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İMAM-I GAZALİ’YE GÖRE MÜCTEHİDİN İCTİHADINDA İSABET ETMESİ 

THE HIT OF MUJTAHID IN HIS IJTIHÂD 
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Prof. Dr., Bingöl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. 

Sadeeq Salman ISSA 
Doktora Öğrencisi, Bingöl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

ÖZET 

Bu makale (İmam-ı Gazali’ye göre müctehidin ictihadında isabet etmesi) konusunu ele alır. Bu konu usul konularından bir konu 

olmakla beraber taklit ve ictihad konuları açısından önemli bir yere sahiptir. Bütün müctehidler doğru görüşe ulaşabilmişler 

midir veya bütün düşüncelerden sadece bir doğru ve isabetli görüş mü vardı?  İctihadında isabet eden müctehid için iki sevap 

vardır. İctihadında isabet etmeyen müctehid için ise bir sevap vardır. 

Anahtar Kelimeler: Gazali, Müstehid, İctihad, İsabet. 

ABSTRACT 

This issue is a most important in issues of informed reasoning (ijtihaad) and imitation (taqliid) in principles of Islamic 

jurisprudence, so. Is all one of  independent legist (mujtahid) right or the truth is just one among the different saying, that the 

right mujtahid have two compenstaions but the wrong mujtahid have one  compenstaion on his ijtihaad. 

The scholars have  two different views about that, the first one which says: only one among the mujtahids  is right, that's the 

view's of majority of scholars, and second one which chosen by Imam Ghazali  it's says: all mujtahids are right, However. After 

discussing the evidence of the two views we find out the first is more correct than the second  because of  the strength of  its 

evidence. 
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 الخالصة

 ذات األهمية هذه المسألة من المسائل األصولية، وجتهد عند اإلمام الغزالي(إصابة المتناولت هذه الدراسة مسألة )

 وأن  المجتهد  ،الالحق والصواب واحدٌ من األقو ، أم أن  مجتهد مصيٌب للحق . فهل كل  االجتهاِد والتقليدِ  مباحثفي 

 مخطئ له أجٌر واحد على، والمجتهد الالمصيب له أجران

 اجتهاده ؟

ليه الجمهور. والمذهب وهو ما ذهب إ ل: أن  المصيب واحدذه المسألة على مذهبين المذهب األوفي ه العلماءاختلف 

مذهب  استدل  كل  وقد اإلمام الغزالي، وطائفة أخرى من العلماء كالباقالني.  اختارهصيب مجتهد م   الثاني: أن  كل  

 بأن   :نوالقائل -األول المذهب– الجمهور مذهب يبدو رجحان مذهبه، وبعد مناقشة أدلة الفريقينبجملة أدلة لصحة 

لم يكن للنظر واالجتهاد  ؛ فحينئذ  وصواب   لو كان الجميع على حق   ه وألن   لوا به؛دة ما استقو؛ وذلك لواحد مصيبال

 .معنى

ً كان  لووأيضاً:   ً ل كل  مجتهد مصيبا  واحد منهم عند صاحبه على حق   كل   ألن   ؛كانت المناظرة بين أهل العلم خطأ
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 فلم يكن لمناظرتهم معنى، وكان بمنزلة مناظرة المتفقين فيما اتفقا فيه.

جد أهل العلم في كل عصر يتناظرون ويحتج   وهللا  –مجتهد مصيباً.  ليس كل   بعضهم على بعض دل  على أن   فلما و 

 –أعلم 

 

 المقدمة

 فقه في الدين، ورضوان هللا تعالى على صحابته وَمن  من يرد هللا به خيراً ي  القائل حمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسوله ال

 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 :أما بعد

، فكانت بحمد هللا مناراً خاتمة الشرائع السماويةو ،وعامة لجميع البشر ،الحوادث شاملة لكل  شريعة جامعةٌ  الشريعة اإلسالمية فإن  

 ين.للسالكين، ودليالً للحائر

والتفصيل على األمور التي تحتاج إلى التنصيص كأصول العقيدة  بالنص   ما جاءت  وإن  ، واقعة على حكم كل   ها لم تنص  ومعلوم أن  

 .والمكان، مور التي ال تتغير بتغير الزمانرة تلك األس المعامالت وبعض العقوبات المقد  والعبادة وأس  

، فهو األداة الستنباط األحكام، ؤهالتهمن استوفى شروطه وم   لكل   لتفصيالت فيه لالجتهاد،تركت ا ختالفوما عدا ذلك مما هو قابل لإل

 ر  العصور.جتهدون على مَ وهو الباب الواسع الذي يدخل منه الم  

  .صالحيتها لكل زمان ومكان ر  ، وهو سِ لبقاء الشريعةا يوي  وعنصًرا حَ ، ومن هنا كان االجتهاد ضروريًا

خذ به وبعد وفاته، وأ -صلى هللا عليه وسلم  -بالحاجة إلى االجتهاد، فاستعمله الصحابة في حياة النبي  البدايةن منذ ولقد شعر المسلمو

 .بعدهم ن  مَ والمشهورة  التابعون وأتباعهم واألئمة

 (.وع؟)هل كل  مجتهد مصيب في الفرأو ما يعرف بـ (1)(إصبة المجتهد)مسألة الباب  هذا ومن المسائل المشهورة في 

ً وافراً من كالم األصوليين في باب االجتهادحظ   أخذت  ها ألن   أهمية كبيرةالمسألة  هذهول يتعلق بها عدد من المسائل األصولية و ؛ا

 الفقهية.و

ل قياً الضوء على مذاهب العلماء وأدلتهم مع بيان والقول  لة،مذهب اإلمام الغزالي في المسأ وقد جاء هذا البحث ليكون بياناً للمسألة، وم 

 الراجح منها.

 التالي:ك ،وخاتمة ،مباحثثالثة و ،وقد اشتمل البحث على مقدمةهذا  

 أما المقدمة فها هي.

 –رحمه هللا –حياة اإلمام الغزالي فقد تناول المبحث األول: أما و

 مذاهب العلماء وأدلتهم مع مناقشتها. كر فيهذ  : والمبحث الثاني

 مذهب اإلمام الغزالي في المسألة مع بيان القول الراجح.ففيه دراسة والمبحث الثالث: 

 حث من خالل هذه الدراسة.االنتائج التي توصل إليها الب أهم   فقد تناول :وأما الخاتمة

                                                           

)1( يقصد بهذه المسألة ما إذا حدثت حادثة في الفروع، ولم يوجد دليل قاطع في حكمها من نص  ، أو إجماع، فهل أن   كل   مُ جتهِ د 

 مُ صيب في الفروع أو أن   المُ صيب واحد؟

وهل أن هلل تعالى له في كل حادثة حكم شرعي معين، فيطلب المجتهدون ذلك الحكم بشتى أنواع االجتهاد، فمن أدركه فقد أصاب 

الحق ومن لم يدركه كان مخطئا  ، أم أنه ال يقطع بإصابة واحد بعينه ... انظر: آل تيمة، المسودة في أصول الفقه )497/1(؛ 

 والزركشي، البحر المحيط )281/8(؛ والنملة، المهذب في علم أصول الفقه المقارن )2349/5(.
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 )وصلى هللا وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وآله أجمعين(

 المبحث األول

 –رحمه هللا  –حياة المام الغزالي

 :، ونشأتهومولده ،بُهُ أوال : اسمه، ونَسَ 

 ، والدته:ونسبه ،اسمه

 .ويلقب بـ )حجة اإلسالم( ،كنى بأبي حامدي   ،أحمد الغزالي الطوسي نهو محمد بن محمد بن محمد ب

االً يغزل الصوف، وقيل ألن أصله من قرية )غزالة( من قرى طوس الي( ألن أباه كان غزَّ  .(1)سمي بـ ) الغَزَّ

 .( 2)هـ( بـ )الطابران(، احدى بلدتي )طوس(450سنة ) –ه هللا رحم–ولد اإلمام الغزالي 

 نشأته:

 ً فقيراً بعد أن عاجلت المنية والده، فقد كان والده يغزل الصوف ويبيعه في دكانه بطوس،  نشأ اإلمام الغزالي في بلدته )طوس( يتيما

صدقائه من أهل الخير؛ للقيام بتعليمهما، فلما مات أقبل إلى أ (3)فيأكل من كسب يده، فلما حضرته الوفاة، وص ى به وبأخيه أحمد

صديقه على تعليمهما، ولما نفد ما بيده من مالهما اليسير، ألحقهما بإحدى المدارس التي تعينهما على قوتهما، فالتحقا بها فكان السبب 

 درجتهما. و  ل  في سعادتهما وع  

ى خدمتهم، ويجد  في اإلحسان إليهم، والنفقه بما يمكنه، وكان إذا سمع كالمهم وكان والده يطوف على المتفقهة ويجالسهم، ويتفرغ عل 

ً واعظاً،  بكى وتضرع إلى هللا أن يرزقه ابنا ويجعله فقيهاً، ويحضر مجالس الوعظ، فإذا طاب وقته بكى، وسأل هللا أن يرزقه ابنا

 ي حامد الذي صار أفقه أهل زمانه.فاستجاب هللا دعوته، فرزقه بأب

:عصرهيا : ثان  

عاش اإلمام الغزالي في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري، أي في العصر الذي يسميه المؤرخون: العصر العباسي الثالث، 

 .(4)وفي الفترة التي تليها (هـ474-334) والواقع من سنة أربع وثالثين وثالثمائة، إلى أربع وسبعين وأربعمائة للهجرة

ٌر كبير في التأثير عليه، فللعوامل التي تحيط باإلنسان في مجتمعه وبيئته، انعكاسات  كثيراً ما يكون للعصرو الذي يعيش فيه اإلنسان دَو 

 ة:ي  مِ ل  على اتجاهه وتصوراته، والحديث عن عصره يكون للحالة السياسية، والعقائدية، والعِ 

دت اإلتجاهات وكثرة األحداث، وضعف ات سم العصر العباسي عموما بالضعف واإلضراب، وتعد الحالة السياسية: -1

 الخالفة اإلسالمية آنذاك الستالء الدول المجاورة لها على سلطتها.

                                                           

)1( انظر:  الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الدمشقي، األعالم، الناشر: دار العلم للماليين، الطبعة 

الخامسةعشر، سنة 2002م )22/7(؛ وابن الصالح، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين، طبقات الفقهاء الشافعية، 

 تحقيق: محيي الدين علي نجيب الناشر: دار البشائر السالمية – بيروت، الطبعة: األولى، سنة 1992م )249/1(.

)2( انظر: السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي، ود. عبد 

 الفتاح محمد الحلو، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، سنة 1413هـ )193/6(.

)3( هو: أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، الشيخ أبو الفتُوح أخو الغزالي، واعظ صوفي عالم عارف، اختصر الحياء 

الذي صنفه أخوه في مجلد سماه لباب الحياء، وله أيضا  الذخيرة في علم البصيرة وغير ذلك, توفي -رحمه هللا – في حدود سنة 

 )520هـ(، انظر: السبكي، طبقات الشافعية الكبرى )62-60/6(.

)4( انظر: الخضري بك، الشيخ محمد، الدولة العباسية، تحقيق: محمد العثماني، الناشر: دار القلم/ بيروت، الطبعة األولى، سنة 

 1406هـ - 1986م )ص:416(.
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ضطرب اإلمام الغزالي، ويمكن أن يكون لهذا الوضع السياسي الم   دَ لِ وفي هذا العصر وما مر  به من أحداث وفتن وضعف، و  

االضراب التي حل  بالمسلمين جعلته يرسم الطريق األمثل لهذه  رؤيته لحالة الذي نشأ فيه أثر في شخصيته وفكره؛ ألن  

 .األمة، حيث استقبل المسلمون بظهوره عصراً جديداً وحياة فكرية زاهرة

لحالة االضطراب السياسي الذي ات سم به هذا العصر أثراً كبيراً على الحالة العقيدية، فقد  إن   :والفكرية الحالة العقيدي ة -2

دولة  ختلفة، واشتد  النزاع فيه بين أصحاب اآلراء والمذاهب والمعتقدات، فأصبحت كل  ق الم  رَ الي الفِ ظهرت في عصر الغز

كثير من الحقائق الدينية  ضاً باالنحراف والضالل، وضاعت  ع  هم بَ ى بعض  مَ الخالف حتى رَ  تنصر مذهبها وتتعصب له واشتد  

 والمبادئ اإلسالمية جراء هذا الجدل والخالف.

)طوس(. في مدينته النصيب األكبر لتلك الخالفات والنزاعات، في مسقط رأس االمام الغزالي وقد كان  

العقيدي، فقد عملت جميع الدول واالضطراب السياسي وعلى الرغم مما ذكر سابقاً، من حالة النزاع  الحالة الِعْلمية: -3

بة الزمنية تتسم بنهضة علمية شاملة، فازدهرت فيها كانت هذه الحق، والمجاورة للدولة العباسية على تشجيع العلم والعلماء

 . (1)الدراسات اإلسالمية في التفسير والحديث واألصول والفقه والفلسفة والمنطق بفضل تالقي حضارات األمم المختلفة

ومدينته نيسسابور، وبغداد، وذاع صيته حيث ظهر نشاطه في ففي هذا العصر المليء باألحداث ولد الغزالي ونشأ وترعرع، 

 .)طوس(

 ثالثا : شيوخه وتالمذته:

 شيوخه:

ره في العلم هو ما هي أه هللا له من المشايخ والعلماء الذين كان لهم أوفر نصيب في حسن   إن ما وصل إليه اإلمام الغزالي من تبح 

 توجيهه وتعليمه، وهؤالء أبرزهم:

 .(2) الفقه الشافعي وأصوله الراذكاني: أحمد بن محمد الطوسي عل مه -1

 .(3) الي وعل ق عنه التعليقة في الفقهتفقه عليه الغز هـ(،477)ت أبو قاسم اإلسماعيلي -2

 (.4هـ()478ت) إمام الحرمين: عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف -3

  (.5هـ()477ت) ذِ م  رَ اأبو علي الفَ  -4

 .(6) ي، أخذ عنه الحديثنِ زَ و  اإلمام محمد بن يحيى بن محمد الشجاعي الزَّ  -5

 (.7)و الفتح نصر بن علي بن أحمد بن منصور الحاكمي الطوسي، أخذ عنه الحديثاإلمام أب -6

تَانِيالحافظ أبو الفتيان الشيخ  -7 ِهس    .(8)هـ( 503ت) حدث عنه: أبو حامد الغزالي، ياسِ وَّ الرَّ  عمر بن عبد الكريم بن سعدويه الد ِ

 

                                                           

)1( انظر: الخضري بك، الدولة العباسية )ص:481(؛ والدكتور سليمان دنيا، الحقيقة في نظر الغزالي، الناشر: مكتبة الدراسات 

 الفلسفية، دار المعارف، مصر، الطبعة الثانية، سنة 1965م )ص:15(.

 )2( انظر: السبكي، طبقات الشافعية الكبرى )36/4(.

 )3( انظر: السبكي، طبقات الشافعبة الكبرى )296-294/4(.

 )4( انظر: السبكي، طبقات الشافعية الكبرى )165/5(؛ والزركلي، األعالم )160/4(.

 )5( انظر: السبكي، طبقات الشافعية )304/5(؛ والذهبي، سير أعالم النبالء )70/14(.

 )6( انظر: السبكي، طبقات الشافعية الكبرى )195/6(.

 )7( انظر: االسبكي، طبقات الشافعية الكبرى )195/6(.

 )8( انظر: الذهبي، سير أعالم النبالء )264/14(.
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 تالميذته:

عمامة من أكابر  مائةببغداد يحضر مجلس درسه نحو أربع -أي الغزالي–رأيت )ابن العربي: : القاضي أبو بكر قالفقد  ه  ذتتالموأما 

 ومن تالمذته:، (1)(الشام وأفاضلهم، يأخذون عنه العلم

 (.2هـ()513)سنة  اإلمام أبو طاهر إبراهيم بن المطهر الجرجاني استشهد -1

ف بابن الحمامي، تفق ه على يد اإلمام الغزالي، المعرو اإلمام أبو الفتح أحمد بن علي بن محمد بن برهان الحنبلي ثم الشافعي -2

 (.3)هـ(518ت)ل، يكاد ال يسمع شيئاَ إال حفظه اإلشكا وبرع في المذهب، واألصول، وكان ذكياً يضرب به المثل في حل  

 .(4) هـ(522تبي طالب الرازي )أعبد الكريم بن علي بن اإلمام أبو طالب  -3

زاز البغدادي من كِ بو منصور سعيد بن محمد بن عمر أمام اإل -4 ى وتول   ه على الغزاليتفق  ، ئمة بغدادأبار بن منصور الر 

 .(5)هـ(539ت) تدريس نظامية بغداد

 .(6)هـ(543)ت أبو بكرمحمد بن عبدهللا بن محمد المعروف بابن العربي المالكي ماماإل -5

 .(7)هـ(548اإلمام أبو سعيد محمد بن يحيى بن منصور النيسابوري )ت -6

 .(8هـ( )552ت)عبدهللا الحسين بن نصر بن محمد بن الجهني الكعبي الموصليبو أمام اإل -7

:أخالقه، وثناء العلماء عليهرابعا :   

والمثابرة،  ق باألخالق الفاضلة، والخصال الحميدة، فالطموع إلى المعالي، والجد  صف اإلمام الغزالي بالصفات الرفيعة، وتخل  ات   

 .(9)ها كلها حتى وفاتهوالجهاد، دَي دنه في حياته بمراحل

 ، منها:وتالميذه ،وشيوخه ،براز مكانته، وإظهار شمائله من علماء عصرهإو ،وقد امتألت كتب التراجم بالثناء عليه

 .(10)الغََزالي بحٌر مغِدق، وإلكيَا أسدٌ مطرق ، والخوافي نار ت حرققال عنه شيخه إمام الحرمين: )

الشيخ اإلمام البحر، حجة اإلسالم، أعجوبة الزمان، زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن  وترجم له الذهبي وأثنى عليه قائالً: )

 . ( 11)محمد بن أحمد الطوسي الشافعي، الغزالي، صاحب التصانيف والذكاء المفرط (

في المنقول منها  بقوله: )حجة اإلسالم ومحجة الدين ... جامع اشتات العلوم والمبرز ابن السبكي في ترجمته مستهالً يقول:  

 .(12)والمفهوم(

م فيه، وساد وقال عنه الحافظ ابن كثير: )برع في علوم كثيرة، وله مصنفات في فنون متعددة، فكان من أذكياء العالم في كل ما يتكل  

                                                           

)1( انظر: ابن العماد، أبو الفالح عبد الحي   بن أحمد بن محمد شهاب الدين العكبري الدمشقي )ت1089هـ(، شذرات الذهب في 

أخبار من ذهب, تحقيق: محمود األرناؤوط، وأشرف على تحقيقه وخر  ج أحاديثه عبد القادر األرناؤوط، الناشر: دار ابن كثير، 

 دمشق ، الطبعة األولى سنة 1986م )13/4(.

 )2( انظر: السبكي، طبقات الشافعية الكبرى )37/7(.

 )3( انظر: السبكي، طبقات الشافعية الكبرى )30/6(.

 )4( انظر: السبكي، طبقات الشافعية الكبرى )179/7(.

 )5( انظر: السبكي، طبقات الشافعية الكبرى )93/7(.

 )6( انظر: الزركلي: األعالم )230/6(.

 )7( انظر: السبكي، طبقات الشافعية الكبرى )25/7(. 

 )8( انظر: السبكي، طبقات الشافعية الكبرى )81/7(

  )9( انظر: السبكي، طبقات الشافعية الكبرى )281،283/3(؛ وابن عماد، شذرات الذهب )88/5( .

 )10( انظر: السبكي، طبقات الشافعية الكبرى )196/1(.

 )11( انظر: الذهبي، سير أعالم النبالء )267/14(.

  )12( انظر: السبكي، طبقات الشافعية الكبرى )216-192/6(.
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 ،(1)ابالخط  فحضر عنده رؤوس العلماء وكان ممن حضره أبو  ،ببغداد وله أربع وثالثون سنة النظاميةبه درس إن  حتى  في شبيبته،

 .(3)العه(بوا من فصاحته واط  فتعج   ،وهما من رؤوس الحنابلة ،(2)وابن عقيل

: )االمام زين الدين حجة االسالم أبو حامد أحد األعالم صنف التصانيف مع التصون والذكاء في وصفه عماد الحنبليال وقال ابن

 .(4)المفرط واالستبحار في العلم. وبالجملة ما رأى الرجل مثل نفسه(

الي إمام باسمه تنشرح الصدور، وتحيا النفوس، وبرسمه تفتخر المحابر وتهتز  في مدحه: ) وقال اإلسنوي  الغز 

 .(5)(، وبسماعه تخشع األصوات وتخضع الرؤوس-جمع ِطرس وهي: الصحيفة  – الط روس

لى اآلن يرفعونه إة االسالم، فالناس من وقته حج  دون سائر العلماء ب د القرن الخامس الهجري وانه اختص  لقد كان هذا االمام بحق مجد  

 ً  .في مجالي العلم والعمل مكانا عاليا

 :مؤلفاتهخامسا : 

ف في كثير من فروع العلم المختلفة، فقد كتب ، ومن أطولهم نفساً في التأليف، لقد أل  سالم مادةً اإلمام الغزالي من أغزر مفكري اإلإن  

والتوحيد والتصوف، وقد حفظت أكثر مؤلفاته، وهذا دليل على اهتمام الناس بها  لسفة والجدفي الفقه وأصوله والمناظرة والفل

مام نتاج اإلإجمعت كتب التراجم على اثبات وفرة أسالمي، ولقد العالم اإل يعلى سعة انتشارها ف وشعورهم بأهميتها وفوائدها، كما يدل  

 الغزالي .

لى الغزالي، إز فيها بين المؤلفات المقطوع بصحة نسبتها ي  مام الغزالي، مَ لمؤلفات اإلبتصنيف  يقام الدكتور عبد الرحمن بدووقد 

 .يهلإحول صحة نسبتها  دور الشك  ن المؤلفات التي يَ وبي  

  :ليهإة نسبتها ب المقطوع بصح  ت  وهذه أسماء كتب االمام الغزالي: وهي الك  

 التعليقة في فروع المذهب. -1

 (المنخول في األصول . )مطبوع -2

 البسيط في الفروع. -3

 الوسيط . )مطبوع( -4

 الوجيز. )مطبوع( -5

 خالصة المختصر ونقاوة المعتصر. -6

 المنتحل في علم الجدل. -7

 مآخذ الخالف. -8

 باب النظر.ل   -9

                                                           

)1( هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني البغدادي، من )َكْلَوذاَى( قرية في أسفل الجانب الشرقي من بغداد، ولد 

سنة )432هـ( في بغداد. من علماء الطبقة الثانية في المذهب الحنبلي،، من كتبه ))التمهيد(( في اصول الفقه و ))الهداية(( في 

  الفقه، توفي سنة )510هـ(. انظر:  ابن العماد، شذرات الذهب )27/4(.

)2( هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل، أبو الوفاء، البغدادي، الظفري. الحنبلي. يعرف بابن عقيل. ولد سنة )431هـ(، فقيه، 

أصولي، مقرئ، واعظ، أحد أعالم السالم، تفقه على القاضي أبي يعلى وغيره. وأخذ علم الكالم عن أبي علي بن الوليد وأبي 

القاسم بن التبان وغيره. وروى عن أبي محمد الجوهري. من تصانيفه: ))تفصيل العبادات على نعيم الجنات((، و)) كتاب الفنون(( 

و))الفصول(( في الفقه الحنابلة. توفي سنة )513هـ(. انظر ترجمته في: ابن رجب الحنبلي، الذيل على طبقات الحنابلة )316/1(؛ 

 وابن العماد، شذرات الذهب )35/4(؛ والزركلي، األعالم للزركلي )313/3(.

 )3( انظر: ابن كثير، البداية والنهاية )214/12(.

  )4( انظر: ابن العماد، شذرات الذهب )10/4(.

 )5( انظر: السنوي، طبقات الشافعية )2/ 242- 245(.
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 تحصين المآخذ في علم الخالف. -10

 ت. )مطبوع(اياالمبادئ والغ -11

 )مطبوع(الشبه والمخيل ومسالك التعليل في بيان  شفاء الغليل -12

 فتاوى الغزالي. -13

 فتوى إلبن تاشفين. -14

 غاية الدور في دراية الدور. -15

 مقاصد الفالسفة. )مطبوع( -16

 ت الفالسفة. )مطبوع(اف  هَ تَ  -17

 عيار العلم في فن المنطق. )مطبوع(مِ  -18

 عيار العقول.مِ  -19

 النظر في المنطق. )مطبوع( حك  مَ  -20

 ميزان العمل. )مطبوع( -21

 على الباطنية. المستظهر في الرد   -22

 .ة الحق  ج  ح   -23

 ية.قواصم الباطن -24

 االقتصاد في االعتقاد. )مطبوع( -25

 الرسالة القدسية في قواعد العقائد. -26

 لهية.المعارف العقلية ولباب الحكمة اإل -27

 إحياء علوم الدين. )مطبوع( -28

 صيب.كتاب في مسألة كل مجتهد م   -29

 ؤيد الملك.جواب الغزالي على م   -30

 مفصل الخالف. -31

 ان.دجواب المسائل األربع التي سألها الباطنية بهم -32

 قصد األسنى في شرح أسماء هللا الحسنى. )مطبوع(الم -33

 لى ذات واحدة على رأي المعتزلة والفالسفة.إرسالة في رجوع أسماء هللا  -34

 اية الهداية.دَ بِ  -35

 الوجيز في الفقه. -36

 ن. )مطبوع(آجواهر القر -37

 األربعين في أصول الدين. )مطبوع( -38

 المضنون به على غير أهله. )مطبوع( -39

 طبوع(المضنون به على أهله. )م -40

 كتاب الدرج المرقوم بالجداول. -41

 طاس المستقيم. )مطبوع(س  القِ  -42

 فيصل التفرقة بين اإلسالم والزندقة. -43
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 القانون الكلي في التأويل. )مطبوع( -44

 كمياء السعادة. )فارسي( وهو مطبوع ومترجم الى العربية. -45

 ها الولد. )مطبوع(.أي   -46

 نصيحة الملوك. )مطبوع( -47

 زاد آخرت )بالفارسية(. -48

 إلى أبي الفتح أحمد بن سالمة بالموصل. رسالة -49

 رسالة إلى بعض أهل عصره. –الرسالة اللدنية  -50

 األنوار. )مطبوع( كاة  ش  مِ  -51

 تفسير ياقوت التأويل. -52

 الكشف والتبيين في غرور الخلق أجمعين. )مطبوع( -53

 أنه له(. صح   ن  إبليس. )إتلبيس  -54

 من الضالل والمفصح عن األحوال. )مطبوع( المنقذ -55

 حر والخواص والكمياء.لس  كتب في ا -56

 غور الدور في المسألة السريجية. -57

 تهذيب األصول. -58

 حقيقة القولين. -59

 أساس القياس. )مطبوع( -60

 ن.آحقيقة القر -61

 المستصفى في علم األصول . )مطبوع( -62

 اإلمالء على األحياء. )مطبوع( -63

 االستدراج. -64

 رة الفاخرة في كشف علوم اآلخرة. )مطبوع(الد   -65

 في الدارين. العالمين وكشف ما ر  سِ  -66

 عامالت الدين.أسرار م   -67

 ل عنها في نصوص أشكلت على السائل.ئِ جواب مسائل س   -68

 رسالة األقطاب. -69

 ام عن علم الكالم. )مطبوع(وَ ام العَ جَ ل  إ -70

 (.1)منهاج العابدين. )مطبوع(  -71

 

 

                                                           

)1( انظر: ابن السبكي، طبقات الشافعية الكبرى )224/6(؛ والدكتور.عبد الكريم العثماني، سيرة الغزالي وأقوال المتقدمين فيه، 

الناشر: دار الفكر، بيروت – بدون تاريخ. )ص: 202-205(؛ ومن أراد مزيد االطالع على كتب الغزالي فلينظر: مؤلفات الغزالي 

للدكتور عبد الرحمن بدوي. 
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:وفاتهسادسا :   

لى رأي إستجاب إن أوس. وهناك لم يلبث لى ط  إه حيث واصل رحلت من مصر، ولم يمكث بها طويالً  لى بغدادإمام الغزالي لقد عاد اإل

ً  ةً هاً. فكانت مد  رَ ك  الوزير فخر الملك للتدريس في نظامية نيسابور، م    ق تلهـ(، وقد 503سنة )إلى هـ(، 499من سنة ) قصيرة أيضا

ه مدرسة للعلوم الدينية، ذكر تبجوار بي لى طوس ثانية. وسكن في الطابران منها، متخذاً إبيد الباطنية، أسرع الغزالي  فخر الملك

–اآلخرة  مت بالفقهاء، مع رباط أو خانقاه للصوفية، بعد أن قال لنفسه يجب أن يطلق الدنيا بأسرها فأقبل على علوالسبكي أنها اختص  

ال إله فيها  م  هَ لى حياة ال إى أن يلجأ متأثراً بمصرع صديقه الوزير فخر الملك، الذي كان يذكر له أنه يتمن   -ن والحديثآوهي القر

 .جالسة أهل القلوب؛ فكان له ما أرادمالعبادة و

مام الغزالي إلى بعد حياة مليئة باألعمال الجليلة، والخدمات النبيلة في التدريس للطالب، وتصنيف الكتب، والدعوة إلى هللا، انتقل اإلو

م(. ودفن في مقبرة الطابران بطوس، 1111ون الثاني من )هـ( المصادف كان505جماد اآلخرة سنة ) 14رحمة هللا تعالى، يوم اإلثنين 

 .(1)فرحمة هللا عليه، وعلى أعالم اإلسالم وهداة األنام

 

 المبحث الثاني

 مذاهب العلماء وأدلتهم

 تمهيد:

 ام شرعية.قبل بيان محل النزاع وآراء العلماء في هذه المسألة، ينبغي اإلشارة إلى أن  األحكام على نوعين: أحكام عقلية، وأحك

 مثل: العلم بحدوث العالم وإثبات وجود هللا سبحانه، وإثبات النبوات وغير ذلك من أصول أوال : األحكام العقلية

الديانات. ففي هذه األحكام العقلية الم  صيب فيها واحد، ومن عداه م  خطئ ذهب إليه جمهور األصوليين)2(، ثم إن أداه اجتهاده إلى ما 

 يخالف مل ة اإلسالم فهو آثم كافر، وإال فهو مبتدع فاسق)3(.

: إنه ال إثم على المجتهد في العقليات ما دام لم يصل إلى درجة العناد ألنه بذل ما في وسعه واستفرغ (5)والعنبري (4)وقال الجاحظ

                                                           

)1( انظر: ابن خلكان، وفيات األعيان )218/4(؛ والصفدي، الوافي بالوفيات)213/1(؛ والسبكي؛ طبقات الشافعية الكبرى 

)201/6(؛ وابن العماد، شذرات الذهب )19/6(؛ والدكتور عبد األمير االعسم، الفيلسوف الغزالي، الناشر: دار األندلس، بيروت/ 

 لبنان، الطبعة الثانية، سنة 1981م )ص: 47-46(.

)2( انظر: الجويني، التلخيص )ص:503(؛ والغزالي، المستصفى )399/2(؛ وابن قدامة، روضة الناظر )ص:324(؛ واآلمدي، 

االحكام )184/4(؛ وابن السبكي، جمع الجوامع مع شرح المحلي )387/2(؛ والزركشي، البحر المحيط )276/8(؛ ووأبي النور 

 زهير، أصول الفقه )264/4(؛ والدكتور محمد صدقي، كشف الساتر )431/2( .

 )3( انظر: الجويني، التلخيص )ص: 503(؛ 

)4( الجاحظ: هو عمر بن بحر، أبو عثمان، البصري. لقب بذلك ألن  عينيه كانتا جاحظتين. معدود من كبار المعتزلة. أخذ عن النظام. 

كان مالزما  لمحمد بن عبدالملك الزيات. توفي سنة )255هـ(. من مؤلفاته: )البيان والتبيين، والبخالء(، وغيرهما. انظر: الزركلي، 

األعالم )74/5(؛ والذهبي، سير أعالم النبالء )135/22(؛ وابن العماد، شذرات الذهب )121/2(؛ وابن خلكان، وفيات األعيان 

.)470/3( 

)5( العنبري: هو عبيد هللا بن الحسن بن الحصين العنبري التميمي، الفقيه المحدث، ولي قضاء البصرة )157هـ(، ثم عزل في 

)166هـ(، توفي سنة )168هـ(. انظر: ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، تقريب التهذيب، 

 )ت852هـ(، تحقيق: محمد عوامه، الناشر: دار الرشد، سوريا، الطبعة األولى سنة 1406هـ/1986م، )370/1(.
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 .(1)(صيبجتهد في العقليات م  م   كل  )ته فهو معذور، وهذا معنى قولهما: ما في طاق

 .(2)العنبري باطلوما ذهب اليه الجاحظ و

 .(3)وقيل إن العنبري رجع عن قوله بعدما تبي ن له خطؤه

  من الجاحظ والعنبري:وقد رد  ابن قدامة على كل   

تعالى ورد –باطل يقيناً وكفر باهلل  -وهو قوله أنه ال إثم على المجتهد في العقليات–أما الذي ذهب إليه الجاحظ ): -رحمه هللا–فقال 

ً -فأنا نعلم  -صلى هللا عليه وسلم–عليه وعلى رسوله  أمر اليهود والنصارى باإلسالم واتباعه،  -صلى هللا عليه وسلم–أن النبي  -قطعا

 .(4)(وذمهم على إصرارهم ونقاتل جميعهم ونقتل البالغ منهم

بما هم  إن أراد أنهم لم يؤمروا إال  صيب جتهد م  م   وقول العنبري: كل  )وأما بالنسبة لما ذهب إليه العنبري فقال ابن قدامة معلقاً عليه: 

ما اعتقده فهو على اعتقاده فمحال إذ كيف يكون قدم العالم وحدثه حقاً...وهذه أمور ذاتية ال تتبع  أراد أن   عليه فهو كقول الجاحظ. وإن  

 .(5)(من مذهب الجاحظ اإلعتقاد بل االعتقاد يتبعها. فهذا شر  

 يكون قطعياً أو غير قطعي. ن  مجتَهد فيه شرعياً فال يخلو إما ألكان ا إن  ف :ثانيا : األحكام الشرعية

االجتهاد فيه، فالمخطئ في األمور القطعية  فال يجوزمثل وجوب الصالة والزكاة والحج وتحريم الزنا والسرقة والقتل، القطعي:  -1

درك ذلك عقلياً محضاً، واء أكان م  آثم بال خالف... ألن الحق فيها واحد، فمن أصابه فهو المحق ومن أخطأه فهو المبطل، س

جتهاد في األمور اإلف كعذاب القبر والصراط، وسائر األحكام القطعيةكحدوث العالم، أم شرعياً مستنداً إلى ثبوت أمر شرعي، 

 .(6)ها أصبحت من الدين بالضرورة فالمخطئ فيها آثم ومنكرها كافرغير جائز ألن   القطعية

، واختلفوا (7)قطعي فقد اتفق العلماء على جواز االجتهاد فيه، ونفي الحرج واإلثم على المجتهد وأما إن كان غيرغير القطعي:  -2

 .(8)بعد ذلك في التصويب

إلى أن اإلثم غير محطوط عن المجتهدين في الفروع بل فيها حق معين وعليه دليل قاطع فمن أخطأه فهو (9)وذهب بشر المريسي 

 .(10)آثم كالقطعيات

وقد خالف اإلمام ، على مذهبين هذه المسألةمخطئ؟ اختلف العلماء في  عداه المصيب واحد وَمن   صيب، أو أن  تهد  م  جوهل كل م    

جتهد م صيب في الفروع،  الغزالي الجمهور  لمذاهب العلماء وأدلتهم مع مناقشتها. بيان ما يأتيوفيوذهب إلى أن  كل  م 

 

 

                                                           

)1( انظر: الغزالي، المستصفى )401/2(؛ وابن السبكي، جمع الجوامع بشرح المحلي )387/2(؛ واآلمدي، االحكام )184/4(؛ 

 وأبي النور زهير، أصول الفقه )265/4(.

 )2( لمعرفة المزيد حول مذهب الجاحظ والعنبري ومناقشة مذهبهما، وبيان بطالنه، انظر: الزركشي، البحر المحيط )277/8(.

 )3( ذكره الدكتور محمد صدقي في كتابه: كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر )431/2(. 

 )4( انظر: ابن قدامة، روضة الناظر )ص:326(.

 )5( انظر: ابن قدامة، روضة الناظر )ص:326(.

 )6( انظر: الغزالي، المستصفى )400/2(؛ والزركشي، البحر المحيط )281/8(.

 )7( انظر: ابن قدامة، روضة الناظر )ص: 324( .

 )8( انظر: الجويني، التلخيص )ص: 504(؛ والغزالي، المستصفى )400/2(؛ واألمدي، واالحكام )188/4(.

)9( هو: بشر بن غياث المريسي )نسبة الى مَ ريسة بفتح الميم قرية بمصر(، تفقه على أبي يوسف القاضي وأتقن علم الكالم وقال 

بخَ لْ ق القرآن وناظر عليه وكان جَ هْ ميا  وقيل كان أبوه يهوديا   زعم أن   هللا لم يكلم موسى كما يقول جهم، توفي سنة )218هـ(. انظر: 

 الذهبي، سير أعالم النبالء )179/19(.

  )10( انظر: الغزالي، المستصفى )405/2( .
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:القائلون بأن المصيب واحدأوال :   

، أن   الم  صيب واحد وَمن   عداه م  خطئ.
 المذهب األول: ذهب جمهور األصوليين من الحنفية والمالكية)1(، والشافعية، والحنابلة )2(

ة هذا المذهب، ومناقشتها:أدل    

  ها ما يأتي:بجملة أدلة من أهم   -الجمهور–أصحاب هذا المذهب  استدل  

ودَ َوس لَي َمانَ }قوله تعالى:  الدليل األول: ِمِهم  َشاِهِدين َودَاو  ك  ِم َوك نَّا ِلح  ِث إِذ  نَفََشت  فِيِه َغنَم  ال قَو  ك َماِن فِي ال َحر  نَاَها س لَي َماَن  ،إِذ  يَح  م  فَفَهَّ

ًما َوِعل ًما{ ك   .(3)َوك ال  آتَي نَا ح 

عليهما -مذكورة، ولو استوى هو وداود بفهم الحق في الواقعة ال -عليه السالم–هللا تعالى خص  سليمان  أن   وجه الداللة من اآلية:

 السالم- في إصابة الحكم لََما كان لتخصيص سليمان بالفهم معنى)4(، وهذا دليل اتحاد حكم هللا في الواقعة وإن  المصيب واحد )5(.

 ن  ومَ قالً ومنهم من منعه سمعاً، منع اجتهاد األنبياء ع ن  هما حكما باالجتهاد، ومن العلماء مَ أن   أين صح   ن  ه مِ أن   جيب عن هذا الدليل:أُ 

، وأجيب أيضاً: (6)؟ ومن أين يعلم أنه قال ما قال عن اجتهاد-عليه السالم–لى داود عليهم فكيف ينسب الخطأ إ أجاز أحال الخطأ

.(7)مصيباً قبلنا ويجوز أن لم يكن داود وسليمان مصيبين وذلك شريعتهما وأما في شريعتنا فيكون كل مجتهد  ن  هذا شريعة مَ  بأن    

، -عليه السالم–داود لى م من دونه، وأما كيف ينسب الخطأ إه لو حكم داود بالوحي لما اختص سليمان بالفهأن   ه يعلم منبأن   د  هذا:ورُ 

جيز عليهم ذا أ  كما في قصة أساري بدر وغيرها، وإ ةالصواب إجازة الخطأ عليهم مع عدم إقرارهم عليه لالدل   أن   :فالجواب

 الصغائر، فكيف ال يجوز وقوع خطأ صاحبه مأجور م  ثاب)8(.

ما ذكره هللا تعالى في القرآن فإنما ذكره لنستفيد به في شرعنا ولم يكن ذكره على مجرد حكاية  أن  ه شرع َمن  قبلنا في رد : بوأما أن  

 وسرد قصة)9(.

تََهدَ فَ  إِذَا َحَكَم ال َحاِكم   )): -صلى هللا عليه وسلم –قوله  :الدليل الثاني ٌر، اج  َطأَ، فَلَه  أَج  تََهدَ ث مَّ أَخ  َراِن، َوإِذَا َحَكَم فَاج   ث مَّ أََصاَب، فَلَه  أَج 

                                                           

.
)1( انظر: ابن رشد الحفيد، الضروري في أصول الفقه )ص:141(

 

)2( انظر: القاضي، أبي يعلى، العدة في أصول الفقه )417/2(؛ والجويني، التلخيص )ص:504(؛ والشيرازي، التبصرة )498/1(؛ 

والشيرازي، اللمع )130/1(؛ وابن قدامة، روضة الناظر )ص: 234(؛ والباجي، إحكام الفصول )958/2(؛ وابن السبكي، جمع 

الجوامع بشرح المحلي )388/2(؛ وابن نظام الدين األنصاري، فواتح الرحموت )417/2(؛ ومحمد عبد الرحمن الحنفي، تسهيل 

الوصول إلى علم األصول، الناشر: مطبعة البابي الحلبي، دون طبعة، مصر، سنة 1341ه )322/1(؛ والزركشي، البحر المحيط 

. )283/8( 

.
)3( سورة االنبياء، اآلية )79-78( 

 

)4( انظر: القاضي أبي يعلى، العدة في أصول الفقه )420/2(؛ والدكتور شعبان محمد، أصول الفقه )304/2(؛ والدكتور محمد 

.
صدقي، كشف الساتر)436/2(

 

()5( انظر: السمعاني، قواطع األدلة )312/2(؛ واآلمدي، الحكام 
.
184/4(؛ وابن الحاجب، منتهى الوصول )212/1( 

 

.
)6( انظر: الغزالي، المستصفى )424/2(

 

()7( انظر: السمعاني، قواطع األدلة )312/2(؛ واآلمدي، الحكام 
.
)184/4

 

)8( انظر: القاضي أبي يعلى، العدة في أصول الفقه )422/2(؛ وابن قدامة، روضة الناظر )ص:328(؛ وآل تيمية، المسودة 

)
)ص:347(؛ والدكتور محمد سليمان األشقر، تعليقات على المستصفى للغزالي )425-424/2

 

 )9( انظر: السمعاني: قواطع األدلة )312/2(.
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 .(1)((واحد

في انقسام االجتهاد إلى ه يحكم باجتهاده، وفيه داللة هذا الحديث واضح وصريح في أن   أن   وجه الداللة من الحديث النبوي:

صلى هللا عليه  – صيباً ما أخطأ مجتهد ولما نسب النبيجتهد م  م   بتفاوت األجر ولو كان كل  ح بذلك الخطأ وخطأ وصواب وقد صر  

جتِهد يخطئ ويصيب، وأن  الحق واحد، َمن أصابه فقد أصاب، ومن أخطأه فقد أخطأ ،(2) الخطأ إليه -وسلم  .(3)وأن الم   

فالمخطئ الحاكم بغير حكم هللا تعالى كيف  ذ له أجر وإال  صيب إواحد م   كل   هذا هو القاطع على أن   أن   جيب عن هذا الدليل:أُ 

.(4)يستحق األجر؟  

يعمل يوماً كامالً في البحث عن سوار  ضاع في أرض، فلم  ه يستحق لنص  الحديث عليه، وأيضاً لو كل فَت عامالً أن  بأن   د  هذا:ورُ 

 يجده هل يقال أنه ال يستحق أجراً. فلو منعه المستأجر أجره وقال إنك لم تعثر على الضالة فال أجر لك، أفال يكون ظالماً؟)5(.

على إطالق لفظ )الخطأ( في االجتهاد، ولم ينكر بعضهم على  -رضوان هللا عليهم –اإلجماع: فقد أجمع الصحابة  الدليل الثالث:

 بعض، وهذا يدل   على أن  الحق واحد)6(.

ومن أمثلة ذلك ما روي عن أبي بكر –رضي هللا عنه- حين س  ئِ ل عن الكاللة)7( قال: )أقول فيها برأيي فإن   يكن صواباً فمن هللا، وإن   

 يكن خطأ فمني ومن الشيطان أراه ما خال الوالد والولد(()8(.

ه أصاب إن عمر ال يدري أن  )ه حكم بحكم في مسألة فقال رجل: هذا وهللا الحق. فقال عمر: أن   -رضي هللا عنه –وروى عن عمر 

 الحق، ولكنه لم يأل جهداً ()9(.

أخطأه فهو  ن  صيب، ومَ أصابه فهو الم   ن  الحق واحد، مَ  جتهد يخطئ ويصيب، وأن  الم   فاآلثار كثيرة تدل داللة واضحة على أن  

 المخطئ، ولكنه غير مؤاخذ على خطئه، بل له أجر اجتهاده.

 أُ جيب عن هذا الدليل: بأن   هذه اآلثار أخبار آحاد  ال يقوم بها حجة، فال يندفع بها البراهين القاطعة)10(.

                                                           

)1( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب )االعتصام(، باب )أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ( الحديث رقم )6919(، 

)2676/6(؛ ومسلم في صحيحه كتاب )األقضية(، باب )بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ(، الحديث رقم )1716(، 

.)1342/3( 

 ( انظر: السمعاني، قواطع األدلة )313/2(؛ والدكتورة نادية شريف العمري، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت/لبنان )126/1(.(2

)3( انظر: القاضي أبي يعلى، العدة في أصول الفقه )422/2(؛ والبيضاوي، المنهاج )ص:251(؛ والشوكاني، إرشاد الفحول 

 )ص:851(.

 )4( انظر: الغزالي، المستصفى )406/2(.

 )5( انظر: الدكتور محمد سليمان األشقر، تعليقات على المستصفى للغزالي )426/2(.

 )6( انظر: ابن قدامة، روضة الناظر )ص:329(؛ واآلمدي، االحكام )193/4(.

)7( الكاللة من حيث االشتقاق من  تكلل النسب به: إذا أحاط به. ومن يقال: كلل الغمام السماء، إذا أحاط بها من كل جانب. ومنه 

األكليل، فإنه يحيط بجوانب الرأس، ومنه )الكل( فالمراد به الجمع والحاطة. واذا مات رجل ولم يخلف ولدا  وال والدا  فقد مات 

عن ذهاب طرفيه، فسمي ذهاب الطرفين كاللة، فكأنها اسم للمصيبة في تكلل النسب مأخوذ منه. انظر: أبي البقاء، الكليات )ص: 

.)649-649 

 )8( انظر: ابن قيم الجوزية، إعالم الموقعين )90/1( .

 )9( انظر: البخاري، كشف األسرار )32/4( . 

 )10( انظر: الغزالي، المستصفى )429/2( .
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: صيبجتهد مُ كل  مُ  القائلون بأن  ثانيا :   

وي عن أبي علي الجبائي)1(، وأبي الحسن األشعري، وأبي بكر الباقالني،  المذهب الثاني: ذهب اإلمام مالك في قوله الثاني، ور 

، أن   كل   واحد من المجتهدين م  صيب، فليس في الواقعة التي ال نص  فيها حكم معين، وإنما 
وأبي الحسن الكرخي، وبعض المعتزلة)2(

 هو تابع لظن المجتهد)3(، 

 أدلة هذا المذهب ومناقشتها:

أصحاب هذا المذهب بأدلة هي كاآلتي: استدل    

ًما َوِعل ًما{)4(. ك   الدليل األول: قوله تعالى: }َوك ال  آتَي نَا ح 

ب كالً  أن   :وجه الداللة من اآلية كالً منهما  متعدد، وأن   الحق   ، فدل  ذلك على أن  -أي سليمان وداود- منهما هللا تعالى صو 

 مصيب، ثم نزل الوحي بموافقة أحدهما)5(.

لو سل م أن داود حكم بالحق والصواب، ثم تغير هذا الحكم بسبب نزول النص بموافقة سليمان فإن هذا ال  جيب عن هذا الدليل:أُ 

 يمنع أن داود قد اجتهد وفهم شيئاً وقت الحكم بالقضية، وال يوجب ذلك اختصاص حكم سليمان باإلصابة)6(.

ِزَي ال فَاِسِقينَ {)7(. ِ َوِلي خ  وِلَها فَبِإِذ ِن َّللاَّ وَها قَاِئَمةً َعلَى أ ص  ت م  ن ل ِينَة  أَو  تََرك   الدليل الثاني: - قوله تعالى: }َما قََطع ت م م ِ

 وجه الداللة من األية: أن هللا تعالى أخبر أن القطع والترك بأمره فهما صوابان مع كونهما ضدين)8(.

قطع نخل بني النضير وحرقها، فقالت بنو النضير  -صلى هللا عليه وسلم -اآلية وردت لسبب، وهو أن النبي أن   أجيب عن هذا:

، فأخبرهم أن قطعها وتركها بأمر هللا يةاآلإنك كنت تنهي عن الفساد وتعيبه، فما بالك قطعت نخلنا وحرقته، فأنزل هللا سبحانه هذه 

الحكم كما ورد التخيير في كفارة اليمين، وإنما نمنع أن يكون  األشياءتعالى، ونحن ال نمنع أن يرد الحكم من هللا تعالى بالتخيير في 

 من المجتهد وضده من مجتهد آخر كالهما صائبين)9(.

                                                           

)1( هو: محمد بن عبد الوهاب بن سالم الجبائي, من أئمة المعتزلة ورئيس علماء الكالم في عصره )ت303هـ(. انظر: الزركلي، 

 األعالم )256/6(.

)2( انظر أبي الحسين البصري، المعتمد )370/2(؛ والشيرازي، التبصرة )498/1(؛ والسمعاني، قواطع األدلة )309/2(؛ وابن 

العربي، المحصول )46/6(؛ والقرافي، شرح تنقيح الفصول)438/1(؛ والبخاري،  كشف األسرار)38/4(؛ وابن أمير الحاج، تيسير 

التحرير)202/4(؛ والشوكاني، إرشاد الفحول )235/2(؛ والباجي، إحكام الفصول )622/2(؛ وأبي الخطاب، التمهيد )313/4(؛ 

وابن مفلح، أصول الفقه )4/ 1492(. وقد نقل الزركشي في البحر المحيط: أن المعتزلة هم أصل هذه البدعة، انظر: البحر المحيط 

.)285/8( 

 )3(  انظر: ابن السبكي، جمع الجوامع بشرح المحلي )388/2(؛ والزركشي، البحر المحيط )282/8( . 

 )4( سورة االنبياء، اآلية )79(.

 )5( انظر: الغزالي، المستصفى )425/2(؛ والدكتور شعبان محمد، أصول الفقه الميسر )306/2(.

 )6( انظر: النملة، شرح روضة الناظر )90/8(.

 )7( سورة الحشر من اآلية )5(.

 )8( انظر: القاضي أبي يعلى، العدة في أصول الفقه )1565/5(؛ وأبي الخطاب، التمهيد )230/2(.

 )9( انظر: أبي الخطاب، التمهيد )331/4(؛ والشوكاني، إرشاد الفحول )234/2(.
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 الدليل الثالث: قوله -صلى هللا عليه وسل-: ))أصحابي كالن  جوم بأي  هم اقتديتم اهتديتم(()1(.

واحد من أصحابه هدى، مع اختالفهم في األحكام نفياً  جعل االقتداء بكل   -صلى هللا عليه وسلم–ه أن   :وجه الداللة من الحديث

وإثباتاً، فلو كان فيهم مخطئ لما كان االقتداء به هدى)2(، وأنه –صلى هللا عليه وسلم – خي ر الناس في تقليد أعيان الصحابة، وكان 

ال  وهذاخطئاً في الحكم أو في االجتهاد لكان قد حث هم على الخطأ والمصير إليه الصحابة مختلفين في المسائل، فلو كان بعضهم م  

 يجوز)3(.

–النبي  الحديث ضعيف، ولو سل م صحة معناه فغاية ما يفيده هو االقتداء بهم في الرواية عن بأن   جيب عن هذا الدليل:أُ  

د َعى)4(. وأيضاً: فإن الخبر و إن كان عاماً في األصحاب  صلى هللا عليه وسلم - ال في االجتهاد، فليس في الحديث ما يدل على الم 

ل، وعلى هذا، فقد أمكن حمله اوالمقتدين بهم، غير أن  ما فيه االقتداء غير عام، وال يلزم من العموم في األشخاص، العموم في األحو

ة فيما عدا-صلى هللا عليه وسلم  – القتداء في الرواية عن النبيعلى ا ه ضرورة ال في الرأي واالجتهاد، وقد عمل فيه فال يبقى حج 

.)5( ً  إطالقا

اتفقوا على تجويز خالف بعضهم لبعض، من غير إنكار منهم  -رضوان هللا عليهم–وا أيضاً بأن الصحابة واستدل   الدليل الثالث:

الخلفاء الراشدين كانوا يولون القضاة والحكام مع علمهم بمخالفتهم لهم في بعض األحكام، ولم ينكر عليهم أحد، فلو على ذلك، بل إن 

لم يكن كل مجتهد مصيباً لما ساغ ذلك من الصحابة، كما لم يسوغوا ترك اإلنكار على مانعي الزكاة وغير ذلك، فثبت ان كل مجتهد 

 مصيب)6(.

جتهد بعد البحث التام، فإن الحكم هذا منقوض بما إذا كان في المسألة نص  أو إجماع ولم يعلم به الم   ن  بأ جيب عن هذا الدليل:أُ 

 فيها معين، ومع ذلك فالمجتهد مأمور بإتباع ما غلب على ظنه)7(.

الثالثالمبحث   

 مذهب المام الغزالي، والرأي الراحج

( مخالف لمذهب جمهور العلماء، وفيما يأتي بيان مذهبه، والرأي الراجح:تهدإصابة المجلإلمام الغزالي رأي خاص في مسألة )    

: أوال : مذهب المام الغزالي  

 

                                                           

)1( أخرجه يوسف بن عبد البر النمري من طريق سالم بن سليمان ثنا الحارث بن غصين عن األعمش عن أبي سفيان عن جابر 

)ت463هـ(، في كتابه: جامع بيان العلم وفضله، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، سنة 1398هـ )91/2(، وقال ابن عبد البر: 

هذا إسناد ال تقوم به حجة ألن الحارث بن غصين مجهول. وقال األلباني: الحديث موضوع، انظر: األلباني، محمد ناصر الدين، 

سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة، الناشر: دار المعارف، الرياض/السعودية، سنة 1412هـ/1992م، 

.)144/1( 

 )2( انظر: الدكتور شعبان محمد، أصول الفقه الميسر )306/2( .

)3( انظر: القاضي أبي يعلى، العدة )1565/5(؛ وابن الحاجب، بيان المختصر)321/3(؛ وابن أمير الحاج، تيسير التحرير 

 )210/4(؛ وابن الحاجب، منتهى الوصول )214/1(.

 )4( انظر: اآلمدي، الحكام )201/4(.

 )5( انظر: ابن الحاجب، بيان المختصر)321/3(؛ واآلمدي، الحكام )4 /195( .

 )6( انظر: الغزالي، المستصفى )406/2(.

 )7( انظر: اآلمدي، االحكام )202/4(.
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والمختار عندنا وهو الذي نقطع )ص  على ذلك: نَوجمهور األصوليين،  أن  كل مجتهد مصيب في الفروع، وقد خالف بذلك  ذهب الغزالي إلى

 به ونخطىء المخالف فيه أن كل مجتهد في الظنيات مُ صيب وأنها ليس فيها حكم مُ عين هلل تعالى()1(.

صيب. واحد من المجتهدين المختلفين في المسائل الظينة م   كل   أن  ب القائلين مذهب اإلمام الغزالي اختار (إصابة المجتهدمسألة )ففي 

ل ما يفيها القولوقد أطال  ك من النصوص القرآنية دل  على خالف ذل، وأتى بما ال يقبل من بعض االستدالالت العقلية. وتأو 

جور على إجتهاده، المجتهدين في األحكام الشرعية إن اختلفا فالمصيب واحد، ومن عداه مخطئ مأ جمهور على أن  والنبوية. فال

الناظر(، كتابه: )روضة والنصوص المنقولة عن الصحابة تدل  على إجماعهم عليه، كما قاله الشيخ ابن قدامة في  مغفور له خطؤه.

 واحتج له ونقض قول الغزالي واستدالالته)2(.

أن  ما ذهب إليه الغزالي من تصويب (: -مختصر المستصفى-في كتابه )الضروري في أصول الفقه  الحفيد وذكر ابن رشد  

 ٌ  كل   لتي نوقض بها أن  د األمور اصيب، وقد عد  جتهد م  وأبو حامد يرى هنا أن كل م  )، ورد  على ما استدل  به فقال: المجتهد، خطأ

وقد سلك هو في تثبيت أن كل مجتهد مصيب طريقين، ونحن نوقف على أن ما ألزم من ذلك غير الزم: ...  فهاصيب وزي  جتهد م  م  

إحداهما أنه قال: لو كان ههنا حكم متعين فيما طريقه االجتهاد لكان التكليف متعلقا بإصابته، ولو كان ذلك لكان عليه دليل قطعي. 

ضي إليه، وإال كان من باب تكليف ما ال يطاق، وقد تقدم امتناعه. ثم أخذ يبين أن الدالئل المستعملة قي االجتهاد ظنية يحصل عنها يف

 النقيضان بالسواء، وإن الترجح فيها إنما هو بحسب ما طبع عليه شخص شخص من الميل في حكم حكم، ونازلة نازلة.

بل األدلة الشرعية، كما تقدم من ، باألهواء واإلرادات، نعوذ باهلل من ذلك -ى التحكم في الشرع والقول بمثل هذا كبيرة ومصير إل   

اتها، ال قولنا، إما قطعية، وإما ظنية أكثرية وجب العمل بها باألصل المقطوع به. وما كان هكذا فالحكم ال شك يحصل عنها بذ

ان من األدلة مترددا بين النقيضين على السواء سمي في هذه الصناعة إنسان، بل بحسب داللتها، ولذلك ما ك بحسب ما طبع عليه

ً  مجمآل، ولم يجعل دليالً  وإذا كان هذا هكذا، وكان ههنا أدلة تفضي إلى المطلوب، لم يكن تكليف إصابته من باب ما ... أصالً  شرعيا

 ال يطاق.

كما قيل فيه هو ما في تركه عقاب قال: فلو كان الواجب في  فأخذها من الواجب، وذلك أنه :وأما الطريقة األخرى التي احتج بها  

 ً ً  الشيء حكما لكان في ترك إصابته إثم، واإلجماع قد انعقد على سقوط التأثيم عن المجتهدين، فلذلك يلزم عن انتفاء التأثيم  متعينا

 انتفاء الخطأ.

نحن نقول إنه ليس يلزم عن سقوط التأثيم انتفاء الخطأ، إذ الخطأ غير المتعمد مصفوح عنه في الشرع، وهو يقع به النسيان و 

 والغفلة والسهو. وقد قلنا غير ما مرة إن األدلة الشرعية إما قطعيه، وإما أكثرية.

ك يشبه أن يلزم التأثيم فيها بلزوم الخطأ. أما القطعية فالطريق إليها مهيع، ووقوع السهو فيها والغلط يقل، فلذل   

  ..ما يقع فيها والسهو، فلذلك لم يلزم من الخطأ فيها التأثيم. وأما الظنية فالغلط كثيراً 

يتصور خفاؤه لهوى أو هوادة أو لشيء على خالفه أو غير  -فإن الدليل القطعي قلما يخفى على أحد ممن بلغ رتبة االجتهاد، وإنما 

وارض النفسية. ولهذا مراتب بحسب مراتب األدلة، ولذلك يكفر في بعضها، ويؤثم في بعض، ومدرك هذا التفاوت الع ذلك من

 الشرع.

وإنه إن أخطأ فعلى أي جهة ال يأثم، وإن المجتهد كلف إصابة ما هو في نفسه. ، فقد تبين من قولنا أن ليس كل مجتهد مصيبا     

ً ممكن اإلصابة، وعفي عنه عند الخطأ رح .( 3)(عنه مة له وصفحا  

                                                           

 )1( انظر: الغزالي، المستصفى )410/2(.

 )2( انظر: ابن قدامة، روضة الناظر )347/2(

 )3( انظر: ابن رشد الحفيد، الضروري في أصول الفقه )ص:141-139(.
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يِصي  )2( سأل الغزالي عن هذه المسألة، فقس مها إلى   هذا وقد نقل الزركشي أن هذا مذهب معتزلة البصرة)1(. ونقل أيضاً: أن الَمص ِ

خمسة أقسام، وحصر تصويب المجتهدين فيما كان من جنس النصوص المتعارضة، وأحكام السياسات، واجتهاد األئمة فيما هو 

ح لألمة، والمصالح المتقابلة. أما حيث النص الصريح، أو المصلحة الراجحة، أو القياس الجلي، فالحكم عند هللا معين، وطالبه أصل

 إما م  صيب أو م  خطئ)3( . 

ى من صح  هذا النقل كان تعديالً من الغزالي لما ذهب إليه هنا في المستصف ق كتاب المستصفى: )فإن  ق ِ حَ يقول الدكتور األشقر م   

 إطالقه القول بأن  كل   م  جتهد في الشرعيات الظني ة م صيب()4( 

في المسألة: ثانيا : الراجح  

القائلين بأن  ه ليس كل   م  جتهد م  صيب؛ وذلك 
  بعد عرض أقوال العلماء وأدلتهم ومناقشاتها يبدو رجحان المذهب األول –الجمهور- 

خطئ في تركه الزيادة على ما فعله صيب فيما فعله من االجتهاد م  ه م  ن  أجتهد والم  إثم الخطأ محطوط عن  وألن   ة ما استلوا به؛قو  ل

وجوب النظر واالستدالل في ترتيب األدلة  أن  ثم  ،لغموض الدليل وخفائه، فهو مأجور على ما فعله مغفور له ما ترك من االجتهاد

ان الجميع على حق وصواب لم يكن للنظر واالجتهاد ولو ك ،صيبجتهد م  م   ه ليس كل  ن  على أ دال   ،وبناء بعضها على بعض

 معنى)5(.

ه لو كان كل  مجتهد مصيباً المصيب واحد: أن   به أيضاً على أن   ووجه ترجيح المذهب األول هو ما تقدم من األدلة، ومما يستدل   

رتهم معنى، وكان بمنزلة مناظرة واحد منهم عند صاحبه على حق فلم يكن لمناظ كل   ألن   انت المناظرة بين أهل العلم خطأ؛لك

 المتفقين فيما اتفقا فيه.

.)6( ً جد أهل العلم في كل عصر يتناظرون ويحتج بعضهم على بعض دل  على أن   ليس كل   مجتهد مصيبا  فلما و 

 

 الخاتمة 

 الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحات والصالة والسالم على نبينا محمد الذي ختم به الرساالت

، وهي إليها من خالل هذه الدراسة لنتائج التي توص  لا أهم  يذكر  ويجدر بالباحث في الختام أن   هذا البحث المتواضع تم  فقد  وبعد:

 كاآلتي:

 البارزين، علماء األصولمن اتصف اإلمام الغزالي بالصفات الرفيعة، وتخلق باألخالق الفاضلة، والخصال الحميدة، وإنه  -1

                                                           

 )1( انظر الزركشي، البحر المحيط )243/6(.

)2( هو: الشيخ أبو الفتح نصر هللا بن محمد بن عبد القوي المصيصي، ثم الالذقي، ثم الدمشقي، الشافعي، األشعري نسبا   ومذهبا   

المام، المفتي، األصولي، شيخ دمشق، انتهى إليه علو السناد بدمشق, ولد: بالالذقية، سنة )448هـ(، نشأ بصور، وسمع بها 

من: الحافظ أبي بكر الخطيب، وعمر بن أحمد اآلمدي، وعبد الرحمن بن محمد األبهري، والفقيه نصر وتفقه عليه، وسمع ببغداد 

من: عاصم بن الحسن، ورزق هللا التميمي، وبأصبهان من: أبي منصور محمد بن علي بن شكرويه، والوزير نظام الملك، وباألنبار 

من: خطيبها أبي الحسن بن األخضر، وبدمشق من: أبي القاسم بن أبي العالء، وكان متصلبا   في السنة، حسن الصالة، متجنبا 

أبواب السالطين، وكان مدرس الزاوية الغربية -يعني: الغزالية - بعد شيخه الفقيه نصر، وقال السمعاني: إمام، مفت، فقيه أصولي، 

 متكلم، دين، توفي سنة )542هـ(. انظر: الذهبي، سير أعالم النبالء )119-118/20(.

 )3( انظر: الزركشي، البحر المحيط )257/6(.

 )4( انظر: الدكتور سليمان األشقرـ تعليقات على كتاب المستصفى لإلمام الغزالي )409/2(.

 ( انظر: أبي الحسين البصري، المعتمد )385/2(؛ واآلمدي، الحكام )182/4(؛ والبخاري، كشف األسرار)37/4(.(5

 )6( انظر: القاضي، أبي يعلى، العدة )427/2( .
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 م.ويعتبر علماً من أعالم اإلسال

 اإلمام الغزالي من علماء الشافعية الكبار، ويدل على ذلك اجتهاداته وآرائه المخالفة للمذهب، وأحياناً للجمهور. عد  ي   -2

مخالفة اإلمام الغزالي للجمهور تدل على عقليته الفذة وعلمه الغزير واستقالل شخصيته، وهذا ما رأيناه من خالل درستنا  -3

 لهذه المسألة.

بإطالق خطأٌ، وقسر للهمم عن طلب الحق، وصدٌ لها عن تنقيح الصحيح من األقوال، التي  ويب المجتهدتص ن  توصلت إلى أ -4

ال اجتهاد ف: العمل، وعليه غالباً ما تتعارض، وعليه فالحق واحد غير متعدد سواء كان ذلك في مسائل االعتقاد أو في مسائل

 في مسائل االعتقاد.

فيها، وهي الواقعة التي لم يكن عليها نص مطلقاً، أو عليه نص لم يجده المجتهد بعد فاالجتهاد واردٌ وأما مسائل العمل 

المبالغة في التفتيش عنه واستفراغ الوسع في طلبه، أو عليها نص وجده المجتد إال أنه لم يعثر على وجه داللته على 

 المطلوب.

كل  لمصيب واحد، ذهب إلى ذلك الجمهور. والثاني: أن  ( على مذهبين: األول: أن اإصابة المجتهداختلف العلماء في مسألة ) -5

 مجتهد مصيب.

 اختار اإلمام الغزالي مذهب القائلين بأن كل  مجتهد م صيب في الفروع، مخالفاً بذلك جمهور األصوليين. -6

 توصلت بأن الراجح في هذه المسألة مذهب الجمهور القائلون بأن المصيب واحد في الفروع. -1

ت  إليه في هذا العمل المتواضع، فإن يكن صواباً فمن هللا، وإن يكن خطأً فمن نفسي والشيطان، وهللا ورسوله أخيراً هذا ما توصل

 بريئان منه.

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

 

 المصادر والمراجع:

 بعد القران الكريم

(، منتهى الوصول واألمل 646حاجب المالكي)تعثمان بن عمر بن أبي بكر جمال الدين ابن الأبو عمرو ابن الحاجب،  -1

 م.1985ار الكتب العلمية بيروت/لبنان، سنة دفي علمي األصول والجدل، الناشر: 

هـ(، جمع الجوامع في علم أصول الفقه، دراسة 771ابن السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي )ت -2

 م.2011هـ/1432لبنان، الطبعة األولى، سنة -حزم، بيروت وتحقيق: عقيلة حسين، الناشر: دار ابن

ابن الصالح، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين، طبقات الفقهاء الشافعية، تحقيق: محيي الدين علي نجيب  -3

 م .1992بيروت، الطبعة: األولى، سنة  –الناشر: دار البشائر اإلسالمية 

هـ(، المحصول في أصول الفقه، تحقيق: حسين علي 543عربي المعافري المالكي )تابن العربي، القاضي أبو بكر بن ال -4

 م.1999هـ/1420األردن، الطبعة األولى، سنة -العبدري، الناشر: دار البيارق

هـ(، شذرات الذهب في أخبار 1089عبد الحي بن أحمد بن محمد شهاب الدين العكبري الدمشقي )تأبو الفالح ابن العماد،  -5

تحقيق: محمود االرناؤوط، وأشرف على تحقيقه وخّرج أحاديثه عبد القادر االرناؤوط، الناشر: دار ابن كثير، من ذهب، 

 م .1986دمشق، الطبعة األولى سنة 
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هـ(، 681ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي )ت -6

 م.1994تحقيق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر/ بيروت، الطبعة األولى سنة بناء الزمان، وفيات األعيان وأنباء أ

ابن رشد الحفيد، محمد بن أحمد بن محمد القرطبي، الضروري في أصول الفقه، تحقيق: أسعد جمعة، الناشر: شركة  -7

 م.2015كيرانيس، تونس، الطبعة األولى سنة 

هـ( إعالم الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: طه عبد 751ن قيم الجوزية )تابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر ب -8

 م.1967هـ/1388القاهرة، سنة -الرؤوف سعد، الناشر: مكتبة الكليات األزهرية، مصر

هـ(، البداية والنهاية، الناشر: دار 774ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )ت -9

 م.1986 -هـ 1407ر، سنة الفك

هـ(، أصول الفقه، تحقيق: 763محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، شمس الدين المقدسي الحنبلي )تأبو عبد هللا ابن مفلح،   -10

 م.1999 -هـ  1420الدكتور فهد بن محمد السََّدَحان، الناشر: مكتبة العبيكان، الرياض/ السعودية، الطبعة األولى، سنة 

هـ(، طبقات الشافعية، تحقيق: 772عبد الرحيم بن الحسن بن علي اإلسنوي الشافعّي جمال الدين )ت محمدأبو اإلسنوي،  -11

 م.2002كمال يوسف الحوت، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: األولى، سنة 

فقه، تحقيق: محمد هـ(، المسودة في أصول ال728آل تيمية، عبد السالم + عبد الحليم + أحمد بن عبد الحليم آل تيمية )ت -12

 القاهرة، بدون الطبعة والسنة.-محيى الدين عبد الحميد الناشر: دار المدني 

األلباني، محمد ناصر الدين، سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة، الناشر: دار المعارف،  -13

 .م1992هـ/1412الرياض/السعودية، سنة 

هـ( اإلحكام في أصول األحكام، تحقيق: د. سيد الجميلي، الناشر: دار 631اآلمدي )ت علي بن محمدأبو الحسن اآلمدي،  -14

 هـ.1404بيروت، الطبعة األولى، سنة  –الكتاب العربي 

هـ(، فواتح 1225األنصاري، عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد السهالوي األنصاري اللكنوي ابن عبد الشكور)ت -15

لبنان، الطبعة األولى، سنة - محمود محمد عمر، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروتالرحموت، ضبطه وصححه: عبد هللا

 م.2002هـ/1423

اإليجي، عضد الملة والدين، شرح العضد على مختصر المنتهى األصولي لـ عثمان بن عمر بن أبي بكر جمال الدين أبو  -16

دار الكتب العلمية، بيروت/لبنان، الطبعة األولى،  عمرو ابن الحاجب المالكي، تحقيق: فادي نصيف، وطارق يحي، الناشر:

 م.2000 -هـ 1421سنة 

هـ(، إحكام الفصول في أحكام األصول، تحقيق: ا. د. عمران 474القاضي سليمان بن خلف الباجي )تالوليد  وأبالباجي،  -17

 م.2009هـ/1430لبنان، الطبعة األولى، سنة  -علي أحمد العربي، الناشر: دار ابن حزم، بيروت

 هـ.1350الناشر: مطبعة البابي الحلبي/ مصر سنة ، البخاري، أمير باد شاه، محمد بن محمود البخاري، تيسير التحرير  -18

هـ(، كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، 730البخاري، عالء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري )ت  -19

 م.1997هـ/1418بيروت،  -تب العلمية تحقيق: عبد هللا محمود محمد عمر، الناشر: دار الك

هـ(، الجامع الصحيح المختصر، تحقيق: د. مصطفى 256محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي )تأبو عبد هللا البخاري،   -20

 م.1987هـ/1407بيروت، الطبعة الثالثة، سنة  –ديب البغا، الناشر: دار ابن كثير، اليمامة 
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هـ(، المعتمد في أصول الفقه، تحقيق: خليل الميس، 436لطيب البصري )تمحمد بن علي بن اأبو الحسين البصري،  -21

 هـ.1403بيروت، الطبعة األولى، سنة  –الناشر: دار الكتب العلمية 

هـ(، منهاج الوصول إلى علم األصول، حققه وعلّق 685البيضاوي، القاضي ناصر الدين عبد هللا بن عمر البيضاوي )ت -22

 م.2008هـ/1429لبنان، الطبعة األولى، سنة -ماعيل، الناشر: دار ابن حزم، بيروتعليه: الدكتور شعبان محمد إس

هـ(، التلخيص في أصول الفقه، 478)ت عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف، إمام الحرمين الجوينيالمعالي  وأبالجويني،  -23

 م.2003هـ/1424طبعة األولى، سنة تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت/لبنان، ال

سليمان دنيا، الحقيقة في نظر الغزالي، الناشر: مكتبة الدراسات الفلسفية، دار المعارف، مصر، الطبعة دنيا، الدكتور  -24

 .م1965الثانية، سنة 

ولى، سنة الخضري بك، الشيخ محمد، الدولة العباسية، تحقيق: محمد العثماني، الناشر: دار القلم/بيروت، الطبعة األ -25

 م.1986 -هـ 1406

 بدون تاريخ.. –، سيرة الغزالي وأقوال المتقدمين فيه، الناشر: دار الفكر، بيروت  العثماني عبد الكريمكتور د، الالعثماني -26

لبنان، الطبعة األولى، سنة -الدكتور شعبان محمد إسماعيل، أصول الفقه الميسر، الناشر: دار ابن حزم، بيروتإسماعيل،  -27

 م.2008/هـ1429

 م .1981بيروت/ لبنان، الطبعة الثانية، سنة –الدكتور عبد االمير األعسم، الفيلسوف الغزالي، الناشر: دار األندلس  -28

هـ(، سير أعالم النبالء، الناشر: دار 748شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاْيماز الذهبي )تأبو عبد هللا الذهبي،  -29

 م.2006-هـ1427القاهرة، سنة -الحديث

هـ(، البحر المحيط في أصول الفقه، تحقيق: لجنة من علماء 794الزركشي، محمد بن بهادر بن عبد هللا الزركشي )ت -30

 م.2005هـ/1424األزهر، الناشر: دار الكتبي / القاهرة، الطبعة الثالثة، سنة 

: دار العلم للماليين، الطبعة الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الدمشقي، األعالم، الناشر -31

 م .2002الخامسةعشر، سنة 

هـ(، أصول الفقه، راجعه: الدكتور محمد سالم أبو عاصي، الناشر: دار 1408زهير: الدكتور محمد أبو النور زهير )ت -32

 م.2007هـ/1428البصائر، القاهرة، الطبعة األولى، سنة 

هـ(، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق: د. محمود محمد 771)ت السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي -33

 هـ.1413الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر، الجيزة، الطبعة الثانية، سنة 

هـ(، قواطع األدلة في أصول 489منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد السمعاني المروزي )تمظفر  بوأالسمعاني،  -34

 م.2011هـ/1423األردن، الطبعة األولى، سنة -الح سهيل علي حمود، الناشر: دار الفاروق، عمانالفقه، تحقيق: ص

هـ(، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول، تحقيق: محمد صبحي 1309الشوكاني، محمد بن علي الشوكاني )ت -35

 م.2007هـ/1428ة سوريا، الطبعة الثالثة، سن-بن حسن بن حالق، الناشر: دار ابن كثير، دمشق

بيروت  -هـ(، اللمع في أصول الفقه، الناشر: دار الكتب العلمية 476الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي )ت -36

 م.1985هـ/1405الطبعة األولى، سنة 
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ن هـ(، التبصرة في أصول الفقه، تحقيق: محمد حس476الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي)ت -37

 م.2003هـ/1424لبنان،الطبعة األولى، سنة -محمد إسماعيل، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت

هـ(، الوافي بالوفيات، تحقيق: أحمد األرناؤوط وتركي 764الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي )ت -38

 م.2000 -هـ 1420مصطفى، الناشر: دار إحياء التراث/ بيروت، سنة 

هـ(، تحقيق: محمد عوامه، 852أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي، تقريب التهذيب، )تأبو الفضل لعسقالني: ا  -39

 م.1986هـ/1406الناشر: دار الرشد، سوريا، الطبعة األولى سنة 

حمد سليمان هـ(، المستصفى من علم األصول، تحقيق وتعليق: الدكتور م505محمد بن محمد الغزالي )تأبو حامد الغزالي،  -40

 م.2010هـ/1431لبنان، الطبعة األولى، سنة -األشقر، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت

محمد صدقي بن أحمد بن محمد البرنو الغزي، كشف الساتر شرح غوامض روضة الناظر، د.  أبو الحارثالغزي:   -41

 م.2002هـ/1423لبنان، الطبعة األولى، سنة -الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت

توحي: محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الحنبلي، ابن النجار الفتوحي، شرح الكوكب المنير، تحقيق: د. محمد الف -42

 م.1980هـ/1400الزحيلي، و د. نزيه حماد، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر، دمشق، 

ول الفقه، تحقيق: محمد عبد القادر هـ(، العُدة في أص458القاضي محمد بن حسين الفراء الحنبلي )تيعلى  بوأالفراء،  -43

 م.2002هـ/1423لبنان، الطبعة األولى، سنة -أحمد عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت

هـ(، شرح تنقيح الفصول، الناشر: دار الفكر، طبعة، 684شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )تأبو العباس القرافي،  -44

 م.2004هـ/1424لبنان، سنة -بيروت

فوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، الناشر: مؤسسة الرسالة، الك -45

 م.1992هـ/1412بيروت، الطبعة اآلولى، سنة 

هـ(، التمهيد في أصول الفقه، تحقيق: الدكتور 510محفوظ بن أحمد بن الحسين الكلوذاني الحنبلي)تخطاب الأبو الكلوذاني،  -46

 م.1985ه/1406السعودية الطبعة األولى، سنة -فيد محمد أبو عمشة، الناشر: جامعة أم القرى م

المحالوي: محمد عبد الرحمن المحالوي الحنفي، تسهيل الوصول إلى علم األصول، الناشر: مطبعة البابي الحلبي، دون  -47

 . ه1341طبعة، مصر، سنة 

هـ(، روضة الناظر وجنة المناظر، علق عليه: سيف 620دامة المقدسي )تموفق الدين عبد هللا بن أحمد ابن ق المقدسي،  -48

 م.2006هـ / 1427لبنان، سنة  -الدين الكاتب، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت

 هـ.1398النمري، يوسف بن عبد البر النمري، جامع بيان العلم وفضله، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، سنة   -49

-عبد كريم بن علي بن محمد النملة، إتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر، الناشر: دار العاصمة  النملة، الدكتور -50

 م.1996هـ/1417السعودية، الطبعة األولى، سنة 

النملة، عبد الكريم بن علي بن محمد، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، الناشر: مكتبة الرشد/ الرياض، الطبعة   -51

 م.2011ـ/ه1432السادسة، سنة 

هـ(، صحيح مسلم، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، 261مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )تأبو الحسين النيسابوري،  -52

 بيروت. –الناشر: دار إحياء التراث العربي 
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