
0 
 

 (1) سلسلة مؤلفات العلماء اإلندونيسيين
 

 فتح المجيد
 في 

 بيان التقليد
 : تأليف 

  الأصويل العالمة الفقيه الفليك الش يخفضيةل 

 (هـ 9231: ت ) جيتاين اجلاوياالف أأمحد دحالن بن عبد هللا

 ونفعنا بعلومه يف ادلارين -تعاىل-رمحه هللا 

   
 : عليه قه وعلقوحق قدم له

 سواكبويم الناس يفأأحقر 

 سابق سوفراينتو القديس أأبو
 (ولأجداده وملشاخيه هغفر هللا هل ولوادلي)

 

 حقوق الطبع حمفوظة
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 مقدمة المحقق

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا 

ن يضلل فال هادي له ومن سيئات أعمالنا من يهده اهلل فال مضل له، وم
له إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله إوأشهد أن ال 

 : وبعد
فتح اجمليد يف بيان ))فها أنا أقدم لألمة اإلسالمية كتابا قيما عنوانه 

أمحد دحالن الفاجيتاين  الفقيه للشيخ العالمة األصويل الفلكي(( التقليد
أحد وهو ، -رمحه اهلل تعاىل- (م 9199/هـ  9231سنة :املتوىف ) اجلاوي

الذي له دور بارز يف تطوير معارف أبناء بالدنا  العلماء اإلندونيسيني
 .إندونيسيا املباركة

يف  إظهاره يف عامل املطبوعات كونه غري مشهور وقد محلين على
يف الشرع، ويضاف إىل ذلك أنه حسب  وهو يف غاية األمهية ،اجملتمع

كاتبني لسرية المل أعرف أن  إين مبرتبة شبه املفقود، حيثعلمي كأنه 
. ذكروه يف ضمن مؤلفاته النفيسة -رمحه اهلل تعاىل- الشيخ أمحد دحالن

فعلى ذلك صار ظهور هذا الكتاب اجلليل يعترب أول ظهور يف عامل 
 .املطبوعات فيما علمته

ب يف هذا الكتا -رمحه اهلل تعاىل- فقد بني الشيخ أمحد دحالن 
 أططأ كيري من أبناء هذا الممان يف علق بشأن التقليد وتوابعه اليتأحكاما تت

، ورأوا ألئمة األربعة بدعة مذمومة حمرمة، حيث زعموا أن التقليد لافهمه
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من أهل البدعة، فصار منهم من مل يتوفر له شروط  هم أن املقلدين
 .ف لهاالجتهاد أقبل على االجتهاد وجترأ على تبديع غريه املخال

أن يكون  كتاب ظهر يف وقته املناسب، وأرجوفأنا أرى أن هذا ال
طلبة العلم هلم اعتناء تام به، وطاصة من ال يمال يف بداية طلبه للعلم 

  .الشرعي
ال تمال  ا عيرت عليه أن أشري إىل أن نسخة الكتاب اليتوجيدر يب

فلم  ا، وقد حاولت البحث عن صفحاهتت بكاملةليسة خمطوطعلى صورة 
وأقول بكل ثقة إن الكتاب   .أوراق 6يف  صفحة فقط 99أجد منها إال 

 .ضع بعض صفحاته ألصبح أفضل كتاب ألف يف بابهلو مل ت
وقد بذلت قصارى جهدي لتحقيق هذا الكتاب النفيس،  ،هذا 

تصحيح منهم ملا قبول ومع ذلك فال أسد بابا إلبداء رأي القراء األفاضل و 
بعض  ةصة أنا الفقري قد وجدت يف املخطوطفيه من األططاء، وطا

الكلمات الساقطة أو العبارات الغامضة اليت مل أعرف مرادها فاجتهدت يف 
 . ضبطها حبسب اإلمكان
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 التعريف بالمخطوطة
 

 :مصدر النسخة الخطية وانفرادها
 ةواحدة فريد مصورة نسخةعلى  اعتمدت يف حتقيق هذا الكتاب

، اململكة العربية السعودةيف مبكتبة جامعة امللك سعود وهي نسخة ططية 
وهي نسخة ، 1669حتت رقم  ،أصول الفقه اإلسالميمصنفة يف علم 

 .حسنة
 : االسم المثبت على غالفها

هذه رسالة مساها جامعها املرجتي فتوح ) : الغالفمكتوب على 
 ( .التقليدورضا مواله أمحد دحالن بن عبد اهلل بفتح اجمليد يف بيان 

بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل ) األوىل الصفحةعلى ومكتوب 
والصالة والسالم على . اهلادي بتوفيقه أئمة اهلدى إىل اقتفاء سبيل الرشاد

 .. (النيب املرشد 
 :تاريخ النسخ

ريخ النسخ على هذا الكتاب، لكن وجدت يف ا يدون الكاتب تمل
كتب يف القرن ):  ما نصه قبل الغالف بيانات من قبل جامعة امللك سعود

 .(الرابع عشر اهلجري بدون تاريخ النسخ
 :النسخة مؤلف

بيانات من قبل جامعة امللك سعود قبل الغالف يف  أيضا وجدت
فتح اجمليد يف بيان التقليد، تأليف أمحد دحالن بن عبد اهلل : )ما نصه 

 (. هـ 9293الرتمسي الفاجيتاين، كان حيا قبل سنة 
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 :عدد األوراق
  32xصفحة، مبقياس  99أوراق هلا  ستتقع هذه النسخة يف 

والنسخة ليست بكاملة، والدليل على أهنا غري كاملة أنه كتب  سم، 2،,9
 ( ...وإال كانت صالته )آطر النسخة  يف

 :عدد األسطر والكلمات في كل سطر
 تسعةو  عشر سطرا مثانيةا بني عدد األسطر يف كل صفحة يرتاوح م

 مخس عشرة كلمة، بينما يرتاوح عدد الكلمات يف كل سطر من عشر سطرا
 .ةكلم  سبع عشرةإىل 

 : نوع الخط ووصفه
وقد . ططها نسخ معتاد، بآطرها نقص، ورؤوس فقرها باحلمرة

بعض العبارات الساقطة وتكير فيها  ، النقط أحيانا املؤلف يهمل
 .والكلمات الغامضة
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 هذا الكتاب منهجي في تحقيق 
 : إن منهجي يف حتقيق هذا الكتاب يتلخص فيما يلي 

   من النسخة اليت ال تمال ((فتح اجمليد يف بيان التقليد))كتاب نسخ 
 .مبراعاة املوافقة خمطوطة صورة على

  ضبط بعض الكلمات الغامضة أو العبارات الساقطة مبا يقتضيه
 .سياقها

 يف وقتنا احلاضر تستعملالمات الرتقيم املناسبة اليت وضع ع. 
 بني عالمة كهذا  وضع العناوين املناسبة لكل فقرة للتسهيل]    [. 
 عمو اآليات القرآنية إىل سورها باإلشارة إىل رقم اآلية. 
   عمو األحاديث النبوية واآلثار إىل مصادرها باإلشارة إىل مظاهنا يف

 .كتب السنة املعتربة
 أوردها املؤلف وعموها إىل  ختريج النصوص وأقوال العلماء اليت

 .مصادرها
  شرح بعض املصطلحات الغريبة وهي مهمة للطلبة املبتدئني مع

 .التوضيح بامليال
  القيام بتحرير الرتمجة لألعالم الواردة أمساؤهم يف هذا الكتاب مع

 .هبا اإلطالة يف ذكر مؤلفاهتم بغية انتفاع الطلبة املبتدئني
 لعلماء بذكر ما هلاإليها يف عمو أقوال ا   م الرجوعتوثيق املصارد اليت 

من اسم الكتاب ورقم اجلمء والصفحة، وعدم ذكر ما  يف اهلوامش
يتعلق مبؤلف هذه املصادر وبيانات الناشر وسنة الطبع بغية اإلجياز 

 .والتسهيل على القراءة
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 قسم متهيدي فيه حتقيق  يم هذا الكتاب إىل ثالثة أقسام أوهلاتقس
قسم فيه : ، وثانيها لبعض أحكام االجتهاد إلمتام فائدة الكتاب

فيه نص حتقيقي : وثاليها  ،ترمجة وجيمة ملؤلف هذا الكتاب
 .للكتاب

  ذكر فهرس املراجع اليت  م الرجوع إليها ووضعها يف آطر الكتاب
  .الذي يليه فهرس املوضوعات واحملتويات له
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 :ل القسم األو 
 وهو قسم تمهيدي فيه بيان أحكام االجتهاد

 : وسميته

 االقتصاد ذي تمهيد 

 في تحقيق 

 بعض أحكام االجتهاد
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 ((االقتصاد في تحقيق بعض أحكام االجتهاد ذي تمهيد )) 
 

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن 
فأود يف هذا التمهيد القصري قبل الشروع يف حتقيق كتاب : وااله أما بعد 

للشيخ العالمة األصويل الفقيه الفلكي (( فتح اجمليد يف بيان التقليد )) 
قيق بعض أن أشري إىل حت -رمحه اهلل تعاىل-أمحد دحالن الفاجيتاين اجلاوي 

املسائل اليت تتعلق باالجتهاد متمما لفائدة الكتاب، حيث كان العلماء 
القدماء وكذا املتأطرون واملعاصرون ذكروا باب االجتهاد قبل تطرقهم إىل 
احلديث عن باب التقليد، ومعلوم أن االجتهاد والتقليد ال يستطيع انفكاك 

 .أحدمها عن اآلطر
حث االجتهاد والتقليد ليس أن مب -رمحك اهلل تعاىل-اعلم 

، بل هو من مباحث قدمية قد تكلم عند األصولينيحث جديد بمب
ما علمته مل يأنين فاألصوليون عنها يف بطون كتبهم العديدة املعروفة، إال 

هذا املبحث يف تأليف مستقل، حيث إن   أفردوا القدماء أجد األصوليني
وكان اإلمام األصويل عبد . كتبهم األصولية شاملة ملباحث أصولية متنوعة

امللقب  بد اهلل بن يوسف بن حممد اجلويين أبو املعايل ركن الدينامللك بن ع
له مبحث قيم شامل يتعلق ( هـ1,4: املتوىف)بإمام احلرمني الشافعي 
 ." يف أصول الفقه التلخيص"باالجتهاد يف ضمن كتابه 

 
 ليةاألصو  فلما قصرت مهم الطالب يف مطالعة أمهات الكتب 

اجتهد املتأطرون يف تأليف كتاب مستقل فيه بيان باالجتهاد  الكبرية



9 
 

فجاء اإلمام اجملتهد املتفنن جالل الدين السيوطي . والتقليد تسهيال هلم
قرير االستناد يف تفسري ت: ))با مساه فألف كتا( هـ199: املتوىف)الشافعي 
أطلد إىل األرض الرد على من : )) كما أنه ألف كتابا مساه (( االجتهاد

واطتصره يف كتابه الصغري (( وجهل أن االجتهاد ىف كل عصر فرض 
 ((.شاد املهتدين إىل نصرة اجملتهدينإر ))املسمى بـ 

فجاء اإلمام حممد بن عبد  ،مث تتابع من بعده يف املسري على سريه
: املتوىف)العظيم املكي الرومي املوروي احلنفي امللقب بابن ُمالا فـَرُّوخ 

القول السديد يف بعض مسائل االجتهاد : )) فألف كتابا مساه ( هـ9669
 ((.والتقليد 

وأفرد الشيخ العالمة علي بن أيب بكر بن اجلمال األنصاري 
مبحث التقليد يف كتابه ( هـ 96,3املتوىف سنة )اخلمرجي الشافعي املكي 

 ((فتح اجمليد بأحكام التقليد )) الذي مساه 
مة أمحد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين مث جاء اإلمام العال

: املتوىف)« الشاه ويل اهلل الدهلوي»بن معظم بن منصور املعروف بـ 
 ((.والتقليدعقد اجليد يف أحكام االجتهاد : ))فألف كتابا مساه ( هـ99,6

وجاء اإلمام حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين،   
راهيم، عم الدين، املعروف كأسالفه باألمري الكحالين مث الصنعاين، أبو إب

 .((إرشاد النقاد إىل تيسري االجتهاد : )) فألف ( هـ9943: املتوىف)
وجاء كذلك اإلمام حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين 

 ((ملفيد يف أدلة االجتهاد والتقليدالقول ا))فألف ( هـ9326: املتوىف)ليمين ا
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 ليف اإلمام الصنعاين والشوكاين أهنما حاوالإال أن املالحظ من تأ
يف باب  ساهالوت. العلماء منذ أزمان سالفة إبطال التقليد الذي أطبق عليه

 .االجتهاد
. مث جاء املعاصرون فأفردوا باب االجتهاد والتقليد يف كتب مستقلة

فنجد منهم الشيخ العالمة األصويل الفلكي أمحد دحالن الشافعي 
فتح اجمليد : )) فألف كتابا مساه ( هـ 9231املتوىف سنة )وي الفاجيتاين اجلا

 .((يف بيان التقليد 
فجاء كذلك الشيخ فيصل بن عبد العميم بن فيصل ابن محد املبارك 

مقام الرشاد بني : )) فألف ( هـ92,6: املتوىف)احلرميلي النجدي احلنبلي 
 .وغريهم كيري((. التقليد واالجتهاد 

د له منملة أمسى يف اإلسالم وهو أقوى دليل جتهاوال شك أن اال
على أن ديننا احلنيف الشامل اخلالد الوحيد يساير ركب احلضارة اإلنسانية 

ويرحب بكل التغريات الطارئة واملشاكل النامجة من  ،عرب العصور واألجيال
جتدد الظروف واملصاحل على اطتالف اجملتمعات اإلنسانية يف مشارق 

ويعرض هلا حلوال مناسبة يف ضوء األحكام الكلية  ،األرض ومغارهبا
  9.واألصول اليابتة من الكتاب والسنة

ووقائع الوجود  د،جتهاد يف أن مسائل العصر تتجدوتظهر أمهية اال
ونصوص الكتاب والسنة حمصورة حمدودة، فكان االجتهاد يف  ،ال تنحصر

ة اإلنسانية تلبية األمور املستحدثة حاجة إسالمية ملحة ملسايرة ركب احليا
 . هلذه احلاجة

                                                           
 (99: إرشاد النقاد إىل تيسري االجتهاد )انظر   9
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فلذلك جند أن القول بانسداد باب االجتهاد ليس بقول سديد، 
ومن بعدهم من التابعني وأتباعهم  -رضي اهلل عنهم-أال نرى أن الصحابة 

وأئمة اإلسالم وفقهاء األمة قد قاموا باإلجتهاد يف املسائل املستجدة يف 
مستمرة يتمتع هبا املسلمون جبهود عصورهم، فصار اإلجتهاد منحة ربانية 
ومل تكن طاصة بعصر دون عصر  ،اجملتهدين األكفاء يف كل زمان ومكان

 . ومبصر دون مصر
جتهاد يف أمر اال الناس يف العصور املتأطرة تساهلإال أن بعض 

حيث اجرتأ من مل يتوفر له شروط االجتهاد على االجتهاد، والذي يميد 
بذلك بل جترأوا بسهولة على تبديع غريهم  ططورة أن هؤالء مل يكتفوا

 . يف األمور االجتهادية موتكفري من ال يوافقه
فعلى ذلك سأذكر يف هذه الصفحات القليلة بعض املسائل املتعلقة 

فها . أن ال جيازوه جيببأمر االجتهاد حىت يعرف كل أحد منا قدره الذي 
 :أوان الشروع يف املقصود بعون اهلل امللك املعبود 
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 :تعريف االجتهاد 
 3مأطوذ من اجلهد بفتح اجليم وضمها وهو املشقة،: االجتهاد لغة 

أو بذل الوسع يف طلب . جتهاد أطذ النفس ببذل الطاقة وحتمل املشقةواال
: وال يقال  ،إذا بذل جمهوده فيه (اجتهد يف محل احلجر) : يقال 2.األمر

 1.اجتهدت يف محل النواة
ما يقتضي غلبة الظن يف  : عند املتكلمني هوإن االجتهاد 

 2.األحكام اليت كل جمتهد فيها مصيب
بذل اجملهود يف تعرف حكم احلادثة من النص ال : وعند الفقهاء 

  ,.طلب الصواب باألمارات الدالة عليه: وقيل هو   6.بظاهرة وال فحواه
ها وقد عرفه علماء األصول بتعريفات ختتلف عباراهتا وتتحد معاني

 :منها 
إجهاد املرء نفسه يف طلب ما تعبده اهلل  : عند اإلمام ابن حمم هو

  4.تعاىل به يف القرآن وفيما صح عن النيب صلى اهلل عليه وسلم

                                                           
 (,: إرشاد النقاد إىل تيسري االجتهاد : )انظر   3
، القاموس الفقهي لغة 221/,: تاج العروس من جواهر القاموس : )انظر   2

 ( 9,: واصطالحا 
 (213: ، املستصفى 1,-4,: الفروق اللغوية : )انظر   1
 (4,: الفروق اللغوية : )انظر   2
 (4,: الفروق اللغوية : )انظر   6
 (3/263: قواطع األدلة يف األصول : )انظر   ,
 (2/939: اإلحكام يف أصول األحكام : )انظر   4
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بذل اجملهود يف طلب   : هو البغدادي وعند اإلمام اخلطيب
  1.العلم

بذل اجملتهد وسعه يف طلب العلم بأحكام : وعند اإلمام الغمايل هو 
 96.لشريعةا

بذل اجلهد يف استخراج األحكام من  : وعند اإلمام السمعاين هو
 99.شواهدها الدالة عليها بالنظر املؤدى إليها

من طالل هذه التعريفات عرفنا أن االجتهاد من حيث اجلملة هو 
استفراغ الوسع وبذل اجملهود يف طلب احلكم الشرعي على وجه حيس من : 

 .عليهالنفس العجم عن املميد 
 

 :إطالق االجتهاد على القياس عند المتقدمين 
إن العلماء املتقدمني قد يطلقون االجتهاد على القياس الشرعي، 
وقد يطلقونه على ما يغلب على الظن عن طريق اخلربة والتجربة،  

  93.كاالجتهاد يف جهة القبلة ومقدار النفقة الواجبة للموجة
ن ألحد أن يقيس حىت يكون وال يكو ": ولذا قال اإلمام الشافعي 

عاملا مبا مضى قبله من السنن، وأقاويل السلف، وإمجاع الناس، واطتالفهم، 
وال يكون له أن يقيس حىت يكون صحيح العقل، وحىت . ولسان العرب

                                                           
 (,9/11: الفقيه و املتفقه : )انظر   1

 (213: املستصفى : )انظر   96
 (3/263: قواطع األدلة يف األصول : )انظر   99
 (114: أصول الفقه الذي ال يسع جهله الفقيه : )انظر   93
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فاملراد بالقياس هنا  92."يفرق بني املشتبه، وال يعجل بالقول به دون التيبيت
 .االجتهاد

تهاد أعم من القياس، والقياس داطل وعند املتأطرين أن االج
  91.فيه
 

 : أركان االجتهاد 
اجملتهد وهو القائم باالجتهاد، : وأما أركان االجتهاد فيالثة هي 

واجملتهد فيه وهو الشيء الذي اجتهد اجملتهد فيه، ونفس االجتهاد وهو 
  92.استفراغ الوسع وبذل اجملهود يف طلب احلكم الشرعي

 
 :شروط االجتهاد 

أقوال العلماء يف شروط  الشافعي السيوطي اإلمام ذكر وقد
االجتهاد كاإلمام ابن الصالح، واإلمام الرافعي واإلمام النووي، واإلمام 

هو الغمايل، واإلمام الشهرستاين، واإلمام عبد القاهر التميمي، مث خلص ما 
أن فشروط االجتهاد اليت ذكرها اإلمام السيوطي وال بد . الراجح عنده

وهي كيرية  ،علوم الكتاب العميم معرفة األول: ن متوفرة يف اجملتهد هيتكو 
واألطبار واآلثار يف معاين ومن أمهها معرفة أسباب النمول والناسخ واملنسوخ 

علم  معرفةواليالث . علوم السنة وهي مائة علم معرفةوالياين . تاآليا
                                                           

 (261: الرسالة : )انظر   92
 (,9/11: الفقيه و املتفقه : )انظر   91
 (213: املستصفى : )انظر   92
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أصول الفقه وهو أهم مما بعده ألجل كيفية االستدالل وتقدمي بعض األدلة 
واخلامس . علم اللغة معرفةوالرابع . على بعض واجلمع بينهما عند معارضها

. علم النحو معرفةوالسادس . علم املعاين املفهومة من السياق معرفة
علم  معرفةع والتاس. علم املعاين معرفةواليامن . علم الصرف معرفةوالسابع 

علم اإلمجاع  معرفةواحلادي عشر . علم البديع معرفةوالعاشر . البيان
علم احلساب وهذا شرط يف اجملتهد املطلق يف  معرفةوالياين عشر . واخلالف

والرابع عشر اإلحاطة مبعظم . واليالث عشر فقه النفس. مجيع أبواب الشرع
وأما علم . القلوبواخلامس عشر علم األطالق ومداواة . قواعد الشرع

 96.الكالم وعلم املنطق  فالراجح عدم اشرتاطهما
 

 :حكم االجتهاد 
إذا توفرت شروط اجملتهد املتقدم ذكرها يف شخص، فاالجتهاد يف 
حقه يكون تارة فرض عني، وتارة فرض كفاية، وتارة مندوبا كما ذكره 

 94.وزاد بعضهم قد يكون حمرما ,9.اإلمام السمعاين
 :االجتهاد فرض عني ىف حالتنييكون : أوال 

ألن اجملتهد ال جيوز  يف نازلة نملت به،اجتهاد اجملتهد يف حق نفسه : األوىل
 .أن يقلد يف حقه وال يف حق غريه

                                                           
 (26-,1: تقرير االستناد يف تفسري االجتهاد : )انظر   96
 (3/262: قواطع األدلة يف األصول (: انظر   ,9
 (,2/323:  يف علم أصول الفقه املقارن املهذب: )انظر   94
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اجتهاد اجملتهد فيما تعني عليه احلكم فيه، وهو على قسمني، األول : اليانية
 .تسع وقتهاعلى الفور إن ضاق وقت احلادثة، والياين على الرتاطى إن ا

 :يكون االجتهاد فرض كفاية ىف حالتني: ثانيا 
عندما تنمل حادثة بأحد، فاستفىت العلماء، أو عني واحدا أو : األوىل

طائفة، فإن الوجوب يكون فرضا علهيم مجيعا، وأطصهم بفرضه 
املخصوص بالسؤال عنها، فإن أجاب واحد منهم عنها سقط الفرض عن 

ر الصواب هلم أمثوا، وإن أمسكوا مع التباسه مجيعهم، وإن أمسكوا مع ظهو 
 .عليهم عذروا

أن يرتدد احلكم بني قاضيني مشرتكني يف النظر فيكون االجتهاد : اليانية
 .مشرتكا بينهما فأيهما انفرد باحلكم سقط فرضه عنه

 :يكون االجتهاد مندوبا ىف حالتني: ثاليا 
ليسبق إىل معرفة حكمها قبل هد يف النوازل اليت مل تقع تاجتهاد اجمل: األوىل
 .نموهلا
  91.أن يستفتيه سائل عن حكم نازلة قبل نموهلا به: اليانية
  :يكون االجتهاد حمرما يف حالتني : رابعا

 .أن يقع االجتهاد يف مقابلة دليل قاطع من نص أو إمجاع: األوىل
نظره ال أن يقع ممن مل تتوفر فيه شروط اجملتهد فيما جيتهد فيه؛ ألن : اليانية

 36.يوصله إىل احلق، فيفضي إىل الضالل، والقول يف دين اهلل بغري علم
 

                                                           
 (3/262: قواطع األدلة يف األصول (:  انظر   91
 (2/3234:  املهذب يف علم أصول الفقه املقارن: )انظر   36
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 :أهمية معرفة أصناف الناس 
إن معرفة أصناف الناس لقضية مهمة للمسلم، حىت يعلم قدره يف 

على  فمن عرف أنه من العوام فلن يتجرأحدود الشرع وال يتجاوز عنها، 
تمع، كما أن الذي عرف أنه من ل اجملادعاء االجتهاد الذي يؤدي إىل طل

اجملتهدين وله قدرة تامة على االجتهاد صار عارفا بأن على عاتقه مسؤولية  
 .كربى جيب عليه فعلها ألداء فرض الكفاية

قال قال ابن القصار "( : هـ641: املتوىف)فقد قال اإلمام القرايف 
كما جيب على   مالك يجب على العوام تقليد المجتهدين في األحكام

طالفا ملعتملة  وهو قول جمهور العلماءاجملتهدين االجتهاد يف أعيان األدلة 
  39."بغداد

تبني من  فقد":  (هـ212: املتوىف) املالكي وقال اإلمام ابن رشد
وهم العوام الذين مل يبلغوا رتبة . صنف فرضه التقليد: هذا أن الناس صنفان

ف ثان وهم اجملتهدون الذين كملت وصن. االجتهاد الىت حددت فيما قبل
وأما هل هلذا الصنف الياين وهم اجملتهدون أن يقلد . هلم شروط االجتهاد

فإن تقليد العوام شيء أدت إليه الضرورة، ووقع . بعضهم بعضا، ففيه نظر
جيوز للمجتهد تقليد اجملتهد إذا كان : لكن ينبغي أن يقال. عليه اإلمجاع

الظن به ترجحا يفضل عنده الظن الواقع له  أعلم منه، وترجح عنده حسن
وألن ههنا طائفة تشبه العوام من جهة، : فصل. يف الشىء عن اجتهاده

والمجتهدين من جهة، وهم المسمون في زماننا هذا أكثر ذلك 

                                                           
 (9/126: شرح تنقيح الفصول : )انظر   39
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وهو ظاهر  بالفقهاء، فينبغى أن ننظر في أي الصنفين أولى أن نلحقهم
  33."نهم مقلدونمن أمرهم أن مرتبتهم مرتبة، العوام، وأ

:  (هـ629: املتوىف)مث الشافعي اإلمام اآلمدي احلنبلي  قالو 
العامي ومن ليس له أهلية االجتهاد، وإن كان محصال لبعض العلوم "

المعتبرة في االجتهاد يلزمه اتباع قول المجتهدين واألخذ بفتواه عند 
 ومنع من ذلك بعض معتزلة البغداديين. المحققين من األصوليين

ونقل عن . ال جيوز ذلك إال بعد أن يتبني له صحة اجتهاده بدليله: وقالوا
. اجلبائي أنه أباح ذلك يف مسائل االجتهاد دون غريها كالعبادات اخلمس

والمختار إنما هو المذهب األول، ويدل عليه النص واإلجماع 
  32."والمعقول

 
 :بعة عدم وجود المجتهد المطلق المستقل بعد وفاة األئمة األر 

ما قبله بقليل أهنم من فيادعى كيري من الناس يف هذا العصر و 
كأضراب األئمة   اجملتهدين، فريى عوام الناس أهنم جمتهدون مستقلون

حبيث استقلوا بإدراك األحكام الشرعية من مصادرها األصيلة  األربعة،
طأ فهذا الفهم اخل .م بأحد املذاهب األربعة املشهورةمباشرة دون تقيده

يقية هؤالء بعيدة عن وصف االستقالل قح القصري يف غاية البطالن، ألن
يف االجتهاد، مع أن هذه الدرجة أعين االستقالل يف االجتهاد مل تكن 

                                                           
 (911: الضروري يف أصول الفقه : )انظر   33
 (1/334: اإلحكام يف أصول األحكام ) 32
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موجودة بعد وفاة األئمة األربعة وحىت زمننا هذا، وكيف ادعاء االجتهاد 
 االستقاليل؟ 

فإنه مل يكن وكاين بلغ رتبة االجتهاد وما قيل من أن اإلمام الش
إرشاد "جمتهدا مستقال، فإنه مل يأت بشيئ جديد يف أصوله، وكيف وكتابه 

ليس إال ما خلصه من كتاب " الفحول يف حتقيق احلق من علم األصول
 سنة املتوىف لإلمام المركشي الشافعي" يف أصول الفقه البحر احمليط"

 .هـ11,
متفننا يف عدة وإذا كان اإلمام السيوطي الذي كان عاملا مشاركا 

هو مل فأنه جمتهد،  وادعى -ته اومل أعرف ميله إىل اآلن بعد وف - فنون
بل هو جمتهد منتسب، فما بالنا مبن قدره أحط  فعال يكن جمتهدا مستقال

 منه بكيري من أبناء هذا الممان أو ما قبله بقليل؟
بن علي بن حسني مفىت املالكية مبكة  الشيخ حممدفقد قال 

ل قول العالمة احملقق الشيخ جال وثانيها: "(هـ,926: ملتوىف ا)املكرمة 
الرد على من ))يف رسالته  -تعاىلرمحه اهلل -الدين بن عبد الرمحن السيوطي 

 ،أن االجتهاد املطلق قسمان مستقل وغري مستقل ((أطلد إىل األرض
واملستقل هو الذي استقل بقواعده لنفسه يبين عليها الفقه طارجا عن 

كمالك والشافعي وأيب حنيفة وأمحد بن حنبل وداود   ،قواعد املذاهب املقررة
 : قال السيوطي. وغريهم من جمتهدي القرون اليالثة املشهود هلم باخلريية

ومل  ،تنع عليهبل لو أراده اإلنسان اليوم الم ،وهذا القسم قد فقد من دهر
أصول  : ال ابن برهان يف كتابه يف األصولق .جيم له نص عليه غري واحد

املذاهب وقواعد األدلة منقولة عن السلف فال جيوز أن حيدث يف األعصار 
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وقال ابن املنري . وهو من أصحابنا الشافعية ،طالفها اهـ كالم ابن برهان
ذين حازوا شروط االجتهاد اتباع األئمة اآلن ال : وهو من أئمة املالكية

أما كوهنم جمتهدين فألن األوصاف  ،جمتهدون ملتممون أن ال حيدثوا مذهبا
وأما كوهنم ملتممني أن ال حيدثوا مذهبا فألن إحداث مذهب . قائمة هبم

زائد حبيث يكون لفروعه أصول وقواعد مباينة لسائر قواعد املتقدمني متعذر 
وذكر حنوه ابن . األساليب اهـ كالمهالوجود الستيعاب املتقدمني سائر 

واجملتهد غري املستقل هو الذي  : وهو مالكي أيضا ((املدطل))احلاج يف 
وجدت فيه شروط االجتهاد املذكورة اليت اتصف هبا اجملتهد املستقل إال أنه 

. مل يبتكر لنفسه قواعد بل سلك طريقة إمام من أئمة املذاهب يف االجتهاد
آداب ))تبعا البن الصالح يف كتابه  ((ح املهذبشر ))قال النووي يف 

وهذا ال يكون مقلد اإلمامة ال يف املذهب وال يف دليله التصافه  (( :الفتيا
وادعى األستاذ  ،بصفة املستقل وإمنا ينسب إليه لسلوكه طريقه يف االجتهاد

أبو إسحاق هذه الصفة ألصحابنا فحكى عن أصحاب مالك وأمحد وداود 
 : مث قال ،ة أهنم صاروا إىل مذهب أئمتهم تقليدا هلموأكير احلنفي

والصحيح الذي عليه احملققون ما ذهب إليه أصحابنا وهو أهنم صاروا إىل 
مذهب الشافعي ال تقليدا له بل ملا وجدوا طريقه يف االجتهاد والقياس أسد 
الطرق ومل يكن هلم بد من االجتهاد سلكوا طريقه فطلبوا معرفة األحكام 

فقال اتبعنا الشافعي  : وذكر أبو علي السنجي حنو هذا ،الشافعي بطريق
. قال النووي ،دون غريه ألنا وجدنا قوله أرجح األقوال وأعدهلا ال أنا قلدناه

هذا الذي ذكره موافق ملا أمرهم به الشافعي مث املمين يف أول خمتصره وغريه 
ملفيت يف هذا النوع  مث فتوى ا : قال ،بقوله مع إعالمه بنهيه عن تقليد غريه
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كفتوى املستقل يف العمل هبا واالعتداد هبا يف اإلمجاع واخلالف اهـ كالم 
فكل مستقل  ،فاملطلق أعم مطلقا من املستقل : قال السيوطي. النووي
والذي ادعيناه هو االجتهاد املطلق ال  ،وليس كل مطلق مستقال ،مطلق

وسالكون طريقه  ،اهلل عنه بل حنن تابعون لإلمام الشافعي رضي ،االستقالل
وكيف يظن أن  ،ومعدودون من أصحابه ،يف االجتهاد امتياال ألمره

واجملتهد املقيد إمنا ينقص عن املطلق بإطالله باحلديث  ،اجتهادنا مقيد
وليس على وجه األرض من مشرقها إىل مغرهبا أعلم باحلديث  ،والعربية

فإن هؤالء مل  ،والعربية مين إال أن يكون اخلضر أو القطب أو أولياء اهلل
أن : األمر اليالث  .أقصد دطوهلم يف عباريت واهلل أعلم اهـ كالم السيوطي

فكيف يدعي طلو األرض عمن يقوم به  ،االجتهاد املطلق فرض كفاية
حاشية ))ويف  ،كما يف رسالة السيوطي املذكورة  ،مجيع األمة احملمدية فيأمث

 ،ه إىل آطر الممانوادعى اجلالل السيوطي بقاء ((الباجوري على ابن قاسم
يبعث اهلل على رأس كل مائة سنة من » واستدل بقوله صلى اهلل عليه وسلم

دد أمر الدين ومنع االستدالل بأن املراد مبن جي« جيدد هلذه األمة أمر دينها
واجلمهور على أن شروط . من يقرر الشرائع واألحكام ال اجملتهد املطلق اهـ

االجتهاد املطلق املذكورة مل تتحقق يف شخص من علماء القرن الرابع فما 
ضرورة أن بلوغها ال  ،وأن من ادعى بلوغها منهم ال تسلم له دعواه ،بعده

 ،ب على املكلفني به حتصيلهوأن فرض الكفاية ال جي ،ييبت مبجرد الدعوى
 ،وإمنا جيب عليهم االجتهاد يف حتصيل شروطه بقدر ما يف طاقاهتم البشرية

قال ابن أيب الدم  ،فإذا تعذر عليهم حتصيلها كيف يدعي تأثيم مجيعهم
هذه الشروط يعم : عامل األقطار الشامية بعد سرده شروط االجتهاد املطلق
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بل ال يوجد يف البسيطة اليوم  ،لماءوجودها يف زماننا يف شخص من الع
 31".جمتهد مطلق

 :االجتهاد  ؤتجز 
إن املراد بتجمء االجتهاد هو التمكن من استخراج بعض األحكام 
دون بعض، كالفرضي إذا متكن من استخراج األحكام يف الفرائض، ومل 

 32.يتمكن من استخراج األحكام يف غري الفرائض
االجتهاد على قولني  ؤجتم  فقد اطتلف األصوليون يف حكم

 :مشهورين 
 .أأن االجتهاد ال يتجم : قول األول ال

واطتيار الشيخ  ,3الشوكايناإلمام و   36،وهو مذهب بعض احلنفية
 :  ومن أدلتهم 31.وهو ضعيف 34.عبد الوهاب طالف

أنه ال يتصور أن يكون العامل جمتهدا يف أحكام الطالق :  الدليل األول
وغري جمتهد يف أحكام البيع، أو جمتهد يف أحكام العقوبات، وغري جمتهد يف 

                                                           
 (939-3/936: هتذيب الفروق والقواعد السنية يف األسرار الفقهية : )انظر   31
 (2/319: بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب : )انظر   32
 (2/3226:  املهذب يف علم أصول الفقه املقارن: )انظر   36
 (,3/39: إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول ): انظر   ,3
 (336: الفقه لم أصول ع: )انظر   34
 (2/326: اإلهباج يف شرح املنهاج : )انظر   31
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ألن كل ما يقدر جهله جيوز تعلقه باحلكم  26.أحكام العبادات
 23 .فحينئذ ال يكون متمكنا من االجتهاد يف احلكم املفروض 29.املفروض

 
 :اجلواب عنه 

هذا االستدالل بأن الغرض حصول مجيع أمارات تلك  عن جياب
املسألة يف ظن الفقيه اجملتهد بأن يطلع على مجيع ما يتعلق بتلك املسألة، 
وبأنه بعد حترير األئمة األمارات وختصيص كل بعض من األمارات ببعض 

 22.املسائل عرف الفقيه أن ما عداها مل يكن له تعلق بتلك املسألة
نصف جمتهد، أو : أنه لو جاز جتمئة االجتهاد للمم أن يقال :ياينالدليل ال

 .ثليه، أو ربعه، ومل يقل بذلك أحد
 :اجلواب عنه

هذا االستدالل بأنه ال يلمم، فال يسمى بنصف أو ثلث  جياب عن
جمتهد، بل يسمى جمتهدا يف ذلك البعض، وهو اجتهاد تام فيما اجتهد 

 21.فوقه من اجملتهدين فيه، وإن كان قاصرا بالنظر إىل من
 

 

                                                           
 (336: لم أصول الفقه ع: )انظر   26
 (3/396: إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول ): انظر  29
 (2/319: بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب ): انظر  23

 (وما بعدها 2/319: بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب : )انظر   22
 (2/3229:  املهذب يف علم أصول الفقه املقارن: )انظر   21
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 . أن االجتهاد يتجمأ: القول الياين 
واإلمام  26،ميل اإلمام ابن قدامة 22.وهو  مذهب اجلمهور

 21واإلمام عالء الدين البخاري احلنفي، 24واإلمام المركشي، ,2الغمايل،
واإلمام ابن  19واإلمام أمري بادشاه احلنفي، 16واإلمام املرداوي احلنبلي،

والشيخ  12والشيخ عبد القادر بن بدران احلنبلي، 13النجار احلنبلي،
 12.والعالمة العطار الشافعي 11احلجوي اليعاليب اجلعفري،

 :لألدلة التالية 16وهذا هو احلق،
أنه لو مل يتجمأ االجتهاد، لعلم اجملتهد مجيع األحكام  :الدليل األول 

وهذا باطل، وقد تواتر . لوجوب متكنه حينئذ من استخراج مجيع األحكام

                                                           
، 961: املختصر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل : )انظر   22

 (3/396: إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول 
 (,3/22: روضة الناظر وجنة املناظر : )انظر   26
 (212: املستصفى : )انظر   ,2
 (4/324: البحر احمليط يف أصول الفقه : )انظر   24
 (,1/9: كشف األسرار شرح أصول البمدوي : )انظر   21
 (,1/922: التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه : )انظر   16
 (1/316: تيسري التحرير : )انظر   19
 (1/1,2: شرح الكوكب املنري : )انظر   13
 (9/2,2: أمحد بن حنبل  املدطل إىل مذهب اإلمام: )انظر   12
 (3/226: الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالمي : )انظر   11
 (3/122: حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع : )انظر   12
 (2/246: شرح خمتصر الروضة : )انظر   16
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أن كيريا من أئمة السلف الصحابة وغريهم كانوا يسألون عن بعض مسائل 
مل  -مع علو شأنه  -فإن اإلمام مالك  ,1.ال ندري: األحكام، فيقولون

فقد سئل عن أربعني مسألة، فأجاب يف ست وثالثني . حكاميعلم مجيع األ
 14((.ال أدري : )) منها

 :املناقشة 
إمنا مل جيب عن تلك  مالك اإلمام يناقش هذا االستدالل بأن

وبأنه إمنا مل جيب . املسائل لتعارض األدلة عنده، ال لعدم متهره يف اجلميع
عنها بسبب عجمه عن املبالغة يف استفراغ الوسع يف احلال بسبب مانع، 

واحلاصل أن عدم جتمؤ . ولكن كان متمكنا من استخراج ما سئل عنه
ال أدري، ال يوجب عدم : الكوقول م. االجتهاد يستلمم هتيؤ العلم باجلميع

 11 .هتيؤ العلم باجلميع
 :اجلواب عنها من وجهني

ال أدري؛ أعم من أن يكون لتعارض األدلة : أن قول الواحد منهم: أحدمها
يف تلك املسألة، أو لعدم اجتهاده فيها، فحمله على أحدمها ال دليل عليه، 

ومل يوجد منه  إذ هو أمر طفي ال يعرف إال من جهة ذلك اإلمام املفيت،
أن األصل عدم علم ذلك اإلمام حبكم تلك : والوجه الياين. إطبار به

                                                           
 (2/246: شرح خمتصر الروضة : )انظر   ,1
 (2/316: خمتصر ابن احلاجب بيان املختصر شرح : )انظر   14
 (2/316: بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب : )انظر   11
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املسألة، فيستصحب فيه احلال، وحيمل على أنه إمنا وقف يف اجلواب لعدم 
 26.علمه به، فمن ادعى طالف ذلك فعليه الدليل

 -إذا اطلع اجملتهد املستفرغ على أمارات مسألة، فهو وغريه : الدليل الياين
فكما متكن اجملتهد املطلق من . سواء يف تلك املسألة -ي اجملتهد املطلق أ

 29.استخراج حكم تلك املسألة متكن املستفرغ أيضا
 :املناقشة 

يناقش هذا االستدالل بأنا ال نسلم أنه واجملتهد املطلق سواء يف 
تلك املسألة، فإنه قد يكون ما مل يعلمه متعلقا بتلك املسألة، وال يتمكن 

من استخراج حكم تلك املسألة لتعلق ما مل يعلمه بتلك املسألة،  هو
 23.خبالف اجملتهد املطلق، فإنه يتمكن لعلمه مبا يتعلق بتلك املسألة

 : اجلواب عنها 
ميكن أن جياب عن هذا االعرتاض بأنه إذا كان ما مل يعلم تعلق 

يكون  باملسألة مل يكن عارفا جبميع أمارات تلك املسألة، فال يصلح أن
 22.جمتهدا يف تلك املسألة، وهو طالف املفروض

 
 
 

                                                           
 (,2/24: شرح خمتصر الروضة ): انظر   26
 (2/313: بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب : )انظر   29
 (2/313: بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب : )انظر   23
 (2/313: صر ابن احلاجب بيان املختصر شرح خمت: )انظر   22
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 :تحقيق اإلصابة في أقوال المجتهدين 
تهادية املسائل العملية االج:  21اعلم أن املسائل العملية نوعان

ن املصيب يف املسائل العملية القطعية أو وأ .واملسائل العملية القطعية
واحلق فيها ال  22بإمجاع،املسائل القطعية اليت هي من أصول الدين واحد 

أن اجملتهدين من : وحكي عن عبيد اهلل العنربي قاضي البصرة  26. يتعدد
 ,2.أهل القبلة مصيبون يف األصول أو الفروع

وهذا غلط؛ ألن إباحة االجتهاد جتوز فيما جوزنا ورود الشرع، 
وغري جائم أن يرد الشرع باألمرين املتضادين يف صفات الباري سبحانه، 

جيوز عليه وما ال جيوز، فإنه ال جيوز أن يكون يراد ال يراد، طالق وما 
 24.ألفعال العباد غري طالق، والنيب صادق وليس بصادق

أن خمالف ملة اإلسالم إذا نظر، فعجم عن درك : وزعم اجلاحظ
واجلاحظ ليس من أهل االجتهاد فال يعتد  21.فهو معذور غري آمث: احلق

                                                           
 (169: أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله : )انظر   21
، كشف األسرار شرح أصول البمدوي 2/9219: العدة يف أصول الفقه : )انظر   22
 :1/9,) 

 (169: أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله : )انظر   26
األسرار شرح أصول ، كشف 3/229: روضة الناظر وجنة املناظر : )انظر   ,2

 (4/3,6: ، البحر احمليط يف أصول الفقه ,1/9: البمدوي 
 (2/9219: العدة يف أصول الفقه : )انظر   24
، كشف األسرار شرح أصول 3/226: روضة الناظر وجنة املناظر : )انظر   21

 (,1/9: البمدوي 
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ة البطالن، وكفر باهلل تعاىل ورد عليه وعلى كما أن قوله يف غاي  66بقوله،
ألنا نعلم  قطعا أن النيب صلى اهلل عليه وسلم . رسوله صلى اهلل عليه وسلم

فقد قال  69.أمر اليهود والنصارى باإلسالم واتباعه، وذمهم على إصرارهم
  63.{ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار}: اهلل تعاىل

سائل الفروع مبأو ما يسمى  ملية االجتهادية الظنيةوأما املسائل الع
عقل وال ورد يف مل تقم عليه داللة  كل حكم يف أفعال املكلفنياليت هي  

فالعلماء اطتلفوا يف املصيب  62.داللة مسعية قاطعة حكمه املختلف فيه
 :61فيها على قولني مشهورين

  تعاىل ال وأن حكم اهلل 62أن كل جمتهد يف الفروع مصيب،:  القول األول
يكون واحدا معينا، بل هو تابع لظن اجملتهد، فحكم اهلل تعاىل يف حق كل 
جمتهد ما أدى إليه اجتهاده، وغلب على ظنه، وأصحاب هذا املذهب 

                                                           
 (162: أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله : )انظر   66
 (3/229: روضة الناظر وجنة املناظر : )انظر   69
  ,3: سورة ص ، من اآلية   63
 (2/226: التلخيص يف أصول الفقه ): انظر  62

: ، هناية السول شرح منهاج الوصول ,2/32: اإلهباج يف شرح املنهاج : )انظر   61
211) 

: ، احملصول يف أصول الفقه 29: ، الورقات 3/2,6: املعتمد يف أصول الفقه )  62
 (2/663: ، شرح خمتصر الروضة 923



29 
 

فالقائلون بالتصويب معىن كالمهم أن كل قول صواب،  66.يسمون املصوبة
 ,6.وأن االطتالف حق، وأنه غري منكر وال حمظور يف الشريعة

كما   64.وهو ظاهر مذهب اإلمام مالك بن أنس واإلمام أيب حنيفة
وبعض  6,واإلمام الغمايل، 61،أنه اجتاه اإلمام أيب احلسن األشعري

اإلمام وذكر  3,.واملعتملة ميل أيب اهلذيل وأيب علي وأيب هاشم  9,املتكلمني
 2,.الروياين أنه مذهب األكيريناإلمام املاوردي و 

ميل هذا، : أن له يف ذلك قولني، أحدمهاوذكر عن اإلمام الشافعي 
ليس : أن احلق يف واحد من األقوال، وما سواه باطل، وقيل: والياين

للشافعي يف ذلك إال قول واحد، وهو أن احلق يف واحد من األقوال 
وهذا  1,.املختلفني، وما عداه ططأ، إال أن اإلمث موضوع عن املخطئ فيه

  2,.ةالياين هو الصحيح من مذهب الشافعي
 

                                                           
 (1/94: كشف األسرار شرح أصول البمدوي )  66
 (2/66: املوافقات )  ,6
 (3/991: الفقيه و املتفقه : )انظر   64
 (929: اللمع يف أصول الفقه : )انظر   61
 (342: املستصفى )  6,
 (2/3226:  املهذب يف علم أصول الفقه املقارن: )انظر   9,
 (3/2,6: املعتمد يف أصول الفقه ): انظر   3,
 (4/343: البحر احمليط يف أصول الفقه ): انظر   2,
 (3/991: الفقيه و املتفقه : )انظر   1,
 (929: اللمع يف أصول الفقه : )انظر   2,
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 :وهؤالء استدلوا مبا يلي 
أن الصحابة اجتهدوا واطتلفوا، وأقر بعضهم بعضا على :   الدليل األول

قوله، وسوغ له أن يعمل به، وإن كان خمالفا لقوله ومؤدى اجتهاده، 
وسوغوا للعامة أن يقلدوا من شاءوا منهم، حىت قال القاسم بن حممد بن 

ب رسول اهلل صلى اهلل عليه كان اطتالف أصحا»: أيب بكر الصديق 
وسلم مما نفع اهلل به، فما عملت منه من عمل مل يدطل نفسك منه 

ما يسرين أن أصحاب حممد صلى »: وقال عمر بن عبد العميم 6,.«شيء
 ,,«اهلل عليه وسلم مل خيتلفوا

على إقرار اخلاطئ على  اجملتهدون جيمعال جيوز أن أنه :  الدليل الياين
على  ومعلوم أن األمة أمجعت. مل به، واإلذن يف تقليدهططئه، والرضا بالع

أن املخالف ال يقطع على ططئه، وال إمث عليه فيه، وال ينقض حكمه إذا 
حكم به دل ذلك على أن كل جمتهد مصيب، وألن العامي إذا نملت به 

فدل  ،وإن كانوا خمتلفني أن يسأل عنها من شاء من العلماء نازلة، كان له
 4,.على أن مجيعهم على الصواب

 

                                                           
 (3/996: الفقيه و املتفقه : )انظر   6,
 (3/996: الفقيه و املتفقه : )انظر   ,,
 (,3/99 :الفقيه و املتفقه ): انظر   4,
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 46.أن املصيب واحد من اجملتهدين  1,وهو الراجح،:  القول الثاني
أن هلل تعاىل : حيث إهنم يرون 49املخطئة؛وأصحاب هذا املذهب يسمون 

أصاب احلق من أصابه، وأططأه من  43يف كل حادثة حكما معينا،
 42.أططأه

 والقاضي أيب 42سحقإ يبأستاذ واأل 41وهو مذهب اإلمام الشافعي
ونسب هذا املذهب إىل اإلمام  ,4.ومعظم الفقهاء 46الطيب الطربي،

 44.مالك
 :وهؤالء استدلوا مبا يلي 

وداود وسليمان إذ حيكمان يف }: قول اهلل سبحانه وتعاىل:  الدليل األول
  41{ففهمناها سليمان وكال آتينا حكما وعلما}: إىل قوله{ احلرث

                                                           
، حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على 9/31: التقرير والتحبري ): انظر  1,

 (3/131: مجع اجلوامع 
 (2/9219: العدة يف أصول الفقه ): انظر   46
 (2/926: التقرير والتحبري ): انظر   49
 (3/316: شرح التلويح على التوضيح  ): انظر  43

 (2/3211:  الفقه املقارناملهذب يف علم أصول : )انظر   42
: ، البحر احمليط يف أصول الفقه 1,: ختريج الفروع على األصول ): انظر   41

9/962) 
 (269: ملنخول من تعليقات األصول ا): انظر   42
 (4/342: البحر احمليط يف أصول الفقه ): انظر  46

 (263: املسودة يف أصول الفقه ): انظر   ,4
 (4/342: يف أصول الفقه البحر احمليط ): انظر   44
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تعاىل أطرب أن سليمان هو املصيب ومحده أن اهلل : وجه الداللة 
 16.على إصابته، وأثىن على داود يف اجتهاده، ومل يذمه على ططئه

كما أن هذه اآلية نص يف إبطال قول أهل الظاهر وبعض   
إذا أططأ اجملتهد جيب أن يكون مذموما، واإلمث غري : الذين قالوا املتكلمني

 19.حمطوط
إذا حكم احلاكم : " عليه وسلم قال أن النيب صلى اهلل : الدليل الياين

فإن  13".فاجتهد مث أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد مث أططأ فله أجر
 12.فيه دليال على أن اجملتهد بني اإلصابة واخلطأ

ولو كان اجلميع  11أن اإلمجاع منعقد على شرع املناظرة، : الدليل اليالث
 12.حقا وصوابا مل يكن للمناظرة والبحث فائدة ومعىن

أن اجلمع بني النقيضني املتنافيني ومها احلل واحلرمة والصحة  : الدليل الرابع
والفساد يف حق شخص واحد يف حمل واحد يف زمن واحد من باب 

ولو كان احلق يتعدد للمم  16.التناقض ونسبة التناقض إىل الشرع حمال
جتماع الضدين يف بعض صور االجتهاد، كما إذا طلق زوجته ثالثا وهو ا

                                                                                                                                       
 1, -4,من اآليتني  :األنبياءسورة   41
 (,3/99: الفقيه و املتفقه ): انظر  16

 (3/226: روضة الناظر وجنة املناظر : )انظر   19
 (6/36,6/6191: رواه البخاري يف صحيحه  13

  (,3/99: ، الفقيه و املتفقه 2/9221: العدة يف أصول الفقه ): انظر   12
 (2/294: بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب ): انظر   11
 (929: اللمع يف أصول الفقه : )انظر   12
  (1,: ختريج الفروع على األصول ): انظر   16
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ال : ممن يرى اليالث واحدة وهي ممن يرى   اليالث ثالثا فهل يقال له 
فارقيه، وكيف يكون كل من القولني حقا يف هذه : تفارقه، ويقال هلا 

 ,1.الصورة
 نواعأعلى بعض  أمجاع الصحابة على وصف اخلطإ : الدليل اخلامس

أقول : " كقول أيب بكر رضي اهلل عنه ملا سئل عن الكاللة  14هاد،جتاال
فيها برأىي، فإن كان صوابا فمن اهلل، وإن كان ططأ فمين، وأستغفر اهلل، 

وقول عمر  11".ما عدا الوالد والولد : واهلل ورسوله بريئان منه، الكاللة
م أططأ واهلل ما يدري عمر أصاب أ: "  رضي اهلل عنه يف قضية قضاها

هل هلا : ا سئل عن املفوضةمل و قول ابن مسعود رضي اهلل عنه 966".
أقول فيها برأىي فإن كان صوابا فمن اهلل، وإن كان ططأ فمن ": ؟مهر

 969."الشيطان
 
 

                                                           
 (161: أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله : )انظر   ,1
 (2/3226:  املهذب يف علم أصول الفقه املقارن: )انظر   14
، 3/249: ، املعتمد يف أصول الفقه 1/22: يف األصول  الفصول: )انظر   11

، روضة 1/221: ، احملصول ,34: ، املستصفى 9/266: التبصرة يف أصول الفقه 
، كشف 21: ، صفة الفتوى واملفيت واملستفيت ,3/22: الناظر وجنة املناظر 

 (2/292: ، اإلهباج يف شرح املنهاج 2/346: األسرار شرح أصول البمدوي 
، 1/9919: ، العدة يف أصول الفقه 2/261: الفصول يف األصول : )انظر    966

 (3/224: ، روضة الناظر وجنة املناظر ,3/96: أصول السرطسي 
 (269: املستصفى : )انظر   969
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 : ال يجوز تبديع الغير في المسائل الفقهية الخالفية 
يف مث بعد أن علمنا أن العلماء خمتلفون يف إصابة اجملتهدين 

قطعا ططأ بعض من يعيش يف هذا  اجتهادهم على قولني مشهورين، علمنا
العصر الذي يدعي أنه قد اتبع منهج السلف من تبديعه لغريه املخالف له 

 . يف املسائل الفقهية اخلالفية
بأن كل جمتهد يف الفروع  نيوجه ذلك أنه على قول العلماء القائل
الف إلمجاع األمة، وعلى قول مصيب فتبديع الغري ليس له وجه أصال بل خم

بأن املصيب يف الفروع عند اهلل واحد، فتبديع الغري فيها  نيالعلماء القائل
وهذا هو . غري صحيح أيضا ألننا ال أحد منا يستطيع أن جيمم هبذا احلق

فهنا  .الذي رمسه العلماء األصوليون اجملتهدون على مر العصور سلفا وطلفا
ل كالم العلماء الوارد يف هذا األمر ألنين أرى أن أريد أن أطيل املقام بنق

 . اإلطناب فيه مناسب يف حمله
( : هـ126: املتوىف)ري املعتميل أبو احلسني البص اإلمام قالفقد 

إذا اختلفت األمة على قولين في المسئلة فقد سوغت بأجمعها "
وسوغت للمجتهد أن يأطذ  للعامي أن يأخذ بكل واحد من القولين

  963."بكل واحد منهما إذا أداه اجتهاده إليه
هل أجمع أوقد "( : هـ1,4: املتوىف) الشافعي احلرمنيقال إمام و 

منا جيري إو  ن مسائل االجتهاد ال يجري فيها التأثيمأالعصر قاطبة على 
 962".ن خيالف الرجل موجب اجتهادهأالتأثيم يف 

                                                           
 (9/169: املعتمد يف أصول الفقه : )انظر   963
 (,2/2,9/941: التلخيص يف أصول الفقه ): انظر  962
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ا ذكره القاضي رضي اهلل ادعاء العلم، مومما يبطل ":  أيضا وقال
الصحابة ومن بعدهم من التابعني ما زالوا يتكلمون يف مسائل  عنه من أن

وال يسوغ له  معم أن كل جمتهد يتبع اجتهادهاالجتهاد وكل منهم ي
سك به هو وكان كل واحد منهم ال يقطع بأن الذي تماإلضراب عنه، 

وأكثر ما  . أططأ احلق إليه فقد ومن مل يصل والكل مدعوون إليه الحق
فأما القطع . كان يدعيه المجتهد منهم غلبة الظن وترجيح األمارات

  961."فلم يصر إليه أحد منهم
ال "( : هـ636: املتوىف) احلنبلي ابن قدامة املقدسياإلمام قال و 
. ما يؤديه إليه اجتهاده: أن فرض اجملتهد يف مسائل االجتهاد خالف

  962."د أي المجتهدين شاءتقلي: وفرض المقلد
( : هـ629: املتوىف) احلنبلي مث الشافعي اآلمدياإلمام قال و 

والمسألة عندنا من مسائل االجتهاد، ولذلك ال يكفر المخالف فيها "
  966."وال يبدع
( : هـ612: املتوىف)اين احلنبلي بن محدان النمريي احلر  اإلمام قالو 

لجواب غيره برد وال تخطئة ستفتي أن يتعرض اوال يسوغ لمفت إذا "
فقد يفيت أصحاب الشافعي مبا  ،بل يجيب بما عنده من وفاق أو خالف

                                                           
 (2/262/9421: يص يف أصول الفقه كتاب التلخ: )انظر  961

 (9/131: روضة الناظر وجنة املناظر : )انظر   962
 (2/923: اإلحكام يف أصول األحكام : )انظر  966
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خيالفهم فيه أصحاب أيب حنيفة وال يرد أحدمها على اآلطر يف مسائل 
  ,96."اإلجتهاد اليت ليس فيها نص وال إمجاع

ومما يتعلق ":  (هـ676: المتوفى)اإلمام النووي الشافعي  قالو 
ثم باالجتهاد مل يكن للعوام مدطل فيه وال هلم إنكاره بل ذلك للعلماء 
ألن  العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه أما المختلف فيه فال إنكار فيه

على أحد املذهبني كل جمتهد مصيب وهذا هو املختار عند كيريين من 
ملخطىء غري احملققني أو أكيرهم وعلى املذهب اآلطر املصيب واحد وا

متعني لنا واإلمث مرفوع عنه لكن إن ندبه على جهة النصيحة إىل اخلروج من 
  964."اخلالف فهو حسن حمبوب مندوب إىل فعله

وما يتعلق "( : هـ63,: املتوىف) املالكي ابن دقيق العيد اإلمام قالو 
باالجتهاد ولم يكن للعوام فيه مدخل فليس لهم إنكاره بل ذلك 

والعلماء إمنا ينكرون ما أمجع عليه أما املختلف فيه فال إنكار فيه . للعلماء
أن كل جمتهد مصيب وهو املختار عند كيري من : ألن على أحد املذهبني

أن املصيب واحد واملخطئ غري متعني لنا : وعلى املذهب اآلطر. احملققني
واإلمث موضوع عنه لكن على جهة النصيحة للخروج من اخلالف فهو 

  961."ندوب إىل فعله برفقحسن م
فمن " : (هـ34,: املتوىف)احلنبلي  ابن تيمية شيخ اإلسالم قالو 

، ترجح عنده تقليد الشافعي لم ينكر على من ترجح عنده تقليد مالك
                                                           

 (62: صفة الفتوى واملفيت واملستفيت : )انظر  ,96
 (3/32: املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج : )انظر  964
 (992: شرح األربعني النووية يف األحاديث الصحيحة النبوية : )انظر  961
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ومن ترجح عنده تقليد أمحد مل ينكر على من ترجح عنده تقليد 
  996."الشافعي

أن مسائل االجتهاد إذا لم يخالف الرجل فيها  ":  أيضا وقال
ه وال أطوال حكم خب جماعا فإنه ال ينقض حكمهإكتابا وال سنة وال 

حيكم ببطالن صالته وال ينهى عن استفتائه وال ينهاه أن يعمل باجتهاده 
  999."بل قد يؤمر باستفتائه

مسائل االجتهاد من عمل فيها بقول بعض ":  أيضا وقال
ومن عمل بأحد القولين لم ينكر  ،ينكر عليه ولم يهجرالعلماء لم 

فإن كان اإلنسان يظهر له رجحان أحد : وإذا كان يف املسألة قوالن ،عليه
القولني عمل به وإال قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم يف بيان أرجح 

  993."القولني واهلل أعلم
به في مذه ىليس لولي األمر أن يحمل الناس علو ":  أيضا وقال

منع معاملة ال يراها وال للعالم والمفتي أن يلزما الناس باتباعهما في 
إجماعهم قاطعة واختالفهم بل قال العلماء  مسائل االجتهاد بين األئمة

 992."وميل هذه املسائل االجتهادية ال تنكر باليد رحمة واسعة

                                                           
 (1/111: الفتاوى الكربى البن تيمية : )انظر   996
 (2,3: شرح عمدة الفقه : )انظر   999
 (,36/ 36: جمموع الفتاوى : )انظر   993
 (223: خمتصر الفتاوى املصرية البن تيمية : )انظر   992
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: ( هـ 62, :املتوىف ) احلنبلي مشس الدين ابن مفلح اإلمام قالو 
وأما إذا لم يكن في المسألة سنة وال إجماع ولالجتهاد فيها مساغ "

  991."فال ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا
والمنكر ":  (هـ12, :املتوىف ) ابن رجب احلنبلي اإلمام قال و 

، فأما املختلف فيه، فمن ما كان مجمعا عليه: الذي يجب إنكاره
ن فعله جمتهدا فيه، أو مقلدا ال جيب إنكاره على م: أصحابنا من قال

  992."جملتهد تقليدا سائغا
: ـ (ه9933 :املتوىف ) املالكي عبد الباقي المُّرقاين الشيخ قالو 

وأن مسائل االجتهاد ال يجوز ألحد القائلين فيها عيب مخالفة وال "
، فإهنم اطتلفوا وهم القدوة فلم يعب أحد منهم على صاحبه الطعن عليه

  996".يه يف نفسهعل واجتهاده وال وجد
ين املالكي العالمة الشيخ  قالو  وأما "(  : هـ9394: املتوىف)الُفالا

خمالفتهم ألئمتهم فإن األئمة هنوا عن تقليدهم وحذروا منه كما تقدم ذكر 
بعض ذلك عنهم وأما سلوكهم ضد طريق أهل العلم فإن طريقهم طلب 

رآن والسنة اليابتة عن أقوال العلماء وضبطها والنظر فيها وعرضها على الق
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأقوال طلفائه الراشدين فما وافق ذلك 
منها قبلوه ودانوا اهلل تعاىل به وقضوا به وأفتوا به وما طالف ذلك منها مل 

ومالم يتبين لهم كان عندهم من مسائل االجتهاد التي  ،يلتفتوا إليه وردوه
                                                           

 (9/961: اآلداب الشرعية واملنح املرعية : )انظر   991
 (3/321: جامع العلوم واحلكم : )انظر   992
 (1/2,2: شرح المرقاين على موطأ اإلمام مالك : )انظر   996
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ال واجبة االتباع من غير أن يلزموا بها  غايتها أن تكون سائغة االتباع
أحدا وال يقولون أنها الحق دون ما خالفها هذه طريقة أهل العلم سلفا 

  ,99."وخلفا
واعلم ":  (ه9212 :املتوىف )حممد األمني الشنقيطي الشيخ قال و 

من كتاب أنه ال حيكم على األمر بأنه منكر، إال إذا قام على ذلك دليل 
وأما إن  . أو إمجاع املسلمني سنة نبيه صلى اهلل عليه وسلماهلل تعاىل، أو 

كان من مسائل االجتهاد فيما ال نص، فال يحكم على أحد 
، فاملصيب منهم مأجور المجتهدين المختلفين بأنه مرتكب منكرا

  994."بإصابته، واملخطئ منهم معذور كما هو معروف يف حمله
( : هـ9139: املتوىف) احلنبلي العييمنيبن حممد  الشيخ قالو 

، أي البد أن يكون منكرا واضحا يتفق عليه الجميع" منكرا: "وقوله"
املنكر واملنكر عليه، أو يكون خمالفة املنكر عليه مبينة على قول ضعيف ال 

  991."أما إذا كان من مسائل االجتهاد فإنه ال ينكره. وجه له
 
 
 
 
 

                                                           
 (912: إيقاظ مهم أويل األبصار : )انظر  ,99

 (9/161: أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن : )انظر   994
 (221: ربعني النووية شرح األ: )انظر   991



40 
 

 :تأكد األخذ بأحد المذاهب األربعة 

أن بعض املعاصرين يتحرج يف انتسابه إىل أحد املذاهب  مث نالحظ
إن مذهيب مذهب : األربعة، وإذا سئل ما مذهبك؟ فقال بدون تردد 

وال يعرف ما معىن منهج السلف؟  السلف، وهو ال يعرف اللغة العربية قط
وهذه اخلطورة اجلسيمة املنتشرة يف جمتمع . وما ضوابطه؟ وكيف تطبيقه؟

بعض املعاصرين تؤدي إىل طلل كبري، حيث إين وجدت أحد أصدقائي 
عدم قص علي بأن صديقه كفر مجهور املسلمني يف إندونيسيا بسبب 

هل صديقك يعرف العربية؟ قال : لته حكمهم بكتاب اهلل عم وجل، فسأ
ة مع عدم علمه بشيء من اللغة وكيف يكفر مجا غفريا من أهل القبل. ال: 

فالن : من أستاذه؟ قال : فقلت . الذكي لعله اتبع أستاذه: العربية؟ فقال 
فعلمت أن األستاذ الذي . -وهو ليس جمتهدا مطلقا مستقال  - بن فالن

 . والعياذ باهلل. فضل هو وأضل. اتبعه ليس مبجتهد مطلق
ال بسبب كون فهذه املظاهر الرهيبة مل تكن موجودة يف نظري إ

الناس طرجوا عن التمذهب بأحد املذاهب األربعة، فظن أنه قد سلك 
 . السلف برأيه ال برأي العلماء البارزين منهج

وقد بني العلماء األصوليون أمهية األطذ بأحد املذاهب األربعة 
املذاهب، ألن غريها مل تكن مدونة وشددوا النكري على من طرج عن هذه 

 احلنفي الشاه ويل اهلل الدهلوي فقد قال العالمة. رضةومنق بل هي مندرسة
 :  موضحا ملا قد مهدته هنا (هـ99,6: املتوىف)

ويف  ،يف األطذ هبذه املذاهب األربعة مصلحة عظيمة اعلم أن"
أن  : أحدها :  وحنن نبني ذلك بوجوه ،اإلعراض عنها كلها مفسدة كبرية
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فالتابعون  ،معرفة الشريعة األمة اجتمعت على أن يعتمدوا على السلف يف
 ،وتبع التابعني اعتمدوا على التابعني ،اعتمدوا يف ذلك على الصحابة

والعقل يدل على  ،وهكذا يف كل طبقة اعتمد العلماء على من قبلهم
والنقل ال  ،ستنباطالشريعة ال تعرف إال بالنقل واال ألن ؛حسن ذلك

ستنباط وال بد يف اال ،التصااليستقيم إال بأن تأطذ كل طبقة عمن قبلها ب
ويبين  ،لئال خيرج عن أقواهلم فيخرق اإلمجاع ؛أن تعرف مذاهب املتقدمني

ألن مجيع الصناعات كالصرف  ؛ويستعني يف ذلك كل مبن سبقه ،عليها
والنحو والطب والشعر واحلدادة والنجارة والصياغة مل تتيسر ألحد إال 

وإذا  ،وإن كان جائما يف العقل وغري ذلك نادر بعيد مل يقع ،مبالزمة أهلها
عتماد على أقاويل السلف فال بد من أن تكون أقواهلم اليت يعتمد تعني اال

وأن تكون  ،عليها مروية باإلسناد الصحيح أو مدونة يف كتب مشهورة
وخيصص عمومها يف بعض  ،خمدومة بأن يبني الراجح من حمتمالهتا

ويبني علل  ،مع املختلف منهاوجي ،ويقيد مطلقها يف بعض املواضع ،املواضع
وليس مذهب يف هذه األزمنة  ،وإال مل يصح االعتماد عليها ،أحكامها

اللهم إال مذهب اإلمامية  ،املتأطرة هبذه الصفة إال هذه املذاهب األربعة
 . وهم أهل البدعة ال جيوز االعتماد على أقاويلهم ،والميدية

اتبعوا السواد )) : -وسلمصلى اهلل عليه -قال رسول اهلل  : وثانيها
وملا اندرست املذاهب احلقة إال هذه األربعة كان اتباعها اتباعا  ((األعظم

  .واخلروج عنها طروجا عن السواد األعظم ،للسواد األعظم
مل جيم  ،وضيعت األمانات ،أن الممان ملا طال وبعد العهد : وثاليها

ة واملفتني التابعني أن يعتمد على أقوال علماء السوء من القضاة اجلور 
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حىت ينسبوا ما يقولون إىل بعض من اشتهر من السلف بالصدق  ،ألهوائهم
وال على قول من  ،وحفظ قوله ذلك ،إما صرحيا أو داللة ،والديانة واألمانة

فإذا رأينا العلماء احملققني يف  ،؟ال ندري هل مجع شروط اإلجتهاد أو ال
هتم على أقواهلم واستنباطهم من مذاهب السلف عسى أن يصدقوا يف خترجيا

وهذا املعىن الذي أشار  ،وأما إذا مل نر منهم ذلك فهيهات ،الكتاب والسنة
يهدم اإلسالم جدال  : حيث قال -رضي اهلل عنه-إليه عمر بن اخلطاب 

من كان متبعا فليتبع من  : وابن مسعود حيث قال ،املنافق بالكتاب
 936اهـ ."مضى

ض أحكام االجتهاد، ويف يل من حتقيق بع تعاىل هذا ما يسره اهلل
هناك مسائل أطرى تتعلق باالجتهاد مل أشر إليها لعدم  احلقيقة بقيت

فضي إىل اإلطالة يف هذا هنا  ي اتساع وقيت لذكرها، كما أنا أرى أن ذكرها
، فرتكته حىت ال خيرج عن غرضي فيه اإلجياز تمهيد للكتاب الذي توطيتال

 .ضها قد ذكرته يف صلب حتقيقي هلذا الكتابكما أن بع  .يف التقدمي
ويبعدنا  ،أن ينفعنا هبذا التمهيد القصري -تعاىل-وأسأل اهلل  ،هذا

 .وباإلجابة جدير ،إنه على ذلك قدير، عن التشدد يف النظر اخلطري
 م 92/9/3691/مساء يوم األربعاء : كتبه و 

 أحقر الناس يف سوكابومي
 أبو سابق سوفريانتو القدسي

 له ولوالديه وألجداده وملشاخيه وجلميع املسلمني -تعاىل-اهلل غفر 
  

                                                           
 (91: عقد اجليد يف أحكام االجتهاد والتقليد ): انظر   936
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 :القسم الثاني 
  ترجمة وجيزة لمؤلف

 (( فتح المجيد في بيان التقليد)) 
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 ترمجة الش يخ العالمة الفليك أأمحد دحالن بن عبدهللا الفاجيتاين الرتميس اجلاوي

هو الشيخ العالمة الفلكي الفقيه أمحد دحالن بن العالمة الفقيه 
اجيتاين السماراين الف احلاج عبد املنان ديبفومنكاالعبد اهلل بن العالمة 

 .واسم أمه سييت أمينة. الشافعي

 9469بباجيتان جاوى الشرقية سنة " ترمس"ولد الشيخ يف منطقة 
بن الشيخ عبد املنان املؤسس وكان أبوه العالمة عبد اهلل ا. هـ93,1/م 

 .املشهور يف باجيتان جاوى الشرقية" ترمس"ملعهد

أذكياء أصبحوا علماء بارزين يف  والشيخ أمحد دحالن له إطوة
 :ومنهم . عامة إندونيسيا طاصة، ويف أحناء البالد العربية

عبد الشيخ العالمة احملدث املسند الفقيه األصويل حممد حمفوظ بن  .9
 9342ولد سنة )باملسجد احلرام  الذي صار مدرسا اهلل الرتمسي

وقد تفقه على العالمة السيد أيب بكر (. هـ 9224هـ، وتويف سنة 
بن حممد شطا املكي صاحب كتاب إعانة الطالبني، وأطذ 

ة املقرئني مبكة حينذاك دالقراءات األربعة عشر من العالمة عم
يه علماء أجالء وقد خترج عل. الشيخ الشربيين الدمياطي نميل مكة

احلاج حممد هاشم أشعري  الفقيه املريب أشهرهم الشيخ العالمة
وله مؤلفات عديدة باللغة . "مؤسس مجعية هنضة العلماء" اجلومباين

السقاية املرضية يف أسامى كتب )) : العربية الفصحى منها 
املنحة اخلريية يف أربعني حدييا من ))  و (( أصحابنا الشافعية

 و (( اخللعة الفكرية بشرح املنحة اخلريية))  و ((الربية أحاديث طري
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كفاية )) و  (( الفضل حاشية شرح خمتصر بافضل موهبة ذي)) 
الفوائد الرتمسية يف أسانيد ))  و (( املستفيد فيما عال من األسانيد

 (( البدر املنري يف قراءة اإلمام ابن كيري)) و (( القراءات العشرية
انشراح الفؤاد ))  و ((  قراءة اإلمام أيب عمروتنوير الصدر يف)) و

 (( تعميم املنافع يف قراءة اإلمام نافع))  و (( يف قراءة اإلمام محمة
 و (( إسعاف املطالع بشرح بدر الالمع نظم مجع اجلوامع))  و
))  و (( غنية الطلبة بشرح نظم الطيبة يف القراءات العشرية))

منهج ذوي انظر ))  و (( الفرائض حاشية تكملة املنهج القومي إىل
نيل املأمول حباشية غاية الوصول ))  و (( بشرح منظومة علم األثر

 (( عناية املفتقر فيما يتعلق بسيدنا اخلضر))  و (( يف علم األصول
فتح ))  و (( بغية األذكياء يف البحث عن كرامات األولياء)) و 

 (( ر بشرح ألفية السريهتيئة الفك))  و (( اخلبري بشرح مفتاح السري
 . (( ثالثيات البخاري))  و

 9221: املتوىف ) اجلاوي الشيخ الكياهي حممد دمياطي الرتمسي .3
 .، وله دور كبري يف تقدمه وشهرته"ترمس"الذي أدار معهد ( هـ

، وقد اجلاوي الشيخ القارئ حممد بكري بن عبد اهلل الرتمسي .2
 .اشتهر برباعته يف القراءات

الذي  اجلاوي الكياهي عبد الرزاق بن عبد اهلل الرتمسيالشيخ  .1
 .اشتهر برباعته يف علم الطريقة، فصار مرشدا كبريا
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 :رحلته العلمية 

يف حداثة سنه يف تلقى الشيخ أمحد دحالن مبادئ علوم شرعية 
اجيتان جاوى الشرقية، وانتقل إىل مساران جاوى الوسطى بف" ترمس"معهد 

". صاحل دارات"مة صاحل بن عمر السماراين الشهري بـ والزم هبا الشيخ العال
مث رحل منها مهاجرا إىل مكة املكرمة . وقرأ عليه مجلة كبرية من الكتب

فتفقه على علماء احلجاز، كما أنه تلقى عن أطيه الشقيق . واملدينة املنورة
 حممد حمفوظ الرتمسي الفقيه املقرئ العالمة الشيخ احملدث املسند األصويل

مث رحل ثاليا إىل القاهرة مبصر، وفيها تلقى . املدرس باملسجد احلرام جلاويا
علم الفلك عن الشيخ العالمة الفلكي مجيل جامبيك والشيخ أمحد طاهر 

مث رجع إىل جاوى وزوجه شيخه صاحل بن عمر . جالل الدين األزهري
" دين رمحةرا"ورزق منها ولد امسه ". سييت زهرة"بنته اليت امسها االسماراين ب

، ورزق منها "أم كليوم"وتموج الشيخ أيضا بامرأة امسها . وتويف يف صغر سنه
 ".أمحد اهلادي"ولد امسه 

 :تالمذته 

كان الشيخ له تالمذة كيريون أشهرهم الشيخ أمحد دحالن 
، وهو الذي كان زميال للشيخ العالمة "حممدية"اجلوكجاوي مؤسس مجعية 

وقت " هنضة العلماء"مباين مؤسس مجعية الفقيه حممد هاشم أشعري اجلو 
 .دراسته يف أرض احلجاز
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 :مؤلفاته العلمية 

ملعرتف بأن  الفاجيتاين إن املتتبع لسرية الشيخ العالمة أمحد دحالن
والدليل . وفلكييف عدة فنون، فهو فقيه وأصويل  متفنن مل مشاركاالشيخ ع

 :أشهرها  يف هذه الفنون على ذلك أنه له مؤلفات عديدة

 . وهو كتاب نفيس يف علم الفلك (( امليقات نتيجات))  -9

جاء  وقد. وهو كتاب نفيس يف علم احلساب (( تذكرة اإلطوان))  -3
أحد العلماء الكبار يف ) الشيخ الفلكي العالمة األملعي عبد اجلليل القدسي

فتح )) يف كتابه اجلليل  مواده وكمل طريقته فطور (قدس جاوى الوسطى
لني كما أن الشيخ حممد واردان وهو من الفلكني األو . (( الرؤوف املنان

مرجعا له يف مؤلفاته  ((تذكرة اإلطوان )) جعل كتاب " حممدية"يف مجعية 
من املكن أن يكون هذا الكتاب نستطيع أن نقول بأنه ألجل هذا . الفلكية

 .حلسابأول كتاب يف إندونيسيا ألف يف علم ا (( تذكرة اإلطوان )) أي

ذو القعدة سنة  ,3الذي فرغ من تأليفه بتاريخ  (( بلوغ الوطر))  -2
 .هـ بسماران جاوى الوسطى 9236

 وهو الذي بني أيدينا اآلن وأقوم (( فتح اجمليد يف بيان التقليد))  -1
وهو كتاب نادر جدا، ومل أر يف إندونيسيا على . بإعداده وحتقيقه وتعليقه

حيث إين رأيته ال يمال على الشكل املخطوط  سبيل اخلصوص أنه مطبوع،
 .يف جامعة امللك سعود باململكة العربية السعودية احملفوظ
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وهو كتاب يتعلق (( نمهة األفهام فيما يعرتي الدطان من األحكام)) -2
 م 3691/ 6/ 1/ بأحكام الدطان، قد انتهيت من حتقيقه يوم اليالثاء 

 

 :وفاته 

عمر السماراين، واصل الشيخ أمحد بعد وفاة الشيخ صاحل بن 
مث تويف يف يوم األحد . يف حنو مثان سنوات" دارات"دحالن إدارة معهد 

م، وهو يف مخسني من  9199/هـ  9231شوال سنة  ,املوافق تاريخ 
صاحل  الذكي ودفن يف مساران جاوى الوسطى جبوار قرب شيخه اجلليل. عمره

 .بن عمر السماراين
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 :القسم الثالث 

  :نص محقق لكتاب 
 (( التقليدفي بيان فتح المجيد )) 
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  ((فتح المجيد في بيان التقليد )) كتاب   مخطوطة صورة الغالف من
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 ((فتح المجيد في بيان التقليد )) كتاب األولى والثانية من مخطوطة   نصفحتيالصورة 
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((المجيد في بيان التقليد فتح )) كتاب صورة الصفحة األخيرة من مخطوطة    
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[مقدمة المؤلف  ]  

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

. احلمد هلل اهلادي بتوفيقه أئمة اهلدى إىل اقتفاء سبيل الرشاد
العناد إىل صراط  939[أهل] عندوالصالة والسالم على النيب املرشد 

طتالفهم رمحة من صار ا ،جنوم اهلدى ،وصحبه ،وعلى آله. السداد
هديهم من اجملتهدين ومقلديهم إىل يوم  933[لغاب]وعلى من . للعباد

 :أما بعد . يوم املعاد

د دحالن بن عبد اهلل أمح ،ول العبد الفقري احلقري الفاينفيق
فر اهلل له ولوالديه وللمسلمني واملسلمات غ -الرتمسي الفاجيتاين 

  : -وملن أحسن إليه 

واجلهابذة  ،العلماء األعالمهذه رسالة مجعتها من كالم 
 ،يف بيان أحكام التقليد وما يتعلق به ببلد اهلل احلرام ،الفخام

 932موافقا لتاريخ ،((فتح المجيد في بيان التقليد))ومسيتها 

                                                           
 .شيئ من عدم الوضوح، لعل الصحيح ما أثبته هنايف األصل   939
 .يف األصلكذا  933

 .، والصحيح ما أثبته هنا"تاريح"يف األصل   932
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ليت قال فيها بعض ام األربعة ا، فيما عدا ما فعلته من األقسالتسويد
  :السادة األعيان 

يكتب اإلنسان كتابا يف يومه أن ال "إين أريد  ،واعلم يا أطي
ولو زيد هذا لكان  ،أحسن إال قال يف غده، لو كان غري هذا لكان

 .أفضل تحسن، ولو قدم هذا لكان أمجل، ولو ترك هذا لكانسي
وال  ،ودليل استيالء النقص على مجلة البشر ،وهذا من أعظم العرب

له انتهى قو  931."يكون إال ما قضاه وأراده من أمره بني كاف ونون
 932[ذي احلجة]من  ،فإنه يف العام العاشر. رمحه اهلل تعاىل وغفر

 . الرابع عشر 936[ناالقر ] ،وقلة البضاعة

 ،وقلة البضاعة ،والعجم ،وقد مجعت هذه الرسالة مع اجلهل
. والدين األقوم ،مأن أندرج يف سلك طدمة العلم املعظراجيا 

ويسامح فيما  ،أن يصلحه ،فاملرجو ممن اطلع على شيئ من اخللل
ليكون  ،كن اجلواب على وجه حسنإن مل مي ،قد يظهر من الملل

 . ممن يدفع السيئة باليت هي أحسن
                                                           

مقدمة )انظر . هـ ,21العماد األصفهاين الكاتب املتوىف سنة  هذا نص قول  931
 (9/93:  حماضرات األدباء وحماورات الشعراء والبلغاء

. بته هنا حتصل من اجتهادي أنا احملققثاللفظ يف األصل غري ظاهر يل والذي أ  932
 .واهلل أعلم

 .كذا يف األصل  936
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 ،وأن يصلح ما أفسدنا ،وأسأل اهلل تعاىل أن يدمي لنا رضاه
بدأ إىل يوم من يوم امل ،ومن وقف عليها من اجلهال ،وأن ينفعنا هبا

ووصلة للفوز لديه جبنات  ،الصة لوجهه الكرمياملآل، وأن جيعلها ط
 . النعيم

وباإلجابة جدير، وهو حسيب ونعم  ،إنه على ما يشاء قدير
 ،وها أنا أشرع يف املقصود. وإليه أفمع يف الكيري والقليل ،الوكيل

 .والرشاد ألقوم الطريق ،بعون امللك املعبود، فأقول وباهلل التوفيق
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 [ ضرورة التزام مذهب] 

إنه ال بد  - وإياك ملا حيبه ويرضاهوفقين اهلل  -اعلم 
ملذهب  934من التمام التقليد ,93للمكلف غري اجملتهد املطلق

 929،يف الفروع االجتهادية 926من مذاهب األئمة األربعة 931معني
                                                           

تمام التقليد ملذهب معني ل، فمن ليس جمتهدا مستقال فعليه اأي املطلق املستقل  ,93
 . دوهنماوهو ميل اجملتهد املطلق املنتسب وجمتهد املذهب ومن 

فحصل من هذا الباب أن ":  (هـ96,: املتوىف ) قال العالمة الطويفف
جمتهد   .متمكن من االجتهاد يف البعض دون البعض .عامي حمض :املراتب أربع

فالطرفان قد عرف حكمهما وهو  .جمتهد كامل اجتهد وظن احلكم .كامل مل جيتهد
أن العامي يقلد، واجملتهد بالفعل الظان للحكم ال يقلد، واجملتهد الكامل الذي مل 
جيتهد خمتلف فيه، واألظهر أنه ال يقلد، ويلحق به من اجتهد بالفعل، ومل يظن 
احلكم لتعارض األدلة أو غريه بطريق أوىل، واملتمكن من االجتهاد يف البعض دون 

األشبه أن يقلد؛ ألنه عامي من وجه، وحيتمل أن ال يقلد، ألنه جمتهد من البعض 
وجه، فهو حمل اجتهاد، وله مراتب متعددة حبسب ما يتمكن من االجتهاد فيه من 

 (2/626:  شرح خمتصر الروضة)انظر  ."املسائل
التقليد أطذ قول الغري من غري  لماء يف تعريف التقليد وأشهره أناطتلف الع  934
 (924: غاية الوصول يف شرح لب األصول )انظر . فة دليلهمعر 

اطتلف العلماء يف هل جيب على العامي التمام مذهب معني يف كل واقعة؟   931
وهو الذي  ،ميل اإلمام إلكيا قال به مجاعةاألول نعم : على قولني مشهورين 

ال : وقال األكيرون .صححه الشيخ زكريا األنصاري وهو عمدة الشافعية املتأطرين
 -فإن الصحابة  به قال أمحد،و  وهو الذي رجحه اإلمام النووي الشافعي، يلممه،

وقد رام . مل ينكروا على العامة تقليد بعضهم من غري تقليد -رضوان اهلل عليهم 
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بعض اخللفاء زمن مالك محل الناس يف اآلفاق على مذهب مالك فمنعه مالك 
يف البالد بتفريق العلماء فيها، فلم ير احلجر على الناس، واحتج بأن اهلل فرق العلم 

وقد كان السلف يقلدون من شاءوا . "ال يفىت أحد ومالك باملدينة : " ورمبا نودي
الدليل يقتضي التمام مذهب : وتوسط ابن املنري فقال. قبل ظهور املذاهب األربعة

نوا قبل األئمة األربعة مل والفرق أن الناس كا. معني بعد األئمة األربعة، ال قبلهم
. خبالف املذاهب االربعة فإن أقواهلا مدونةيدونوا مذاهبهم وال كيرت الوقائع عليهم، 

: غاية الوصول يف شرح لب األصول ، 4/2,1: البحر احمليط يف أصو الفقه )انظر 
66) 
الشافعي واإلمام  وهي مذهب اإلمام أيب حنيفة واإلمام مالك بن أنس واإلمام 926
 .وقد نقل غري واحد اإلمجاع على هذاد بن حنبل، أمح

أي يف األحكام الشرعية، أما التقليد يف األحكام العقلية وهي اليت تسمى   929
حكى الرازي يف وقد بأصول الدين فقد اطتلف العلماء فيها على قولني مشهورين 

. العنربي وهو اجتاه عبد اهلل بن احلسنعن كيري من الفقهاء أنه جيوز، " احملصول"
وذهب . األصول إال احلنابلةمل يقل بالتقليد يف ": الشامل"وقال إمام احلرمني يف 
: والصحيح أنه ال جيوز لقول اهلل تعاىل. بل حكي أنه إمجاع. اجلمهور إىل أنه ال جيوز

(. 33: سورة المطرف اآلية){ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون}
آباءهم يف الدين فدل على أن ذلك ال جيوز ألن طريق هذه األحكام  فذم قوما اتبعوا

إرشاد الفحول ) انظر. يف العقل فال معىن للتقليد فيهالعقل والناس كلهم يشرتكون 
، اللمع يف 3/934: ، الفقيه و املتفقه 3/319: إيل حتقيق احلق من علم األصول 

، غاية ,12: صول الفقه ، املسودة يف أ6/19: ، احملصول 932: أصول الفقه 
، جمء من شرح تنقيح الفصول يف علم 969: الوصول يف شرح لب األصول 

: ، حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع 3/113: األصول 
3/111) 
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كان أو ، فاضال  ليخرج عن عهدة التكليف بتقليد واحد منهم
 وتلبقاء قوله، ألن املذاهب ال مي ،مفضوال، حيا كان أو ميتا

  921.رضي اهلل عنه 922كما قاله الشافعي،  923أصحاهبا

                                                           
 تقليد امليت فالشافعية فيها هلم هذا االجتاه يأيت يف قضية: قلت  923

والصحيح الذي . زالت مبوته، فهو كما لو فسق ال جيوز ألن أهليته: أحدمها:وجهان
عليه العمل اجلواز، ألن املذاهب ال متوت مبوت أصحاهبا، وهلذا يعتد هبا بعدهم يف 

 (966: أدب املفيت واملستفيت )انظر . اإلمجاع واخلالف
حممد بن إدريس بن العباس بن عيمان ابن شافع اهلامشي القرشي املطليب، هو   922

د األئمة األربعة عند أهل أح:  (م 436 - ,6,= هـ  361 - 926) أبو عبد اهلل
ومحل منها إىل مكة وهو ( بفلسطني)ولد يف غمة . وإليه نسبة الشافعية كافة .السنة

فتويف هبا، وقربه معروف يف  911وقصد مصر سنة . وزار بغداد مرتني. ابن سنتني
. وأعرفهم بالفقه والقراآت كان الشافعي أشعر الناس وآدهبم: قال املربد. القاهرة

. ما أحد ممن بيده حمربة أو ورق إال وللشافعي يف رقبته منه: وقال اإلمام ابن حنبل
وكان من أحذق قريش بالرمي، يصيب من العشرة عشرة، برع يف ذلك أوال كما برع 
يف الشعر واللغة وأيام العرب، مث أقبل على الفقه واحلديث، وأفىت وهو ابن عشرين 

و ( املسند)األم و )له تصانيف كيرية، أشهرها كتاب . وكان ذكيا مفرطا. سنة
و ( السبق والرمي)و ( اطتالف احلديث)و ( الرسالة)و ( السنن)و ( أحكام القرآن)
وما  6/36: األعالم )انظر . (املواريث)و ( أدب القاضي)و ( يشفضائل قر )

 (بعدها
، 9/3,6: ان يف أصول الفقه ، الربه966: أدب املفيت واملستفيت : انظر   921

، ,12: ، التمهيد يف ختريج الفروع على األصول 239: املسودة يف أصول الفقه 
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 [دليل وجوب التقليد  ]

فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال : )واألصل يف هذا قوله تعاىل 
  922(.تعلمون

 

 [وجه االستدالل بهذه اآلية الكريمة]

ويرتتب عليه  .على من مل يعلم ,92السؤال 926فأوجب
  .له 921وذلك تقليد 924،األطذ بقول العامل

 

                                                                                                                                       

: التليد يف اطتصار الدر النضيد ، العقد 312: هناية السول شرح منهاج الوصول 
396 
 12: سورة النحل، من اآلية   922
ألن اآلية فيها أمر بالسؤال، واألصل يف األمر أنه دليل على الوجوب حىت تأيت   926

 .قرينة تصرف إىل حكم آطر وهي هنا معدومة، فبقي على األصل
واهلم ألهنا فلما كان سؤال اجملتهدين املوتى غري ممكن فال يتأتى هنا إال بتقليد أق  ,92

 .بق بيانهسال متوت مبوهتم كما 
لماء متفقني على اعتبار األئمة األربعة ألن مذاهبهم مدونة فتقليد فلما كان الع  924

 .أحدهم الزم واخلروج عن تقليدهم طروج عن اإلمجاع
 ألن حقيقة التقليد هو أطذ قول الغري دون معرفة دليله  921
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 [جواز االستدالل باآليات واألحاديث لغير المجتهد  عدم] 

لقوله  919االستدالل باآليات واألحاديث 916وال جيوز له
نهم لعلمه الذين األمر م ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل) : تعاىل

  913.(يستنبطونه منهم

الذين تأهلوا لالجتهاد دون ومعلوم أن الذين يستنبطونه هم 
  911.حمله كما هو مبسوط يف 912،غريهم

                                                           
 أي للعامي والذي مل يبلغ درجة االجتهاد  916
 أي مباشرة، لكونه ليس جمتهدا وغري عامل بوجوه االستدالل وطرق االستنباط  919

 42: سورة النساء من اآلية   913
قواطع )انظر . املودع من النص حىت يربز ويظهر االستنباط هو استخراج املعىن  912

. وذكر بعض األصوليني أن االستنباط هنا هو القياس( 3/13: األدلة يف األصول 
وهو ضعيف بل  (3/332: املعتمد ) (6,/2:  احمليط يف أصول الفقه البحر) انظر

ومعلوم  (1/36: لآلمدي  اإلحكام يف أصول األحكام) انظر .هو أعم من القياس
 .أن العامي ليس له أهلية لالستنباط قطعا

: ، العدة يف أصول الفقه 3/336: املعتمد يف أصول الفقه ): انظر   911
، 3/13: ، قواطع األدلة يف األصول 3/934: ، أصول السرطسي 1/9323

، البحر 2/622: ، شرح خمتصر الروضة 1/36: اإلحكام يف أصول األحكام 
: ، إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول 26/,: احمليط يف أصول الفقه 

، 192: راجح اجلامع ملسائل أصول الفقه وتطبيقاهتا على املذهب ال، 3/14
 (2/3212:  أصول الفقه املقارناملهذب يف علم 
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 [العامي الذي ترك التقليد  على ثماإل] 

 نعم إن وافق مذهبا معتربا قال مجع 912.فإن ترك التقليد أمث
 (.ال مطلقا) : وقال آطرون. (تصح عبادته ومعاملته مطلقا) :

لعدم اجلمم  ،تصح املعاملة دون العبادة) : وفصل بعضهم فقال
 916.(بالنية فيها

:  ,91فقيهباوقال الشريف العالمة عبد الرمحن بن عبد اهلل 
أن العامي حيث عمل معتقدا أنه  ،ويظهر من عمل وكالم األئمة)

 ،وإن مل يعرف عني قائله صح ،ووافق مذهبا معتربا ،حكم شرعي
كما يف   ،مقلدا لغريه تقليدا صحيحا 914ما مل يكن حال عمله

 911.(بعض الفتاوى

 فتاوى)) نقال عن  929(( احلاشية ))يف  926قال السيد عمر
أن العامي إذا وافق فعله مذهب إمام يصح ) : 923(( ابن زياد

                                                           
 .يرتتب عليه اإلمث عليه ، وترك ما هو واجببالنسبة للعامي واجب شيئ ألنه  912
 (36: بغية املسرتشدين ): انظر   916
 صاحب كتاب منظومة يف حكم استقبال القبلة باملسجد احلرام ,91

 والصحيح ما أثبته هنا" علممه"يف األصل    914
 (36: املسرتشدين بغية ) : انظر  911
السيد عمر بن عبد الرحيم البصرى احلسيىن الشافعى نميل مكة املشرفة هو   926

االمام احملقق أستاذ االستاذين كان فقيها عارفا مربيا كبري القدر عاىل الصيت حسن 
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السرية كامل الوقار ذكره الشلى وأطال ىف وصفه مبا ال مميد عليه مث قال أدرك المام 
لرملى والشهاب أمحد بن قاسم العبادة وأطذ عنهما عدة علوم وقرأ الشمس حممد ا

على الشيخ بدر الدين الربنباىل والشيخ الشهاب اهلييمى واملنال عبد اهلل السندى 
والشيخ على العصامى والقاضى على بن جار اهلل والشيخ عبد الرحيم احلسائى 

اق ىف الفنون وأجنب تالمذة والسيد اجلليل مري بادشاه واملنال نضر اهلل وغريهم وف
أفاضل وأحلق االواطر باالوائل وأطذ عنه طلق كيري من أجلهم الشيخ عبد اهلل بن 
سعيد باقشري والشيخ على بن اجلمال وزين العابدين وأطوه على ابنا االمام عبد 
القادر الطربى والشيخ حممد بن عبد املنعم الطائفى والشيخ العارف باهلل تعاىل أبو 

املمين وممن أطذ عنه وتر ىب به ولده حممد والسيد اجلليل عبد الرمحن كريشه  اجلود
السقاف والسيد الفقيه مفىت احلنفية السيد صادق بادشاه وله كتابات حسنة على 

طالصة األثر )انظر . هامش التحفة وعلى شرح االلفية للسيوطى وله فتاوى مفيدة
 (2/399: يف أعيان القرن احلادي عشر 

 ابن حجر املكيلشيخ أي حاشية على حتفة احملتاج ل  929
نسبة  -هو عبد الرمحن بن عبد الكرمي بن إبراهيم، ابن زياد الغييي املقصري   923

 9111= هـ  1,2 - 166)، أبو الضياء -إىل املقاصرة من بطون عك بن عدنان 
وكف  .تفقه وأفىت واشتهر. مولدا ووفاةفقيه شافعي، من أهل زبيد، (: م 9264 -

( ىالفتاو )له . تاء والتصنيفهـ فاستمر على عادته يف التدريس واإلف 161بصره سنة 
، يف حتقيق بعض األحباث الفقهية من معامالت( ةخمطوط)وحنو ثالثني رسالة 

 (2/299: األعالم )انظر . وعبادات



63 
 

توسعة على عباد اهلل تعاىل،  922،وإن مل يقلده ،تقليده صح فعله
وإن قالوا إن قوهلم إن الفروع االجتهادية ال يعاقب عليها مقيد 

 921.(بصورة العجم عن التعلم

 [تعريف العامي ] 

مل يتمكن كل من   926والعامي يف عرفهم: ) 922بعضهمقال 
  .وال يعرف طرقها ،حكام الشرعية من األدلةمن إدراك األ

بدليل  921،عليه التقليد 924بل جيب ,92فيجوز له التقليد،
  966(.تم ال تعلمونفاسألوا أهل الذكر إن كن)ه تعاىل قول

                                                           
 (39: بغية املسرتشدين ): انظر   922
: ، خمتصر الفوائد املكية 96/999: حتفة احملتاج يف شرح املنهاج ): انظر   921
16) 

معدن اليواقيت امللتمعة يف مناقب )منهم الشيخ ابن حجر اهليتمي يف كتابه   922
 (,1)كما نقله الشيخ علوي السقاف يف خمتصره ( األئمة األربعة

 أي يف عرف األصوليني  926
 (6,: املدطل إىل دراسة املذاهب الفقهية لعلي مجعة ): انظر   ,92
قال ابن القصار قال مالك جيب على العوام تقليد : قال اإلمام القرايف املالكي   924

وهو قول  ،اجملتهدين يف األحكام كما جيب على اجملتهدين االجتهاد يف أعيان األدلة
 (126: شرح تنقيح الفصول )انظر . مجهور العلماء طالفا ملعتملة بغداد



64 
 

وأما العامل الذي مل يبلغ درجة االجتهاد فهو كالعامي يف 
 969اهـ. (وجوب التقليد

 

 

                                                                                                                                       
ألممناه معرفة ذلك النقطع عن املعاش ألنه ليس معه آلة يتوصل هبا إليه فلو   921

 (164: التبصرة يف أصول الفقه )انظر . فكان فرضه التقليد
 12: سورة النحل، من اآلية   966
قال و (. 629: الشرح الكبري ملختصر األصول من علم األصول ): انظر   969

:  (هـ212)اإلمام األصويل الفقيه الفيلسوف ابن رشد احلفيد املالكي املتوىف سنة 
وهم العوام الذين مل . صنف فرضه التقليد: فقد تبني من هذا أن الناس صنفان"

وصنف ثان وهم اجملتهدون الذين كملت . يبلغوا رتبة االجتهاد الىت حددت فيما قبل
وأما هل هلذا الصنف الياين وهم اجملتهدون أن يقلد بعضهم . هادهلم شروط االجت
لكن . يء أدت إليه الضرورة، ووقع عليه اإلمجاعفإن تقليد العوام ش. بعضا، ففيه نظر
جيوز للمجتهد تقليد اجملتهد إذا كان أعلم منه، وترجح عنده حسن : ينبغي أن يقال

وألن ههنا ...  الواقع له يف الشىء عن اجتهاده الظن به ترجحا يفضل عنده الظن
نا هذا أكير طائفة تشبه العوام من جهة، واجملتهدين من جهة، وهم املسمون يف زمان

وهو ظاهر من . ذلك بالفقهاء، فينبغى أن ننظر يف أي الصنفني أوىل أن نلحقهم
والفرق بني هؤالء وبني العوام، أهنم . أمرهم أن مرتبتهم مرتبة العوام وأهنم مقلدون

حيفظون اآلراء اليت للمجتهدين فيخربون عنها العوام، من غري أن تكون عندهم 
الضروري يف ". )بتهم يف ذلك مرتبة الناقلني عن اجملتهدينشروط االجتهاد، فكأن مرت

 (911: أصول الفقه 
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 [ غيره تقليدالمجتهد ال يجوز له ] 

 961،فيما هو جمتهد فيه 962فيحرم عليه التقليد 963أما اجملتهد
  .لتمكنه من االجتهاد الذي هو أصل التقليد

                                                           
 .وهو من يبذل وسعه الكتساب حكم شرعي ظين عملي من أدلته التفصيلية  963

هو " اجملتهد"، وأن "املفيت"و" اجملتهد"ذهب كيري من األصوليني إىل أنه ال فرق بني 
:  الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصولإرشاد )انظر  ."الفقيه"وهو  "املفيت"
واجملتهد نوعان اجملتهد بالفعل واجملتهد بالقوة، فالذي أراده املؤلف هنا (. 3/366

ألن األصوليني القدماء أطلقوا اجملتهد على اجملتهد املطلق . اجملتهد املطلق بالفعل
سائل الفقه فمن كان دونه ميل اجملتهد املنتسب أو اجملتهد يف بعض م. املستقل

فيقلد اجملتهد املطلق فيما عجم عن االجتهاد فيه بناء على وغريمها فهو ميل العامي 
حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على )انظر . الراجح من جواز جتمؤ االجتهاد

 (3/122:  مجع اجلوامع
تقليده على الغري حمرم باتفاق، وإن كان  لإن كان اجملتهد هنا بالفعل فحم 962

األصل اجلامع إليضاح الدرر )انظر . بالقوة فأكير األصوليني على حترميه كذلك
، حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي 2/12: املنظومة يف سلك مجع اجلوامع 

 (214: ، إجابة السائل شرح بغية اآلمل 3/122: على مجع اجلوامع 
مبعىن أن اإلنسان يكون جمتهدا يه إشارة إىل صحة جتمؤ االجتهاد، هذا القول ف  961

ألن  ومنعه اآلطرون. وهو مذهب اجلمهور واطتيار ابن دقيق العيد يف باب دون غريه
املسألة يف نوع من الفقه رمبا كان أصلها نوعا آطر منه، كتعليل الشافعي حتليل اخلمر 

. جمء حىت يستقل بالفنون كلهاباالستعجال، فال تكتمل شرائط االجتهاد يف 
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اليت ذكرها  966بوجود الشرائط 962لكن اجملتهد املستقل
  9,6،سنة 961مفقود من ستمائة 964يف أوائل القضاء ,96األصحاب

  9,9.ا قاله ابن الصالحكم

                                                                                                                                       

البحر )انظر . قطع جبواز هذا من الشافعية الغمايل وابن برهان. والصحيح األول
 (16: ، أدب املفيت واملستفيت 4/313: احمليط يف أصول الفقه 

هو الذي يستقل بإدراك األحكام الشرعية من األدلة الشرعية : اجملتهد املستقل  962
أدب املفيت )انظر . ، وهو ميل األئمة األربعةب أحدمن غري تقليد وتقيد مبذه

 (,4: واملستفيت 
عمدة روضة الطالبني و ))ومن الشروط اليت ذكرها اإلمام النووي يف كتابه   966
مبا يتعلق  أن يعلم اجملتهد أمورا أحدها كتاب اهلل تعاىل: يف باب القضاء  ((املفتني

سنة رسول اهلل صلى اهلل : ياينباألحكام، وال يشرتط حفظه عن ظهر القلب، وال
عليه وسلم ال مجيعها، بل ما يتعلق منها باألحكام، ويشرتط أن يعرف منها العام 
واخلاص، واملطلق واملقيد، واجململ واملبني، والناسخ واملنسوخ، ومن السنة املتواتر 

أقاويل علماء : واليالث. واآلحاد، واملرسل واملتصل، وحال الرواة جرحا وتعديال
القياس فيعرف جليه : والرابع. الصحابة ومن بعدهم رضي اهلل عنه إمجاعا واطتالفا

لسان العرب لغة وإعرابا، ألن الشرع : واخلامس. وطفيه، ومتييم الصحيح من الفاسد
ورد بالعربية وهبذه اجلهة يعرف عموم اللفظ وطصوصه وإطالقه وتقييده، وإمجاله 

ألة اليت يفيت فيها أن قوله ال خيالف اإلمجاع، أن يعرف يف املس: والسادس . وبيانه
 (99/16: روضة الطالبني وعمدة املفتني )انظر . بأن يعلم أنه وافق بعض املتقدمني

 أي األصحاب الشافعية  ,96
 (99/16: روضة الطالبني وعمدة املفتني ): انظر   964
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حجر اهليتمي طرين ميل ابن أوالذي نقله أكابر الشافعية املت هكذا يف األصل،  961

. والرملي واجلمل والبكري الدمياطي أن االجتهاد املطلق انقطع من حنو ثليمائة سنة
: ، هناية احملتاج إىل شرح املنهاج 1/396: حتفة احملتاج يف شرح املنهاج ) : انظر

، إعانة الطالبني 2/943: ، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب ,4/1
وسببه فيما أعلم عدم تعيني ابن الصالح ( ,1/36:  على حل ألفاظ فتح املعني

 .نفسه يف فتاويه
كما صرح به مجع منهم من أئمة املالكية ابن املنري وابن احلاج ومن أئمة   9,6

حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع )انظر . الشافعية ابن برهان والنووي
، حتفة احملتاج يف شرح 2/91: ، حواشي الشرواين والعبادي 3/121: اجلوامع 
 (19: ، أدب املفيت واملستفيت 96: ، فيض القدير 1/66: املنهاج 

وابن الصالح هو عيمان بن عبد الرمحن ( 31: فتاوى ابن الصالح : )انظر   9,9
ابن عيمان بن موسى بن أيب النصر النصري الشهرزوري الكردي ( صالح الدين)

= هـ  612 - ,,2) عروف بابن الصالحالشرطاين، أبو عمرو، تقي الدين، امل
 اءأحد الفضالء املقدمني يف التفسري واحلديث والفقه وأمس(: م 9312 - 9949
وانتقل إىل املوصل مث إىل طراسان، فبيت ( قرب شهرزور)ولد يف شرطان . الرجال

وانتقل إىل دمشق، فواله امللك األشرف . املقدس حيث ويل التدريس يف الصالحية
و " معرفة أنواع علم احلديث" :منها  بله كت. فيها ر احلديث، وتويفتدريس دا

و " صلة الناسك يف صفة املناسك"و " شرح الوسيط"و " الفتاوى"و " االمايل"
انظر ". طبقات الفقهاء الشافعية"و " أدب املفيت واملستفيت"و  "فوائد الرحلة"
 (1/364: األعالم )
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مث عليهم اآلن إن الناس ال إ) : 9,3حىت قال غري واحد
ألن  9,2،أي بلوغ درجة االجتهاد املطلق ،الفرض بتعطيل هذا

 وفرض الكفاية يف 9,1أي بالنسبة إليها، ،الناس كلهم صاروا بلداء
 9,6.(ال يتوجه إىل البليد 9,2طلب العلم

                                                           
ابن الصالح مث تبعه كيري من األصحاب املتأطرين   اإلمام وهو يف احلقيقة قول  9,3

حتفة احملتاج يف شرح )انظر . كابن حجر اهليتمي والرملي واجلمل والبكري الدمياطي
، فتوحات الوهاب ,4/1: ، هناية احملتاج إىل شرح املنهاج 1/396: املنهاج 

ملعني ، إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح ا2/943: منهج الطالب بتوضيح شرح 
 :1/36,) 

، ألن اطرتاع األصول اجلديدة بعد وفاة األئمة األربعة مبرتبة العدم، أي املستقل 9,2
ومل يكن موجودا إىل وقتنا احلاضر، حىت اإلمام السيوطي الذي ادعى لنفسه أنه بلغ 
مرتبة االجتهاد فإنه ال يدعي أنه جمتهد مستقل، بل هو منتسب إىل املذهب 

بعضهم من أنه ال جيوز أن خيلو زمن من جمتهد فاملراد به اجملتهد وما ذكره . الشافعي
 .املطلق املنتسب ومن دونه ال اجملتهد املطلق املستقل

 .أي إىل درجة االجتهاد  9,1
  (,4: أدب املفيت واملستفيت )انظر . وهو هنا البلوغ لدرجة االجتهاد  9,2
إمنا يتوجه فرض الكفاية يف العلم على من مجع  :املاوردي وغريه اإلمام ذكر   9,6

أي حرا ذكرا ال عبدا وامرأة، : التكليف، وأن يكون ممن يلي القضاء: أربعة شروط
وأن ال يكون بليدا، وأن يقدر على االنقطاع بأن يكون له كفاية، ويدطل الفاسق يف 

حتفة ، 96/331:  روضة الطالبني وعمدة املفتني)انظر . الفرض، وال يسقط به
:  مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، 1/392:  احملتاج يف شرح املنهاج

فتوحات الوهاب بتوضيح شرح ، ,4/1:  هناية احملتاج إىل شرح املنهاج، 6/96
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 [ اإلسالمية أنواع المذاهب الفقهية] 

ألن  9,4،منحصرة يف األربعة ,,9وليست املذاهب املتبوعة
من هذه األمة ال حيصون كيرية، وكل له مذهبه من  9,1اجملتهدين
 . وهلم جرا ،وأتباع التابعني ،والتابعني ،الصحابة

مقلدة  946،حنو عشرة مذاهب اخلوايلوقد كان يف السنني 
ومذهب  943،األربعة املشهورة: وهي  949،مدونة كتبها ،رباهباأ

                                                                                                                                       

، (,1/36:  إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني، 2/949:  منهج الطالب
بالنسبة لألئمة األربعة كأهنم بلداء فال يطالبون بأن يبلغوا فلما كان األمة املتأطرة 

درجة االستقالل يف االجتهاد ألنه من فروض الكفاية وفرض الكفاية ال يوجه إىل 
 .البليد كما ذكره اإلمام املاوردي قبل قليل

 أي عند أهل السنة واجلماعة  ,,9
مام الشافعي واإلمام وهي مذهب اإلمام أيب حنييفة واإلمام مالك بن أنس واإل  9,4

 أمحد بن حنبل
 أي اجملتهدون املطلقون املستقلون  9,1
وممن بلغ رتبة االجتهاد االستقاليل غري من ذكره املؤلف هنا اإلمام عبد الرمحن   946

سفيان ، واإلمام (م 1,, - ,6,= هـ  ,92 - 44) بن عمرو بن حيمد األوزاعي
= هـ  914 - ,96)حمدث احلرم املكي ن عيينة بن ميمون اهلاليل الكويف أبو حممدب

 .وغريمها (م 491 - 32,
 بعضها مل تصل إلينا  949
وهي مذهب اإلمام أيب حنييفة واإلمام مالك بن أنس واإلمام الشافعي واإلمام   943

 أمحد بن حنبل
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سحاق ومذهب إ 941ومذهب الليث بن سعد، 942،سفيان اليوري
  ,94.ومذهب داود 946،ومذهب ابن جرير 942،اهويهبن ر 

                                                           
سفيان بن سعيد بن مسروق اليوري، من بين ثور بن عبد مناة، من اإلمام هو   942

أمري املؤمنني يف :  (م 4,, - 96,= هـ  969 - ,1) مضر، أبو عبد اهلل
ولد ونشأ يف الكوفة، وراوده . كان سيد أهل زمانه يف علوم الدين والتقوى. احلديث

هـ فسكن  911سنة وطرج من الكوفة . لي احلكم، فأىباملنصور العباسي على أن ي
له . مستخفيا وانتقل إىل البصرة فمات فيها. مث طلبه املهدي، فتوارى. مكة واملدينة
كالمها يف احلديث، وكتاب يف ( اجلامع الصغري)و ( اجلامع الكبري)من الكتب 

األعالم )انظر . فنسيته. ما حفظت شيئا: من كالمه. وكان آية يف احلفظ( الفرائض)
 :2/962) 

هـ  9,2 - 11) بالوالء، أبو احلارث: هو الليث بن سعد عبد الرمحن الفهمي  941
قال ابن تغري . ييا وفقهامام أهل مصر يف عصره، حدإ:  (م 19, - 92,= 

اضي كان كبري الديار املصرية ورئيسها وأمري من هبا يف عصره، حبيث أن الق: "بردي
أصله من طراسان، ومولده يف قلقشندة، ووفاته يف ". والنائب من حتت أمره ومشورته

ليث أفقه من مالك، ال": وقال اإلمام الشافعي .وكان من الكرماء األجواد. القاهرة
انظر  .مل تصل إلينا أطباره كيرية، وله تصانيف. "إال أن أصحابه مل يقوموا به

 (2/314: األعالم )
إسحاق ، وهو اإلمام والصحيح ما أثبته هنا بدون األلف" رهوية"يف األصل    942

 - 969) يعقوب ابن راهويهبن إبراهيم بن خملد احلنظلي التميمي املروزي، أبو 
قاعدة )من سكان مرو . عامل طراسان يف عصره:  (م 422 - 4,,= هـ  324

طاف البالد جلمع احلديث وأطذ عنه اإلمام أمحد . وهو أحد كبار احلفاظ( طراسان
ابن )وقيل يف سبب تلقيبه . ابن حنبل والبخاري ومسلم والرتمذي والنسائي وغريهم
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وكان . أي ولد يف الطريق! ويهراه: أن أباه ولد يف طريق مكة فقال أهل مرو( راهويه
. "ساد إسحاق أهل املشرق واملغرب بصدقة": إسحاق ثقة يف احلديث، قال الدرامي

اجتمع له احلديث والفقه واحلفظ والصدق والورع ": البغدادي وقال فيه اخلطيب
(. املسند)وله تصانيف، منها . "والمهد، ورحل إىل العراق واحلجاز والشام واليمن

 (9/313: األعالم )انظر . ابور وتويف هبااستوطن نيس
= هـ  296 - 331) هو اإلمام حممد بن جرير بن يميد الطربي، أبو جعفر  946
ولد يف آمل طربستان، واستوطن بغداد . املؤرخ املفسر اإلمام:  (م 132 - 421

أطبار ) :كتب كيرية منها   له. وعرض عليه القضاء فامتنع، واملظامل فأىب. وتويف هبا
و ( اطتالف الفقهاء)و ( جامع البيان يف تفسري القرآن)و ( الرسل وامللوك

وهو من ثقات املؤرطني، . وغري ذلك( القراآت)و ( جمء يف االعتقاد)و ( املسرتشد)
أبو جعفر أوثق من نقل التاريخ، ويف تفسريه ما يدل على علم غمير : قال ابن األثري

الدين ال يقلد أحدا، بل قلده بعض الناس وعملوا  وكان جمتهدا يف أحكام. وحتقيق
 (6/61: األعالم )انظر . وكان أمسر، أعني، حنيف اجلسم، فصيحا. بأقواله وآرائه

 داود بن علي بن طلف األصبهاين، أبو سليمان، امللقب بالظاهريهو اإلمام   ,94
. أحد األئمة اجملتهدين يف اإلسالم:  (م 441 - 496= هـ  3,6 - 369)
نسب إليه الطائفة الظاهرية، ومسيت بذلك ألطذها بظاهر الكتاب والسنة ت

وهو . وكان داود أول من جهر هبذا القول. وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس
سكن . ومولده يف الكوفة( بلدة قريبة من أصبهان)أصبهاين األصل، من أهل قاشان 

كان حيضر جملسه كل : قيل: انطلكقال ابن  .يه رياسة العلم فيهابغداد، وانتهت إل
كان عقل داود أكرب من ": وقال ثعلب! ربع مئة صاحب طيلسان أطضرأيوم 
انظر . تويف يف بغداد .الندمي أمساءها يف زهاء صفحتني وله تصانيف أورد ابن. "علمه

 (3/222: األعالم )
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وإمنا  944.وكان لكل من هؤالء أتباع يفتون بقوهلم ويقضون
كما   941،وقصور اهلمم ،وت العلماءانقرضوا بعد اخلمسمائة سنة مل

بأنه  919ذلك فقد صرح مجع من أصحابنا ومع 916.قاله السيوطي
  913.األربعةال جيوز تقليد غري األئمة 

                                                           
اإلسفراييين رمحه األستاذ أبو إسحاق ذكر و . أي أفتوا وقضوا على سبيل التقليد  944

" تعاىل"اهلل أن أئمة املذهب الشافعي املتقدمني صاروا إىل مذهب الشافعي رمحه اهلل 
ال على جهة التقليد له، ولكن ملا وجدوا طريقه يف االجتهاد والفتاوى أسد الطرق، 
وأوالها، ومل يكن هلم بد من االجتهاد سلكوا طريقه يف االجتهاد، وطلبوا معرفة 

، ولكن هذا ليس "رمحه اهلل تعاىل"لطريق الذي طلبها الشافعي به األحكام با
ا من  دعوى انتفاء التقليد عنهم مطلق" :بصحيح، فقد رد عليه ابن الصالح فقال 

كل وجه ال يستقيم إال أن يكون قد أحاطوا بعلوم االجتهاد املطلق، وفازوا برتبة 
أو أحوال أكيرهم، وقد  ،اهلمذلك ال يالئم املعلوم من أحو اجملتهدين املستقلني، و 

انظر . "أنه مل يوجد بعد عصر الشافعي جمتهد مستقل: ذكر بعض األصوليني منا
وأما ما ذكره بعض األصوليني من عدم وجود : قلت  (12:  أدب املفيت واملستفيت)

اجملتهد املستقل بعد الشافعي فهذا ليس بصحيح وإال فاإلمام أمحد بن حنبل اتفق 
 .قاطبة على أنه من اجملتهدين املستقلنيالعلماء 

 (24: خمتصر الفوائد املكية : )انظر   941
عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد ابن سابق الدين اخلضريي السيوطي، هو   916

. إمام حافظ مؤرخ أديب:  (م 9262 - 9112= هـ  199 - 411)جالل الدين
نشأ يف القاهرة يتيما . الصغريةمصنف، منها الكتاب الكبري، والرسالة  666له حنو 

وملا بلغ أربعني سنة اعتمل الناس، وطال بنفسه يف ( مات والده وعمره مخس سنوات)
روضة املقياس، على النيل، منمويا عن أصحابه مجيعا، كأنه ال يعرف أحدا منهم، 
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وكان األغنياء واألمراء يمورونه ويعرضون عليه األموال واهلدايا . فألف أكير كتبه
وبقي على . وطلبه السلطان مرارا فلم حيضر إليه، وأرسل إليه هدايا فردها. ريدهاف

( إمتام الدراية لقراء النقاية)و ( اإلتقان يف علوم القرآن) : من كتبه .ذلك إىل أن تويف
ما عقده الشعراء من االذدكار يف )و ( األرج يف الفرج )و (  األحاديث املنيفة )و 

( األشباه والنظائر)و ( األشباه والنظائر)و ( بطإ يف رجال املوطأإسعاف امل)و ( اآلثار
األلفية يف )و ( األلفاظ املعربة)و ( اإلكليل يف استنباط التنميل) و( االقرتاح)و 

نباه األذكياء حلياة إ)و (  الفريدة)وامسها ( األلفية يف النحو)و ( ح احلديثمصطل
التاج )و ( ة، يف طبقات اللغويني والنحاةعابغية الو )و ( بديعية وشرحها)و ( األنبياء

التحبري لعلم )و ( تاريخ اخللفاء)و ( تاريخ أسيوط)و ( يف إعراب مشكل املنهاج
و ( تدريب الراوي)و ( حتفة الناسك)و  (حتفة اجملالس ونمهة اجملالس) و( التفسري 

و ( مام مالكوالك يف شرح موطأ اإلتنوير احل)و ( تفسري اجلاللني)و ( ترمجان القرآن)
و ( احلاوي للفتاوي)و ( جلوامع، ويعرف باجلامع الكبريمجع ا)و  (الصغري اجلامع)
در )و ( اخلصائص واملعجمات النبوية)و ( اضرة يف أطبار مصر والقاهرةحسن احمل)

و ( املنيور يف التفسري باملأثور الدر)و ( ابةالسحابة، يف من دطل مصر من الصح
الدرر )و ( الدراري يف أبناء السراري)و ( هناية ابن األثري الدر النيري يف تلخيص)
ديوان )و ( يباج على صحيح مسلم بن احلجاجالد)و ( ملنتيرة يف األحاديث املشتهرةا

لسبل ا)و ( زيادات اجلامع الصغري)و ( زهر الرىب)و ( رشف المالل)و ( احليوان 
لشماريخ يف ا)و ( فتح القريب) مساه( شرح شواهد املغين)و ( اجللية يف اآلباء العلية

( طبقات احلفاظ)و ( الكالم، عن فن املنطق والكالمصون املنطق و )و  (علم التاريخ
المبرجد على عقود )و ( ود اجلمان يف املعاين والبيانعق)و ( طبقات املفسرين)و 

و  (ب الروضةكوك)و ( موافقات عمر قطف اليمر يف)و ( مسند اإلمام أمحد
لب اللباب يف حترير ) و( ألحاديث املوضوعةلآليل املصنوعة يف اا)و ( مقامات)

ني يف عدم اجملئ إىل ما رواه األساط)و ( لباب النقول يف أسباب النمول)و ( األنساب
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 ما وقع يف املذهب يف)و ( احملاضرات واحملاورات)و ( متشابه القرآن)و ( السالطني
املستطرف )و ( احلنفا يف والدي املصطفىسالك م)و ( املمهر)و ( القرآن من املعرب

و ( مصباح المجاجة)و ( مشتهى العقول يف منتهى النقول)و ( من أطبار اجلواري
السندسية يف النسبة املقامة )و (  مقامات)و ( األقران يف مبهمات القرآن مفحمات)

الصفا يف ختريج  مناهل)و ( مناقب مالك)و ( مناقب أيب حنيفة)و ( املصطفوية
لنفحة ا)و ( اءنمهة اجللساء يف أشعار النس)و ( املنجم يف املعجم)و ( اديث الشفاأح

الوسائل إىل معرفة )و ( مهع اهلوامع)و ( نواهد األبكار)و ( املسكية والتحفة املكية
 (263-2/269: األعالم )انظر . وغري ذلك( األوائل

وتبعه من  ،بن الصالحاإلمام ا وممن صرح بعدم جواز تقليد غري األئمة األربعة  919
حتفة احملتاج يف شرح املنهاج )انظر . املتأطرين الشيخ ابن حجر املكي والشيخ الرملي

 (,9/1: ، هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ,9/1: 
كان املذهب الظاهري من املذاهب املعتربة اليت جيوز تقليدها كما قال القاضي    913

وصار الناس اليوم يف أقطار الدنيا إىل مخسة مذاهب مالكية : "عياض املالكي 
ترتيب )انظر ". وحنفية وشافعية وحنفية وحنبلية وداودية وهم املعرفون بالظاهرية

رن اخلامس اهلجري، وذكر غري واحد من ولكنه بدأ يضمحل يف الق. (,6: املدارك 
الفقه اإلسالمي )انظر . العلماء أن املذهب الظاهري قد انقرض متاما يف القرن اليامن

: املتوىف)احلجوي اليعاليب اجلعفري الفاسي وكذلك ما نقله . (9/26: وأدلته 
 أما الظاهرية" : منقرض يف هذا العصر، فإنه قال أن املذهب الظاهري ( هـ92,6

. (3,/3: الفكر السامي )انظر ". اآلن، فقد انقرضوا، وما بقي إال املذاهب األربعة
ال : أما يف زمننا فقال بعض أئمتنا ( : " هـ ,962 :املتوىف )ابن عالن قال الشيخ 

الشافعي ومالك وأيب حنيفة وأمحد ألن هؤالء عرفت . جيوز تقليد غري األئمة األربعة
وطدمها تابعوهم وحرروها فرعا فرعا وحكما حكما مذاهبهم واستقرت أحكامها 

فقل أن يوجد فرع إال وهو منصوص هلم إمجاال أو تفصيال، خبالف غريهم فإن 
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 [ربعة لة عدم جواز تقليد غير األئمة األع ]

 911لعدم ،اليقة بنسبتها إىل أرباهبا 912ذلك بعدم وعللوا
 ،خبالف املذاهب األربعة .والتبديل ،ن التحريفاألسانيد املانعة م

 ،وبيان ما ثبت عن قائله ،فإن أئمتها بذلوا أنفسهم يف حترير األقوال
، وعلموا وحتريف ،فأمن أهلها من كل تغيري 912وما مل ييبت،

  .الصحيح من الضعيف

 

 

 

 
                                                                                                                                       

مذاهبهم مل حترر وتدون كذلك فال يعرف هلا قواعد يتخرج عليها أحكامها، فلم جيم 
تقليدهم فيما حفظ عنهم منها ألنه قد يكون مشرتطا بشروط أطرى وكلوها إىل 
فهمها من قواعدهم، فقلت اليقة خبلو ما حفظ عنهم من قيد أو شرط فلم جيم 

فلذلك ألف  (3/194:  دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني)انظر ". التقليد حينئذ
 ".الرد على من اتبع غري املذاهب األربعة"اإلمام ابن رجب احلنبلي كتبا يف هذا ومساه 

 .هنا هوالصحيح ما أثبت ،"بعد"يف األصل   912
 .سقطت امليم من األصل  911
 .، والصحيح ما أثبته هنا"مل ييب"يف األصل   912
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 [ 6 1عدم جواز تقليد أئمة مذهب الشيعة الزيدية] 

إنه إمام ) : ,91يف اإلمام زيد بن علي ولذا قال غري واحد
 914لتحريفذكر، وإمنا ارتفعت اليقة مبذهبه لعايل ال ،جلي القدر

                                                           
وليس مذهب يف "( : هـ99,6: املتوىف)الشاه ويل اهلل الدهلوي احلنفي قال  916

هذه األزمنة املتأطرة هبذه الصفة إال هذه املذاهب األربعة اللهم إال مذهب اإلمامية 
عقد اجليد يف )انظر ". أهل البدعة ال جيوز االعتماد على أقاويلهموالميدية وهم 

 (92: أحكام االجتهاد والتقليد 
 614= هـ  933 - 1,) هو زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب  ,91

( زيد الشهيد)ويقال له  .و احلسني العلوي اهلامشي القرشياإلمام، أب: (م 16, -
ما رأيت يف زمانه أفقه منه ": وقال أبو حنيفة. اشمعده اجلاحظ من ططباء بين ه
كانت إقامته بالكوفة، وقرأ على واصل بن عطاء . "وال أسرع جوابا وال أبني قوال

وأشخص إىل الشام، فضيق عليه هشام بن . واقتبس منه علم االعتمال( رأس املعتملة)
فلحق به بعض أهل  وعاد إىل العراق مث إىل املدينة،. عبد امللك، وحبسه مخسة أشهر

هـ فبايعه  936الكوفة حيرضونه على قتال األمويني، ورجعوا به إىل الكوفة سنة 
أربعون ألفا على الدعوة إىل الكتاب والسنة، وجهاد الظاملني، والدفع عن 
املستضعفني، وإعطاء احملرومني، والعدل يف قسمة الفئ، ورد املظامل، ونصر أهل 

عراق يومئذ يوسف بن عمر اليقفي، فكتب إىل احلكم وكان العامل على ال. البيت
ونشبت معارك انتهت مبقتل زيد، . بن الصلت وهو يف الكوفة أن يقاتل زيدا، ففعل

 مث أرسل إىل املدينة. لى باب مشقيف الكوفة، ومحل رأسه إىل الشام فنصب ه
 فنصب عند قرب النيب صلى اهلل عليه وسلم يوما وليلة، ومحل إىل مصر فنصبل

نو مؤطرا على ووقف اجملمع العلمي يف ميال. باجلامع، فسرقه أهل مصر ودفنوه
صحت النسبة كان  طالد الواسطي عن زيد بن علي، فإنرواه أبو ( جمموع يف الفقه)
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 .، لعدم اعتناء أصحابه باألسانيدونسبة ما مل يقله إليه ،والتبديل
ونسبة ما مل يقله  ،والتبديل ،فلم يؤمن على مذهبه التحريف

  911.(إليه

فاملذاهب األربعة هي املشهورة املتبعة، وقد صار إمام كل 
ال حيتاج السائل  حبيث ،منهم لطائفة من طوائف اإلسالم عريفا

  .عند ذلك تعريفا

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

والبد ( تفسري غريب القرآن)مي، وميله ا الكتاب أول كتاب دون يف الفقه اإلسالذه
. (الميدية)الرتمجة نسبة الطوائف  بوإىل صاح. من التيبت من صحت نسبته إليه

 (2/21: األعالم ) انظر
 ، والصحيح ما أثبته هنابدون الالم التعليلية" التحريف"يف األصل   914
 (24: ر الفوائد املكية صخمت: )انظر   911
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 [جواز تقليد المقلد غير مذهبه ] 

، سواء كان وال بأس بتقليد من التمم مذهبه يف أفراد املسائل
ممن حفظ مذهبه يف تلك  ،أو لغريهم ،ربعةتقليده ألحد األئمة األ

  366.وسائر معترباته ،حىت عرفت شروطه ،املسألة ودون

على منع تقليد  369فاإلمجاع الذي نقله غري واحد
أو  ،362هنسبته ملن جيوز تقليد يعلم كمل على ما مل  363الصحابة

  361.علمت ولكن جهل بعض شروطه

                                                           

200
 (21: ر الفوائد املكية صخمت: )انظر  

: البحر احمليط )وممن نقل اإلمجاع عليه إمام احلرمني كما ذكره المركشي يف   369
4/224) 

 همنه يتطرق إىل مذهبأذكر ابن املنري أن من علة منع تقليد الصحابة   363
من قوة عباراهتم واستصعاهبا على : احتماالت ال يتمكن العامي معها من التقليد

ما وقع لعلي وابن احتمال رجوع الصحايب عن ذلك املذهب، ك: ومنها. أفهام العامة
 .عقد بعد ذلك القول على قول آطرأن يكون اإلمجاع قد ان :ومنها .عباس وغريمها

وهذا خبالف . أن ال يكون إسناد ذلك إىل الصحابة على شرط الصحة: ومنها
مذاهب املصنفني فإهنا مدونة يف كتبهم وهي متواترة عنهم بنقلها عن األئمة، فلهذه 

غائلة هائلة،  مث وراء ذلك. الغوائل حجرنا على العامي أن يتعلق مبذهب الصحايب
وهي أنه ميكن أن الواقعة اليت وقعت له هي الواقعة اليت أفىت فيها الصحايب ويكون 

انظر  .غلطا، ألن تنميل الوقائع على الوقائع من أدق وجوه الفقه وأكيرها للغلط
 (4/221: البحر احمليط )
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كأصحاب   ،ولو كان ذلك الغري منتسبا ألحد األئمة األربعة
قوال  366فإن أحدهم قد خيتار ،ميال 362يب حنيفة، وأالشافعي

  ,36.فيجوز تقليده فيه بالشروط اآلتية ،خيالف نص إمامه

                                                                                                                                       
 يف األصل بدون ضمري اهلاء، والصحيح ما أثبته هنا  362
الصالح أنه ال يقلد التابعون أيضا وال من مل يدون مذهبه،  وزاد اإلمام ابن  361

وإمنا يقلد الذين دونت مذاهبهم وانتشرت حىت ظهر منها تقييد مطلقها وختصيص 
: البحر احمليط )انظر  .عامها، خبالف غريهم فإنه نقلت عنهم الفتاوى جمردة

4/221) 
= هـ  926 - 46) حنيفةالنعمان بن ثابت، التيمي بالوالء، الكويف، أبو  هو 362

إمام احلنفية، الفقيه اجملتهد احملقق، أحد األئمة األربعة عند أهل :  (م ,6, - 611
وكان يبيع اخلم ويطلب العلم . ولد ونشأ بالكوفة. أصله من أبناء فارس: قيل. السنة

على ( أمري العراقني)وأراده عمر بن هبرية . يف صباه، مث انقطع للتدريس واإلفتاء
وأراده املنصور العباسي بعد ذلك على القضاء ببغداد، فأىب، . ضاء، فامتنع ورعاالق

قال ابن )فحلف عليه ليفعلن، فحلف أبو حنيفة أنه ال يفعل، فحبسه إىل أن مات 
وكان قوي احلجة، من أحسن الناس منطقا، قال ( . هذا هو الصحيح: طلكان

! رية أن جيعلها ذهبا لقام حبجتهرأيت رجال لو كلمته يف السا: اإلمام مالك، يصفه
وكان كرميا يف أطالقه، جوادا، حسن املنطق والصورة، جهوري الصوت، إذا حدث 

ال يف الفقه على الناس عي: انطلق يف القول وكان لكالمه دوي، وعن اإلمام الشافعي
ومل تصح " الفقه األكرب"وتنسب إليه رسالة  ،"املخارج"و " مسند"له . أيب حنيفة

 (4/26: األعالم )انظر . تويف ببغداد. ةالنسب
 ، والصحيح ما أثبته هنا"خنتار"يف األصل   366
 .هنا أي هذا اجلواز ليس بإطالق بل مقيد بشروط ذكرها املؤلف ,36



80 
 

 [المنتسب في أفراد المسائل  جواز تقليد المجتهد] 

 396وابن املنذر، 361،اطتيارات النووي 364ومن ذلك
د وما تقرر من جواز تقلي .فيها 393فيجوز تقليدهم 399،وغريمها

                                                           
 شروط جواز تقليد غري األئمة األربعة وإن كان منتسبا ألحدهم إذا أي من  364

 .معترباته وسائر شروطه، عرفت حىت ودون، املسألة تلك يف مذهبه حفظ
هو حيىي بن شرف بن مري بن حسن احلمامي احلوراين، النووي، الشافعي، أبو   361

عالمة بالفقه :  (م ,,93 - 9322= هـ  6,6 - 629) زكريا، حميي الدين
تعلم يف . واليها نسبته( من قرى حوران، بسورية)مولده ووفاته يف نوا . واحلديث
" منهاج الطالبني"و " هتذيب األمساء واللغات"كتبه من  . وأقام هبا زمنا طويالدمشق، 

التقريب "و " املنهاج يف شرح صحيح مسلم"و " تصحيح التنبيه"و " الدقائق"و 
م من مهمات السنن وقواعد طالصة األحكا"و " حلية األبرار"و " والتيسري 
و " بستان العارفني"و " صاحلني من كالم سيد املرسلنيرياض ال"و " اإلسالم

التبيان يف آداب محلة "و " روضة الطالبني"و " املهذب للشريازيشرح "و " إليضاحا"
مناقب "و " تصر طبقات الشافعية البن الصالحخم"و " املقاصد"و " القرآن

إلشارات إىل بيان ا"و " منار اهلدى"و " خمتصر التبيان"و " املنيورات"و " الشافعي
 (4/911: األعالم )انظر . "يةاألربعون حدييا النوو "و " أمساء املبهمات

= هـ  291 - 313) هو حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابورى، أبو بكر  396
: قال الذهيب .كان شيخ احلرم مبكة. من احلفاظ فقيه جمتهد،:  (م 129 - 426

وسط األ"و " ملبسوط" :كتبه   من. ب الكتب اليت مل يصنف ميلهاابن املنذر صاح
اطتالف "و " اإلشراف على مذاهب أهل العلم"و " واالطتالفيف السنن واإلمجاع 

 (312-2/311: األعالم )انظر . تويف مبكة". تفسري القرآن"و " العلماء
 كاإلمام جالل الدين السيوطي   399
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محد بن عبد الرمحن هو الذي رجحه العالمة أ 392املنتسب
  396هل جيوز تقليد املختارين:  392(( فتاويه)) ففي  391.الناشري

الذي اعتمده شيخنا ): يف عدد اجلمعة؟ أجاب  ,39كالسيوطي
 336 اهـ. (391جواز تقليدهم 394احملقق ابن زياد

                                                                                                                                       
 "املختارون"وهم املشهورون باصطالح   393
 أي اجملتهد املنتسب إىل أحد األئمة األربعة  392
هو الفقيه املعمر املسند العالمة املفيت العبد الصاحل شهاب الدين أمحد بن عبد  391

:  فهرس الفهارس)انظر . حجر املكي تلميذ الشيخ ابن والرمحن الناشري، وه
 (9/961:  النور السافر عن أطبار القرن العاشر، 9/916

 مل أعير على هذا الكتاب مطبوعا 392
يعترب حادثا إذ هو غري معروف عند األصحاب " املختارون"اصطالح   396

املتقدمني، وهو مرادف للنظار الذين رجحوا ما اطتلف فيه الشيخان اإلمام الرافعي 
فيجوز  ارات طاصة ختالف ما اطتاره الشيخانينووي وقد يكون لديهم اطتواإلمام ال

 .تقليدهم بشروط
 سبقت ترمجته  ,39
نسبة  -هو عبد الرمحن بن عبد الكرمي بن إبراهيم، ابن زياد الغييي املقصري   394

 9111= هـ  1,2 - 166) أبو الضياء -إىل املقاصرة من بطون عك بن عدنان 
وكف . تفقه وأفىت واشتهر. فقيه شافعي، من أهل زبيد، مولدا ووفاة:  (م 9264 -

( الفتاوي)له . واإلفتاء والتصنيفهـ فاستمر على عادته يف التدريس  161بصره سنة 
يف حتقيق بعض األحباث الفقهية، من معامالت ( خمطوطة)وحنو ثالثني رسالة 

 (2/299: األعالم )انظر . وعبادات
 كما تقدم  ال يف مجيع املسائل حيث إنه غري جمتهد مستقل أي يف أفراد املسائل  391



82 
 

 ،عندي 333وما قاله الناشري هو املعتمد):  339قال اجلوهري
هذا  (.ألهنم بالنسبة لتلك املسألة جمتهدون ،فيجوز تقليد املختارين

 نشر األعالم )) نقال عن 332(( الفوائد املكية)) ما نقلته من 
 . بميادة وغريها 331((

 

 

 

 
                                                                                                                                       

 (29-26: الشافعية الفوائد املكية لطالب السادة خمتصر ): انظر   336
. فقيه شافعي حمدث ميين(: هـ 9369 :ت ) هو عبد اهلل بن سليمان اجلوهري  339

 اإلطوان يف شرح فتح معني"كتابا، منها   26وصنف حنو . للحجكان يكري نفسه 
 (1/19: األعالم )انظر ". الرمحن

عند الشافعية يراد به القول الراجح واملعمول به الذي ميكن " املعتمد"اصطالح   333
نسبته لالمام انه استقر عليه، كأن يكون لإلمام قوالن جديد وقدمي فيؤطذ باالطري 

 .ويكون هو املعتمد
فيما حيتاجه طلبة الشافعية من املسائل والضوابط والقواعد الفوائد املكية ))أي   332

 .لعالمة علوي بن أمحد السقاف الشافعيل ((الكلية
 صل،ادر بن مصطفى بن يوسف الصفوري األعبد القأي هو للشيخ   331

 ( هـ 9649: ت . )الدمشقي، الشافعي
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 [مراتب العلماء ]

مطلب )) أيضا نقال عن  332(( الفوائد املكية)) وأنقل عن 
  : أن مراتب العلماء ست :  336(( يقاظاأل

  331.وأضراهبم 334،كاألربعة  ,33،جمتهد مستقل ( :األوىل)

  329.كاملمين  326،مطلق منتسب ( :اليانية)

                                                           
  (16) الفوائد املكية :انظر   332
 هـ 9911هذا الكتاب ألفه الشيخ حممد بن سليمان الكردي املتوىف سنة   336
األحكام الشرعية من األدلة الشرعية من غري تقليد وهو الذي يستقل بادراك   ,33

وقد ذكر بعض األصوليني : "وهو اآلن مفقود، فقد قال ابن الصالح  .وال تقييد
 (12:  أدب املفيت واملستفيت". )أنه مل يوجد بعد عصر الشافعي جمتهد مستقل: منا

أي كاألئمة األربعة وهم اإلمام أبو حنيفة واإلمام مالك بن أنس واإلمام   334
 الشافعي واإلمام أمحد بن حنبل رمحهم اهلل تعاىل

اإلمام عي و اوقد تقدم ذكرهم وهم ميل اإلمام سفيان اليوري واإلمام األوز   331
 .بو ثورأإسحاق بن راهويه واإلمام 

 يؤسسمل  ولكنهرتبة االجتهاد املطلق  بلغ الذي اجملتهد املطلق املنتسب هو  326
 قواعدعلى  ىومشملذهب من املذاهب األربعة  انتسب بل، بهقواعد أصولية طاصة 

اإلمام و ( هـ361ت) املميناإلمام ومن الذين انتسبوا للمذهب الشافعي  .وأصوله
ابن اإلمام و ( هـ299ت)ابن طممية اإلمام ، و ( هـ311ت)حممد بن نصر املروزي 

 (ه291ت)الطربي  ابن جريراإلمام و ( هـ 291ت)املنذر
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يب وأ 322كالقفال 323،ب الوجوهأصحا ( :واليالية)
 321.حامد

                                                                                                                                       
 19,= هـ  361 - 9,2) هو إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل، أبو إبراهيم املمين 329
كان زاهدا عاملا جمتهدا قوي . من أهل مصر. صاحب اإلمام الشافعي:  (م 4,4 -

 و( اجلامع الصغري)و ( امع الكبرياجل)من كتبه . وهو إمام الشافعيني. احلجة
املمين ": قال الشافعي( من مضر)نسبته إىل ممينة ( . الرتغيب يف العلم)و ( املختصر)

: األعالم )انظر . !"هلو ناظر الشيطان لغلب": وقال يف قوة حجته. "ناصر مذهيب
9/231) 

 واجتهدادرجة االجتهاد املطلق، بل  وايبلغ الذين ملأصحاب الوجوه هم   323
أهلية النظر يف الوقائع وخترجيها  مواعده وأصوله، وهلاجتهادا مقيدا بنصوص اإلمام وق

ه و ما سكت عنه اإلمام على ما نص عليه، أو يدطل واعلى أصول اإلمام، بأن يقيس
أقوال اإلمام من مسألة إىل  واه حتت قاعدة من قواعده، أو ينقلو يف عمومه، أو يدرج

. صوص وخمرجمن: أطرى تشبهها على طالفها، فيصبح يف كل املسألتني قوالن 
آداب الفتوى واملفيت )انظر . مون عند بعض العلماء باجملتهدين املقيدينويس

 (36:  واملستفيت
 - 124= هـ  ,19 - ,23)القفال عبد اهلل بن أمحد املروزي، أبو بكر  هو   322

كيري اآلثار يف  .فقيه شافعي، كان وحيد زمانه فقها وحفظا وزهداد:  (م 9636
وكانت .يف الفقه" شرح فروع حممد بن احلداد املصري " له . الشافعيمذهب اإلمام 

للتمييم " القفال الصغري"ن يشتغل يف الفقه ورمبا قيل له صناعته عمل األقفال، قبل أ
: األعالم )انظر . تويف يف سجستان( . حممد بن علي)بينه وبني القفال الشاشي 

1/66) 
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  ,32.والنووي 326كالرافعي  322،جمتهد الفتوى ( :الرابعة)
                                                                                                                                       

 122= هـ  166 - 211)هو أمحد بن حممد بن أمحد األسفراييين، أبو حامد  321
ورحل ( بالقرب من نيسابور)ولد يف أسفرايني . من أعالم الشافعية:  (م 9696 -

( أصول الفقه)وألف كتبا، منها مطول يف . إىل بغداد، فتفقه فيها وعظمت مكانته
 (9/399: األعالم )نظر ا. وتويف ببغداد( الرونق)وخمتصر يف الفقه مساه 

يبلغ رتبة أصحاب الوجوه، لكنه فقيه النفس حافظ  الذي ملجمتهد الفتوى هو  322
 ،ويميف ،وميهد ،ويقرر ،وحيرر ،يصور ،قائم بتقريرها ،عارف بأدلته ،مذهب إمامه

لكنه قصر عن أولئك لقصوره عنهم يف حفظ املذهب أو االرتياض يف  ،ويرجح
آداب الفتوى واملفيت )انظر . ول وحنوها من أدواهتماالستنباط أو معرفة األص

 ".اجملتهد يف املذهب"ويف اصطالح بعض العلماء  (31:  واملستفيت
 - ,22) هو عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي، أبو القاسم الرافعي القمويين  326
فقيه، من كبار الشافعية، كان له جملس بقموين :  (م 9336 - 9963= هـ  632

 :كتب منها   له. نسبته إىل رافع بن طديج الصحايب. للتفسري واحلديث، وتويف فيها
فتح "و " احملرر"و " ر احلجازاإلجياز يف أططا"و " التدوين يف ذكره أطبار قموين"
ايل الشارحة ملفردات األم"و " مسند الشافعيشرح "و " لعميم يف شرح الوجيما

 (1/22: عالم األ)انظر ". سواد العينني"و " الفاحتة
هو حيىي بن شرف بن مري بن حسن احلمامي احلوراين، النووي، الشافعي، أبو   ,32

عالمة بالفقه :  (م ,,93 - 9322= هـ  6,6 - 629) زكريا، حميي الدين
تعلم يف . واليها نسبته( من قرى حوران، بسورية)مولده ووفاته يف نوا . واحلديث
 "منهاج الطالبني"و " هتذيب األمساء واللغات"به من كت. وأقام هبا زمنا طويالدمشق، 

التقريب "و " املنهاج يف شرح صحيح مسلم"و " تصحيح التنبيه"و " الدقائق"و 
" مهمات السنن وقواعد اإلسالم طالصة األحكام من"و " حلية األبرار"و " والتيسري

و " ضاحاإلي"و " بستان العارفني"و " صاحلني من كالم سيد املرسلنيرياض ال"و 
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ا اطتلف فيه يف ترجيح م 324نظار ( :واخلامسة)
  319.وأضرابه 316كاألسنوي  321،الشيخان

                                                                                                                                       

و " التبيان يف آداب محلة القرآن"و " روضة الطالبني"و " شرح املهذب للشريازي"
و " مناقب الشافعي"و " تصر طبقات الشافعية البن الصالحخم"و " قاصدامل"
اإلشارات إىل بيان أمساء "و " منار اهلدى"و " خمتصر التبيان"و " املنيورات"

 (4/911: األعالم )انظر . "األربعون حدييا النووية"و " املبهمات
 كما ذكره املؤلف هنا" املختارين"عند بعضهم يطلق على " النظار"اصطالح  324

 املراد بالشيخني هنا اإلمام الرافعي واإلمام النووي  321
 هو عبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي الشافعي، أبو حممد، مجال الدين  316

ولد . فقيه أصويل، من علماء العربية:  (م 92,6 - 9262= هـ  3,, - 61,)
وويل احلسبة ووكالة . هـ فانتهت إليه رياسة الشافعية 39,بإسنا، وقدم القاهرة سنة 

اهلداية إىل أوهام )و ( املبهمات على الروضة)من كتبه . بيت املال، مث اعتمل احلسبة
مطالع )و ( طراز احملافل)و ( جواهر البحرين)و ( ه والنظائراألشبا)و ( الكفاية
يف ( التمهيد)و ( هناية السول شرح منهاج األصول)و ( الكوكب الدري)و ( الدقائق

ت املهمة يف مباشرة أهل الكلما)و ( ملضية يف شرح املقدمة الرحبيةاجلواهر ا)و 
 (2/211: األعالم )انظر (. قهاء الشافعيةطبقات الف) و( هناية الراغب)و ( الذمة

ويف مقدمتهم الشيخ تقي : آل السُّبكي و  (هـ96,ت)ة ومنهم أيضا ابن الرفع 319
( ه9,,ت)وابنه تاج الدين السبكي( هـ26,ت)الدين علي بن عبدالكايف السُّبكي 

ابن امللقن و  ( هـ11,ت)در الدين المارَْكِشيا وب( هـ42,ت)شهاب الدين األْذرِِعيُّ و 
 (هـ436ت)العراقي ويل الدين و  (هـ462ت)سراج الدين البـُْلِقييِنا و ( هـ461ت)
َحلِّيو 

َ
شيخ و ( هـ199ت)جالل الدين السيوطي و  ( هـ461ت)جالل الدين امل

اخلطيب و  ( هـ,12ت)شهاب الدين الرملي و  ( هـ132ت)اإلسالم زكريا األنصاري 
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 312ونلفاألع. ومرتبتهم خمتلفة 313،محلة فقه ( :السادسة)
وقد نصوا على أن املراتب األربع  ،يلتحقون بأهل املرتبة اخلامسة

اع الفعلي من زمنهم إىل ان فاإلمجوأما األطريت ،األول جيوز تقليدهم
حسب املعروف يف   ،اآلن األطذ بقوهلم وترجيحاهتم يف املنقول

 311اهـ. "كتبهم

 

 

 

 
                                                                                                                                       

مشس الدين الرملي و ( هـ1,1)الشيخ ابن حجر اهليتمي و  (هـ,,1)الشربيين 
 (هـ9661ت)

 ،وفهمه يف الواضحات واملشكالت ،ونقله ،حبفظ املذهب ونيقوموهم الذين   313
 ميعتمد نقله ميل هؤالءف ،وحترير أقيسته ،ضعف يف تقرير أدلته مولكن عنده

وتفريع اجملتهدين  ممن نصوص إمامه مه من مسطورات مذهبهونبه فيما حيك موفتواه
بغري كبري  ونركيف املنقول معناه حبيث يد واه منقوال إن وجدونوما ال جيد ميف مذهبه

آداب الفتوى واملفيت )انظر . فكر أنه ال فرق بينهما جاز إحلاقه به والفتوى به
 (26: واملستفيت 

 ه هناوالصحيح ما أثبت ،"فاألعون"األصل يف   312
 (16: الفوائد املكية ) (22-22: خمتصر الفوائد املكية : )انظر   311
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فإن  316،والرملي 312وها أنا أبني كالم الشيخني ابن حجر
مث  .، والعمدة عليه(( الفوائد املكية)) بعضه قد خيالف ما نقله يف 

 ،متنا السادة الشافعية إمتاما للفائدةأبني ما يعتمد يف مذهب أئ
                                                           

السعدي األنصاري، شهاب أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي هو   312
فقيه (: م ,926 - 9261= هـ  1,1 - 161) الدين شيخ اإلسالم، أبو العباس

. وإليها نسبته( من إقليم الغربية مبصر)باحث مصري، مولده يف حملة أيب اهليتم 
تلقى العلم يف األزهر، ومات ( مبصر)والسعدي نسبة إىل بين سعد من عرب الشرقية 

و ( اجلوهر املنظم)و ( مبلغ األرب يف فضائل العرب)ا كيرية، منهله تصانيف  . مبكة
و ( حتفة احملتاج لشرح املنهاج)و ( ى أهل البدع والضالل والمندقةالصواعق احملرقة عل)
شرح )و  (الفتاوي اهليتمية)و ( حنيفة النعمان اخلريات احلسان يف مناقب أيب)

اإلمداد يف شرح اإلرشاد )و ( العباباإليعاب يف شرح )و ( مشكاة املصابيح للتربيمي
حترير املقال يف آداب )و ( نصيحة امللوك)و ( شرح األربعني النووية)و ( قريللم

و ( أشرف الوسائل إىل فهم الشمائل)و ( وأحكام حيتاج إليها مؤدبو األطفال
و ( املنهج القومي يف مسائل التعليم)و ( املنح املكية)و ( طالصة األئمة األربعة)
و ( الرعاع عن استماع آالت السماعكف )و ( لدرر الماهرة يف كشف بيان اآلطرةا)
نح امل)و ( حتذير اليقات من أكل الكفتة والقات)و ( المواجر عن اقرتاف الكبائر)

 (9/321: األعالم )انظر . (املكية
= هـ  9661 - 191) هو حممد بن أمحد بن محمة، مشس الدين الرملي  316

يقال . فقيه الديار املصرية يف عصره، ومرجعها يف الفتوى : (م 9216 - 9292
ومولده ووفاته ( من قرى املنوفية مبصر)نسبته إىل الرملة . الشافعي الصغري: له

اشي كيرية، منها وصنف شروحا وحو . ومجع فتاوى أبيه. ويل إفتاء الشافعية. بالقاهرة
اية هن)و ( غاية املرام)و ( غاية البيان يف شرح زبد ابن رسالن)و ( عمدة الرابح)

 ( ,/6: األعالم )انظر (. فتاوىال)و( احملتاج إىل شرح املنهاج
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لبنان، وإن كان يف وأجرى عليه ا ،حبسب ما وقفت عليه اآلن
 : قول سوقهما طول، فأ

بعد قول        314،يف فتح اجلواد ,31قال الشيخ ابن حجر
وواضح ): ما لفظه  واطتري جواز اجلمع باملرض 311ابن املقرى املاتن

 ،دون املختارين 329فعله تقليد أمحد 326رادلى من أأنه يتعني ع
                                                           

 أي ابن حجر اهليتمي املكي ,31
البن حجر اهليتمي  (( فتح اجلواد بشرح اإلرشاد على منت اإلرشاد)) أي يف   314

:  األعالم)انظر . ، وأما اإلرشاد فهو البن املقري وقد اطتصره من احلاويالشافعي
9/299) 

إمساعيل بن أيب بكر بن عبد اهلل بن إبراهيم الشرجي احلسيين الشاوري هو   311
. باحث من أهل اليمن:  (م 9122 - 9221= هـ  ,42 - 22,) اليمين

والشرجي نسبة إىل شرجة . مولده فيها( باليمن)واحلسين، نسبة إىل أبيات حسني 
توىل التدريس بتعم . أصله منها( قبيلة)والشاوري نسبة إىل بين شاور ( من سواحلها)

له تصانيف كيرية منها . وزبيد، وويل إمرة بعض البالد، يف دولة األشرف، ومات بمبيد
و ( ديوان شعر)و ( حو والتاريخ والعروض والقوايفعنوان الشرف الوايف يف الفقه والن)
 (9/299: األعالم )انظر . (اإلرشاد)

 "لراد"يف األصل   326
هـ  319 - 961) هو أمحد حممد بن بن حنبل، أبو عبد اهلل، الشيباين الوائلي  329
أصله من مرو، . إمام املذهب احلنبلي، وأحد األئمة األربعة:  (م 422 - 46,= 

فنشأ منكبا على طلب العلم، وسافر يف سبيله . وولد ببغداد. وكان أبوه وايل سرطس
املدينة واليمن والشام واليغور واملغرب واجلمائر أسفارا كبرية إىل الكوفة والبصرة ومكة و 

و ( التاريخ)و ( املسند)وصنف . والعراقني وفارس وطراسان واجلبال واألطراف
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ما ضعفه اجملتهد  ألن ،ودون القول الغري املشهور ،ألهنم ال يقلدون
 323اهـ. (د فيهلمن أقواله ال يق

وبعض  ،وحيث اتفق مالك ميال):  322(( فتاويه)) ويف 
وأراد اإلنسان التقليد يف  ،أصحابنا على حكم خمالف للمذهب

 ،باإلمجاع 321ألنه جمتهد مطلق ،ذلك احلكم فاألوىل تقليد مالك

                                                                                                                                       

و ( يما ادعت به من متشابه القرآنالرد على المنادقة ف)و ( الناسخ واملنسوخ)
و ( سائلامل)و ( األشربة)و ( المهد)و ( املناسك)و ( لصحابةفضائل ا)و ( التفسري)
وكان أمسر اللون، حسن الوجه، طويل القامة، يلبس األبيض ( . العلل والرجال)

ويف أيامه دعا املأمون إىل القول خبلق القرآن ومات قبل . وخيضب رأسه وحليته باحلناء
أن يناظر ابن حنبل، وتوىل املعتصم فسجن ابن حنبل مثانية وعشرين شهرا المتناعه 

بعد  -هـ ومل يصبه شر يف زمن الواثق باهلل  336وأطلق سنة  عن القول خبلق القرآن،
وملا تويف الواثق وويل أطوه املتوكل ابن املعتصم أكرم اإلمام ابن حنبل  -املعتصم 

وقدمه، ومكث مدة ال يويل أحدا إال مبشورته، وتويف اإلمام وهو على تقدمه عند 
 (9/362: األعالم )انظر . املتوكل

 (3/936: الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني إعانة ): انظر   323
لفتاوى الفقهية ا)) ـ أي فتاوى الشيخ ابن حجر اهليتمي الشافعي الشهرية ب  322

 (( الكربى
 أي جمتهد مطلق مستقل  321
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كذلك، واهلل سبحانه وتعاىل   322وأما بعض األصحاب فليس جمتهدا
 326اهـ. (أعلم

هل للمتمذهب مبذهب : عن سؤال  ,32وأجاب الرملي
دون بعض يف مسائل  ،الشافعي رضي اهلل عنه تقليد بعض أصحابه

ليس ملقلد الشافعي رضي : )بقوله  ؟وميتنع عليه ذلك اخلالف بينهم
 324اهـ. (ملا فيه من تقليد املقلد ،اهلل عنه تقليد بعض أصحابه

بأن يف تقليد أصحاب  366(( التحفة)) يف  321وصرح
يف باب  369(( املنهاج)) وعبارهتا مع متنها  .الوجوه طالفا

 : اإلعتكاف 

قال املصنف . وقيل يكفي املرور بال لبث كالوقوف بعرفة)
حتصيال له على  ،االعتكافنية  ويسن للمار : 363(يعين النووي)

                                                           
ليس جمتهدا مطلقا مستقال ميل اإلمام مالك، وقد يكون بعض األصحاب أي   322

 .ليس مبجتهد على اإلطالقال يعين هنا أنه و جمتهدا منتسبا أو دونه، 
 (6,/1: الفتاوى الفقهية الكربى ) :انظر  326

 بعد هذه الصفحات ستأيت ترمجته  ,32
 (2/219: فتاوى الرملي : )انظر   324
 هـ 1,1ابن حجر اهليتمي املتوىف أي الشيخ   321
 (3/263: حتفة احملتاج يف شرح املنهاج : )انظر   366
 (هـ6,6)الشافعي منهاج الطالبني لإلمام النووي أي  369
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وإمنا يتجه إن قلد قائله وقلنا حبل تقليد . انتهى. هذا الوجه
انتهت . (بعبارة فاسدة وهو حرام ، وإال كان متلبساأصحاب الوجوه

 362.(( التحفة)) عبارة 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                       

 اهليتمي املكي زيادة من املؤلف وليست من الشيخ ابن حجر  363
مغين احملتاج إىل : ، انظر أيضا 3/263: حتفة احملتاج يف شرح املنهاج ) انظر  362

، 2/391: ، هناية احملتاج إىل شرح املنهاج 3/919: معرفة معاين ألفاظ املنهاج 
: الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب  ، فتوحات3/14: حاشيتا قليويب وعمرية 

3/263) 
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 [تحرير المذهب الشافعي على يدي الشيخين الرافعي والنووي ]

قد ):  366املتأطرين وغريه من 362الشيخ ابن حجر 361قال
ال يعد  ,36أمجع احملققون على أن الكتب املتقدمة على الشيخني

 يغلب على الظن حىت ،، إال بعد كمال البحث والتحريربشيئ منها
  364.(أنه راجح يف مذهب الشافعي

أو  361هذا يف حكم مل يتعرض له الشيخان): مث قالوا 
 أحدمها، فإن تعرضا له فالذي أطبق عليه احملققون أن املعتمد ما

                                                           
 أي باملعىن وإال فعبارة ابن حجر يف حتفته خمتلفة عن عبارته املذكورة هنا  361
 هـ 1,1ابن حجر اهليتمي املتوىف أي   362
 الشافعي أيب الضياء نور الدين بن علي الشرباملسي األقهريميل الشيخ   366

 (9/13)كما ذكره يف حاشيته على النهاية ( هـ,964املتوىف )
ما اإلمام أبو القاسم عبد الكرمي بن حممد بن املراد هبف( الشيخان: )فحيث قيل  ,36

حيىي بن شرف  ين أبو زكرياواإلمام حميي الد ، ه 631الفضل الرافعي القمويين املتوىف 
فإليهما يرجع الفضل يف حترير املذهب وتنقيحه، ومها  ،هـ 6,6النووي املتوىف سنة 

العمدة يف معرفة ما هو من املذهب، ومتييمه مما ليس منه، فهما شيخا املذهب يف 
لسان من بعدمها من طبقات املذهب، وإليهما ينتهي االجتهاد؛ فالراجح ما رجحاه، 

 .واملفيت به ما اعتمداه؛ ومل خيرج من بعدمها على قوهلما
 (12: الفوائد املكية ) (9/21: حتفة احملتاج يف شرح املنهاج ): انظر   364
 هذا املصطلح عند ابن حجر اهليتمي مراده اإلمام الرافعي واإلمام النووي فتأمل  361
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أي أو وجد  - ،طتلفا ومل يوجد هلما مرجحفإن ا 3,6اتفقا عليه،
وإن وجد ألحدمها  ،ما قاله النووي فاملعتمد - ولكن على السواء

 3,3.انتهى .3,9(دون اآلطر فاملعتمد ذو الرتجيح

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
حتفة احملتاج يف شرح )انظر . أي ما مل جيمع متعقبو كالمهما على أنه سهو  3,6

 (9/13:  ، حاشية الشرباملسي9/21: املنهاج 
وإال فالواجب يف احلقيقة عند تعارض هذه الكتب مراجعة كالم معتمدي أي   3,9

 .املتأطرين واتباع ما رجحوه منها
272

 (9/13:  ، حاشية الشرباملسي9/21: حتفة احملتاج يف شرح املنهاج ): انظر   
 (12: الفوائد املكية )
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 [المتأخرين للشيخين المعتمد عند اختالف كتب ] 

فإن قلت إذا طالف ) :  3,2(( حاشية اإليضاح)) وقال يف 
فيؤطذ  (يعين النووي)املتأطرون أو أكيرهم الشيخني أو املصنف 

أن  ،الذي آثرناه عن مشاخينا عن مشاخيهم وهكذا: مباذا؟ قلت 
إال ما اتفق املتأطرون  3,2،أو املصنف 3,1املعتمد ما عليه الشيخان

الف طوما عداه ال عربة مبن  3,6قاطبة على أنه سهو أو غلط،
  .(فيه

ما الذي يعتمد  ,,3،إذا اطتلفت كتب املصنف: فإن قلت 
وأما غريه  ،فال يتقيد بشيئ 3,1أما املتبحر:  3,4عليه منها؟ قلت

  ،فيعتمد املتأطرون منها الذي يكون تتبعه لكالم األصحاب أكير

                                                           
حاشية العالمة ابن حجر اهليتمي على شرح اإليضاح يف  ))الشهرية بـ  أي  3,2

 (( مناسك احلج لإلمام النووي
 أي اإلمام النووي واإلمام الرافعي  3,1
 أي اإلمام النووي وحده  3,2
 (1/364: إعانة الطالبني ): انظر  3,6
 تعارضت كتب اإلمام النووي وحدهإذا أي  ,,3

 ما زال القائل هنا الشيخ ابن حجر اهليتمي املكي  3,4
 (21: خمتصر الفوائد املكية )انظر . املذهيب ال اجملتهد املطلقأي اجملتهد   3,1
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ـ ف 343(( التنقيح)) ـ ف 349(( التحقيق)) ـ ف 346(( اجملموع))ـ ك
وما اتفق عليه األكير من كتبه  341.(( املنهاج)) ـ ف 342((الروضة))

مقدم على ما اتفق عليه األقل منها غالبا، وما كان يف بابه مقدم 
 346.وغريه 342اهـ وتبعه ابن عالن. (على ما كان يف غريه غالبا أيضا

                                                           
 (( اجملموع شرح املهذب)) الشهري بـ   346
 (( التحقيق يف الفقه الشافعي)) أي   349
 (( التنقيح يف شرح الوسيط)) أي   343
 (( وعمدة املفتنيروضة الطالبني )) أي   342
قال الشيخ الكردي بعد أن ذكر ((.  منهاج الطالبني وعمدة املفتني)) أي   341

خمتصر )انظر ". وحنو فتواه فشرح مسلم فتصحيح التنبيه ونكته: "املنهاج للنووي 
 (1,-2,: الفوائد املكية 

 - 116)حممد علي بن حممد عالن بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعيهو  342
له . مفسر، عامل باحلديث، من أهل مكة(: م ,961 - 9244= هـ  ,962

طيف الطائف بتاريخ وج ال)و ( ضياء السبيل)مصنفات ورسائل كيرية، منها 
( الفتح املستجاد لبغداد)و ( يدة ابن امليلق وقصيدة أيب مدينشرح قص)و ( والطائف

دليل )و ( بة ذلك البلداملنهل العذب املفرد يف الفتح العيماين ملصر ومن ويل نيا)و 
و ( الفتحية على الطريقة احملمديةاملواهب )و ( حلني لطرق رياض الصاحلنيالفا

رفع )و ( الربانية على األذكار النوويةالفتوحات ) و( التلطف يف الوصول إىل التعرف)
ضل بالفعل إحتاف الفا)و ( نام إىل حج بيت اهلل احلرامميري شوق األ)و ( اخلصائص

 (6/312: األعالم )انظر (. غري الفاعلاملبين ل
، حتفة احملتاج يف 1/364: إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني )انظر  346

 (9/21: شرح املنهاج 
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 [في المذهب الشافعي  ةسؤال عن الكتب المعتمد] 

  يف  ,34بن املرحوم حممد شطاقال العالمة السيد أبو بكر 
 :  344(( حواشي فتح املعني)) 

ورأيت يف فتاوى املرحوم بكرم اهلل الشيخ أمحد ) 
 ؟ما الذي يفيت به من الكتب: فإن قلت : ما نصه  341الدمياطي

 316،ومن الشراح واحلواشي ككتب ابن حجر ؟وما املقدم منها

                                                           
 - 9366) بن حممد شطا الدمياط الشافعي أبو بكر البكريعيمان هو  ,34

على  الطالبنيإعانة "له كتب، منها . فقيه متصوف مصري استقر مبكة:  (هـ 9296
و " املكلف من العلوم الشرعيةالدرر البهية فما يلمم "و أربعة " حل ألفاظ فتح املعني

 ،1/391: األعالم )انظر . "اية األتقياءفك" و " كفاية األتقياء"و " القول املربم"
 (2,/2: معجم املؤلفني 

 .(( إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني)) ـ املعروفة ب  344
هو أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد الغين الدمياطي، شهاب الدين الشهري   341
ولد . عامل بالقراآت، من فضالء النقشبنديني:  (م 9,62= هـ  ,999) بالبناء

ونشأ بدمياط، وأطذ عن علماء القاهرة واحلجاز واليمن، وأقام بدمياط، وتويف 
ء البشر بالقراءات األربعة إحتاف فضال)من كتبه . باملدينة حاجا، ودفن يف البقيع

لى على الورقات إلمام حاشية على شرح احمل)و ( اطتصار السرية احللبية)و ( عشر
 (9/316: األعالم )انظر . (احلرمني

 أي ابن حجر اهليتمي املكي الشافعي  316
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 311،وابن قاسم 312،واخلطيب 313،سالموشيخ اإل 319،والرمليني
 314،والقليويب ,31،وابن زياد اليمين 316،والشرباملسي 312،واحمللي

                                                           
هـ،  ,12مها الشيخ شهاب الدين أمحد بن محمة الرملي الشافعي املتوىف سنة  319

 هـ 9661حممد بن أمحد بن محمة الرملي الشافعي املتوىف سنة  والشيخ مشس الدين
هو زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري السنيكي املصري الشافعي، أبو   313
قاض مفسر، من . شيخ اإلسالم(: م 9236 - 9136= هـ  136 - 432)حيىي 

ره سنة وتعلم يف القاهرة وكف بص( بشرقية مصر)ولد يف سنيكة . حفاظ احلديث
حتفة الباري )و ( فتح الرمحن)له تصانيف كيرية، منها . هـ نشأ فقريا معدما 166

( شرح ألفية العراقي)و ( شرح إيساغوجي)و ( فتح اجلليل)و ( على صحيح البخاري
اللؤلؤ النظيم يف روم التعلم )و ( حتفة جنباء العصر)و ( شرح شذور الذهب)و 

و ( فتح العالم بشرح اإلعالم بأحاديث األحكام)و ( الدقائق احملكمة)و ( والتعليم
أسىن املطالب يف شرح )و ( لب األصول)و ( غاية الوصول)و ( تنقيح حترير اللباب)

المبدة )و ( منهج الطالب)و ( الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية)و (روض الطالب
 (2/16: األعالم )انظر (. الرائقة
فقيه :  (م 92,6= هـ  ,,1) مشس الدينحممد بن أمحد الشربيين، هو   312

اإلقناع يف )و ( السراج املنري)له تصانيف، منها . من أهل القاهرة. شافعي، مفسر
تقريرات على )و ( مغين احملتاج)و ( شرح شواهد القطر)و ( حل الفاظ أيب شجاع

 (6/6: األعالم )انظر (. مناسك احلج)و ( املطول
 ادي مث املصري الشافعي األزهري، شهاب الدينأمحد بن قاسم الصباغ العبهو   311

له حاشية على شرح مجع اجلوامع . فاضل من أهل مصر:  (م 9241= هـ  113)
حاشية )و ( شرح الورقات إلمام احلرمني)و ( اآليات البينات)يف أصول الفقه مساها 

 (,9/91: األعالم )انظر . ومات مبكة جماورا (على شرح املنهج
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فقيه شافعي مصري، سكن :  (م ,964= هـ  9614) ن احملليهو عبد الرمح  312

كشف القناع عن منت وشرح أيب )له مؤلفات ورسائل، منها . دمياط وتويف فيها
 (2/232: األعالم )انظر (. حاشية على تفسري البيضاوي)و ( شجاع

= هـ  ,964 - ,11)علي بن علي الشرباملسي، أبو الضياء، نور الدينهو   316
كف بصره يف طفولته وهومن أهل . فقيه شافعي مصري:  (م 96,6 - 9244

ة على حاشي"وصنف كتبا، منها . وعلم باألزهرتعلم ( شرباملس بالغربية، مبصر
حاشية على هناية "و " حاشية على الشمائل"و " املواهب اللدنية للقسطالين

 (1/291: األعالم )انظر ". احملتاج
نسبة  -بن إبراهيم، ابن زياد الغييي املقصري  هو عبد الرمحن بن عبد الكرمي  ,31

 9111= هـ  1,2 - 166) أبو الضياء -إىل املقاصرة من بطون عك بن عدنان 
وكف . تفقه وأفىت واشتهر. فقيه شافعي، من أهل زبيد، مولدا ووفاة:  (م 9264 -

  :من كتبه . هـ فاستمر على عادته يف التدريس واإلفتاء والتصنيف 161بصره سنة 
ثبات سنة رفع اليدين عند إحكام املنشط واملخدر، و اجلواب احملرر ألالفتاوي، و 

حكام تربع املدين، أفتح املبني يف حرام والركوع واالعتدال والقيام من الركعتني، و اإل
. هنا من الفاحتةأدلة الواضحة يف اجلهر بالبسملة و طوة والصحبة، واألألوالنخبة يف ا

 (2/916: ، معجم املؤلفني 2/299: األعالم )انظر 
 9661 :ت ) هو أمحد بن أمحد بن سالمة، أبو العباس، شهاب الدين القليويب 314

له حواش وشروح ورسائل، وكتاب يف ( يف مصر)فقيه متأدب، من أهل قليوب :  (هـ
فضائل مكة )و ( تذكرة القليويب)و ( حتفة الراغب)مساه تراجم مجاعة من أهل البيت 

النبذة اللطيفة يف بيان مقاصد احلجاز )و ( وبيت املقدس وشئ من تارخيهاواملدينة 
اهلداية من الضاللة يف معرفة الوقت والقبلة من )و ( أوراق لطيفة)و ( ومعامله الشريفة

 (9/13: األعالم )انظر (. غري آلة
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فهل كتبهم معتمدة أم ال؟ وهل جيوز  ،وغريهم 311،والشيخ طضر
األطذ بقول كل من املذكورين إذا اطتلفوا أو ال؟ وإذا اطتلفت  

جيوز العمل هل فما الذي يقدم منها؟ و  266،كتب ابن حجر
أو  269،والعمل بالقول املرجوح ،فتاء بهبالقول الضعيف، واإل

 261،أو طالف املتجه 262،األوجه أو طالف 263،طالف األصح
 .أو ال؟

                                                           
هو عامل من العلماء الشافعية املعروف بالشيخ طضر الشوبري وهو تلميذ   311

مل بن حسن الشبشريي نميل مصر الشافعي الذي تلقى العلم من الشيخ ساالشيخ 
 ي املصريالرملي، وقد عاش يف عصر الشيخ القليويب وتفقه على الشيخ المياد

حاشية على : وله كتب منها . ، وكان الشيخ البجريمي أكير من النقل عنهالشافعي
أعيان القرن احلادي طالصة األثر يف )انظر . التحرير، وحاشية على شرح املنهج

 (3/363: عشر 
 أي ابن حجر اهليتمي املكي  266
 القول املرجوح شبه القول الضعيف ومقابله القول الراجح  269
ينبغي  : يشعر بأن مقابله صحيح، قال العلماء" األصح"اعلم أن التعبري بـ   263

 .با معهاستعمال هذا التعبري عند عيورنا على قويل اإلمام الشافعي املتعارضني تأد
األوىل : عند الشافعية يستفاد منه أربع مسائل ( األوجه)اعلم أن التعبري بـ   262

اخلالفية، واليانية احنصارها يف أكير من وجهني، واليالية كون اخلالف يف األصحاب 
الشافعية، والرابعة كون املقابل الضعيف منها األصح والصحيح، فخالف األوجه إذن 

 .لفتأم طالف هذه االعتبارات األربع
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 [ الشيخ أحمد الدمياطي جوابنص ] 

واب كما يؤطذ من أجوبة العالمة الشيخ سعيد بن حممد اجل
  :، والعمدة عليه 262سنبل املكي

ن مع مراعاة لك ،ول عليهاومع ،ل هذه الكتب معتمدةك)
. واألطذ يف العمل للنفس جيوز بالكل .تقدمي بعضها على بعض

 النهاية))  و 266((التحفة))وأما اإلفتاء فيقدم منها عند االطتالف 
 ،فإن اطتلفا فيخري املفيت بينهما إن مل يكن أهال للرتجيح ,26.((

                                                                                                                                       
الرافعي  اإلمام هو رأي رجحه بعض الفقهاء الشافعية بعد( املتجه)اعلم أن   261

 .النووي عند وجود اطتالفهم يف مسألة ما، وبينما طالفهم فيها بعضهماإلمام و 
  .فخالف املتجه هو ما طالف ما رحجه الفقهاء الشافعية

فقيه شافعي، من : ـ( ه 99,2املتوىف ) هو حممد سعيد بن حممد سنبل اجملالئي 262
األوائل )له . الطائفتوىل اإلفتاء والتدريس يف املسجد احلرام، وتويف ب. أهل مكة

(. ثبت)و ( إسناد حممد سعيد)و ( زات للسيد عالء الدين اآللوسيإجا)و ( السنبلية
 (9/966:  ، فهرس الفهارس96/26: ، معجم املؤلفني 6/916: األعالم )انظر 
شرح املنهاج للشيخ أمحد بن حممد بن علي بن حجر حتفة احملتاج يف أي   266

  هـ 1,1اهليتمي املتوىف 
هناية احملتاج إىل شرح املنهاج للشيخ مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد أي  ,26

 (هـ9661: املتوىف)بن محمة شهاب الدين الرملي 
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يف  264مث بعد ذلك شيخ اإلسالم .فإن كان أهال له فيفيت بالراجح
 296،له (( شرح املنهاج)) مث  261،(( شرحه الصغري على البهجة)) 

  .لكن فيه مسائل ضعيفة

فاملقدم أوال  299تلفت كتب ابن حجر مع بعضهافإن اط
مث  292(( اإلمداد)) مث  293(( فتح اجلواد)) مث  ((التحفة))
لكن يقدم  ،سواء 292(( شرح العباب))  و 291((الفتاوى))

  ,29.(( شرح بافضل))  296عليهما

                                                           
أبو  زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، زين الدينهو شيخ اإلسالم   264

 (هـ136: املتوىف)حيىي السنيكي الشافعي 
 (( الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية)) ـ املسمى ب  261
 (( فتح الوهاب بشرح منهج الطالب)) ـ املسمى ب  296
أي إذا حصل االطتالف بني مجيع مؤلفات الشيخ ابن حجر اهليتمي املكي   299
 فقط
، واملنت املشهور بـ (( على منت اإلرشادبشرح اإلرشاد  فتح اجلواد)) ـ املشهور ب  293
للعالمة إمساعيل بن أيب بكر بن املقري اليمين الذي سبقت (( إرشاد الغاوي )) 

 الشافعي ترمجته وقد اطتصره من كتاب احلاوي الصغري للقمويين
 (( اإلمداد بشرح اإلرشاد)) ـ الشهري ب  292
 أي الفتاوى احلدييية  291
العباب )) ، وكتاب العباب امسه الكامل (( العبابيعاب شرح اإل)) ـ الشهري ب  292

محد بن عمر بن حممد أالعالمة ، كتبه (( احمليط مبعظم نصوص الشافعي واألصحاب
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فالفتوى هبا  294،وحواشي املتأطرين غالبا موافقة للرملي
فال يعول  236(( النهاية))  و 291(( التحفة)) معتربة، فإن طالفت 

  239.عليها

مث  232،مث ابن قاسم 233،وأعمد أهل احلواشي الميادي
لكن ال يؤطذ مبا طالفوا فيه أصول  232،مث بقيتهم 231،عمرية

                                                                                                                                       

بن عبد الرمحن بن يوسف بن حممد بن علي بن حممد بن حسان املذحجي السيفي، 
: املؤلفني معجم )انظر (. هـ 126 - ,41)املرادي، المبيدي، الشهري باملمجد 

3/21) 
 أي يقدم شرح بافضل على الفتاوى احلدييية واإليعاب شرح العباب  296
وللشيخ حممد حمفوظ الرتمسي اجلاوي حاشية ((. املنهاج القومي )) الشهري بـ   ,29

موهبة ذي الفضل على حاشية شرح ابن )) على شرح بافضل البن حجر ومساها 
((.  املنهل العميم حباشية املنهج القومي)) : أيضا ا، ومساه (( حجر مقدمة بافضل

  .وهي مطبوعة يف جملدات عديدة كبرية
 سبقت ترمجته  294
للشيخ أمحد بن حممد بن علي بن حجر  (( حتفة احملتاج يف شرح املنهاج)) أي   291

 اهليتمي
مشس الدين حممد الرملي لشيخ ل (( إىل شرح املنهاجهناية احملتاج )) أي   236

 (هـ9661: املتوىف)
أي فإن طالفت هذه احلواشي ما يف التحفة للشيخ ابن حجر اهليتمي وما يف   239

 .النهاية للشيخ الرملي فال جيوز االعتماد عليها
فقيه، :  (م 9692= هـ  9631)هو علي بن حيىي الميادي املصري، نور الدين  233

مه ووفاته كان مقا. نسبته إىل حملة زياد بالبحرية. انتهت إليه رياسة الشافعية مبصر
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لى لو نقلت صخرة من أرض عرفات ع) : ، كقول بعضهماملذهب
  236.، وليس كما قال(ح الوقوف عليهاغريها ص

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

: األعالم )انظر ". على شرح املنهج لمكريا األنصاري حاشية"من كتبه . يف القاهرة
2/23) 

 سبقت ترمجته  232
 سبقت ترمجته  231
مث بكالم احلليب، مث بكالم الشوبري، مث بكالم :  الشيخ أبو بكر الدمياطي قال  232

 (1/364: إعانة الطالبني )انظر . العناين
 (,9/3: إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني )انظر   236
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 [جواز العمل بالقول الضعيف للنفس ال للغير وال لإلفتاء ]

ال  ،ما األقوال الضعيفة فيجوز العمل هبا يف حق النفسوأ
 .وال جيوز اإلفتاء وال احلكم هبا ما مل يشتد ضعفها، ،حق الغري

 234،وطالف املعتمد ,23،والقول الضعيف شامل خلالف األصح
وأما طالف الصحيح  226.وطالف املتجه 231،جهوطالف األو 

 229.ا ال جيوز األطذ بهيكون فاسد هفالغالب أن

                                                           
يشعر بأن مقابله صحيح، فخالف األصح صحيح، " األصح"تقدم أن التعبري بـ  ,23

أن الركوب يف احلج أفضل من املشي لفعله عليه ميال ذلك أن األصح عند الشافعية 
املشي أفضل اطتيار اإلمام النووي، واطتار اإلمام الرافعي أن الصالة والسالم وهو 

كفاية األطيار )انظر  .وهو ضعيف ألنه أشق وهذا القول طالف األصح يف املذهب
 (393:  يف حل غاية اإلطتصار

 عند الشافعية يراد به القول الراجح" املعتمد"سبق أن ذكرنا أن اصطالح   234
 ديدنه استقر عليه، كأن يكون لإلمام قوالن جأمام واملعمول به الذي ميكن نسبته لإل

فخالف املعتمد هو طالف ما هو الراجح . طري ويكون هو املعتمدوقدمي فيؤطذ باأل
أنه إذا أوصى امليت بالبكاء والنوح  عند الشافعية أن املعتمدذلك  ميال  .يف املذهب

أن امليت يعذب وذكر بعضهم ، األئمة الشافعية عليه فإنه يعذب كما هو ظاهر كالم
بالبكاء وإن مل يوص حيث سكت عند املوت عن الوصية بعدم البكاء؛ ألن سكوته 

حتفة )انظر  .طالف املعتمد وهذا الياين لكالم األئمة الشافعية يسمىحينئذ رضا به 
 (3/261:  احلبيب على شرح اخلطيب

329
: بع مسائل عند الشافعية يستفاد منه أر ( األوجه)أن التعبري بـ سبق أن ذكرنا  

األوىل اخلالفية، واليانية احنصارها يف أكير من وجهني، واليالية كون اخلالف يف 
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  [التحذير من مجرد أخذ العلوم من بطون الكتب ] 

حىت يأطذ العلم  ومع هذا كله فال جيوز للمفيت أن يفيت
ما جمرد األطذ من وأ. ، العارفني بهمن أهله املتقنني لهبالتعلم 

لقوله صلى اهلل عليه  ،الكتب من غري أطذ على من ذكر فال جيوز
 ،ومع ذلك فال بد من فهم ثاقب 223".إمنا العلم بالتعلم" : وسلم

                                                                                                                                       

األصحاب الشافعية، والرابعة كون املقابل الضعيف منها األصح والصحيح، فخالف 
ميال ذلك أن األوجه عند . فتأمل األوجه إذن طالف هذه االعتبارات األربع

زوال الشمس للصائم ولو كان بعد النوم، وذكر الشافعية كراهية االستياك بعد 
بعضهم أن الصائم املنتبه من النوم ال يكره االستياك بعد الموال إذا تغري فمه، وهذا 

:  إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني)انظر . الياين يسمى طالف األوجه
9/66) 

اإلمام الرافعي  هو رأي رجحه بعض الفقهاء الشافعية بعد( املتجه)تقدم أن   226
. واإلمام النووي عند وجود اطتالفهم يف مسألة ما، وبينما طالفهم فيها بعضهم

 .فخالف املتجه هو ما طالف ما رحجه الفقهاء الشافعية
كأن يكون أن املذهب الشافعي يف ثبوت هالل شوال بشهادة رجلني عدلني    229

ل وهو جل واحد عدوهو الصحيح، وبعضهم ذكروا أن هالل شوال ثابت بشهادة ر 
 (6/343:  اجملموع شرح املهذب)انظر  .ويل عليهطالف الصحيح فال جيوز التع

، 91/212/131: ، ويف الكبري 2/994/3662: رواه الطرباين يف األوسط   223
، وحسن األلباين يف صحيح اجلامع 214/96,21/,: والبيهقي يف شعب اإلميان 

 (9/169/3236: الصغري 
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ورأي صائب، فعلى من أراد الفتوى أن يعتين بالتعلم غاية 
 222اهـ .(االعتناء

 

 [جواز ذكر القولين لإلمام الشافعي عند اإلفتاء ] 

 226بعد كالم 222(( فتاويه)) يف  221قال الشيخ ابن حجر
رضي  مذهب الشافعيهذا كله يف مفت ملريد العمل بالراجح يف 

أما من سأل عن قول الشافعي رمحه اهلل تعاىل يف ) :اهلل تعاىل عنه 
فيعمل به عند من جوز العمل  ،ليعرف أن له وجودا ،مسألة كذا

ن يفتيه إن أ ,22، وكذا الوجه الضعيف، فللمسؤولبالقول الضعيف
وإن مجعا منهم ابن  ،كذا قوالن  للشافعي رمحه اهلل تعاىل يف مسالة

وإن ثبت رجوع قائله  221،ا العمل بالضعيفو جوز  224عبد السالم
                                                           

 ,9/3: الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني إعانة : انظر   222
 أي ابن حجر اهليتيمي املكي  221
  الفتاوى الفقهية الكربىأي   222
 يف األصل بياض وعدم الوضوح لعل الصحيح ما أثبتناه هنا  226
 ، والصحيح ما أثبته هنا"للمسؤول"يف األصل   ,22
هو عبد العميم بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسن السلمي الدمشقي،   224

(: م 9363 - 9949= هـ  666 - ,,2) عم الدين امللقب بسلطان العلماء
هـ فأقام  211ار بغداد سنة وز . ولد ونشأ يف دمشق. فقيه شافعي بلغ رتبة االجتهاد
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واملسألة طويلة  أن الرجوع ال يرفع اخلالف السابق،بناء على  ،عنه
 216اهـ. (الذيل ليس هنا حمل حتريرها وبسطها

ا جوزه مجع فيه  إىل أن م...(  واملسألة اخل)ولعله أشار بقوله 
كما هو   219،فإن املعتمد عدم جواز تقليد القول املرجوع عنه ،كالم

  213.وغريها فتأمل (( التحفة)) مقرر يف 

                                                                                                                                       

ايل، مث اخلطابة باجلامع بماوية الغم وعاد إىل دمشق، فتوىل اخلطابة والتدريس  .شهرا
للفرانج اطتيارا أنكر " صفد " وملا سلم الصاحل إمساعيل ابن العادل قلعة  .األموي

مث أطلقه فخرج إىل . عليه ابن عبد السالم ومل يدع له يف اخلطبة، فغضب وحبسه
مصر، فواله صاحبها الصاحل جنم الدين أيوب القضاء واخلطابة ومكنه من األمر 

إن يف أوالدك : وملا مرض أرسل إليه امللك الظاهر يقول. مث اعتمل ولمم بيته. النهيو 
و " التفسري الكبري"من كتبه  .وتويف بالقاهرة. ال: فقال. ائفكمن يصلح لو ظ

و " اعد األحكام يف إصالح األنامقو "و " الفوائد"و " حكاماإلملام يف أدلة اال"
و " بداية السول يف تفضيل الرسول"و " ترغيب أهل اإلسالم يف سكن الشام"
" أنواع اجملازاإلشارة إىل اإلجياز يف بعض "و " الغاية يف اطتصار النهاية"و " الفتاوي"

وكان من . "مقاصد الرعاية"و " الفرق بني اإلميان واإلسالم"و " مسائل الطريقة"و 
: األعالم )انظر ". ما أنت إال من العوام ولو كنت ابن عبد السالم: "أميال مصر

1/39) 
حتفة )والصحيح عدم جواز العمل بالضعيف يف املذهب كما قاله البجريمي يف   221

 (9/43: احلبيب على شرح اخلطيب 
 (1/294: الفتاوى الفقهية الكربى : )انظر   216
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 [سؤال ] 

هل جيوز للذي يظن أن :  عن سؤال 212اب الشيخوأج
فإنين  ،عض نظر يف كالم العلماء أن يفيت مبا هو مقلد فيهعنده ب

، فما هو املعتمد يف ذلك إذا كان فإنه جيوز ذلك 211نظرت للقفال
وهو أعين املقلد يتبع يف ذلك تصحيح  ،يعرفه معرفة جازمة

  216؟بقوله 212الشيخني

 

 

                                                                                                                                       
القدمي ليس مذهبا للشافعي، أو مرجوعا : اعلم أن قوهلم:  قال اإلمام النووي   219

أما قدمي مل خيالفه . عنه، أو ال فتوى عليه، املراد به قدمي نص يف اجلديد على طالفه
يف اجلديد، أو مل يتعرض لتلك املسألة يف اجلديد، فهو مذهب الشافعي واعتقاده، 

. النوع وقع منه مسائل كيريةويعمل به، ويفىت عليه؛ فإنه قاله ومل يرجع عنه، وهذا 
 ( 9/64: اجملموع شرح املهذب : )انظر 
 (961/ 9: هناية املطلب يف دراية املذهب ): انظر   213
 أي الشيخ ابن حجر اهليتمي املكي  212
 سبقت ترمجته  211
يف مؤلفاته فاملقصود هبما اإلمام الرافعي " الشيخني"عبارة مىت أطلق ابن حجر   212

 واإلمام النووي
 مل أجد نص هذا السؤال يف فتاويه  216
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 [صورة الجواب ] 

 ،وعرف ططه ،أئمة مذهبه وإذا وصل للمقلد إفتاء بعض)
 .والعمل مبا فيه ،أو أطربه بذلك عدل عنه جاز له االعتماد عليه

وإن أمكنه أن حيتاط ويسأل غريه إن تيسر ليغلب على الظن أن ما 
وال جيوز ملن  ،أفىت به هو املعتمد يف املذهب فهو الورع واالحتياط

قطعا من مل يصل لرتبة اإلفتاء أن يفيت أحدا إال مبا هو معلوم 
، ذكر والوتر مندوب ،الوضوء ,21(يف)كالنية واجبة   ،مذهبه
  .وغريها 211يف الروضة 214ذلك

لكن إذا كان  ،فال يفيت فيه بشيئ 226وأما يف غري ذلك
وأطرب عن إمام أو كتاب موثوق به حبكم يف مسألة معينة  ،عدال

 229اهـ. (واهلل سبحانه وتعاىل أعلم .جاز اعتماد طربه

 

 
                                                           

 والصحيح ما أثبته هنا" والوضوء"يف األصل   ,21
 اي اإلمام النووي  214
 (( روضة الطالبني وعمدة املفتني )) أي  211
 أي يف شيئ مل يكن معلوما قطعا من املذهب الشافعي  226
 (1/924: الفتاوى الفقهية الكربى )انظر   229
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 [الفتوى  تورع السلف عن] 

 222(( خمتصرها)) يف  223(( الفوائد املكية)) قال صاحب 
ويقينه يف  221ورعهالقوي يف  ،لدينه ءاملستربي ،وليتحر املوفق): 

أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على : " 222فقد ورد عن املختار ،فتواه
  226."(النار

                                                           
 - 9322) هو علوي بن أمحد بن عبد الرمحن السقاف الشافعي املكي  223

. نقيب السادة العلويني مبكة، وأحد علمائها:  (م 9196 - 9421= هـ  9222
هـ بدعوة  9299سنة " حلج"هـ وهاجر بعائلته اىل  9314سنة ولد هبا، وويل النقابة 

مكة فاستمر اىل أن  وعاد إىل ,923فأقام إىل سنة ( الفضل بن علي)من أمريها 
القول "و " فتح العالم بأحكام السالم"و " ترشيح املستفيدين":  كتب منها  له. تويف

و " الفوائد املكية"و " املهم من حقوق إطواننا املسلمني اجلامع املتني يف بعض
األنبياء الذين جيب  "ومنظومة يف " ع النجيح يف أحكام صالة التسابيحالقول اجلام"

و "مصطفى العلوم"و " جمموعة"و " نظم يف معرفة الوقت والقبلة"و " ماإلميان هب
ورسائل يف النحو ". ب الراغب فيما حيتاج إليه الطالبمطل"و " أنساب أهل البيت"

 (1/311: األعالم )انظر . والفلك احلساب وامليقات، وغري ذلك
 (22) خمتصر الفوائد املكية فيما حيتاجه طلبة الشافعيةيف أي   222
 والصحيح ما أثبته هنا ،"روعه"يف األصل  221

 أي عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  222
 "بلفظ ( 921: برقم )رواه الديلمي يف سننه عن عبد اهلل بن جعفر مرسال   226

وضعفه الشيخ األلباين يف سلسلته الضعيفة  ".أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار
 (9491: برقم )
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ومن  ،والتابعني ،وليتأمل أحوال السلف الصاحل من الصحابة
مع أمكنية أقدامهم  ،بعدهم من علماء الدين من حتريهم يف الفتوى

 .وبعدهم عن األهواء ،وقوة اجتهادهم ،يف العلوم

رمحه اهلل تعاىل أجاب على  ,22حىت روي أن اإلمام مالك
واهلل ) : 224وقال يف الباقي ،أربع مسائل من أربعني مسألة

  221.(أعلم

                                                           
 - 12) بن أنس بن مالك األصبحي احلمريي، أبو عبد اهللمالك اإلمام هو   ,22
إمام دار اهلجرة، وأحد األئمة األربعة عند أهل (: م 12, - 93,= هـ  9,1

كان صلبا يف دينه، بعيدا عن . السنة، وإليه تنسب املالكية، مولده ووفاته يف املدينة
إليه الرشيد العباسي  ووجه. األمراء وامللوك، وشي به فضربه سياطا اخنلعت هلا كتفه

العلم يؤتى، فقصد الرشيد منمله واستند إىل اجلدار، فقال : ليأتيه فيحدثه، فقال
يا أمري املؤمنني من إجالل رسول اهلل إجالل العلم، فجلس بني يديه، : مالك

ناس حيملهم على العمل به، فصنف وسأله املنصور أن يضع كتابا لل. فحدثه
" الرد على القدرية"ورسالة يف " املسائل"وكتاب يف " الوعظ"وله رسالة يف ". املوطأ"

 (,2/32: األعالم )انظر ". تفسري غريب القرآن"و " النجوم"وكتاب يف 
 يف ستة وثالثني منهاأي   224
. وقد تواترت هذه القصة عند األصوليني". ال أدري"ويف روايات متعددة قال   221

: ، روضة الناظر وجنة املناظر 3/241: املستصفى يف علم األصول )انظر 
، كشف األسرار شرح أصول 1/961: ، اإلحكام يف أصول األحكام 3/224

، رفع 2/344: ، بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب ,1/9: البمدوي 
، هناية السول شرح منهاج الوصول 9/312: احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب 
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 : تعاىل قال يف مثان مسائلبا حنيفة رمحه اهلل وأن اإلمام أ
  266.(ال أدري)

  269.(ال أدري) : محد بن حنبل يكير من قولوكان اإلمام أ

اإلمام الشافعي رضي اهلل عنه عن  263وسأل حممد بن احلكم
 : أكان فيها طالق أو مرياث أو نفقة جتب أو شهادة؟ فقال ،املتعة

  262.(واهلل ما ندري)

  .سلف الصاحلمع أن هؤالء من أجل ال
                                                                                                                                       

، البحر احمليط 9/34: شرح التلويح على التوضيح  ، 2/236: وافقات ، امل99:
: ، إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول ,4/32: يف أصول الفقه 

3/396) 
 (9/32:  املهذب يف علم أصول الفقه املقارن)انظر   266
 (9/31:  املهذب يف علم أصول الفقه املقارن)انظر   269
هـ  364 - 943)هو حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم، املصري، أبو عبد اهلل   263
كان مالكي . انتهت اليه الرياسه يف العلم مبصر. فقيه عصره( : م 443 - 14,= 

ومحل يف فتنة القول خبلق . املذهب، والزم اإلمام الشافعي، مث رجع إىل مذهب مالك
له كتب كيرية، منها . فرد إىل مصر، وتويف هباالقرآن، إىل بغداد، فلم جيب ملا طلبوه، 

وهو اسم : قال طاش كربى زاده( الرد على الشافعي فيما طالف فيه الكتاب والسنة)
سرية )و ( أدب القضاة)و ( رد على فقهاء العراق)و ( أحكام القرآن)، ومنها !قبيح

 (6/332: األعالم )انظر (. عمر بن عبد العميم
 (9/31:  م أصول الفقه املقارناملهذب يف عل)انظر   262



114 
 

رضي اهلل عنه  261وكان أمري املؤمنني علي ابن أيب طالب
، قالوا (ثالثا ,26على كبدي 266وأبردها) : 262(يقول) وكرم وجهه

أن يسأل الرجل عما مل يعلم ): وما ذاك يا أمري املؤمنني؟ قال 
  264.("اهلل أعلم" : فيقول

جنة العلم ال ): رضي اهلل عنه  261وعن ابن عباس
 2,9اهـ 2,6.(أدري

                                                           
:  (هـ 16 -ق هـ  32)بن عبد املطلب اهلامشي القرشي هو علي بن ايب طالب  261

مري املؤمنني، رابع اخللفاء الراشدين ولد مبكة، وريب يف حجر النيب صلى اهلل عليه أ
انت اطي، وويل : وسلم، وملا آطى النيب صلى اهلل عليه وسلم بني اصحابه قال له

اخلالفة بعد مقتل عيمان بن عفان وقام عدد من الصحابة يطلبون القبض على قتلة 
عيمان وقتلهم، فرتيث، فكانت وقعة اجلمل بينه وبني عائشة بنت ايب بكر الصديق 
وطلحة والمبري وغريهم، وظفر علي فيها، مث وقعة صفني بني علي ومعاوية، مث وقعة 

ن مسوا باخلوراج، وأقام علي بالكوفة إىل ان قتله النهروان بني علي واباة التحكيم الذي
ططبه واقواله ورسائله : من آثاره. رمضان ,9عبد الرمحن بن ملجم املرادي غيلة يف 

 (993/,: معجم املؤلفني )انظر . مجعت يف كتاب مسي هنج البالغة
 زيادة من احملقق لتمام السياق  262
 اوالصحيح ما أثبته هن" وآبردها" يف األصل   266
 بدون ياء املتكلم" الكبد"يف رواية الدارمي   ,26
 941هذا األثر رواه الدارمي يف سننه برقم   264

 -ق هـ  2) ي، أبو العباسهو عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب القرشي اهلامش  261
ونشأ يف بدء . ولد مبكة .ليليب اجلاحرب االمة، الصح:  (م ,64 - 691= هـ  64
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 [في اختالف األئمة رحمة األمة ]

وها أنا أقدم  ،ولنرجع ملا حنن بصدده من بيان التقليد ،هذا
 :  2,3فأقول ،كالما يناسبه  لك

بعد  2,1،((اخلريات احلسان))يف  2,2قال الشيخ ابن حجر
فعليكم ) : 2,6وصححه 2,2،(اطتالف أميت رمحة)ما نقل حديث 

                                                                                                                                       

. عصر النبوة، فالزم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وروى عنه األحاديث الصحيحة
وكف بصره يف آطر عمره، فسكن الطائف، وتويف . وشهد مع علي اجلمل وصفني

وكان آية يف احلفظ، أنشده ابن أيب  . حدييا 9666له يف الصحيحني وغري مها . هبا
فحفظها يف مرة واحدة، " أمن آل نعم أنت غاد فمبكر: "اطلعهربيعة قصيدته اليت م

. وهي مثانون بيتا، وكان إذا مسع النوادب سد أذنيه بأصابعه، خمافة أن حيفظ أقواهلن
تفسري "وينسب إليه كتاب يف . كر فضائلهوحلسان بن ثابت شعر يف وصفه وذ 

آية فجاء تفسريا كل   مجعه بعض أهل العلم من مرويات املفسرين عنه يف" القرآن
 (12- 1/11: األعالم )انظر . حسنا
: شرح خمتصر الروضة )انظر . هذا القول حمكي أيضا عن اإلمام مالك  2,6

9/92,) 
 (21-22: خمتصر الفوائد املكية ): انظر   2,9
 الفاجيتاين رمحه اهلل تعاىل القائل الشيخ أمحد دحالن  2,3
 ابن حجر اهليتمي الشافعيالشيخ أي   2,2
البن  (( اخلريات احلسان يف مناقب اإلمام األعظم أيب حنيفة النعمان)) أي   2,1

 حجر اهليتمي املكي
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أهل السنة واجلماعة يف  ،أن تعتقدوا أن طالف أئمة املسلمني
 ،وله سر لطيف أدركه العاملون ،ورمحة واسعة ،الفروع نعمة كبرية

  .الغافلون ,,2املعرتضونوعمي عنه 

وعليكم أن حتذروا من التعرض ملذهب أحد من األئمة 
وعادة اهلل يف  ،فإن حلومهم مسمومة ،اجملتهدين بالطعن والنقص

أو إىل مذهبه  ،ممن تعرض إىل واحد منه، فمنقصتهم معلومة
 2,4اهـ. (يهلك قريبا

                                                                                                                                       
ذكره البيهقي يف  : "قال العراقي (. ,9/3)الغمايل يف اإلحياء اإلمام رجه أط  2,2

اطتالف »رسالته األشعرية تعليقا وأسنده يف املدطل من حديث ابن عباس بلفظ 
: املغين عن محل األسفار يف األسفار )انظر ." عيفوإسناده ض« أصحايب لكم رمحة

بأنه مل ير اللفظ املذكور يف حديث ولكن معناه صحيح؛ ألنه : قال الرملي . (26
رواه الشيخ نصر « اطتالف أميت رمحة للناس»عمل هبا مقلدا له فيها ويغين عنه 

ن حممد من املقدسي يف كتاب احلجة مرفوعا ورواه البيهقي يف املدطل عن القاسم ب
حنوه، وعن عمر بن عبد العميم أنه كان يقول ما سرين لو  قوله وعن حيىي بن سعيد

مل خيتلفوا؛ ألهنم لو مل خيتلفوا مل تكن  -صلى اهلل عليه وسلم  -أن أصحاب حممد 
 (1/219: فتاوى الرملي )انظر  .رطصة

 اجلمهورديث هبذا اللفظ ضعيف عند حلال فاإأي وصححه من حيث املعىن و   2,6
 والصحيح ما أثبته هنا" املقرضون"يف األصل   ,,2

378
 (15-11:  خمتصر الفوائد املكية فيما حيتاجه طلبة الشافعية)انظر   
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فتاوى ))نقال عن  246((بغية املسرتشدين))يف  2,1وقال
 ،صرح األئمة بأنه ال جيوز تعاطى ما اطتلف فيه):  249((الكردي

وغريه االتفاق  242بل نقل ابن حجر 243.لهما مل يقلد القائل حب
ولو  ،سواء كان اخلالف يف املذهب أو غريه، عبادة أو غريها ،عليه

 .مع من يرى حل ذلك

                                                           
 عبد الرمحن بن حممد بن حسني بن عمر باعلوي الشافعيالقائل الشيخ   2,1
عبد الرمحن بن حممد بن حسني بن للشيخ ( 36: بغية املسرتشدين : )انظر   246
 باعلوي الشافعيعمر 

 9,92= هـ  9911 - ,993) الشيح الكردي هو حممد بن سليمان الكردي 249
ولد بدمشق، ونشأ يف . فقيه الشافعية بالديار احلجازية يف عصره:  (م 9,46 -

جالية اهلم )و ( الفتاوى)من كتبه . املدينة، وتوىل إفتاء الشافعية فيها إىل أن تويف
فتح القدير باطتصار متعلقات )و ( حوائج اإلنسانوالتوان عن الساعي لقضاء 

شرح )و ( احلواشي املدنية على شرح ابن حجر للمقدمة احلضرمية)و ( نسك األجري
حاشية على )و ( عقود الدرر يف مصطلحات حتفة ابن حجر)و ( فرائض التحفة

فتح ) و( الفوائد املدنية فيمن يفىت بقوله من أئمة الشافعية)و ( شرح الغاية للخطيب
اليغر البسام )و ( كاشف الليام عن حكم التجرد قبل امليقات بال إحرام)و ( الفتاح

انظر (. زهر الرىب يف بيان أحكام الربا)و ( عن معاين الصور اليت يموج فيها احلكام
 (6/929: األعالم )

والصحيح ما أثبته هنا موافقا ملا ذكر يف نسخة كتاب بغية " جبله"يف األصل   243
 شدين الذين رجعت إليهاملسرت 

 أي ابن حجر اهليتمي املكي 242
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أو   ،كاننعم إمنا يأمث من قصر برتكه تعلم ما لممه مع اإلم
نقله ولو  ،أما من عجم عنه .ان مما ال يعذر أحد جبهله لشهرتهك

فريتفع تكليفه كما قبل  ،وممونه ،طر إىل حتصيل ما يسد رمقهضأو ا
 242ـاه .241(ورود الشرع، قاله يف التحفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (96/992: حتفة احملتاج يف شرح املنهاج : )انظر   241
 (36: بغية املسرتشدين ) :انظر   242
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 [التقليد تعريف ] 

فتح ))يف  ,24وابن اجلمال ((فتاويه))يف  246قال السيد عمر
من غري  ،طذ والعمل بقول اجملتهدينالتقليد هو األ):  244((اجمليد
فقد  ،فمىت استشعر العامل أن عمله موافق لقول إمام .دليله معرفة
 241انتهى. (وال حيتاج إىل التلفظ بالتقليد ،قلده

 

 

 

                                                           
 سبقت ترمجته  246

هو علي بن أيب بكر بن علي نور الدين ابن اجلمال املصري بن أيب بكر بن   ,24
= هـ  96,3 - 9663) علي ابن يوسف األنصاري اخلمرجي املكي الشافعي

ووفاته مبكة، له تصانيف،  فقيه فرضي، من العلماء مولده:  (م 9669 - 9212
و " ائض املنهاجفر كايف احملتاج ل"و " جملموع الوضاح على مناسك اإليضاحا"منها 

حلجازية يف األعمال التحفة ا"و "  الرائض يف فين احلساب والفرائضقرة عني"
 (,1/36: األعالم )انظر ". فتح الوهاب على نمهة احلساب "و " احلسابية

 للشيخ ابن اجلمال املتقدم ذكره( 9ص ) أي فتح اجمليد بأحكام التقليد  244
( 1/311)كري يف إعانة الطالبني ذكر هذا القول أيضا كل من الشيخ ب  241

 (29)والشيخ علوي السقاف يف خمتصر الفوائد املكية 
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 [شروط صحة التقليد ] 

 :  213وشروط التقليد ستة: ) 219وغريه 216اجلمال ابنوقال 

، لتتمكن به مدونا 212أن يكون مذهب املقلد : (األول)
املسألة  212كونب ،ويتحصل له العلم اليقيين األنظار، 211فيه تعاقب

 . املقلد هبا من هذه املذاهب

بفتحها  ،لشروط – بكسر الالم -حفظ املقلد  : (الثاني)
  .يف تلك املسألة

                                                           
 وقد جاء هذا القول يف كتاب ، لعل الصحيح ما أثبته هنا،"ابن" يف األصل  216

 (وما بعدها ,ص )فتح اجمليد ب الشيخ ابن اجلمال الشهري
كنحو الشيخ بكري الشافعي صاحب اإلعانة والشيخ علوي السقاف الشافعي    219

 .والشيخ العليجي يف التذكرة يف خمتصر الفوائد املكية
 وما بعدها 1/311: إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني : انظر   213
 بفتح الالم  212
آطر هو  لفظا( 16)كذا يف األصل، وقد رأيت يف خمتصر الفوائد املكية    211

 "عواقب"
 (16: خمتصر الفوائد املكية )انظر . والصحيح ما أثبته هنا" يكون"يف األصل   212
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أن ال يكون التقليد فيما ينقض فيه قضاء  : (الثالث)
أو اإلمجاع  ،والسنة ،الكتاب بأن ال يكون طالف نص ،القاضي

 . والقياس اجللي

ذكر ):  ,21(( تنوير البصائر)) يف  216قال الشيخ ابن حجر
منها نفي طيار  ،ئمة لبعض ما ينقض فيه قضاء القاضي أميلةاأل

وإثبات قتل  ،ونفي القود يف امليل ،ونفي إثبات العرايا ،اجمللس
 214،وصحة نكاح الشغار ،وصحة بيع أم الولد ،مسلم بذمي
وصحة  ،ونكاح زوجة املفقود بعد أربع سنني مع عدة ،ونكاح املتعة

 211انتهى. (حترمي الرضاع بعد احلولني

ومما ينقض ما جاء ):  169(( كف الرعاع)) يف  166وقال
وما جاء  ،من إباحة إعارة اجلواري للوطء 163،عن عطاء بن رباح

                                                           
 أي الشيخ ابن حجر اهليتمي الشافعي  216
 مل أقف على هذا الكتاب لعله ال يمال بصورة املخطوطة  ,21
 ، والصغري ما أثبته هنا"الشعار"يف األصل   214
 (66)هذا النص أيضا الشيخ علوي السقاف يف خمتصر الفوائد املكية  ذكر  211
 القائل الشيخ ابن حجر اهليتمي املكي  166
البن حجر (( كف الرعاع عن حمرمات اللهو والسماع ))  وهو املشهور ب 169

 اهليتمي املكي
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وما جاء عن  ،من حتليل البائنة بالعقد 162عن ابن املسيب
من جواز األكل يف رمضان بعد الفجر قبل طلوع  161األعمش
اليت كاد  ،ةوغري ذلك من مذاهب اجملتهدين الشاذ ،الشمس

. (فهذه كلها ال جيوز تقليد أرباهبا ،اإلمجاع أن ينعقد على طالفها
 162انتهى

                                                                                                                                       
عطاء بن  هوواملراد به عطاء بن أيب رباح و " عطاء بن رباح"يف األصل هكذا   163

يف جند  ,3سنة  ولد. كان عبدا أسود  .أحد فقهاء التابعني ،بن صفوانأسلم 
هـ  992هـ وقيل  991تويف سنة  .فكان مفيت أهلها وحمدثهم ،ونشأ مبكة( باليمن)
 (1/322: ، األعالم 9/3,6: التاريخ األوسط )انظر . 

 92) هو سعيد بن املسيب بن حمن بن أيب وهب املخمومي القرشي، أبو حممد 162
مجع . سيد التابعني، وأحد الفقهاء السبعة باملدينة:  (م 92, - 621= هـ  11 -

. بني احلديث والفقه والمهد والورع، وكان يعيش من التجارة بالميت، ال يأطذ عطاءا
تويف . وكان أحفظ الناس ألحكام عمر ابن اخلطاب وأقضيته، حىت مسي راوية عمر

 (2/963: األعالم )انظر . باملدينة
 - 69) و سليمان بن مهران األسدي بالوالء، أبو حممد، امللقب باالعمشه  161
أصله من بالد الري، ومنشأه . تابعي، مشهور:  (م 62, - 649= هـ  914

حديث،  9266كان عاملا بالقرآن واحلديث والفرائض، يروي حنو . ووفاته يف الكوفة
 (2/922: األعالم )انظر  ."كان رأسا يف العلم النافع والعمل الصاحل": قال الذهيب

يس هذا للنعلم أن  .(912: كف الرعاع عن حمرمات اللهو والسماع )أنظر  162
 .ه املؤلف هنا باملعىن فتأملنص ما يف كف الرعاع وإمنا ساق
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بأن يأطذ من كل مذهب  ،أن ال يتبع الرطص : (الرابع)
  .بقة التكليفر  166تنحللباألسهل 

عن  ,16(( اخلادم))ويف  ،ومن مث كان األوجه أنه يفسق
األوىل ملن ابتلي بالوسواس األطذ باألطف ) : بعض احملتاطني

ولضده األطذ  ،لئال يمداد فيخرح عن عهدة الشرع ،والرطص
فتح )) يف  164يباريلكما قاله امل  ،(خيرج عن اإلباحةل لئال قباألث

  161.(( املعني

وما ذكر من أنه يفسق مبا ذكر هو ما اعتمد شيخنا ابن 
 ـاه. (وإن أمث به ،أنه ال يفسق)حجر، وقال الشيخ حممد الرملي 

بل هو  ،كما صرح به املتأطرون  ،وهذا ليس شرطا لصحة التقليد
  196.األرض املغصوبة هي الصالة يف، كنشرط لدرء اإلمث

                                                           
 ، والصحيح ما أثبته هنا"لتبخل"يف األصل   166
لإلمام بدر الدين أبو عبد اهلل حممد (( طادم الرافعي والروضة )) أي يف كتاب   ,16

هـ وهو ال يمال على صورة  11,بن هبادر بن عبد اهلل المركشي الشافعي املتوىف سنة 
 املخطوطة

زين الدين أمحد بن عبد العميم بن زين الدين بن علي بن أمحد هو الشيخ   164
 (هـ,14: املتوىف)شافعي املعربي املليباري اهلندي ال

 (691: فتح املعني بشرح قرة العني مبهمات الدين ) : انظر  161
 (19: خمتصر الفوائد املكية ) : انظر  196
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مث بضدها يف  ،أن ال يعمل بقول يف مسألة : (الخامس)
مث  ،مث باعها ،كأن أطذ شفعة اجلوار تقليدا أليب حنيفة  .عينها

فأراد أن يقلد الشافعي  ،فاستحق واحد ميله شفعة اجلوار ،اشرتاها
 199(به)ألن كال من اإلمامني ال يقول  ،فإنه ال جيوز ،ليدفعها
 193،ألنه مبين على منع التقليد بعد العمل ،وفيه نظر .حينئذ

  192.واألصح جوازه

على منع التقليد  192وابن احلاجب 191اآلمديفما نقل عن 
حممول على ما إذا بقي من آثار األول ما يلمم عليه  196بعد العمل

 . مع الياين تركب حقيقة واحدة مركبة ال يقول كل من اإلمامني

                                                           
 19: زيادة يقتضيها السياق، وقد ذكرها الشيخ علوي السقاف يف خمتصره   199
ذكر ابن احلاجب واآلمدي أنه ممنوع باتفاق، والصحيح أنه فيه طالف كما   193

: البحر احمليط يف أصول الفقه )انظر . وابن أمري احلاج احلنفي صرح به المركشي
 (931: ، القول السديد يف بعض مسائل االجتهاد والتقليد 1/666

: يف أصول الفقه البحر احمليط )انظر . وهو الذي رجحه اإلمام المركشي أيضا  192
4/246) 

والصحيح ما أثبته هنا موافقا ملا ذكره الشيخ علوي يف " األبدي" يف األصل   191
واآلمدي هو علي بن حممد بن سامل التغليب، أبو احلسن، سيف (. 19: خمتصره )

أصله . أصويل، باحث:  (م 9322 - 9926= هـ  629 - 229) الدين اآلمدي
وانتقل إىل القاهرة، فدرس . وتعلم يف بغداد والشام ولد هبا،( ديار بكر)من آمد 

وحسده يبعض الفقهاء . وحسده بعض الفقهاء فتعصبوا فيها واشتهر. فيها واشتهر
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بني قولني تتولد منهما حقيقة  ,19أن ال يلفق : (السادس)
ومن  194،مركبة ال يقول كل من اإلمامني هبا مطلقا عند ابن حجر

                                                                                                                                       

فالسفة، فخرج فتعصبوا عليه ونسبوه إىل فساد القعيدة والتعطيل ومذهب ال
ها من له حنو عشرين مصنفا،. فتويف هبا" دمشق"ومنها إىل " محاة"مستخفيا إىل 

لباب "و " أبكار األفكار"و " منتهى السول"وخمتصره " اإلحكام يف أصول األحكام"
انظر ". منري الدياجي"و " السبعاملبني يف شرح "و " دقائق احلقائق"و " األلباب

 (1/223: األعالم )
هو عيمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس، أبو عمرو مجال الدين ابن   192

فقيه مالكي، من كبار :  (م 9311 - 99,1= هـ  616 - 2,6)احلاجب
ونشأ يف القاهرة، ( من صعيد مصر)ولد يف أسنا . كردي األصل. املعلماء بالعربية

من تصانيفه . بوه حاجبا فعرف بهوكان أ. وسكن دمشق، ومات باإلسكندرية
و " األمايل النحوية"و " املقصد اجلليل"و " خمتصر الفقه"و " الشافية"و " الكافية"
" خمتصر منتهى السول واألمل"و " ول واألمل يف علمي األصول واجلدلمنتهى الس"

 (1/399: األعالم )انظر  ."اإليضاح"و 
(. ,2/16:  التقرير والتحبري، 1/666: البحر احمليط يف أصول الفقه )انظر   196

مرة يف  شخص أنه إذا عمل عند األصوليني" ال تقليد بعد العمل"اعلم أن معىن 
مبذهب يف طالق أو عتاق أو غريها واعتقده وأمضاه ففارق الموجة ميال  مسألة

واجتنبها وعاملها معاملة من حرمت عليه واعتقد البينونة بينه وبينها مبا جرى منه من 
اللفظ ميال فليس له أن يرجع عن ذلك ويبطل ما أمضاه ويعود إليها بتقليد ثانيا 

ليس له التقليد بعد العمل وال يرجع عما قلد  مهلا غري اإلمام األول فهذا معىن قو إمام
 (.932: القول السديد يف بعض مسائل االجتهاد والتقليد )انظر . فيه وعمل به

 بعض أعمال الطهارة والصالة أو أن يعمل اإلنسان ميال يف: التلفيق هو  ,19
اإلتيان يف : أو هو  .ويف بعض العبادات مبذهب إمام آطر ،حدامها مبذهب إمامإ
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فتح ))كما يف   191عند ابن زياد ويف قضية واحدة ،وافقه
من قلد إماما يف  ،(( فتاوى شيخنا)) ويف ): وعبارته  136.((املعني

مسألة لممه أن جيري على قضية مذهبه يف تلك املسألة ومجيع ما 
من احنرف عن عني الكعبة وصلى إىل  139(على) فيلمم ،يتعلق هبا

أليب حنيفة ميال أن ميسح يف وضوئه من الرأس  133جهتها مقلدا
 ،قدر الناصية وأن ال يسيل من بدنه بعد الوضوء دم وما أشبه ذلك

 .(باتفاق املذهبني فليتفطن لذلك 132وإال كانت صالته باطلة
 131انتهى

  
                                                                                                                                       

وقد اطتلف العلماء .  يقول هبا أحد من اجملتهدين السابقنيمسألة واحدة بكيفية ال
املتأطرين قال مبنعه، وبعضهم  الشافعية يف حكمه بعضهم ميل اإلمام القرايف ومجهور

القول السديد يف بعض مسائل االجتهاد ): انظر . اآلطر ميل احلنفية قال جبوازه
 (116:  لههال يسع الفقيه جأصول الفقه الذي ، ,4:  والتقلي

 أي ابن حجر اهليتمي املكي  194
 سبقت ترمجته  191

 (691: فتح املعني بشرح قرة العني مبهمات الدين : )انظر   136
 هامل أجدسخة لفتح املعني املطبوعة ويف الن" على"هكذا يف األصل مع وجود   139
  ، والصحيح ماأثبته هنا"معلدا"يف األصل   133
 .، وزدت بعُد كلمات أراد املصنف نقلها بإمتامةما يف املخطوط إىل هنا انتهى  132
وهو أنه يلمم املقلد اعتقاد أرجحية أو مساواة مقلده : وزاد بعضهم شرطا سابعا  131
 (1/311: على حل ألفاظ فتح املعني إعانة الطالبني )انظر . للغري
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 دار اهلداية: جمموعة من احملققني، الناشر: ، احملقق(هـ9362: املتوىف)مبرتضى، المابيدي 

تيسري بن : ، احملقق(هـ326: املتوىف)أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري : التاريخ األوسط  (55
وجملد  1: ، عدد األجماء3662 – 9136األوىل، : الرياض، الطبعة –لرشد دار ا: سعد، الناشر

 للفهارس
، (هـ1,6: املتوىف)أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي : التبصرة في أصول الفقه  (53

 9162األوىل، : دمشق، الطبعة –دار الفكر : حممد حسن هيتو، الناشر. د: احملقق
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عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي : صول الفقه التحبير شرح التحرير في أ (54
. عوض القرين، د. عبد الرمحن اجلربين، د. د: ، احملقق(هـ442: املتوىف)الدمشقي الصاحلي احلنبلي 

م، 3666 -هـ 9139األوىل، : الرياض، الطبعة/ السعودية  -مكتبة الرشد : أمحد السراح، الناشر
 4: عدد األجماء

سليمان بن حممد بن عمر الُبَجيـَْرِميا املصري الشافعي : حبيب على شرح الخطيب تحفة ال (51
 1:م، عدد األجماء9112 -هـ 9192: دار الفكر، تاريخ النشر: ، الناشر(هـ9339: املتوىف)

أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي، روجعت : تحفة المحتاج في شرح المنهاج  (56
املكتبة التجارية الكربى مبصر لصاحبها : نة من العلماء، الناشرعلى عدة نسخ مبعرفة جل: وصححت

 م 9142 -هـ  ,922: بدون طبعة، عام النشر: مصطفى حممد، الطبعة
حممود بن أمحد بن حممود بن خبتيار، أبو املناقب شهاب الدين : تخريج الفروع على األصول  (57

: بريوت، الطبعة –مؤسسة الرسالة : حل، الناشرحممد أديب صا. د: ، احملقق(هـ626: املتوىف)الماجْناين 
 9214اليانية، 

: املتوىف)عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي : تقرير االستناد في تفسير االجتهاد  (58
األوىل، : االسكندرية، الطبعة –دار الدعوة : فؤاد عبد املنعم أمحد، الناشر. د: ، احملقق(هـ199

9162 
أبو عبد اهلل، مشس الدين حممد بن حممد بن حممد املعروف بابن أمري حاج : ر التقرير والتحبي ( 5

 -هـ ,919: دار الفكر بريوت، الطبعة: ، الناشر(هـ4,1: املتوىف)ويقال له ابن املوقت احلنفي 
 2، عدد األجماء .م9116

املعايل، ركن عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلويين، أبو : التلخيص في أصول الفقه  (31
عبد اهلل جومل النبايل وبشري أمحد العمري، : ، احملقق(هـ1,4: املتوىف)الدين، امللقب بإمام احلرمني 

 2: بريوت، عدد األجماء –دار البشائر اإلسالمية : الناشر
، أبو : التمهيد في تخريج الفروع على األصول  (31 عبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي الشافعيا

 –مؤسسة الرسالة : حممد حسن هيتو، الناشر. د: ، احملقق(هـ3,,: املتوىف)ال الدين حممد، مج
 9166األوىل، : بريوت، الطبعة

حممد بن علي بن حسني مفىت املالكية : تهذيب الفروق والقواعد السنية في األسرار الفقهية  (35
دين أمحد بن إدريس ، وهو يف ضمن كتاب الفروق أليب العباس شهاب ال(هـ,926)مبكة املكرمة 

بدون طبعة : عامل الكتب، الطبعة: ، الناشر(هـ641: املتوىف)بن عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف 
 1: وبدون تاريخ، عدد األجماء

، (هـ1,3: املتوىف)حممد أمني بن حممود البخاري املعروف بأمري بادشاه احلنفي : تيسير التحرير  (33
 3×  1: عدد األجماء بريوت، –دار الفكر : الناشر

 –دار املعرفة : أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي، الناشر : جامع العلوم والحكم  (34
 ه9164بريوت، الطبعة األوىل ، 
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عبد الكرمي بن علي بن حممد : الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح  (31
 -هـ  9136األوىل، : اململكة العربية السعودية، الطبعة -اض الري -مكتبة الرشد : النملة، الناشر

 م 3666
أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن : جزء من شرح تنقيح الفصول في علم األصول  (36

ناصر بن علي بن ناصر : ، إعداد الطالب(هـ641: املتوىف)عبد الرمحن املالكي الشهري بالقرايف 
: محمة بن حسني الفعر، الناشر/ فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور: إشراف، (رسالة ماجستري)الغامدي 

: م، عدد األجماء 3666 -هـ  9139: جامعة أم القرى، عام النشر -رسالة علمية، كلية الشريعة 
3 

، وهي يف (هـ,964)الضياء نور الدين بن علي الشرباملسي األقهري  وأب: حاشية الشبراملسي  (37
اج إىل شرح املنهاج لشمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محمة شهاب ضمن كتاب هناية احملت

 -ط أطرية : دار الفكر، بريوت، الطبعة: ، الناشر(هـ9661: املتوىف)الدين الرملي 
 4: م، عدد األجماء9141/هـ9161

حسن بن حممد بن حممود : حاشية العطار على شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع  (38
بدون طبعة وبدون تاريخ، : دار الكتب العلمية، الطبعة: ، الناشر(هـ9326: املتوىف)شافعي العطار ال

 3: عدد األجماء
بريوت،  –دار الفكر : أمحد سالمة القليويب وأمحد الربلسي عمرية، الناشر: حاشيتا قليوبي وعميرة  ( 3

 م9112-هـ9192بدون طبعة، : ، الطبعة1: عدد األجماء
و أمحد بن قاسم ( هـ9269: املتوىف )عبد احلميد املكي الشرواين : لعبادي حواشي الشرواني وا (41

الكتاب حاشية على حتفة احملتاج بشرح املنهاج البن حجر اهليتمي ] ، (هـ113: املتوىف )العبادي 
 [ (هـ 6,6: املتوىف )الذي شرح فيه املنهاج للنووي ( هـ 1,1: املتوىف )

حممد أمني بن فضل اهلل بن حمب الدين بن حممد : خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر  (41
: بريوت، عدد األجماء –دار صادر : ، الناشر(هـ9999: املتوىف)احمليب احلموي األصل، الدمشقي 

1 
حممد علي بن حممد بن عالن بن إبراهيم البكري : دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين  (45

دار املعرفة للطباعة : طليل مأمون شيحا، الناشر: ، اعتىن هبا(هـ,962: املتوىف)قي الشافعي الصدي
 4: م، عدد األجماء 3661 -هـ  9132الرابعة، : لبنان، الطبعة –والنشر والتوزيع، بريوت 

ن الشافعي أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عيمان بن شافع بن عبد املطلب ب: الرسالة  (43
مكتبه احلليب، : أمحد شاكر، الناشر: ، احملقق(هـ361: املتوىف)عبد مناف املطليب القرشي املكي 

 م9116/هـ9224األوىل، : مصر، الطبعة
تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب  (44

 -عامل الكتب : ملوجود، الناشرعلي حممد معوض، عادل أمحد عبد ا: ، احملقق(هـ9,,: املتوىف)
 1: هـ، عدد األجماء9191 -م 9111األوىل، : بريوت، الطبعة/ لبنان 
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، (هـ6,6: املتوىف)أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي : روضة الطالبين وعمدة المفتين  (41
الية، الي: عمان، الطبعة -دمشق -املكتب اإلسالمي، بريوت: زهري الشاويش، الناشر: حتقيق

 93: م، عدد األجماء9119/ هـ 9193
أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة : روضة الناظر وجنة المناظر  (46

: ، الناشر(هـ636: املتوىف)اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، الشهري بابن قدامة املقدسي 
 3: م، عدد األجماء3663-هـ9132الطبعة اليانية  :مؤسسة الرياان للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة

دار اليريا : ، الناشر(هـ9139: املتوىف)حممد بن صاحل بن حممد العييمني : شرح األربعين النووية  (47
 9: للنشر، عدد األجماء

تقي الدين أبو الفتح حممد بن علي بن : شرح األربعين النووية في األحاديث الصحيحة النبوية  (48
مؤسسة الريان، : ، الناشر(هـ63,: املتوىف)ع القشريي، املعروف بابن دقيق العيد وهب بن مطي

 م 3662 -هـ  9131السادسة : الطبعة
: ، الناشر(هـ12,: املتوىف)سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين : شرح التلويح على التوضيح  ( 4

 3: بدون طبعة وبدون تاريخ، عدد األجماء: مكتبة صبيح مبصر، الطبعة
حممد بن عبد الباقي بن يوسف المرقاين املصري األزهري، : شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك  (11

 -هـ 9131األوىل، : القاهرة، الطبعة –مكتبة اليقافة الدينية : طه عبد الرءوف سعد، الناشر: حتقيق
 1: م، عدد األجماء3662

نذر حممود بن حممد بن مصطفى بن أبو امل: الشرح الكبير لمختصر األصول من علم األصول  (11
 م 3699 -هـ  9123األوىل، : املكتبة الشاملة، مصر، الطبعة: عبد اللطيف املنياوي، الناشر

تقي الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن عبد العميم بن علي الفتوحي : شرح الكوكب المنير  (15
مكتبة : المحيلي ونميه محاد، الناشر حممد: ، احملقق(هـ1,3: املتوىف)املعروف بابن النجار احلنبلي 

 1: مـ، عدد األجماء ,911 -هـ 9194الطبعة اليانية : العبيكان، الطبعة
أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري : شرح تنقيح الفصول  (13

باعة الفنية املتحدة، شركة الط: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: ، احملقق(هـ641: املتوىف)بالقرايف 
 م 91,2 -هـ  9212األوىل، : الطبعة

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب : شرح عمدة الفقه  (14
طالد بن علي بن : ، احملقق(هـ34,: املتوىف)القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي 

األوىل، : دار العاصمة، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة :حممد املشيقح، الناشر
 م,911/هـ9194

سليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطويف الصرصري، أبو الربيع، جنم : شرح مختصر الروضة  (11
مؤسسة الرسالة، الطبعة : عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، الناشر : ، احملقق (هـ96,: املتوىف )الدين 

 2: م، عدد األجماء  ,914/ هـ  ,916األوىل ،  :
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أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي : شعب اإليمان  (16
مكتبة الرشد للنشر : الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد، الناشر: ، حققه(هـ124: املتوىف)

 م 3662 -هـ  9132األوىل، : فية ببومباي باهلند، الطبعةوالتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السل
أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، : صحيح الجامع الصغير  (17

 3: املكتب اإلسالمي، عدد األجماء: ، الناشر(هـ9136: املتوىف)األشقودري األلباين 
هلل أمحد بن محدان بن شبيب بن محدان النمريي أبو عبد ا: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي  (18

 –املكتب اإلسالمي : حممد ناصر الدين األلباين، الناشر: ، احملقق(هـ612: املتوىف)احلرااين احلنبلي 
 ,921اليالية، : بريوت، الطبعة

أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب الشهري : الضروري في أصول الفقه  ( 1
دار الغرب : مجال الدين العلوي، الناشر: ، تقدمي وحتقيق(هـ212: املتوىف)بن رشد احلفيد با

 م 9111األوىل، : لبنان، الطبعة –اإلسالمي، بريوت 
سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين : المعجم األوسط  (61

: عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين، الناشر, بن حممد  طارق بن عوض اهلل: ، احملقق(هـ266: املتوىف)
 96: القاهرة، عدد األجماء –دار احلرمني 

القاضي أبو يعلى ، حممد بن احلسني بن حممد بن طلف ابن الفراء : العدة في أصول الفقه  (61
عة د أمحد بن علي بن سري املباركي، األستاذ املشارك يف كلية الشري: ، حققه(هـ124: املتوىف )

هـ  9196اليانية : بدون ناشر، الطبعة : جامعة امللك حممد بن سعود اإلسالمية، الناشر  -بالرياض 
 2: م، عدد األجماء  9116 -

عبد الباسط بن موسى بن حممد بن إمساعيل العلموي مث : العقد التليد في اختصار الدر النضيد  (65
مكتبة اليقافة : مروان العطية، الناشر/ الدكتور :، احملقق(هـ149: املتوىف)املوقت الدمشقي الشافعيا 

 م3661-هـ9131األوىل : الدينية، الطبعة
شباب  -مكتبة الدعوة : ، الناشر (هـ92,2: املتوىف )عبد الوهاب طالف : علم أصول الفقه  (63

 عن الطبعة اليامنة لدار القلم: ، الطبعة (عن الطبعة اليامنة لدار القلم)األزهر 
زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو : في شرح لب األصول غاية الوصول  (64

مصطفى : أصحاهبا)دار الكتب العربية الكربى، مصر : ، الناشر(هـ136: املتوىف)حيىي السنيكي 
 9: ، عدد األجماء(البايب احلليب وأطويه

ن املعروف بابن الصالح عيمان بن عبد الرمحن، أبو عمرو، تقي الدي: فتاوى ابن الصالح  (61
عامل , مكتبة العلوم واحلكم : موفق عبد اهلل عبد القادر، الناشر. د: ، احملقق(هـ612: املتوىف)

 ,916األوىل، : بريوت، الطبعة –الكتب 
: ، مجعها(هـ,12: املتوىف)شهاب الدين أمحد بن محمة األنصاري الرملي الشافعي : فتاوى الرملي  (66

، (هـ9661: املتوىف)د بن أيب العباس أمحد بن محمة شهاب الدين الرملي ابنه، مشس الدين حمم
 1: املكتبة اإلسالمية، عدد األجماء: الناشر
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أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي السعدي األنصاري، شهاب : الفتاوى الفقهية الكبرى  (67
حجر اهليتمي، الشيخ عبد تلميذ ابن : ، مجعها(هـ1,1: املتوىف)الدين شيخ اإلسالم، أبو العباس 

: املكتبة اإلسالمية، عدد األجماء: ، الناشر(هـ 143التوىف )القادر بن أمحد بن علي الفاكهي املكي 
1 

دار املعرفة : أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس، الناشر : الفتاوى الكبرى البن تيمية  (68
 2: سنني حممد خملوف، عدد األجماء ح: ، حتقيق 9246بريوت، الطبعة األوىل ،  –

علي بن أيب بكر بن اجلمال األنصاري اخلمرجي الشافعي املكي : فتح المجيد بأحكام التقليد  ( 6
مركم نوعية الفقه االسالمي، / سامل بن صاحل باحطاب، الناشر : ، الناسخ (هـ 96,3: املتوىف )

 ه9132اهلند، الطبعة األوىل، 
زين الدين أمحد بن عبد العميم بن زين الدين بن : فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين  (71

 األوىل: دار بن حمم، الطبعة: ، الناشر(هـ,14: املتوىف)علي بن أمحد املعربي املليباري اهلندي 
سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري، : فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب  (71

بدون طبعة وبدون تاريخ، عدد : دار الفكر، الطبعة: ، الناشر(هـ9361: املتوىف)املعروف باجلمل 
 2:األجماء

أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران العسكري : الفروق اللغوية  (75
م واليقافة للنشر دار العل: حممد إبراهيم سليم، الناشر: ، حققه وعلق عليه(هـ212حنو : املتوىف)

 مصر -والتوزيع، القاهرة 
: ، الناشر(هـ2,6: املتوىف)أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي : الفصول في األصول  (73

 1:م، عدد األجماء9111 -هـ 9191اليانية، : وزارة األوقاف الكويتية، الطبعة
: املتوىف)ن مهدي اخلطيب البغدادي أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد ب: الفقيه و المتفقه  (74

السعودية،  –دار ابن اجلوزي : أبو عبد الرمحن عادل بن يوسف الغرازي، الناشر: ، احملقق(هـ162
 3: ه، عدد األجماء9139اليانية، : الطبعة

حممد بن احلسن بن العريبا بن حممد احلجوي اليعاليب : الفكر السامي في تاريخ الفقه اإلسالمي  (71
 -األوىل : لبنان، الطبعة-بريوت-دار الكتب العلمية : ، الناشر(هـ92,6: املتوىف)الفاسي  اجلعفري
 3: م، عدد األجماء9112 -هـ9196

حممد َعْبد احَليا بن عبد الكبري ابن حممد احلسين اإلدريسي، املعروف بعبد احلي : فهرس الفهارس  (76
بريوت ،  -دار الغرب اإلسالمي : اشرإحسان عباس، الن: ، احملقق(هـ9243: املتوىف)الكتاين 

 3: ، عدد األجماء9143، 3: الطبعة
زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن علي بن زين العابدين : فيض القدير  (77

: مصر، الطبعة –املكتبة التجارية الكربى : ، الناشر(هـ9629: املتوىف)احلدادي مث املناوي القاهري 
 6: ، عدد األجماء9226األوىل، 
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سورية،  –دمشق . دار الفكر:سعدي أبو جيب، الناشر: القاموس الفقهي لغة واصطالحا  (78
 9: م، عدد األجماء 9144= هـ  9164م الطبعة اليانية  9112تصوير :الطبعة

أبو املظفر، منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزى : قواطع األدلة في األصول  ( 7
حممد حسن حممد حسن امساعيل : ، احملقق(هـ141: املتوىف)التميمي احلنفي مث الشافعي السمعاين 

م، عدد 9111/هـ9194األوىل، : دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة: الشافعي، الناشر
 3: األجماء

روي حممد بن عبد العظيم املكي الرومي املو : القول السديد في بعض مسائل االجتهاد والتقليد  (81
عدنان سامل , جاسم مهلهل الياسني : ، احملقق(هـ9669: املتوىف)احلنفي امللقب بابن ُمالا فـَرُّوخ 

 9144األوىل، : الكويت، الطبعة –دار الدعوة : الرومي، الناشر
عبد العميم بن أمحد بن حممد، عالء الدين البخاري : كشف األسرار شرح أصول البزدوي  (81

بدون طبعة وبدون تاريخ، عدد : دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: ، الناشر(هـ26,: املتوىف)احلنفي 
 1: األجماء

أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي السعدي : كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع  (85
 عبد احلميد األزهري: ، احملقق(هـ1,1: املتوىف)األنصاري، شهاب الدين شيخ اإلسالم، أبو العباس 

أبو بكر بن حممد بن عبد املؤمن بن حريم بن معلى : خيار في حل غاية اإلختصار كفاية األ (83
علي عبد احلميد بلطجي وحممد : ، احملقق(هـ431: املتوىف)احلسيين احلصين، تقي الدين الشافعي 

 9111األوىل، : دمشق، الطبعة –دار اخلري : وهيب سليمان، الناشر
، (هـ1,6: املتوىف)اهيم بن علي بن يوسف الشريازي أبو اسحاق إبر : اللمع في أصول الفقه  (84

 .هـ 9131 -م  3662الطبعة اليانية : دار الكتب العلمية، الطبعة: الناشر
، (هـ34,: املتوىف)تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين : مجموع الفتاوى  (81

امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة جممع : عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، الناشر: احملقق
 م9112/هـ9196: النبوية، اململكة العربية السعودية، عام النشر

أبو زكريا حميي الدين حيىي بن (( : مع تكملة السبكي والمطيعي))المجموع شرح المهذب  (86
 دار الفكر: ، الناشر(هـ6,6: املتوىف)شرف النووي 

بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين أبو عبد اهلل حممد : المحصول  (87
: الدكتور طه جابر فياض العلواين، الناشر: ، دراسة وحتقيق(هـ666: املتوىف)الرازي ططيب الري 

 م ,911 -هـ  9194اليالية، : مؤسسة الرسالة، الطبعة
لعريب املعافري االشبيلي القاضي حممد بن عبد اهلل أبو بكر بن ا: المحصول في أصول الفقه  (88

عمان،  –دار البيارق : سعيد فودة، الناشر -حسني علي اليدري : ، احملقق(هـ212: املتوىف)املالكي 
 9111 -هـ 9136األوىل، : الطبعة
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حممد بن علي بن أمحد بن عمر بن يعلى، أبو عبد اهلل، بدر الدين : مختصر الفتاوى المصرية  ( 8
مطبعة السنة : حممد حامد الفقي، الناشر -عبد اجمليد سليم : احملقق، (هـ4,,: املتوىف)البعليا 

 تصوير دار الكتب العلمية -احملمدية 
: املتوىف )علوي بن أمحد السقاف الشافعي  : فيما يحتاجه طلبة الشافعية مختصر الفوائد المكية (1 

بريوت، الطبعة  يوسف بن عبد الرمحن املرعشلي، دار البشائر اإلسالمية،: ، حتقيق (هـ 9222
 هـ  9132األوىل، سنة 

ابن اللحام، عالء الدين أبو : المختصر في أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل  (1 
حممد . د: ، احملقق(هـ462: املتوىف)احلسن علي بن حممد بن عباس البعلي الدمشقي احلنبلي 

 مكة املكرمة -جامعة امللك عبد العميم : مظهربقا، الناشر
 –دار السالم : على مجعة حممد عبد الوهاب، الناشر: لمدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية ا (5 

 م 3669 -هـ  9133 -اليانية : القاهرة، الطبعة
عبد القادر بن أمحد بن مصطفى بن عبد الرحيم : المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل  (3 

مؤسسة : اهلل بن عبد احملسن الرتكي، الناشرعبد . د: ، احملقق(هـ9216: املتوىف)بن حممد بدران 
 9169اليانية، : بريوت، الطبعة –الرسالة 

، (هـ262: املتوىف )أبو حامد حممد بن حممد الغمايل الطوسي : المستصفى في علم األصول  (4 
األوىل، : مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، الطبعة : حممد بن سليمان األشقر، الناشر : احملقق 
 م,911/هـ,919

: ت)جمد الدين عبد السالم بن تيمية : بدأ بتصنيفها اجلدا ]آل تيمية : المسودة في أصول الفقه  (1 
: ، مث أكملها االبن احلفيد( هـ643: ت)عبد احلليم بن تيمية : ، وأضاف إليها األب، ( هـ623

 كتاب العريبدار ال: حممد حميي الدين عبد احلميد، الناشر: ، احملقق( [هـ34,)أمحد بن تيمية 
، (هـ126: املتوىف)حممد بن علي الطيب أبو احلسني الَبْصري املعتميل : المعتمد في أصول الفقه  (6 

: ، عدد األجماء9162األوىل، : بريوت، الطبعة –دار الكتب العلمية : طليل امليس، الناشر: احملقق
3 

محدي بن عبد : هـ، احملقق 266: أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين املتوىف: المعجم الكبير  (7 
 32: م، عدد األجماء 9142اليانية، : دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة: اجمليد السلفي، الناشر

، (هـ9164: املتوىف)عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين كحالة الدمشق : معجم المؤلفين  (8 
 92: بريوت، عدد األجماءبريوت، دار إحياء الرتاث العريب  -مكتبة امليىن : الناشر

مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  (  
م، 9111 -هـ 9192األوىل، : دار الكتب العلمية، الطبعة: ، الناشر(هـ,,1: املتوىف)الشافعي 

 6: عدد األجماء
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ين الدين عبد الرحيم بن احلسني بن عبد أبو الفضل ز : المغني عن حمل األسفار في األسفار  (111
لبنان،  –دار ابن حمم، بريوت : ، الناشر(هـ466: املتوىف)الرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم العراقي 

 م 3662 -هـ  9136األوىل، : الطبعة
أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب : محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء  (111

األوىل، : بريوت، الطبعة –شركة دار األرقم بن أيب األرقم : ، الناشر(هـ263: املتوىف) األصفهاىن
 3:هـ، عدد األجماء 9136

، (هـ262: املتوىف)أبو حامد حممد بن حممد الغمايل الطوسي : المنخول من تعليقات األصول  (115
 –ان، دار الفكر دمشق بريوت لبن -دار الفكر املعاصر: الدكتور حممد حسن هيتو، الناشر: حققه 

 م 9114 -هـ  9191اليالية، : سورية، الطبعة
: املتوىف)أبو زكريا حميي الدين حيىي بن شرف النووي : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  (113

 94: ، عدد األجماء9213اليانية، : بريوت، الطبعة –دار إحياء الرتاث العريب : ، الناشر(هـ6,6
مكتبة : عبد الكرمي بن علي بن حممد النملة، دار النشر: لفقه المقارن المهذب في علم أصول ا (114

 2: م، عدد األجماء 9111 -هـ  9136: الرياض، الطبعة األوىل –الرشد 
، (هـ16,: املتوىف)إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب : الموافقات  (111

/ هـ,919دار ابن عفان، الطبعة األوىل : ، الناشرأبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: احملقق
 ,: م، عدد األجماء,911

، أبو : نهاية السول شرح منهاج الوصول  (116 عبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي الشافعيا
األوىل : لبنان، الطبعة-بريوت-دار الكتب العلمية : ، الناشر(هـ3,,: املتوىف)حممد، مجال الدين 

 م9111 -هـ9136
مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محمة شهاب الدين : اية المحتاج إلى شرح المنهاج نه (117

م، 9141/هـ9161 -ط أطرية : دار الفكر، بريوت، الطبعة: ، الناشر(هـ9661: املتوىف)الرملي 
 4: عدد األجماء

اجلويين، أبو عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد : نهاية المطلب في دراية المذهب  (118
عبد العظيم / د. أ: ، حققه وصنع فهارسه(هـ1,4: املتوىف)املعايل، ركن الدين، امللقب بإمام احلرمني 

 م,366-هـ9134األوىل، : دار املنهاج، الطبعة: حممود الدايب، الناشر
ُروس حمي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد اهلل الَعْيدَ : النور السافر عن أخبار القرن العاشر  ( 11

 9162األوىل، : بريوت، الطبعة –دار الكتب العلمية : ، الناشر(هـ9624: املتوىف)
عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد اجلويين، أبو املعايل، ركن الدين، امللقب بإمام : الورقات  (111

  عبد اللطيف حممد العبد. د: ، احملقق(هـ1,4: املتوىف)احلرمني 
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