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 بسم اهلل الرمحن الرحيم اللهم يسر 
 قال الشيخ اإلمام العامل العامل الفاضل احملقق الصدر الكامل مفيت املسلمني أقضى القضاة جنم
الدين أبو عبد اهلل أمحد بن محدان بن شبيب بن محدان بن شبيب بن حممود احلراين احلنبلي رمحه 

 اهلل تعاىل ورضي عنه 
احلمد هلل الذي من على األمة هبداية العلماء ووفقهم للفتوى والقضاء وإرشاد اجلهال يف 

عن مراعاة األوداء  الصباح واملساء وأمرهم بالقيام بأمره على األقوياء والضعفاء وهناهم
والتحامل ظلما على األعداء وحرم الفنوى والقضاء على من فقد شرطهما من العلم املعترب هلما 

 والعدالة وترك اهلوى والشحناء 
أمحده على ما أوالنا من اهلداية والنعماء ووفق له من منزليت الفتوى والقضاء واتباع الكتاب 

 والسنة البيضاء 
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 إله إال اهلل وحده ال شري  له شهادة موقن بيوم اللقاء وأشهد أن حممدا عبده وأشهد أن ال
ورسوله املؤيد جبند السماء واملخصوص بالشفاعة واملقام احملمود واللواء صلى اهلل عليه وعلى 

 آله وصحبه والتابعني هلم بإحسان على السراء والضراء صالة دائمة بدوام دار البقاء 
 ا كان املفىت هو املخرب حبكم اهلل تعاىل ملعرفته بدليله هو املخرب عن اهلل حبكمه وبعد فإنه ملا مل

 وقيل هو املتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعا بالدليل مع حفظه ألكثر الفقه 
عظم أمر الفتوى وخطرها وقل أهلها ومن خياف إمثها وخطرها وأقدم عليها احلمقى واجلهال 

ل واغتروا باالمهال واألمهال واكتفوا بزعمهم أهنم من العدد بال عدد ورضوا فيها بالقيل والقا
وليس معهم بأهليتهم خط أحد واحتجوا باستمرار حاهلم يف املدد بال مدد وغرهم يف الدنيا 

 كثرة األمن والسالمة وقلة اإلنكار واملالمة 
ة وما يتعلق بذل  من أحببت أن أبني صفة املفيت واملستفيت واالستفتاء والفتوى وشروط األربع

 واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح لينكف عن الفتوى أو يكف عنها غري أهلها 
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ويلتزم هبا كفؤها وبعلها ويعلم حال السائل واملسئول ومينع منها من ال حاصل له وال حمصول 
وى ال يصلح وهو إىل احلق بعيد الوصول وإمنا دأبه احلسد والنكد والفضول ومن ال يصلح للفت

 للقضاء 
قال القاضي اإلمام أبو يعلى بن الفراء احلنبلي رححمه اهلل من مل يكن من أهل االجتهاد مل جيز 
له أن يفيت وال يقضي وال خالف يف اعتبار االجتهاد فيهما عندنا ولو يف بعض مذهب إمامه 

 فقط أو غريه وكذا مذهب مال  والشافعي وخلق كثري 
ت  بالقضاء يف كتاب مفرد إن شاء اهلل تعاىل فاهلل يلهم السداد والرشاد ورمبا أذكر بعض ما خي
 إنه رحيم كرمي جواد 
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  باب
  وقت إباحة الفتيا واستحباهبا وإجياهبا وكراهتها وحترميها

الفتيا فرض عني إذا كان يف البلد مفت واحد وفرض كفاية إذا كان فيه مفتيان فأكثر سواء 
ا وسئال معا أو ال والورع إذن الترك للخطر واخلوف من التقصري والقصور حضر أحدمها أو مه

وحترم الفتوى على اجلاهل بصواب اجلواب لقوله تعاىل وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب 
 هذا حالل وهذا حرام لتفتروا على اهلل الكذب اآلية 

ا إمثه على الذي أفتاه رواه اإلمام ولقول النيب صلى اهلل عليه و سلم من أفيت بفتيا غري ثبت فإمن
 أمحد وابن ماجة 

ويف لفظ من أفيت بفتيا بغري علم كان إمث ذل  على الذي أفتاه رواه أمحد وأبو داود وقوله من 
 أفىت الناس بغري علم لعنته مالئكة السماء ومالئكة األرض ذكره ابن اجلوزي يف تعظيم الفتوى 
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لم إن اهلل ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن ولقوله صلى اهلل عليه و س
يقبض العلم بقبض العلماء فإذا مل يبق عامل اختذ الناس رؤساء جهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم 

 فضلوا وأضلوا حديث حسن 
وقال الرباء لقد رأيت ثالمثائة من أصحاب بدر ما فيهم من أحد إال وهو حيب أن يكفيه 

لفتيا وقال ابن أيب ليلى أدركت عشرين ومائة من األنصار من أصحاب رسول اهلل صاحبه ا
صلى اهلل عليه و سلم يسأل أحدهم عن املسألة فريدها هذا إىل هذا وهذا إىل هذا حىت ترجع 

إىل األول ويف رواية ما من أحد حيدث حبديث أو يسأل عنه ويف رواية عن شيء إال ود أن أخاه 
تفيت يف شيء إال ود أن أخاه كفاه الفتيا وقال ابن مسعود من أفىت الناس يف كفاه إياه وال يس

كل ما يسألونه عنه فهو جمنون وعن ابن عباس حنوه وقال أبو حصني األسدي إن أحدكم ليفيت 
 يف املسألة لو وردت على عمر بن اخلطاب جلمع هلا أهل بدر وحنوه عن احلسن والشعيب 

فل العامل ال أدري أصيبت مقالته وحنوه عن ابن عباس وسئل وقال حممد بن عجالن إذا أغ
 القاسم بن حممد بن أيب بكر عن شيء فقال ال أحسنه فقال السائل إين جئت إلي  
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ال أعرف غريك فقال القاسم ال تنظر إىل طول حلييت وكثرة الناس حويل واهلل ما أحسنه فقال 
الزمها فو اهلل ما رأيت  يف جملس أنبل من  اليوم شيخ من قريش جالس إىل جنبه يا ابن أخي 

فقال القاسم واهلل ألن يقطع لساين أحب إيل من أن أتكلم مبا ال علم يل وقال سفيان بن عيينه 
وسحنون بن سعيد صاحب املدونة أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما وسأل رجل مال  بن 

تسب فيه اخلري ولست أحسن مسألت  هذه أنس عن شيء أياما فقال إين إمنا أتكلم فيما أح
وقال اهليثم بن مجيل شهدت مالكا سئل عن مثان وأربعني مسألة فقال يف اثنتني وثالثني منها ال 
أدري وقيل رمبا كان يسأل عن مخسني مسألة فال جييب يف واحدة منها وكان يقول من أجاب 

اجلنة والنار وكيف يكون خالصه يف مسألة فينبغي من قبل أن جييب فيها أن يعرض نفسه على 
يف اآلخرة مث جييب فيها وسئل عن مسألة فقال ال أدري فقيل له إهنا مسألة خفيفة سهلة فغضب 
وقال ليس يف العلم خفيف أما مسعت قول اهلل تعاىل إنا سنلقي علي  قوال ثقيال فالعلم كله 

سبعون أين أهل لذل  وقال  ثقيل وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة وقال ما أفتيت حتىشهد يل
أيضا ال ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهال لشيء حىت يسأل من كان أعلم منه وما أفتيت حىت 

 سألت ربيعة وحيىي بن سعيد فأمراين بذل  ولو هنياين انتهيت وقال إذا كان أصحاب رسول اهلل 
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مسألة حىت يأخذ رأي صاحبه صلى اهلل عليه و سلم تصعب عليهم املسائل وال جييب أحدهم يف 
مع ما رزقوا من السداد والتوفيق مع الطهارة فكيف بنا الذين غطت اخلطايا والذنوب قلوبنا 
وقيل كان إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بني اجلنة والنار وقال عطاء أدركت أقواما إن كان 

 أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم وإنه لريعد 
و سلم أي البالد شر فقال ال أدري فسأل جربيل فقال ال أدري  وسئل النيب صلى اهلل عليه

 فسأل ربه عز و جل فقال أسواقها ذكره ابن اجلوزي يف تعظيم الفتيا 
وسئل الشعيب عن شيء فقال ال أدري فقيل أال تستحي من قول  ال أدري وأنت فقيه أهل 

 ا علمتنا العراق فقال لكن املالئكة مل تستحي حني قالت ال علم لنا إال م
وقال أبو نعيم ما رأيت عاملا أكثر قوال ال أدري من مال  بن أنس وقال أبو الذيال تعلم ال 
 أدري فإن  إن قلت ال أدري علموك حىت تدري وإن قلت أدري سألوك حىت ال تدري 
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وسئل الشافعي رمحه اهلل عن مسألة فسكت فقيل أال جتيب فقال حىت أدري الفضل يف سكويت 
و يف اجلواب وقال األثرم مسعت اإلمام أمحد يستفيت فيكثر أن يقول ال أدري وذل  فيما عرف أ

فيه األقاويل وقال من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها ألمر عظيم إال أنه قد تلجئ الضرورة 
وقيل له أيهما أفضل الكالم أو اإلمساك فقال اإلمساك أحب إيل إال لضرورة وقال عقبة بن 

ابن عمر أربعة وثالثني شهرا وكان كثريا ما يسأل فيقول ال أدري وكان سعيد  مسلم صحبت
بن املسيب ال يكاد يفيت فتيا وال يقول شيئا إال قال اللهم سلمين وسلم مين وقال سحنون 
صاحب املدونة أشقى الناس من باع آخرته بدنياه وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غريه 

ا غريه فوجدته املفيت يأتيه رجل قد حنث يف امرأته ورقيقه فيقول ففكرت فيمن باع آخرته بدني
له ال شيء علي  فيذهب احلانث فيتمتع بامرأته ورقيقه وقد باع املفيت دينه بدنيا هذا وسأله 
رجل مسألة فتردد إليه فيها ثالثة أيام فقال وما أصنع ل  يا خليلي ومسألت  هذه معضلة 

ل  فقال له وأنت أصلح  اهلل لكل معضلة فقال له سحنون وفيها أقاويل وأنا متحري يف ذ
هيهات يا ابن أخي ليس بقول  هذا أبذل ل  حلمي ودمي إىل النار وكان يزري على من 

يعجل يف الفتوى ويذكر النهي عن ذل  عن معلميه القدماء وقال إين ألسأل عن املسألة أعرفها 
لى الفتوى وقيل له إن  تسأل عن مسألة لو فما مينعين من اجلواب إال كراهة اجلرأة بعدي ع

 سئل 
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عنها بعض أصحاب  أجاب فتتوقف فيها فقال فتنة اجلواب بالصواب أشد من فتنة املال وقال 
اخلليل بن أمحد إن الرجل ليسأل عن املسألة ويعجل يف اجلواب فيصيب فأذمه ويسأل عن 

بكر اخلطيب والصيمري قل من حرص على  مسألة فيتثبت يف اجلواب فيخطئ فأمحده وقال أبو
الفتوى وسابق إليها وثابر عليها إال قل توفيقه واضطرب يف أمره وإذا كان كارها لذل  غري 
خمتار له ما وجد مندوحة عنه وقدر أن حييل باألمر فيه على غريه كانت املعونة له من اهلل أكثر 

 والصالح يف جوابه وفتياه أغلب 
 أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل  وقال بشر احلايف من

 وكان أبو احلسن القابسي ليس شيء أشد عليه من الفتيا 
 وقال تارة ما ابتلى أحد مبا ابتليت به أفتيت اليوم يف عشر مسائل 

ورأى رجل ربيعة بن عبد الرمحن يبكي فقال ما يبكي  فقال أستفيت من ال علم له وظهر يف 
ن يفيت ها هنا أحق بالسجن من السراق قلت فكيف لو رأى اإلسالم أمر عظيم وقال ولبعض م



زماننا وأقدام من ال علم عنده على الفتيا مع قلة خربته وسوء سريته وشؤم سريرته وإمنا قصده 
السمعة والرياء ومماثلة الفضالء والنبالء واملشهورين املستورين والعلماء الراسخني واملتبحرين 

ال ينتهون وينبهون فال ينتبهون قد أملي هلم بانعكاف اجلهال السابقني ومع هذا فهم ينهون ف
 عليهم وتركوا ما هلم 
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يف ذل  وما عليهم فمن أقدم على ما ليس له أهال من فتيا أو قضاء أو تدريس أمث فإن أكثر منه 
وأصر واستمر فسق ومل حيل قبول قوله وال فتياه وال قضاؤه هذا حكم دين اإلسالم والسالم 

 وال اعتبار ملن خالف هذا الصواب فإنا هلل وإنا إليه راجعون 
وقد قال ابن داود وغريه إن الشافعي شرط يف املفيت والقاضي شروطا ال توجد إال يف األنبياء 

 وقال بعض أصحابه شرط الشافعي فيهما شروطا متنع أن يكون بعده حاكم 
 فاحذر أن تقتل مسلما  وكتب سليمان إىل أيب الدرداء بلغين أن  قعدت طبيبا

وحترم الفتوى على اجلاهل مبا يسأل عنه ملا سبق من احلديث وإن كان عارفا بغريه وقال سفيان 
أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن جييبوا يف املسائل والفتيا حىت ال جيدوا بدا من أن يفتوا وقال 

فإذا أعفوا منها كان أحب  أدركت العلماء والفقهاء يترادون املسائل يكرهون أن جييبوا فيها
 إليهم وقال أعلم الناس بالفتيا أسكتهم عنها وأجهلهم هبا أنطقهم فيها 
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  باب صفة املفيت وشروطه وأحكامه وآدابه وما يتعلق به
ومن صفته وشروطه أن يكون مسلما عدال مكلفا فقيها جمتهدا يقظا صحيح الذهن والفكر 

 به والتصرف يف الفقه وما يتعلق 
أما اشتراط إسالمه وتكليفه وعدالته فباالمجاع ألنه خيرب عن اهلل تعاىل حبكمه فاعترب إسالمه 

 وتكليفه وعدالته لتحصل الثقة بقوله ويبىن عليه كالشهادة والرواية 
  فصل

والعدل من استمر على فعل الواجب واملندوب والصدق وترك احلرام واملكروه والكذب مع 
ة الريب والتهم جبلب نفع ودفع ضرر فإن كان هذا وصفه ظاهرا وجهل حفظ مروءته وجمانب

باطنه ففي كونه عدال خالف وظاهر مذهبنا أنه ليس عدال كما لو علم أن باطنه خبالف ظاهره 



وعلى كال القولني ليس بعدل من يقول على اهلل أو على رسوله أو غريمها أو جازف يف أقواله 
ط مروءته وتفصيل ذل  يف كتب الفقه وباجلملة كل ما يأمث بفعله وأفعاله مع إمثه بذل  أو إسقا

مرة يفسق بفعله ثالثا وإن كان كبرية فمرة وكل ما أسقط أسقط العدالة إذا كثر وإن مل يكثر مل 
 يأمث به 
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 فصل 
لة فأما الفقيه على احلقيقة فهو من له أهلية تامة ميكنه أن يعرف احلكم هبا إذا شاء معرفته مج
كثرية عرفها من أمهات مسائل األحكام الشرعية الفروعية العملية باالجتهاد والتأمل 

وحضورها عنده فكل فقيه حقيقة جمتهد قاض ألن االجتهاد بذل اجلهد والطاقة يف طلب احلكم 
الشرعي بدليله وكل جمتهد أصويل فلهذا كان علم أصول الفقه فرضا على الفقهاء وقد ذكر 

فرض عني وقال العاملي احلنفي إنه فرض عني على من أراد االجتهاد والفتوى ابن عقيل أنه 
والقضاء وفرض كفاية على غريهم وهو أوىل إن شاء اهلل تعاىل واملذهب أنه فرض كفاية كالفقه 
قلت حنمله على غري الثالثة وألن به يعرف الدليل والتعليل والصحيح والفاسد والعليل والنبيل 

االستدالل واالستنباط واإلحلاق واالجتهاد واجملتهد والفتوى واملفيت واملستفيت والرذيل وكيفية 
ومن جيوز له االجتهاد والفتوى أو جيبان عليه أو حيرمان أو يندبان له ومن يلزمه التقليد أو ميتنع 

عليه وفيما جيوز أو ميتنع ومن جهله كان حاكي فقه وفرضه التقليد وقد أوجب ابن عقيل 
مي معرفته على الفروع وهلذا ذكره القاضي وابن أيب موسى وابن البنا وأبو بكر عبد وغريه تقد

العزيز يف أوائل كتبهم الفروعية وقال أبو البقاء العكربي أبلغ ما يتوصل به إىل أحكام األحكام 
 اتقان أصول الفقه 
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امللكة وهو أوىل وطرف من أصول الدين لكن القاضي أوجب تقدمي الفروع لتحصل الدربة و
 إن شاء اهلل تعاىل 

  فصل
فأما اجملتهد مطلقا فهو من حفظ وفهم أكثر الفقه وأصوله وأدلته يف مسائله إذا كانت له أهلية 



تامة ميكنه معرفة أحكام الشرع فيها بالدليل وسائر الوقائع إذا شاء فإن كثرت اصابته صلح 
 مع بقية الشروط أن يفيت ويقضي وإال فال 
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 فصل 
واجملتهد أربعة أقسام جمتهد مطلق وجمتهد يف مذهب إمامه أو يف مذهب إمام غريه وجمتهد يف 

 نوع من العلم وجمتهد يف مسألة منه أو مسائل 
 القسم األول 

اجملتهد املطلق وهو الذي ذكرناه آنفا إذا استقل بإدراكه لألحكام الشرعية من األدلة الشرعية 
ام احلوادث منها مع حفظه ألكثر الفقه وال يقلد أحدا وال يتقيد مبذهب العامة واخلاصة وأحك

أحد وقيل ال يشترط حفظه لفروع الفقه ألنه فرع االجتهاد وفيه بعد وقيل يشترط فيمن يتأدى 
بفتواه فرض الكفاية ومن شرطه أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق باألحكام وحقيقة ذل  

ه ومبينه وحمكمه ومتشاهبه وخاصه وعامه ومطلقه ومقيده وناسخه وجمازه وأمره وهنيه وجممل
ومنسوخه واملستثىن واملستثىن منه وصحيح السنة من ذل  وسقيمها وتواترها وآحادها 

ومرسلها ومسندها ومتصلها ومنقطعها ويعرف الوفاق واخلالف يف مسائل األحكام الفقهية يف 
قياس وشروطه وما يتعلق بذل  والعربية املتداولة كل عصر واألدلة والشبهة والفرق بينهما وال

باحلجاز واليمن والشام والعراق ومن حوهلم من العرب وال يضر جهله ببعض ذل  لشبهة أو 
 إشكال لكن يكفيه معرفة وجوه داللة األدلة وكيفية أخذ األحكام من لفظها ومعناها 

(3/36) 

 

 وقفة عليه فيه خالف وهل تشترط معرفة احلساب وحنوه يف املسائل املت
ومن زمن طويل عدم اجملتهد املطلق مع أنه اآلن أيسر منه يف الزمن األول ألن احلديث والفقه 
قد دونا وكذا ما يتعلق باالجتهاد من اآليات واآلثار وأصول الفقه والعربية وغري ذل  لكن 

واستعفاء من التعب اهلمم قاصرة والرغبات فاترة ونار اجلد واحلذر خامدة اكتفاء بالتقليد 
الوكيد وهربا من األثقال وأربا يف متشية احلال وبلوغ اآلمال ولو بأقل األعمال وهو فرض 

 كفاية قد أمهلوه وملوه ومل يعقلوه ليفعلوه 
 وقيل املفيت هو من متكن من معرفة أحكام الوقائع على يسر من غري تعلم آخر 



 القسم الثاين 
 غريه وأحواله أربعة جمتهد يف مذهب إمامه أو إمام 

 احلالة األوىل 
أن يكون غري مقلد إلمامه يف احلكم والدليل لكن سل  طريقه يف االجتهاد والفتوى ودعا إىل 
مذهبه وقرأ كثريا منه على أهله فوجده صوابا وأوىل من غريه وأشد موافقة فيه ويف طريقه وقد 

شرح اإلرشاد الذي له والقاضي أبو  ادعى هذا منا القاضي أبو علي ابن أيب موسى اهلامشي يف
 يعلى وغريمها ومن الشافعية خلق كثري واختلفت الشافعية واحلنفية يف أيب يوسف 
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وحممد واملزين وابن سريج هل كانوا جمتهدين مستقلني أو يف مذهب اإلمامني وفتوى اجملتهد 
  االمجاع واخلالف املذكور كفتوى اجملتهد املطلق يف العمل هبا واالعتداد هبا يف

  فصل
وقال بعض الشافعية إذا كان رجل جمتهدا يف مذهب إمام ومل يكن مستقال بالفتوى فيه عن 

 نفسه فهل له أن يفيت بقول ذل  اإلمام على وجهني 
 أحدمها جيوز ويكون متبعه مقلدا للميت ال له 

ء على قول امليت واألول أصح والثاين املنع ألنه مقلد له ال للميت والسائل إمنا أراد االستفتا
ألن مستفتيه عمل بقول امليت الذي عرف املفيت صحته بالدليل فقد وافقه فيه فصحت فتياه 
وإن منعنا تقليد امليت يف وجه لنا بعيد ومذهب لغرينا ضعيف الحتمال تغري اجتهاده لو كان 

رمها إن شاء اهلل حيا وجدد النظر عند حدوث املسألة حني الفتوى ويف وجوبه مذهبان سنذك
 تعاىل 

 احلالة الثانية 
أن يكون جمتهدا يف مذهب إمامه مستقال بتقريره بالدليل لكن ال يتعدى أصوله وقواعده مع 
إتقانه للفقه وأصوله وأدلة مسائل الفقه عارفا بالقياس وحنوه تام الرياضة قادرا على التخريج 

  واإلستنباط وإحلاق الفروع باألصول والقواعد اليت
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إلمامه وقيل وليس من شرطه معرفة هذا علم احلديث واللغة العربية لكونه يتخذ أصول إمامه 
أصوال يستنبط منها األحكام كنصوص الشارع وقد يرى حكما ذكره إمامه بدليل فيكتفي 

بذل  من غري حبث عن معارض أو غريه وهو بعيد وهذا شأن أهل األوجه والطرق يف املذاهب 
ل أكثر علماء الطوائف اآلن فمن عمل بفتيا هذا فقد قلد إمامه دونه ألن معوله على وهو حا

صحة اضافة ما يقول إىل إمامه لعدم استقالله بتصحيح نسبته إىل الشارع بال واسطة إمامه 
والظاهر معرفته مبا يتعلق بذل  من حديث ولغة وحنو وقيل أن فرض الكفاية ال يتأدى به ألن 

لل يف املقصود وقيل يتأدى به يف الفتوى ال يف إحياء العلوم اليت تستمد منها تقليده نق  وخ
الفتوى ألنه قد قام يف فتواه مقام إمام مطلق فهو يؤدي عنه ما كان يتأدى به الفرض حني كان 
حيا قائما بالفرض منها وهذا على الصحيح يف جواز تقليد امليت مث قد يوجد من اجملتهد املقيد 

الجتهاد والفتوى يف مسألة خاصة أو باب خاص فيجوز له أن يفيت فيما مل جيده من استقالل با
أحكام الوقائع منصوصا عليها عن إمامه ملا خيرجه على مذهبه وعلى هذا العمل وهو أصح 
فاجملتهد يف املذهب أمحد مثال إذا أحاط بقواعد مذهبه وتدرب يف مقاييسه وتصرفاته تنزل من 

 وقواعد مذهبه منزلة اجملتهد املستقل يف إحلاقه ما مل االحلاق مبنصوصاته 
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ين  عليه الشارع مبا ن  عليه وهذا أقدر على ذا من ذاك على ذاك فإنه جيد يف مذهب إمامه 
قواعد مميزة وضوابط مهذبة مما ال جيده اجملتهد يف أصول الشرع ونصوصه وقد سئل اإلمام أمحد 

ديث هل له ذل  إذا حفظ أربعمائة ألف حديث فقال أرجو فقيل رضي اهلل عنه عمن يفيت باحل
أليب اسحق ابن شاقال فأنت تفيت ولست حتفظ هذا القدر فقال لكنين أفيت بقول من حيفظ ألف 

 ألف حديث يعين اإلمام أمحد 
مث إن املستفيت فيما يفتيه به من خترجيه هذا مقلد إلمامه ال له وقيل ما خيرجه أصحاب اإلمام 

مذهبه هل جيوز أن ينسب إليه وأنه مذهبه فيه لنا ولغرينا خالف وتفصيل واحلاصل أن  على
اجملتهد يف مذهب إمامه هو الذي يتمكن من التفريع على أقواله كما يتمكن اجملتهد من التفريع 
على ما انعقد عليه االمجاع ودل عليه الكتاب أو السنة أو االستنباط وليس من شرط اجملتهد أن 

يف كل مسألة بل جيب أن يكون على بصرية فيما يفيت به حبيث حيكم فيما يدري ويدري  يفيت
أنه يدري بل قد جيتهد اجملتهد يف القبلة وجيتهد العامي فيمن يقلده ويتبعه مث خترجيه تارة يكون 

من ن  إلمامه يف مسألة معينة وتارة ال جيد إلمامه نصا معينا خيرج منه فيخرج على وفق أصوله 



قواعده بأن جيد دليال من جنس ما حيتج به إمامه وعلى شرطه فيفيت مبوجبه وجعل هذا مذهبا و
 إلمامه بعيد مث إن وقع النوع األول من التخريج يف صورة فيها 
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ن  إلمامه خمرجا هو فيها خبالف نصه فيها من ن  آخر يف صورة أخرى فهي قول خمرج 
تني متشاهبتني يف وقتني فيخرج من كل واحدة يف األخرى كنصه على حكمني خمتلفني يف مسأل

فيكون له يف مسألة قوالن قول منصوص وقول خمرج وإن قلنا األول من قوليه ليس مذهبا له مل 
جيز النقل والتخريج من املسألة املتقدمة إىل املتأخرة وجيوز عكسه هذا قول الشافعية وأصحابنا 

وأكثر الشافعية يطلقون النقل والتخريج من غري  ويف جوازه خالف وتفصيل نذكره آنفا
 تفصيل فيلزم التخريج من املسألة املتقدمة إىل املتأخرة فيكون القدمي مذهبا واجلديد ليس مذهبا 
وإذا وقع النوع الثاين يف صورة قد قال فيها بعض األصحاب غري ذل  مسي ذل  وجها ملن 

ب يف بعض املسائل خالف ن  اإلمام فيها خرجه ويقال فيها وجهان وقد خيرج بعض األصحا
على ما يراه دليال من جنس أدلة اإلمام وذل  بني أصحابنا كثري واخلالف هنا إصطالح لفظي 
وشرط التخريج املذكور أوال عند اختالف النصني أن ال يوجد بني املسألتني فرق يؤثر وال 

جة يف مثل ذل  إىل علة جامعة وهو يكون اإلمام فرق بينهما أو كان زمن القولني قريبا وال حا
كإحلاق األمة بالعبد يف العتق ومىت أمكن الفرق بني املسألتني مل جيز له على األصح التخريج 

 ولزمه تقرير النصني على ظاهرمها للفارق واملؤثر 
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شاء واختلفوا يف القول بالتخريج يف مثل ذل  إلختالفهم يف إمكان الفرق ومتام ذل  يأيت إن 
 اهلل تعاىل 

 احلالة الثالثة 
أن ال يبلغ به رتبة أئمة املذاهب أصحاب الوجوه والطرق غري أنه فقيه النفس حافظ ملذهب 
إمامه عارف بأدلته قائم بتقريره ونصرته يصور وجيوز وميهد ويقرر ويزيف ويرجح لكنه قصر 

ونه غري متبحر يف أصول عن درجة أولئ  إما لكونه مل يبلغ يف حفظ املذهب مبلغهم وإما لك
الفقه وحنوه على أنه ال خيلو مثله يف ضمن ما حيفظه من الفقه ويعرفه من أدلته عن أطراف من 
قواعد أصول الفقه وحنوه وإما لكونه مقصرا يف غري ذل  من العلوم اليت هي أدوات لإلجتهاد 



وا املذاهب احلاصل الصحاب الوجوه والطرق وهذه صفة كثري من املتأخرين الذين رتب
وحرروها وصنفوا فيها تصانيف هبا يشتغل الناس اليوم غالبا ومل يلحقوا من خيرج الوجوه وميهد 
الطرق يف املذاهب وإما يف فتاويهم فقد كانوا يتبسطون فيها كتبسط أولئ  أو حنوه ويقيسون 

القياس  غري املنقول واملسطور على املنقول واملسطور يف املذهب غري مقتصرين يف ذل  على
اجللي وقياس ال فارق حنو قياس املرأة على الرجل يف رجوع البائع إىل عني ماله عند تعذر الثمن 
وال تبلغ فتاويهم فتاوى أصحاب الوجوه ورمبا تطرق بعضهم إىل ختريج قول وإستنباط وجه 

 وإحتمال وفتاويهم مقبولة أيضا 
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 احلالة الرابعة 
ه وفهمه فهذا يعتمد على نقله وفهمه فهذا يعتمد نقله وفتواه فيما أن يقوم حبفظ املذهب ونقل

حيكيه من مسطورات مذهبه من منصوصات إمامه وتفريعات أصحابه اجملتهدين يف مذهبه 
وخترجياهتم وأما ما جيده منقوال يف مذهبه فإن وجد يف املنقول ما هذا يف معناه حبيث يدرك من 

ينهما كما يف األمة بالنسبة إىل العبد املنصوص عليه يف اعتاق غري فضل فكر وتأمل أنه ال فارق ب
الشري  جاز له إحلاقه به والفتوى به وكذل  ما يعلم إندراجه حتت ضابط ومنقول ممهد يف 
املذهب وما مل يكن كذل  فعليه اإلمساك عن الفتيا به ومثل هذا يقع نادرا يف حق مثل الفقيه 

 ين  على حكمها يف املذهب وال هي يف معىن بعض املنصوص املذكور إذ يبعد أن تقع واقعة مل
عليه فيه من غري فرق وال مندرجة حتت شيء من ضوابط املذهب احملررة فيه مث إن هذا الفقيه 
ال يكون إال فقيه النفس ألن تصوير املسائل على وجهها ونقل أحكامها بعده ال يقوم به إال 

 ب مع قدرته على مطالعة بقيته قريبا فقيه النفس ويكفي استحضار أكثر املذه
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 القسم الثالث 
 اجملتهد يف نوع من العلم 

فمن عرف القياس وشروطه فله أن يفيت يف مسائل منه قياسية ال تتعلق باحلديث ومن عرف 
الفرائض فله أن يفيت فيها وأن جهل أحاديث النكاح وغريه وقيل جيوز ذل  يف الفرائض دون 

 املنع فيهما وهو بعيد غريها وقيل ب



 القسم الرابع 
 اجملتهد يف مسائل أو يف مسألة وليس له الفتوى يف غريها 

 وأما فيها فاألظهر جوازه وحيتمل املنع ألنه مظنة القصور والتقصري 
 فصل 

فمن أفىت وليس على صفة من الصفات املذكورة من غري ضرورة فهو عاص آمث ألنه ال يعرف 
ألعمى الذي ال يقلد البصري فيما يعترب له البصر ألنه بفقد البصر ال الصواب وضده فهو كا

قال ابن اجلوزي  1 4 81يعرف الصواب وضده أال يظن أولئ  أهنم مبعوثون ليوم عظيم 
يلزم ويل األمر منعهم كما فعل بنوا أمية ومن تصدى للفتيا ظانا أنه من أهلها فليتهم نفسه 

 وليتق ربه 
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يف علم األصول أو اخلالف أو العربية دون الفقه حيرم عليه الفتيا لنفسه ولغريه ألنه  فإن املاهر
ال يستقل مبعرفة حكم الواقعية من أصول االجتهاد لقصور آلته وال من مذهب إمام لعدم 

حفظه وإطالعه عليه على الوجه املعترب فال حيتج بقوله يف ذل  وينعقد اإلمجاع دونه على أصح 
 املذهبني 

وأجاز أبو حنيفة تقليده فيما يفيت به غريه واحلكم به وال وجه له مع جهل املفيت واحلاكم 
 وعاميتهما ملا سبق آنفا وال جيوز للمقلد الفتوى مبا هو مقلد فيه وقيل إن جهل دليله 

وقيل جيوز ملن حفظ مذهب ذي مذهب ونصوصه أن يفيت به عن ربه وإن مل يكن عارفا 
يل ال جيوز أن يفيت مبذهب غريه إذا مل يكن متبحرا فيه عاملا بغوامضه بغوامضه وحقائقه وق

وحقائقه كما ال جيوز للعامي الذي مجع فتاوي املفتني أن يفيت هبا وإذا كان متبحرا فيه جاز أن 
يفيت به واملراد بقول من منع الفتوى به أنه ال يذكره على صورة ما يقوله من عند نفسه بل 

كيه عن إمامة الذي قلده لصحة تقليد امليت كما سبق فعلى هذا من عددناه يضيفه إىل غريه وحي
من أصناف املفتني من املقلدين ليس على احلقيقة من املفتني ولكن قاموا مقامهم وأدوا عنهم 
فعدوا معهم وسبيلهم يف ذل  أن يقولوا مثال مذهب أمحد كذا وكذا ومقتضى مذهبه كذا 

 هم وكذا أو حنو ذل  ومن ترك من
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 إضافة ذل  إىل إمامة إن كان ذل  منه اكتفاء باملعلوم من احلال عن التصريح باملقال جاز 
وإذا عرف العامي حكم املسألة ودليلها فقيل جيوز أن يفيت به وجيوز تقليده فيه ألنه قد وصل 

وهو ظاهر  إىل العلم به كوصول العامل إليه وقيل جيوز ذل  إن كان دليلها ن  كتاب أو سنة
وظهور داللة النقلي خبالف النظري وقيل ال جيوز ذل  مطلقا وهو أظهر وقد سبق حنوه 

وسيأيت متامه وألنه رمبا كان له معارض جيهله هو فلو استفىت عامي فقيها يف حادثة فأفتاه بشيء 
غري عامل  فاعتقده مذهبا مل جيز له أن يفيت به وال لغريه أن يقلده فيه وإن كان معتقدا له ألنه

 بصحته لكن له االخبار به 
  فصل

ليس له أن يفيت مبا مسع من مفت إمنا جيوز أن يعمل هو به وال يفيت باحلكاية عن غريه بل 
 باجتهاد نفسه ألنه إمنا سئل عما عنده ذكره ابن بطة والقاضي وغريمها منا ومن الشافعية 

املصنفة فيها قول رسول اهلل صلى  وقد قال عبد اهلل سألت أيب عن الرجل تكون عنده الكتب
اهلل عليه و سلم واختالف الصحابة والتابعني وليس للرجل بصر باحلديث الضعيف املتروك وال 

 لإلسناد 

(3/16) 

 

القوي من الضعيف فيجوز أن يعمل مبا شاء ويتخري ما أحب من متنه فيفيت ويعمل به قال ال 
 على أمر صحيح يسأل عن ذل  أهل العلم  يعمل حىت يسأل ما يؤخذ به منها فيكون يعمل

  فصل
ومن تفقه وقرأ كتابا أو كتبا من املذهب وهو قاصر مل يتصف بصفة بعض املفتني املذكورين 
فللعامي أن يقلده إذا مل جيد غريه يف بلده وقريبا منه وإن كان يقدر على السفر إىل مفت لزمه 

إن شق السفر عليه ذكر مسألته للقاصر وقيل إذا خلت البلدة عن مفت حرم السكىن فيها ف
املذكور فإن وجدها مسطورة وهو ممن يقبل خريه أخربه به بعينه وكان املستفيت له مقلدا 

لصاحب املذهب ال للحاكي له وإن مل جيدها فليس له أن يقيسها على ما عنده من املسطور وإن 
عتقد ما ليس من هذا القبيل دليال اعتقده مثل قياس األمة على العبد يف العتق ألنه يعرض ألن ي

 فيه 
 فصل 

فإن مل جيد العامي من يسأله عنها يف بلده وال غريه فقيل له حكم ما قبل الشرع على اخلالف يف 
 احلظر واإلباحة والوقف وهو أقيس ملا روى حذيفة أن النيب صلى اهلل عليه و سلم قال 



(3/19) 

 

يدري ما صيام وال صالة وال نس  وال صدقة  يدرس اإلسالم كما يدرس وشي الثوب حىت ال
ويسري على كتاب اهلل يف ليلة فال يبقى يف األرض منه آية ويبقى طوائف من الناس الشيخ 

الكبري والعجوز الكبرية يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة ال إله إال اهلل فنحن نقوهلا فقال 
هلل وهم ال يدرون ما صيام وال صالة وال نس  صلة بن زفر حلذيفة ما تغين عنهم ال إله إال ا

وال صدقة فأعرض عنه حذيفة فردها عليه ثالثا كل ذل  يعرض عنه حذيفة مث أقبل عليه يف 
الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار رواه ابن ماجه يف السري 

 على شرط مسلم ومل خيرجاه  واحلاكم أبو عبد اهلل يف صحيحه وقال هذا حديث

(3/18) 

 

  باب بقية أحكام املفيت وآدابه وما يتعلق به
تصح فتيا العبد واملرأة والغريب واألمي واألخرس املفهوم باألشارة أو الكتابة وتصح مع جر 

 النفع ودفع الضرر وكذا من العدو وقيل ال كاحلاكم والشاهد 
 لكن يفيت نفسه وال يسأله غريه وال تصح من فاسق لغريه وإن كان جمتهدا 

 وأما مستور احلال فتجوز فتياه وقيل ال وقيل جتوز إن اكتفينا بالعدالة الظاهرة وإال فال 
  فصل

من كان من أهل الفتيا قاضيا فهو كغريه وقيل يكره للقاضي أن يفيت يف مسائل األحكام املتعلقة 
 به دون الطهارة والصالة وحنومها 

أقضي لكم وال أفيت وألنه يصري كاحلكم منه على اخلصم فال ميكن نقضه  وقد قال شريح أنا
 وقت احملاكمة إذا ترجح عنده ضده أو حجته أو قرائن حاهلما 

(3/17) 

 

  فصل
إذا سأل عامي عن مسألة مل تقع مل جتب إجابته لكن تستحب وقيل يكره ألن بعض السلف كان 

 ال يتكلم فيما مل يقع 



 ابه إياك أن تتكلم يف مسألة ليس ل  فيها إمام وقال أمحد لبعض أصح
وقلت إن كان غرض السائل معرفة احلكم الحتمال أن يقع له أو ملن سأل عنه فال بأس وكذا 

 إن كان ممن ينفعه يف ذل  ويقدر وقوع ذل  ويفرع عليه 
 فصل 

عمله به ولو  فإن أفىت املفيت بشيء مث رجع عنه فإن علم املستفيت به ومل يكن عمل باألول حرم
نكح بفتواه واستمر على النكاح مث رجع باجتهاد لزمه مفارقتها يف األقيس ألن املرجوع عنه 
ليس مذهبا له يف األصح كما لو تغري اجتهاد من قلده يف القبلة يف أثناء صالته فإنه يتحول معه 

زمه نقض عمله يف األصح وإن كان املستفيت قد عمل به قبل رجوعه وكان خمالفا لدليل قاطع ل
ذل  والرجوع إىل قوله الثاين وإن اختلف اجتهاده ومل يرجع مل ينقض عمله باألول وإن مل يكن 
عمل به تركه وإن مل يعلم برجوعه استمر كما لو كان وال يلزمه إعالمه وقيل بلى ألن ما رجع 

 عنه ال يعمل هو به فكذا من قلده فيه ألنه ليس مذهبا له يف 

(3/11) 

 

قال القاضي أبو يعلى يف الكفاية من افىت باالجتهاد مث تغري اجتهاده مل يلزم إعالم األصح 
املستفيت بذل  إن كان قد أعلم به وإال أعلمه بتغري مذهبه الذي اتبعه فيه وقال غريه يعلمه به 

 قبل العلم وكذا بعده حيث جيب النقض وإال فال 
فإذا رجع لكونه بأن له قطعا أنه خالف يف فتواه  وإذا كان املفيت إمنا يفىت على مذهب إمام معني

ن  مذهب إمامه وجب نقضه وإن كان عن اجتهاد ألن ن  مذهب إمامه يف حقه كن  
 الشارع يف حق املفيت اجملتهد املستقل 

  فصل
إذا عمل املستفيت بفتيا مفت يف إتالف مث بأن خطؤه مبخالفة القاطع ضمنه املفيت وإن مل يكن 

مل يضمن لتقصري املستفيت يف تقليده وقيل يضمن ألنه تصدى ملا ليس له بأهل وغر أهال للفتوى 
 من استفتاه بتصديه لذل  

 فصل 
حيرم التساهل يف الفتوى واستفتاء من عرف بذل  إما لتسارعه قبل متام النظر والفكر أو لظنه 

 أن اإلسراع براعة 

(3/13) 

 



نه قبل السؤال فأجاب سريعا جاز وإن تتبع وتركه عجز ونق  فإن سبقت معرفته ملا سئل ع
احليل احملرمة كالسرجيية أو املكروهة أو الرخ  ملن أراد نفعه أو التغليظ على من أراد مضرته 

 فسق 
وإن حسن قصده يف حيلة ال شبهة فيها وال تقتضي مفسدة ليتخل  هبا املستفيت من ميني صعبة 

ملا حلف  44 18غثا فاضرب به وال حتنث أو حنوها جاز لقوله تعاىل أليوب وخذ بيدك ض
ليضربن امرأته مئة جلدة وقد قال سفيان الثوري إمنا العلم عندنا الرخصة من ثقة فأما التشديد 

 فيحسنه كل أحد 
 فصل 

وحيرم التحيل لتحليل احلرام وحترمي احلالل بال ضرورة ألنه مكر وخديعة ومها حمرمان لقول اهلل 
 وقوله تعاىل ومكروا مكرا ومكرنا مكرا  54 1واهلل خري املاكرين تعاىل ومكروا ومكر اهلل 

(3/11) 

 

وهم ال يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أمجعني فتل  بيوهتم خاوية 
وقوله تعاىل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم  51 19مبا ظلموا إن يف ذل  آلية لقوم يعلمون 

ولقول النيب صلى اهلل عليه و سلم ملعون من  65 1كونوا قردة خاسئني  يف السبت فقلنا هلم
ضار مسلما أو مكر به رواه مسلم ولقوله عليه السالم املكر واخلديعة يف النار ولقوله عليه 
السالم ال ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا حمارم اهلل تعاىل بأدىن احليل ذكره ابن بطة 

ا بال أقوام يلعبون حبدود اهلل تعاىل ويستهزؤون بآياته خلعت  راجعت  ولقوله عليه السالم م
طلقت  راجعت  رواه ابن ماجه وابن بطة ويف لفظ طلقت  راجعت  طلقت  راجعت  وقوله 
عليه السالم لعن اهلل اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أمثاهنا حديث 

 صحيح ومجلوها مبعىن أذابوها 

(3/11) 

 

 وقال ابن عباس من خيدع اهلل خيدعه 
وقال اإلمام أمحد هذه احليل اليت وضعها هؤالء عمدوا إىل السنن فاحتالوا يف نقضها أتوا إىل 

 الذي قيل هلم إنه حرام إحتالوا فيه حىت أحلوه 
وقال إذا حلف على شيء مث احتال حبيلة فصار إليها فقد صار إىل ذل  الذي حلف عليه بعينه 



ال من احتال حبيلة فهو حانث وقال ما أخبثهم يعين أصحاب احليل حيتالون لنقض سنن وق
 رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم 

  فصل
ليس له الفتوى يف حال شغل قلبه ومنعه التثبت والتأمل لغضب أو جوع أو عطش أو غم أو 

برد مؤمل أو هم أو خوف أو حزن أو فرح غالب أو نعاس أو ملل أو مرض أو حر مزعج أو 
مدافعة األخبثني أو احدامها وهو أعلم بنفسه فمىت أحسن باشتغال قلبه وخروجه عن حال 
اعتداله أمس  عن الفتيا فإن أفتا يف شيء من هذه األحوال وهو يرى أن ذل  ال مينعه من 

 إدراك الصواب صحت فتياه وإن خاطر هبا فالترك أوىل يف احلكم خالف وتفصيل 

(3/14) 

 

 فصل 
األوىل التربع بالفتيا وله أخذ الرزق من بيت املال وإن تعني على ذل  وله كفاية تامة احتمل 
املنع واجلواز فإن كان اشتغاله هبا ومبا يتعلق هبا يقطعه عما يعود به على حاله فله األخذ وإذا 

من أعيان كان له رزق من بيت املال مل جيز له أخذ اجرة وإن مل يكن له رزق منه مل يأخذ أجرة 
 من يفتيه 

 وقيل لو قال للمستفيت إمنا يلزمين أن أفتي  بقويل وأما خبطي فال فله أخذ األجرة على خطه 
 وقيل لو إجتمع أهل بلد على أن جيعلوا له رزقا من أمواهلم ليتفرغ لفتاويهم جاز وهو بعيد 

 يريد  وأما اهلدية له فله قبوهلا وقيل حيرم إذا كانت رشوة على أن يفتيه مبا
قلت أو يكون له فيه نفع من جاه أو مال فيفتيه لذل  مبا ال يفيت به غريه ممن ال ينتفع به كنفع 

 األول 

(3/15) 

 

  فصل
وال يفيت يف األقارير واإلميان وحنو ذل  مما يتعلق باللفظ إال أن يكون من أهل بلد الالفظ 

يف ألفاظهم فإن العرف قرينة حالية يتعني بإقرار أو ميني أو غريمها أو خبريا به عارفا بتعارفهم 
 احلكم هبا وخيتل مراد الالفظ مع عدم مراعاهتا وكذا فقد كل قرينة تعني املقصود كما يأيت بيانه 

 فصل 



من كانت فتياه نقال من مذهب إمامه واعتمد على كتاب يوثق بصحته جاز كاعتماد الراوي 
د حتصل له الثقة مبا جيده يف كتاب غري موثوق به على كتابه واملستفيت على ما يكتبه املفيت وق

بأن جيده يف نسخ أخر كذل  وقد حتصل الثقة مبا جيده يف نسخة غري موثوق هبا بأن يراه كامال 
منتظما وهو خبري فطن ال خيفى يف الغالب عليه مواقع لالسقاط والتغيري وإذا مل جيده إال يف 

ألصول املذاهب وهو أهل لتخريج مثله على موضع مل يثق بصحته نظر فإن وجوه موافقا 
املذهب أو مل جيده منقوال فله أن يفيت به فإن أراد أن حيكيه عن إمامة فال يقل قال أمحد كذا 
وكذا بل وجدت عنه كذا وكذا أو بلغين أو حنو ذل  من األلفاظ وإن مل يكن أهال لتخريج 

 ن سبيل مثله النقل احملض ومل حيصل مثله مل جيز له ذل  منه ومل يذكره بلفظ جازم مطلق فإ

(3/16) 

 

له ما جيوز له مثل ذل  وجيوز له أن يذكره يف غري مقام الفتوى مفصحا حباله فيه فيقول وجدته 
يف نسخة من الكتاب الفالين أو من كتاب فالن وال أعرف صحته أو وجدت عن فالن كذا 

جيوز لعامي أن يفيت مبا جيده يف كتب  وكذا أو بلغين عنه كذا وما ضاهى ذل  من العبارات فال
 الفقهاء 
  فصل

إذا أفىت يف حادثة مث وقعت له مرة أخرى فإن كان ذاكرا مستنده فيها أفىت به وإن ذكرها دون 
مستندها ومل يظهر له ما يوجب رجوعه عنها مل يفت به حىت جيدد النظر وقيل بلى ألن األصل 

يفيت بشيء حىت جيدد النظر يف دليله بكل حال ومن مل  بقاؤه على ذل  االجتهاد واألوىل أنه ال
 تكن فتواه حكاية عن غريه فال بد من استحضار الدليل فيها 

 فصل 
قول الشافعي رضي اهلل عنه إذا وجدمت يف كتايب خالف سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم 

 فقولوا بسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ودعوا ما قلته 
 إذا صح عن النيب صلى اهلل عليه و سلم حديث وقلت وقوله 

(3/19) 

 

قوال فأنا راجع عن قويل قائل بذل  احلديث ويف لفظ فاضربوا بقويل احلائط صريح يف مدلوله 
 وإن مذهبه ما دل عليه احلديث ال قوله املخالف له فيجوز الفتوى للحديث على أنه مذهبه 



من احلديث حىت ينظر هل له معارض أو ناسخ أم ال أو وليس لكل فقيه أن يعمل مبا رآه حجة 
يسأل من يعرف ذل  ويعرف به وقد ترك الشافعي العمل باحلديث عمدا ألنه عنده منسوخ ملا 
بينه وقد قيل البن خزمية هل تعرف سنة لرسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يف احلالل واحلرام مل 

 يودعها الشافعي كتابه قال ال 
الشافعية حديثا خيالف مذهبه فإن كلمت آلة االجتهاد فيه مطلقا أو يف مذهب  فمن وجد من

إمامه أو يف ذل  النوع أو يف تل  املسألة فله العمل بذل  احلديث وإن مل تكمل آلته ووجد يف 
قلبه حزازة من خمالفة احلديث بعد أن حبث فلم جيد ملخالفته عنه جوابا شافيا فلينظر هل عمل 

إمام مستقل أم ال فإن وجده فله أن يتمذهب مبذهبه يف العمل بذل  احلديث بذل  احلديث 
 ويكون ذل  عذرا له يف ترك مذهب إمامه يف ذل  

وقد ذهب الشافعية إىل أن مذهب الشافعي أن الصالة الوسطى صالة العصر وأن للمغرب 
 وقتني لألحاديث الواردة فيهما وهو مذهب أمحد وغريه 

(3/18) 

 

  فصل
للمفيت املنتسب إىل مذهب أن يفيت مبذهب آخر أم ال فإن كان جمتهدا فأداه اجتهاده إىل وهل 

مذهب إمام آخر تبع اجتهاده وإن كان اجتهاده مقيدا مشوبا بشيء من التقليد نقل ذل  
الشوب من التقليد إىل ذل  اإلمام الذي أداه اجتهاده إىل مذهبه مث إذا أفىت بني ذل  يف فتياه 

ل القفال لو أدى اجتهادي إىل مذهب أيب حنيفة قلت مذهب الشافعي كذا لكين أقول وهلذا قا
مبذهب أيب حنيفة ألنه جاء السائل يستفيت على مذهب الشافعي فال بد أن أعرفه بأين أفيت بغريه 

 وإن مل يكن كذل  بىن على اجتهاده 
 فإن ترك مذهبه إىل مذهب هو أسهل منه واوسع فاملنع أصح 

 لكون اآلخر أحوط املذهبني فالظاهر جوازه مث عليه بيان ذل  يف فتواه كما سبق  وإن تركه
 فصل 

ليس ملن إنتسب إىل مذهب إمام يف مسألة ذات قولني أو وجهني أن يتخري فيعمل أو يفيت بأيهما 
 شاء بل إن علم تاريخ القولني عمل باملتأخر إن صرح قائلهما برجوعه عن األول وال عربة 

(3/17) 

 



بغري ذل  وكذا إن أطلق القول وقيل جيوز العمل بأحدمها إذا ترجح على أنه مذهب لقائلهما 
كسا يأيت ألن كل واحد منهما قاله بدليل وإن ذكرمها قائلهما معا ورجح أحدمها تعني وإن مل 
يرجح أحدمها أو جهل احلال هل قاهلما معا أم ال عمل باألرجح على األصح لألشبه بقواعد 

وأصوله كما يأيت هذا إن كان جمتهدا يف مذهبه اهال للترجيح وإن مل يكن أهال فليأخذه  اإلمام
عن بعض أئمة املذهب فإن مل جيده توقف وال بد يف الوجهني من ترجيح أحدمها ومعرفة 

أصحهما عند الفتوى والعمل مبثل الطريق املذكور وال عربة بالتقدم والتأخر وسواء وقعا معا أو 
أو إمامني ألهنما نسبا إىل املذهب نسبة واحدة وتقدم أحدمها ال جيعله مبنزلة تقدم  ال من إمام

أحد القولني من صاحب املذهب وألن ذل  أيضا من قبيل اختالف املفتيني على املستفيت بل 
كل ذل  اختالف راجع اىل شخ  واحد وهو صاحب املذهب فليلحق باختالف الروايتني 

و سلم يف أن يتعني العمل بأصحهما عنه وأصرحهما وأوضحهما وإن عن النيب صلى اهلل عليه 
كان أحد الرأيني منصوصا عليه ولآلخر خمرجا فالظاهر أن الذي ن  عليه منهما يقدم كما 
يقدم ما يرجحه من القولني املنصوصني على اآلخر ألنه أقوى نسبة منه إال إذا كان القول 

ومن يكتفي بأن يكون يف فتياه أو عمله موافق لقول املخرج خمرجا من ن  آخر لتعذر الفارق 
 أو وجه يف املسألة ويعمل مبا شاء من األقوال أو 
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 األوجه من غري نظر يف الترجيح وال يقتدى به فقد جهل وخرق االمجاع 
و قد حكي عن بعض الفقهاء املالكية أنه قال الذي علي لصديقي إذا وقعت له حكومة أن أفتيه 

اية اليت توافقه ووقعت لرجل واقعة فأفىت فيها مجاعة مبا يضره فلما عاد وسأهلم قالوا ما بالرو
علمنا أهنا ل  وأفتوه بالرواية األخرى اليت توافقه وذل  يفعلونه لقلة خريهم وكثرة نفاقهم وال 

 خالف يف حترمي ذل  بني العلماء 
عين أن اختالفهم يدل على أن وقد قال مال  ليس كل ما فيه توسعة قلت ال توسعة فيه ي

لالجتهاد جماال يف ما بني أقواهلم وإن ذل  مما ليس يقطع فيه بقول واحد متعني ال جمال 
 لالجتهاد يف خالفه وقال يف اختالف الصحابة منهم خمطئ ومصيب فعلي  باالجتهاد 
ها قول واحد قلت ويتعني العمل باألرجح من أقوال الصحابة يف كل مسألة اختلفوا فيها وما في

ألحدهم ومل يشتهر بينهم أخذ به من يرى تقليدهم وإن اشتهر فلم ينكر فبطريق األوىل وهو 
 عند أصحابنا إمجاع سكويت وفيه لبقية العلماء خالف مشهور 

  فصل



إذا اعتدل عند املفيت قوالن وقلنا جيوز ذل  فقد قال القاضي أبو يعلى له أن يفيت بأيهما شاء 
 مل كما جيوز أن يع
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املفيت بأي القولني شاء وقيل أنه خيري املستفيت ألنه إمنا يفتيه مبا يراه والذي يراه التخيري على 
قول من قال بالتخيري وإن قلنا ميتنع تعارض اإلمارات وتعادهلا تعني األحوط من القولني وإن 

ه بني القبول منه أو من أفتاه بقول جممع عليه مل خيريه يف القبول منه وإن كان فيه خالف خري
 غريه قبل العمل 

أما إن قلنا كل جمتهد مصيب فظاهر وأما إن قلنا املصيب واحد فألنه غري متعني منهما كتخيري 
اإلمام أمحد من أفتاه بالطالق بني قوله له وبني قول من يفتيه خبالفه فال يلزمه أن خيربه صرحيا 

 بذل  
 فصل 

والترجيح بالدليل اختالفا بني أئمة املذاهب يف األصح من إذا وجد من ليس أهال للتخريج 
القولني أو الوجهني فينبغي أن يرجع يف الترجيح إىل صفاهتم املوجبة لزيادة الثقة بآرائهم فيعمل 
بقول األكثر واألعلم واألورع فإذا اخت  واحد منهم بصفة منها واآلخر بصفة أخرى قدم 

علم األورع مقدم على األورع العامل كما قلنا يف الترجيح الذي هو أحرى منهما باإلصابة فاأل
 عند تعارض األخبار يف صفاة الرواة 

وكذل  إذا وجد قولني أو وجهني مل يبلغه عن أحد من أئمته بيان األصح منهما اعترب أوصاف 
 ناقليهما وقائليهما ويرجح 
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 لعلماء ما وافق منهما أئمة أكثر املذاهب املتبوعة أو أكثر ا
وقد قال القاضي حسني بن حممد الشافعي إذا اختلف قوال الشافعي يف مسألة وأحد القولني 

موافق مذهب أيب حنيفة ومل يترجح أحدمها ظاهرا بشيء فأيهما أوىل بالفتوى فقيل املخالف ألنه 
وقيل األوىل إمنا خالفه ملعىن خفي علينا وقيل بل املوافق للتعاضد واملوافقة يف االجتهاد ودليله 

االترجيح باملعىن ال مبوافقة وال مبخالفة وهذه التراجيح معتربة بالنسبة إىل أئمة املذاهب وما 
 رجحه الدليل مقدم عندهم وهو أوىل 



  فصل
كل مسألة فيها إلمام روايتان أو قوالن جديد وقدمي فالفتوى من أتباعه على اجلديد املتأخر على 

شافعي فإن الفتوى فيها على القدمي منها مسألة التثويب يف أذان األصح إال يف عشرين مسألة لل
الفجر ومسألة التباعد عن النجاسة يف املاء الكثري وأنه ال تستحب قراءة السورة بعد الركعتني 
األوليني فيكون اختيارهم للقدمي كاختيارهم ملذهب غري الشافعي إذا أداهم إليه اجتهادهم إذ 

لرجوعه عنه ملا سبق وبل أوىل لكون القدمي قد كان قوال منصوصا  القدمي مل يبق مذهبا له
ويلتحق بذل  ما إذا اختار أحدهم القول املخرج على القول املنصوص أو اختار من القولني 

 اللذين رجح الشافعي أحدمها على غري ما رجحه وبل أوىل من القول 
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بعني ملذهب الشافعي مثال أن ال يتبع شيئا من القدمي مث حكم من مل يكن أهال للتخريج من املت
 اختياراهتم هذه املذكورة ألهنم مقلدون للشافعي دون من خالفه 

 وكذا الكالم بني اإلمام أمحد وأصحابه إن قلنا أول قوليه يف مسألة ليس مذهبا له وإال فال 
  فصل

والن أو وجهان أو حنو إذا اقتصر املفيت يف جوابه على ذكر اخلالف وقال فيها روايتان أو ق
ذل  من غري أن يبني األرجح فإنه مل يفت فيها بشيء وإذا مل يذكر خالفا فال شيء عليه إذا 

حصل غرض السائل من اجلواب بنفي أو إثبات وإن سأله عن اخلالف ذكره فرمبا أراد أن يعلم 
 أنه ال إمجاع يف ذل  ليمكن تقليد غري إمامه 

 فصل 
من مسائل الكالم مفصال بل مينع السائل وسائر العامة من اخلوض يف  ليس له أن يفيت يف شيء

ذل  أصال ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على اإلميان اجململ من غري تفصيل وأن يقولوا فيها وفيما 
ورد من اآليات واالخبار املتشاهبة إن الثابت فيها يف نفس األمر كل ما هو الالئق فيها باهلل 

 مته وجالله وتقديسه من غري تشبيه وال جتسيم وال تكييف وال تأويل تعاىل وبكماله وعظ
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وال تفسري وال تعطيل وليس علينا تفصيل املراد وتعيينه وليس البحث عنه من شأننا يف األكثر 
بل نكل علم تفصيله إىل اهلل تعاىل ونصرف عن اخلوض فيه قلوبنا وألسنتنا فهذا وحنوه هو 



الفتوى وهو مذهب السلف الصاحل وأئمة املذاهب املعتربة وأكابر العلماء الصواب عند أئمة 
منا ومن غرينا وهو أصوب وأسلم للعامة وأشباههم ممن يدخل قلبه باخلوض يف ذل  ومن كان 

منهم قد اعتقد إعتقادا باطال مفصال ففي الزامه هبذا الطريق صرف له عن ذل  االعتقاد 
لم وإذا عزر ويل األمر من حاد منهم عن هذه الطريقة فقد الباطل مبا هو أهون وأيسر وأس

تأسى بعمر ابن اخلطاب رضي اهلل عنه يف تعزيره صبيغ بن غسل الذي كان يسأل عن 
 املتشاهبات 
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وعلى ذل  املتكلمون من الشافعية معترفون بصحة هذه الطريقة وأهنا أسلم ملن سلمت له حىت 
من يدعو العوام إىل اخلوض يف هذا فليس من أئمة الدين بل من الغزايل أخريا فإنه قال كل 

املضلني وهو كمن يدعو صبيا جيهل السباحة إىل خوض البحر وقال الصواب للخلق إال النادر 
سلوك مسل  السلف يف اإلميان املرسل والتصديق اجململ وما قاله اهلل تعاىل ورسوله صلى اهلل 

 ويف االشتغال بالفتوى شغل شاغل عليه و سلم بال حبث وتفتيش وقال 
وقال يف التفرقة يف حق عوام اخللق إن احلق فيه واإلتباع الكف عن تغيري الظواهر رأسا واجلور 
عن إبداع تأويالت مل يصرح هبا الصحابة وحسم باب السؤال رأسا والزجر عن اخلوض يف 

نظار الذين اضطربت عقائدهم الكالم والبحث واتباع ما تشابه من الكتاب والسنة الثائر بني ال
املأثورة املشهورة املوروثة وينبغي أن يكون حبثهم بقدر الضرورة وتركهم للظاهر لضرورة 

 الربهان القاطع 
وقال فيها أيضا من الناس من يبادر إىل التأويل ظنا ال قطعا فإن كان فتح هذا الباب والتصريح 

 به يؤدي إىل تشويش قلوب 
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به صاحبه وكل ما مل يؤثر عن السلف ذكره وما يتعلق من هذا اجلنس بأصول العوام بدع 
 العقائد املهمة فيجب تكفري من يغري الظاهر بغري برهان قاطع 

وقال فيها أيضا كل ما حيتمل التأويل يف نفسه وتواتر نقله ومل يتصور أن يقوم على خالفه 
ويل ولو مبجال بعيد فإن كان برهانه برهان فمخالفته تكذيب حمض وما تطرق إليه احتمال تأ

قاطعا وجب القول به لكن إن كان يف إظهاره مع العوام ضرر لقصور إفهامهم فإظهاره بدعة 



وإن كان الربهان يفيد ظنا غالبا وال يعظم ضرره يف الدين فهو بدعة وإن عظم ضرره فهو كفر 
بل شددوا القول على من خيوض  وفيه احتمال قال ومل جتر عادة السلف بالدعوة هبذه احملادثات

يف الكالم ويشتغل بالبحث والسؤال وقال فيها أيضا اإلميان املستفاد من الكالم ضعيف 
واإلميان الراسخ إميان العوام احلاصل يف قلوهبم يف الصبا بتواتر السماع وبعد البلوغ بقرائن 

كلمني يشعر السامع أن فيه يتعذر التعبري عنها ويؤكده مالزمة العبادة والذكر فإن كالم املت
 صنعة يعجز عنها العامي ال أنه حق ورمبا كان ذل  سبب عناده 

وقال شيخه أبو املعايل حيرص اإلمام ما أمكنه على مجع عامة اخللق على سلوك سبيل السلف يف 
 ذل  

وقال الصيمري أمجع أهل الفتوى على أن من عرف هبا ال ينبغي أن يضع خطه بفتوى يف مسألة 
 م كالقضاء والقدر وكان بعضهم كال
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 ال يستتم قراءة مثل هذه الرقعة 
ونقل ابن عبد الرباالمتناع من الكالم يف ذل  عن الفقهاء العلماء قدميا وحديثا من أهل الفتوى 
واحلديث قال وإمنا خالف يف ذل  أهل البدع وقيل إن كانت املسألة مما يؤمن يف تفصيل جواهبا 

ض املذكور جاز اجلواب مفضال بأن يكون جواهبا خمتصرا مفهوما فيما ليس له من ضرر اخلو
أطراف يتجاذهبا إليهم املتنازعون والسؤال عنه صادر من مسترشد خاص منقاد أو من عامة 
قليلة التنازع واملماراة واملفيت ممن ينقادون لفتياه وحنو هذا وعلى هذا وحنوه خيرج ما جاء عن 

وى يف بعض املسائل الكالمية وذل  منهم قليل نادر وقد ورد يف ذم بعض السلف من الفت
 الكالم عن السلف واخللف شيء كثري مشهور 

 حىت أن شيخ اإلسالم األنصاري مجع من ذل  جملدا 
 وقد قال أمحد 

لست بصاحب كالم وال أرى الكالم يف شيء إال ما كان يف كتاب اهلل أو سنة رسوله وقال كنا 
فلما دعينا إىل الكالم تكلمنا يعين زمن احملنة للضرورة يف دفع شبههم ملا اجلئ نؤمر بالسكوت 

إيل ذل  وقال ال يكون الرجل من أهل السنة حىت يدع اجلدال وأن أراد به السنة وقال من 
 ارتدى بالكالم مل 
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 يفلح وقال ال جتالسوا أهل الكالم وإن ذبوا عن السنة 
أن جتادل عن السنة بل السنة أن خترب هبا فإن مسعت من  وإال  وقال مال  ليس من السنة

 سكت 
 وإذا كان هذا حال متكلمي الشافعية وغريهم فكيف حنن ومن يتبع اآلثار 

وقال بعض العلماء الناس يكتبون أحسن ما يسمعون وحيفظون أحسن ما يكتبون ويتحدثون 
 بأحسن ما حيفظون 

ى باملرء كذبا أو إمثا أن حيدث بكل ما مسع فما كان يعلمه وقال النيب صلى اهلل عليه و سلم كف
اإلنسان ينبغي أن ال يعلم به من ليس أهال له وال يأمن عليه من ضرر أو على غريه بسببه 

 وأكثر أهل السنة يعرفون اليسري منه وال ينتمون إليه وال يدلون الناس عليه وال يدعوهنم إليه 
 وقد قال الشافعي 
الكالم أن يضربوا باجلريد ويطاف هبم يف العشائر ويقال هذا جزاء من ترك  حكمي يف أصحاب

 الكتاب والسنة واشتغل بالكالم أو معىن ذل  
 وقال لقد اطلعت من أهل الكالم على شيء ألن يبتلى املرء 
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 بكل شيء هني عنه غري الكفر أهون من أن يبتلي به أو حنو ذل  
صول الدين إذا تكلم فيه باملعقول احملض أو املخالف للمنقول وعلم الكالم املذموم هو أ

الصريح فإن تكلم فيه بالنقل فقط أو بالنقل والعقل املوافق له فهو أصول الدين وطريقة أهل 
السنة وعلم السنة وأهلها واجتناب اجلواب يف مجيع املسائل املتعلقة بذل  لغري املسترشد أوىل 

شاء اهلل تعاىل أن اخلطأ يف أصول الدين إما كفر أو فسق وليس  وأسلم يف الدنيا واآلخرة إن
 ذل  هينا 

وقد قال الغزايل أخريا اخلوض يف الكالم حرام لكثرة اآلفة فيه إال الرجل وقعت له شبهة 
ليست تزول بكالم قريب وعظي وال حبديث نقلي فيجوز أن يكون القول املرتب الكالمي 

فيستعمل معه وحيرس عنه مسع الصحيح الذي ليس كذل  أو رافعا شبهته ودواء له من مرضه 
لرجل كامل العقل راسخ القدم يف الدين ثابت اإلميان كأنوار اليقني يريد أن حيصل هذا العلم 
ليداوي به مريضا إذا وقعت له شبهة ويفحم به مبتدعا إذا نبغ وليحرس به معتقدة إذا قصد 

ض كفاية وتعلم قدر ما يزيل به الش  والشبهة يف مبتدع أن يغويه فتعلم ذل  هلذا الغرض فر



حق املشك  فرض عني إذا مل ميكن إعادة اعتقاده اجملزوم بطريق آخر سواه فمن وقعت له 
 شبهة جاز جوابه إذا أمن عليه وعلى غري من التشويش 
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 فصل 
هبما فال جيوز التقليد يف  ال جيوز التقليد فيما يطلب فيه اجلزم وال إثباته بدليل ظين ألنه ال حيصل

معرفة اهلل تعاىل وتوحيده وصفاته وال يف نبوة رسله وتصديقهم فيما أتوا به وغري ذل  مما 
يشترك يف وجوب معرفته كل مكلف قبل النظر يف املعجزة وثبوت النبوة هبا قاله القاضي أبو 

ئر املتميزين منا ومن يعلى وأصحابه كلهم كأيب اخلطاب وابن عقيل وغريمها وابن اجلوزي وسا
غرينا وهو املشهور املنصور عند األصحاب وغريهم ألنه قد ال يستدل عليه إال بالعقل الذي 
يشترك فيه املكلفون فيصري كل مكلف جمتهدا يف ذل  الشتراكهم يف العقل الذي تعرف به 

تقليد بعض  هذه األشياء وغريها فلم جيز لبعضهم تقليد بعض كالعلماء الذين ال جيوز لبعضهم
 الشتراكهم يف آلة االجتهاد 

والتقليد هو األخذ بقول الغري من غري حجة ملزمة وقول النيب صلى اهلل عليه و سلم حجة 
فليس األخذ به تقليدا قاله الشيخ موفق الدين املقدسي رمحه اهلل وغريه وإذا ثبتت النبوة 

 لدليل على وجوب ذل  واهلل أعلم باملعجزة وجب اتباع الرسول وتصديقه فيما جاء به لقيام ا
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وقد قال أصحابنا وغريهم أن املعلوم إما أن يعلم بالشرع أو العقل أو هبما فما يتوقف عليه 
الشرع ال يتوقف على الشرع بل يعلم بدونه وتفصيل ذل  وحتريره وتقريره يف أصول الفقه 

 والدين 
  فصل

 ب كثرية وأدلة منع التقليد بوجوب النظر يف الكتا
وقد قال ابن مسعود أال ال يقلدن أحدكم دينه رجال إن آمن آمن وإن كفر كفر وقال أال ال 
يوطنن أحدكم نفسه إن كفر الناس أن يكفر وقال ال يكن أحدكم إمعة يقول إمنا أنا رجل من 

 الناس إن ضلوا ضللت وإن إهتدوا إهتديت أال ال يوطنن نفسه إن كفر الناس أن يكفر 
محد من ضيق علم الرجل أن يقلد يف إعتقاده وقال لرجل ال تقلد دين  أحدا وعلي  وقال أ



 باألثر 
و قال املفضل بن زياد ال تقلد دين  الرجال فإهنم لن يسلموا أن يغلطوا وألن األمة أمجعت 

على أن املكلف ال بد له من إعتقاده جازم والتقليد ال يفيده كما سبق وقد استوفينا الكالم يف 
   يف املرتضى وغريه ذل

(3/51) 

 

 فصل 
وجيوز التقليد فيما يطلب فيه الظن من األحكام الشرعية وإثباهتا بدليل ظين وكل حكم يثبت 
بدليل ظين فهو اجتهادي إذ ال اجتهاد مع القطع فإن االجتهاد بذل الوسع يف طلب احلكم 

العملية املعروفة بالدليل إذا مل  الشرعي بدليله وقيل جيب التقليد يف األحكام الشرعية الفروعية
يعلم بالضرورة أهنا من الدين وما علمنا بالضرورة أنه من الدين فال تقليد فيه كما سبق وإن 
كان من الفروع ودليل وجوب التقليد فيها قوله تعاىل فأسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون 

الذي أصابته الشبحة وهو جنب  وقول النيب صلى اهلل عليه و سلم يف حديث جابر يف 41 36
فسأل أصحابه هل جتدون يل رخصة فقالوا ال جند ل  رخصة وأنت تقدر على املاء فاغتسل 
فمات قتلوه قاتلهم اهلل أو قتلهم اهلل أال سألوا إذا مل يعلموا إمنا شفاء العي السؤال رواه أبو 

كام بدليل تعني فرض العلم داود وغريه إذ لو منع كل الناس من التقليد وكلفوا معرفة األح
 على الكافة وتعطلت املعايش وفسد النظام واجلهاد وكثري من أمر الدين والدنيا 

وقد دل على أنه فرض كفاية قوله تعاىل فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين 
جا ينتفيان ألن يف ذل  عسرا أو حر 311 7ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون 
 وقوله تعاىل يريد اهلل  98 11بقوله تعاىل وما جعل عليكم يف الدين من حرج 
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وقوله  18 4وقوله تعاىل يريد اهلل أن حيفف عنكم  358 1بكم اليسر وال يريد بكم العسر 
 صلى اهلل عليه و سلم ال ضرر وال إضرار يف اإلسالم رواه مال  وغريه 

د بطل االجتهاد وسقط فرض التعلم والتعليم واندرس العلم وإمنا طلب ولو جاز للكل التقلي
العلم باألحكام الشرعية الفروعية فرض كفاية ليكون الباقون تبعا ومقلدين له واآلية املذكورة 

 مل تسقط االجتهاد عن الكل وال أوجبته على الكل بل على البعض وهو املدعى 



  فصل
و سلم فيما شرعه وأمر به وهنى عنه وتصديقه فيما أخرب به جيب إتباع النيب صلى اهلل عليه 

 لثبوت عصمته وصدقه ولزوم طاعته وإتباعه فيما عرف يف أماكنه من األصول وغريها 
و قال الشيخ أبو حممد املقدسي وبعض الشافعية ليس األخذ بقوله عليه السالم تقليدا ألن قوله 

السائل بقول من قلده بال حجة ملزمة له يعرفها حجة ملا سبق وعرف يف مواضعه والتقليد أخذ 
كما سبق وجيوز تقليد أهل اإلمجاع فيه بل جيب وميكن أن يقال األخذ به ليس تقليدا ألنه حجة 

 كما قلنا يف قول النيب صلى اهلل عليه و سلم 
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قيل إذا وأما أقوال الصحابة ومذاهبهم ففيه مذهبان أصحهما أنه حجة جيوز إتباعهم فيها و
خالفت القياس وهل يكون تقليدا على ما تقدم من الكالم والظاهر أنه تقليد ممن دوهنم إن قلنا 

ليسا حبجة فال يقلدون وهو بعيد وللجاهل تقليدهم بشرطه كبقية األئمة وال إعتبار بقول 
م اقتدوا الغزايل يف املنخول جيب تقليد الشافعي وال جيوز تقليد أيب بكر وعمر لقوله عليه السال

بالذين من بعدي أيب بكر وعمر وقوله عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي عضوا 
عليها بالنواجذ احلديث وقوله صلى اهلل عليه و سلم أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم 

 عدالة وجيوز التقليد يف األخبار ملن هو من أهل الرواية والفقه واخلربة وال تكفي عدالته وال
املفيت بل ال بد من معرفة أهليتهما لذل  وقيل جيب التقليد يف األخبار للصدوق من أهل 

الرواية واخلربة لدعوة احلاجة إليه فيما غاب عنا لعدم الداللة عليه إذ عدالة املخرب ليست دليال 
 على صحة اخلرب كما أن عدالة العلم ليست دليال على صحة فتياه وإمنا الدليل 
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 اخت  بالقول املنقول من حكم أو خرب ال ما اخت  بالقائل من عدالة وصدق 
وجيوز تقليد املفضول مع وجود الفاضل وإمكان سؤاله وقيل ال جيوز فلو استفىت فقيها فلم 

تسكن نفسه إليه سأل ثانيا وثالثا حىت تسكن نفسه وعلى األول يكفي األول واألوىل الوقوف 
له صلى اهلل عليه و سلم استفت نفس  وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك وقوله مع سكون النفس لقو

دع ما يريب  إىل ما ال يريب  وقوله اإلمث ما حاك يف النفس وقوله اإلمث جواز القلوب فإن 
 حصل السكون والطمأنينة بقول واحد وإال زاد ليحصل ذل  
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  باب كيفية االستفتاء والفتوى وما يتعلق هبما
لزم املفيت اجلواب لزمه بيانه إما شفاها أو كتابة فإن جهل لسان السائل اجزأته ترمجة واحد  إذا

ثقة ألهنا خرب ويكره أن يكون السؤال خبطه ال بإمالئه وهتذيبه وفيهم من كان يكتب السؤال 
على ورقة من عنده مث يكتب اجلواب فإن كان يف املسألة تفصيل مل يطلق اجلواب وله أن 

السائل إن حضر ويقيد السؤال يف رقعة االستفتاء مث جييب عنه وهو أوىل وأسلم  يستفصل
وليس له أن يقتصر على جواب أحد األقسام إذا علم أنه الواقع للسائل ولكن يقول هذا إذا 
كان كذا وكذا وله أن يفصل األقسام يف جوابه ويذكر حكم كل قسم وقيل هذا ذريعة إىل 

باب التمحل والتحيل الباطل وألن إزدحام األقسام بأحكامها على  تعليم الناس الفجور وفتح
فهم العامي يكاد يضيعه وإذا مل جيد املفيت من يستفتوه يف ذل  إحتاج إىل التفصيل فليتثبت 

 وليجتهد يف استيفاء األقسام وأحكامها وحتريرها 
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  فصل
فهم منه والتفهم له ويستر عليه وحيسن فإن كان املستفيت بعيد الفهم فلريفق به املفيت يف الت

اإلقبال حنوه ويتأمل ورقة االستفتاء مرارا ال سيما آخرها ويسأل املفيت عن املشتبه وينقطه 
ويشكله ملصلحته ومصلحة من يفيت بعده وإن رأى حلنا فاحشا أو خطأ حييل املعىن أصلحه ألن 

يه ليكتب فيها ما يرى وهذا منه وكذا قرينه احلال تقتضي ذل  فإن صاحب الورقة إمنا قدمها إل
إن رأى بياضا يف أثناء بعض األسطر أو يف آخرها خط عليه وشغله كما يفعل الشاهد يف كتب 
 الوثائق وحنوها ألنه رمبا قصد املفيت أحد بسوء فكتب يف ذل  البياض بعد فتواه ما يفسدها 

 فصل 
الصاحلني لذل  ويشاورهم يف اجلواب يستحب أن يقرأ ما يف الورقة على الفقها ء احلاضرين 

ويباحثهم فيه وإن كانوا دونه وتالمذته إقتداء برسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم والسلف 
الصاحل إال أن يكون فيها ما ال حيسن إبداؤه أو ما لعل السائل يؤثر ستره أو ما يف إشاعته 

 مفسدة لبعض الناس فينفرد هو بقراءهتا وجواهبا 
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  لفص
ينبغي أن يكتب اجلواب خبط واضح وسط ولفظ واضح حسن تفهمه العامة وال تستقبحه 
 اخلاصة ويقارب سطوره وأقالمه وخطه لئال يزور أحد عليه مث ينظر اجلواب بعد سطره 

 فصل 
وإذا ابتدأ باإلفتاء كتب يف جانبها األيسر إن شاء ألنه أمكن وإن كتب يف األمين أو أسفل جاز 

يها كره ال سيما فوق البسملة وأكثر من يفيت يقول اجلواب وباهلل التوفيق وحذف وأن ترفع ف
ذل  آخرون واألوىل أن يكتب فيما طال من املسائل وحيذف فيما سوى ذل  وخيتم اجلواب 
بقوله وباهلل التوفيق أو واهلل املوفق أو واهلل أعلم وكان بعض السلف يقول إذا أفىت إن كان 

 ن كان خطأ فمين صوابا فمن اهلل وإ
وقد قال أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه يف الكاللة أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن اهلل 
وإن كان خطأ فمين ومن الشيطان واهلل ورسوله بريئان منه الكاللة من ال ولد له وال والد 

يصح منه  ويكره يف هذا الزمان ألنه يضعف نفس السائل ويدخل قلبه الش  يف اجلواب وليس
أن يقول اجلواب عندنا أو الذي عندنا أو يقول والذي نراه كذا وكذا ألنه من مجلة أصحاب 

 وأرباب مقالته وكان مال  ومكحول 
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ال يفتيان حىت يقوال ال حول وال قوة إال باهلل وقيل يقول املفيت أيضا أعوذ باهلل من الشيطان 
 13ففهمناها سليمان  11 1تنا إن  أنت العليم احلكيم الرجيم سبحان  ال علم لنا إال ما علم

 19 11اآلية رب إشرح يل صدري ويسر يل أمري واحلل عقدة من لساين يفقهوا قويل  97
الحول وال قوة إال باهلل اللهم صل على حممد وعلى آله وصحبه وسائر النبيني والصاحلني وسلم 

ب والثواب وأعذين من اخلطأ واحلرمان آمني اللهم وفقين وأهدين وسددين وأمجع يل بني الصوا
وإن مل يأت بذل  عند كل فتوى فليأت هبا عند أول كل فتيا يفتيها يف يومه ملا يفتيه يف سائر 

ا إليها قراءة الفاحتة وآية الكرسي وما تيسر فإن من ثابر على ذل  كان حقيقا بأن يومه مضيف
يكون موفقا يف فتاويه وإن تركه جاز وقد قيل لإلمام أمحد رمبا إشتد علينا األمر من جهت  

 فلمن نسأل بعدك فقال سلوا عبد الوهاب الوراق فإنه أن يوفق للصواب 
  فصل



فيكتفي فيه بأنه جيوز أو ال جيوز أو حق أو باطل وال يعدل إىل  وعلى املفيت أن خيتصر جوابه
 اإلطالة واالحتجاج ليفرق بني الفتيا والتصنيف ولو ساغ التجاوز إىل قليل لساغ إىل كثري 
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 ولصار املفيت مدرسا ولكل مقام مقال 
ق بغري العامة وإمنا وقد قيل لبعض الفقهاء أجيوز كذا فكتب ال وقيل اجلواب بنعم أو ال ال يلي

حيسن منه االقتصار الذي ال خيل بالبيان املشترط عليه دون ما خيل به فال يدع إطالة ال حيسن 
البيان بدوهنا فإذا كانت فتياه فيما يوجب القود أو الرجم مثال فليذكر الشروط اليت يتوقف 

الة لعب أو احلج عبث عليها القود والرجم وإذا استفيت فيمن قال قوال يكفر به بأن قال الص
أو حنو ذل  فال يبادر بأن يقول هذا حالل الدم أو يقتل بل يقول إذا ثبت عليه ذل  بالبينة أو 
باإلقرار استتابة السلطان فإن تاب قبلت توبته وإن أصر ومل يتب قتل وفعل به كذا وكذا وبالغ 

عضها فال يطلق جوابه وله أن يف تغليظ أمره وإن كان الكالم الذي قاله حيتمل أمورا ال يكفر بب
يقول ليسأل عما أراد بقوله فإن أراد كذا فاجلواب كذا فإن أراد كذا فاحلكم كذا وقد سبق 

 الكالم فيما شأنه التفصيل 
وإذا استفيت عما يوجب التعزير فليذكر قدر ما يعذره به السلطان فيقول يضرب ما بني كذا 

رب بفتواه إذا أطلق القول ما ال جيوز ضربه وإذا إىل كذا وال يزاد على كذا خوفا من أن يض
قال عليه التعزير بشرطه أو القود بشرطه فليس بإطالق وتقييده بشرطه حبيث من ال يعرف 

 الشرط من الوالة على السؤال عن شرطه والبيان أوىل 
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  فصل
وين أو من أب أو إذا سئل عن مسألة مرياث فيها إخوة وأخوات أو أعمام أو بنوهم سأل من أب

من أم وإن سئل عن مسألة عائلة بني سهم الوارث مما عالت إليه فمن خلف زوجة وأبوين 
وابنتني قال للزوجة مثن عائل وهو ثالثة من سبعة وعشرين أو يقول صار مثنها تسعا كما قاله 

ما وإن فيها علي رضي اهلل عنه على املنرب أو يقول هلا كذا وكذا سهما من أصل كذا وكذا سه
كان يف املذكورين من ال يرث أو يسقط تارة بينه وإن سئل عن ذكور وإناث مبن ترث األنثى 
مع أخيها غري ولد األم قال للذكر كذا وكذا سهما من أصل كذا وكذا سهما ولألنثى نصفه 



 31 4وهو كذا وكذا سهما من أصل املذكور أو حنوذل  وال يقل للذكر مثل حظ األنثيني 
تحفظ يف جواب مسائل املناسخات وليقل لفالن كذا وكذا من ذل  كذا وكذا ويتحرز وي

بإرثه من فالن وكذا بإرثه من فالن وحيسن أن يقول يف قسمة املواريث تقسم التركة بعد 
 إخراج ما جيب تقدميه من دين وحنوه أو وصية إن كانا 

 فصل 
رة الواقعة املسؤول عنها إذا مل ليس للمفيت أن يبني ما يكفيه من جوابه على ما يعلمه من صو

 يكن يف الرقعة تعرض له وكذا إذا زاد السائل شفاها ما ليس يف الورقة وال له به تعلق 
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وليس للمفيت أن يكتب جوابه يف الرقعة وال بأس أن يضيفه إىل السؤال خبطه وإن مل يكن من 
جوابه عما يف الرقعة زاد السائل  األدب كون السؤال مجيعه خبط املفيت وال بأس لو كتب بعد

من لفظه كذا وكذا واجلواب عنه كذا وكذا وإذا كان املكتوب يف الرقعة على خالف الصورة 
الواقعة وعلم املفيت بذل  فليفت على ما وجده يف الرقعة وليقل هذا إن كان األمر على ما 

وإن زاد املفيت على  ذكر وإن كان كيت وكيت ويذكر ما علمه من الصورة فاحلكم كذا وكذا
 جواب املذكور يف السؤال مبا له به تعلق وحيتاج إىل التنبيه عليه فحسن 

 فصل 
ال ينبغي إذا ضاق موضع الفتوى عنها أن يكتب اجلواب يف رقعة أخرى خوفا من احليلة عليه 
وهلذا ينبغي أن يكون جوابه موصوال بآخر سطر يف الرقعة فال يدع فرجه خوفا من أن يثبت 
السائل فيها غرضا له ضارا وكذا إذا كان يف موضع اجلواب ورقة ملتزقة كتب على موضع 
االلتزاق وشغله بشيء وإذا أجاب على ظهر الرقعة فينبغي أن يكون اجلواب يف أعالها ال يف 
ذيلها إال أن يبتدي اجلواب يف أسفلها متصال باإلستفتاء فيضيق عليه املوضع فيتمه وراءها مما 

لها ليتصل جوابه واختار بعضهم أن يكتب على ظهرها وال يكتب على حاشيتها بطوهلا يلي أسف
 وحاشيتها أوىل بذل  من ظهرها واألمر يف ذل  قريب 

(3/61) 

 

  فصل
إذا سبق باجلواب من ليس أهال للفتوى مل يفت معه ألنه تقريرملنكر بل يضرب على ذل  بإذن 



قدر جاز لكن ليس له احتباس الرقعة إال بإذن صاحبها صاحب الرقعة ولو مل يستأذنه يف هذا ال
وله إنتهار السائل وزجره وتعريفه قبح ما أتاه وأنه قد كان واجبا عليه البحث عن أهل الفتوى 
وطلب فتيا من يستحق ذل  وإن رأى فيها إسم من ال يعرفه سأل عنه فإن مل يعرفه فواسع وله 

وكان بعضهم يف مثل هذا يكتب على ظهرها واألوىل يف  أن ميتنع من الفتوى معه خوفا مما قلناه
هذه املواضع أن يشري على صاحبها بإبداهلا فإن أىب ذل  أجابه شفاها وإن خاف فتنة من 

الضرب على فتيا من ليس أهال هلا ومل يكن خطأ إمتنع من الفتيا معه فإن غلبت فتاويه لتغلبه 
صار إمتناع األهل من الفتيا معه ضارا باملستفتني على منصبها جباه أو تلبيس أو غري ذل  حبيث 

 فليفت معه وليتلطف مع ذل  يف إظهار قصوره ملن جيهله 
 فصل 

وإذا ظهر له أن اجلواب على خالف غرض املستفيت وأنه ال يرضي بأن يكتب يف ورقته 
ملستفيت فليقتصر على مشافهته باجلواب وال يكتب فيها إال بإذنه فإنه إذا وافق اجلواب غرض ا

 دعاء للمفيت وإن خالفه سكت أو تكره 

(3/64) 

 

  فصل
وإن رأى يف ورقة اإلستفتاء فتيا غريه وهي خطأ قطعا إما خطأ مطلقا فمخالفتها لدليل قاطع 

وإما على مذهب من يفيت ذل  الغري على مذهبه قطعا مل جيز له االمتناع من اإلفتاء تاركا للتنبيه 
غريه بل عليه الضرب عليها عند تيسره أو لإلبدال وتقطيع الرقعة  على خطئها إذ مل يكفه ذل 

بإذن صاحبها وحنو ذل  وإذا تعذر ذل  وما يقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذل  اخلطأ 
مث إن كان املخطيء أهال للفتوى فحسن أن تعاد إليه بإذن صاحبها وإن وجد فيها فتوى من هو 

ري أنه ال يقطع خبطئها فليقتصر على أن يكتب جواب أهل للفتوى على خالف ما يراه هو غ
نفسه وال يتعرض لفتيا غريه بتخطئة وال إعتراض وال يسوغ ملفت إذا إستفيت أن يتعرض 

جلواب غريه برد وال ختطئة بل جييب مبا عنده من وفاق أو خالف فقد يفيت أصحاب الشافعي 
اآلخر يف مسائل اإلجتهاد اليت ليس  مبا خيالفهم فيه أصحاب أيب حنيفة وال يرد أحدمها على

 فيها ن  وال إمجاع 
 فصل 

إذا مل يفهم املفيت السؤال أصال ومل حيضر صاحب الواقعة كتب يزاد يف الشرح ليجيب عنه أو 
 مل أفهم ما فيها فأجيب عنه وقال بعضهم ال يكتب شيئا أصال وال حيضر السائل ليشافهه 



(3/65) 

 

ائل فهم بعضها دون بعض أو فهمها كلها ومل يرد اجلواب عن وإذا اشتملت الرقعة على مس
بعضها أو احتاج يف بعضها إىل مطالعة رأيه أو كتب هو فيها سكت عن ذل  البعض وأجاب 
عن البعض اآلخر أو يقول أما باقي املسائل فلنا فيه نظر أو يقول مطالعة أو يقول زيادة تأمل 

ها فلين  عليها يف أول جوابه فيقول إن كان قد وإذا فهم من السؤال صورة وهو حيتمل غري
 قال كذا وكذا أو فعل كذا وكذا وما أشبه هذا فاحلكم كذا وكذا وإال فكذا 

  فصل
جيوز أن يذكر املفيت يف فتواه احلجة إذا كانت نصا واضحا خمتصرا وأما األقيسة وشبهها فال 

فيت طريق االجتهاد وال وجه القياس ينبغي له أن يذكر شيئا منها ومل جتر العادة أن يذكر امل
واإلستدالل إال أن تكون الفتوى تتعلق بنظر قاض فيوميء فيها على طريق االجتهاد ويلوح 

بالنكتة اليت عليها بين اجلواب أو يكون غريه قد أفىت فيها بفتوى غلط فيها عنده فيلوح بالنكتة 
يما لقي به غموض فحسن أن يلوح اليت أوجبت خالفه ليقيم عذره يف خمالفته وكذا لو كان ف

حبجته وهذا التفصيل أوىل مما سبق من إطالق املنع من تعرضه لإلحتجاج وقد حيتاج املفيت يف 
بعض الوقائع إىل أن يشدد ويبالغ فيقول وهذا إمجاع املسلمني أو ال أعلم يف هذا خالفا أو فمن 

 خالف هذا فقد خالف 
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رك اإلمجاع أو فقد أمث وفسق وعلى ويل األمر أن يأخذ هبذا الواجب وعدل عن الصواب أو ت
 وال يهمل األمر وما أشبه هذه األلفاظ على ما تقتضيه املصلحة ويوجبه احلال 

  فصل
جيب عليه عند اجتماع الرقاع عنده أن يقدم األسبق فيما جيب عليه فيه الفتيا وعند التساوي 

 املرأة واملسافر الذي شد رحله ويف تأخريه بتخلفه أو اجلهل يقدم السابق بقرعة وقيل له تقدمي
عن رفقته ضرر على من سبقهما إال إذا كثر املسافرون والنساء حبيث يلحق غريهم من تقدميهم 

 ضرر كثري فيعود إىل التقدمي بالسبق أو القرعة مث ال يقدم من يقدمه إال يف فتيا وأحدة 
 فصل 

أو مع خصمه بأن يكتب يف جوابه ما هو له أو يسكت  وليحذر أن مييل يف فتياه مع املستفيت
عما هو عليه وحنو ذل  وليس له أن يبتدئ يف مسائل الدعاوي والبينات بذكر وجوه املخال  



منها وإذا سأله أحدهم بأي شيء تندفع دعوى كذا وكذا وبينه كذا وكذا مل جيبه لئال يتوصل 
ادعى عليه فإذا شرحه له عرفه مبا فيه من بذل  إىل إبطال حق وله أن يسأله عن حاله فيما 

 دافع وغري دافع 

(3/69) 

 

  باب صفة املستفيت وأحكامه وآدابه وما يتعلق بذل 
 أما صفته 

فهو كل من ال يصلح للفتيا من جهة العلم وإن كان متميزا والتقليد قبول قول من جيوز عليه 
  اإلصرار على اخلطأ بغري حجة على نفس ما قبل قوله فيه

وقيل هو قبول قول الغري من غري حجة ملزمة كما سبق أخذا من القالدة يف العنق ألن املستفيت 
يتقلد قول املفيت كالقالدة يف عنقه أو أنه قلد ذل  للمفيت وتقلد املفيت يف عنقه حكم مسألة 

 املستفيت 
صالحية  وجيب االستفتاء يف كل حادثة له ويلزم تعلم حكمها وجيب عليه البحث حىت يعرف

من يستفتيه للفتيا إذا مل يكن قد عرفه وهل جيب عليه الترجيح ملفت يفتيه على غريه فيه وجهان 
وال يكتفي بكونه عاملا أو منتسبا إىل العلم وإن اتنصب يف منصب التدريس أو غريه من 

 مناصب أهل العلم فال يكتفي مبجرد ذل  
تفتاء من فهم أنه أهل للفتوى وقيل إمنا يعتمد وجيوز له استفتاء من تواتر بني الناس خريه واس

 قوله أنا مفت ال شهرته 

(3/68) 

 

بذل  وال التواتر ألنه ال يفيد علما إذا مل يستند إىل معلوم حمس والشهرة بني العامة ال يوثق هبا 
وقد يكون أصلها التلبيس وله استفتاء من أخرب املشهور املذكور عن أهليته وال ينبغي أن يكفي 
يف هذه األزمان جمرد تصديه للفتوى واشتهاره مبباشرهتا إال بأهليته هلا وقد قيل يقبل فيها خرب 
العدل الواحد وينبغي أن يكون عند العدل من العلم والبصر ما مييز به امللبس من غريه وال 

 يعتمد يف ذل  على خرب آحاد العامة لكثرة ما يتطرق إليهم من التلبيس يف ذل  
  فصل
اجتمع اثنان أو أكثر ممن له أن يفيت فهل يلزمه االجتهاد والبحث عن األعلم واألورع فإن 



 األوثق ليقلده دون غريه فيه وجهان ولبقية العلماء مذهبان 
أحدمها ال جيب بل له أن يستفيت من شاء منهم ألهليتهم وقد سقط االجتهاد عنه ال سيما إن 

عليه و سلم أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم  قلنا كل جمتهد مصيب لقول النيب صلى اهلل
 اهتديتم 

 والثاين جيب ألنه ميكنه هذا القدر من االجتهاد بالبحث 
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والسؤال وشواهداألحوال فلم يسقط عنه والعمل بالراجع واجب كاألدله واألول أصح ألنه 
 ظاهر حال السلف ملا سبق 

زمه تقليده دون اآلخر كما وجب تقدمي أرجح ومىت اطلع على األوثق منهما فاألظهر أنه يل
الدليلني وأوثق الروايتني فعلى هذا يلزمه تقليد األروع من العلماء واألعلم من الورعني فإن 
كان أحدمها أعلم واآلخر أورع قلد األعلم على األصح ألنه أرجح والعمل بالراجح واجب 

ولقوله عليه السالم إن هذا (  ويعلمكم اهلل اتقوا اهلل) كاألدلة وقبل بل األورع لقول اهلل تعاىل 
 العلم دين فانظروا عمن تأخذونه 

 فصل 
جيوز تقليد امليت يف أصح املذهبني وأشهرمها ألن املذاهب ال تبطل مبوت أصحاهبا وهلذا يعتدهبا 
بعدهم يف اإلمجاع واخلالف ويؤكده أن موت الشاهد قبل احلكم وبعد األداء ال مينع من احلكم 

 ادته خبالف الفسق بشه
والثاين ال جيوز ألن أهليته زالت مبوته فهو كما لو فسق وألنه لو عاش لوجب عليه جتديد 

 االجتهاد فيها يف أحد املذاهب فرمبا تغري اجتهاده ورأيه فيها 

(3/91) 

 

ذكره القاضي وغريه احتماال الحتمال تغري اجتهاده لو كان حيا وقلت هذا إن لزم السائل 
 السؤال بتجدد احلادثه له ثانيا جتديد 

ومن نصر األول قال األصل بقاء االجتهاد واحلكم وقال أبو اخلطاب إن مات املفيت قبل عمل 
املستفيت بفتياه فلة العمل هبا قال وقيل ال ملا سبق وإن كان قد عمل هبا مل جيز له تركه إىل قول 

 غريه يف تل  الواقعة 



  فصل
أي مذهب شاء أم ال فإن كان منتسبا إىل مذهب معني بنينا ذل   هل للعامي أن يتخري ويقلد

 على أن العامي هل له مذهب أم ال وفيه مذهبان 
أحدمها أنه ال مذهب له ألن املذاهب إمنا تكون ملن يعرف األدلة فعلى هذا له ان يستفيت من 

صلى اهلل عليه شاء من شافعي وحنفي ومالكي وحنبلي ال سيما إن قلنا كل جمتهد مصيب لقوله 
 و سلم أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم 

والثاين أن له مذهبا ن ألنه اعتقد أن املذهب الذي انتسب اليه هو احلق فعليه الوفاء مبوجب 
اعتقاده ذل  فإن كان حنبليا أو مالكيا أو شافعيا مل يكن له أن يستفيت حنفيا فال خيالف إمامه 

 نتسب إىل مذهب ما جيوز له أن خيالف إمامه فيه وقد ذكرنا قي املفيت امل

(3/93) 

 

وإن مل يكن قد انتسب اىل مذهب معني انبىن على أن العامي هل يلزمه أن يتمذهب مبذهب 
معني يأخذ برخصه وعزائمه وفيه مذهبان أحدمها ال يلزمه ذل  كما مل يلزم يف عصر أوائل 

سيما إن قلنا كل جمتهد مصيب فعلى هذا هل له أن األمة أن خي  العامي عاملا معينا بتقليد ال 
يستفيت على أي مذهب شاء أو يلزمه أن يبحث حىت يعلم علم مثله أسد املذاهب وأصحها 

أصال فسيتفيت أهله فيه مذهبان كاملذهبني اللذين سبقا يف إلزامه بالبحث عن األعلم واألفقه من 
 املفتيني 

مل يبلغ درجة االجتهاد من الفقهاء وأرباب سائر العلوم والثاين يلزمه ذل  وهو جار يف كل من 
ألنه لو جاز له اتباع أي مذهب شاء ألفضى اىل أن يلتقط رخ  املذاهب متبعا هواه ومتخريا 
بني التحرمي والتجويز وفيه احنالل عن التكليف خبالف العصر األول فإنه مل تكن املذاهب 

رفت فعلى هذا يلزمه أن جيتهد يف اختيار مذهب الوافية بأحكام احلوادث حينئذ قد مهدت وع
 يقدره على التعيني وهذا أوىل باجياب االجتهاد قيه على العامي مما سبق يف االستفتاء 

 فصل 
وحنن منهد طريقا سهال منقول ليس له أن يتبع يف ذل  جمرد التشهي وامليل إىل ما وجد عليه 

 ه التمذهب مبذهب أحد من أئمة الصحابه أباه وأهله قبل تأمله والنظر يف صوابه وليس ل

(3/91) 

 



وحده أو غريهم من السلف دون غريه وإن كانوا أعلم وأعلى درجة ممن بعدهم مع أن قول 
الصحابه عندنا حجة يف أصح الروايتني ألهنم مل يتفرغوا لتدريس العلم وضبط أصوله وفروعه 

بذل  من جاء بعدهم من األئمة وليس ألحدهم مذهب مهذب حمرر مقرر مستوعب وإمنا قام 
الناخلني ملذاهب الصحابة والتابعني وغريهم القائمني بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعها 
الناهضني بإيضاح أصوهلا وفروعها ومعرفة الوفاق واخلالف كأيب حنيفة ومال  والشافعي 

 وأصمد وأمثاهلم فإن اتفاقهم نعمة تامة واختالفهم رمحة عامة 

(3/91) 

 

  فصل
وملا كان من الالزم االلتزام بأهل الدين وعلماء الشريعة املربزين وأكابر األئمة املتبعني املتبوعني 
واملشهورين من احملققني احملقني املتدينني املتورعني واملوفقني املسددين املرشدين وكان اإلمام 

اهلل عنه قد تأخر عن  العامل السال  الناس  الكامل ابو عبداهلل أمحد بن حممد بن حنبل رضي
أئمة املذاهب املشهورة ونظر يف مذاهبهم ومذاهب من قبلهم وأقاويلهم وسربها وخربها 

وانتقدها واختار أرجحها وأصحها ووجد من قبله قد كفاه مؤنة التصوير والتأصيل والتفصيل 
وبراعته يف فتفرغ لالختيار والترجيح والتنقيح والتكميل واإلشارة بني الصحيح مع كمال آلته 

العلوم الشرعيه وترجحه على من سبقه ملا يأيت مث مل يوجد بعده من بلغ حمله يف ذل  كان 
مذهبه أوىل من غريه باالتباع والتقليد وهذا طريق اإلنصاف والسالمة من القدح يف بعض 

األئمة وقد ادعى الشافعية ذل  يف مذهب الشافعي أيضا وأنه أوىل من غريه وحنن نقول كان 
إلمام أمحد أكثرهم علما باألخبار وعمال باآلثار واقتفاء للسلف واكتفاء هبم دون اخللف وهو ا

من أجلهم قدرا وذكرا وأرفعهم منزلة وشكرا وأسدهم طريقة وأقومهم سطرا وأشهرهم ديانة 
وصيانة وأمانة وأمرا وأعلمهم برا وحبرا قد اجتمع له من العلم والعمل والدين والورع 

اجلمع واالطالع والرحلة واحلفظ واملعرفة والشهرة بذل  كله وحنوه ما مل جيتمع واالتباع و
 مثله 

(3/94) 

 

إلنسان وأثىن عليه أئمة األمصار وأهل األعصار وإىل اآلن واتفقوا على إمامته وفضيلته واتباعه 
تباع ملن مضى بإحسان وأنه إمام يف سائر علوم الدين مع اإلكثار واإلتقان وكان أوىل باال



وأحرى بالبعد عن االبتداع وقد صنف الناس يف فضائله ومناقبه كتبا كثريه تدل على إمامته 
ورجحانه على غريه فلذل  وحنوه تعني الوقوف ببابه واالنتماء إليه واالققتداء به واالهتداء 

بة أصحابه بنور صوابه واالرتداء هبديه يف وروده وإيابه واالقتفاء ملطالبه وأسبابه واالكتفاء بصح
وألن مذهبه من أصح املذاهب وأكمل وأوضح املناهج وأمجل لكثرة أخذه له من الكتاب 

والسنة مع معرفته هبما وبأقوال األئمة وأحوال سلف األمة وتطلعه على علوم االسالم وتطلعه 
دهتم من األدلة الشرعية واألحكام ودينه التام وعمله العام والثناء عليه من أكابر العلماء وشها
له باإلمامة والتقدم على أكثر القدماء وإطناهبم يف مدحه وشكره وإسهاهبم يف نشر فضله 

وذكره ومل يشكوا يف صحة اعتقاده وانتقاده وأن الصحة حتصل بإخباره والنفرة بإنكاره والعربة 
ضون مبا بإعتباره واخلربة بإختباره واخلرية إلختياره بل يرجعون يف دينهم إليه ويعولون عليه وير
ينسب إليه ولو كذب عليه فلله احلمد إذ وفقنا إلتباع مذهبه واإلبتداء بتحصيله وطلبه 

ولإلنتهاء إىل الرضى به لصحة مطلبه وهذا وأمثاله قليل من كثري ونقطة من حبر غزير والغرض 
 احلث على 

(3/95) 

 

أتباعه وحشرنا يف زمرة ه وأرضاه وجعلنا من Bإتباعه ومعرفة أتباعه يف العلوم وإتساع باعه ف
أتباعه وقد ذكرنا مجلة من مناقبه وكالم العلماء يف مدحه وإمامته يف كتب أخرى ولو مل يقل فيه 

 الناس سوى ما نذكره اآلن لكان فيه أبلغ غاية وأهنى هناية ويف بعضه كفاية 
قرآن إمام يف قال الشافعي أمحد إمام يف مثان خصال إمام يف احلديث إمام يف الفقه إمام يف ال

اللغة إمام يف السنة إمام يف الزهد إمام يف الورع إمام يف الفقر وقال خرجت من بغداد وما 
خلفت هبا أورع وال أتقى وال أفقه وال أعلم من أمحد ابن حنبل وقال ألمحد أنتم أعلم منا 

كتيب  باحلديث فإذا كان احلديث كوفيا أو شاميا فأعلموين حىت أذهب إليه وقال كل ما يف
 حدثين الثقة فهو أمحد بن حنبل 

وقال حيىي بن معني واهلل ما حتت أدمي السماء أفقه من أمحد ابن حنبل ليس يف شرق وال غرب 
 مثله 

وقال إبراهيم احلريب رأيت أمحد كأن اهلل قد مجع له علم األولني واآلخرين من كل صنف يقول 
 فقه القوم ما شاء ويدع ما شاء وعد األئمة وقال كان أمحد أ

 وقال أبو القاسم اخلتلي كان أمحد بن حنبل إذا سئل عن املسألة كأن علم الدنيا بني عينيه 



وقال اخلالل كان أمحد بن حنبل إذا تكلم يف الفقه تكلم بكالم رجل قد انتقد العلم فتكلم على 
 معرفة 

(3/96) 

 

صلى اهلل عليه و سلم وال  وقال أمحد بن سعيد ما رأيت أسود الرأس أحفظ حلديث رسول اهلل
 أعلم بفقهه ومعانيه من أمحد 

 وقال عبد الرزاق ما رأيت أفقه من أمحد بن حنبل وال أورع وما رأيت مثله وما قدم علينا مثله 
وقال أبو يعقوب وما رحل إىل أحد بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ما رحل إىل عبد 

 الرزاق 
ىل أربعة علي بن املديين وحيىي بن معني وأيب بكر بن أيب شيبة وأمحد وقال أبو عبيد إنتهى العلم إ

 بن حنبل وكان أمحد أفقههم فيه 
وقال قتيبة بن سعيد لو أدرك أمحد عصر الثوري ومال  واألوزاعي والليث ونظر إليهم لكان 

عيد ابن هو املقدم وقيل تقيس أمحد إىل التابعني فقال إىل كبار التابعني كسعيد بن املسيب وس
 جبري وقال أمحد وإسحاق إماما الدنيا 

وقال أبو بكر بن داود مل يكن يف زمن أمحد مثله وقال عبد الوهاب الوراق كان أمحد أعلم أهل 
زمانه وهو من الراسخني يف العلم وما رأيت مثله قال وقد أجاب عن ستني ألف مسألة بأخربنا 

بن حنبل وقال كنت إذا رأيته خيل إلي  أن  وحدثنا وقال أبو ثور أمجع املسلمون على أمحد
 الشريعة لوح بني عينيه 

(3/99) 

 

وقال إسحق أنا أقيس أمحد إىل كبار التابعني كسعيد بن املسيب وسعيد بن جبري وهو حجة بني 
 اهلل وبني عبيده يف أرضه وال يدرك فضله 

 وقال ابن مهدي لقد كاد هذا الغالم أن يكون إماما يف بطن أمه 
ال أبو زرعة كان أمحد حيفظ ألف ألف حديث قيل وما يدري  قال ذاكرته فأخذت عليه وق

األبواب وقال حزرنا استشهادات أمحد يف العلوم فوجدناه حيفظ سبعمائة ألف حديث فيما 
يتعلق باألحكام وقال ما اعلم يف أصحابنا أسود الرأس أفقه منه وما رأيت أكمل منه اجتمع فيه 

كثرية وما رأيت مثله يف فنون العلم والفقه والزهد واملعرفة وكل خري وهو  فقه وزهدو أشياء



 أحفظ مين وما رأيت من املشايخ احملدثني أحفظ منه 
وقال عبد اهلل بن أمحد كان أيب يذاكر بألفي ألف حديث وقال مهنا ما رأيت أمجع لكل خري من 

 أمحد وما رأيت مثله يف عمله وفقهه وزهده وورعه 
 يثم بن مجيل إن عاش هذا الفىت سيكون حجة على أهل زمانه وقال اهل

وقال أمحد رحلت يف طلب العلم والسنة إىل الثغور والشامات والسواحل واملغرب واجلزائر 
 ومكة واملدينة واحلجاز واليمن والعراقني مجيعا وفارس وخراسان واجلبال واألطراف مث عدت 

(3/98) 

 

 لشافعي أكثر مما استفدنا منه إىل بغداد وقال استفاد منا ا
وقال أبو الوفاء علي بن عقيل قد خرج عن أمحد إختيارات بناها على األحاديث بناء اليعرفه 
أكثرهم وخرج عنه من دقيق الفقه ما ليس نراه ألحد منهم وانفرد مبا سلموه له من احلفظ 

وهو بزيادة ابنه عبد اهلل  وشاد هلم ورمبا زاد على كبارهم وله التصانيف الكثرية منها املسند
أربعون ألف حديث إال أربعني حديثا ومنها التفسري وهو مائة ألف وعشرون ألفا وقيل بل مائة 
ألف ومخسون ألفا ومنها الزهد وهو حنو مائة جزء ومنها الناسخ واملنسوخ ومنها املقدم واملؤخر 

 والصيام والفرائض وحديث يف القرآن وجوابات أسئلة ومنها املنس  الكبري واملنس  الصغري
شعبة وفضائل الصحابة وفضائل أيب بكر وفضائل احلسن واحلسني والتاريخ واألمساء والكىن 
والرسالة يف الصالة ورسائل يف السنة واألشربة وطاعة الرسول صلى اهلل عليه و سلم والرد 

مشاخيه أعيان السلف على الزنادقة واجلهمية وأهل األهواء يف متشابه القرآن وغري ذل  كثري و
وأئمة اخللف وأصحابه خلق كثري قال الشريف أبو جعفر اهلامشي ال حيصيهم عدد وال حيويهم 
 بلد ولعلهم مائة ألف أو يزيدون وروى الفقه عنه أكثر من مائيت نفس أكثرهم أئمة أصحاب 

(3/97) 

 

هدي ووكيع وقتيبة تصانيف وروى عنه احلديث أكابر مشاخيه كعبد الرزاق وابن عليه وابن م
ومعروف الكرخي وابن املديين وخلق غريهم وما من مسألة يف الفروع واألصول إال له فيها 
قول أو أكثر نصا أو إمياء وهو من ولد شيبان بن ذهل ال من ولد ذهل بن شيبان يلتقي نسبه 

 بنسب رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يف نزار 
 فصل 



ا مفتيني فأكثر ففيه مذاهب األول أنه يأخذ بأشدها وأغلظها فيأخذ إذا اختلف على املستفيت فتي
باحلظر دون اإلباحة وغريها ألنه أحوط وألن احلق ثقيل مري والباطل خفيف ويب والثاين أن 
يأخذ بأخفها لقوله تعاىل يريد اهلل بكم اليسر وال يريد بكم العسر وقوله ما جعل عليكم يف 

 أن خيفف عنكم وألن النيب صلى اهلل عليه و سلم قال بعثت الدين من حرج وقوله يريد اهلل
باحلنيفية السمحة السهلة وقال أيضا أن اهلل حيب أن يؤخذ برخصه كما حيب أن تؤتى عزائمه 

 والثالث جيتهد يف األوثق فيأخذ بفتوى األعلم األورع فإن كان أحدمها أعلم واآلخر 

(3/81) 

 

سأل مفتيا آخر فيعمل بفتوى من يوافقه للتعاضد كتعدد أورع فمذهبان كما سبق والرابع ي
األدلة والرواة لزيادة غلبة الظن واخلامس يتخري فيأخذ بقول أيهما شاء مطلقا وقيل إذا تساوى 
املفتيان عنده فإن ترجح أحدمها تعني قوله وقيل عليه أن جيتهد ويبحث عن أرجح القولني وإن 

وقد وقع وليس كالترجيح املختلف فيه عند االستفتاء  كان قائله مرجوحا فإنه حكم التعارض
فليبحث إذن عن األوثق من املفتيني فيعمل بفتياه فإن مل يترجح أحدمها عنده استفىت اآلخر 
وعمل بفتوى من وافقه اآلخر كما سبق فإن تعذر ذل  وكان اختالفهما يف احلظر واإلباحة 

ط وإن تساويا من كل وجه ختري بينهما كما وقبل العمل اختار جانب احلظر والترك فإنه أحو
سبق وإن منعناه التخيري يف غريه ألنه ضرورة ويف صورة نادرة مث إمنا خناطب مبا ذكرناه املفتيني 
واملقلدين هلما أو يسأل مفتيا آخر وقد أرشدنا املفيت إىل ما جييبه به يف ذل  وهذا جيمع حماسن 

 الوجوه املذكورة مع التحقيق 
  فصل
مسع املستفيت جواب املفيت مل يلزمه العمل به إال بإلتزامه وجيوز أن يقال إنه يلزمه إذا أخذ يف  إذا

العمل به وقيل يلزمه إذا وقع يف نفسه صحته وأنه حق وهذا أوىل األوجه وإن أفتاه مبا هو 
 خمتلف فيه خري بني أن يقبل منه أو من غريه 

(3/83) 

 

طالق فقال إذا فعله حينث فقال له السائل إن أفتاين أحد بأنه ال سئل اإلمام أمحد عن مسألة يف ال
خينث يعين يصح فقال نعم ودله على من يفتيه بذل  واألقرب أنه يلزمه االجتهاد يف أعيان 

املفتني ويلزمه األخذ بفتيا من اختاره ورجحه باجتهاده وال جيب ختيريه والذي تقتضيه القواعد 



فإن مل جيد مفتيا آخر لزمه األخذ بفتياه وال يتوقف ذل  على التزامه ال أن نقول إذا أفتاه املفيت 
يف األخذ بالعمل به وال بغريه وال يتوقف أيضا على سكون نفسه إىل صحته يف نفس األمر فإن 
استبان أن الذي أفتاه هو األعلم األوثق لزمه ما أفتاه به بناء على األصح يف تعينه كما سبق 

له مل يلزمه ما أفتاه به مبجرد إفتائه إذ جيوز له إستفتاء غريه وتقليده وال يعلم وإن مل يتبني ذل  
 اتفاقهما يف الفتوى فإن وجد اآلتفاق أو حكم به عليه حاكم لزمه حينئذ 

 فصل 
وإذا استفىت فأفيت مث حدثت تل  احلادثة له مرة أخرى فهل يلزمه جتديد السؤال فيه مذهبان 

ه جلواز تغري رأي املفيت والثاين ال يلزمه ألنه قد عرف احلكم واألصل ولنا وجهان أحدمها يلزم
استمرار املفيت عليه وقيل اخلالف فيما إذا قلد حيا وإن كان خربا عن ميت مل يلزمه وفيه 

 ضعف ألن املفيت على مذهب امليت قد يتغري جوابه على مذهبه 

(3/81) 

 

  فصل
خربه من يثق بقوله إنه خطه أو كان يعرف خطه ومل وجيوز له االعتماد على خط املفيت إذا أ
 يتشك  يف كون ذل  اجلواب خبطه 

 وله أن يستفيت بنفسه وأن ينفذ ثقة يقبل خربه فيستفيت له 
  فصل

ينبغي للمستفيت التأدب مع املفيت وأن جيله يف خطابه وسؤاله وحنو ذل  فال يومئ بيده يف وجهه 
و ما مذهب إمام  فيه وال يقل إذا أجابه وهكذا قلت أنا وال يقل له ما حتفظ يف كذا وكذا أ

أو كذا وقع يل وال يقل له أفتاين فالن أو أفتاين غريك بكذا وكذا وال يقل إذا استفيت يف رقعة 
إن كان جواب  موافقا ملن أجاب فيها فاكتبه وإال فال تكتبه وال يسأل وهو قائم أو مستوفز أو 

  مما يشغل القلب ويبدأ باألسن األعلم من املفتيني وباألوىل على حالة ضجر أو هم أو غري ذل
فاألوىل على ما سبق بيانه وقيل إذا أراد مجع اجلوابات يف رقعة قدم األسن واألعلم وإذا أراد 

 إفراد اجلوابات يف رقاع يبايل بأيهم بدأ 
 فصل 

ب وأنه إذا ضاق البياض ينبغي أن تكون رقعة االستفتاء واسعة ليتمكن املفيت من استيفاء اجلوا
 اختصر فأضر ذل  بالسائل وال يدع الدعاء فيها ملن يفيت إما خاصا إن خ  واحدا باستفتائه 

(3/81) 



 

وإما عاما إن استفىت الفقهاء مطلقا واختار بعضهم أن بعضهم أن يدفع الرقعة إىل املفيت منشورة 
ه إىل طيها ويكون كاتب االستفتاء وال حيوجه إىل نشرها ويأخذها من يده إذا أفيت وال حيوج

حيسن اجلواب ويضعه على الغرض كما حيسن إبانة اللفظ واخلط وصيانتهما عما يتعرض 
للتصحيف ويكون كاتبها عاملا وكان بعض الرؤساء ال يفيت إال يف رقعة كتبها رجل بعينه من 

 علماء بلده 
 فصل 

به وال يقول له مل وال كيف فإن أحب أن ال ينبغي لعامي أن يطالب املفيت باحلجة فيما أفتاه 
يسكن نفسه بسماع احلجة يف ذل  سأل عنها يف جملس آخر ويف ذل  اجمللس بعد قبول 

الفتوى جمردة عن احلجة وقيل له أن يطالب املفيت بالدليل ألجل احتياطه لنفسه وانه يلزمه أن 
ه إىل إجتهاد يقصر عنه العامي يذكر الدليل إن كان قطعيا وال يلزمه ذل  إن كان ظنيا الفتقار

  باب
يف معرفة ألفاظ إمامنا أمحد وسائر أقواله وأفعاله واجتهاداته وأحواله يف حركاته وسكناته وعلى 
 أي وجه حيملها األصحاب ملا علم من دينه وحتريه يف ذل  إذ رمبا محل ذل  أحد على غري 

(3/84) 

 

اد منه كل منه ينظر فيه إن شاء اهلل تعاىل وألن مراده فإذا ذكرنا الغرض تساوى يف معرفة املر
مذهبه غالبا إمنا أخذ من فتاويه وأجوبته وسائر أحواله ال من تصنيف قصد به ذل  وبالكالم يف 

ذل  يعرف مراد أكثر األئمة بأقواهلم وأفعاهلم وسائر أحواهلم وسيأيت الكالم على التأليف 
 وحنوه يف باب آخر إن شاء اهلل تعاىل 

  فصل
 وألفاظ اإلمام أمحد رضي اهلل عنه على أربعة أقسام 

القسم األول صريح ال حيتمل تأويال وال معارض له فهو مذهبه فإن رجع عنه صرحيا كقوله 
كنت أقول األقراء األطهار وإن املتيمم ال خيرج إذا رأى املاء يف الصالة وإن زوجة املفقود 

ميا أصحابه الذين خيربون أقواله وأفعاله وأحواله فال تترب  أربع سنني وحنو ذل  أو قاله عنه قد
وقيل بلى ويستمر عليه املقلد حيث كان اإلمام قاله بدليل ال سيما إن قلنا ال يلزم اجملتهد جتديد 

 االجتهاد بتجدد احلادثة له 
ألول ثانيا وال أن يعلم من قلده بتغري اجتهاده وال رجوع املقلد إىل اجتهاده الثاين قبل علمه با



 وال جتديد السؤال بتجدد حادثته له ثانيا 
 فصل 

فإن نقل عنه يف مسألة واحدة قوالن خمتلفان ومل يصرح هو وال غريه برجوعه عنه فإن أمكن 
 اجلمع بينهما حبملهما على اختالف 

(3/85) 

 

 حالني أو حملني أو حبمل عامهما على خاصهما ومطلقهما على مقيدمها على األصح فيهما 
 اره ابن حامد فكل واحد منهما مذهبه وقد نقل عنه يف التيمم بالرمل روايتان اخت

محل القاضي اجلواز على رمل له غبار واملنع على رمل ال غبار له ونقل عنه القطع فيما قيمته 
ثالثة دراهم وأنه ال يقطع يف الطائر يريد إن نق  عن ثالثة دراهم وإن تعذر اجلمع بينهما 

 الثاين مذهبه وعلم التاريخ ف
إختاره اخلالل وصاحبه وقيل واألول أيضا ال على التخيري وال التعاقب وال على اجلمع يف حق 

 شخ  واحد يف واقعة واحدة من مفت واحد يف حالة واحدة 
إختاره ابن حامد وغريه ملا سبق كمن صلى صالتني بإجتهادين إىل جهتني يف وقتني ومل ينب له 

تبعه من قلده مل يكن خارجا عما ذهب إليه تارة بدليل مل يقطع خبالفه اخلطأ جزما ويف أيهما 
وملن قلده أيضا أن يستمر إذن على القول األول الذي عمل به وال يتغري عنه بتغري اجتهاد من 
قلده فيه يف األقيس وجيوز التخريج منه والتفريع والقياس إن قلنا ما قيس على كالمه مذهب له 

يلزم اجملتهد جتديد اجتهاده فيما أفىت به لتجدد احلادثة ثانيا وإعالم املقلد له وإال فال وإن قلنا 
 بتغري اجتهاده فيما أفتاه به لريجع 

(3/86) 

 

عنه وإن من قلده يلزمه جتديد السؤال بتجدد احلادثة له ثانيا وأنه يلزمه العمل باالجتهاد الثاين 
قلده وإن كان عمل به مل يستمر عليه إذن فلو مل يكن القول األول مذهبا له وال يعمل به من 

كان املفيت يف صالة فدار لتغري اجتهاده يف القبلة تبعه إذن من قلده يف األول وإال فال وإن جهل 
التاريخ فمذهبه أقرهبما من كتاب أو سنة أو إمجاع أو أثر أو قواعد اإلمام أو عوائده ومقاصده 

ن أقوال النيب صلى اهلل عليه و سلم وتعذر اجلمع وأصوله وتصرفاته كمذهبه فيما اختلف م
والنسخ أو أقوال الصحابة أو أحدهم إذا تعذر اجلمع فإنه يعمل باألشبه منها بالكتاب أو السنة 



 أو اتفاق األمة أو أقوال األئمة 
وقد أشار أبو اخلطاب وغريه إىل ذل  وحنوه وقلت إن جعلنا أول قوليه يف مسألة واحدة مذهبا 

معرفة التاريخ فمع اجلهل به أوىل جلواز تأخري الراجح منهما فيكون كآخر قوليه فيما  له مع
ذكرنا وإن مل جيعل أوهلما مث ذهبا له احتمل هذا الوقف الحتمال تقدمي أرجحهما وإن تساويا 
فالوقف أوىل قلت وحيتمل التخيري والتساقط وإن احتد حكم القولني دون الفعل كإخراج 

ت اللبون عن مائيت بعري وكل واجب موسع أو خمري خري اجملتهد بينهما وله أن خيري احلقاق أو بنا
املقلد له إن مل يكن حاكما وإن منعنا تعادل اإلمارات وهو الظاهر عن اإلمام أمحد فال وقف وال 

 ختيري وال تساقط وإن جهل تاريخ أحدمها فهو كما لو جهل تارخيهما وحيتمل الوقف 

(3/89) 

 

  فصل
 ا قيس على كالمه فهو مذهبه وم

 اختاره األثرم واخلرقي وابن حامد وقيل ال 
اختاره اخلالل وصاحبه وقيل إن جاز ختصي  العلة وإال فال وقلت إن ن  اإلمام على علته أو 
أومأ إليها كان مذهبا له وإال فال إال أن تشهد أقواله وأفعاله أو أحواله للعلة املستنبطة بالصحة 

 والتعيني 
 صل ف

وإذا قلنا ما قيس على كالمه مذهبه فأفىت يف مسألتني متشاهبتني حبكمني خمتلفني يف وقتني كقوله 
يف اليمني بالعتق إهنا تنحل بزوال املل  وقوله يف اليمني بالطالق ال تنحل بزوال املل  جاز نقل 

اربه والثاين املنع احلكم وخترجيه من إحدامها إىل األخرى يف أحد الوجهني إلحتاد معنامها أو تق
اختاره أبو اخلطاب وأبو حممد املقدسي ألن اجلمع عند اإلمام مظنون فهو كما لو فرق بينهما 
صرحيا أو منع النقل والتخريج أو قرب الزمن حبيث يظن أنه ذاكر حكم األولة حني أفىت 

ه وبيان الفارق يف بالثانية وال جيوز نقل احلكم وال خترجيه ألنه لوال ظهور دليل احلكم الثاين ل
 املسألة الثانية مع ذكره نظريهتا ودليلها ملا أفىت به بل سوى 

(3/88) 

 



بينهما ولعله ظهر لنا ما يقتضي التسوية وظهر له وحده فرق ألن نصه يف كل مسألة مينع األخذ 
نده فننقل بغريه فيها وإن كان بعيد العهد باملسألة األوىل ودليلها وما قاله فيها احتمل التسوية ع

حنن حكم الثانية إىل األوىل يف األقيس وال ننقل حكم األوىل إىل الثانية إال أن جنعل أول قوله يف 
مسألة واحدة مذهبا له مع معرفة التاريخ وإن جهل التاريخ جاز نقل حكم أقرهبما من كتاب أو 

عكس إال أن جنعل سنة أو إمجاع أو أثر أو قواعد اإلمام وأصوله إىل األخرى يف األقيس وال 
أول قوليه يف مسألة واحدة مذهبا مع معرفة التاريخ فننقل حكم املرجوحة من الراجحة وأوىل 
جلواز كوهنا األخرية دون الراجحة فأما من هو أهل للنظر يف مثل هذه األشياء غري مقلد فيها 

اع أو رفع ما فله التخريج والنقل حبسب ما يظهر له وإذا أفضى النقل والتخريج إىل خرق إمج
أتفق عليه اجلم الغفري من العلماء أو عارضه ن  كتاب أو سنة مل جيز القسم الثاين ظاهر جيوز 
 تأويله بدليل أقوى منه فإذا مل يعارضه أقوى منه ومل يكن له مانع شرعي أو لغوي أو عريف 

(3/87) 

 

دل سياق كالمه عليه وقوته  فهو مذهبه القسم الثالث اجململ احملتاج إىل بيان القسم الرابع ما
 وإمياؤه وتنبيهه 

  فصل
فإن قال هذا ال ينبغي أو ال يصلح فهو للتحرمي عند أصحابنا ألن النيب صلى اهلل عليه و سلم 
لبس فروجا من حرير أي قباء مث نزعه نزعا كريها وقال إن هذا ال ينبغي للمتقني وألنه أحوط 

ذكور أميت حل إلناثها وكان توكيد التحرمي السابق  فتعني ولعله قال بعد ذل  هذان حرام على
إذ لو كان حترميه سابقا مل يلبسه ولو كان مباحا مل ينزعه نزعا كريها ويقول ما قاله وألنه صلى 

اهلل عليه و سلم قال إن صالتنا هذه ال يصلح فيها شيء من كالم الناس إمنا هي التكبري 
هلل حيدث من أمره ما شاء وإن مما أحدث أال تكلموا يف والتسبيح وقراءة القرآن وهلذا قال إن ا

 الصالة 

(3/71) 

 

  فصل
وقول اإلمام أمحد ال بأس بكذا وأرجو أن ال بأس به لإلباحة وفاقا لقوله عليه السالم ال بأس 

 مبس  امليتة إذا دبغ وصوفها وشعرها إذا غسل 



 فصل 
 ذا كقوله جيوز أو ال جيوز وقول أمحد أخشى أو أخاف أن يكون كذا أو أ ن يكون ك

اختاره ابن حامد والقاضي كقول أمحد يف اجلماعة أخشى أن تكون فريضة ويف إخراج القيمة 
يف الزكاة أخشى أن ال جيزئه وقوله يف الطالق إذا أخرب به وهو كاذب أخشى أن يكون وقع 

ين أخاف إن عصيت والكل على ظاهره عندنا كقوله تعاىل قالوا خنشى أن تصيبنا دائرة وقوله إ
 ريب عذاب يوم عظيم وقيل 

(3/73) 

 

مها للوقف والش  كقول أمحد يف احلل علي حرام يعين به الطالق أخشى أن يكون ثالثا وفيه 
بعد ألن هذه األلفاظ تستعمل عرفا غالبا يف اإلمتناع من فعل شيء خوف الضرر منه وحيث 

 امتنع من الفتوى إمنا كان ختفيفا على الناس 
 ل فص

وقول أمحد أحب كذا للندب عند أصحابنا كقول أمحد يذبح إىل القبلة أحب إيل ويذهب إىل 
اجلمعة ماشيا أحب إيل وقد قال النيب صلى اهلل عليه و سلم إن اهلل حيب العطاس ويكره 
التثاؤب وقال إن أحب األعمال إىل اهلل أدومها وإن قل واحملبوب مندوب وقال ابن حامد 

محد يف اثنني قطعا يدا أحب إيل أن يقطعا وعنده تؤخذ اليد باليد والنفس للوجوب كقول أ
بالنفس فكأنه أراد أستحب من املذاهب كذا وألنه أحوط وكذالوجهان يف قول أمحد هذا 

حسن أو أحسن أو أستحسن كذا ا ويف قوله يعجبين كذا أوهو أحب إيل وقال ابن حامد إذا 
ندب ألنه املتيقن وإن قال يعجبين فهو للوجوب ألنه استحسن شيئا أو قال هو حسن فهو لل

 أحوط 

(3/71) 

 

  فصل
وقول أمحد أكره كذا أو ال يعجبين للتنزيه يف أحد الوجهني إن مل حيرم وقيل ذل  كقوله أكره 
النفخ يف الطعام وإدمان اللحم واخلبز الكبار لقوله تعاىل ولكن كره اهلل إنبعاثهم فثبطهم اآلية 

 صلى اهلل عليه و سلم إن اهلل حيب معايل األمور ويكره سفسافها وقيل بل للتحرمي وقول النيب 
أختاره اخلالل وصاحبه وابن ماجد كقول أمحد أكره املتعة والصالة يف املقابر وكقوله هذا قبيح 



أو أنا أستقبحه أو ال أراه لقوله تعاىل كل ذل  كان سيئة عند رب  مكروها أي حراما وألنه 
وىل النظر إىل القرائن يف الكل فإن دلت على وجوب أو ندب أو حترمي أو كراهة أو أحوط واأل

 إباحة محل قوله عليه سواء تقدمت أو تأخرت أو توسطت 
 فصل 

 فإن سئل أمحد عن شيء فأجاب مث سئل عن غريه فقال ذاك أهون أو أشد 
 فقال أبو بكر عبد العزيز مها عنده سواء ألن الشيئني قد 

(3/71) 

 

يستويان يف الوجوب والندب والتحرمي والكراهة واإلباحة ويكون أحدمها آكد ألن بعض 
الواجبات عنده آكد من بعض وقال ابن حامد لفظه يقتضي الفرق يف احلكم فإن قوله أهون 
جيوز أن يريد به نفي التحرمي فيكون مكروها أو نفي الوجوب فيكون مندوبا واألوىل النظر إىل 

كل وما عرف من عادة أمحد يف ذل  وحنوه وحسن الظن به ومحله على أصلح القرائن يف ال
 احملامل وأرحبها وأرجحها وأجنحها وقد وجه كل قول مبا يطول ذكره هنا 

  فصل
فإن سئل أمحد عن شيء فأجاب مث سئل عن غريه فقال ذاك شنع كقوله يف العبيد تقبل شهادهتم 

 ل ذاك شنع يف األموال فقيل له تقبل يف احلدود فقا
فقال القاضي أبو يعلى وأبو بكر بالفرق وإال مل يتوقف وما شنع عند الناس إال لدليل مانع من 

 التسوية 
وقال ابن حامد عنده سواء لعدم ما مينعها ظاهرا أو ترك الشيء للشناعة ال يدل على قبحه 

وهاب مسألة املفقود  ومنعه شرعا وهلذا ترك أمحد الركعتني قبل املغرب تأسيا بالناس يف الترك
 وجعلها أصحابنا مذهبا له قلت واالعتماد يف ذل  وحنوه على 

(3/74) 

 

القرائن واستقراء النظائر فإن كثر التشابه بينهما وعسر الفرق مل متتنع التسوية شرعا بالشناعة 
 عرفا وإن ظهر الفرق ترك له لإلحلاق ال للشناعة 

  فصل
 عنه فإن سئل أمحد عن شيء فقال أجنب 



فقال أبن حامد هو مذهبه وليس قويا عنده ألن جبنه لكثرة الشبهة أو الختالف الناس أو 
 لتعادل األدلة إن أمكن وقلت بل يكره 

 فصل 
وما دل كالمه عليه وسياقه وقوته فهو مذهبه ما مل يعارضه أقوى منه كقوله يف العراة فيها 

يقعد اإلمام فدل على أن مذهبه أن  اختالف إال أن إمامهم يقوم يف وسطهم وعاب من قال
 يصلي العريان قائما 

 فصل 
فإن أفىت حبكم مث اعترض عليه أحد فسكت مل يكن رجوعا عنه إىل ضده يف أحد الوجهني 
اختاره بعض األصحاب إن احتمل التدبر أو كراهية الكالم لشبهة أو فتنة أو تورعا والثاين 

 يكون رجوعا 

(3/75) 

 

توقف أمحد عن اجلواب مع وجوب دفع الشبهة خوفا من ضالل السائل أو اختاره ابن حامد ل
بقائه على باطل وقد رجع الصحابة إىل قول أيب بكر رضي اهلل عنهم بعد لومهم على قتاله ملن 

 منع الزكاة لقوهلم ال إله إال اهلل 
  فصل

أحد الوجهني وصفه الواحد من أصحابه ورواته يف تفسري مذهبه وإخبارهم عن رأيه كنصه يف 
اختاره ابن حامد وغريه وهو قياس قول اخلرقي وغريه ألن الظاهر معرفتهم مذهبه ومراده 

 بكالمه وهو عدل ثقة خبري مبا رواه 
كقول ابنه عبد اهلل سألت أيب عن اخلطاف فكان عنده أسهل من اخلشاف والثاين ال يكون 

يعتقد خالفه ورمبا أراد غري ما ظهر مذهبه اختاره اخلالل وصاحبه ألنه ظن وختمني وجيوز أن 
 للراوي خبالف حال الصحابة رضي اهلل عنهم مع النيب صلى اهلل عليه و سلم يف ذل  

 فصل 
 وإن انفرد بعض أصحابه أو رواته عنه بقول وقوي دليله فهو مذهبه 

 اختاره ابن حامد وقال جيب تقدميها على سائر الروايات 

(3/76) 

 



ل مقبولة يف احلديث النبوي عند أمحد فكيف عنه والراوي عنه ثقة خبري مبا ألن الزيادة من العد
 رواه 

وخالفه اخلالل وصاحبه وأكثر األصحاب ألن نسبة اخلطأ إىل واحد أوىل من نسبته إىل مجاعة 
 واألصل احتاد اجمللس 

  فصل
اعتقد ما فإن أجاب يف شيء بكتاب أو سنة أو إمجاع أو قول صحايب كان احلكم مذهبه ألنه 

ذكره دليال حيث أجاب فيه وأفىت حبكمه وإال لبني مراده منه غالبا وألن ذل  كله حجة عنده 
 فلو كان متأوال أو معارضا لتوقف فيه 

 فصل 
فإن ذكر عن النيب صلى اهلل عليه و سلم خربا أو قول صحايب وصححه أو حسنه أو رضي 

هبا له يف أحد الوجهني إذ لو نسب إليه ما سنده أو دونه يف كتبه ومل يرده مل يكن مقتضاه مذ
رواه أنه مذهبه لنسب إىل أرباب احلديث مثل ذل  فيما رووه وهلذا لو أفىت حبكم مث روى 
حديثا خيالفه مل جنعل حنن مذهبه احلديث بل فتياه إذ جيوز أن يكون اخلرب عنده منسوخا أو 

 أمحد صحح حديث متأوال أو معارضا بأقوى منه خبالف ما رواه غريه وألن 

(3/79) 

 

سهل بن سعد يف أن القرآن مهر ومل جنعله مذهبه يف األشهر والثاين يكون مقتضاه مذهبه أختاره 
أبناه واملروذي واألثرم ألن من أصله أن ما صح عن النيب صلى اهلل عليه و سلم أخذ به فال 

فه دل على ظفره بدليل جيوز نظن أنه يفيت خبالفه واألصل عدم املعارض حىت يتبني وإن أفىت خبال
ترك اخلرب به وذهب بعض العلماء إىل تقدمي اخلرب على الفتوى فيتقدم ما رواه على ما رآه يف 

 حق غريه فكذا يف حقه وقلت يقدم املتأخر منهما مع ذكره أوهلما 
  فصل

ة يف فإن ذكر عن الصحابة يف مسألة قولني ومل يرجح أحدمها فمذهبه أقرهبما من كتاب أو سن
أحد الوجهني ألنه قال إذا اختلفت الصحابة على قولني نظر أشبههما بالكتاب والسنة وأخذ به 
وال جنعل ما حكاه عن غريهم مذهبا له ألنه جيوز أن يذهب إىل قول ثالث ال خيرق إمجاعهم 
 خبالف الصحابة فإنه يتعني األخذ بقول أحدهم ألنه عنده حجة يف أصح الروايتني والثاين ليس
أحدمها مذهبا له ألنه أعلم باألشبه فيهما فلما مل يذكره ومل يرجع أحدمها ومل ميل إليه مع معرفته 

 دل على أهنما عند سواء فال يكون أحدمها مذهبا له واألول أوىل 



(3/78) 

 

  فصل
فإن نقل عنه يف مسألة قوالن دليل أحدمها قول النيب صلى اهلل عليه و سلم وهو عام ودليل 

 قول الصحايب وهو خاص فاألول مذهبه  اآلخر
اختاره ابن حامد لقوله تعاىل وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا أو غري ذل  من 
األدلة وقيل بل الثاين ألنه حجة عند أمحد على األشهر وخي  به عموم الكتاب والسنة ويفسر 

و سلم أخ  أو أحوط تعني مطلقا كما به جمملهما يف وجه وإن كان قول النيب صلى اهلل عليه 
لو كانا عامني أو خاصني أو مل جنعل قول الصحايب حجة يف رواية ومل خن  به الكتاب والسنة 
يف وجه وإن وافق أحدمها مذهب صحايب وقلنا هو حجة يقدم على القياس وخي  به العموم 

كتاب أو سنة أو أثر  واآلخر مذهب تابعي وقلنا يعتد بقوله مع الصحابة وقيل وعضده عموم
فأيهما مذهبه فيه وجهان وإن قدمنا القياس على قول الصحايب ومل خن  به عموم كتاب أو سنة 

 قدم أشبههما بكتاب أو سنة 
 فصل 

فإن كان أحد قوليه عاما أو مطلقا واآلخر خاصا أو مقيدا محل العام على اخلاص واملطلق على 
 املقيد مجعا بينهما حبسب اإلمكان 

(3/77) 

 

وقيل يعمل بكل قول يف حمله وفاء مبقتضى اللفظ فإن أمكن هذا أو التنزيل على حالني تعني 
 وإال فال 
  فصل

فإن ذكر اختالف الصحابة أو التابعني أو غريهم وعلة كل قول ومل ميل إىل أحدمها فمذهبه 
 األشبه منهما بكتاب أو سنة أو أثر وقيل بالوقف وفيه بعد 

  فصل
ختالف وحسن بعضه فهو مذهبه ألنه يلزمه األخذ بأقوى األقوال دليال فميله إىل وإن ذكر اال

 أحدمها دليل قوته وصحته عنده 
 فصل 

فإن علل أحدمها واستحسن اآلخر ومل يعلله فمذهبه ما استحسنه ألنه ما استحسنه إال لعلة 



 ووجه فقد ساوى ما علله وزاد عليه باستحسانه 
 هبه ما علله وفيه بعد اختاره ابن حامد وقيل مذ

 فصل 
 فإن أعاد ذكر أحدمها أو فرع عليه فهو مذهبه وقيل ال وهو أوىل 

(3/311) 

 

  فصل
فإن سئل مرة فذكر االختالف مث سئل مرة أخرى فتوقف مث سئل مرة أخرى فأفىت فيها فمذهبه 

ه ثانيا حيتمل فيها ما أفىت به وإن كان غريه أشبه ألنه خالف نصه وجوابه األول إمجال وتوفق
 النظر يف األرجح مما حكاه إذ ليس يف ذكر املذاهب ترجيح أحدها 

 فصل 
فإن سئل عن شيء فقال قال فالن كذا يعين بعض الفقهاء فهو مذهبه يف أحد الوجهني اختاره 
ابن حامد وإال مل جيب السائل به ومل يقتصر عليه والثاين ال الحتمال أن يكون أخرب به ومل يره 

أو راجحا وهلذا رمبا أفىت خبالفه وقد يكون غرضه أن ال يتقلد للسائل بل يدله على ما صوابا 
 قيل ليسأل عنه وهو أوىل إن شاء اهلل تعاىل 

 فصل 
 وإن قال يفعل السائل كذا وكذا احتياطا فهو واجب يف أحد الوجهني 

 اختاره ابن حامد كقول أمحد يف الطالق يف نكاح بال ويل 

(3/313) 

 

ال شهود يقع احتياطا والثاين أنه مندوب واألوىل النظر يف احلكم فإن كان الوجوب فيه أو ب
 أحوط أو اقتضاه دليل أو قرينة تعني وإال فال 

  فصل
فإن توقف يف مسألة جاز إحلاقها مبا يشبهها إن كان حكمها أرجح من غريه وإن أشبهت 

لحق باألخف أو األثقل أو خيري املقلد مسألتني أو أكثر أحكامها خمتلفة باخلفة والثقل فهل ي
 بينهما حيتمل أوجها األظهر هنا عنه التخيري 

وقال أبو اخلطاب ال بتعادل اإلمارات قلت فال ختيري وال وقف وال تساقط اذن واألوىل العمل 



 بكل منهما ملن هو أصلح له 
  فصل

إىل كذا يريد خالف  وإذا ن  على حكم يف مسألة مث قال فيها ولو قال قائل أو ذهب ذاهب
نصه كان مذهبا مل يكن ذل  مذهبا لإلمام كما لو قال وقد ذهب قوم إىل كذا قلت وحيتمل أن 

 يكون مذهبا له كما لو قال حيتمل قولني 
 فصل 

 ومفهوم كالمه مذهبه يف أحد الوجهني 
 اختاره اخلرقي وابن حامد وإبراهيم احلريب 

(3/311) 

 

ا يكون لفائدة وليس هنا سوى اختصاص حمل النطق باحلكم ألن التخصي  من األئمة إمن
 املنطوق به وإال كان ختصيصه به عبثا ولغوا والثاين ال 

اختاره أبو بكر بن جعفر ألن كالمه قد يكون خاصا بسؤال سائل أو حالة خرج الكالم هلا 
ه ضده لبينه غالبا خمرج الغالب فال يكون مفهومه خبالفه وهلذا له أن يعقبه خبالفه ولو كان مراد

فإذا قلنا هو مذهبه فن  على خالفه بطل املفهوم يف أحد الوجهني لقوة الن  وخصوصه 
والثاين ال يبطل ألن املفهوم كالن  يف إفادة احلكم فيصري يف املسألة قوالن إن كانا عامني 
قال يعتق كقوله يف األب واألخ ملا سئل عن عتق األب بالشراء فقال يعتق وعن عتق األخ به ف

فمفهوم األولة أن األخ ال يعتق ولفظ الثانية أنه يعتق فإن قلنا إن املفهوم يبطل باملنطوق كانت 
 املسألة رواية واحدة وإال صار يف األخ روايتان إحدامها بنصه واألخرى بنقل وختريج 

 فصل 
 فإن فعل شيئا فهو مذهبه يف أحد الوجهني 

 العلماء ورثة األنبياء  اختاره ابن حامد وأكثر أصحابنا ألن

(3/311) 

 

يف العلم والتبليغ واهلداية واإلتباع فال جيوز أن يأيت مبا ال دليل له عنده حذرا من الضالل 
واإلضالل ال سيما مع الدين والورع وترك الشبهة والثاين املنع جلواز ذل  عليه سهوا أو 

وحي بعد النيب صلى اهلل عليه و سلم ورمبا نسيانا أو جهال أو هتاونا وأن يقر ما هلل عليه لعدم ال



فعل ذل  قبل رتبة االجتهاد يف ذل  احلكم وألن خطأه ال يعم ضالله به وال إتباعه يف كل 
 شيء وال جتنبه خبالف الشارع يف ذل  كله لكن جعله أوىل أوىل 

  فصل
وى واحلكم ملن إذا حدثت مسألة ال قول فيها ألحد من العلماء فهل جيوز االجتهاد فيها والفت

هو أهل لذل  فيه ثالثة أوجه األول جيوز لقوله عليه السالم إذ اجتهد احلاكم فأصاب فله 
أجران وإن أخطأ فله أجر وهو عام وعلى هذا درج السلف واخللف وألن احلاجة داعية إىل 
ذل  لكثرة الوقائع ومعرفة أحكامها شرعا مع قلة النصوص بالنسبة إليها وحذرا من توقف 

حلكم بني اخلصوم وألنه رمبا احتيج إليه فتتعذر معرفته إذن لعدم الناظر فيه أو لتأخر اجتهاده ا
 مع دعوى احلاجة إليه والثاين ال جيوز فيهما 

(3/314) 

 

قال أمحد لبعض أصحابه إياك أن تتكلم بكلمة واحدة ليس ل  فيها إمام وقد كان السلف من 
الفتوى وكل واحد ود أن أخاه كفاه هي ونعلم أهنم لو الصحابة وغريهم يتدافعون املسائل و

اجتهدوا لظهر هلم احلق يف املسألة ألهليتهم والثالث أنه جيوز ذل  يف الفروع دون األصول 
ألن اخلطر يف األصول عظيم وترك اخلوض فيها أسلم واملخطئ يف أكثرها فاسق أو كافر خبالف 

كم املخطئ للن  يف اجتهاده وكيف ال واحلاجة الفروع يف ذل  فإن املخطئ رمبا أثيب كاحلا
داعية إىل معرفة حكم الواقعة ليقضى فيها اجملتهد مبا يراه خبالف األصول إذ العقل كاف يف 
أكثر ما يلزمه فيها فال يتوقف على غريه كما يتوقف حكم الفروع حيث ال يعلم إال من دليل 

  باب عيوب التأليفشرعي 
يف يتصرف يف املنقول وما مراد قائله ومؤلفه فيصري نقله للمذهب وغري ذل  ليعرف املفيت ك

وعزوه له إىل اإلمام أو بعض أصحابه فنقول أعلم أن أعظم احملاذير يف التأليف النقلي إمهال نقل 
األلفاظ بأعياهنا واالكتفاء بنقل املعاين مع قصور التأمل عن استيعاب مراد املتكلم األول بلفظه 

األسباب متفرعة عنه ألن القطع حبصول مراد املتكلم بكالمه أو الكاتب  ورمبا كانت بقية
بكتابته مع ثقة الراوي يتوقف عليه انتفاء اإلضمار والتخصي  والنسخ والتقدمي والتأخري 

 واالشتراك والتجوز 

(3/315) 

 



والتقدير والنقل واملعارض العقلي فكل نقل ال نأمن معه حصول بعض األسباب وال نقطع 
انتفائها حنن وال الناقل وال نظن عدمها وال قرينة تنفيها فال جنزم فيه مبراد املتكلم بل رمبا ظنناه ب

أو تومهناه ولو نقل لفظه بعينه وقرائنه وتارخيه وأسبابه انتفى هذا احملظور أو أكثره وهذا من 
صرف ألسباب حيث اإلمهال وإمنا حيصل الظن بنقل املتحري فيعذر تارة لدعو احلاجة إىل الت

ظاهرة ويكفي ذل  يف األمور الظنية وأكثر املسائل الفروعية وأما التفصيل فهو أنه ملا ظهر 
التظاهر مبذاهب األئمة والتناصر هلا من علماء األمة وصار لكل مذهب منا أحزاب وأنصار 

وصار دأب كل فريق نصر قول صاحبهم وقد ال يكون أحدهم اطلع على مأخذ إمامه يف ذل  
كم فتارة يثبته مبا أثبته إمامه وال يعلم باملوافقة وتارة يثبته بغريه وال يعلم باملخالفة وحمذور احل

ذل  ما يستجيزه فاعل هذا من ختريج أقاويل إمامه من مسألة إىل أخرى والتفريع على ما 
رمبا محل اعتقده مذهبا له هبذا التعليل وهو هلذا احلكم غري دليل ونسبة القولني إليه بتخرجيه و

كالم اإلمام فيما خالف مصريه على ما يوافقه استمرار القاعدة تعليله وسعيا يف تصحيح تأويله 
وصار كل منهم ينقل عن اإلمام ما مسعه منه أو بلغه عنه من غري ذكر سبب و ال تاريخ فإن 
 بعده العلم بذل  قرينة يف إفادة مراده من ذل  اللفظ كما سبق فيكثر لذل  اخلبط ألن اآليت

جيد عن اإلمام اختالف أقوال واختالف أحوال فيتعذر عليه نسبة أحدمها إليه على أنه مذهب 
 له جيب على مقلده 

(3/316) 

 

املصري إليه دون بقية أقاويله إن كان الناظر جمتهدا وأما إن كان مقلدا فغرضه معرفة مذهب 
سن اجلمع وال يعلم التاريخ لعدم إمامه بالنقل عنه فال حيصل غرضه من جهة نفسه ألنه ال حي

ذكره وال الترجيح عند التعارض بينهما لتعذره منه وهذا احملذور إمنا لزم من اإلخالل مبا 
ذكرناه فيكون حمذورا ولقد استمر كثري من املصنفني واحلاكمني على قوهلم مذهب فالن كذا 

يف وقت ما على أنه مذهب  ومذهب فالن كذا فإن أرادوا بذل  أنه نقل عنه فقط فلم يفتون به
اإلمام وإن أرادوا به املعول عليه عنده وميتنع املصري إىل غريه للمقلد فال خيلو حينئذ إما أن 

يكون التاريخ ملعوما أو جمهوال فإن كان معلوما فال خيلو إما أن يكون مذهب إمامه أن القول 
بل يرى عدم نسخ األول بالثاين األخري ينسخ األول إذا تناقضا كاألخبار أو ليس مذهبه كذل  

أو مل ينقل عنه شيء من ذل  فإن كان مذهبه اعتقاد النسخ فاألخري مذهبه فال جتوز الفيتا 
باألول للمقلد وال التخريج منه وال النقض به وإن كان مذهبه أنه ال ينسخ األول بالثاين عند 

قلد إذا أفتاه املفيت أو يكون مذهبه التنايف فإما أن يكون اإلمام يرى جواز األخذ بأيهما شاء امل



الوقف أو شيء آخر فإن كان مذهبه القول بالتخيري كان احلكم واحدا وال تعدد وهو خالف 
الغرض وإن كان ممن يرى الوقف تعطل احلكم حينئذ وال يكون له فيها قول يعمل عليه سوى 

 االمتناع من العمل بشيء من أقواله وإن 

(3/319) 

 

امه القول بشيء من ذل  فهو ال يعرف حكم اإلمام فيها فيكون شبيها بالقول مل ينقل عن إم
بالوقف يف أنه ميتنع عن العمل بشيء فيها هذا كله إن علم التاريخ وأما إن جهل فإما أن ميكن 
اجلمع بني القولني باختالف حالني أو حملني أو ليس فإن أمكن فإما أن يكون مذهب إمامه جواز 

ا يف اآلثار أو وجوبه أو التخيري أو الوقف أو مل ينقل عنه شيء من ذل  فإن اجلمع حينئذ كم
كان األول والثاين فليس له حينئذ إال قول واحد وهو ما اجتمع منهما فال حتل حينئذ الفتيا 

بأحدمها على ظاهره على وجه ال ميكن اجلمع وإن كان الثالث فمذهبه أحدمها بال ترجيح وهو 
عذر تعادل األمارات وإن كان الرابع واخلامس فال عمل إذن وأما إن مل ميكن بعيد ال سيما مع ت

اجلمع مع اجلهل بالتاريخ فإما أن يعتقد نسخ األول بالثاين أو ليس فإن كان يعتقد ذل  وجب 
االمتناع عن األخذ بأحدمها ألنا ال نعلم أيهما هو املنسوخ عنده وإن مل يعتقد النسخ فإما 

أو غريمها واحلكم يف الكل سبق ومع هذا كله فإنه حيتاج إىل استحضار ما  التخيري أو الوقف
اطلع عليه من نصوص إمامه عند حكاية بعضها مذهبا له مث ال خيلو إما أن يكون إمامه يعتقد 
وجوب جتديد االجتهاد يف ذل  أوال فإن اعتقده وجب عليه جتديده يف كل حني أراد حكاية 

ر البشر إن شاء اهلل تعاىل ألن ذل  يستدعي اإلحاطة مبا نقل عن مذهبه وهذا يتعذر يف مقدو
 اإلمام يف تل  املسألة على جهته يف 

(3/318) 

 

كل وقت يسأل ومن مل يصنف كتبا يف املذهب بل أخذ أكثر مذهبه من قوله وفتاويه كيف 
ند ميكن حصر ذل  عنه هذا بعيد عادة وإن مل يكن مذهب إمامه وجوب جتديد االجتهاد ع

نسبه بعضها إليه مذهبا له فإن قيل رمبا ال يكون مذهب أحد القول بشيء من ذل  فضال عن 
اإلمام قلنا حنن مل جنزم حبكم فيها بل رددنا وقلنا إن كان لزم منه كذا ويكفي يف إيقاف إقدام 
هؤالء تكليفهم نقل هذه األشياء عن اإلمام فكثري من هذه األقسام قد ذهب إليه كثري من 

ئمة وليس هذا موضع بيانه فلينظر من أماكنه وإمنا يقابلون هذا التحقيق بكثرة نقل الروايات األ



واألوجه واالحتماالت والتهجم على التخريج والتفريع حىت لقد صار هذا عادة وفضيلة فمن مل 
مث قد  يكن منه مبنزلة مل يكن عندهم مبنزلة فالتزموا للحمية نقل ما ال جيوز نقله ملا علمته آنفا

عم أكثرهم بل كلهم نقل أقاويل جيب اإلعراض عنها يف نظرهم بناء على كوهنا قوال ثالثا وهو 
باطل عندهم أو ألهنا مرسلة يف سندها عن قائلها وخرجوا ما يكون مبنزلة قول ثالث بناء على 

هم ما يظهر هلم من الدليل فما هؤالء مبقلدين حينئذ وقد حيكي أحدهم يف كتابه أشياء فيو
املسترشد أهنا إما مأخوذة من نصوص اإلمام أو مما اتفق األصحاب على نسبتها إىل اإلمام مذهبا 
له وال يذكر احلاكي له ما يدل على ذل  وال أنه اختيار له ولعله يكون قد استنبطه أو رآه 

 وجها لبعض األصحاب أو احتماال فهذا شبه 

(3/317) 

 

وقع سهوا أو جهال فهو أعلى مراتب البالدة والشني كما التدليس فإن قصده فشبه املني وإن 
 ... وإن كنت تدري فاملصيبة أعظم ... فإن كنت ال تدري فتل  مصيبة ... قيل 

وقد حيكون يف كتبهم ما ال يعتقدون صحته وال جيوز عندهم العمل به ويرهقهم إىل ذل  تكثري 
رج خالف املنقول عن اإلمام فإنه ال األقاويل ألن من حيكي عن اإلمام أقواال متناقضة أو خي

يعتقد اجلمع بينهما على اجلمع بل إما على التخيري أو الوقف أو البدل أو اجلمع بينهما على 
وجه يلزم عنهما قول واحد باعتبار حالني أو حملني وكل واحد من هذه األقسام حكمه خالف 

كذل  وقد يشرح أحدهم كتابا حكم هذه احلكاية عند تعريها عن قرينة مقيدة لذل  والغرض 
وجيعل ما يقوله صاحب الكتاب املشروح غالبا رواية أو وجها أو اختيارا لصاحب الكتاب ومل 
يكن ذكره عن نفسه أو أنه ظاهر املذهب من غري أن يبني سبب شيء من ذل  وهذا إمجال 

عندي ويقول وإمهال وقد يقول أحدهم الصحيح يف املذهب أو ظاهر املذهب كذا أو ال يقول و
غريه خالف ذل  فلمن يقلد العامي إذن فإن كال يعمل مبا يرى فالتقليد إذن ليس لإلمام بل 
لإلصحاب يف أن هذا مذهب اإلمام مث إن أكثر املصنفني واحلاكني قد يفهمون معىن ويعربون 
ل عنه بلفظ يتومهون أنه واف بالغرض وال يكون كذل  فإذا نظر فيه أحد ويف قول من أتى يد

 على مقصده رمبا يوهم أهنا مسألة 
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خالف ألن بعضهم قد يفهم من عبارة من يثق به معىن قد يكون على وفق مراد املصنف للفظ 
وقد ال يكون فحصر ذل  املعىن يف لفظ وجيز فبالضرورة يصري مفهوم كل واحد من اللفظني 

يف مسألة إمجاعا بناء على عدم علمه من جهة التنبيه وغريه غري مفهوم اآلخر وقد يذكر أحدهم 
بقول خيالف ما يعلمه ومن تتبع حكاية االمجاعات ممن حييكها وطالبه مبستنداهتا علم صحة ما 

إدعيناه ورمبا أتى بعض الناس بلفظ يشبه قول من قبله ومل يكن أخذه منه فيظن أنه قد أخذه منه 
له نسب إىل السهو واجلهل أو تعمد فيحمل كالمه على جممل كالم من قبله فإن رئي مغايرا 

الكذب إن كان أو يكون قد أخذ منه وأتى بلفظ يغاير مدلول كالم من أخذت منه فيضن أنه مل 
يأخذ منه فيحمل كالمه على غري حممل كالم من أخذ منه فيجعل اخلالف فيما ال خالف فيه أو 

ورمبا كانوا ممن ال يرى  الوفاق فيما فيه خالف وقد يقصد أحدهم حكاية معىن ألفاظ الغري
جواز املعىن دون اللفظ وقد يكون فاعل ذل  ممن يعلل املنع يف صورة الفرض مبا يفضي إليه 
من التحريف غالبا وهذا املعىن موجود يف ألفاظ أكثر األئمة ومن عرف حقيقة هذه األسباب 

ها غالبا فإن قيل يرد على رمبا ترك التصنيف أوىل إن مل حيترز عنها ملا يلزم من هذه احملاذير وغري
هذا فعل القدماء وإىل اآلن من غري نكري وهو دليل اجلواز وإال امتنع على األمة ترك اإلنكار 

 إذن لقوله تعاىل وينهون عن املنكر وحنوها 
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من الكتاب والسنة قلنا األولون مل يفعلوا شيئا مما عبناه فإن الصحابة مل ينقل عن أحد منهم 
فضال عن أن يكون على هذه الصفة وفعلهم غري ملزم ملن ال يعتقده حجة بل ال يكون  تأليف

ملزما لبعض العوام عند من ال يرى أن العامي ملزوم بالتزامه مذهب إمام معني فإن قيل إمنا 
فعلوا ذل  ليحفظوا الشريعة من اإلغفال واإلمهال قلنا قد كان أحسن من هذا يف حفظها أن 

ع واأللفاظ النبوية وفتاوى الصحابة ومن بعدهم على جهاهتا وصفاهتا مع ذكر يدونوا الوقائ
أسباهبا كما ذكرنا سابقا حىت يسهل على اجملتهد معرفة مراد كل إنسان حبسبه فيقلده على بيان 
وإيضاح وإمنا عبنا ما وقع يف التأليف من هذه احملاذير ال مطلق التأليف وكيف يعاب مطلقا وقد 

لى اهلل عليه و سلم قيدوا العلم بالكتابة فلما مل مييزوا يف الغالب ما نقلوه مما قال النيب ص
خرجوه وال ما عللوه مما أمهلوه وغري ذل  مما سبق بأن الفرق بني ما عبناه وما صنفناه وأكثر 
هذه األمور املذكورة ميكن أن أذكرها من كتب املذهب مسألة مسألة لكنه يطول هنا وإذا 

تذارنا وخربة اختبارنا فنقول إن األحكام املستفادة يف مذهبنا وغريه من اللفظ علمت عذر اع
 أقسام كثرية منها أن يكون لفظ اإلمام 
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بعينه أو إميائه أو تعليله أو سياق كالمه ومنها أن يكون مستفيضا من لفظه إما اجتهادا من 
ومنها ما قيل إنه ظاهر املذهب  األصحاب أو بعضهم ومنها ما قيل إنه الصحيح من املذهب

ومنها ما قيل إنه املشهور من املذهب ومنها ما قيل فيه ن  عليه يعين اإلمام أمحد ومل يعني لفظه 
ومنها ما قيل إنه ظاهر كالم اإلمام ومل يعني قائله لفظ اإلمام ومنها ما قيل وحيتمل كذا أو مل 

ما ذكر من األحكام سردا ومل يوصف بشيء يذكر أنه يريد بذل  كالم اإلمام أو غريه ومنها 
أصال فيظن سامعه أنه مذهب اإلمام ورمبا كان من بعض األقسام املذكورة آنفا ومنها ما قيل إنه 
مشكوك فيه ومنها قيل إنه توقف فيه اإلمام ومل يذكر لفظه فيه ومنها ما قال بعضهم اختياري 

قيل إنه خرج على رواية كذا أو على قول  ومل يذكر له أصال من كالم أمحد أو غريه ومنها ما
كذا ومل يذكر لفظ اإلمام فيه وال تعليله له ومنها أن يكون مذهبا لغري اإلمام ومل يعني ربه ومنها 
أن يكون مل يعمل به أحد لكن القول به ال يكون خرقا إلمجاعهم ومنها أن يكون حبيث يصح 

 نفي وال إثبات خترجيه على وفق مذاهبهم لكنهم مل يتعرضوا له ب
  فصل

فقول أصحابنا وغريهم املذهب كذا قد يكون بن  اإلمام أو بإميائه أو بتخرجيهم ذل  
واستنباطهم من قوله أو تعليله وقوهلم على األصح أو الصحيح أو الظاهر أو األظهر أو 

 املشهور أو األشهر 
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ه مث األصح عن اإلمام أو األصحاب أو األقوى أو األقيس فقد يكون عن اإلمام أو بعض أصحاب
قد يكون شهرة وقد يكون نقال وقد يكون دليال أو عند القائل وكذا القول يف األشهر 

واألظهر واألوىل واألقيس وحنو ذل  وقوهلم وقيل فإنه قد يكون رواية باإلمياء أو وجها أو 
األصحاب واختالف  خترجيا أو احتماال مث الرواية قد تكون نصا أوو إمياء أو خترجيا من

األصحاب يف ذل  وحنوه كثري ال طائل فيه إذ اعتماد املعىن على الدليل ما مل خيرج عن أقوال 
اإلمام وصحبه وما قارهبا أو ناسبها إال أن يكون جمتهدا مطلقا أو يف مذهب إمامه أو يرى يف 

ألوجه تؤخذ مسألة خالف قول إمامه وأصحابه لدليل ظهر له وقوي عنده وهو أهل لذل  وا
غالبا من قول اإلمام ومسائله املتشاهبة أو إميائه وتعليله وقد سبق حنو ذل  مرارا على ما اقتضاه 

 الكالم والترتيب واهلل أعلم بالصواب 
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