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مقدمات

صJداتعودزينبارايصريةمؤسسات 

يعد.أما يعالْ، نبي لا من على واللام والصلاة وحده، ض الحمد 
يئنتضع أن الخيرية، باز بن الالعزJز عبالشيخ ة ®مومل فيطيب 

الأملأمء.ل الموسوم؛ءالاجتهاد الكتاب ^ا الكريم القاريء يدي 
بازبن عبدالعزيز الشح مماحة ألقاها محاصرة المائة هده وأصل 

علىالمبرية الهجرة من ١ ٤ ٠ ٦ U/ / ١ ٧ يوم الأدبي مكة نائي ل لآءها؛دق 
منيشر فيما المائة هد0 نشر يبق ولم واللام، الصلاة أقفل صاحبها 

نَءتئألاواق.سماحته علم 
العويدإبراهيم ين محمد بن عثدالعزيز د. أ. الشيخ/ فضيلة قام وقد 

.وساودْ— الله وفقه ~ وخدمتها المائة هل0 بتفرخ 
نثرهاالمي والفرائد الفوائد من مجموعة الكتاب هذا تضمن وقد 

ومنها!الحاضرة هذه ق ينثذآنيق الشيخ سماحة 
مشروعيته.وأدلة ومنزلمه الاجتهاد همية أ٠ 
رانقطاعه.القول ورد الماعة، قيام إلى باق الاجتهاد أن قرير ت٠ 
قسم.كل وبيان وخاص، مْللق إلى الاجتهاد ميم ت٠ 
الطالق.الجتهل. رومحل ن* 

الدليل.اتبلع ووجوب المهللق، للمجتهد شب الأمن. لءم ع٠ 
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اممهإلا إله لا أن وأشهد الرحيم، الرحمن العالمين، رب ممه الحمد 
الأمين،التبي ورسوله افه عبد محمدأ نبينا أن وأشهد اكالحين، ولي 
أجمعتن•وصحبه آله وعلى عليه وبارك وملم صل اللهم 

بعدحفظه ميرايثؤ جعل تعالى ف أن الإسلام دين حصائص أعظم من 
الملمبتعلم يرثونه سه على أتباعه من زكية لمحبة المي 

لمالانبثاء ؤإذ الآدبلاء، ورثة العلماء ارؤإف إليه والدعوْ وحفظه وتعاليمه 
زاذر((را،،أحدبحغل أحده ممس الملم، وويواولأدرهما يووئواديثاوا، 

الهدى،إلى محل من اريدعون وهم كيف، الوافر، الحفل من أحدوا ونعما 
بنورويبصرون الموتى، الله بكتاب يحيون الأذى، على منهم ويصرون 

قدتائه ضال من وكم أحيو0، فل لإبليس قتيل من فآكم الممى، أهل اممه 
عنينفون عليهم، الناس أثر وأقبح الناس، على أثرهم أحن فما هدوْ، 
•الجاهليزارأى وتاؤيل المبهللين، وانتحال الخالين، تحريف اممه كتاب 

يبمدا(، ٣٦٤١)ح (،  ٥٧/ ٤ ) العلم محللب على الخن، واد_، العلم، كتاب، داود، أبو روا0 ( ١ ) 
.اللففل 

٢(. ٦٨٢)-،( ٤٧انمادة)ه/ باب.اجاءفيضلالشش ؛، JU1ئاب والترض، 
٢(.^٣٢ ٨( ١ / ١ ) العلم ءلد_، على والخن، الخلماء فضل بل'ب، المثدمة، ماجه، وابن 

رالزنائمةالجهمجة على الرد كتابه مقدمة ل لهم أحمد الإمام وصف، من ( ٢) 
صههرا"ْ•





١١ jUءبم1رهزورا0 الإمام واألهاد0 الإسلام  1gibلادتاأراو 

محاورثلاثة على اشتمل تمهيدأ الرسالة هده يدي بين وصعت وقد 

ابنللأمام الأملأمء ق ®الاجتهاد الرسالة هده أصل الأول؛ المبحث 
اف.رحمه باز 

الاجتهاد.وأحكام ائل ممن الرسالة هده تضمنته ما الثازات المبحث 
والتقليدالاجتهاد ق باز ابن الإمام لأراء إلماحه الثالث؛ المحن، 

والفتوى.

أقرئأن من فهوأسهر هنا، تعالى اممه رحمه للأمام أترجم أن أشأ ولم 
أهلق حارْ وامتفاض علمتا، الدنيا ملأ فقد به، للتعريف، صفحامحتج 

ودعوته.وبدله وورعه بعلمه الزمان 

الجنان،من الأعلى الفردوس وأمكنه الإمام وارحم اغفر اللهم 
كرامتكدار ق محمد نثيلئ، مع ويرياننا ووالدينا به واجمعتا 

آمن،•

وكتبه

العويدإبراهيم بن محمد عبدالعزيزبن د. أ. 
٢٣٤٥١بإأ القميم~بريدةص. 

اه1ا@ا''آْ'اظ11133.ا؛comالييدالإلكتروف 



يخوأش jUCmأار0أمعبمأاه)أإاررسااأموأأأهاد0 قس أاإدتهأو  ١٢

الأولالحث 
مما>الأج،،ادشالإسلأما،لإئماينباد

مكةيائي ق الإمام ألقاها محاصرة نص الرسالة هذه أصل 
الأدبي•

ويتقديمالنبوJةر١، للهجرة  U١٤٠٦/ / ١ ٧ يوم ق المحاصرة وكانت 
تعالى١٢/اممة رحمه قوية إبرامم الأديب الأستاذ آنذاك المائي رئيس 

الحاصرينأصحله عن الإمام محسماحه باحايات المحاصرة وحتمت 
منها.بالموصؤع يتعلق ما بذكر هنا اكتفت 

٠٠٠

الأدبي.القال مكة نائي نقدها اكي الأنشطة جدولة ل النائي موقع أفاده كما ( ١ )
hUpUZwww.makkahclub.org.saالشبكة ل ازدي موقع 

وثلاثمائةوأربعض شن سنة مولده قولة، إبراهيم بن أمن محمد بن إبراهم هو )٢( 
حرجالعلم، أهل مجن فوالده علم يستا ل نشا الاطلاع، واسع شاعر أديب وأف، 
الوحدةلنادي رنتس وأول دورات، لثلاث الأدبي مكة نادي ترأس البعثات، مدرسة 

سنةوفاته الفلاح، مدارس إصلاح للجنة العام والأمين المكرمة، مكة ق الرياصي 
والتربية،والأدب الفكر ل الككبج من مجموعة له وألف،، وأربعمائة عشرة حس 

مقالات.مجمرمة سمر شعرية، ودواؤين 
معجمتكملة ، ٢ و"*؟/ ١ ١ / ١ يوسف رمضان حير لحمد الأعلام تتمة ينفلر/ 

١٠  ٥٠٠٢٥أبمسا له لمن المؤ 
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وهدامطلما، لا مقيدا الاجتهاد يكون رروقد تعالى! اف رحمه قال 

العلمائل مق الفلر ق يتومع لم العالم يكون فقد به، بأس لا أيقا 
ذلكل بذل وقد الفنون، من أوفن الملوم من نؤع ق جهولة وحصر 

ءه

ذلك.أوغير أوالجهاد، الأوقاف، أو الفرائض، كفن وسعه، 

الجب.كمسألة معينة أومائل مسألة ق اجتهاده حصر أنصا يكون وقد 
هذافيكون أحرى، اش مأو والهدمى، والغرقى المواريث،، ى والإخوة 
علىحرج فلا ومعتر، أنصا صحح وهو مهللقح، لا خاصا مقيدا الاجتهاد 

وأنأدلتها يحرف أن استهلاع التي المساش ل يجتهد أن ذلك، ق العالم 
ذلك(ق اض حكم من له ظهر ما محي وأن فيها، الاجتهاد ثروط لديه تتوافر 

«>ا<.

فيهايمي أن له والمواريث بصيرأ؛الفرائص الحالم كان ررإذا وقال! 
العلمفإن هويجهلها، التي الأخرى الخاو ق يفتي أن له وليس شل، 

اال٢ا.يعلم لم ما دون علم فيما يفتي أن فللعالم يتجزأ، 
بلللعالم، العالم تقليد جواز يرى لا تعالى افه رحمه كان المابعة! 

ولابه يقوم أن عليه فالواج«س، والنفلر الاجتهاد على القدرة اممه بلغه من 
غيره■يقلد 

.)ا(سالرالةصا/مآوا،'آ

•( ٦٥)الأولى المجمومة ، الكسر الجامع أطة )٢( 
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حيرعلى رروكلهم الأدلة ق النظر تطيعون يلا الذين للعامة تئيدهم 
رسولهوسنة تعالى افه كناب عليه دل الذي الحق تحرى وهدفهم وهدى، 

صإإقتيئن«را،.
لفالل بل نمرأعليهم ليس والتقليد الاجتهاد أن يرى لكنه 

بنوسفيان الثوري وسفيان راهويه بن ؤإسحاق اركالأوزاعي أمثالهم 
المعروفين'اأأ،•الأئمة من وعترهم الجراح بن وركع عينية 

يتقيدواأن الناس على يجب بأنه رروالقول تعالى! الله رحمه محال 
ءاظه،<لم.على مردود قول وجه، لا قول الأربعة بالمذاهب 

الإمامحطأ عرفج لمن ولا للمجتهد تقليدهم يجوز لا أنه يرى كما 
الأئمةمن أحد تقليد يجب ارلأ بأنه ذللن، ويعلل باجتهاده الدليل بمخالفة 
الوالسنة الكناب اتباع ق الحق لأن علمه؛ كان مهما غيرهم ولا الأربعة 

الاساالأ،.من أحد قليد تق 
الخطأيرد وأنه معصومين، غير الأئمة هؤلاء بان أيضثا ذلك ؤيعلل 

اغبكتاب العلم من شيء بعضهم ورريفوت غيرهم على يرد كما عليهم 
عندمعلوم أمر وهذا علم• بما فيفتي اف رسول سنة ومن 

١٥٢/ ٧ الفتاوى مجمؤع ( ١ ) 
)آا(.ج،رعاكاوى

.٣٦ص الرسالة _، )٣( 

)؛(ْجموعاكاوىمآه.





٢٥ز؛ىتأذةل  jUو>ا تس1وهاور اارoLم  1ulaiiJارلأأل1م 1لأدته1ومأ،ع 

إنماالتقليد أن فرر كما ا(رآ، التعصب ؤيحدث راحؤلر أنه ويرى دملماال١؛ 
الأدلة.ق النفلر يتهلح لا لمن هوضرورة 

منأحد تقليد ق لا والمنة الكتاب اتياع ق الحز  ١١قال 
لنالضرورة عند ائما مالتقليد يكون أن الأمر قصارى ؤإنما الناس، 

الشدةاال'آ،.واستقامة والفضل بالعالم عرف 
فيجبالعلم، يحمل لم ممن للعامة الإمام عند التقليد ت عشرة الرابعة 

عليه.أشكل عما واستفتاوهم العلم أهل موال حينئد الحامي على 
يتحينوالمنة بالكتاب الأخن. من يتمكن ررفالذي تعالى! اف رحمه قال 

الأهوالهوأقرب بما الخلاف، عند وياحذ الناس من أحدآ يقلد ألا عله 
العلمأهل يال أن له فالمثرؤع ذلك يستطيع لا والذي الحق، لإصابة 

ه«لن.عزوجل: اض قال كا 
العلم،أهل صوال، عليه فالواجب العالم، أهل من ليس من ®أما وقال؛ 

،•علم"أبغتر اينه ٌلرع ل يفتي أن له يجوز لا 

)>(مجمرعاكاوى
. ١١٢)أ(سوعاكاوىيم 

م/آأْ.)•ا(.جمعاسوى 
.٥٦)٤(مج٠وعاكاوىم 

سّورةالحل. ٤١٠والأية 
.٤ ١ ص الرسالة _، )٥( 
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باق.الإسلام ل الاجتهاد أن وبيتوا 
منبين هدا ل قرى ولا مغلق، الاجتهاد باب أن زعم من غلط وقد 

،.له١١وجه لا خاطئ قول فكله أو؛علءْ، قبله أو الومعلى القرون ق قاله 
الاجتهاداب بأن والثنة الكناد_ا ل المطية الأدلة أونححت وقد 

العلم.لأهل ولازم واجب بل مفتوح، 

أقث1طامأ ،ي' ١^ يجه الSكرJمت كتابه ل وجل عر اممه قال وقد 
إنَقبموأفيول إلرأقه ردوْ ّيىو ؤ، ينرعم ؛ن مت،ؤ وأثإ،أمحم أؤؤث يآيمأ 

نفىحيث المحصول ق كالرازي الشافعية بعض حا نال المجتهدش امظع اله ما 
الطالينروضة ل المؤوي وكدا ، ٧٢أ"/ المحصول ل كما زمانه ل مجتهد وحول 

اليوم®.مجتهد لا أنه على كالمجمعين ااالناس قال؛  ٩٩/ ا١ 
عندهصح به قال فمن مجتهد من العصر حلو جوار مالت عر المسالة بعضهم وبش 

الاجتهاد.انقطاع 
منالعصر حلو جواز إلى والثافعية واّلكية الحنمة من الجمهور ذهب وقد 

وبعضازلكية بعض ووافقهم التقاليد تقاة وكل الحنابلة جوازه ونفى المجتهدين، 
الشافعية.

الحوادثتجدد مع ووفائها وكمالها الشريعة حفثل أدلة بعموم يستدلون والحنابلة 
الحقعلى الأمة من طاتفة تزال لا أنه على اكاJة الأدلة بعموم وكدا والموازل، 
والاجتهاد.العلم أهل هم الوصف -رن.ا الناس أولى أن ونالوا وظاهرين، منصورين 

ارالغففح ، ٢٩٦أ/ السزول تحفة ، ١  ٤١٧٣; العدة بفلر/اورهانا/اآآ، 
.٣٧/r





٣٠ jU:سااهاوإل0 ارهام 10وأأأهاد1رروأأااام سمء 1الدتأ1ا1و 

الاجتهاد.نفس ص وهذا 

آللأوصى العاص عمروبن حديث من الصحيحين ل نث ما وهكذا 
فاجتهدالحاكم حكم ءرإذا ق-الت أنه ءؤأس،يوثؤ النبي عن عنه تعالى 

قنص وهيذا أجراال١،، فاله وأحهلأ فاجتهد حكم وإذا أجران، فاله قاصاب 
الاجتهاد.

بعمرولا والثلأم، الصلاه علمنه بحمره خاصا تشريعا هذا وليس 
جميعل هوعام بل آخر، بعمر ولا التابعين، أتباع بعمر ولا التابعين، 
هذا.يومنا بحد ما ؤإلى هذا يومنا إلى العصور، 

إلىفيه تنازعوا ما يردوا أن عليهم يجب للمومنن، عام تشريع وص 
اض.حكم إلى خلافهم يردوا وأن والرسول، اف 

ونؤغمطلق• نؤغ والاجتهادنوعان؛ 

اجتهدإذا المحاكم أجر اب ب■" والمنة بالكتاب الاعتمام كتاب البخاري رواْ )١( 
(.٧٣٥٢\،/يىا^فامحابأوأحطأ 

آأوأحهلاب، فامحاجتهد إذا الحاكم أجر بيان اب ب~ الأفقية كتاب ~ لم وم

المال.كورةالمجتهد شرومحل امحتوعب هوالذي المستقل أوالمجتهد المهللق الجتهل. )٢( 
جميعل ويفتى والمنة، الكتاب من وقواعده أصوله بتأميس تقل ويالأصوليين عند 

المؤع.أحكام 
قالمجتهد منهم و'نازل،ت مراتب على فهم منهم الطلق المجتهد مرتبة يبلغ لم ومن 

بعضق اجتهاده يكون من ومنهم عليه، والتخريج اثله وموأدلته من.هثه؛معرفته 
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والإيمان،العل، لأهل أربعة، علماء مدام، فيها الأربعة ف1لمداهّ_، 
أبوعسداضوالإمام أس، بن ماللث، والإمام العمان، حنيفة أبو الإمام؛ وهم 

حنبل.بن محمد بن أحمد أبوعبدافه والإمام الشافعي، إدريس ين محمد 
أئمةومن لمين، المعلماء حيرة من هؤلاء جميعا. عليهم اض رحمة 
والفضلالعلم ق اشتهروا ؤإنما فيهم، محصورا الحق ليس ولكن الهداة، 

ؤإحابةالأدلة، من والأحكام انر المعاس واقتبالأحكام، ق والفلر 
المل.اهب.هذه فاثتهرت، أدباع، لهم وصار علومهم فانتشرت، السائلين، 
والأوزاعيكالثوري أقوالهم إهدار يجور لا علماء أيقا فهناك ؤإلأ 
وأقفلفبلهم ومن التابعين، كار من قبلهم ومن راهوية، ن ؤإسحاق 

عليهلما مخالما بعضها يكون قد وآراء أقوال( فلهم الصحابة، من منهم 
الأربعة.الأئمة 

فيهمتتوافر الذين العلم أهل على الواج—، أن ذللئات من والمقصود 
ائلالممن حد وفيما ،، الخلافائل مق يفلروا أن الاجتهاد ثرومحل 

من^٠۶١ ويوضحوا فيها فينفلروا كلام، فيها العلم لأهل يرفإ لم التي 
يالثبيه،والشبيه بالنفلير، الفلير يلحق الحلم، أهل أوصغ التير الأدلة 
العالم.؛لغت، التي، الأدلة حس، بالأصل، والفرع 

للدليل.اجتهادهم مخالفة 
شر،  ١٣١ص الممليد بأحكام الجيد فتح ، ١ ٢ ; ١٢و ١  ٤٨ا/ الكي فتاوقر يقلو/ 
.Y٣٥٢/البنود 
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العلوممن نؤع ق جهوده وحمر العلم مسائل ل النخلر ل يتوسع لم العالم 
أوأوالأوثاف، الفرائص، كفن وسعه، ذلك ق بدل، وقد الفنون، من أوفن 

ذك.أوغير الجهاد، 

الجدكمسألة معينة ائل أوممسألة ق اجتهاده حصر أيما يكون وند 
هدافيكون أحرتم،، أومسائل والهدمى، والغرقى المواريث، 3، والإخوة 
علىحرج فلا ومعتر، وهوصحيحأيصا مهللما، لا خاصا مقيدا الاجتهاد 

وأنأدلتها يعرف، أن امتء؛لاع التي ائل المؤ، يجتهد أن ذللث، ق العالم 
قافد حكم من له ظهز ما ييى وأن فيها، الاجتهاد شرومحل لديه تتوافر 
،.ذك١١

ي<هآممقالقيم ابن العلامة ومنهم! ذك، ق الكلام العلماء أومحع قد الهم؛ 

أبوابمن باب ل مجتهلدأ يكون أن ومعناه الاجتهاد يتجزؤ الأصوليون ميه يها ذا ه١ 
الأحكامبعض ل الاجتهاد رتبة العالم فينال، بقيتها، دون ائالها مبعض أو الثريعة 

بعض.دون 

بعضبخصوصية تدلين م اره، واعتبوصحته جوازه على الأصوليين وجمهور 
علمل لبعضهم >أهه',هوئؤ النبي ومدح غيرها دون الشريعة علوم ببعض الصحابة 

سلال٠جتهادين بعض ولأن الشريحة، ائل مبكل الإلمام بمحب ولأنه مخصوص، 
بعضj( يجتهد وهولم مجتهدأ يكن لم الاجتهاد يتجزأ ولولم أعلم، لا فقال،ت 

ائل.الم
الفحول،اد إرث، a٢٤٢/المحيهل البحر ، T٥٨٦/ الروضة مختصر ثرح ينفلر/ 









1 gu> jldiblJI ءبل1وعارإ1ررم1م ساتة ارسال1مjU Cm  ٣^؛هو4ة0أ

منأويعضها العبادة هوصرف الأكثر، الشرك هو هذا بالأولياء، يمول 
أوالقبور، لأصحايب، أوالنذر أوالذبح أوالسجود أوالقول الدعاء 

ذلك،.أشبه أوما أوللأصنام للكواك_ا 

عاليهالقول فجعل ه، ؤوأد(مموؤاتأممالأممو0 ذلكت بعل قال ثم 
علم،بغير عليه القول من الشرك لأل( إلا ذلك، وما كله، هذا فوق علم بغير 

ولهذاالإسلام، نواقض من كثيرة أنولغ علم بغير عليه القول ق ويدخل 
المراس؟،.هذه وأعلى المران؟، هذه فوق علم بغير عليه القول جعل 

عليهايهللق قولأ كانت، ؤإن، فإنبما الإذم نواقض من كير ذلك ومن 
الأكثر،واذكفر الأكثر الشرك حكم ق الحقيقة ل لكنها الشرك لمغل 

ردةهذه تنقعه، أو اك، رمحق الملحن أو صإآلث4قوقلخ النبي كتكل.ي«با 
أوبالمار، أو أوبالجنة بالدين، وكالامحتهزاء أكثر. وكفر أكثر وشرك كثري 

كثري.رده فهي بالزكاة، أو بالصوم، أو بالصلاة، 
حكموق الأكثر الشرك حكم ق ولكنها شركا الناس لايميهابعص وقد 

ءهآزاثأيأش وهل العلم بغير اش على القول 
سظقيطجه>ا<.أل0 

ضتكاوي؟، هذا الخمر، أوحل اللواحل أوحل الزنا بحل القول وهكذا 

بالباطل•بل علم بغير عليه وقول ولرسوله 

التوبة.محورة من  ٦٦و  ٦٥الآ؛تين من 





1 1اودتأال1و  gw 0 :س1وهاوإ؛0 1ررم1م رأأدهاد0 اوسإام jUأ

هأ١،.وبحاوإينممحبآثويرس 
أدائهاعدم إلى الصلاة، عن التكاسل إلى الصلاة، ترك إلى هويدعو 

القيامعدم إلى بالزكاة، البمل إلى الوقت،، و أدائها عدم إلى ماعة، جو 
الرباوأكل والنميمة الغيبة من اض حرم بما اكاهل إلى رمضان، بصوم 

اد،فكل إلى يدعو فهو افه، حرم مما هذا وغير المكرالتج، وتعامحلى 
ؤإحراجالمجتمع إفساد ذلك: من وهدفة فحشاء، كل ؤإلى سوء كل ؤإلى 
قالهوان، دار ق القيامة يوم معه يكونوا وأن الإسلام، دائرة من أهله 

العافية.اممه أل نالجحيم. 
عدوافذوثلهؤ ءؤإ0ألشتطنن وقوله: وعأد جز محه بلا ١^ أخر كما 

؟^١٢٢أمحثّ_،آضي 
ي4رم،رانآئثِصظزوو: ويق

ماوجميع بهاته وثجهوده وهويبذل لمين، المعدولجمع فهو 
داوإلى وجرهم يهم علوالتلبيس ؤإغوائهم الماس لإصلأل أمكه 

فاطر.سورة من ٦ الأية ( ١ ) 

فاطر.سورة من ٦ الأية )٢( 

)'أ(ْنآة'آ'آْنّورةالأءراف.
■يوسف سورة من ٥ آية من )٤( 



إ؛ذتأاةد jUءبم1لهإوإله1ار0إم وأأو0ات0 1ووولأالام ص ٦,؛ 

ذلك.من باق نعود الجحم. 

اهلواتإذا الناس فإن علم، بغير اممه على القول إلى دعوته هذا ومن 
وأوقعواالحرام، وحرموا الحرام أحالوا علم بغير افه على وقالوا حذا 

الشركق بوقعوهم أن إلى هذا يجرهم وقل. عفليمة، مصائب ق الناس 
بميرمم•وعدم لجهلهم الأكثر 

حرمهولهل.ا تحصى، لا وخيمة عوام، له علم بغير اممه على فالقول 
أنوأخبمر اكحريم، مراتب ق العليا المرتبة ق أنه وأحبمر التحريم أشل الله 

للناس.ويزينه إليه يدعوا الشيهنان الله عدو 

أنعموما لمس المحميع وعلى ئاطبة العلم أهل على فوجب 
ألمستهميحففلوا وأن علم، بغير رسوله على أو افٌ على القول بمحذروا 

اممةقاله بما بصيرة وعن علم عن إلا يتكلموا وألا ذللثح من وأقلامهم 
ائلمول والحرام، الحلال ائل مق العلم أهل يوضح وأن ورموله، 

غيرق البيع، ائل مق الشرك، ائل مق الأمور، أهم هي التي، العقيدة 
ذلك.

حقهالمقام يعملوا وأن العناية غاية الأمر حذا يعنوا أن العلم أهل على 
تكولحتى لها، ينتلأول أو عنها يحاصرون أو عنها يكتبون مسألة ل كق 

اممه.حرم فيما بامثاحم غيرهم يقع لا وحتى بالأدلة، واضحة اممه أحكام 











٥١ز؛ذنألثث  juعبداكزيإبن 1ار0ام يثر loiiiJررأأااام cjib 111رادتهاو 

ثا,ضء^٤٢ تثق أرلئثإصا ؤكن؛ب ئ_حامح: يمول 

١لئنءااتc١مء٠بي٠توميف أهد ؤ ئس_بحانهت ور ويقهآرا،، ألأنف 

يعنواأن العلم وطالبة خاصة الحالماء وعلى عامة المسلمين فحلى 
وطلتاتلاوته، من ؤإكثارا وتعقلا، تد؛ت\ تامة خاصة عنائه الحفليم بالمرأن 
الحمل.ثم للمائدة 

وسمحناهدا، ق فائدة لديه ومن وميله العالم يرامع الإشكال وعند 
حريركابن كثير، محير ففيها المحروقة التفاسير ل ويرا-؛ع أشكل فيما معه 

أشكلما بحل ويستفيد أشاكل فيما يراجعها وغرهم، كثير وابن والغوي 
عليه.

الأية.من الأمر عليه خفي إذا الأحاديث من الأدلة ويرا-أع 
7هاتمن يالتي والأدوات رة، ميالله بحمد فالكتهيج يتماهل، ولا 
الفقه،وأصول الحديث، وشروح اللغة، وكتمي، الغريس، كتجا ل ميسرة، 

العلم.طالت.، يحتاجه مما ذللئ، وغير الحديث، ومصطالح 

وتعقل.تدبر إذا عليه افة يفتح ، موفبعالم وليس القرآن يقرأ ومن 
اممهحق وق له؛الآخرة، وتذكيئ لإيمانه وقوم لقلبه رقة أيصا ذللئؤ وق 

•ص محورة من ٢ ٩ آية ( ١ ) 
محمد.صورة من ٢ ٤ آية ( ٢) 









٥٥ jUعبداكزيز؛٧ |وأهام رألأناد0 1اولأأاالم مي 1للدتهاو 

بالوضؤعا^عإقات الأسلة 

الشريعةكلية من يتخؤج من ليععس يجوز هل صاحبه! يقول السؤال 
بعينه؟شخصا يقلد أن الإسلامية أوالدراسات 

.ء ء غيرهمولا الدين أصول أوكلية الشريعة كلية من للمتخرجين ليس 
أحدا،يقلد أن له ليس الأدلة، ق ينظر أن ويسمملع العلم أهل من يعد ممن 

يقلدواان ن للحنبلوليي مالكسا، يقلدوا أن غيرهم أو للمغربن ن ل
منحنيفة أبا يقلدوا أن ولا الشافعي، يقالدوا أن للشافعسن وليس أحمدا، 

أومشايخهم، مشايح أو مشايخهم يقلمدوا أن للمتأخرين ولا الصفيين. 
الواجبصمعتم، الفلركما الواجب لا، الفلاق، البلد ق الفلأزإ العالم 
الحلم،ءiالب فائدة هد0 فيها. العلم أهل قاله وما وأدلتها المائل ق الفلر 
بدليله،الحق يعرف حتى ينظر أن فائدته العلم؟ ؤلمالب من الفائدة ما 

ذللث،ق الحلم أهل كلام وراجع الرجيح ق ُفإر الأمور عليه اشتبهت، فإذا 
،أهلا٧٠١٧يراه من يقلد أن له جاز وعجز وتعب الأمور عليه صاقتح إذا ف، 

ابنذللث، ذكر كما يعلم، حتى أجلها ؤإلأ صرويية، المسالة كاسث، إذا 
غيره.وذكره ، ٢١١الإعلام كتابه ق القيم

٤٦٢و٤٤٨/٣إءلأماJونمن





٥٧باز  Cmالإهامرأأأ0اد0 أاررأأارام قس الأيتهاو 

للبيمعاذ ئوو حديث درحة ما يمول أل يسائل 
٠رأجتهدرددلأهماال١،•

٦• V مآ/ يقضي كيف القاصي ق جاء ما باب ~ الأحكام كتاب — الرمدى رواه !١( 
(.١٣٢٨و١٣٢٧)

(.٣٥٩٢)ح ١٨؛/القضاء ق الرأي اجتهاد باب ~ الأقفية كتاب - وأبوداود 
(.٢٢•)ح٣٨٢/٣٦١٦وأح٠دفيالمد

(.١٧٠)ح ٥ ٥ / ١ الشدة عن فه وما الفتيا باب - المهدمة — والدارمي 
يهؤيفتى القاصى به يقضى ما باب ~ القاصى آداب كتاب ~ الكرى المنن ل والمهقى 

•ل/هآا)حهمم-آ(.الفتى 
مامشكل بيان باب ~ والحدود والأحكام القضاء كتاب — الأحيار تحفة والطحاوىت 

الجنةل منهم ومن النار ل منهم من القضاة ل ءملأشُمحبج اش رسول عن روي 
ه/لإا)حآبم-م(.

أنينبغي ما القاضى ق — والأئضة المؤع كتاب ~ المصنف الكتاب ل شيبة أبى وابن 
ءتؤإشُهوئتاش رسول أئضة كتاب وو (، ٣٠٣٠)ح  U٢٣٩/ قضاته ي به يبدأ 

(.٣٦٢٤)- ١٧٠^^جمالكب؛ر،فيالرا-يلءنساذبنجل.أ/ 
(.٥٦٠)ح ٤ ٥ ٤ / ١ هوظق' حبل بن معاذ أحادث ~ الند ق الهليالمى وأبوداود 
١١ ٦ / ١ ٠ الحاكم اجتهاد اب بوالقضاء، الإمارة كتاب المنة، ثرح ق والبغوي 

رح؟.هأ(.
الإجماعأصول من ث، الثالالأصل ل الكلام والتفقه، الفقيه ل البغدادي والخهلمث، 

(ومواصعأحر.٤١)حّل٣٩٧/١وهو!جلمعالمجتهدين 
عدم_J الأصول على الرأي اجتهاد باب وفضله، العلم بيان جامع ؤ، ب-الر وابن 

'١(.^٢٩  ٤٨٤ ٦! النازلة نزول حين ل النصوص 



^jU ^4تس1اعاواو0 الإمام ل1و0اد0 |لإلأوووم فمع الأيتهاو  ٥٨

ومنهمصححه، من منهم العالم، أهل فيه احتلما فقد معاذ حديحج أما 
ياصنادْ.باس ولا جيد أنه والصواب، صعقه، من 

،.الإعلأم١١ق كثيرا كلاما عنه وتكلم ياهآلن4 القيم ابن جوده وقد 
تجد؟لم فإن ئالت افه. بكتاك، قال؛ تحكم؟ بما الرسول، قال، لما اافانه 

هووهذا ولأآلواا رأبي أجتهد دال،ت تجد• لم فإن قال،• افه• رٌّّول نه هب
صحح،فالمعنى صعقه وفرصنا ولوقدرنا به، بأس لا والحاليثv الحق، 
علىالعلم وأهل 

.١٠١٩وyj ٨ ٠ ٦ آ■/ الأحكام أصول ق الإحكام ق حزم وابن 
حديثال>اويثت'فهذا عن يعدهأ وما Tii /  yالمونمن إعلام ل القيم ابن قاله مما )١( 

شهرةعلى يا.ل لأنه ذلك؛ يفره فلا معاذ اصحاب نهم ئين مغير عن كان ؤإن 
المعاذ، أصحاب من حماعة عمروعن بن الحارث به حدث الذي وأن الحاليث، 

وشهرةكيف لوسمي، منهم واحد عن يكون أن من الشهرة ل أبلغ وهذا منهم، واحد 
ليعرف، ولا يخفى؟ لا الذي بالمحل والصدق والقفل والدين بالعلم معاذ أصحاب 
الوخيارهم، لمين المأفاصل من أصحابه بل مجروح، ولا وكذاب متهم أصحابه 

بعضيفال وفد الحديث، هذا لواء حامل وشعبة ، كيفذااثs، ل الحلم؛النقل أهل يشك، 
الخهليي،أبويكر قال به، يديك، قائدي حدث ناد امحق شعبة رأيت، إذا ت ١^١^٠ أئمة 
أسالوهدا معاذ، عن عم بن الرحمن عبد عن رواه ني بن عبادة إن قيل: وقد 

فوقفنابه، واحتجوا نقلوه قد العلم أهل أن على بالثقة، معروفون ورحاله متصل، 
صحتهعندهم..،.^Ui،على 

الحديث،.عالي الحكم ل المحدثون احتلفج )٢( 
وابنوالجوزقانر، والترمذي، كالبخاري، الحديثه أئمة بعض الحاويث، ، صعقففا 







٦١لآئنآ؛ثت  jUء،د1وعزوإُئ 1ررمام وأأأ0اد0 1اروأوالام مس 1اادتهاو 

الأحديجب بالخار. برى لا ثم ، ١ غيرْر أو مالك مذهب يأخذ أن لأحد 
هذا.ق اجتهاد ولا بالنص 

شولمسوال:لأالأخذ االأنكاخإلأبولي«رى.لأجمز ^^ذك:

(.٣٧٣٩^١ ٠ د/ للمامن المجلس حار نوت باب ~ ال؛يوع كتاب ~ ومسلم 
يه.يعمل لم أنه غير تعالى افه رحمه عند الحديث هذا صح )١( 

معروف،حد عندنا لهدا ءوليس فواهت تركه تعليل عن  ٦٦٧١! الموطأ ل صرح وتد 
. ٠١فيه يه معمول أمر ولا 

الذيبالحديث منسوخ أنه منهات اوجه مالك ترك عن الإحابة ق المالكية واحتهد 
اضرسول أن يأحدث كسان مسسحود بن عبداض أن بلغه، أنه الموطأ ق اJثS مالرواه 

يحدساقه ولهذا uراداناا أو الباح قال ما فالقول تبايعا، بيعين ررأيما قالت صؤأشظهؤثؤ 
عمر.ابن حديث 

علىمقدم ؤإحماعهم واحد، وهومحر حلاقه على المدينة أهل وعمل إجماع إن ونيل 
الواحد.ح؛ر 

بالعقود.بالوفاء الامرة الأدلة وعمومات ظواهر الحديث لمخالفة وفيل 
،اكمهيداه٤٧٦-٤٧١/٦عيداJرلابن ،الأسذكار ٦٧١/٢طلر/موطأuلك

لآ.;ءتق-الأشعري موصى أبي حديث من )٢( 
(.١٩٥١٨)ح٢٨٠/٣٢أح٠دjافدرواه 

الأس.آأ(وصححه  ٠٨٥)ح  ٦٦٩١٦وأبوداود-ئابالكاح-؛ابفيالولي 
(.٠١١ )ح١ ٣٩٩/٣بابuحاءلأكاحإلأبرلي

(.١٨٨١)ح٦٠٥/١الكاح-؛ابلأنكاحإلأبرليئجه-كتاب وابن 
(.٢٢٢٨)ح١٣٩٦/٣ور بغير الكاح ن عض 

قعينمحأ-عباس بن عيداض حديث ومن 



ثءئتأ1لةل jU0عبأ|اهإو]أاررم1م لسماية  pJlujJilفي الأيتهاو  ٦٢

الأحدووجب الولي الأحاديث ق صح قو وليل١، بغير النكاح من مانع 
ذلك.أْثاو وذكيا الكاح. ق بالولي 

٥؛م 

(. ٢٢٦•)ح  ١٢١؛/رواْسوافد 
وصححه١(.  ٠٨٨ )ح ٦ ٠ ٥ / ١ إلأبولي نلكح لا باب ~ الذكاح كتاب — عاجه وابن 

الأئاف•
•)،هبتي!؟ ءاJثة حديث ومن 

(.٢٦٢٣٥)ح١٢١/٤٣رواءأح٠اJفيالمد
وصححه(. ١  ٨٨• )ح ٦ • ٥ / ا إلابولي لانكاح -باب الكاح كاب - عاجه وابن 

الأس.
النبيعن اب البا هن، ق ة عائثرروحدث ؛ ٣٩٩نزم/ الق الارمذى ال وق

حنء.عندي ت حن. بولي® إلا نكاح لا ُا ءملؤثهءفيؤدبمتقُ 
بنمحمد وذهب ا بدونه قمح الولي اشتراهل عدم إر يوسف وأبو أبوحتيفة هب ذا 

بوليُإلا نكاح ُلأ بمجديث• يقولوا فلم الولي، إجازة على وموقوف إليه الحن 
هاينفأحق ءالأيم وهو• منه، الأقوى المجيز لالدليل ويمعارصته بفعفه تركه وعللوا 

يا.أم اكرأكاث امُنلأزوجلها ^لها«وئلوا:
١.ل7،البحرالراتق ل،البناةثرحالهداةه/ • 0ا يفلر/اوبوط 
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^،ادرامضقواصليق

الكريمالقرآن ١- 
الحينعمداممه أبي للحافظ والمشاهير. والصحاح والمناكير الأباطل ٢— 

بنهمدالرحمن وتعليق تحقيق ■( ٠٥ ٤٣)^،الجورقاق إبراهيم بن 
السالفيةالجامعة الإمحلامية. البحوث إدارة نثر الفر عثدالجبار 

١ه.٤  ٠٣الهند بنارس 

حزمبن سعيد بن أحمد بن ■ر محمد لأبى الأحآكام. أصول ي الإحكام ٣" 
الحديث.دار عثمان. حامد د.محمد وتعليق وتحقيق صبهل الظاهري، 

القاهرةا"لإةاهّ

العربيباين المعروف عبداض بن محمد بكر أبي للأمام القرآن. أحكام — ٤ 
الحربي.الكتاب دار المهدي؟ عبدالرزاق تحقيق ءه(  ٤٣)^،

ه(، ١٢٥٠)ت الثوكاق محمسي بن علي بن لمحمد الفحول. إرثاد ~ ٥ 
الفضيلة.دار الأثري. العربي بن امي محمص أبي وتعليق تحقيق 

\وو\ض\^\ش
بنيوسف عمر لأبى الأمصار. فقهاء لمداهب الجسامع الامحستدكار ٦" 

ومحمدعطسا محمد سالم تحقيق القرطبي، النمري عبدالر ابن عبدافه 
٠بيروت العلمية. الكتب دار معوض. علي  ٠  ٠٠٢٢

حريرمعد بكربن أبى بن لمحمد العالمين• رب عن الموقعين إعلام ٧" 
أبوعبيدةعليه وعلق له وقدم قرأْ ماه(، ٥ ١ )ت الجونية قيم بابن المعروف 

ه١ّ ٤  ١٢٣ ط اليمام، الجوزي. ابن دار سلمان. آل حن مشهوربن 
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محمد،بن إبراهيم بن الدين لزين الدقائق كز ثرح الرائق الحر ٨- 
الإسلامي.الكتاب دار -( ٠٥٩٧ )ت المصري نجيم بابن المعروف 

ببمادربن عبداممه بن محمد الدين لمدر الفقه. أصول ق المحيمحل البحر ~ ٩ 
محلمعالأشقر، طيمان بن د.ءمر بتحريره قام )ت؛ه¥ه(، الزركثي 

ه.١٤١٣بالكويت الإسلامية والشؤون الأوقاف وزارة 
الكبير،الشرح ق الواقعة والأثار الأحاديث تخريج ق المنير البدر — ١ ٠ 

،٠Ua )ت؛ ^، ٥٧١بن أحمد بن علي بن عمر حفص أبي الدين لراج 
داركمال. بن ؤيامحر سليمان بن وءثات>اف أبوالغيظ مصهلفى تحقيق 

اه. ٤٢٥الراض الهجرة. 

بنعثدالملك المعالي أبى الحرمين لإمام الفقه. أصول ق الرهان — ١ ١ 
د.فهارس—ة ووضع ه وقدمحققه ,( aIVAcj)الجويتى داض عب

ه. ١٤١٨المنصورة الوفاء، دار الديب، ءثاJالعفليم 
أحمدبن موص بن أحمد بن محمود محمد لأبي الهداية شرح البناية " ١٢

الكتم-،دار ^ ٥٨٥ )ت العيني الدين يدر الحنفي الغيتابى حين بن 
ه. ١٤٢٠بيروت العالمية، 

البخاريإبراهيم ين إسماعيل بن محمد عبداممه لأبي الكثير. اكاريخ - ١ ٣ 
ةمومحان، عبدالمحيد دّمحماو مراقبة تحت طبع لإه( ٥ )ت٦ 

بيروت.الثقافية. الكتب 

-١  ٩٧٦)= ( ٥١٤١٥- ١٣٩٦)]وفيات للزركلي الأعلام شمة - ١٤
يوث،رمضان حير محمد والثاق[ الأول المستدرك يليه ( ٣١٩٩٥

ه.١ ٤ ٢ ٢ بيروت حزم، ابن دار 
بنمحمد بن أحمد جعفر لأبي الأثإر. مشكل همح برتيب الأخيار تحفة — ١ ٥ 
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تحقيقه( ٤  ٦٣)^،القرطبي التمري عثدالر بن محمد بن عبدالله 
٠قرطبه موصه البكري. عيدالكبر ومحمد العدوي مصقلفى 

عمرلأبى وحمله. روايته ق يبغي وما وقفله العلم بيان جامع " ٢٢
الأشبالأبي تحقيق ؛هو(  ٦٣)^،القرطبي الممرى عبدالر ابن يومف 

م.١ ٤ ١ ٩ اليمام الجوزي، ابن دار الزمحيري، 
عبداشبن أحمد نعيم أبي لالحاففلا الأصفياء. وطبقات الأولياء حلية " ٢٣

.١١٠ ٤ ٠ ٠ بيروت العلمية. الكتب دار ه( ٤٣٠)ت الأصبهاق 
بنحنثل بن محماو بن أحمد اممه عبد لأبي والزنادقة الجهمية على الرد - ٢ ٤ 

شاهين،سلامة بن صري تحقيق ■(، ٤٥٢ )ت١ الثيباق أسد بن هلال 
والتورع.للشر الثبات دار 

طلحةبن علي بن حسين علي لأبي الشهاب. تقيح عن القات رفع " ٢٥
راحالمحمد بن أحمد ئ. تحقيق ه( )ت٩٩٨الشوشاوي الرجراجي 

ه.. ١٤٢٥الرياصى الرشد. مكتبة الج\رين. ال،ة عبد بن عبدالرحمن ود• 
النوويشرف بن يحنى الدين لمحى المفتين. وعمدة الهل١لبين روضة " ٢٦

اه.٤ ٠ ٥ بيروت الإسلامي. المكب ه؟( ٦٧٦)ت
الأمة.على يئ الوأثرها والموضوعة الضعيفة الأحاديث سلساله " ^١٢

الرياض.المعارف. مكتبة الألباق. الدين ناصر لمحمد 
الترمذيّورة بن عيي بن محمد عيي أبي الترمذي• سس " ٢٨

الشيخ.آل عبدالعزيز بن صالح الشيح معالي باشراف طع ؟ه( )ت٧٩ 
الرياض.اللام. دار 

ئ.حققه الدارمى. عبدالرحمن بن عثداض محمد أبى الدارمى. سنن " ٢٩
هد. ١٤١٢دمشق القلم. دار البغا. ديب مصطفى 
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١)ت المكي الشافعي الأنصاري الخزرجي الجمال  تحقيقه(  ٠٧٢
ابندار العويل، إبراهم بن محمد بن عبدالعزيز أ.د. ة ودراس

ه. ١٤٣٣اليمام الجوزي، 
الجماصالرازي علي بن أحمد للأمام الأصول. ق المهول - ٤ ٥ 

وزارةمهلبوعات من النثمى. عجيل د. وتحقيق درامة ^ ٠٣٧ )ت 
..٠١٤١٤الكويت دولة ؤ الإسلامية والشؤون الأوقاف 

البغداديالخهليب ثابت بن علي بن أحمد بكر لأبى والتفقه. الفقيه " ٤٦
الجوزي.ابن دار العزازي. فا يومبن عائل حققه ٠-(، ٤ ٦ ٦ )ت 

..٠١ ٤١٧اليمام 
)ترحى الالأئمة نس صهل أبي بن أحمد بن محمد المبوهل " ٤٧

ه.١ ٤ ١ ٤ بيروت المعرفة، دار ٤ه(  ٨٣
ازببن عبدالله ين عثدالعزيز الشيخ الات ومقاوى فتمجمؤع " ٤٨

الشويعر،سعل. بن محمد د. وهلبعه حمعه على أشرف ٠-(  ١٤١)زو
الرياض.والإفناء. الحلية للبحوت العامة الرئاسة ؤلع 

بنعبدالمحلمم بن أحمد تيمية. بن الإسلام ثيخ فتاوى مجمؤع " ٤٩
بنمحمد بن عبدالرحمن وترتيب جمع ( ٠٧٢)زم لأم عبدال
..٠١٤٢٣الراض الحكومة. معناح فاٌملأ 

البيهقي.علي بن الحسين بن لأحمل- الكبرى. المن إلى المدخل " ٥ ٠ 
لقف.الأصواء مكتبة الأعفلمى. الرحمن صياء محمد وتحقيق دراسة 

.٠١٤٢٠الراض 
بانرافتحقيق الشيال، حنبل بن محمل. بن أحمد للأمام المسند. " ٥١

١.٠ ٤ ١ ٤ بيروت الرسالة. دار التركي. عبدالمحن بن عبدافه دّ 
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ابنإب-رامم بن محمل بن عبداممه كر أبي الحافظ للأمام المصنف. — ٥ ٢ 
بنومحمد الجمعة عبداض بن حمد تحقيق ( ٢٣٥)ت ئيبة أبى 

ه. ١٤٢٥الرياض الرشد. مكتبة والالحيدان١ إبراهيم 
الهلرافأبوالقامم أيوب بن أحمد ين ليمان لالكبير. المعجم —  ٥٣

العلوممكتبة لفي. العبدالمجيد بن حمدى تحقيق هآ ٠٣٦ )ت 
ه١ّ ٤ ٠ ٤ الموصل والحكم. 

وعلقأحادثه وحرج ورقمه صححه أنس، بن مالك، للأمام الموءلأ. — ٥ ٤ 
مصر.العربية. الكتب إحياء دار عبدالباقى. فزاد محمد عليه 

عقيلبن محمد بن عقيل بن علي الوفاء الفقهالأ؛ي أصول ق الواضح - ٥ ٥ 
عبدالمحنبن —داش عث د. تحقيق ه( ٥  ١٣)^،الحنبلي البغدادي 

•أ؛اهّمؤسةارّالة الزكي، 
بنعلي بن أحمد الفتح أبى الإسلام لشرف الأصول. إلى الوصول - ٥ ٦ 

زنيد،أبو علي بن الحميد عبد د. تحقيق له( ١ )يتاح البغدادي برهان 
.٥١٤٠٣الراض العارف. مكتة 

•ال الثقة المكرمة مكادي لنزوق الإلكع الموق— ٥٧
ahclub.org.sa؛http://www.makJ

بازبن عبداف بن عبدالعزيز الإمام لماحة الرسمي الإلكتروق الموغ — ٥٨
https://binbaz.org.sa/fatwas .








