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مسـائله،  مـن أهـم علـى بحـث مسـألة -جلَّ وعـال-هذا البحث استعنت باهللا 

لة االطالع، فأسأل اهللا العظـیم ) مع قصر الباع وقوهي مسألة: (اجتهاد النبي 

ربَّ العــــرش الكــــریم أن یغفــــر الزلــــل، ویعفــــو عــــن الخلــــل، وأن یجعــــل هــــذا العمــــل 

تتجلى أهمیـة الموضـوع و .  خالصًا لوجهه الكریم، صوابًا على سنة نبیه الكریم

اكتســب هــذا أهمیتــه مــن أهمیــة علــم أصــول  التــي دفعتنــي إلــى اختیــاره فیمــا یلــي:

 لتأصـــیل األحكـــام الفقهیـــة وقاعـــدة راســـخة لبنـــاء الفـــروع علیـــه.الفقـــه، فهـــو مرجـــع 

مســـــائل أصـــــول الفقـــــه المهمـــــة؛ إذ أنهـــــا تتنـــــاول  مـــــن )مســــألة (اجتهـــــاد النبـــــي 

 اجتهــــادات أفضــــل البشــــریة والمبلِّــــغ عــــن ربِّ العــــالمین دینــــه وشــــریعته وأحكامــــه.

تهـــا أطـــراف هـــذه المســـألة مبثوثـــة فـــي التـــراث األصـــولي، فاســـتقراؤها وتقصـــي ماد

  من أهم المهمات. وٕاثراء الساحة العلمیة األصولیة ودراستها

ــةالكلمــات ال فــي  خطــؤه  - تعبــد باالجتهــادالحكــم  –أصــول  -: اجتهــادمفتاحی

 .االجتهاد
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The jurisprudence of the Prophet, 

 may God bless him and grant him peace, 
 is a fundamentalist study 

Abdul Rahman bin Fahd bin Abdullah Ababtain 
Department of Fundamentals of Jurisprudence - College of 
Sharia and Islamic Studies - Qassim University - Saudi 
Arabia. 
E-MAIL: AbdulRahman-Ababtain@yahoo.com 
ABSTRACT: 
This research sought the help of God - the Majestic and the 
Exalted - to discuss one of his most important issues, which 
is the issue of (the Prophet’s diligence) with the shortness of 
the sale and the lack of knowledge. Correctly on the Sunnah 
of His Noble Prophet The importance of the topic that 
prompted me to choose it is reflected in the following:- This 
gained its importance from the importance of Jurisprudence 
science, as it is a reference for establishing jurisprudential 
rulings and a solid base for building branches on it.- The 
issue of (the Prophet’s judgment) is an important issue of 
Jurisprudence science. As it deals with the jurisprudence of 
the best of humanity and the reporter of the Lord of the 
worlds, his religion, his law and his rulings  - The parties to 
this issue are embedded in the fundamentalist heritage, so 
extrapolating it, searching and studying its material, and 
enriching the fundamentalist scientific arena are among the 
most important tasks. 
Keywords: judgment – assets - in ijtihad.Ruling on worship 

with diligence - his mistake . 
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احلمد هللا حنمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، إن 

وسيئات أعمالنا، من يهده اُهللا فال مضل له، ومن ُيضلل فال هادي له،  
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن نبينا حممدًا عبده 

  ورسوله.
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 ).١٠٢) سورة آل عمران آية: (١(

 ). ١) سورة النساء آية: (٢(

  ).٧٠،٧١) سورة األحزاب آية: (٣(

كـاح، أخرجـه أبـو داود يف سـننه (كتـاب النكـاح، بـاب يف خطبـة الن حديث خطبـة الحاجـة:) ٤(

)، والرتمـــــذي يف جامعـــــه (كتـــــاب النكـــــاح، بـــــاب مـــــا جـــــاء يف خطبـــــة ٢١١٨، ح: ٢/٥٩١

)، والنســائي يف ســننه (كتــاب النكــاح، بــاب مــا يســتحب مــن ١١٠٥، ح ٣/٤١٣النكــاح، 

)، وابن ماجه يف سننه (كتـاب النكـاح، بـاب خطـة  ٣٢٧٧ح   ٦/٨٩الكالم عند النكاح، 

ــــــــدارمي ٤٣٢، ٣٩٣، ١/٣٩٢ده ()، وأمحــــــــد يف مســــــــن ١٨٨٢،ح  ١/٦٠٩النكــــــــاح،  ،) وال

وقـال -رضي اهللا عنه– )، من حديث ابن مسعود٢/١٤٢(كتاب النكاح ، باب يف خطبة النكاح 

رســـالة يف هـــذه اخلطبـــة  -رمحـــه اهللا–، وللشـــيخ األلبـــاين » هـــذا حـــديث حســـن«  الرتمـــذي : 

الم فيهـا عـن يعلمهـا أصـحابه "  أفـاض الكـ أمساها : " خطبة احلاجة الـيت كـان رسـول اهللا 

 ختريج احلديث وذكر طرقه وشواهده وهي مطبوعة متداولة . 
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فإن علَم أصوِل الفقه علٌم جليٌل قدره، عظيٌم شأنه، عميم نفعه، عاٍل 
 شرفه وفخره، اكتحلت بإمثُِده عيوُن األئمِة األعالم، وتزيَّنت حبلته أعطافُ 
ذوي األفهام، واستبصرت بنوره أنظاُر أويل النهى واألحالم؛ إذ هو قاعدُة 
األحكام، وبه تتحقق مصاحل األنام، وُحتكم املسائُل غايَة اإلحكام، ال 
يستغين عنه كلُّ جمتهد فقيه، وال يرغب عنه كلُّ عامل نبيه؛ ألنه العمدُة يف 

  ماد. االجتهاد، والقاعدُة اليت عليها االستناد واالعت

ولقد أشاد كثري من العلماء بشأنه، ونوهوا بعظيم أمره، وبينوا جليل 
وهو أحد الفقهاء املشهورين يف هذا  -رمحه اهللا-فائدته وكبَري نفعه، فالقرايف 

  الفنِّ اعترب أصوَل الفقه أصالً من الشريعة، وقاعدًة من قواعده العظام.

ِديََّة زَاَد اللَُّه تـََعاَىل  فَِإنَّ الشَّرِيَعةَ ((:  -رمحه اهللا  –يقوله  اْلُمَعظََّمَة اْلُمَحمَّ
َمَناَرَها َشَرفًا َوُعُلو�ا اْشَتَمَلْت َعَلى ُأُصوٍل َوفـُُروٍع، َوُأُصوُهلَا ِقْسَماِن َأَحُدُمهَا 

إىل آخر كالمه رمحه اهللا، وإن من أهم املباحث  )١())..اْلُمَسمَّى بُِأُصوِل اْلِفْقهِ 
  اع علماِء األصول: مباحث االجتهاد ومسائله. اليت خطتها ير 

 مـــن أهـــم علـــى حبـــث مســـألة -جـــلَّ وعـــال-هـــذا البحـــث اســـتعنت بـــاهللا 
) مـــع قصـــر البـــاع وقلـــة االطـــالع، مســـائله، وهـــي مســـألة: (اجتهـــاد النـــيب 

فأســأل اهللا العظــيم ربَّ العــرش الكــرمي أن يغفــر الزلــل، ويعفــو عــن اخللــل، وأن 
  .  وجهه الكرمي، صواباً على سنة نبيه الكرميجيعل هذا العمل خالصاً ل

  أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

  تتجلى أمهية املوضوع اليت دفعتين إىل اختياره فيما يلي:

اكتسـب هــذا أمهيتـه مــن أمهيـة علــم أصـول الفقــه، فهـو مرجــع لتأصــيل  -١
  األحكام الفقهية وقاعدة راسخة لبناء الفروع عليه.

                                           
 ).   ١/٢) الفروق (١(
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؛ إذ أ�ـــا مســـائل أصـــول الفقـــه املهمـــة مـــن )مســـألة (اجتهـــاد النـــيب  -٢
تتنـــــاول اجتهـــــادات أفضـــــل البشـــــرية واملبلِّـــــغ عـــــن ربِّ العـــــاملني دينـــــه 

 .وأحكامه وشريعته

أطــراف هــذه املســألة مبثوثــة يف الــرتاث األصــويل، فاســتقراؤها وتقصــي  -٣
  من أهم املهمات. وإثراء الساحة العلمية األصولية ماد�ا ودراستها

  خطة البحث:

ومبحثني وحتتهما مطالب، وخامتة،  مقدمة، البحث إىل قسمتُ  
   وفهارس، على النحو التايل:

، وفيه مثانية باالجتهاد المبحث األول: حكم تعبد النبي  -
  مطالب.   

  صورة املسألة.  المطلب األول:

  حترير حمل اخلالف.  المطلب الثاني:

  سبب اخلالف ومنشأه.  المطلب الثالث:

  يل اخلالف يف املسألة. تفص المطلب الرابع:

  مجلة اخلالف يف املسألة.  المطلب الخامس:

  األدلة واملناقشة.  المطلب السادس:

  الرتجيح وسببه.  المطلب السابع:

  مثرة اخلالف .  المطلب الثامن:

  ، وفيه ستة مطالب. في االجتهاد المبحث الثاني: خطؤه  -

  حترير حمل اخلالف.  المطلب األول:

  سبب اخلالف ومنشأه .  :المطلب الثاني
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  األقوال يف املسألة.  المطلب الثالث:

  األدلة واملناقشة.  المطلب الرابع:

  الرتجيح وسببه.  المطلب الخامس:

  مثرة اخلالف. المطلب السادس:

  اخلامتة، وفيها أهم النتائج والتوصيات. المطلب السابع:

  الفهارس

  :منهج البحث

  :اتبعت يف هذا البحث املنهج التايل

 استقراء املادة العلمية ومجع شتا�ا من مراجعها ومصادرها. -١

 كتابة هذه املادة العلمية وصياغتها بأسلوب علمي واضح. -٢

عــزو اآليــات إىل ســورها وأرقامهــا يف احلاشــية، وختــريج األحاديــث  -٣
واآلثـــار، فـــإن كـــان احلــــديث يف الصـــحيحني أو أحـــدمها اكتفيــــت 

كــرت مــن أخرجــه مــن أئمــة بتخرجيــه منهمــا، وإن كــان يف غريمهــا ذ 
 احلديث مع نقل حكم األئمة على إسناده.

ـــــق أقـــــوال العلمـــــاء وآرائهـــــم مـــــن كتـــــبهم، وال أجلـــــأ إىل العـــــزو  -٤ توثي
 بالواسطة إال عند التعذر. 

ســلكت املــنهج العلمــي فيمــا يتعلــق بــالتهميش والتعليــق والنــواحي  -٥
 الشكلية واإلخراج الفين.
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  ا اول 

 ا    د  

 وفيه ثامنية مطالب: 

 املطلب األول: صورة املسألة. 

 املطلب الثاين: حترير حمل اخلالف. 

 املطلب الثالث: سبب اخلالف ومنشأه. 

 املطلب الرابع: تفصيل اخلالف يف املسألة. 

 املطلب اخلامس: مجلة اخلالف يف املسألة. 

 املطلب السادس: األدلة واملناقشة. 

 الرتجيح وسببه.  بع:المطلب السا

 املطلب الثامن: ثمرة اخلالف . 
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 رة ا :ولا ا  

وليس فيها نص إهلي، فهل كان  إذا حدثت حادثة يف زمن النيب 
  .)١(متعبداً باالجتهاد فيها أم ال؟ النيب 

  .)٢(أن حيكم فيها باالجتهاد؟ مبعىن: أنه هل جيوز له 
أن جيتهد فيها؛ لقوله  هلي فال جيوز للنيب أما ما ورد فيها نص إ

M \ ] ̂ _ ̀ a L تعاىل:
)٤)(٣(

. 

  ا ام  : اف 

  على ما يلي:  اتفق األصوليون يف مسألة اجتهاد النيب 
  .)٥(عقالً  جواز اجتهاد أوًال: 
 .)٦(يف األقضية وفصل اخلصومات جواز اجتهاده ثانياً: 

                                           
 ).   ٥٩٤-٣/٥٩٣)، شرح خمتصر الروضة (٤/٢٠٠) انظر: اإلحكام لآلمدي (١(

 ).   ٢/١٧٤) انظر: املستصفى (٢(

 . ١٠٦) سورة األنعام من اآلية: ٣(

 ).   ٣/٥٩٣) انظر: خمتصر الروضة (٤(

إىل هذا االتفاق حيث يقول: ((وال أحسب أحداً يُنازع يف اجلواز  -رمحه اهللا  –أشار الطويف ) ٥(

  ). ٣/٥٩٤عقًال، إمنا ينازع من ينازع فيه شرعاً)) شرح خمتصر الروضة (

حيث يقول: ((اختلفوا يف جواز االجتهاد لألنبياء، صلوات   -رمحه اهللا  –وصرح به الشوكاين     

أن أمجعـــوا علـــى أنـــه جيـــوز عقـــال تعبـــدهم باالجتهـــاد كغـــريهم مـــن ا�تهـــدين،  اهللا علـــيهم، بعـــد

 ).     ٤٢٥حكى هذا اإلمجاع ابن فورك، واألستاذ أبو منصور)) إرشاد الفحول ص (

بتصــرف القضــاء وفصــل اخلصــومات  : ((أمــا مــا صــدر عنــه   -رمحــه اهللا  –) قــال القــرايف ٦(

)، ٩/٣٨٠٦ن كـان حكمـاً شـرعياً)) نفـائس األصـول (جممع عليه أنه ال يفتقر إىل الـوحي، وإ

  =    ). ٢/١٠٢٨وانظر: �اية السول (
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  .)١(يف مصاحل الدنيا وتدبري احلروب  هاد جواز اجتثالثاً: 

                                                                                                     
) ] مـــن ١٧١٣)، ومســـلم ح (٦٩٦٧ودليـــل ذلـــك مـــا ثبـــت يف الصـــحيحني [البخـــاري ح (   = 

َا أَنَا َبَشٌر، َوِإنَُّكْم َختَْتِصُموَن  أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنها –حديث أم سلمة  قال: ((ِإمنَّ

ــا َأْمسَــُع، َفَمــْن ِإَيلَّ  ــُه َعَلــى َحنْــِو َم تِــِه ِمــْن بـَْعــٍض، َوأَْقِضــَي َل ، َوَلَعــلَّ بـَْعَضــُكْم َأْن َيُكــوَن َأْحلَــَن ِحبُجَّ

َا أَْقَطُع لَـُه ِقْطَعـًة ِمـَن النَّـاِر))، فـدل هـذا احلـديث  َقَضْيُت َلُه ِمْن َحقِّ َأِخيِه َشْيًئا َفَال يَْأُخْذ، فَِإمنَّ

يف األقضية حبسـب األدلـة والقـرائن، ومبـا يغلـب علـى ظنـه وال يفتقـر قضـاؤه  ده على اجتها

  إىل وحي. 

يف كتـاب أمسـاه   -رمحـه اهللا  –يف األقضية كثريٌة جداً، وقد مجعها القرطيب  وأمثلة اجتهاده     

))، مجــع فيــه مــا يزيــد علــى مائــة قضــية، منهــا قضــاؤه بــاليمني وبشــاهد ((أقضــية رســول اهللا 

ني، وقضاؤه هلند بنت عتبة امرأة أيب سفيان أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها باملعروف ومي

  وغري ذلك.

على القرايف حكاية حكاية اإلمجاع يف ذلك فقال:  ((وادعى   -رمحه اهللا  –واستدرك الزركشي    

نظــر))  البحــر  القــرايف يف أن حمــلَّ اخلــالف يف الفتــاوى وأن األقضــية جيــوز فيهــا بــال نــزاع، وفيــه

 ).         ٤/٥٠٥احمليط (

: ((وكلهم اتفقوا أن العمل جيوز له بالرأي يف احلروب   -رمحه اهللا  –) قال عبدالعزيز البخاري ١(

  ). ٣/٣٠٦وأمور الدنيا)) كشف األسرار (

صاحل : ((أمجعوا على أنه كان جيوز هلم أن جيتهدوا فيما يتعلق مب  -رمحه اهللا  –وقال الزركشي     

الدنيا وتدبري احلروب وحنوها، وقد فعلوا ذلك كما قال ُسليم، وكذلك ابـن حـزم، ومثَّلـه بـإرادة 

أن ُيصاحل غطفان على ثلث مثار املدينة فهذا مباح؛ ألن هلم أن يهبوا من أمواهلم ما  النيب 

يرتكهـا)) البحـر أحبوا، وكذلك قوله يف تلقـيح مثـار املدينـة؛ ألنـه يبـاح للمـرأ أن يلقِّـح خنلـة وأن 

  ). ٤٢٥)، إرشاد الفحول ص (٥/١٣٠)، وانظر: اإلحكام البن حزم (٤/٥٠٢احمليط (

يف أمـر الـدنيا، ووقـع) قـال ابـن مفلـح:  : (((وجيـوز اجتهـاد   -رمحه اهللا  –وقال ابن النجار    

يســــتدل علــــى جــــواز   -رمحــــه اهللا  –)، والزركشــــي ٤/٤٧٤إمجاعــــاً)) شــــرح الكوكــــب املنــــري (

  =  يف تدبري احلروب ومصاحل الدنيا بالوقوع، ويشري إىل واقعتني:  اد النيب اجته
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يف األحكام الشرعية والقضايا الدينية  وحمل اخلالف هو يف اجتهاده 

  .)١(فيما ال نص فيها

  ا ا : اف وه

هو  اختالفهم  سبب اختالف األصوليني يف مسألة: اجتهاد النيب 

  باالجتهاد.  تعبد النيب  يف حجية القياس، فمن نفي حجية القياس منع

((وقال القاضي يف التقريب: كل من :  -رمحه اهللا  –قال الزركشي 

  .)٢(به)) نفى القياس أحال تعبده 

وهو ممن نفى حجية القياس قد  -رمحه اهللا  –ولذلك جند أن ابن حزم 

  .)٣(وشنع على القائلني به نفى اجتهاد النيب 

                                                                                                     
مــا جــاء يف غــزوة اخلنــدق حينمــا اجتمعــت القبائــل (غطفــان وبــين النضــري وغــريهم)  األولــى:    =

إىل سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة فاستشارمها يف  فبعث رسول اهللا  حلرب رسول اهللا 

على ثلث مثار املدينة؛ كي ينصرفوا عن قتال املسلمني، فقال سعد بن أن يصاحل قبيلة غطفان 

معـــاذ: واهللا مـــا لنـــا �ـــذا حاجـــة، واهللا ال نعطـــيهم إال الســـيف حـــىت حيكـــم بيننـــا وبيـــنهم، فهـــذا 

  )١٣/٤١٢يف تدبري احلروب.  انظر: معرفة السنن واآلثار للبيهقي ( اجتهاد منه 

: ((َأنَّ النَّـِيبَّ  ) مـن حـديث أنـس بـن مالـك ٢٣٦٣(ما ثبت يف صـحيح مسـلم ح  الثانية:    

  َمــرَّ ِبَقــْوٍم يـَُلقُِّحــوَن، فـََقــاَل: لَــْو ملَْ تـَْفَعلُــوا َلَصــُلَح، قَــاَل: َفَخــرََج ِشيًصــا، َفَمــرَّ ِ�ِــْم فـََقــاَل: َمــا

يف  يَـاُكْم))   وهـذا اجتهـاد منـه لَِنْخِلُكْم؟ َقاُلوا: قـُْلـَت َكـَذا وََكـَذا، قَـاَل: أَنـْـُتْم أَْعلَـُم بِـَأْمِر ُدنْـ 

 مصاحل الدنيا.   

)، ٢/١٠٢٨)، �ايــــة الســـــول (٩/٣٨٠٦)، نفـــــائس األصــــول (٢/١٧٦) انظــــر: املستصــــفى (١(

  ) .     ٤٢٥)، إرشاد الفحول ص (٤/٥٠٢البحر احمليط يف أصول الفقه (

 ) .    ٤/٥٠٢) انظر: البحر احمليط (٢(

 ) .    ٥/١٢٥) انظر: اإلحكام (٣(
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  فا  :اا اا  

يف األحكام الشرعية  اختلف األصوليون يف مسألة: اجتهاد النيب 

: جانب )١(واألمور الدينية فيما ال نص فيها، واختالفهم يف ذلك من جانبني

  اجلواز، وجانب الوقوع، وفيما يلي بيان الختالفهم من كال اجلانبني: 

  أوًال: االختالف في الجواز. 

يف األحكام الشرعية  تهاد النيب اختلف األصوليون يف جواز اج

  واألمور الدينية فيما ال نص فيها على أقوال: 

  يف ذلك.  جواز اجتهاده القول األول: 

، واملالكية، )٢(وهذا القول هو مذهب مجهور األصوليني من احلنفية

، واختاره بعض الشافعية كالغزايل )٤(، وهو ظاهر مذهب الشافعي)٣(واحلنابلة

                                           
)، شــــــرح خمتصــــــر الروضــــــة ٣٤٣ -٢/٣٤١)، روضــــــة النــــــاظر (٢/١٧٤) انظــــــر: املستصــــــفى (١(

 -٤/٥٠٢)، البحــر احملــيط يف أصــول الفقــه (١٠٢٦ -٢/١٠٢٥)، �ايــة الســول (٣/٥٩٤(

٥٠٤     . ( 

)، أصــــول البــــزدوي ص ٢/٩١)، أصــــول السرخســــي (٣/٢٩٣) انظــــر: الفصــــول يف األصــــول (٢(

 ).     ٣/٣٠٥)، كشف األسرار للبخاري (٢٣٠(

)، شــــــرح خمتصــــــر الروضــــــة ٢/٣٤١)، روضــــــة النــــــاظر (٥/١٥٧٨) انظــــــر: العــــــدة أليب يعلــــــى (٣(

 ) .      ٤/٤٧٥)، شرح الكوكب املنري (٥٠٧)، املسودة ص (٣/٥٩٤(

: ((وجــوَّز الشــافعي يف رســالته ذلــك مــن غــري قطــع))، اإلحكــام   -رمحــه اهللا  –) قــال اآلمــدي ٤(

 ) .      ٤/٥٠٣يط يف أصول الفقه ()، وانظر: البحر احمل٤/٢٠٠(
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، وهو قول أيب احلسني البصري من )١(ي واآلمدي والبيضاويوالفخر الراز 

  .)٢(املعتزلة

   املنع من ذلك .القول الثاني: 

، وهو مذهب األشعرية وأكثر )٣(وهذا القول هو ظاهر اختيار ابن حزم

  . )٥(، ومنهم: أبو علي وابنه أبو هاشم اجلبائيان)٤(املعتزلة

كم مما يشارك فيه النيب التفريق بني أن يكون ذلك احلالقول الثالث: 

 .أمته، وبني أن ال يشاركهم فيه   

فما شارك فيه أمته كتحرمي الكالم يف الصالة واجلمع بني األختني ليس 

                                           
)، مجـــع ٦/٩)، احملصـــول (٥٧٧)، املنخـــول ص (٢/١٧٤)، املستصـــفى (٧٣) انظـــر: اللمـــع (١(

)، �ايـــــــــة الســـــــــول ٤/٢٠٠)، اإلحكـــــــــام لآلمـــــــــدي (٢/٣٨٦اجلوامـــــــــع وشـــــــــرحه للمحلِّـــــــــي (

  ) . ٤٢٦)، إرشاد الفحول ص (٢/١٠٢٧(

مبينــاً   -رمحــه اهللا  –يف وجوبــه، قــال الزركشــي   واختلــف الشــافعية القــائلون باالجتهــاد النــيب   

هذا اخلالف : ((إذا جوَّزنا فهل كان جيب عليه؟ فيه وجهان حكامها ابن أيب هريرة يف تعليقـه 

يف األقضــية وصــحح الوجــوب، وكــذا حكامهــا املــاوردي يف األقضــية، مث قــال: واألصــح عنــدي 

يصـلون إىل حقـوقهم إال باالجتهـاد، وال التفصيل بني حقوق اآلدميني فيجب عليـه؛ أل�ـم ال 

 ).    ٥٢١)، وانظر: التمهيد لإلسنوي ص (٤/٥٠٥جيب يف حقوق اهللا)) البحر احمليط (

 ) . ٢/٢٤٣) انظر: املعتمد (٢(

 ).     ١٢٧، ٥/١٢٥) انظر: اإلحكام البن حزم (٣(

شــــف األســـــرار ) نســــبه إلــــيهم بعــــض األصـــــوليني كعبــــدالعزيز البخــــاري وابــــن النجـــــار، انظــــر: ك٤(

 ) .     ٤/٤٧٥)، شرح الكوكب املنري (٣/٣٠٥(

)، كشــــف األســـــرار ٤/٢٠٠)، وانظـــــر أيضــــاً: اإلحكــــام لآلمـــــدي (٢/٢٤٠) انظــــر: املعتمــــد (٥(

 ).     ٢/١٠٢٧)، �اية السول (٣/٣٠٥(
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له أن جيتهد فيه؛ ألنه يؤدي إىل أمر الشخص لنفسه، وما مل يشاركهم فيه  

  أن جيتهد فيه.  كمنع توريث القاتل جيوز له 

   . )١(فعيةوهذا القول وجٌه عند الشا

   الوقف عن القطع بشيء من ذلك.القول الرابع: 

وهذا القول نسبه الصرييف إىل مذهب الشافعي، ولكن الزركشي 

استدرك عليه هذه النسبة وبنيَّ أن الشافعي مل يتوقف يف املسألة بل اختار 

  .)٢(اجلواز

  .)٣(دون غريه من األنبياء اجلواز يف حق نبينا القول الخامس: 

  : االختالف في الوقوع. ثانياً 

(وهم أكثر األصوليني) يف  اختلف القائلون جبواز اجتهاد النيب 

                                           
 ).  ٤/٥٠٤)، البحر احمليط يف أصول الفقه (٥٢١) انظر: التمهيد لإلسنوي ص (١(

: ((وزعــم الصــرييف يف شــرح الرســالة -رمحــه اهللا  –) حيــث قــال ٤/٥٠٤يط () انظــر: البحــر احملــ٢(

مما ليس  أنه مذهب الشافعي؛ ألنه حكى األقوال ومل خيرت شيئا، فقال: ما سنَّ رسول اهللا 

فيه نُص كتاٍب، اختلفوا فيه: فمنهم مـن قـال: جعـل اهللا لـه ذلـك؛ لعلمـه بتوفيقـه، ومـنهم مـن 

إال وهلا أصل يف الكتاب، ومنهم من قال: بل جاءته رسالة اهللا فأثبت  قال: مل َيُسنَّ سنًة قطُّ 

سـنَته بفــرض اهللا، ومــنهم مــن قــال: أُلقــي يف روعــه كـلُّ مــا َســنَّ، انتهــى لكنــه قــال بعــد هــذا يف 

 M 4 5 6    7 8 9 باب الناسخ واملنسوخ: قال: قال بعض أهل العلم: يف قوله تعاىل:

: ; L   :لــــى أن اهللا جعــــل لرســــوله أن يقــــول مــــن تلقــــاء نفســــه ] داللــــٌة ع١٥[يــــونس

[الرعـد:  M ¥ ¦ § ̈ © L بتوفيقه فيما مل يـَْنزِل به كتاب، قال: قيل يف قوله تعـاىل:

      ] : ميحو فرض ما يشاء ويثبت فرض ما يشاء، قال الشافعي: وهذا يشبه ما قيل)).٣٩

 ).      ٤/٥٠٤)، البحر احمليط (٥٢١) انظر: التمهيد لإلسنوي ص (٣(
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   على ثالثة أقوال: وقوع االجتهاد منه 

  مطلقاً دون انتظار للوحي.  وقوع االجتهاد منه القول األول: 

وهذا القول هو مذهب مجهور األصوليني، وهو اختيار اآلمدي وابن 

  .)١(احلاجب

بشرط انتظار الوحي إال أن  وقوع االجتهاد منه الثاني: القول 

  خياف فوت احلادثة. 

  . )٢(وهذا القول هو مذهب أكثر احلنفية

: ((وقال أكثر أصحابنا بأنه  -رمحه اهللا  –يقول عبدالعزيز البخاري 

   كان متعبدًا بانتظار الوحي يف حادثة ليس فيها وحي، فإن مل ينزل

  .)٣(ان ذلك داللة لإلذن باالجتهاد))الوحي بعد االنتظار ك

  يف الفروع دون القواعد واألصول.  اجتهاد القول الثالث: 

                                           
)، ٢/١٠٢٨)، �ايــة الســول (٤/٢٠٠)، اإلحكــام لآلمــدي (٢/٣٤٣) انظــر: روضــة النــاظر (١(

)، شـرح ٤/٥٠٤)، البحـر احملـيط يف أصـول الفقـه (٢/٣٨٦مجع اجلوامع مع شرحه للمحلي (

 ).       ٤/٤٧٦الكوكب املنري (

)، ٢/٩١ي ()، أصـــول السرخســـ٣/٣٠٥) انظـــر: أصـــول البـــزدوي مـــع شـــرحه كشـــف األســـرار (٢(

  ). ٤/٢٦٧)، تيسري التحرير (٣/٣٩٢التقرير والتحبري (

يف بيان هذا اخلالف:   -رمحه اهللا  –ووقع اخلالف يف مدة االنتظار، يقول عبدالعزيز البخاري     

((قيــل مــدة االنتظــار مقــدرة بثالثــة أيــام، وقيــل: خبــوف فــوت الغــرض، وذلــك خيتلــف حبســب 

يف النكـــاح مقـــدر بفـــوت اخلاطـــب الكفـــؤ)) كشـــف األســـرار احلـــوادث كانتظـــار الـــويل األقـــرب 

)٣/٣٠٥.(      

 ).     ٣/٣٠٥) كشف األسرار (٣(



       
 

 
 

 
 
 
 

٥٦٩
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وهذا القول اختاره أبو املعايل اجلويين حيث يقول: ((ولعل األصح أنه  

كان ال جيتهد يف القواعد واألصول، بل كان ينتظر الوحي، فأما يف التفاصيل 

، واختار هذا القول أيضًا الغزايل  )١(تهاد))فكان مأذونًا له يف التصرف واالج

  .)٢(كما يف املنخول

  التوقف دون القطع بشيء. القول الرابع: 

وهذا القول اختاره الغزايل يف املستصفى حيث يقول: ((أما الوقوع فقد 

قال به قوم، وأنكره قوم آخرون، وتوقف فيه فريق ثالث وهو األصح؛ فإنه مل 

  .)٣(يثبت فيه قاطع))

يف الفروع دون  أنه اختار يف املنخول قوًال آخر وهو اجتهاده  بيد

  فلعله مرتدد يف الوقوع. -كما تقدم يف القول الثالث  –القواعد 

ا  فا  :ا ا  

يف  عند التأمل يف أقوال األصوليني يف مسألة: اجتهاد النيب  

ميكنين  -جوازًا ووقوعاً –نص فيها األحكام الشرعية واألمور الدينية فيما ال 

  أن أقول: بأن أشهر األقوال يف هذه املسألة  أربعة أقوال: 

                                           
 ).      ٢/٨٨٧) الربهان (١(

: ((وأما الوقوع فالغالب على الظـن أنـه كـان ال جيتهـد يف القواعـد، وكـان   -رمحه اهللا  –) قال ٢(

  ).٤/٥٠٤احمليط يف أصول الفقه ( )، وانظر: البحر٥٧٧جيتهد يف الفروع))، املنخول ص (

ولكن ما املقصود بالقواعد واألصول؟، فإن كان املقصود �ا األحكام العقائدية كان هذا القول     

 موافقاً لقول اجلمهور وإال كان قوًال مستقًال.       

 ).      ٤/٥٠٤)، وانظر: البحر احمليط يف أصول الفقه (٢/١٧٥) املستصفى (٣(
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  اجلواز والوقوع مطلقاً ، وهو مذهب مجهور األصوليني.القول األول: 
للوحي إال أن  اجلواز مطلقًا والوقوع بشرط انتظاره القول الثاني: 

  خيلق فوت احلادثة، وهو مذهب أكثر احلنفية. 
وهو مذهب  -منع اجلواز والوقوع–املنع مطلقًا القول الثالث: 

  األشعرية وأكثر املعتزلة، وهو ظاهر اختيار ابن حزم. 
  التوقف . القول الرابع: 

وا ددس: اا ا  

  أدلة الجمهور: 

  استدل مجهور األصوليني على اجلواز والوقوع مبا يلي: 

  من وجوه: ، وذلك أوًال: أدلة الجواز

 : M ²أمر عباده باالعتبار يف قوله  أن اهللا الوجه األول: 

³ ́L
)١(

أعظم  واالعتبار هو القياس واالجتهاد، ورسول اهللا ، 

الناس بصرية، وأكثرهم خربة بشرائط القياس، وذلك يقتضي اندراجه يف عموم 

  .)٢(اآلية بطريق األوىل

                                           
 . ٢شر من اآلية: ) سورة احل١(

)، أصول البـزدوي ٢/٩٣)، أصول السرخسي (٥،١٥٨١)، العدة (٣/٢٤٠) انظر: الفصول (٢(

)، شـرح خمتصـر الروضـة ٤/٢٠١)، اإلحكـام لآلمـدي (٢/٣٤٤)، روضة النـاظر (٢٣٠ص (

)، �ايـة ٥/٣٨٩)، اإل�ـاج يف شـرح املنهـاج (٣/٣٠٦)، كشف األسرار للبخـاري (٣/٥٩٥(

)، شــــــرح الكوكــــــب املنـــــــري ٤/٥٠٣البحــــــر احملــــــيط يف أصــــــول الفقــــــه ( )،٢/١٠٢٨الســــــول (

 ).   ٤٢٦)، إرشاد الفحول ص (٤/٤٧٧(
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ال يف ذاته وال يفضي إىل ليس مبح أن اجتهاد النيب الوجه الثاني: 
  .)١(حمال ومفسدة، وال معىن للجواز العقلي إال ذلك

أن العمل باالجتهاد أشق من العمل بالنص؛ ألنه حيتاج الوجه الثالث: 
مع أن بعض  إىل بذل الوسع، فيكون أكثر ثواباً، فلو مل يعمل به النيب 

جد فيه، وهو أمته قد عمل به، للزم منه اختصاص بعض أمته بفضيلة مل تو 
  .)٢(ممتنع

مع أنه عرضة -  أنه إذا جاز االجتهاد لغري النيب الوجه الرابع: 
  .)٣(من باب أوىل فألن جيوز للنيب  -للخطأ

  . ثانياً: أدلة الوقوع
وسنة  أدلة من كتاب اهللا  دلَّ على وقوع االجتهاد من النيب 

  .  رسوله 
  فمن الكتاب:

 M g h i j k l m     n oقوله تعاىل: - ١

p q r s t ....L ٤(اآليتني(. 

يف  –عليهما السالم–أن حكم داود وسليمان  وجه الداللة:

 
ُ
كان باالجتهاد ال بالوحي،   تخاصمني، صاحب الغنم وصاحب الزرع،امل

                                           
)، شـــــــــرح الكوكـــــــــب املنـــــــــري ٤/٢٠١)، اإلحكـــــــــام لآلمـــــــــدي (٢/١٧٤) انظـــــــــر: املستصـــــــــفى (١(

)٤/٤٧٧ .( 

)، �ايــــة الســــول ٥/٣٨٩)، اإل�ــــاج يف شــــرح املنهــــاج (٤/٢٠٣) انظــــر: اإلحكــــام لآلمــــدي (٢(

 ).   ٤/٥٠٣البحر احمليط يف أصول الفقه ( )،٢/١٠٢٩(

)، البحـر احملـيط يف أصـول ٢/٢٠٣)، اإلحكـام لآلمـدي (٥/١٥٨٢) انظر: العدة أليب يعلى (٣(

 ).   ٤/٥٠٣الفقه (

 .    ٧٩-٧٨) سورة األنبياء : ٤(



       
 

 
 

 
 
 
 

٥٧٢
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وما يذكر بالتفهيم إمنا يكون  M v w L بدليل قوله تعاىل:

  باالجتهاد ال بطريق الوحي. 

االجتهاد فإنه جيوز لنبينا  -عليهما السالم – وإذا جاز لداود وسليمان

 ١(جبامع النبوة(.  

¶  M « ¬         ® ̄ ° ± ² ³ ́ µقوله تعاىل:  - ٢

.... L ٢(اآليتني(. 

واملؤمنني؛ أل�م تركوا  أن فيها معاتبة لرسول اهللا وجه الداللة: 

ملال وقبلوا الفداء من األسري با - وهو قتل األسرى يف غزوة بدر –األوىل 

ملا ترتب عليه  وغريه، ولو مل يكن هذا احلكم بعد اجتهاد من النيب 

  .)٣(العتاب

M K L M N O P Lقوله تعاىل:  - ٣
)٤(

. 

على ما وقع منه، ولو كلن  أن اهللا تعاىل عاتب نبيه وجه الداللة: 

  .)٥(ذلك بالوحي مل يعاتبه

                                           
)، ٢/٣٤٦)، روضــــة النــــاظر (٣/٣٠٧) انظــــر: أصــــول البــــزدوي مــــع شــــرحه كشــــف األســــرار (١(

 ).     ٣/٥٩٨)، شرح خمتصر الروضة (٤/٢٠٢ي (اإلحكام لآلمد

 .     ٦٨-٦٧) سورة األنفال: ٢(

)، شــــــــرح خمتصــــــــر الروضــــــــة ٤/٢٠١)، اإلحكــــــــام لآلمــــــــدي (٢/١٧٥) انظــــــــر: املستصــــــــفى (٣(

 ). ٤٢٧)، إرشاد الفحول ص (٤٧٨-٤/٤٧٧)، شرح الكوكب املنري (٣/٥٩٥(

 . ٤٣) سورة التوبة من اآلية: ٤(

)، شــرح الكوكــب املنــري ٣/٥٩٥)، شــرح خمتصــر الروضــة (٤/٢٠١مــدي () انظــر: اإلحكــام لآل٥(

 ). ٤٢٧)، إرشاد الفحول ص (٤٧٨-٤/٤٧٧(
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  ومن السنة: 

  الجتهاد: وقع منه ا أحاديث كثرية تدل على أن النيب 

وقوله:  )١( ))أَرَأَْيَت َلْو َمتَْضَمْضَت ِمبَاٍء َوأَْنَت َصاِئٌم؟(( : كقوله   

، وهذا بطريق القياس  )٢(((أَرَأَْيِت َلْو َكاَن َعَلى أُمِِّك َدْيٌن َأُكْنِت َقاِضَيًة؟))

َما ُسْقُت والقياس اجتهاد. وقوله: ((َلِو اْستَـْقبَـْلُت ِمْن أَْمرِي َما اْسَتْدبـَْرُت 

  . )٣(اهلَْدَي)) 

:  هو قوله  -)٤(كما ذكر الزركشي- ومن أقوى األدلة يف ذلك 

قال يف  ((ِإالَّ اِإلْذِخَر)) ، كما جاء يف احلديث الصحيح أن رسول اهللا 

: ِإالَّ شأن مكة: ((الَ ُخيْتَـَلى َخَالَها َوَال يـُْعَضُد َشَجرَُها  ... فـََقاَل الَعبَّاُس 

 : ((ِإالَّ اِإلْذِخَر)) َر يا رسول اهللا فإنا جنعله لُِقُبورِنَا َوبـُُيوتَِنا، فقال اِإلْذخِ 

، )٦(كان عن طريق االجتهاد ال عن طريق الوحي  فاستثناء النيب   )٥(

ولكن هذا احلديث ليس بقاطع الحتمال نزول الوحي يف تلك اللحظة، أو 

                                           
) مــــن ١٩٩٩)، وابــــن خزميــــة يف صــــحيحه ح (١٣٨) ح (١/٢١) أخرجــــه أمحــــد يف مســــنده (١(

 . حديث جابر بن عبداهللا 

هللا رضــــي ا–) مــــن حــــديث ابــــن عبــــاس ١١٤٨)، ومســــلم ح (١٨٥٢) أخرجــــه البخــــاري ح (٢(

 .  -عنهما

 .-رضي اهللا عنها–)،  من حديث عائشة ٧٢٢٩) أخرجه البخاري ح (٣(

 ).  ٤/٥٠٥) يف البحر احمليط (٤(

رضـــي اهللا  –) مـــن حـــديث ابـــن عبـــاس ٤٨٦٢)، ومســـلم ح (١٣٤٩) أخرجـــه البخـــاري ح (٥(

 . -عنهما

 )، شــــــرح خمتصــــــر الروضــــــة٤/٢٠٢)، اإلحكــــــام لآلمــــــدي (٢/٣٤٤) انظــــــر: روضــــــة النــــــاظر (٦(

)٣/٥٩٦ .( 
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، ولكنها احتماالت )١(باس!لكون الوحي نزل بأن ال يستثىن إال عند قول الع

  ال دليل عليها. 

  أدلة الحنفية: 

بشرط انتظاره للوحي  استدل احلنفية على وقوع االجتهاد من النيب 

  إال أن خياف فوت احلادثة مبا يلي: 

ُمكرَّم بالوحي الذي يغنيه عن الرأي، وعلى  قالوا: ألن رسول اهللا 

 الطلب الحتمال اإلصابة ذلك غالب أحواله، والرأي ضروري، فوجب تقدمي

  . )٢(غالباً، كالتيمم ال جيوز يف موضع وجود املاء غالباً إال بعد الطلب

وهو نظري ما يشرتط يف حق األمة للعمل بالرأي، وهو العرض على 

  .)٣(الكتاب والسنة، فإذا مل يوجد يف ذلك فحينئذ يصار إىل اجتهاد الرأي

  ثالثاً: أدلة المانعين: 

بأدلة من الكتاب والسنة  ن من اجتهاد النيب استدل املانعو 

  واملعقول: 

  فمن الكتاب: 

 M + , - . L قوله تعاىل: - ١
)٤(

. 

                                           
 ) .  ٤/٥٠٥)، البحر احمليط يف أصول الفقه (٢/١٧٦) انظر: املستصفى (١(

 ). ٢/٩٦)، أصول السرخسي (٢٣٢) انظر: أصول البزدوي ص (٢(

 ). ٢/٩٦) انظر: أصول السرخسي (٣(

 .  ٣) سورة النجم اآلية: ٤(



       
 

 
 

 
 
 
 

٥٧٥

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 ��دراسة أصولية��اجتهاد النبي 

 M 0 1 L أن الضمري يف قوله تعاىل:وجه الداللة: 

، عائد على )١(

  فهو عن طريق الوحي.  النطق، فكل ما ينطق به النيب 

   :)٢(ويجاب عن هذا االستدالل من وجهين

التسليم بأن الضمري عائد على النطق، بل املراد به القرآن؛  عدماألول: 

  M% & ' L ألن الكفار قالوا:
)٣(

 . 

إذا سلمنا أن الضمري عائد إىل النطق، فال يلزم منه ما ذكرمت؛ الثاني: 

  .  ألن االجتهاد الشرعي مأذون فيه بدليل وقوعه من النيب 

 @ ? < = >; : M 4 5 6    7 8 9 قوله تعاىل: - ٢

A B L 
)٤(

. 

لو شرع شيئًا مل يوح إليه به، لكان مبدالً  أن النيب وجه الداللة: 

  . )٥(للدين من تلقاء نفسه

  : )٦(ويجاب عنه من وجهين

: أن اآلية إمنا تدل على أن تبدله للقرآن ليس من تلقاء نفسه، األول

  وإمنا هو بالوحي، والنزاع إمنا وقع يف االجتهاد. 

                                           
 .٤) سورة النجم من اآلية: ١(

 ).   ٤/٥٠٢حر احمليط يف أصول الفقه ()، الب٤/٢٠٩) انظر: اإلحكام لآلمدي (٢(

 .  ١٠٣) سورة النحل من اآلية: ٣(

 .   ١٥) سورة يونس من اآلية: ٤(

 ). ٥/١٢٩) انظر: اإلحكام البن حزم (٥(

 ). ٤/٢٠٩) انظر: اإلحكام لآلمدي (٦(



       
 

 
 

 
 
 
 

٥٧٦

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 ��دراسة أصولية��اجتهاد النبي 

هاد وإن وقع يف داللة القرآن، فذلك تأويل ال تبديل، : أن االجتالثاني

  واملنفي يف اآلية هو التبديل. 

  ومن السنة:  

، فمن )١(احلكم فيما مل ينزل عليه فيه شيء وانتظاره الوحي تركه 

حينما ُسئل عن اُحلُمر: ((َما أُْنزَِل َعَليَّ ِفيَها َشْيٌء ِإالَّ َهِذِه  ذلك قوله 

M W X Y Z [ \ L ُة الَفاذَّةُ اآليَُة اجلَاِمعَ 
)٣()))٢( . 

فلو كان متعبدًا باالجتهاد ألظهره، وملا توقف على الوحي فيما كان 

يتوقف فيه يف بعض الوقائع؛ ملا فيه من ترك ما وجب عليه من االجتهاد ، 

  .)٤(والالزم ممتنع

  ويجاب عن هذا  االستدالل من وجهين: 

عض ما كان ُيسأله عنه، عن جواب ب أن تأخر النيب األول: 

فالحتمال انتظار النص الذي ال جيوز معه االجتهاد إىل حني اليأس منه، أو 

ألنه كان يف مهلة النظر يف االجتهاد، وفيما سئل عنه، فإن زمان االجتهاد 

  يف األحكام الشرعية غري مقدر. 

متعبدًا باالجتهاد وإن مل  أنه ال مانع من أن يكون النيب  الثاني:

  هره لدرجة االستفاضة والشهرة.يظ

                                           
 ).    ٥/١٢٩) انظر: اإلحكام البن حزم (١(

 .    ٧) سورة الزلزلة اآلية: ٢(

 .     ) من حديث أيب هريرة ٩٨٧) ، ومسلم ح (٢٣٧١اري ح () أخرجه البخ٣(

 ).     ٤/٢١٠) انظر: اإلحكام لآلمدي (٤(



       
 

 
 

 
 
 
 

٥٧٧

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 ��دراسة أصولية��اجتهاد النبي 

  وأما المعقول: 

  فمن أوجه، منها: 

أن االجتهاد ال يُفيد إال الظن، والظن ال جيوز العمل به مع األول: 

كان قادرًا على تلقي األحكام من الوحي   القدرة على اليقني، والنيب 

  القاطع. 

بالنقض، حيث إن هذا الوجه منقوض مبا  ويجاب عن هذا الوجه:

باحلكم بقول الشهود مع إمكان انتظاره  ع اإلمجاع عليه من تعبد النيب وق

  .)١(يف ذلك نزول الوحي الذي ال ريب فيه

  .  أن االجتهاد عرضة للخطأ، فوجب صيانة النيب الثاني: 

بعدم التسليم بأن كل اجتهاد يف األحكام  ويجاب عن هذا الوجه:

ابة الناشئ عن اجتهاد الشرعية عرضة للخطأ، بدليل أن إمجاع الصح

غري متقاصر عن اجتهاد أهل اإلمجاع، فكان  معصوم، واجتهاد النيب 

  . )٢(معصوماً فيه عن اخلطأ

أن االجتهاد مشروط بعدم النص، وهذا الشرط غري متحقق الثالث: 

  ؛ ألن الوحي متوقع يف حقه يف كل حالة. يف حق النيب 

نع من االجتهاد هو وجود بأن يُقال: إن املا ويجاب عن هذا الوجه:

  النص، ال إمكان وجود النص. 

                                           
 ).    ٢١٠، ٤/٢٠٦) انظر: اإلحكام لآلمدي (١(

 ).    ٢١٢، ٤/٢٠٧) انظر: اإلحكام لآلمدي (٢(



       
 

 
 

 
 
 
 

٥٧٨

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 ��دراسة أصولية��اجتهاد النبي 

  . )١( يف زمن النيب  مث إن هذا الوجه منتقض باجتهاد الصحابة 

  رابعاً: أدلة التوقف: 

: ((وال وجه  -رمحه اهللا  –مل أعثر للمتوقف على دليل، قال الشوكاين 

  .   )٢(للوقف يف هذه املسألة))

  

و ا :ا ا  

لعل الراجح واهللا أعلم يف هذه املسألة هو ما ذهب إليه اجلمهور 

  القائلون باجلواز والوقوع مطلقاً، وذلك لسببني: 

  أن أدلة املانعني ال تقوى على معارضة أدلة اجلمهور. األول: 

هو أوىل ا�تهدين بامتالك آلة االجتهاد ،  أن رسول اهللا الثاني: 

قرحية وأشدهم حذقاً ، وأتقاهم هللا وأشدهم  فهو أثقبهم بصرية، وأقواهم

خشية ، وكل هذه األمور أدوات يستعني �ا ا�تهد يف الوصول إىل إظهار 

يفرتق عن سائر ا�تهدين بتأييده بالوحي  حكم اهللا يف احلادثة ، وهو 

  الذي يقره على الصواب ويوجهه إىل األوىل.

 

 

                                           
 ) .    ٢١٢، ٤/٢٠٧) انظر: اإلحكام لآلمدي (١(

 ).    ٤٢٧) إرشاد الفحول ص (٢(



       
 

 
 

 
 
 
 

٥٧٩

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 ��دراسة أصولية��اجتهاد النبي 

  ا ا :ة اف

أنه يتفرع على هذه املسألة جواز  )١( - رمحه اهللا  – ذكر اإلسنوي

االجتهاد يف الفروع مع القدرة على النصوص وحنو ذلك من األخذ بالظن 

  مطلقاً مع إمكان القطع، وبيان ذلك مبسائل، منها: 

جواز االجتهاد بني مياه تنجس بعضها وهو على شاطئ البحر  - ١

  مثًال. 

  مع إمكان الصرب إىل اليقني. جوازه أيضاً يف أوقات الصالة - ٢

 

 

 

                                           
 ). ٥٢٢) انظر : التمهيد يف ختريج الفروع على األصول ص (١(



        

 
 
 

٥٨٠

 سالمية والعربية للبنات باإلسكندريةكلية الدراسات اإل ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 ��دراسة أصولية��اجتهاد النبي 

  

ما ا  

  اد ه  

 وفيه ستة مطالب:

 املطلب األول: حترير حمل اخلالف. 

 املطلب الثاين: سبب اخلالف ومنشأه . 

 املطلب الثالث: األقوال يف املسألة. 

 املطلب الرابع: األدلة واملناقشة. 

 املطلب اخلامس: الرتجيح وسببه. 

 طلب السادس: ثمرة اخلالف. امل

 

  



       
 

 
 

 
 
 
 

٥٨١

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 ��دراسة أصولية��اجتهاد النبي 

  ا اول:   اف

ووقوعه يف جواز  اختلف األصوليون القائلون جبواز اجتهاد النيب 

  وعدِمه، أو عصمة اجتهاده عن اخلطأ.  اخلطأ يف اجتهاده 

ال يـَُقرُّ على اخلطأ يف اجتهاده، بل إن  وذلك بعد اتفاقهم على أنه 

  به،  حىت ال يسري اخلطأُ وتقلده أمته فيه. يصو  اهللا 

  ا ام : اف وه

بالنظر يف أقوال األصوليني يف هذه املسألة جند أن خالَفهم مبين على 

  أن جيتهد من غري دليل أم ال ؟. مسألة أخرى، وهي: هل جيوز للنيب 

م جواز من اخلطأ بىن قوله على عد فمن قال بعصمة اجتهاد النيب 

  إال عن دليل.  اجتهاده 

وأما من قال جبواز اخلطأ يف اجتهاده فقد بىن قوله على جواز اجتهاد 

بعد أن ذكر قول  - رمحه اهللا  –من غري دليل؛ ولذا قال املاوردي  النيب 

يف االجتهاد: ((وهذا مقتضى الوجه الذي يقال فيه إ�م  من يرى عصمته 

  .)١(ال عن دليل))ال جيتهدون إ -أي األنبياء –

وقال بعد ذكر القول اآلخر: ((وهذا مقتضى الوجه الذي يقال فيه 

  )٢(جيوز أن جيتهدوا بالرأي من غري دليل)) -أي األنبياء –إ�م 

                                           
 ).  ١/٥٠٤) أدب القاضي (١(

 ) املرجع السابق.  ٢(



       
 

 
 

 
 
 
 

٥٨٢

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 ��دراسة أصولية��اجتهاد النبي 

ا  الا :ا ا  

جيوز عليه اخلطأ يف االجتهاد، إال أنه ال يـَُقرُّ  أنه القول األول: 

  عليه. 

، ونقله اآلمدي عن أكثر )١(و مذهب أكثر احلنفيةوهذا القول ه

الشافعية واحلنابلة وأصحاب احلديث ومجاعة من املعتزلة، وهو املختار 

  . )٢(لديه

واختار هذا القول بطريق األوىل من يرى أن كلَّ جمتهد مصيب؛ ألنه 

  .أوىل باإلصابة  

و معصوم ال جيوز عليه اخلطأ يف االجتهاد، بل ه أنه القول الثاني: 

  يف اجتهاده، كعصمته يف خربه عن اهللا تعاىل. 

، وابن )٤(، والبيضاوي)٣(وهذا القول هو مذهب بعض الشافعية كالرازي

  .)٥(السبكي

  

                                           
 ).   ٣/٣٠٠) انظر: التقرير والتحبري (١(

)، �ايـة ٤/٥٠٦)، البحـر احملـيط (٧٣)، وانظر أيضاً: اللمـع  ص (٤/٢٦١) انظر: اإلحكام (٢(

)، شــــــرح ٥٠٩)، املســــــودة ص (٥/٤٥٢فقــــــه ()، الواضــــــح يف أصــــــول ال٢/١٠٣٠الســــــول (

 ).   ٤/٤٨٠الكوكب املنري (

 ).  ٦/٢٢) انظر: احملصول (٣(

 ).   ٢/١٠٢٧) انظر: منهاج الوصول مع شرحه �اية السول (٤(

 ).   ٢/٤٠٤) انظر: مجع اجلوامع (٥(



       
 

 
 

 
 
 
 

٥٨٣

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 ��دراسة أصولية��اجتهاد النبي 

وا دا :اا ا  

بأدلة من الكتاب  استدل اجلمهور على جواز اخلطأ يف اجتهاد 

  والسنة. 

  فمن الكتاب: 

 M K L M N O P Q R S  قوله تعاىل:  - ١

T U V WL 
)١(

  . 

بدليل  )٢(يف إذنه هلم يف هذه اآلية داللة على خطئه وجه الداللة: 

 والعفو يستدعي سابقة اخلطأ، وبدليل قوله:  M K L MLقوله 

M N O P L  وهو استفهام مبعىن اإلنكار فدل على أن ذلك األذن كان

  خطأ.

 M « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ قوله تعاىل: - ٢

¶L  :إىل قوله M Ä Å Æ  Ç È É Ê Ë Ì 

ÍL
)٣(

 . 

  يف املفاداة .  فدلت هذه اآلية على خطئه 

  .)٤(اآليات  M ! " # $ % & .....L قوله تعاىل: - ٣

                                           
 . ٤٣) سورة التوبة اآلية: ١(

 ). ٤/٢٦١) انظر: اإلحكام لآلمدي (٢(

 . ٦٨-٦٧ل: ) سورة األنفا٣(

 .  ١٠-١) سورة عبس اآليات: ٤(



       
 

 
 

 
 
 
 

٥٨٤

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 ��دراسة أصولية��اجتهاد النبي 

يف إعراضه وتوليه عن ابن أم مكتوم من أجل  عاتب نبيه  فاهللا 

  طمعه يف إسالم صناديد قريش، فدل ذلك على خطئه يف اجتهاده ذلك. 

  ومن السنة: 

َا أَنَا َبَشٌر، َوِإنَُّكْم َختَْتِصُموَن ِإَيلَّ، َوَلَعلَّ بـَْعَضُكْم َأْن : (( قوله  ِإمنَّ

ِتِه ِمْن بـَْعٍض، َوأَْقِضَي َلُه َعَلى َحنِْو َما َأْمسَُع، َفَمْن َقَضْيُت َلُه  َيُكوَن َأحلََْن ِحبُجَّ

َا أَْقَطُع َلُه ِقْطَعًة ِمَن النَّاِر))ِمْن َحقِّ َأِخيِه َشْيًئا َفالَ يَْأُخْذ،    . )١(فَِإمنَّ

قد يقضي مبا ال يكون حقًا يف نفس  فدل هذا احلديث على أنه 

  .)٢(األمر

من نسيانه يف الصالة وحتلله عن ركعتني يف  وكذلك ما اشتهر عنه 

  . )٣(الرباعية يف قصة ذي اليدين

من الوقوع يف  ه واستدل أصحاب القول الثاين القائلون بعصمت  

                                           
رضــــي اهللا  –)  مــــن حــــديث أم ســــلمة ١٧١٣)، ومســــلم ح (٦٩٦٧) أخرجــــه البخــــاري ح (١(

 . -عنها

 ). ٤/٢٦٢) انظر: اإلحكام لآلمدي (٢(

  ) املرجع السابق. ٣(

َصـلَّى ((قـال :  )، مـن حـديث أيب  هريـرة ٦٠٥١وقصة ذي اليـدين أخرجهـا البخـاري ح (    

َهـا،  َنا النَِّيبُّ بِ  ْسـِجِد، َوَوَضـَع يَـَدُه َعَليـْ
َ
ِم امل الظُّْهـَر رَْكَعتَــْنيِ ُمثَّ َسـلََّم، ُمثَّ قَـاَم ِإَىل َخَشـَبٍة ِيف ُمَقـدَّ

َرِت َوِيف الَقــْوِم يـَْوَمئِـــٍذ أَبـُــو َبْكـــٍر َوُعَمــُر، فـََهابـَــا َأْن ُيَكلَِّمـــاُه، َوَخـــرََج َســَرَعاُن النَّـــاِس، فـََقـــاُلوا: َقُصـــ

يَـــْدُعوُه َذا الَيـــَدْيِن، فـََقـــاَل: يَـــا نَـــِيبَّ اللَّـــِه، أََنِســـيَت أَْم  الصَّـــَالُة. َوِيف الَقـــْوِم َرُجـــٌل، َكـــاَن النَّـــِيبُّ 

» َصـَدَق ُذو اليَـَدْينِ «َقُصَرْت؟ فـََقاَل: ملَْ أَْنَس وَملَْ تـَْقُصْر َقاُلوا: َبْل َنِسيَت يَا َرُسوَل اللَِّه، قَـاَل: 

ــرَ فـََقــا ــَل ُســُجوِدِه أَْو َأْطــَوَل، ُمثَّ َرَفــَع َرْأَســُه وََكبـَّ ــَر َفَســَجَد ِمْث ــْنيِ ُمثَّ َســلََّم، ُمثَّ َكبـَّ ، ُمثَّ َم َفَصــلَّى رَْكَعتَـ

 .))َوَضَع ِمْثَل ُسُجوِدِه أَْو َأْطَوَل، ُمثَّ َرَفَع َرْأَسُه وََكبـَّرَ 
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  اخلطأ يف اجتهاده بأدلة منها: 

لو جاز اخلطأ عليه يف اجتهاد لوجب علينا ابتاعه فيه؛ الدليل األول: 

 M > ? @   A B C يف مثل قوله تعاىل: ألننا مأمورون باتباعه 

D E F G  HI J K LL
)١(. 

  .)٢(والشارع ال يأمر باخلطأ

  ويجاب عن هذا الدليل من وجهين: 

األمُر باتباعه فيه؛ ألن  ال يلزم من جواز اخلطأ يف اجتهاد  بأنه -١

ال يُقرُّ على خطأ النيب 
)٣(. 

إنه يلزم على ما ذكروه جواز أمر الشارع للعامي باتباع املفيت مع  - ٢

جواز خطئه، فما هو جواب هلم يف صورة اإللزام، فهو جواب لنا يف حمل 

  . )٤(النزاع

ا أمجعت على حكم جمتهد فيه، كان أن األمة إذالدليل الثاني: 

اخلطأ يف اجتهاده  إمجاعهم معصومًا عن اخلطأ، ولو جاز على النيب 

  . )٥(لكانت األمة أعلى مرتبة منه، وذلك حمال

بأن اختصاص األمة بالعصمة ال يقدح يف كمال الرسول ويجاب عنه: 

                                           
 .٣١)  سورة آل عمران اآلية: ١(

 ). ٤/٢٦٣لآلمدي ( )  انظر: اإلحكام٢(

 ).  ٢/٩٦) انظر: أصول السرخسي (٣(

 ). ٤/٢٦٤)  انظر: اإلحكام لآلمدي (٤(

 ) انظر: املرجع السابق.  ٥(
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 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   
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١(؛ ألنه اختص برتبة أعلى منها وهي النبوة(.  

الف يف انعقاد اإلمجاع عن االجتهاد، فضًال عن مع أنه قد وقع اخل

وقوعه وامتناع اخلطأ فيه ، ومن العلماء أيضًا من جوزه وجوَّز مع ذلك 

  .)٢(خمالفته إلمكان اخلطأ فيه

و ا :ا ا  

لعل الراجح يف هذه املسألة واهللا أعلم هو ما ذهب إليه اجلمهور 

اخلطأ يف االجتهاد، إال أنه ال يـَُقرُّ عليه ؛ وذلك جيوز عليه  القائلون بأنه 

  لسببني :

  لصراحة األدلة اليت استدلوا �ا . األول :

، وإمنا  وألنه ال يلزم من هذا القول انتقاص ملنزلة الرسول  الثاني :

؛ حيث بلَّغ األمَّة خطأه ل على بشريِّته، ودليل على صدقه وأمانتهفيه دلي

   . )٣(وتصويب اهللا له

  ا ادس: ة اف

باجتهاده، إما  ال جند أثراً ومثرة هلذا اخلالف؛ ألن ما حكم به النيب 

  أن يكون صواباً يف نفس األمر، أو أنه خطأ يف بادئ األمر لكن اهللا يصوبه . 

 

                                           
 )  انظر: املرجع السابق. ١(

 ) املرجع السابق. ٢(

  ).٤٥٩-٤٥٨)  انظر: أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله (٣(
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 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 ��دراسة أصولية��اجتهاد النبي 

ا  

��������������������������������� �

حلمـــد هللا أوًال وآخـــراً وظـــاهراً احلمـــد هللا الـــذي بنعمتـــه تـــتمُّ الصـــاحلات، وا

-وعظـيم سـلطانه، فبتوفيـق املـوىل  وباطناً، واحلمد هللا كما ينبغي جلـالل وجهـه

وحسـن إعانتـه ومجيـل عطائـه متَّ هـذا البحـث، واكتملـت ومطالبـه،  -جل وعال

  .توصلت إىل نتائج وتوصيات وقد 

���������������������� �

أصـــــولية مـــــن األمهيـــــة  ) ودراســـــتها دراســـــةً مســـــألة (اجتهـــــاد النـــــيب  -١

مبكان؛ لتعلقها بأفضل البشـرية واملبلِّـغ عـن رب العـاملني دينـه وشـريعته 

  وأحكامه.

عقـــًال، ويف األقضـــية  اتفـــق األصـــوليون علـــى جـــواز اجتهـــاد النـــيب  -٢

وفصل اخلصومات، ويف مصاحل الدنيا وتدبري احلـروب، وحمـل اخلـالف 

شــــرعية والقضــــايا الدينيــــة فيمــــا ال يف األحكــــام ال هــــو يف اجتهــــاده

 نصَّ فيها.

ســبب اخــتالف األصــوليني يف هــذه املســألة هــو اخــتالفهم يف حجيــة  -٣

 باالجتهاد. القياس، فمن نفى حجية القياس منع تعبد النيب 

 جانـــب الجـــوازاخـــتالف األصـــوليني يف هـــذه املســـألة مـــن جـــانبني:  -٤

ف فيـه علــى واخلـال وجانـب الوقــوعواخلـالف فيـه علـى مخســة أقـوال، 

 أربعة أقوال.

يف  مســـــألة: اجتهـــــاد النـــــيب نـــــد التأمـــــل يف أقـــــوال األصـــــوليني يف ع -٥
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 )ووقوعـاً  ،جوازاً (األحكام الشرعية واألمور الدينية فيما ال نص فيها 

، : بــــأن أشــــهر األقــــوال يف هــــذه املســــألة  أربعــــة أقــــوالميكنــــين القــــول 

 ولكلٍّ أدلته وعليها املناقشة واالعرتاضات.

راجح واهللا أعلـــم يف هـــذه املســـألة هـــو مـــا ذهـــب إليـــه اجلمهـــور لعـــل الـــ -٦

ــــاجلواز والوقــــوع مطلقــــاً، وذلــــك لســــببني: ــــة األول:  القــــائلون ب أن أدل

أن رســول اهللا : الثــانية اجلمهــور، املــانعني ال تقــوى علــى معارضــة أدلــ

  ،هــو أوىل ا�تهـــدين بـــامتالك آلـــة االجتهـــاد، فهـــو أثقـــبهم بصـــرية

، وكـــل ، وأتقـــاهم هللا وأشـــدهم خشـــيةهم حـــذقا ً وأقـــواهم قرحيـــة وأشـــد

هــذه األمــور أدوات يســتعني �ــا ا�تهــد يف الوصــول إىل إظهــار حكــم 

يفـرتق عـن سـائر ا�تهـدين بتأييـده بــالوحي  اهللا يف احلادثـة ، وهـو 

 الذي يقره على الصواب ويوجهه إىل األوىل.

درة علــى يتفــرع عــن هــذه املســألة : جــواز االجتهــاد يف الفــروع مــع القــ -٧

-النصــوص وحنــو ذلــك مــن األخــذ بــالظن مطلقــاً مــع إمكــان القطــع 

  .-كما ذكر اإلسنوي

ووقوعـه يف جـواز  اختلف األصوليون القـائلون جبـواز اجتهـاد النـيب  -٨

علــى  وعدِمــه، أو عصــمة اجتهــاده عــن اخلطــأ اخلطــأ يف اجتهــاده 

ال يـَُقــــرُّ علــــى اخلطـــــأ يف  وذلــــك بعـــــد اتفــــاقهم علــــى أنـــــه قــــولني، 

حــىت ال يســري اخلطــأُ وتقلــده أمتــه  ،يصــوبه جتهــاده، بــل إن اهللا ا

 فيه.

يف أقـــوال األصـــوليني يف هـــذه املســـألة جنـــد أن خالَفهـــم مبـــين بـــالنظر  -٩

أن جيتهد من غري دليل  على مسألة أخرى، وهي: هل جيوز للنيب 
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 أم ال ؟.

الـــراجح يف هـــذه املســـألة واهللا أعلـــم هـــو مـــا ذهـــب إليـــه اجلمهـــور لعـــل  -١٠

؛ جتهاد، إال أنـه ال يـَُقـرُّ عليـهجيوز عليه اخلطأ يف اال ئلون بأنه القا

وألنـه  :الثـانيصـراحة األدلـة الـيت اسـتدلوا �ـا  :األول :لسـببني وذلك

ل علـى ، وإمنا فيـه دليـال يلزم من هذا القول انتقاص ملنزلة الرسول 

ب ؛ حيث بلَّغ األمَّـة خطـأه وتصـويبشريِّته، ودليل على صدقه وأمانته

  .اهللا له

باجتهـاده،  جند أثراً ومثرة هلـذا اخلـالف؛ ألن مـا حكـم بـه النـيب ال  -١١

دئ األمـر لكـن إما أن يكون صواباً يف نفس األمر، أو أنه خطأ يف با

 .اهللا يصوب

����������������������� �

مع اإلســـالمية والفقهيـــة املســـائل األصـــولية بـــأن تـــويل ا�ـــاأوصـــي  -١

مترات والنـــدوات، وعـــرض األوراق ، وذلـــك بعقـــد املـــؤ مزيـــد عنايـــةً 

  ، من أجل بناء األحكام ومستجدات العصر عليها.والبحوث

كمــــــا أوصــــــي أيضــــــاً املتخصصــــــني يف أصــــــول الفقــــــه بــــــالنظر يف  -٢

املســـائل األصـــولية الدقيقـــة ومجـــع شـــتا�ا واســـتقرائها مـــن مضـــا�ا 

وترتيبهــا ترتيبــاً علميــاً منطقيــاً حتصــل مــن خاللــه الفائــدة للباحــث 

  والقارئ.

  والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات ،، وصلى وسلم وبارك 

  على سيد المرسلين وإمام المجتهدين وعلى آله وصحبه والتابعين 

 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
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اس ا  
 .القرآن الكريم .١

: اإلبهاج في شرح المنهاج علـى منهـاج الوصـول إلـى علـم األصـول .٢

هــــــ)، حتقيـــــق: مجاعـــــة مـــــن ٧٥٦(ت:  لعلـــــي بـــــن عبـــــدالكايف الســـــبكي

لبنــان، الطبعــة األوىل:  –العلمــاء، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بــريوت 

  هـ.١٤٠٤

لإلمــام أيب حممــد علــي بــن أمحــد بــن  اإلحكــام شــرح أصــول األحكــام: .٣

) (بـدون دار نشــر وتــاريخ طباعــة)، ٤٥٦سـعيد بــن حــزم الظــاهري (ت:

إلفتـــــاء يف اململكـــــة العربيـــــة توزيـــــع: الرئاســـــة العامـــــة للبحـــــوث العلميـــــة وا

 السعودية.

لإلمـــــام علـــــي بـــــن حممـــــد اآلمـــــدي  اإلحكـــــام فـــــي أصـــــول األحكـــــام: .٤

 -رمحــــه اهللا–) تعليــــق وتصــــحيح الشــــيخ عبــــدالرزاق عفيفــــي ٦٣١(ت:

 م.٢٠٠٣-هـ١٤٢٤الناشر: دار الصميعي، الرياض، الطبعة األوىل: 

حملمــد بــن علــي بــن حممــد  إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق علــم األصــول: .٥

هـــــ) حتقيــــق: أيب مصــــعب حممــــد ســــعيد البــــدري، ١٢٥٠الشــــوكاين (ت:

ــــريوت  ــــة، ب ــــب الثقافي ــــان، الطبعــــة الرابعــــة:  –الناشــــر: مؤسســــة الكت لبن

 م.١٩٩٣-هـ١٤١٤

لفخر اإلسالم أصول البزدوي (كنز األصول إلى معرفة األصول)  :  .٦

)، الناشـــر: ٤٨٢أيب احلســـن علـــي بـــن حممـــد بـــن احلســـني البـــزدوي (ت:

 -كراتشي  –بريس  مطبعة جاويد

أيب بكــر حممــد بــن أمحــد بــن أيب ســهل السرخســي  أصــول السرخســي: .٧
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 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 ��دراسة أصولية��اجتهاد النبي 

ــــريوت ٤٨٣(ت: ــــة، ب ــــب العلمي ــــان، الطبعــــة  –)، الناشــــر: دار الكت لبن

 م.١٩٩٣-هـ١٤١٤األوىل: 

ــــ أ.د عيـــاض بـــن نـــامي أصـــول الفقـــه الـــذي ال يســـع الفقيـــه جهلـــه  .٨ ل

-هـــ ١٤٢٧انيــة الســلمي ، الناشــر: دار التدمريــة ، الريــاض ، الطبعــة الث

 .م٢٠٠٦

لبــدر الــدين حممــد بــن عبــداهللا بــن  البحــر المحــيط فــي أصــول الفقــه: .٩

هـــ)، حتقيــق: حممــد حممــد تــامر، الناشــر: دار �٧٩٤ــادر الزركشــي (ت:

 م.٢٠٠٠-هـ١٤٢١لبنان، الطبعة األوىل:  –الكتب العلمية، بريوت 

أبـو  لعبدامللك بن عبداهللا بن يوسـف اجلـويين البرهان في أصول الفقه: .١٠

)، حتقيـق: د. عبـدالعظيم حممـود الـديب، الناشـر: دار ٤٧٨املعايل (ت:

 هـ.١٤١٨مصر، الطبعة الرابعة:  –الوفاء، املنصورة 

حملمد بن حممد بن حممد احلليب احلنفي التقرير والتحبير على التحرير:  .١١

هــ)، دراسـة وحتقيـق: عبـداهللا حممـود ٨٧٩املعروف بابن أمـري احلـاج (ت:

ــــة، بــــريوت حممــــد عمــــر، ال ــــان، الطبعــــة  –ناشــــر: دار الكتــــب العلمي لبن

 م.١٩٩٩-هـ١٤١٩األوىل: 

جلمال الـدين عبـدالرحيم بـن  التمهيد في تخريج الفوع على األصول: .١٢

هـ)، حتقيق: د. حممـد حسـن هيتـو، الناشـر: ٧٧٢احلسن اإلسنوي (ت:

 هـ.١٤٠٠لبنان، الطبعة األوىل:  –مؤسسة الرسالة، بريوت 

هـــــ)، ٩٧٢مــــد أمــــني املعــــروف بــــأمري بادشــــاه (ت:حملتيســــير التحريــــر:  .١٣

 لبنان، (بدون رقم الطبعة وتارخيها). –الناشر: دار الفكر، بريوت 

روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر فــي أصــول الفقــه علــى مــذهب اإلمــام  .١٤



       
 

 
 

 
 
 
 

٥٩٢

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 ��دراسة أصولية��اجتهاد النبي 

ملوفــق الـــدين أيب حممــد عبـــداهللا بــن أمحـــد بــن قدامـــة  أحمــد بـــن حنبـــل:

ه وخــرج شــواهده: د. هـــ)، قــدم لــه ووضــح غوامضــ٦٢٠املقدســي (ت: 

شــعبان حممــد إمساعيــل، الناشــر: املكتبــة املكيــة، مكــة، ومؤسســة الريــان، 

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣لبنان، الطبعة الثانية:  –بريوت 

ــــر  .١٥ ــــر المســــمى بمختصــــر التحريــــر أو المختب شــــرح الكوكــــب المني

حملمــــد بــــن أمحــــد بــــن  المبتكــــر شــــرح المختصــــر فــــي أصــــول الفقــــه:

احلنبلــــــي املعــــــروف بــــــابن النجــــــار (ت:  عبــــــدالعزيز بــــــن علــــــي الفتــــــوحي

هــــ)، حتقيـــق: د. حممـــد الزحيلـــي، ود. نزيـــه محـــاد، حقـــوق الطبعـــة ٩٧٢

م، توزيـــع: وزارة الشـــؤون ٢٠٠٣ -هــــ ١٤٢٤حمفوظـــة جلامعـــة أم القـــرى 

 اإلسالمية باململكة العربية السعودية.

لـنجم الـدين أيب الربيـع سـليمان بـن عبـدالقوي  شرح مختصر الروضـة: .١٦

)، حتقيــق: د. عبــداهللا بــن ٧١٦رمي ابــن ســعيد الطــويف (ت: بــن عبــدالك

لبنــان، الطبعــة  –عبداحملســن الرتكــي، الناشــر: مؤسســة الرســالة، بــريوت 

م، طبع علـى نفقـة خـادم احلـرمني الشـريفني ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠األوىل: 

خدمـــة للعلـــم  –حفظـــه اهللا  –امللـــك عبـــداهللا بـــن عبـــدالعزيز آل ســـعود 

 وطالبه.

للقاضــي أيب يعلـــى حممــد بـــن احلســني الفـــراء  لفقـــه:العــدة فـــي أصــول ا .١٧

هــــــ)، حتقيـــــق: د. أمحـــــد بـــــن علـــــي ســـــري ٤٥٨البغـــــدادي احلنبلـــــي (ت: 

 م (بدون دار نشر).١٩٩٣ -هـ ١٤١٤املباركي، الطبعة الثالثة: 

لإلمــام شـــهاب  أنــوار البــروق فــي أنــواء الفـــروق المشــهور بــالفروق: .١٨

ن الصــهناجي املشــهور الــدين أيب العبــاس أمحــد بــن إدريــس بــن عبــدالرمح



       
 

 
 

 
 
 
 

٥٩٣

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 ��دراسة أصولية��اجتهاد النبي 

هـــــ)، حتقيــــق: أ.د. حممــــد أمحــــد ســــراج وأ.د. علــــي ٦٨٤بــــالقرايف (ت: 

مصـــــر، الطبعـــــة األوىل  –مجعـــــة حممـــــد، الناشـــــر: دار الســـــالم، القـــــاهرة 

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢١

أليب بكر أمحـد بـن علـي الـرازي اجلصـاص (ت:  الفصول في األصول: .١٩

األوقـــــاف  )، حتقـــــق: د. عجيـــــل جاســـــم النشـــــمي، الناشـــــر: وزارة٣٧٠

والشؤون اإلسالمية يف دولة الكويت، اجلزء األول والثاين، الطبعة األوىل 

 -هــــــــ ١٤٠٨م، اجلـــــــزء الثالـــــــث، الطبعـــــــة األوىل ١٩٨٥ -هــــــــ ١٤٠٥

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٤م، اجلزء الرابع، الطبعة الثانية: ١٩٨٨

لعـالء الـدين عبـدالعزيز بـن أمحـد  كشف األسرار عن أصول البزدوي: .٢٠

لبنـــان،  –)، الناشـــر: دار الكتـــب العلميـــة، بـــريوت ٧٣٠البخـــاري (ت:

 م.١٩٩٧-هـ١٤١٨الطبعة األوىل: 

لفخر الـدين حممـد بـن عمـر بـن احلسـني  المحصول في علم األصول: .٢١

هـ)، حتقيق: طه جابر فياض العلواين، الناشر: جامعة ٦٠٦الرازي (ت: 

 هـ.١٤٠٠اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، الطبعة األوىل: 

أليب حامــد حممــد بــن حممــد بــن حممــد المستصــفى مــن علــم األصــول:  .٢٢

هــــــ)، الناشـــــر: دار إحيـــــاء الـــــرتاث العـــــريب، مؤسســـــة ٥٠٥الغـــــزايل (ت:

 لبنان، الطبعة األوىل: (بدون تاريخ الطبعة). –التاريخ العريب، بريوت 

لشـــيخ اإلســالم أمحــد بـــن عبــداحلليم بـــن  المســودة فــي أصـــول الفقــه: .٢٣

هــــــ)، ٦٨٢)، وأبيـــــه عبـــــداحلليم (ت:٧٢٨(ت: عبدالســـــالم ابـــــن تيميـــــة

هـ)، حتقيق: حممد حميي الـدين عبداحلميـد، ٦٥٣وجده عبدالسالم (ت:

 الناشر: املدين، القاهرة (بدون رقم الطبعة وتارخيها).



       
 

 
 

 
 
 
 

٥٩٤

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 ��دراسة أصولية��اجتهاد النبي 

حملمــــد بــــن علــــي أيب احلســــني البصــــري  المعتمــــد فــــي أصــــول الفقــــه: .٢٤

يــــة، هـــــ)، حتقيــــق: خليــــل املــــيس، الناشــــر: دار الكتــــب العلم٤٣٦(ت:

 هـ.١٤٠٣لبنان، الطبعة الأوىل:  –بريوت 

أليب حامــد حممــد بــن حممــد الغــزايل المنخــول مــن تعليقــات األصــول:  .٢٥

هـــ)، حتقيــق: حممــد حســن هيتــو، الناشــر: دار الفكــر، الطبعــة ٥٠٥(ت:

 .١٩٩٨-هـ١٤١٩الثالثة: 

للقاضــي ناصــر الــدين البيضــاوي  منهــاج الوصــول إلــى علــم األصــول: .٢٦

ع شرحه �اية السول جلمال الدين عبـدالرحيم هـ)، مطبوع م٦٨٥(ت: 

هـ)، حتقيق: د. شـعبان حممـد إمساعيـل، ٧٧٢بن احلسن اإلسنوي (ت: 

 -هــــ ١٤٢٠لبنـــان، الطبعـــة األوىل:  –الناشـــر: دار ابـــن حـــزم، بـــريوت 

   م.١٩٩٩

لإلمـــام شــــهاب الــــدين أيب  نفـــائس األصــــول فــــي شــــرح المحصــــول: .٢٧

ـــالقرايف العبـــاس أمحـــد بـــن إدريـــس بـــن عبـــدالرمحن الصـــ هناجي املشـــهور ب

هــــــ)، حتقيـــــق: عـــــادل عبـــــداملوجود ، علـــــي حممـــــد معـــــوض ، ٦٨٤(ت: 

 –وقرضـــه : عبـــدالفتاح أبوســـنة ، الناشـــر : مكتبـــة نـــزار مصـــطفى البـــاز 

 مكة املكرمة.

جلمــال نهايــة الســول فــي شــرح منهــاج الوصــول إلــى علــم األصــول:  .٢٨

شــعبان )، حتقيــق: د. ٧٧٢الــدين عبــدالرحيم بــن احلســن اإلســنوي (ت:

لبنـان، الطبعـة األوىل:  –حممد إمساعيـل، الناشـر: دار ابـن حـزم، بـريوت 

 م.١٩٩٩-هـ١٤٢٠

 



       
 

 
 

 
 
 
 

٥٩٥

 كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ملجلةمن العدد السادس والثالثني  العارشاملجلد   

 ��دراسة أصولية��اجتهاد النبي 

 

 

 

 

 

 


