دار الكتب العممية، الحنفي، تحقيؽ: إلياس قببلف،

 األشباه كالنظائر، تاج الديف عبد الكىاب بف عمي بف عبد الكافي السبكي،ال بكي:  .61
: 1ط بيركت، دار الكتب العممية، محمد معكض،عمي  تحقيؽ: عادؿ عبد المكجكد،

 ـ.1991
 دار الكتب العممية، اإلبياج في شرح المنياج، تاج الديف بف عبد الكىاب السبكي،ال بكي:  .61

 ـ.1984: 1ط بيركت،
تعميؽ:  جمع الجكامع في أصكؿ الفقو، تاج الديف عبد الكىاب بف عمي السبكي،ال بكي:  .62

 ـ.2113: 2ط بيركت، الكتب العممية،دار  عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ،
رفع الحاجب عف مختصر  تاج الديف أبي نصر عبد الكىاب بف عمي السبكي،ال بكي:  .63

 بيركت، عالـ الكتب، عادؿ أحمد عبد المكجكد، تحقيؽ: عمي محمد معكض، ابف الحاجب،
 ـ.1999: 1ط

الكفا أبك  تحقيؽ: أصكؿ السرخسي، أبك بكر محمد بف أحمد السرخسي،ال  خ ي:  .64
 حيدر آباد. لجنة إحياء المعارؼ، األفغاني،

 بيركت. دار المعرفة، المبسكط، شمس الديف السرخسي،ال  خ ي:  .65
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: 1ط بيركت، دار الكتب العممية، تحفة الفقياء، عبلء الديف السمرقندم،ال م ق  ي:  .66
 ـ.1984

 ركع الشافعية،األشباه كالنظائر في قكاعد كف جبلؿ الديف عبد الرحمف السيكطي،ال   طي:  .67
 ـ.2119: 4ط دار السبلـ، حافظ عاشكر حافظ، محمد محمد تامر، تحقيؽ:

الرد إلى مف أخمد إلى األرض كجيؿ أف  عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي،ال   طي:  .68
 بكر سعيد. مكتبة الثقافة الدينية، االجتياد في كؿ عصر فرض،

محمد  تحقيؽ: نظـ جمع الجكامع،جبلؿ الديف السيكطي، شرح الكككب الساطع ال   طي:  .69
 ـ.2111 المنصكرة، مكتبة اإليماف، إبراىيـ الحفناكم،

دار ابف  المكافقات، أبك إسحاؽ إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الشاطبي،ال اطبي:  .71
 ـ.1997: 1ط السعكدية، عفاف،

 بيت األفكار الدكلية. األـ، أبك عبد ا محمد بف إدريس الشافعي،ال افعي:  .71
مغني المحتاج إلى معرفة معاني  شمس الديف بف محمد بف الخطيب الشربيني،ال  ب  ي:  .72

 ـ.1997: 1ط بيركت، دار المعرفة، ألفاظ المنياج،
 إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ، محمد بف عمي الشككاني،ال  كا ي:  .73

 ـ.2111: 1ط الرياض، ،دار الفضيمة تحقيؽ:أبك حفص سامي بف العربي،
دار الكتب  أبك الفتح محمد بف عبد الحكيـ الشيرستاني، الممؿ كالنحؿ،ال ه  تا ي:  .74

 ـ.1992: 2ط بيركت، العممية،
تحقيؽ: أبك عبد ا محمد  شرح كتاب السير الكبير، محمد بف الحسف الشيباني،ال  با ي:  .75

 ـ.1997: 1ط دار الكتب العممية، بيركت، حسف الشافعي،
 محمد الزحيمي، تحقيؽ: الميذب في فقو اإلماـ الشافعي، حاؽ الشيرازم،أبك إس ال   ا ي: .76

 ـ.1992: 1ط دمشؽ، دار القمـ،
 محمد بف إسماعيؿ األمير الصنعاني، إرشاد النقاد إلى تيسير االجتياد،الص عا ي:  .77

 ـ.1992: 1ط بيركت، مؤسسة الرياف،
 تحقيؽ: ح مختصر الركضة،شر  نجـ الديف أبي الربيع سميماف ابف سعيد الطكفي،الط في:  .78

 ـ.1987: 1ط بيركت، مؤسسة الرسالة، عبد ا عبد المحسف التركي،
 دار الفكر. حاشية العطار عمى جمع الجكامع، حسف العطار،العطا :  .79
 دار المعرفة، المستصفى مف عمـ األصكؿ، أبك حامد محمد بف محمد الغزالي،الغ الي:  .81

 بيركت.
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دار  محمد محمد تامر، تحقيؽ: الكسيط في المذىب، لي،محمد بف محمد الغزاالغ الي:  .81
 ـ.1997: 1ط السبلـ،

 بيركت. دار الكتب العممية، عبد الغني الغنيمي، المباب في شرح الكتاب،الغ  مي:  .82
أحمد بف عمي  تحقيؽ: العدة في أصكؿ الفقو، أبك يعمى محمد بف الحسف الفراء،الق اء:  .83

 ـ.1991: 2ط المباركي، 
 تحقيؽ، فصكؿ البدائع في أصكؿ الشرائع، س الديف محمد بف حمزة الفنارم،شمالق ا ي:  .84

 ـ.2116: 1ط بيركت، دار الكتب العممية، محمد حسف إسماعيؿ،
دار  شرح تنقيح الفصكؿ، حمد بف إدريس القرافي،أشياب الديف أبي العباس ال  افي:  .85

 ـ.2114 بيركت، الفكر،
 تحقيؽ:عمر حسف، الفركؽ، ف إدريس القرافي،حمد بشياب الديف أبي العباس أال  افي:  .86

 ـ.2113: 1ط بيركت، مؤسسة الرسالة،
نفائس األصكؿ في شرح  حمد بف إدريس القرافي،شياب الديف أبي العباس أال  افي:  .87

 ـ.2111: 1ط بيركت، دار الكتب العممية، محمد عبد القادر عطا، تحقيؽ: المحصكؿ،
أحمد  تحقيؽ: أصكؿ الفقو،الجامع ألحكاـ  محمد صديؽ حسف خاف القنكجي، ال   جي: .88

 القاىرة. دار الفضيمة، الطيطاكم،
دار  الركضة الندية شرح الدرر البيية، أبي الطيب صديؽ بف حسف القنكجي،ال   جي:  .89

 بيركت. الجيؿ،
 المكتبة الثقافية، متف الرسالة، عبد ا بف أبي زيد عبد الرحمف القيركاني،ال    ا ي:  .91

 بيركت.
 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، عبلء الديف أبي بكر بف مسعكد الكاساني، ا ي: الكا .91

  ـ.1986: 2ط بيركت، دار الكتب العممية،
 مؤسسة الرسالة. دليؿ الطالب لنيؿ المطالب، مرعي بف يكسؼ الكرمي،الك مي:  .92
 ،مصر دار السعادة، المدكنة الكبرل، أنس األصبحي،أبك عبد ا مالؾ بف مالؾ:  .93

 ق.1323
عمي محمد  تحقيؽ: الحاكم الكبير، أبك الحسف عمي بف محمد الماكردم، الما   ي: .94

 ـ.1994: 1ط بيركت، دار الكتب العممية، أحمد عبد المكجكد، عادؿ معكض،
عبد ا  تحقيؽ: اإلنصاؼ، عبلء الديف أبي الحسف عمي بف سميماف المرداكم،الم  ا ي:  .95

 ـ.1996: 1ط ىجر، بف عبد المحسف التركي،
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التحبير شرح التحرير في  عبلء الديف أبي الحسف عمي بف سميماف المرداكم،الم  ا ي:  .96
 ـ.2111: 1ط الرياض، مكتبة الرشد، أحمد بف محمد السراج، تحقيؽ: أصكؿ الفقو،

دار  مختصر المزني في فركع الشافعية، أبك إبراىيـ إسماعيؿ بف يحيى المزني،لم  ي: ا .97
 ـ.1998: 1ط ركت،بي الكتب العممية،

 دار الكتب العممية، االختيار لتعميؿ المختار، عبد ا بف محمكد المكصمي،الم صمي:  .98
 بيركت.

 ـ.2111: 1ط بيركت، دار الكتب العممية، الفتاكل اليندية، الشيخ نظاـ،  ظاـ: .99
: 1ط بيركت، دار الكتب العممية، الفكاكو الدكاني، أحمد بف غنيـ النفراكم، ال ق ا ي: .111

 ـ.1997
عادؿ أحمد عبد  تحقيؽ: ركضة الطالبيف، أبك زكريا يحيى بف شرؼ النككم، ال   ي: .111

 ـ.2113 السعكدية، دار عالـ الكتب، عمي محمد معكض، المكجكد،
نجيب  تحقيؽ: ،المجمكع شرح الميذب أبك زكريا محي الديف شرؼ النككم، ال   ي: .112

 السعكدية. مكتبة اإلرشاد، المطيعي،
 تحقيؽ: إلماـ مالؾ،إيضاح المسالؾ إلى قكاعد ا مد بف يحيى الكنشريسي،أحال      ي:  .113

، الصادؽ بف عبد ا الغرياني،  ـ.2116: 1ط بيركت، دار ابف حـز

 كتب الت اجـ:
 أحمد بف محمد بف أبي بكر بف خمكاف،كفيات األعياف،تحقيؽ:إحساف عباس، ابف خمكاف: .1

 .1ط:ر،بيركت،دار صاد
ىبي،تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ،تحقيؽ:بشار عكاد شمس الديف الذ الذهبي: .2

 ـ.102113معركؼ،دار الغرب اإلسبلمي،ط:

 ـ.2116شمس الديف الذىبي،سير أعبلـ النببلء،دار الحديث،القاىرة، الذهبي: .3

 ـ.1502112ط:خير الديف الزركمي،األعبلـ،دار العمـ لممبلييف، ال  كمي: .4

 
 الكتب المعاص ة:

ر عالـ داعبد ا بف عبد العزيز الجبريف،حكـ الصبلة داخؿ الكعبة المشرفة،: ابف جب  ف .1
 ق.1418الفؤاد،مكة المكرمة،الطبعة األكلى:
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دار ابف  الشرح الممتع عمى زاد المستنقع، محمد بف صالح العثيميف، ابف عث م ف: .2
 ق.1428: 1ط السعكدية، الجكزم،

 ـ.1999 ـ أصكؿ الفقو اإلسبلمي،عم إبراىيـ عبد الرحمف إبراىيـ،إب اه ـ:  .3
 ـ2119: 1ط دار سحنكف، دار السبلـ، االجتياد كالعرؼ، محمد بف إبراىيـ،إب اه ـ:  .4
: 1ط  دار المنار، القكاعد الفقيية بيف األصالة كالتكجيو، محمد بكر إسماعيؿ،إ ماع ؿ:  .5

 ـ.1997
 ـ.1984 اب الجامعة،مؤسسة شب أصكؿ الفقو اإلسبلمي، بدراف أبك العينيف بدراف،ب  اف:  .6
 : 2ط أمانة عماف الكبرل، الميسر في أصكؿ الفقو، أحمد إسماعيؿ بني عامر،ب ي عام :  .7

 ـ.2113
 الرياض، مكتبة التكبة، مكسكعة القكاعد الفقيية، محمد صدقي بف أحمد البكرنك،الب    :  .8

 ـ.1997 : 1ط
 ضاح قكاعد الفقو الكمية،الكجيز في  إي محمد صدقي بف أحمد بف محمد البكرنك،الب    :  .9

 ـ.1996: 4ط  بيركت، مؤسسة الرسالة،
 : 4ط بيركت، مؤسسة الرياف، تيسير عمـ أصكؿ الفقو، عبد ا بف يكسؼ الجديع،الج  ع:  .11

 ـ.2116
 القكاعد الفقيية المستخرجة مف إعبلـ المكقعيف البف القيـ، عبد المجيد الجزائرم، الج ائ ي: .11

 ق.1421: 1ط عفاف،دار ابف  دار ابف القيـ،
 اسطنبكؿ، مكتبة الحقيقة، الفقو عمى المذاىب األربعة، عبد الرحمف الجزيرم،الج   ي:  .12

 ـ.2114
 دار ابف الجكزم، معالـ أصكؿ الفقو، محمد بف حسيف بف حسف الجيزاني،الج  ا ي:  .13

 ـ.1996: 1ط السعكدية،
دار  قو اإلسبلمي،أصكؿ الف رمضاف الشرنباصي، أحمد فراج حسيف،ح  ف،ال   باصي:  .14

 ـ.2114 اإلسكندرية، الجامعة،
، االجتياد بالرأم في التشريع اإلسبلمي، نذير حمادك،حما  :  .15 : 1ط بيركت، دار ابف حـز

 ـ.2119
، القكاعد الكمية كالضكابط في الفقو اإلسبلمي، عبد القادر داكدم، ا  ي:  .16  دار ابف حـز

 ـ.2119: 1ط بيركت،
 ـ.1969: 6ط المكتبة التجارية الكبرل، الفقو، أصكؿ محمد الخضرم،الخض ي:  .17
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دار  القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىب األربعة، محمد مصطفى الزحيمي،ال ح مي:  .18
 ـ.2119: 3ط دمشؽ، الفكر،

 ـ.2115: 3ط دمشؽ، دار الفكر، أصكؿ الفقو اإلسبلمي، كىبة الزحيمي،ال ح مي:  .19
 ـ.2111: 1ط دمشؽ، دار المكتبي، ،تغير االجتياد كىبة الزحيمي،ال ح مي:  .21
 ـ.1985: 2ط دمشؽ، الفكر، ارد الفقو اإلسبلمي كأدلتو، كىبة الزحيمي،ال ح مي:  .21
 دار الفكر، بيركت، دار الفكر المعاصر، الكجيز في أصكؿ الفقو، كىبة الزحيمي،ال ح مي:  .22

 ـ.1999 دمشؽ،
: 2ط دمشؽ، دار القمـ، ية،شرح القكاعد الفقي أحمد بف الشيخ بف محمد الزرقا،ال  قا:  .23

 ـ.1989
 ـ.2114 المكتبة األزىرية لمتراث، أصكؿ الفقو، محمد أبك النكر زىير، ه  :  .24
: 2ط بيركت، مؤسسة الرسالة، الكجيز في أصكؿ الفقو، عبد الكريـ زيداف،   اف:  .25

 ـ.1987
 بمو،ضكابطو كمستق االجتياد في الفقو اإلسبلمي، عبد السبلـ السميماني،ال م ما ي:  .26

 ـ.1996 المغرب،
دار  القكاعد الكمية كالضكابط الفقيية في الشريعة اإلسبلمية، محمد عثماف شبير، ب  :  .27

 ـ.2117: 2ط األردف، النفائس،
شرح كتاب قكاعد األصكؿ كمعاقد  سعيد بف ناصر بف عبد العزيز الشثرم،ال ث ي:  .28

 ـ.2116: 1ط كنكز اشبيميا، الفصكؿ،
مذكرة أصكؿ الفقو عمى ركضة  بف محمد المختار الشنقيطي،محمد األميف ال    طي:  .29

 ق.1426: 1ط مؤسسة الراجحي، مكة المكرمة، دار عالـ الفكائد، الناظر،
عبد الرحمف بف صالح العبد المطيؼ، القكاعد كالضكابط الفقيية المتضمنة العب  المط ؼ:  .31

 ـ.2113: 1ط المدينة المنكرة، الجامعة اإلسبلمية، لمتيسير،
 ـ.1981: 1ط بيركت، مؤسسة الرسالة، اجتياد الرسكؿ، نادية شريؼ العمرم،عم ي: ال .31
 دار النفائس، المنيج الفريد في االجتياد كالتقميد، كميض بف رمزم العمرم،العم ي:  .32

 ـ.1999: 1ط األردف،
 ـ.2111 الرياض، مكتبة الرشد، نقض االجتياد، أحمد بف محمد العنقرم،الع   ي:  .33
، االجتياد عند األصكلييف بيف النظرية كالتطبيؽ، كش،أحمد غاغا ش:  .34  دار ابف حـز

 ـ.2119: 1ط بيركت،
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الكجيز في أصكؿ استنباط األحكاـ في  محمد عبد المطيؼ صالح الفرفكر، الق ف  : .35
 الشريعة اإلسبلمية.

: 1ط الككيت، دار القمـ، االجتياد في الشريعة اإلسبلمية، يكسؼ القرضاكم،ال  ضا ي:  .36
 .ـ1996

 أصكؿ األحكاـ كطرؽ االستنباط في التشريع اإلسبلمي، حمد بف عبيد الكبيسي،الكب  ي:  .37
 مكتبة الفبلح.

اختبلؼ االجتياد كتغيره كأثر ذلؾ عمى  محمد بف عبد الرحمف المرعشمي، الم ع مي: .38
 ـ.2113: 1ط بيركت، مجد، الفتيا،

 ـ.2111: 5ط شؽ،دم دار القمـ، القكاعد الفقيية، عمي أحمد الندكم، ال   ي: .39
 مكتبة الرشد، عبد الكريـ النممة، إتحاؼ ذكم البصائر بشرح ركضة الناظر، ال مم : .41

 ـ.2113: 2ط الرياض،
 مكتبة الرشد، القكاعد األصكلية عند ابف تيمية، محمد بف عبد ا الياشمي،الها مي:  .41

 ـ.2119: 1ط الرياض،
 ـ.1983: 2ط الككيت، لسبلسؿ،ذات ا المكسكعة الفقيية الككيتية،  ا ة األ قاؼ:  .42

 كتب المغ :
 النياية في غريب الحديث كاألثر، مجد الديف أبي السعادات بف محمد الجزرم،ابف األث  :  .1

 بيركت. دار إحياء التراث العربي، محمكد محمد الطباحي، تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكم،
عبد تحقيؽ:  غة،معجـ مقاييس الم أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا،ابف فا س:  .2

 دار الفكر. السبلـ محمد ىاركف،
محمد أحمد حسب  تحقيؽ: عبد ا عمي الكبير، لساف العرب، ابف منظكر، ابف م ظ  : .3

 القاىرة. دار المعارؼ، ىاشـ محمد الشاذلي، ا،
 ـ.1985 بيركت، مكتبة لبناف، التعريفات، عمي بف محمد الشريؼ الجرجاني،الج جا ي:  .4
عبد  تحقيؽ: تاج العركس مف جكاىر القامكس، مد مرتضى الحسيف الزبيدم،محال ب  ي:  .5

 ـ.1994: 2ط مطبعة حككمة الككيت، السبلـ محمد ىاركف،
الييئة  القامكس المحيط، مجد الديف محمد بف يعقكب الفيركز آبادم،الق     آبا ي:  .6

 ق.1311: 3ط العامة لمكتاب، المصرية
المصباح المنير في غريب الشرح  لمقرم الفيكمي،أحمد بف محمد بف عمي االق  مي:  .7

 ـ.1922: 5ط  القاىرة، المطبعة األميرية، الكبير،
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 ـ.2114: 4ط مكتبة الشركؽ الدكلية، المعجـ الكسيط،مجمع المغ  الع ب  :  .8

 
 األبحاث  ال    ات:

إرشاد النقاد إلى قكاعد عمـ  إسماعيؿ محمد عمي عبد الرحمف، إ ماع ؿ عب  ال حمف: .1
 .الجتيادا

 أحمد العنقرم، إشراؼ: تجزؤ االجتياد، عبد ا بف إبراىيـ بف صالح الحماد،الحما :  .2
 ق.1423 السعكدية، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية،

 ـ،1983 مجمة التراث العربي، االجتياد في التشريع اإلسبلمي، إبراىيـ سمقيني، م   ي:  .3
1102.htm-11/trath/2-http://awu_alam.org/trath//2                                            

 نقض االجتياد باالجتياد، عبد ا مصطفى الفكاز، محمد عمر سماعي،ف  اف:   ماعي، .4
 .ـ2117، 2العدد ،34المجمد  دراسات عمـك الشريعة كالقانكف،

 غزة، الجامعة اإلسبلمية، التيمة كأثرىا في شيادة العدؿ، ماىر أحمد السكسي،ال   ي:  .5
  ـ.2111 إبريؿ،

 عمي بف نايؼ الشحكد،الخبلصة في أحكاـ االجتياد كالتقميد.ال ح  : .6

محمد بف فبلح الشمرم،نقض األحكاـ الجنائية في الشريعة اإلسبلمية كتطبيقاتو في ال م ي: .7
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 فه س المحت  ات
 

  قـ الصقح  الم ض ع
 ب اإلىداء.

 ج الشكر كالتقدير.
 د المقدمة كخطة البحث.

  القصؿ األ ؿ: االجتها  ح   ت   أق ام .

  المبحث األ ؿ: ب اف م   ع   االجتها .
ا.المطمب األكؿ: تع  1 ريؼ االجتياد لغنة كاصطبلحن

 5 المطمب الثاني: أدلة مشركعية االجتياد.
 8 المطمب الثالث: شركط المجتيد.
 13 المطمب الرابع: مراتب االجتياد

  المبحث الثا ي: محؿ االجتها   تج ؤه  أحكام .
 14 المطمب األكؿ: محؿ االجتياد.
 18 المطمب الثاني: تجزؤ االجتياد.

 25 ب الثالث: حكـ االجتياد.المطم
  القصؿ الثا ي:   ح ال اع ة  ب اف آ اء العمماء ف ها 

  المبحث األ ؿ: ب اف الم ص   بال اع ة.
ا.  32 المطمب األكؿ: القاعدة كالنقض لغنة كاصطبلحن
 35 المطمب الثاني: شرح القاعدة كشركط العمؿ بيا.

 41 المطمب الثالث: أدلة القاعدة.
 45 الرابع: القكاعد ذات الصمة بقاعدة االجتياد ال ينقض باالجتياد المطمب

  المبحث الثا ي: آ اء العمماء في قاع ة االجتها  ال    ض باالجتها .
 52 المطمب األكؿ: تعدد قكؿ المجتيد.

 54 المطمب الثاني: نقض االجتياد باألدلة الشرعية.
 66 أك الجتياد غيره. المطمب الثالث: نقض المجتيد الجتياد نفسو
  القصؿ الثالث: تطب  ات ف ه   عمى ال اع ة

 57 المبحث األ ؿ: أث  ال اع ة في العبا ات.



- 138 - 
 

  قـ الصقح  الم ض ع
 76 المطمب األكؿ: الشؾ في طيارة الماء.

 78 المطمب الثاني: االجتياد في القبمة.
  المبحث الثا ي: أث  ال اع ة في ال ضاء.

 ردت ثـ تاب المطمب األكؿ: شيادة الفاسؽ إذا
. 

83 
 86 المطمب الثاني: شيادة أحد الزكجيف أك كمييما لآلخر.

  المبحث الثالث: أث  ال اع ة في مجاالت متق ق .
 90 المطمب األكؿ: أثر القاعدة في المعامبلت.

 96 المطمب الثاني: أثر القاعدة في األحكاؿ الشخصية.
 المطمب الثالث: أثر القاعدة في العقكبات.

. 
102 

  ل اع ة "االجتها  ال    ض باالجتها ". مخالق المبحث ال ابع: ف  ع 
 112 : نقض الحمي لممصمحة العامة.أكالن 
 112 : نقض القسمة إذا ظير فييا غبف فاحش.ثانيان 
 : نقض بينة الخارج ببينة الداخؿ.ثالثان 
. 

113 
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 ممخص ال  ال 
 

لتعمقيا بجانب  تعتبر القكاعد األصكلية كالفقيية أبرز أنكاع القكاعد الشرعية الخاصة؛ نظرنا
األصكؿ كالفقو مف جية، كلمصمة الكثيقة بيف عممي األصكؿ كالفقو بمختمؼ العمكـ الشرعية مف 

 جية أخرل.
كلذلؾ نجد العمماء السابقيف قد اعتنكا في عمـ القكاعد الشرعية بالقكاعد األصكلية كالفقيية 

 أكثر مف غيرىا مف القكاعد األخرل.
دة "االجتياد ال ينقض باالجتياد كأثرىا في األحكاـ الشرعية" لذا تناكلت دراسة ىذه القاع

، ألىمية ىذه القاعدة بمكاف، حيث تحدثت في الفصؿ األكؿ عف مفيكـ االجتياد  ا كتفصيبلن شرحن
ا، كحجيتو في الكتاب كالسنة كاإلجماع كالمعقكؿ، كما تناكلت في ىذا الفصؿ العديد  لغةن كاصطبلحن

 مقة بمكضكع االجتياد، كشركط االجتياد كمراتبو.مف المسائؿ الميمة المتع
أما الفصؿ الثاني فكاف محكر الحديث فيو عف صمب القاعدة، كذلؾ مف خبلؿ بياف أىمية 
القاعدة كشرحيا كشركط العمؿ بيا كالقكاعد ذات الصمة بيا، كما تعرضت آلراء الفقياء في قاعدة 

بيا، مع تكضيح بعض القضايا المتعمقة بيذه "االجتياد ال ينقض باالجتياد" كذكر أدلة العمؿ 
 القاعدة، كمسألة نقض االجتياد باألدلة الشرعية كباالجتياد.

أما الفصؿ الثالث كاألخير فيك عبارة عف تطبيقات فقيية لقاعدة "االجتياد ال ينقض 
، ثـ باالجتياد" كأثرىا في مختمؼ األبكاب الفقيية مف عبادات كمعامبلت كأحكاؿ شخصية كعقكبات

ختمت الرسالة بأىـ النتائج كالتكصيات، كمف ثـ عرض لفيارس اآليات كاألحاديث ثـ فيرس 
 المصادر كالمراجع كالمكضكعات.

 
 كالحمد  رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ المرسميف.
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Abstract 
 

The fundamental and fiqh principles are considered as the most 

important types of specific Sharia principles, due to its relation with 

Sharia and Fiqh on the one hand, and the close link between the 

fundamental and Fiqh science with the various types of legitimate 

sciences on the other. 

In the science of Sharia principles, We find the former Sharia 

scholars took great care of fundamental and Fiqh princples more than 

other princples. 

Thus, this study examines the legitimate principle "Diligence is 

not invalidated by diligence and its impact on the Shar'I rulings" in its 

requisites and details, according to its importance, in the first chapter 

the researcher discusses the concept of diligence lexically and 

idiomatically, and its authoritative in Quran, Sunna, consensus and 

rationalistic, the researcher also deals in this chapter with many 

important issues on the subject of diligence, such as conditions and 

level of diligence, such as conditons and levels of diligence, diligence 

field, and its indivisibility and legitimacy. 

In the second chapter the researcher discusses the heart of the 

principle, that is through explaining the princple's importance, and 

identifying its applying conditions and relevant prinsiples. The 

researcher also presents Sharia jurists' view about the principle 

"Diligence is not invalidated by diligence" and mentions its 

implications proofs, alongside with clarifying some related issues of 

this principle, such as invalidate the diligence through the shar'I 

evidence and diligence itself. 

In the third and last chapter, the researcher discusses the 

jurisprudential applications of the principle "diligence is not ivalidated 

by diligence" and its impact in all Fiqh branches as acts of worship, 

transactions, personal status and penalties. Then, finally the researcher 

concludes the thesis by raising the most important findings and 

recommendations. 

 


