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 االجتهاد تعريف

هد، وهو املشققققققققققققققخة وال اية، شقةت   ا شق  مشققققققققققققققخة، يف اللغة مأخوذ من الج االجتهاد 
 لقةرج عن  ما ال مشخة شق .

ع  يف محل سيخال: استفرع وج ، عن استفراغ الوسع، يف أي شعل كانوهو يف اللغة عبارة 
 الثخقل، وال يخال: استفرغ وسع  يف محل النواة.

 الوسع يف نقل حكم شرعي عملي، ب ريق االستنباط.: بذل اص الًحاو 

خيرج ما حيصققل مع التخصققإ، شعن معل بذل الوسققع: أن حي  من  (بذل الوسققع)شخولنا: 
 نفس  العجز عن مزيد طلب.

اللغوي، والعخلي، واحلسي، شال يسمى من بذل وسع  يف حتصقلها  (الشرعيقققققققققققققق)وخيرج ب
 .ا اص الحاجمتهدً 

املسائل،  ا، أو حفظنقل األحكام من النصوص ظاهرً  (االستنباطب ريق بخولنا: )وخيرج 
أو اسقققتعالمها من املفأ، أو بالكشققق  عنها يف كتب العلم، شعن ذلك و ن كان يصقققد  علق  

 .االجتهاد اللغوي، شعن  ال يصد  علق  االجتهاد االص الحي
 

 شروط المجتهد

 أيت :ميكن  مجاهلا شقما يلشروط الالزم توشرها يف اجملتهد ا
، والخقاس واالستصحاب أن حيقط  دارك األحكام وهي: الكتاب والسنة واإلمجاع -1

وأن تكون لدي  معرشة  خاصقققققققققققد الشقققققققققققريعة، ، ها من األدلة الأ ميكن اعتبارهاوغإ 
واملعترب يف ذلك أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق باألحكام، ومعرشة الناسخ 
 واملنسوخ، وأسباب النزول، وموايع اإلمجاع واخلالف، وصحقح احلديث وضعقف .

ا بلسان العرب، ويكفي يف ذلك الخدر الالزم لفهم الكالم. -2
ً
 أن يكون عامل

ا بققأصققققققققققققققول الفخقق ، شقكون عققأن يكون  -3
ً
عققارشقًقا بققالعققام واخلققاص، وامل لق واملخقققد، املقق

تشقققققققققققققققاب ، احملكم واملوالن  والظاهر واملؤول، واجململ واملبني، واملن و  واملفهوم، و 
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وال يلزم  من ذلك  ال الخدر الذي يتعلق بالكتاب والسققققققنة ويدرك  ،واألمر والنهي
نباط ح لدي  ملكة ويدرة على اسقتب  مخاصقد اخل اب وداللة األلفا،، يقث تصقب

 األحكام من أدلتها.

يال الشاشعي:  ،ست اع وأال يخصر يف البحث والنظرأن يبذل اجملتهد وسع  يدر امل -4
وعلق  يف ذلك بلوغ غاية جهده، واإلنصاف عن نفس  حىت يعرف من أين يال »

 «.كْتج ما ي   ك  ر  ما يخول، وتق  

 ، وأن يرجع  ىل أصل.أن يستند اجملتهد يف اجتهاده  ىل دلقل -5

 .شقها د  ه  أن يكون اجملتهد عارشًا بالوايعة، مدرًكا ألحوال النازلة اجملتق   -6

 
،العدالة هي: اسقققققققققتخامة الدين واملرو ة، وذلك و  ولق  من شقققققققققروط اجملتهد أن يكون عداًل

واجتناب ما يوجب الفسققققققققققققققق من احملرمات، وشعل ما حيمده الناس علق  من  ،بأدا  الواجبات
س ، أن يأخذ باجتهاد نف غإ العدلشل ،وترك ما يذم  الناس علق  من ذلك ب واألخال ،اآلدا
 شرط لواز االعتماد على يول ، شمن لق  عداًل ال تخبل شتقاه. لعدالةا لكن
 بعد حقازة  ؛ ألهنا مما ولَّدها اجملتهدونولق  من شققروط اجملتهد أن يكون يعلم تفاريع الفخ

 .تخدم وجوده علقهاكان سابًخا هلا و كون شرطًا ملا  تمنصب االجتهاد، شكق  
 

 تجزُُّؤ االجتهاد
 االجتهاد : أْن يكون  الفخق ج جمتهداً يف باٍب من أبواب الفخ  دون غإه، أو يف ؤاملخصققققود بتجز 

 مسألٍة دون مسألٍة.
:حترير حمل النزاع 

شمن  تهاد العاّمة،شق  شقققروطج االجْر لق  من حمّل النزاع أْن جيتهد  يف مسقققألٍة شخهقٍة م ن ت تتواش
 ل هذه الشروط ال ميجكنج أْن يجعدَّ جمتهداً يف شيٍ  من مسائل الفخ .ص  ت حيج  

ل الشققققققروط   و منا موضققققققعج النزاع أن م ن ل  يدرةا على النظر يف األدلّة واالسققققققتنباط منها، وحصققققققّ
ْط بأدلّة الفخ  كل ها، هل ل  أنْ   أحاط علماً جيتهد  يف املسققققققققققققققائل الأ العاّمة  لالجتهاد  ذا ت حيج

 شاختل  العلما  على مذاهب: بأدلّتها؟
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:ها، يف املسققألة املسققتخّلة،  ذا أحاط بأدلّت ل الشققروط العامة ل  أْن جيتهد  صققَّ ح  من أن  األول
أخرى لخصقققققققققققققوره عن اإلحاطة  ويدر على النظر شقها، ولو ت يسقققققققققققققت ع االجتهاد يف مسقققققققققققققألة

 مجهور العلما .ا، وهو مذهب بأدلته
بأن أكثر  العلما  كانوا يتوّيفون يف بعض املسائل، مما يدلُّ على أهنم  :واستدلوا على ذلك

ق وا بأدلّتها، ويجفتون يف غإها إلحاطتهم بأدلّتها.  ت حيج
:ْط بأدلّة الفخ  على الوج  الذي ذكرناه يف شقققروط  الثاين أن االجتهاد  ال يتجزأج، وم ن ت حيج

تار وهذا الخولج منخولا عن أيب حنقفة ، واخ، يف باٍب أو مسقققققققققققققققألةٍ  د لق  ل  أْن جيتهد  االجتها
 «. رشاد الفحول » هذا الخول  الشوكاينُّ يف 

 ها ببعٍض كسققلسققلٍة مّتصققلة  احلل خات، وال ميجكن أْن الدلقلو : أن مسققائل  الفخ  مّتصققلا بع ققج
ْط بأدلّة املسائل قط  بأدلّة مسألٍة ما ت حيج  األخرى. حيج

 
 تعبُّد الصحابة باالجتهاد في زمن النبي 

هل جيوز أم ال؟  اختل  العلما  يف حكم اجتهاد الصققحابة رضققي اه عنهم يف زمن  
 على أيوال:
 ا، ال للغققائققب وال للحققاضققققققققققققققر، ألنقق  ميكن احلكم بققالوحي األول: أنقق  ال جيوز م لخققً

 الصريح الخ عي، شكق  حيقلهم الشارع  ىل الظن.
أن  جيوز للغائب واحلاضقققققققققققر م لًخا من غإ  ذن الن  ثاينال : ، ونسقققققققققققب  ابن يدامة

 ألكثر الشاشعقة.
ثالثال ّ يأمر هذا  : أن  جيوز للغائب واحلاضر بعذن ، ومعل )بعذن ( ، أي:  ن النَّ  

 ، واختقار شققققققخ اإلسقققققالم ابن تقمقة، و جد ه جمد الدينهو الراجحالصقققققحايب باالجتهاد. وهذا 
 أيب الربكات.
ودلقل هذا: 
ّ صققّلى اه علق  وسققّلم رضققي بتحكقم سققعد بن معاذ رضققي اه  -1 ما ثبت أن النَّ  

 ّ عن  يف بين يريظة، مث ملا حكم بختل رجاهلم وسقققققققققققققق  ذراريهم بالرأي أيرَّه النَّ  
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لخد حكمت شقهم يكم اه الذي حكم ب  »صقققّلى اه علق  وسقققّلم، ويال ل : 
 «.مساواتمن شو  سبع 

ما كان من عمرو بن العاص رضققققققققققققققي اه عن  وكان على رأس جق  يف غزوة   -2
ذات السقققققالسقققققل، شأصقققققابت  جنابة يف لقلة باردة شقققققديدة الربودة، شرأى أن الربد 
ياتل   ن اغتسل، شتقمم وصلى بأصحاب  الصبح، ويال:  ن اه سبحان  وتعاىل 

كجْملل  الن [ شلما ح قققققروا من سقققققفرهم 29سقققققا : يخول: }}و ال  تق ْختقجلجوا أ نْقفجسققققق 
ّ صقققّلى اه علق  وسقققّلم، يال: ش قققحك رسقققول اه صقققّلى  عرض ذلك على النَّ  

 .اه علق  وسّلم وت يخل شقئاً 
ّ صقققّلى  شهذا وما يبل  يدل على جواز اجتهاد الصقققحابة رضقققي اه عنهم يف ح قققرة النَّ  

 اه علق  وسّلم ويف غقبت .
:ائب، وال جيوز للحاضر.أن  جيوز للغ الرابع 
 صقققققّلى اه علق  وسقققققّلم والقاً على ّ واسقققققتدلوا بخصقققققة معاذ رضقققققي اه عن  ملا بعث  النَّ  

شذكر الكتاب والسقققققنة، مث يال: أجتهد رأيي وال ولو. وصقققققّوب  « ِب   تخ قققققي؟»القمن، وسقققققأل : 
 الرسول صّلى اه علق  وسّلم.

 ص املتخدمة.كما استدلوا ق أي اً ق بخصة عمرو بن العا
ّ صققققققّلى اه علق   وأمَّا احلاضققققققر شال جيوز؛ إلمكان اسققققققتكشققققققاف ذلك بالوحي وخرب النَّ  
وسققققققّلم؛ ألن  بني ظهرانقهم، شاجتهاد الصققققققحايب ظ نل، والوحي ع ْلما، شهو عدول عن العلم  ىل 

 الظن، وهذا غإ جائز؛ ألن  هتاون باألحكام.
سققققققققققققققققألقققة ال ارة لققق  يف الفخققق ؛ ألن اجتهقققاد ويقققد ذكر الرازي أن اخلالف يف هقققذه امل

ّ صقققققّلى اه علق  وسقققققّلم كان حجة وشقققققرعاً بالسقققققنة التخريرية ال باجتهاد  الصقققققحايب  ن أيره النَّ  
 الصحايب، و ن ت يبلغ  صار حكم  حكم يول الصحايب املةتل  يف حجقت .
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 باالجتهاد تعبُّد النبي 
:حترير حمل النزاع 

وذلك أن ما  شقما شق  ن  ووحي من اه، اتفق العلما  على أن  ال جيوز االجتهاد 
ي    ل ْقك   حيكم شق أن  شق  ن  ال جيوز للن   ن م خبالف الن ، لخول  تعاىل: }اتَّب ْع م ا أجوح 

 [.106ل  األنعام: ربك
بإ احلروب، وتدا األمور الدنقويةو  األي قققققققققققققققة يف وكذلك اتفخوا على جواز اجتهاده 

هلم أن  ال حاجة  لق ، مث   شققققققققققارت  شقها، كما ورد يف يصققققققققققة تأبإ النةل و وجواز اخل أ من  
 رجع عن  ملا تبني ل  أن  ال بدَّ من  لصالح الثمرة.

 .واختلفوا يف اجتهاده يف األمور الشرعقة الأ ال ن  شقها
 واخلالف يف جواز ذلك ويف ويوع .

لى أيوال منهاشاختل  شق  ع أما الواز:  
أن  جيوز االجتهاد للرسول صّلى اه علق  وسّلم شقما ال ن  شق ، وهو  :الخول األول

 يول األئمة مالك، والشاشعي وأمحد، وأكثر احلنفقة.
:ومن أدلة هذا الخول 
 أن ذلك لق   حال، وال يف ي  ىل حمال وال  ىل مفسدة. -1

 شقما يتعلق هبم من األحكام. يشاركهم أن االجتهاد طريق ألمت ، وهو  -2

الخول الثاين: أن  ال جيوز ل  االجتهاد. 
:والدلقل 
 .وحي واحلكم بالخواطع من األحكامن نزول الكمي أن  -1

 ن ل ياطع، واالجتهاد ظن، والخ ع والظن مت ادان. أن يول الن   -2
وألن اه تعاىل يال يف حخ  صققققققّلى اه علق  وسققققققّلم: }}و م ا يق ْن  قج ع ن  اهْل و ى  ل}  ْن 

ا ي كجونج    أ ْن 4، 3هجو    الَّ و ْحيا يجوح ى  لل  النجم:  ْل مققق  [ ، ويقققال تعقققاىل: }}يقققج
ي   ْن أ تَّب عج   الَّ م ا يجوح ى     َّلل  يون ل  ج م ْن ت ْلخ ا   نق ْفس  [ ، واحلكم باالجتهاد 15:  أجب د 

 حكم باهلوى، شهو ال ين ق ب ، شال يصدر عن .
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شمةتل  شق  أيً ا على أيوال منها وأما الويوع: 
:أنققق  ت يخع االجتهقققاد منققق   الخول األول  يف األمور الشققققققققققققققرعققققة، وهو يول بعض

 .احلنابلة وبعض الشاشعقة وأكثر املتكلمني
واستدلوا: 
 .ل  ْن هجو    الَّ و ْحيا يجوح ى يق ْن  قج ع ن  اهْل و ى   }و م ابخول  تعاىل:  -1

 ل ذلكخ  ألجاب عن كل وايعة، وملا انتظر الوحي، ولنج  وايًعا شققرًعاوألن  لو كان  -2
 واستفاض. عن 

  الخول الثاين: أن االجتهاد ويع من الن  يف أمور الشقققققققققرع، وهو يول المهور من
 العلما .
:ومن األدلة على ذلك 
1-  ّ يف شأهنم، شأشار بأخذ  أبا بكر  يصة أسارى بدر، حقث استشار النَّ  

ّ  الفدا ، وأشار عمر  }م ا  ، شنزل: أي أيب بكر ر  بختلهم. شق ه و ي  النَّ  
ن  يف  األ ْرض  تجر يدجون  ع ر ض  الدُّ  ر ى ح ىتَّ يقجْثة  ٍّ أ ْن ي كجون  ل  ج أ سقققققققققْ اللَّ ج نْقق ا و  ك ان  ل ن   

ر ة ل  األنفال: يج   .[67ر يدج اآلخ 

اجتهد يف شأهنم، ولو كان ذلك بالوحي ملا عوتب علق ، وهذا حكم شرعي؛  شالن  
 ألن جواز مفاداة األسإ باملال وعدم جوازه من أحكام الشرع.

تلى خالها، وال يع د شجرها»يال يف شأن حرمة مكة:  أن   -2 لما ، ش« ال خيج
 «. ال اإلذخر»اإلذخر، يال: :  ال يال ل  عم  العباس 

 لخول العباس دلقل على أن  يال ذلك باجتهاده؛  ذ لو كان بوحي ملا تغإ. شرجوع  
 .ن  يف ذلك يبل أن يتثبت من عذرهيف التةل  عن الهاد ملن استأذ  ذن   -3

ا اللققَّ ج ع نققْك  ت   أ ذ نقْقت  هل جْم ح ىتَّ : }بخولقق  نبققق  تعققاىل شعققاتققب اه  ت ب نيَّ  لقق ك  الققَّذ ين  يق  ع فقق 
يج   .[43توبة:  ال وا و تق ْعل م  اْلك اذ ب ني  لص د 

ن اآلية سقققخت ل شهو مردود؛ شع}و م ا يق ْن  قج ع ن  اهْل و ى ني بخول  تعاىل:ا اسققتدالل األول  وأم
يف معرض الرد على منكري الخرون، مث  ن االجتهققققاد لق  من اهلوى، و منققققا هو من الوحي 

 .ي  لق الذي أوح
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اجتهاد حقنها، أو كان احلكم  وأما انتظار الوحي يف بعض األحكام: شلعل  ت ينخدح للن  
 مما ال مدخل لالجتهاد شق  أو غإ ذلك.

يف أمور  لن  تة الجتهاد اوكلُّ ما ذكروه ال يخوى على معارضققققققققققققققة الويائع املنخولة الثابتة املثب  
 التشريع.

 
 مسألة تصويب المجتهدين

 
 االعتقادية: الخطأ والصواب في األمور

ك حخقختها بنظر العخل احملض، ولو يبل ورود ادر  تشمل ما يصح للناظر عتخادية األمور اال
  ،الشرع، كعثبات وجود الصانع اخلالق، وحدوث العات ، وبعثة الرسل، وتصديخهم باملعجزات

عاىل، كعذاب الخرب، والصراط، واملقزان، ورؤية اللَّ  ت  ، االعتخاديةكما يشمل األمور الشرعقة الأ 
 وغإ ذلك.

 ، شقجب أن يهتدي  ىل احلق والصواب شقها؛ ألن احلقعتخاديةشمن اجتهد يف هذه األمور اال
ع هم: ألصولقني، ويال بشقها واحد ال يتعدد، واملصقب شقها واحد بعقن ، وهذا رأي عامة ا

قها يؤدي  ىل اجتماع النخق ني أو ال دين، وهو باطل، واحلق ألن تعدد األيوال ش ؛ ن   مجاع
 .  أصاب احلق، ومن أخ أه شهو ومثواحد، شمن أصاب

 :مث خيتل  اإلمث
لما  على ذلك ، واستدل العان باللَّ  ورسول  شاملة   كاشرشعن كان اخل أ شقها يرجع  ىل اإلمي

[، ويول  تعاىل: 27: ْيلا ل لَّذ ين  ك ف رجوا م ن  النَّار ل  ص  بخول  تعاىل: }ذ ل ك  ظ نُّ الَّذ ين  ك ف رجوا شق و  
[، ويول  تعاىل: }و حي ْس بجون  أ هنَّجْم 23}و ذ ل كجْم ظ نُّكجمج الَّذ ي ظ نق ْنتجْم ب ر ب كجْم أ ْرد اكجْمل  شصلت: 

ن  ذمهم على معتخدهم، [، شاللَّ  سبحا17ع ل ى ش ْيٍ  أ ال    هنَّجْم هجمج اْلك اذ بجون ل  اجملادلة: 
 -وتوعدهم بالعخاب علق ، ولو كانوا معذورين شق  ملا كان الوعقد، ويؤكد ذلك أن رسول اللَّ  

سالت ، وذّمهم اد ر طالب الكفار من القهود والنصارى بتصديخ  واعتخ -صلى اه علق  وسلم 
هم بتك وم البت ولو كانوا جمتهدين شقها، وأمجعت األمة على ذم الكفار، على معتخداهتم

 اعتخادهم، وطالبوهم باعتنا  رسالة اإلسالم.
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ل ، شعن و يف غإ اإلميان باللَّ  ورس واالعتخادية  ن كان االجتهاد واخل أ يف األمور العخلقةو 
ل بعدم عن احلق وضل، كمن يخو  ل  د  نعمة ومبتدع وشاسق؛ ألن  ع  كفر املة   ومث، وهو كاشر  

 ن.خروتعاىل، وخلق الرؤية اللَّ  
 

 الخطأ والصواب في المسائل الفقهية االجتهادية:
االجتهاد يف املسققققققققققققققائل الفخهقة الفروعقة الظنقة مسققققققققققققققألة تصققققققققققققققويب بترتب على يول العلما  

داه ع نأم أن املصقققققققققققققققب شقها واحد، وم ؟: هل كل جمتهد شقها مصقققققققققققققققبومعناها، يناجملتهد
ين، األول: حتت رأيني مشهور  درجة، تنخم  ؟ وظهر يف هذه املسألة ورا  كثإة، ونجخول متعدد

 رأي املصوبة، والثاين: رأي املة ئة.
 وحمل النزاع  منا هو املسقققققائل االجتهادية الظنقة، أما املسقققققائل الفخهقة الخ عقة شال تدخل يف

، انوالصقققام يف رم قق والزكاة، هذا اخلالف، واملصقققب شقها واحدا، كوجوب الصققلوات اخلم ،
 وغإ ذلك. والسريةوكتحرمي الزنا 

هو اختالف العلما  يف مسقققألة أخرى، وهي: هل للَّ  تعاىل حكم واحد  :وسقققبب اخلالف
كان خم ًئا؟     لق جملتهدين كان مصقًبا، ومن ت يصلمن ا  لق  يف كل مسألة، شمن وصل معني

اللَّ  تعاىل شقما يسققققققققققوغ االجتهاد شق  من الظنقات هو ما وصققققققققققل  لق  كل جمتهد،  أم أن حكم  
 .ن، ومها: مذهب املصو بة، ومذهب املة ئةامذهب نتج من ذلكوأن كل جمتهد مصقب؟ و 

ن كل جمتهد يف الفروع مصقب، وأن حكم اهأ :املذهب األول: مذهب املصو بة 
يف حق   -اىل تع -شحكم اللَّ   هو تابع لظن اجملتهد، ا، بلنً ال يكون واحداً معق -تعاىل  -

وغلب على ظن ، وهو مذهب أيب بكر البايالين، والغزا ،  كل جمتهد ما أدى  لق  اجتهاده،
 .وبعض املتكلمني

:واستدلوا بأدلة منها 
يال اللَّ  تعاىل يف يصقققققققققة داود وسقققققققققلقمان علقهما السقققققققققالم مع اختالشهما يف احلكم:   -1

ال  األنبققققا : }و كجالا و ا و ع ْلمقققً ا حجْكمقققً نققق  [، شقققاآليقققة دلقققت على أن كقققل جمتهقققد 79تق ققْ
مصقققققققققققب، مع اختالشهما، ولو كان أحدمها خم ًئا، ملا وصققققققققققف  الخرون باحلكم والعلم، 

 شتبني أن كل جمتهد مصقب.
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ن احلق ذلك مباشققققققققققققققرة أ يبلاآلية حجة علقهم؛ ألن اللَّ  تعاىل بني وأجقب عن : بأن 
ل قْ  شخال: سققققلقمانشقما ي ققققى ب   ، مث خطم ان ل مما يدل أن احلق مع  ش}شق ف هَّْمن اه ا سققققج

ا. 
ً
 اخل أ من داوود يف هذه احلادثة ال ينفي عن  أن يكون عامل

ْيتهج -اه علق  وسقققققققلم  صقققققققلى -يال رسقققققققول اللَّ    -2 م : "أصقققققققحايب كالنجوم، بأيَّهم ايتد 
م يف ، مع اختالشهاهتديتم" ، شاحلديث جعل االيتدا  بكل واحد من الصققحابة هدىً 

 أن كالا منهم مصقب. على األحكام  ثباتًا ونفًقا، شدلّ 

ن أ بأن احلديث ضققققققعق  ال تخوم ب  حجة، وعلى شرض صققققققحت  حيمل على وأجقب:
ة  ذا انفرد ، أولققد من أراد منهمالعققامي يخ ت و  أن املراد بقق  أن يول الواحققد منهم حججققَّ

 خيالف  أحد.

أن الصققققققققققحابة رضققققققققققوان اللَّ  علقهم اجتهدوا واختلفوا، وأمجعوا على تسققققققققققوي  اخلالف  -3
ا يف االجتهاد، شدل ذلك على بقنهم، وت ينكر أحد ذلك، وت خي      بع قققققققهم بع قققققققً
 او  لق ، ولو كان املصققققب واحًدا واآلخر خم ًئا ألنكر أن كل واحد مصققققب شقما ذهب 

 ى بع هم.عل

وسققققققأيت  ،وأجقب: بأن  ثبت عنهم أهنم خ أوا بع قققققهم البعض يف مسقققققائل االجتهاد
 ذلك.

يف كل  -تعاىل- ه، و أن املصقققققققققققققققب واحد من اجملتهدين :املذهب الثاين: مذهب املة  ئة
 من أخ أه.احلق  أحادثة حكم معني، أصاب احلق من أصاب ، وأخ 

:واستدلوا على ذلك بأدلة، منها 
ْت ش ق   غ ن مج اْلخ ْوم   -1 ل ْقم ان    ْذ حي ْكجم ان  يف  احلْ ْرث    ْذ نق ف شققققققق  و كجنَّا  يال تعاىل: }و د اوجود  و سقققققققج

اه د ين  ) ل ْقم ان ل  األنبقا : 78حل جْكم ه ْم شقققققققق   تدل اآليةش[، 79 - 78( شق ف هَّْمن اه ا سققققققققج
 . دو دون داو  ص  سلقمان بفهم احلق يف الوايعةأن اللَّ  تعاىل خ على

جران، و ن اجتهد شاخ أ شل  " ذا اجتهد  احلاكمج شأصقققققاب  شل  أ: يال رسقققققول اللَّ    -2
، وهذا يدل على أن االجتهاد يسققققمان: صققققواب وخ أ، وأن اجملتهد يد يجصقققققب أجر"

 .شهو خم   ويد خي  ، وأن من أصاب احلق شهو املصقب، وما عداه
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ألمإ السققققققققققققرية: "و ْن طلب  منك أهلج حصققققققققققققن النزول  على حكم اللَّ ، شال  يول    -3
شدلَّ على  ،تقجْنز هْلم على حكم  اللَّ ، شعنَّك ال تدري: أتصققققققققققققققبج حكم  اللَّ  شقهم أم ال"

 أن ه حكًما يف املسألة، ويد يصقب  اجملتهد ويد خي  .

اخل أ يف االجتهاد الذي صقققققدر منهم مما يدل  مجعوا على  طال  لفظأن الصقققققحابة أ  -4
على أن احلق واحد، شمن أصققققاب  شهو مصقققققب، ومن أخ أه شهو خم  ، واألمثلة من 

 تاريخ الصحابة كثإة، منها:
م وهم الذين ال والد هل-يال أبو بكر رضققي اللَّ  عن  عندما سققئل عن الك اللة  -أ

مين شمن اللَّ ، و ْن كان خ أ ش: "أيول شقها برأيي، شعْن يكْن صققققوابًا -وال ولد
 ومن الشق ان، واه ورسول ج من  بريئان".

ويال عمر رضققققي اللَّ  عن  لكاتب : "اكتب: هذا ما رأى عمر، شعن يكن خ أ  -ب
شمن ، و ن يكن صقققققوابًا شمن اللَّ "، ويال للمرأة الأ اعتضقققققت علق  يف حتديد 

 املهر: "أصابت امرأة، وأخ أ عمر".
الأ مات عنها زوجها يبل الدخول، ولق  هلا -يف املفو ضة  ويال ابن مسعود -ج

، شعن كان صقققوابًا شمن اللَّ  ورسقققول  ، و ْن  يأيول شقها برأي": -صقققدا  مفروض
ا تستحقُّ مهر  املثل يف تركة املتوىف".  كان خ أ شمين ومن الشق ان،  هنَّ

 .فرائضالالع ْول يف  على من خالف  يفابن عباس رضي اللَّ  عنهما  أنكرو  -د

 


