
د واا  دسا اا ط 

 

 

1 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اف
م ا را  

  

  

  



  :إاد 
ت اراا  ط 

  ر  ا  وال
ا دسا 

 

  

د واا  

 



د واا  دسا اا ط 

 

 

2 

 

 

 اد

    



د واا  دسا اا ط 

 

 

3 



 









ا ا ا   
 

 

 

 

 







 

  



د واا  دسا اا ط 

 

 

4 

  

  

  

   اد - 1

ي: أوا ا: 

: وَ، ك اَْ: ا ،ل: ا وا :ء  ن اب

ا : ،اوا :د  .اواوا :"  ُل ا

 .+أ رأ: "و  ذ .)1(+واد

 سوا" : و ،و ا  ا  ذ ا  دا

  و ،ا :»ِْمَْأ ََْ ِِ اَُ2(»َوأ( ا  ا أي ،

ل ا وا، وادوا .+  

ا و: َََ : ا اغووا  ل أو  وا ُا  .  

 .ودا ُة ابو   ،أي   و  : اء ا :ل

      ن إ  دأن ا ت ال ا  و

   ؛و   وا اغ اوا ل ا إ إ 

ط.  

 م :ا ا.  

   ،د ءت ا دت   ر و   ر ا

   : ا  اظ،

 ا  يا  ل : "اغء    ا ا ط  ا

ا ا  ا  ا ا   و  +)3(.  

  ا  دن ا  ا :  "    ط  ذ اا

زا، ا ذ  +)4(. 

 
                                                           

   ).397و395(ن اب  ر ) 1(

)2 (مرة ا : 109ا.  

   ).4/210(ا  أل ا ي ) 3(

)4( ما  ا، ل اأ  ا، ما ا .  

اد وأما    
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 ما : "       م  ُل ا دا

1( +ا(.  

 را  :  " أد  ا ا ا 

ا  2(+ا( . 

 يا " :ا  ا ط  ُو ل ا+)3(.  

  :أماع اد - 2

  :ذ اء أن اد من

  .اد   م  -  أ

  دء اا  " : م  دا + د "، أوا 

 رد ا +          ا    عد ارة أن اا  دوا ،

 ل  :  ا" : ل اط ر ا . ا ا ات 

   د، و  ت، وأو ا ا  ح او   

 ا وا م ت؛اا  ء  رجوا ، +  

م    د   ،م   د دوا.  

      م   دء اف ا و :"  ل ا 

 ت أو اا ا ا  ادا ا إ +)4( . عا او

  ا  ود   دل ا ن ص اا  وا ،

   و  و و، و  دت        

ذ  ء إرة وارة وإو ،ق و  ظا .  

ء اا  ي  أطا  عا او :مد ا5( ا(.  

 ل ا ،ا و إ ا  ل  ووإ ،طا  

  .ات  ات

                                                           
  .إرد ال) 1(

)2 (را ،  رة ا )7/14.(  

  .367أل ا  اي ص) 3(

)4(  لأ ا  أ ا وا )465: ص( .  

- 1404، د د، 1ء ل  اد  ا ا      ، ا ب، أا. 67ا م، ص )5(

  .24، د ، ص1984
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  بم    دا.  

وا اد ن ل ا و د ا داث  

اة، ا  د   ارع  ، اء  ط اس أو           

      ا دل اإ ء إا ط فن وا ....

 ءح ا و :د او ا ،د اا.  

   تد اا:    م اء ا    رة 

            م   قإ  ا    أو   ه ا

ت وا ا و     م س أو ان  ارا     

  رعا.     

  د اا  ث:   ا ا إ  ل ا و

  ص اوا ،اا  هأ   او ،ا اا 

دون أن ن  م ص، و  إع ، و  أه س  

ة      أو اا ود ا  إ را ا   ن، وإ

  .)  )1ا اع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .    68اوي، ا ا، ص .  24ا ا، ص  )1(
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 دا إ دة، أ رات وذ ، نو ذ  :  

ر  :أو دا   م  دوا ،م   د؛ اإ

 : رس اا  ، ا  د -واع اأم-      

م : دا   ا إ  1(أ(: 

   .)2(ا . أ 

   .ا . ب

 .ا . ج

 ا:  أن  رعا ا  ،    ا     

 اعمأو ا  نا . ل د اوا     

 ا  ؟ا او ا   ل ؟ 

و ا: و  ،ذا  ا  فرع  أا  ً إ    نوا 

 فأو     إ ،ا ف و فوا    ةا   

 .ا  ا ا ا وإُء ار

و ا: س وا ،ا أن و  رعا    ، و 

 ا      ا   ا   ا ، ا  أ ،ط ض

طو   قت ط ا. 

 .اس   ار اف  و اي  اع وا

 : دا  ن إ ا ا    ة أو   إ 

:  

 

                                                           

)1(-ام" :رو ظا) "234 - 2/229(، ع"و وىا) "18 - 19/14(، ة"و ا) "245 - 243.(  

)2( ا  : ،ا و ق اوا .ح وا ا      ا . ر : "ام  حا "

  ).873" (ات"و ،)82" (ال ا"و ،)685(

 أ اد
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   . اء   ل  . أ

 .ل  اء   . ب

 ولا :و  ف  ،ءا أ ا ما : ف  از 

 . اد

وا  ول ااز ا1(ا(.  

را:  دا ًأ  إ ا ا       أو و 

 و إ :  

  وا زم.  

 و  . 

 : دا  ل إ ا  إ  :  

 دا .  

 دا م.  

 ا  م  ا   در إ  ا ل ن  ا د

 ،د اوا ا    ،   ا ا  دا  

2(ا(. 

ب أن وا  ل ا  و وط.  

د : دا را ؛إ  و. 

 ون ، اد و  ت   ر اي  ا د

   ر اي:  ،ا اد أ .اد  غ   اد ا

 ب وا ب، وا    و ،در  أو ا     

د أ  و     ا ا    د3(ا(. 

 :إ  ا ا إ  دا :  

 وا      دات ا ف ه، إذا   را  ولا 

 م  و ،ا ا   و ،ا ا  دا إذا م  ؛ أي وإ

                                                           

)1( ح: "ام ا ا) "4/526.(  

)2( ام :رو ظا)2/401(، و"م طا طا) "402 ،2/401.(  

)3( ام  ا ا" :و دن" ا   د أ نو ا ز ا دا .  
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، و   ات اد   ا      وا   اول   ه

    وأ ،  با  ،ا  ه و ،ا

 أا،  وااب     ال  اد  ، أا  ظر ااب 

وإن أا  ا  روا، و    ا ون ض         

      ،   ر   ، نآ اب، أي أمر اظ   ابا

 دل ا ى أ ا  با 1( .و(  

  

  

  

  

  

  

  







  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                           

)1( وا ا)144/6.(  
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ا، د أد ة  ازه، إ   أ  أل   اد

 ،رةا  ا  1( أو(.    د با، 

وا،و ل،او. وا   لا    :  

د  أدا وبا :  

   آن   اا   أد  ل   ة  ا و   ،دم  

:   

 إُ دوُه ٍَْء ََ َِز ُْْْن« :م و  :ا اول

ِا لُْن َواإ ُْْ َنُُِْ ِِ ََْوا ِا َِذ ٌَْ ََُْوأ وَ«)2(  

ا و:  د ا أن ا ر وإ  ا إ  زعر ا 

×،      اأ ر وا     أ 

   ، و  ا  لة او  اد ا دا 

  ا ،   ن اَ اص ا اص

     و م»اُِطَوأ َا اُِطَل َوأُ3(»ا(
   و

  ازو   ص  س أا ص إذا واا 

 ا  رده      دئ     وا   ص

اف ا4(.وأ(  

 ما ا:   و م: »َذاَوإ َُْءَ ٌْأ َِ ْا وأ 

 اُِْْ ََُِ َِ اْ أوِ َوإ اُل إ َردوُه َوِِ ْ أَذاُا اَِْف

َُمََِْْ ُِْْ َْو ُْ ِا َْْ ََُُْوَر َُُْ َنْا إ ِ«)5(   

                                                           

)1( ا ل ا1039 .أ.  

  .59: ا :رة اء) 2(

  .92ا : رة اة) 3(

  .  ر  أ  : درات  أل ا. 55/56 اد. ا ا ا ارة )4(

  .82ا اء  )5(

     و دا  
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 ا و:      ،ا ا ط  و ل ا دأّن ا

 طد ان ا وإذا ، وا  اجا ذا  و

؛ وا    دأن ا  ل ذ ؛ب إوم  ا 

 )1(.  

آن اظ اأ ا  ة  د  :  

وم  . وذ ا ا واد ا  دئ اع  

ا  دا و :  

 :م و ظ  ا ا ة،   :ا اول

  .)2(»َواُلِ ا إُ دوُه ٍَْء ََ َِز ُْْْن«

    ءا  ه ا و   رد إ  آنأن ا

  .إ اآن وا  ط ا -ا  م  -ازع

 ما ا:     ع ا هأ ا«:  اُِطَل َوأُ3(»ا(
  

 َوَِْ  اَُى  ِ  َِْ  َ  َََ  ُْ  اُلَ  ْ  ََُِوَ « ا واع إع  

َْ َِ َُِِْ4(»ا(  

  :ة ا اأد و اد  

  : دم أن  ا ا و 

 اإ ×   ر أر ا     ذ  :ا اول

  و" +، ل: "ب ا +ل ،: "  ن + ل: " 

ل ال+ر ،: "  ن+ ل: "أ رأ آ و+، ل اب ر 

 و  ا   ل ،رهو: "ا ي ول  ال رر

ا ل ار  +)5(.   

                                                           

)1 ( طا 5/292 . صِ آنا 3/19أ  ِ   ويح اري . 11/57وا 

13/200.  

)2(  ء ا58ا  

  .92ا : رة اة) 3(

  . :115رة اء) 4(

)5 (ل ار  ب ا  يا أ :    ا  ء  ب)1249 ( ب  داود وأ

ا :  ءا  أيد اب ا )3119  (  رما   وأ)21000.(  
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ق ط  ذ      ا  ×  أّن ا:  او

اد  ن ذ  أ لاد،  ااج ا و

  .ووع

 ما ا : ×: "ان، وإذا      إذاأ  ب ا ا

أ   1( +ا(  

 ر  ا ن  أ  ا  و   ا نأ :ا و

   دها  :ان، وإأ  بأ نإْن أ  أ ،وا 

اد  أنذ   لرة اب واب، وااب  ا أ

 .  

  : ر ا   ا د و اد أ 

ا ا    ا د رو   ا و ،

 ل إا      ض . و   ذ أد:  

  أ"  وة اق     ×   :ا اول

   إ2( +ا( و ، أ ا ذن ا، ا :

    وج وو  ؛وح ا م  ا

 ا       و ا  ا ا  نات ا ،و      

 ؛ا       إبأذان ا .  و  ×  

 داأاز ا  د 3( ، و(.  

  ا ا:   ني أرو  ن ر    ،  ة ت ا

ا اء  ا ،د و ،  ط ا و  ء، 

ا ذ  ×  ا لر أ  ، ا أ اة واء، و

                                                           

)1 (ب ا  يا و: أ  ا  ء  ب   )1248  ( ب آداب  وا

  ).2305(ب ا    : وا   ب ا) )5286ب ا  ا  : اة

)2( أ ب ا  ريا :  ًءوإ ب راوا ة ا ب)894 (و د واب ا  :

 و و درةب اأ ا را  )3317 (   ا   ا ر .  

)3(  ر ُة ول  .107/اد ا257/إر..  
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 " ، ول +أ ا وأأ  "  ي  ،ل 

 1(+ا(   

 مإ د أو   واة  ءاي أد ا نو د  أ 

ه  و  ا  و  ه اا أ، وإ ن  اده، و

  .ا وااب

:ا ا  و اد 

 ن إ د؛   ،زن ون  ا ن إ

  ك ن ج إ ادثات و   عا ،  وذ 

  ست اد او  اف واا ،و ا د

  زو ء ا   ننوز)2(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

                                                           

)1( أ وا ب ا  ا : ب ا  ءا   ةا )430 (داود رة وأب ا  :

 ا  ب . ءا  ا   )286 (رةب ا  اروا :  ب ا)737( ،  

  . ر اأ  اري 

)2(  ة ا ح ا 1/120إ.   ا 1/200.  
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ل :أوا   دا :  

   ، ا  دا  ر أن وذ:  

ذ  ل ا   وردت ل اا ، لا  :  

واي  :"  ورد  ا ا  ر ا   ع و  ل 

ا   دأن ا ا  .+)1(  

ب واا  ص اا  د ، لا و:  

ا ب ا  دا:  

 َِ  ََِْ  اََِب إْ أْمََ إم   : »رة اء :ا اول

ََْ س2(»ا( 

و ا اد ل    .× ا ،از اد  ا     و ال 

   ا ر ا اا ه ا ":    داز ا د و

+)3(.  ا   أي× . 

ما ا:   :» َحَُ َْْ ْنإ َُُء طَا  َ  ْ  ََُ ْوأ 

 َُِْوفِ  َ  ًََُرهُ  اَ َُِو َُرُه اَ ُِ َوَُ ُ َ َُُا

َ َ َُِِْ4(»ا( . 

ا   ا ا ن د،  و إ وا     وف إذ ا

   ،وا ا دا   ،  س ادات ا       ا و

ادات  ازن وذ أ  از اد  أ         ا و اة

   .)5(اادث

                                                           

  .:20/203ع اوى )1(

  .105ا :ة اءر )2(

)3( ا :1/203.  

  .:236رة اة )4(

  .اص ف )5(

   : اد
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 :اد  ا اة

وإذا ا    ،إذا ا ا ب  أان" :×  :ا اول

أ +)1(. 

ا  لا و:  ل     ×أن ا   ر ن ا ح

         د  ن و ا وإ ، وت  وا ا 

 .از اد

ا م : "   ا ا ل ا ا  أاء ان      

 ا   ×ا ا  داز ا  +)2(. 

ما ا:  ×: " وإم  أم إ     و ن إ   أن 

 ،   ن أأ     وأ،           

 أ ،  را    أ +)3( . 

أم م  از اد  ا:         ل  ا او ا

ا ا م  . 

 . )4(+و از اد      م" :ا ا  ال 

 :اد  ال

 وا ن  رك  ا، أن مص ا ودة،  أ

،و و   دة ادثوا  ، و   دإ ج  إ    و

 إ إ د اا ط . 

م :ا   دا : 

   ا   دا  أ  ،ا ف أا  

إ و از  و ا   م ا ا ، و ا إ،و

د  ا ا،   ا و ا ار  ال أن   أو اع،

وذ  ا،       أو ،وأو  ،اأو ، وأو  ،وا ن  

ا: 

                                                           

)1(   ريا رواه ا ا ا::7352. ب ا.4/372.  

  .3/149: أاء ان )2(

)3(    ريا ا أ ا .:6452.ب ا .  

)4(   22/222: ا.  
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د وان ا : ، بو إ و ، ا ا   وذ

 بوو:  

ب اا:  

م   ن  دةوا  ز و ،    د وا آ  ن ؛

     د  ا  ه     ض ن و ،ا ا

ا ن ا ون دا ت و  )1(.  

ب اا:  

  ا ا  ه ك نو دا ات و ف   وذ

 ذا ا ، اأ وإ ، ا  با  أ .   

 و نو :   وى او ،   د   دن ا إذا وذ

 أ   أن ، د أ ن ا . )2(  

 و نو:    و و   ا ا  دن ا إذا وذ 

 ادة و ، ون اده  ب از  ا  ة  وأدم  ل 

   .))3 إم وه وا أ    ن ا  د

  نو:  ا   إذا،  ن او،     ن ا 

  .أ د

 ا نو:  دوذ ا   .  

ا؛ م  داا ا أ       اا  ، ا اد

   إ دا  م   ، ا ا و ا دا  

اا   ة أن   أّدى إ ، و اا ا ارا، و  إ ال

اا أ  ا ء أن   و ،        ، 

َن« :وَُْ  ُْ نإ ا َْأ اْ«)4(.  

   

                                                           

  .121مد  اي ، ص . اد  ا ، د )1(

)2(  م   دف ،ا.  

)3( ، ا  دف ا.  

)4( ا . 43ا.  
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    ل ا و ،    ا :»   إ َم ُا ُُ 

ََْ2)(1(»ُو(.  

    أو  ب أو  ط د   دا   أم إ  ا

 ع م3(إ(.  

  ود اأو      أن :  ا ،    در ا

، د او        ا ا م أو، دز ا 

  .   أو   ن ن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .286ا . اة )1(

  .382 ، ص إا  . ا  أل ا ا ، د )2(

  .146/ا ي ا ،. اد   م  ، د )3(
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أو: ا .  

: ا : )اء) رف ان واوا أ ل وا  ة.  

  ءا :م ىا.  

وي و إ ؛ ر أي  و.  

  .)1(أا   أي ؛ أرن  ر ن: ول

ا :ء را   ، و دا  ،  ف  ،ط  رج  و 

)2(.  

م :دن اأر.  

  دن اأر :، وا ،د اا وم .  

  ا : ا اول

ذ ا و ا ا 3(و(.  

 اغ   ظ ا  ا: "و ام ل

+)4(.  

ما ا :  ا  

     رظ  وا   با اا و

ص،ا اظ  درض ا 5( أو(.  

و ":ا      +)6(.  

   

                                                           

  .2/799 (1، 1987( ،ب ر   . ري ، ازدي در  ا    أ ،ا  ة )1(

)2( مت ا،)112:ص(، 1، 1403.  

)3 (" ا   يا ل اأ"، ض ا ر، )448:ص.(  

  ).2/1027(،م ،"إرد ال") 4(

)5 (" ا  يل اأ"،)449:ص.(  

  ).2/714( ، ا  ر ا"، ب ال   ال") 6(

  أرن اد
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  ذ  ج : ات ان واب اات  ووا

وا وا و ام وا وا وا و ذ  ات  

  .)1(ا وى   ان وات

ا د : اا م 

     ل، وا    اغ اد وال ا  رة و

:     ا، و ل     ا:  إ    و ،ل     

د   ا.  

   ط  و ل ا  ءف ا  ر ا 

ا  ا .    ا  ل ا أن د اوا

ط    م )2(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

)1 (ر اا م، )715: ص.(  

)2 ("ا"، )1/342.(  
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ا  :  

������� َ ، ْ،َُْ ، طْ .وا :و. وا :

  .)2( ؛ أي +أا ا: "و .)   )1 أو ه

�����������������������" :      ن دا و  ء إا   

+)3(.  

 ا ا ار ا  أن  " :وااد و اد

  .) + )4ن أ د

أو : ا وا  

 ا:  

    ن أن ا  ،      ،ور  و

ا وا،  نا   اء و   و.  

 ا:  

      ن أن ا    ا ا  

ا و ص ام 5( و(.  

 اا:  

و ة را  ا  ا    ز اى          

 وءةو. )6(وا ،د ال ا      ط و

 اا  ا إ  ا أن اا" :و  ا  ا ، )7(اد

                                                           
)1 ("ا ا"،  ا، )1/479.(  

  ).1/163(،"ر اح") 2(

)3( "ا ا"،)1/163.(   

)4 ("ا ل ا292:ص"أ.  

)5 ("ا ل ا293:ص،"أ.  

)6 ("ن وات اف ا"،يما روا   ،)2/1166.(  

)7 ("ل اأا "،293:ص.  

   و اد
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 ،اه  ا ه إ        ده ا إ ا وأ  دوا

ا   1(+م(.  

    ا     لا و :» َ  َأ  َِا 

            )ََُ«.)2ا َ ٌِ َََِءْ إْن آَُا

ا  ط   روا   أ  

م : ا وا  

  ءا   أن  وl   ا ن ا اا  و

  ى ا وا،  ا  ا  درا و، 

  .و     و ة     ،اوه 

 ا وا:  

 با   

    ا أ  ؛ إذب ا ر ن أن ا  ،  و

 آن ا  ن أن  ،   ت ا   

ود ، و ، مو ، و ،  

و، ت ا   3(و( .  

 ا   

   مر اا  ؛ إذ ر ن أن   و

، آن را و، دا    و،   وإ

 ن  ا دأ ا  ع إا  درا.  

 ا ا :  

    ه ا لي مآن ان ا ؛ا   ن أن 

،     ن م ءت ا ا ا و × أ

  .اب  اطق

                                                           
  ).2/713(،"ب ال") 1(

)2 (ا :6، اترةا .  

)3( "ا ل ا294:ص،"أ.   
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   آن اا   ل ا:» ُمَوإ َُْ َرب َََِل اََم ِِ 

وأَِِ  ََِ  ُِ«)1( .    ن  اُِْرَِ  َِ  َنَ  َ  ِ   اُِ اوُح

م  ل ا:»ََو ََْرأ ِْ لَُر إ نَِِ ِِْ ََُِ ُْ«)2( .  

  عا ا:  

 ن أن ا  ،فا اع وا ا   

   ا ا أ اء ، وا  ز اد ،ف 

 )3(.  

   ا  و ا ا   ا  ع،و  أن  وإ

 اه أن     .  

 ل اأ :  

 نأر   يا د وأد ا  ل ا4(أ(.  

    ازيا ل ا"لل  + اا  أ  ": إن أ

ل اأ   5(+ا(  .  

ل اف أ د أنا ط ،   وأد ه اا

ا.  

 ا  :  

   ا ا  ا   ن أن ،  ر وأم

اورت  ات  : د ور  ا اث

  . )6(ات

 ه الأ :  

      وا      وف   اا ء ودراا

   ا ا،    ةا اوا،     اه ن و

ا ا.  

                                                           
)1 (ا) :اء ،)195 _191رة ا .  

)2( رة 4:ا  اإ.  

)3( "ا ل ا295:ص،"أ.   

   ).2/209(،"إرد ال" )4(

  ).2/209(،"إرد ال" _) 6/65(،ازي" ال") 5(

)6 ("ا ل ا298:ص،"أ.  
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 ا وا :  

م  ا وا إ ،  ة ا ىأ و ك

 ط  ء1(ا(.  

 ا   اا:  

  ا  ا  ازي  ،اا وا اا ، 

و ا؛ ن اد إ ور  اد ا   ،و ط اون

ا دا  )2(.  

  ل اأ   اا:  

ذ ا  ،ا و ، ذ    و،  وإ

ر ذا.  

د     ا ورت،  : و ،  ل   

 ، و و م بل ا وا ×و ، ء و 

   يا ذ 3(وإ(.  

 وع اا   اا :  

   :،قإ ذ أا  ذ أوا ر إ

،اطل ا اره اوا: "   ر مز  دا  إ

  .)4(+ط  ار  ا ان

    رة ه م ا وا    ا و

    ،أد  ا ا             وه ا    و

 أد  ا ا  ا )5(   .  

� �

� �

� �

                                                           
)1 ("ا ل ا298:ص ،"أ.  

  ).2/210(،"إرد ال") 2(

  .م ار) 3(

  .م ار) 4(

  ).1/246(،  ا اوي ،"ا  ح  ال") 5(
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� �

� �
أو :وا ا .

 
  

   رس    :ا ل ا :  "   زرة اء ا+)1(.  و : أم

   ُ    ءا و .ال   " :واأ  الا ا

   .)+)2ف اي ف اات، و ارة از ات ا

ا  :  

         ا  رةد، أي اا      ا

            ،ا  ا و ،ا أد  ا ا ا

 ا ا إذا ف ا ا  ا وا، أو     

 ا و م و   ءاه اأ  أو ا .   

  ل ات واا أ    ا)3(:  

 دا ا ا:  

 ا:    رس ل ا :   ل  ،تم  :     ،ه إذا  ى ام

وا : يا وا .ا ا  ور رادة واوا  . 

ح وا: 

 : ن   و ص 

1    ا  ا: 

"     أو د م   ض ا اه   ث اام

 أو +)4(موا ل ا  ا ا او ،.  

2  ص اا : : "     ا ب إوا ا

د اإ  ع5(+أو ا(.  

                                                           

  . :6/115 ا  رس) 1(

)2 (م ت1/175: ا.  

)3( ل اأ  رة423ص : ا.  

)4 (ا ا ا حإ  1/125: ا.  

)5 (ه وا1/41: ا.  

ت ا.  
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   أن  ت اا   ا   وذ ،ا

     رأس ا  ،ا ا   ءأ و   ص ا

 ل، ووا  ذن ا ا و ،وأ ن وا 

ا. 

          ر وم    ،د  م    ن

  .مر

 ما ق: اا.  

 قا: بن ا  ر ل ا :" قا ب ما 

 أمه ا و   و وا و  ق ق

، ا  اء     ": اق : احو+)1( ،ق

   .)2(+و م اب

إن م ا  ا و مس أ ا  ، ن      

              ،أ  ةوة اا   س، وا و ر  د

  و ،  ا وأن ،  د ن  أن ل ا ا  ن

 :» وَنََُُس أا ِِ َنَََْْو َْْمأ ُْْمَن َوأَْ َبَِا أ 

  .)َِْ«)3َن

 ا ا :اا.  

 ،)5(، اّّ واال وا) )4 ال و  ار 

حو ،)5(واا : "   ز ىوءة،  اوا

ه: واك أدم ،ار اوا  ،ة و   وءة+)6(. 

                                                           

  . :10/193ن اب، دة ق) 1(

)2(  ل اأ  ا1/129: ا.  

)3(ة ارة ا :44.  

  . :114-116ح  يا) 4(

  .13/4: اس) 5(

)6 (44/3: ا.  
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          أن ا   ل اا    ا    

  ا ا    ه ا الإم  او ،م

  .ة واةو اس اد

 اا ا :ا.  

  .أ ه ا ل  اء وا ء

َموا وا ٌِ وة، ورَا  و ، :َِا َُِّ)1( ،

 َو- -  رت إذاما ً ل، و : . لو :

   ت، أي ا. و : ِا :  ،إ    

وا :ا.  

 ِا اح:   

ال ا :"ا : ُ  إدراك 2(+إ(.  

  أن     ا ،ةا و م ،ا و ا 

 أ و ْ أ، ون  ا وا  ، إ إح

   ذا ،ا  دا  ا.  

 ا ا :رع واا.  

           أن ا  ت اا   رع واا.     

  ارع وا؟

  رعص  : اا  ر، وا. ت   :واك ا و

  .)3(اف  ات

 ل ا× : "  د دة وا   إ أ ا 

  .)4(+ارع

                                                           

)1  (ا  2/324: ا.  

  .134:ار ا ر ا، ص) 2(

)3 (م تا) :252:ص.(  

)4(أ ا )1/137، 75 ر(، وا )1/170، 314 ر(، ءوا )3/264، 1068 ر . (وأ ًأ  :

أ ا  تط ن ا )3/276، 357 ر(.  
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  ا ا ا   م  ،د   ا  إن

              ،ةا ر وا ا   ا او ،أد 

  اه، و  س أو      اا  ء أإر ا داا   أن 

  .و ا   اط  ، أن  رع
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  ا ل   :أ ، ر :   و   اا  

أي و : ،فا ف طوا ،   ا 1(وا(.  

ا ا "  :وا  ا   ءا  ات و

  أود ا، و  ، واب اف   اات      

  .)2(+و اال

اي  ر اد   أن ن  ا     ،من

داوا ا سا و ،ا    رة  ن .  

   ت      مو ا ا  ف واا   ة

وازام إ ا   ذه،   ا أْن  م وذًء    

  ا ن وأن ،ّّا  ّو ا ّّا ا ا او

 ّ  اّو    ه ااه وزو إ إ ى  إ 

 .ان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .:4/1405ر اح ازي) 1(

)2 ( قا ) :21:ص.(  
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أو :ا :  

 :ََْا: َُْواا ،ْل، م:  َْ َءا َُْر.  

وا  : ا و ،  " :  ه    ت 

  اا  أي+)1(ا ، :دات اا.  

م :ا ا  

 1 ا ا ا:  

ي وا م ه  دا   ا  

اا إ و ، أ ا ه أاو ا  .  إ 

دا ا و  ا ، و ا وا  

ة و ،  ا ا ا  ةا  أ 

  ف ا ،  أاب  ب    واده وه،

  .) )2اب   ا ا  و و ور ال

  طا  و" :     ، ا ي اا  

  )3(+.ا ر  ا ارة

        ؤا  غء، وا  غ ا  عا او

÷ إن ا: "÷ ×ودى  ض اد، و ا ل  رل ا     

 د  د     رأس  ه ا  +س ا و ÷

  د   ال  ا         ط أ    ل ا و ،÷ :

"    رضا  .+  

و ا ث يا ا و:  

.1ا   ا ال واا  ف أن.  

                                                           
  .23986/ 19ص/ 6 أ  ، ج) 1(

)2 ( ،ر  ا ا ل  دا   ز، ص292.  

)3 (ة ا وي، صا اإ  ،ءوا وا د واا  ء38.  

ا ا  
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2.         ا  و ج أ روا دا  أن

  .، و  و  ، و ، و

3        ونا  ابا      د ا رع ا أن

  دا.  

ا ء ا و :  

 اوإ ا   لأ ء او ،ا ء ا

ا.  

دق، وأه  ا، وأ     ،  ا : واء اون 

  ري، وأن او ،  وا ،وزاوا ،وأ وا و

  .))1ر

2  ا  ا ا :  

  ،ا ا  ا د اا و  تي وا و

     أ  إ ط   ،ا      ،دا  اا 

        و ،إ   إذ أم ، و   ،  

 .)2(ط  اد

  اا ل وا   ءةا  ا 

   و م ؛ا  اا   ،وعا و ا وا

 ا ا   أن ن  أ أو ر     إ  و إ

إ  يا ا ا ط   ، و ا)3(.  

  ا ا و:  

إم    ه  ا وإاد ا   ب     /1

ذ   .  

2/   إمإ  وا .  

                                                           
  .176اد  ا، مد  اي،ص ) 1(

)2 ( ،ا  ،وأد ا ل ا2/1080أ.  

  .176اد  ا، مد  اي، ص) 3(
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إم     إ إ ورك  ، ون ا            /3

ا  ا    ا نا.  

4/ وو  لأ    د.  

5/  اب   ات   .  

6/ ب واا  ا  إم ا إ   و 

1(ا(.  

ا ا و :  

    و ، ع اأ  اموا طوا ،ما إ

 عأ  و  ا و ،ا   وأ ا  ا.  

 ع أأ  ق اوإ ،ا   وأ  )2(. 

3   ا  ا . 

 ا  ا   ا ا   مص  

 ،إ       ف أدو ،إ ام وع ال واا  إ  

ا ا ا إ ون ه ارة    اال   

ا   إ   روا  ا  أم  ،)3(. 

وه ا  ا رت ا ا، وو ا  ه 

      ،ا أ و ا و ، ءوا  وا ،اا

وا  اراء،  ، وإف ه، و ا ت ان 

  ا)4( .  

 ه ا ن إ ا ا و :  

ا  ويوا د واز  ا .  

ا  ز أ ي واوا .  

ا  وزيازي واق اإ وأ .  

  

                                                           
  .178-177مد  اي، ص  د  ا،ا) 1(

  .179د  ا، مد  اي، ص ا) 2(

  .40ة اء  اد وا وا واء،  إا اوي، ص ) 3(

  .396أل ا، أ زة، ص ) 4(
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4  ا :  

ورف د   ا  ، إ" :،ل اوي  اع

        ؛و و ر، ور ور و ، 

 أو ) أي ا (   ،ا  ضرأو ا ،ا   ر

  ،+أو  ال و  ادوات

            ،ل آ  ا  ل    ا ا أي أن

ا    ا و  ه أو ه  ا ،م            أو 

  تواا .  

         ا  أ ،    ا ء ا او

   ه ا  و ،را اا أ  ة اا ا

  سا   د  )1(    ال اا و ، م

     سا ج إ  ءا أ أ او ، دا 

أ  ر اا.   

ه ا ن إ ا ا و :  

 ا  :اا  وري واا. 

 ا و :ا . 

 ا وي: ووا اوا . 

 ا داوي: وا ا،   أ  ظ با وأ

 . اذام اادي

5  ا :  

 و اي   ا وم و  اات وات،  

أ و أد    ه و.  

ا  م واه     رات  " :ل  اوي

  ا ت أ أو ،ت إ  .+)2 (  

  

                                                           
)1( ،ا و ،ا ل ا2/1081أ.  

)2(  ،ا و ،ا ل ا2/1081أ.  
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  :    اد، و   ا ارس

ه :أو د أوب ا  ارا  .  

مو:   ا  .  

  :  ب اد -1

 دب ا  نا:  

  : ال ا ا  امع اد د  ا وا واع

ا أ،  ×" :أ  دو  أ ا+.  

و" :ا " :      ،دا   اام ا   إن ا

 و        ءس رؤوا ا    إذا  ،ءا  ا 

إن  أا ا أن   : "و اري. +ا ا   ا وأا

ا و ،ا + .ا  ادوا :أ +)1(.  

ا اوأ  ، :   ك د  إم    د، وا

وام  ز ا ؛  وإ ،إ.  

إم  أوا ان اا اي أت ا ا  ، :    اوأ اع

 ا  لروح ا ر وا  لب اأ   ا ب إ

  اأ ا  أن إ         كوا ، م رت روس، وا

  ...اء و  ار

و  ا  ا ا  ، ا وا ا  أوا ان        

          ا رت ا ،ا واض اام  يا ا

ا...  

                                                           

)1(  م طا ح اط،اا ..ويا اإ :2/760. دار ا .1 /

1426/2005 .ها ،ل اان. 459:ص.وأ ا ا .3/2007.  

  اد  اار وامع
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ا  و اه ا      ا ا  دا     ب

  و اا  م أن  ةا   د؛ب ا  ا

ا و 1(+ا(.  

 ح دب ا ن نا :  

    د دار اا  ا ا لع    "اوا ب واا

وا:  

د ا    )2(» اَْر أوَُِْ َ ِوا «:   أ اب 

ا إ ا ر، وذ  ر  و ود ن، و ص        

وا زا    ن ،ن.  

ا وأ   ×: ا  " :      ظ أ  ال ط 

ا أ   ا +، أي ا.  

  .و أ ا] : وه[ل اري 

 و ×":       أ  د     رأس  ه ا  إن ا

د...+  

 ا ا  از اد   ال           وأ اع

ن        ا ؛ا اأ  أن إ از وا  أن و ،ة وا

  .ا ء  ن   ن

و  ا وأ:  

أو:     اوض اا  ض أ  دوا ا  أن ا 

      دا و  ت   إذا  ؛ن أو اا   ن آم

...  

م:     اا  و ، اا   ونء اا   أم

  ا ...  

   

                                                           

  . 460-459:ص.أل ا، اه) 1(

)2 (رة ا :2.  
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    أن إ ا وا  ا إ       ا وا

ا 1(أ(.  

اد أن  أن ا   ا  و اار    : " ذ ا ا أن

 ب واا   أراد »    ب أ  آن أون ا 2(»أ(  ،

"    أ   إ   ب ،ا ا  +-] ط،[...-   وإ

       و ب واا  ا   ،دا آ  ا ن

    هوم ، و  ن ا ؛ا   م ذ آ 

     ،ر  ن ذ رةا   ةا  روازة وا ت 

وا   ا  +)3(.  

2   ا  :  

   ا  نا:  
ي ال ا":)ن (ا ا :  

أ :  ،ا  نا  ز)4(+ ... )5(.  

رل او":    ا  ا  ا  ز .+  ال او :

ا   أم   ا، و أه  ا اازي، أو  ل       

 اا"ا+ :ا ا  ا  +)6(.  

                                                           

)1(  م طا ح اط،اا ..ويا اإ :2/760. دار ا .1 /

1426/2005 .لا   ل إج ا و+ام..دان ار .586 -587. دار

ا.1/1434/3013 .ها ،ل ا461-460ص.وأ.  

)2( رة :24.  

)3 (ا ا   ح ا.يا ..553-552:ص.  

 ل مع اا أ":ما :          آ   ز ذو،ا  ه      ا  إذا

و ا .   ، اي.وي،م ال  ح ج ال :"ام...+. ار

617-4/613:ا. ا   .ا ر ون .اع،وا ر ذ :4504/2008 .  

)4 ( ل مع اا أ":ما :     آ   ز ذو،ا  ه      ا  إذا 

و ا .   ، اي.،ويم ال  ح ج ال :"ام...+. ار

617-4/613:ا. ا   .ا ر ون .اع،وا ر ذ :4504/2008.  

)5 (     ا ا   ح ا.    ي اا  . ء :  ا 551:ص.و.  دار ا

.1/1431/2010.  

)6 (ر، ا ا.. :.4/497. ا دار ا .2 /1428/2007 .  
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 رل ا " :    و   وا ، قا وم

1(...+ا( .  

   ا  از  نا .  

امل ا" :ا د ل ا" :   إن أ إ   نا  ز 

ع ا   وال، و ذ ،ك ز     أا ا اى،

 2( +ا(.  

  إ  " :   ا+   ا  أل ا: "ء و

  ز و ،] [+
 )3(.  

 ما ل او%" :    نا  ز  أم إ  ذ

  ل إم  س  ا...  

 ل :  بأ   ءا   دض    : او ، ض

  ...، ومب

  نا     دن ا لك أن ا و...  

ا و :  ا  ز  .      قإ ذ أا  و

وه أن ا   أ زم :     ل. ي، وم أ إق إ اءوا

     ة، وإذا زال اا  إ   ؛ إذ ازال ا  

ا .  

  ارض       و ود وزن،       : ل اي

   وذ    م اب؛  ،ل ا  ،د  ن أن  ،

            ا   اا  و ، اا   ءا  

+... )4( .  

                                                           

)1 (ا 4/497:ا.   

  . .587ام+ج ال إ   ال )2(

)3 (  ،ل اأ  ا  ا . ء.   ل ا ن .128ص.    ا أ  .1 /

1429/2008.  

/  .4 ا ا .423-421: ص:  اري.،.مإرد ال إ   ال) 4(

1414/1993 . ل"وا   لل ا+   ن   .  . ا وي أ .دار . 371-367ص

ا .ا ر ون .اع،وا ر ذ  :1993/2004.  
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:  

 ل    اطع   ال     ة  أن      

    إ م.  

1.       ه د أوب ا  ارا " -     دا  ء

 اره      -اب اى ود وع اام  يا ا  أن ا

ام  د ه، و   ؛ إذا ار أظ إ وا...  

 إ ر      و ل مع ا و ب اد إن      

        ، إ  و ،   م ت؛طا أ  ىود

 ر1(+...ا(.  

 ما ح اط و%          م ل، وما ا

و    ن  أاء ا ز       : "اف   ،ل  آه

  . )+ )2 ا  أاب ارف، ورز  ا  ج    ال

أراد أن   ا و    %و ا  اب  ف 

ا  ا ، وذ  ل  ب اد  اد، و ب        

أن  ب اد اد       و ا : "اد ا؛  ل

  .ا ا؛ م  ا دء و ا، و اراء

  ن اما و ،ا   م د؛ب ا   و

وا   اد ا و، وا  .      ا   اس

ب   ا  م ا   ه أنإذا أ  ن أ  ،ن  و 

    أ  رأ ن أ ،ر رس ورؤوس ا  ر  أو ا

  ن و ، +...)3(.  

2.         ا م  ،ازه  أو   ا  از  

 رل     ا  ؛  ا  ا   ورد ه ا" : و

       ،ا د ا د، وا ر  ا  ن أن اا 

                                                           

  . 462-461:ص.أل ا، اه) 1(

  . 370ص. ل ال"و  .423: ص. إرد ال) 2(

  . /1408/1988.دار ا.52:ص.ا ا، اب ف) 3(
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ا ل. )1(+ا ":             ،ا ا   أن ا وا

و و ،را ا أ          أن ا  ا  قا

 د إا  ز أن  ، ز ا  و ،اه ا+)2( 

  

  

  

   

                                                           

)1 (ا ا :4/498 .  

)2 (ا 4/498:ا.  
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 دا ا: 

 دا ا     دا –   –إ  

ي اا   ،و م رة  ،و    دهأ   

 ون وإن، ا  د ديا   ا.  

 ت و ازلات اوا  ا ا ر م دى ام ، 

 ا  ،   ت وإدا،   اد ب  اء

 واوج ، او  ا  اأي ودل ارة  ا اد  اع

 أي    ا ،و ا    ور  قف  اوا 

 دوى ادات، و اا.  

ول اا:  ويا. 

"   ا وا ا    ودة    ءا 

    أ رى ا   ذ  را  أما  اء  وا،  وااء 

   ا  ،  أو  ،ن رأي إ ا  واون  ورون

  .)+ )1ى رة  ن و رى، ار ر

ا ما:  وةم راتا. 

  مق  ا، أ اق "  :ا اد أن اوة رت

 ،أو  أو  ،  و  ا   دو  ،إ     

 ،  د  م  تا ،وا  ل  ا     

 ور ا2(+وا(.  

  

  

  

                                                           

  .242ص  ، ارى و ارة   )1(

)2(   ا ا  د اا ،  5ص.د اا   د  ،و190،  647ص.   

د اا 
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ا ا: ا   ا.  

   ظ  ا؛ اء أ ااغ : ا اد": ل

  ا، وا  أو أ  ا  ور1(+ا(     .  

ر ا2(ا( : 

   اضا   أورده    ءا  ا  ا    ت 

 اد    ن  إ أب  و  اي  ا إ أ ا د

ا و  لا: 

 : ا اد إن

  .+    و اء   ل"

 :و ا    ا اد    ا ا  إذ

 د إنا ا    ي  د  ق    أم   أو   ،

اة   م اد  ، و أو ان   ا أ   وظ أن

ل أن وطا أ. 

 ن أن ء ونا   دا، و       ا

ن     ع    ،وآ  ا  ا  ط  وام ).اور( ب

  ن وا، ن و  ل  أو ا  ما واأو ا 

 تأو ا   ل وا اوا    عا. 

 ف دا إ    اء ن ذ     

 أن  ،        أو  ل  ذ  أن  و،  أو

  ط  أم        اوف  ه ا ن وإن ر  ذا ن

 دا ا. 

 إن د واا ا  ا    ل  ا  ت ، او 

ء وا  ذ    ن  ا  دا       ا   وا

ا ،وز وإ ذ إ  ا وا  ؛ا   ا ، 

                                                           

  .ا ا  ا اد : ما   )1(

)2(   و أ د ااازل ام   : 16ص.  
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         ،وا  دم اق   ا  ا وأل

 أو ا  اآن    ؛ ىا  ام  أل   ا    ض

 وار  اا    ا  ا وا ،×ر  أو   ااء

   ره ،  مت  ا وات ه ره   و ااد ،ادن

ا وأ  ه  ا  وأ، و  أن ر  ا       

 اا ا ه   ا   إ وات اة

د اا و.  

م    دا و ا رس اا  ذ  ا دا

، ك أد ، ووا  و دا  ا    

 آنا اوا ، عوا ،ا: 

آن : أوا ا. 

 ات ا  و اد  ات ا   اورة، و  

     ،أيدل ا×:»ا  وران »و 159: آل.  

        ، رى ن أ ا  و :»  وأ

 رى« )رى38:ا (  

 رىع،      : واا أد ر، وأ  ض  ابا  ا

    أيا أ  دل ا  ن إ او ،  أو 

ا عو ، ف1(ا(.  

م :ا:  

1.    ا   ل ÷روى ل   " :أمر  ا:  ا 

 ل  أو – ا  اا: ل  ؟    و ، اآن ل   ل

ا –  ه  ،ا  رى، ا و  أي وا+.  

 ر س ا    ان   وا ي ا أج .2

ا  ل:  م :»ا  وران »و 159: آل. 

                                                           

  .77: اد  ا ا وي   )1(
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 ر  ا   و  ،  ن ور ا إن أ": × ا رل ل

،  را    ار، و    +.  

3. و ة أ  ÷ل: "  ا  رأأ  أ    ورة   

 .+× ا رل

4. و اا اا  ورة : ذ ى ×  ان أ  

ار أ      × و  أن ال  ،و  ا  ا وا .ر

ا و  لم    م ى؛،        دا و  ى دأ و

ا.  

:عا:  

ا ل ا        ن د اأن ا و ا ا

ة ا  ر اا  .  

       ،  ا ر و ا ا   ا   وإذا

    د اأن ا  ا م  رتو ،و ر اا  و

وا ل  أن ك إ   اد         . ر    ا

  :ا و ذ ار  إ ذج  ه ات

 : ا ر ا   - أ

ن أ  ا إذا     ": روى اار و ا  ن  ان ل 

  ورد،  ب ا  ن ،م و         ، وإن  

  ب ا م   لر ×، ن و          ، ن 

 إ    ء؟  ×  رل ا أن   :اس ل ذ أه

ن ا :   ا ان  ،و       ّ  ا  ×   ءرؤ 

ار س، ذا ا رأ  ء  +.  

 ن   :" ل، وا اب  ذ أه ن ،ذ÷   ون

أ    ءن ؟ ن       ء     ،وإ    ء 

  +.  ء  رأ ا ذا، وار اس
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:دا   ا. 

 ا ر  ا    وا ×  ال  وة   ،و د ول

:    ا  و ×.  

 و ا  ه  أن :ا  ا  ر ا    واا   

 لر ا × ،مو  ا:  ا      أ   ÷ ،   

  ة إا ، ل أما  ×  إ  ا    ا 

 ضا .و  م    ا  ا ، ع  وم    اعد  أما 

ا، وأ  م   ا. 

 ا   ا  اا  ×  ا  أب  إن": ا  إ  ل 

     وا   ن،  ا ب  م ما، وا ىواو

 و، واوا اروا ء  وا  ن ،ا  ا  راا

ا ذدر  دي د اض إام  ، ا   +)1(. 

 : ا   - ب

 ن    ادا ا ا    ا  ر ا       

 ا ا  رواو   ،و  ا   : 

ا و امر و ا ا ن ر ا        اون وان«

 او ر « )100 :ا( 

 أ  ا  × أد ة  :  ×:" سا  م، 

 ا م،  ا م.+  

 أذ ا   د اا  اذج اا و:  

   ا  أن: اب      ل ":  روي  ا  أم ل

 نا  ء لر ن×  ا    أ لر  ا× ،   

رأ  ، ا أ       ن ا،  أ   ان

وا أ ح اوا.+  

                                                           

)1(   ث اا  ث ا: 431ص.  
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 و    ،  ة  ا و  أم  :ا    روي

 ،  ون     د إ  " :   ون ان ذ  دة اء

   أي أو ،أ إ أا أ أن أر و ا ، أام  ومن

.+ 

د ات ا:  

 افت و أ د ا:  

1.   دا أ ا  ،رىد  ا  زى  ا  

وان ا  رىا  ن إ . 

 .ا ا ا  وإ د أ ا اد .2

 .اع   ض ا اد .3

 .  و اد  ا اد .4

 .ار  اد  ا اد .5

 . ات ج ا اد .6

7. دا ا  إ  ا او أ و .)1( 

 أن ا  و  ار  رأى و : اد ا  اى    .8

  : اى     ا دوره  ا اد

ة ا   ا؛ ط   ود  ا إ ا وة

وا...  

 ا  ز: ا دا ا  أي  ار أو  ر

 ا  ،اك او ا ،ل أو اي اا ء  ما   

 ؛ ، أو أو ،د ر   ىأ  ،    ذ  ،ا 

 م ...اك ا إ  اذة؛ اوى  رون أا ...وان

ن، و فا  ا... )2(.  
      

  

                                                           

)1(   ا ا  د اا :20ص.  

  .12،13اد ا و أ  ا ت ا ص   )2(
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ا ة ا:  

 رت ة  اتد        ءا ء  إإم  ا  ،ا 

 ا  ،ر وا  ،را وا را  

  .و اوي،

 أن ا  ا   اء     أ وإن: "ل ا ا  ر

 اء  أ  ه      إ ا أن ا اض ا   ا

 ا      إ    فا  ا  ا   رو ا 

ا  ت روا او   قو        ا  ، و 

  +...1ا  ف أا أ  را، ا أر ا

1(  ا ا ا ا ا ا:    

  ا  1977، رة و     ذات إ   

ار ، ر داإط را ا ،ا م   رة   ء 

ا ا و.  

   اأ:   ،افة أ :  

  ا  ا  ا  واازل  وا  ا  ا ا ن -

 ع ا. 

 .ا ا ل ارة ت اي -

- وى ما اا وا ا  ءن اا . 

- اث ما دة اوإ   ة.  

  :و  ااف

  ،افه ا  ة و ا :  

  .  ا     ت  إمء  - 

 -   واتات  مو   ا او.  

                                                           
1   ا ر ص :408.  

ا ا 
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 اوات وت ارات  و    إار  - 

 .واات

2( ا ا ا وا ا   ونا ا: 

 ا  1983   ر ءأ   ونا  ا   ا 

ا  1981  ،م ا وم   :  

 اء    أؤه ن ،)او ا ا ) :  إمء''

   واد  وا  وا ا ا ت   وا واء

 ءأ ا ا را ت ةة اد  اوا    داا 

أ  ف  لا ا   اثا  ا  وا    ر 

ا ا''.  

  ا  ة ،دا     داتء ا  ا 

و   ه ا  ا  ا  ا      ال   

  .اة اة ات

  اأ:  

اف اأ :  

 . وإاز   ا ا ض  - 

 اة ات   ا ا رة ن  - 

 .واو ام ادة   ا ا رة ن  - 

3(  ا ا  

  ا  ا     1988،  ءا  أ  ا    ر 

 و  ا ا  واادر اص أب  ارز واء اء

 ا  وا  ال  د  وذ واد، ا و وامن اع

 ا دا ا ا اة  إ او ،وا ت

رو.  
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 اأ:  

اف اأ :  

 -  ا  ل ات ا ا.  

  .و  أب  و ا ا ض  - 

 ا  وات  ا  ا  اء وآراء وى  ال  - 

ا   ة اا  م  أو  ا.  

4( ا روء ا ثوا 

ا روء ا ثوا    إ      ن   

  ءا . ا   ا دإ.  

 ا ا  ن   1997 ر أ      ء   

 دول ،روا وذ   دت اا ا  أورو.  

  اأ:  

اف اأ :  

 -   تا  ءا و آراء ا ا. 

 .أورو  ا    وى إار  - 

 -   ا  أرو    ةا. 

و  افا:  

  ا   ا ا :  

 -   ن    ءأ ا.  

  . اق ا اا  اد  - 

  .اى ا ا  ادرة واث اوى  ادة  - 

5(  ء ا . 

 ء ا     ة ر   ان  ا 

  رة  ء ا ا ،و  ن  إ  أ  ا 

 ض   أ  ازلت اوا.  
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:  

 -   ءأ ا  دة راها  ا ا. 

 -  دا وا. 

 اأ :  

  .اة واازل ا  ا  ن  - 

 .أ ا  ض ا  ا ال ن  - 
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أ ا أر     ا ة دا :  

وا د  :اةاا  .  

أو :و  ا  د اا.  

وذ  . و وو    ا  ا اد ا أ ا  از

ازه وو إ ا  .  

  :و اد  ازه

1 -   :»َ ُا َْ َِ  َِذْمأ  ُْ  َ  ََََ    َِا  اََ 

َََْو َِِذ43( »ا( ] 43ا [.  

ا وو م  لا و  ا   ا   ذنا .  

 ن اد،    ن  أن     ،   وإذا   ،، اذن ن

 و  ا  لا    ،ا   :}و     

  1.ار   د، ا   ] 3: ا[ }اى

2 -  ل ا×" : ا  يأ    تا    ،أ  أن و 

 يا +2 ) ( 

 ن  أن ز   ا  و وو ا أن ق اي  ال

، م  ز ل و  ا  ل أن  ا    ء  م .

  .3د ن أن   ،  وإذا

و  ا  دها أ و:  

  ا  ،د ل : ن  ر ءرى،  و  ل  لر ا 

 ا  و :" ن  ء رىا+،     ا  ،  ل 

 ل  ،+  ب أو اء إ أ   ": و  ا  ا رل

                                                           
1-  ا ا  ح ن ا3/294  
  .1216ر 2/883   ./ 1785ر3/4   اري  -2
  .3/295 ا ا  ح ا ن -3

 اا ار د
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 ا  د : : لر ،ا إ  ء ا  م       

ل ا : لر ا  ا  ،ل و :  رأ     فأ 

   ا   ا رل ل  ا، ذ   اء  رة   أن

و :"إ  ء ال ،"ا :لآن ومل ا  :} ن   ن  أن 

 ىأ    رضا{ إ ت آ1.ا  

ما د ا :اةاا   .  

   و ،و  ا  ه  د اا  نا ا و

  .ذ ار إ ازه، و  اره ا ا وه

و أ و:  

 -  ا ، ل :ل ا  ا  و   ر    ابا :

"  أ  ا إ     +  درك    ا   ،ل  ا 

 : م  ،ل مو  : ،م  د    ،ذ     

 ا  ،و   اوا .2  

   ا   ا رل  أب    م  أن و أ  اري، - 

ا وم  ، وا   ءب، أا    ،  ا 

 :  ن راق؟  ا  ب، أو ل ر  :،ه  م  ه 

 ،بأ ا ،ا    ،  أن  ،  لو :   أذ 

ذ   ا  ،و  ا  ا  و  ذ  ،  ل :

 لر ا وا  ر إ  با  لو :"أدراك و ؟  أمر+   

    +3 واا  ،وا": ل

 - أ و  ريا ر ا ، ل :لم أ      

 ،ذ ر ا  ا  إ و        ،ر    دم   

ل  ا  رم :" ا إ  ، أو  + . ل :" ء  ام   

                                                           
  .3084ر5/122 .  اي  -1
2-   ريا ف. أة ا ابب أ .ب ب ة ا بوا ء راوإ . 946ر. 
3- ب ا ريا أ .ا  ب ا /.ب ا   و .  ةا از أ ب

ا.  
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+ .ل : ، و ،ل ذرار :"   ا+  ل  ور :

" 1.+ا  

ما ا :وا ا   دا  

 ةو ولن اا م إ و  ا  ة او  .  

وا ا   و.  

أو :ا .  

ذ  تو   و  ا  ا    وا.  

 ورد  ا    . ون اد  ج  مق اب وا واس

 ن  م . ص    سا ون إ ،م  د   أ

ا إ أو ا ،.  

  ا   دا  و:  

ول :أوازل مم  ل  ي، اوا  اظ  ًأ  ،  وذ 

 ع ةدا ،ل اود   ا ، اءوا    نا  ،ا 

  .وا ا  ا اء ً ،  ا ن

ًم: و ا  م أ  وع َْ    دة    ةدا 

ا ،    را ا   وا   ا أ ،  وإ 

 ا   ا رل    ذ ن  ، اازل  ل   اا

 ،ا ومون و ض أن را  وا  أ    ا   ا 

  .ا ا وع

ً: أن ا م  ، و  ا  ً  ،    و  

 إ ا  مز  م    در  ،ر  م  ا  ن اة؛  ازن

  .اف   و و  ، إ وا اى ر  ارى،

ًن :را ا  ء زا   رد  ،ا  و  م    ن   

  .م و أ ا  اة

                                                           
   اري  -1
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ً: عع وق  اراء واا     ً     ،ف واا 

  1.ور إ ارى

ا  ا أ:  

ا ل ا" :وا   ىا    بل  أر ا ×   

ن ومو ،م   أة، رن واون وا   :  ،با 

و  أ ،ط و ا  ،د و أ ،ا وز    ،  و 

ا  ،س و ا  .  

       وا   ى   أن و   : أ ول

 ا     ان ا أ  ب      أ  و :ل

 س - ر ا  -       وأ      را  أ  أ 

ا  ا وا.  

م :ا .  

ذ  تو  ا   وا.  

و أ ان  ا ا وا، وا  أ، وأت       

    فة اع داوا ارس ان ا  .     أم ا  نو

 نده وو   ون .       د او  و

راا و ، ا إ   س، وا إ.  

ا ء وا   ا  ز و.  

 د،  ا  أب   ا  ام وا وا وا: "ا ال 

 س؛    ا   وأب   ، ا  وأب  ، ز وأب

 سا   بء أ ؛را  أ ا      بأ 

ز   و ا  ،  وأ  أ        بأ   ا   

  .د  ا  أب   ااق أ وأ س،

ا  ا أ:  

ا ل ا" :نن وا   ا :ا ،وة او    ،ا 

وا  ، رو  ،ز وأ      ا    رث    ، 

                                                           
1- ا ا  ا ا  
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 و  اء،  وء د،    ا   ا و ر،  ون

م ل ا:  

  ر ا   روا...  أ  ا    إذا

   وة ا   ... أ  ن ر  

  ا    وأ وم و ،ن،  أن اى أ  ون

  .ا  و ف،

ء و أ     و  ، هوا  و ،ا  و ا 

   ن وا ، و ا وا ا   ،ا و    

 ، و ا  ا    أ ، و   ،را  و   

 ا،  أاب      أر   و مح   و اي، ب

ى و ء"  

ا ا :اا أ   دا.  

 م إ من اا   و ،ا ان ا  ن   وا

ا.  

مو َْا  وث ه اا    ا  اءا  ، 

ن وب ا ،ن ارا .  ام ، و   

  إ وم   ا      ،ن     َْ   أ ا ان،

ا     . أ ا  وى ا  ا   ،  وأ 

وى ا  ا  ،د وأ  وى  ا    ،س  وأ  َِْ 

  .اص  و  ا  وى

 أت  ا  م اارس ا  أي أ ر    

 سا  لا  .         وأ أ و  ام  ا  

  .ام  ا   م ا  ا و.  
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  .و أز ء ا ار، و ا ات ا وامت

  80[أ-150[  

 ا ا أ  نا  ن أ      ت وأروا  روا اط 

و و وم  لأ   دا .  أ    آراء إ

اب اأ . ل ا سا   و" : وأ  ا  وا   أيا 

،او  ،س اوا  ل  ذ."  

 ل  ا   اس": ا ول .+اس أ  أ": ارك ا ول

 أ ". لو أ  :ل أ  :"  ا ،رأي  و  أ   

رم   ءم   ه+.1 وى  ادا  ح  أم  ا 

أم  أ  ل : ء  لا ×  أسا  ،وا  ء  و   

ا ،ما ن و   ذ  لر ل ور.  

         و ا ن او ن واا ،د ا   ام

ما .  زال ا و.  

   أم  ]93-179[  

ا    ب واع اا       ءو  ءع اوإ

س واوا  ا أ . اق وز وا  ام .  إ وا

مب واب          . ا ل  وا اق وز واا  ا 

إ.  

 150[ا-204[  

، و  ا و أل أ اآن وا واع واس     

  .وه. ام    وااق.ن

     164[أ-241[  

      ،ال اأ  ،ب واص ام   أ  لأ

ام   اد  ،  ا ،     .ا ا وا  اس

 ب امة ا ناما أ   ، .   

                                                           
   أ اء -1
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ا، و  و     ا و:  

وزا157 - 88[: ا [  

 ا   ا  ار  إ  ا  ، . أ و  ا  و 

ظ ا وأ ،وا .و  ،  وم   ،عا  وت  و  و 

.  ب )ا ( ،و ا)ر .)او          أ   

  . ا ا ز إ رأ  ،م ا ور وم .  أب

  ] 161 - 97[ :اري

   ة،      ر   اري، وق    أ  ا ن

أ، ا  ن. ا  أ  مز     ى  اوا.     

ا )ا ( و) اا ا (   ،ب  او  ) اا (

  .  :   .. ا  آ ون

  175 - 94: [ا [  

رث اا أ       ا    ا.  إ  أ    

 وأ  ور  ا  ار   ن: " دي ي ا ل. و  ه،

   ،ه  أن  ا  وا      هأ  رو ." أ   

  .ااد اء  ون. اة  وو ة،  وه ان،

 ا  ول . ا  أ أن إ ،  أ ا: ا ّا ل

  اوي  ول  .و  و،  و  ،،  زم،  أ دات  ن: ن

 :اأ  ، ،موأ و   ا وا.  

  ] 310 - 22[: اي

أ       ،يا ا ا ،ا   ،ن  ا 

 د ، إ  ا ع واف، واوا   را  وأ 

 .   و اد واط طن، آ  و. و اءات ر اس،

" :ر ك او" وا"   آنآي ا و  نو" ا"  ا  "

  ". ار"و
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اا ا :ا ا    

  إ و   أن و ، تا، و  إ ه ا و

ام  ا اي ام  ه، واي  إ ، ون           

وت  . ا  أل ا، و  ذ ا ا      اد 

 ،اوح وات وت و   ،وا ا  ءد ا

ا و ا   توا .  ه ا  ز  ذ ور

 ال اأ  ا واون، أ أ ا     ،ا  ا  ء

      ل أ    ا ن إ أم ر ،وا وا اوم

و  ءا .م ء ا و:  

واما ز أ 386 - 310(: ا (  

أ   ا  أ ز ،واما ،ا ،ا ،وة، اا  ا، 

 ب، أل او  : ن .او أ  ز  ا وا.  

 و  ار    إ  ور  وام، ا ر ز: ض ا ل

،أ ون وا ، ي وا  ،ا د وا    ،ا   

  .اوان ء

ا  463 - 368[: ا [  

أ     ا     ا       ،مي اا 

،طا  ،ا ،ا ،ا ،ا      ،با  ما 

ا. وط ا   ث  او  ، ر،  وأدركل  اه،  وط  و 

 ان،  م  ورت  و، وو و ،و ا ، و ه،

و  ء نا.  

ل ا :ن إ ،د ، ، ، ،ا   ،عن واو 

أو أ ظ  ،  ل     إ  ا   ، و 

  ،ذ م   ر ا ،ا و م   ،  ن     

  ،ة او ،ن او  ،ا  و  أ        كو إ 

  – و  ا  - ا رل
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ا ل أ ا :  م  أ       ا   ا. 

ل أو ى و ذ أ      ه  ا . ل : أ    أ  أ 

  .اب

ة و ت ك . "ا +ر"وب"و+ اا +

  .+ا   أ ا"و+  ن ا و"و +امء"و

ا د 702 - 625[: ا [  

أ  ا ا     و  ، ،يوف  اا   

 و  ص،  م.  ل اء أ  ض و: ا د  وه

 روا  ة.  

 ا  ا  ارع اا ا ا : ات  ا ا ل

ة ذو اا ا  ا، ا  ا ،وا وا   دةا 

ا وأ ا. ء و را  695 ا ،  أن إ   

 ح ة  إ ا"و +ااح  ن اح: "ت  ا. ة

و +ا" د او+ ا"رح اوا .+  
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ا  
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  ا .  

 ،ة م ا  :  

 و׃ا ر: "ووا و و وا ا+)1(  ׃أي وأ و

 ا  عوا اء اأ ط.  

رس ׃ ا ل اوا" ׃ ف واا   ل أ ن نال أ

  ام و ذ أن    ء ...  ء  ء

 +. أم ي

 ل  ׃ا׃  ا ، 2( أي ا(. 

 ا ا :  

 ،ة ت ن اف ا:  

ال ا" : ل ل  +)3(  

 ل ل    د " :           ا : ل اازي

4(+د(.  

و :"د    ل ا عا + )5(.  

ا  ا ا ن 6(و(:  

1-        عوا ب وا ا أ ،ل ا ا  أن ا

 دها ل ا  ادن ا ،عا  ا وإً.  

2-       ا   ا إو ،ا    ن إ  أن ا

                                                           

  .    ا ر ا   352/ 3 ׃رواه ا أ  ه )   1(

  .3 /365 – 366ن اب  ر )   2(

)3   ( 370: ا.  

  . :444 ال)   4(

)5 (ظا وى2/450: روع ا35/233: ، وطا طا ن2/450: ، وماء ا7/485: ، وأ ،

486ة ا314: ، و.  

)6 (در اا ام.  

ا  
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دا   م و  رة  يا ا ا.  

    ا   إن ل ا هن أ دا  ا  رةا   أ 

       دا  دون م ل ا إن أ ر، أوا  ا  ،اً ن

  .م دًرا  ا  ، و ر  ارة

 ا   اد،  ز  اد  ا ز      -3

ا   دا   و ،ا .  

    اده،  ه، و  أن  أو ب أو  وا

   ن ا ،اً ا  غ  ،ذ   رة  ؛ إذ   و 

 ا إ ه ودة أا   إذا.  
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 رة  ا    ا  وا دا  ا 

 ا.  

ا  ل ا" : وأم ،   ء أن اا  و

و  ل ا ادونن«: اَُْ  ُْْ ْنإ ا َْا أْ« ]43: ا ،

    ه   ه  إذا وأا  أن ا  ، ]7: امء

           و      ، أ

+)1(.  

 ل او" : وا ،ا   دأن ا ا   يوا

ن ا، و ن   ا، و ن اد   أ و

  .)2(+ا   أ ون اد

   و ،    ا و  ا  3(أ(.  

ا وا     ا ا أ:  

1-  ور ا    اً ، ن ا اغأن در ، أ

 ،دا  د إا    ا  ز أن  دا 

     م ، ر دظ  د، وإا  ا  وإ

ا و  إ د وامب ا4(و(.  

2- وا ا أ  دوا  ف   حأن)5(.  

أ   ا وأ   أن ل  ه أر  ل ه،  -3

  اا  ز  ن ا ا و ف ا أو ذ   إن أ

                                                           

)1 (و ن ا : 2/115.  

  .: 20/203 ،204ع اوّى) 2(

)3 (ر اا ن 204، 20/18 :اماء ا7/487، وأ.  

)4( وا وى69، 2/68 :اع ا20/225 :، و.  

)5( و ن ا : 2/115ع ا20/225: وى، و.  

 ا  
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   ع1(ا(.  

4- ع ا أو ص ا وا  ا  ن 2(أ(.  

5-  ،ى ا أن   ،ا    إ  ا  أ

  .)3(و اب اب، و ا  اع

 و–  ا –   ا  ًو  ً اا   أ

  .)4(م واب اه

 ،اعأم  ا ا وأ :  

1-  ل ،ءا  ًءا ت إا و ،ل اأم  اضا :

ُْن إَذا ُُ َِ اُِا َ أْمََل ا ا َْ َمَ ُِ َوََْمَِْ  آََءَم أَو َْن اَو«

ِاِب اََ إ َُُْْ« ]ن :21[ 
)5(.  

2-  ل ،  ن أ أم ا     : َ َُ َو

ٌِ ِِ  َْ ]اء6( ]36: ا(.  

3-  ور ل ا رض  ل رض، غا ن ذ  ً ،

 ل :َِْوأ ُِدوِم ِْ اَُِ َءَو ]اف7( ]3: ا(.  

4- ا و ح او  8(ا(.  

5 - ا و ع اا  دا  درا ا )9(.  
  

  

  

  
  

                                                           

  . : 19/261 ،20/225ع اوى )1(

)2( ر ان261، 19/260 :ااء ا7/486 :، وأ.  

)3 (ل اأ   : 496 .  

)4( ر ا502ص :ا.  

)5( و ن ا  :2/110وىع ا16، 20/15، و19/260: ، وا 188، 2/187: ، وإ.  

)6( و ن ا : 2/115وىع ا20/17 :، وا 188، 2/187 :، وإ.  

  .: 19/262ع اوى) 7(

)8 (ا 188، 2/187 :إ.  

)9 (وا 2/69 :ا.  
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ن اأر:  

ن وأر  :  

 ا.  

 ا.  

  ا.  

ا  ول، ا  موا ،وا       ا  ذا ا  

د    ا )1(.  

    ذ  و:  

ا :)ا.(  

ر ا ل : إن)ا (ا ا ،    ا   م

ظ  ا وع ا ،  يا ا أ ة وا ا  

   إع ل ا،         اد و   ر اد    

إذ أن ا  ه ء  ا ا دي     ،وا    أر

  . ) )2 ا ،وأ ا م   اد ، إ اد

ا أ  أن  ، ا و.  

  :»اْ َْأ ْن اإ ُْْ  َنَُْ« )3(.  

اا أ ا  ا؛ د وارى و اا  ن     : أي

  )4( ا ا أ ا أ ؟ إ ما ا

  

                                                           

)1( : ا   يا ل اد ،أ.ض ا  م  ض،)1/478(،1 )1426،2005.(  

)2(  :ا ل اأ، ا و)/3/1119(، 1، )14061986.(  

)3(  : ا 43، رة ا .  

)4(  : ا  :5/344.  

ن اأر 
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و  ف « :وَْ ََم  ِْ    ٍِْ  ُِْْ  ِا  طََُِ  ِ  ا 

  .)ََْ« )1ُروَن َُْ إْْ َرَُا إَذا َُْْ َوُُِِْروا

   ط ا  ا وروا  وا  إذا     : أي

ا إ2(ر(.  

م  و:»ْوُه َوَرد إ لُا  َوإ  ِوأ  ْا  ُِْْ  ََُِ  َِا 

َُمََِْْ ُِْْ« )3(.  

 أو ا    ا و    رد إ : أي

ور  نوء اا أم ل اأ )4(.  

آ و، د  دون     ل ا ،    و

   م ل وإ   د    و    ن أو م ر

 دهأو إ  ل 5(أ(.  

 ا ا  و:     ن أن   ا 

  ا«: اْ َْأ ْن اإ ُْْ  َنَُْ« )6(. ه  أ و

  نه إ وى ن وور )7(.  

    

                                                           

)1(  : ا 122، رة ا .  

)2(  :ما  :2/360.  

)3(  : ا 83، ءرة ا .  

)4(  : ي3/231: ا.  

  436 ات أل ا ص :  )5(

)6(  : ا 43، رة ا .  ص ل ات أا 436  

)7(  :ا   ر إ ا  لا   لا.  
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  ر اا:  

اوا    إ ا   ،  ذا  ا ء أام 

ه ا ن . ا إذا   ر أم ا ده دونإ  إذا  وأ

ا       ىل ا ط دا.  

ى ا  ا :  

  اه ه أن ظ   إذا ا  أن  ز ع ن ذ

 ن إن  قا ا  أو  ن إذا ، . ند اا 

 ز    م  و اون أ  1(ا(.  

 - ا  ا ، ه  وا  اوا  وإذا . وا

  .  اادث    د

 -  ا ر  أ   أو ا   أم ل ا وإذا

   وا ذ   أن   ذ ا أ  ؟

  ه   رو  ز    ا م ز   ل

 ع إا   م ادثا  ده.  

 لو :  ع وا و إ   الن ا ذ  ز

  ا     ن ر  أن   ا ا

إ ا )2(  

ا) :ا.(  

 ي و  به اوو ،م و ا  مه ووو 

،م نو ً  ،سا  ف سد  ،اا   تا

3(وا(.  

  

  

                                                           

  .أل ا  ا  اي )1(

)2(  لا ل إادي جان ا    أ ا أ ف ا2 .  أ  ا  را 

ز  

)3(  ا ل اأ، 1017 /3: ا.  
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 ا) :ا.(  

   و:  

 هو ا   ا:  

 از ا  ا ا ا ُد  ود ا   اا

 ، ز  و ، ز و ،و  و ،  .  

  أال اء
  اون: ال اول 

  ل ه، وراز إ ،وا ،يا ا  ا َُُْ ذ : إم

ا  دوا ذ  وإن ا ،ا  اا. 

 وأد   ازا :  

أن ا  ا   ه وا :  

  .أم  ، ود ا  اب وا: اول

وا «)1( . دل  آت ا إ ا وا«:   ،أ اب

  ن ،الب ا  إ .  

ا وأ :  روي  ا×    ن رآ  ا م أم

: " - ا  - ، ول   +إ   ن    ا: " ار ول

ا  +    ن  وا ن ا و ،ك ا و.  

ما : ض واا ا  أ    أم  ا ا

، و و ذ    م  ا  ا ا، و ن 

  ا أوم وا ذ  ا. 

مل ار :اا و ، ا ن إا وذ.  

   ذ  وأد:  

  .ك اا  زأن ا وا، و ا : اول

   

                                                           

)1(  :ان، ا رة ال :190  
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  لم  أم و رض﴿: ودوات واا   ل )1(﴾إن ،

× :"  و     ل   +و ، وا ك ا  

و .  

ما : و ، ا  بو   ا  عأن ا  ز

إم   أو   ، ال م : و  ز،  إ أن ل

  :   ه

أن ا   ، و  ن  و ن ه : اول

ا   ه قا ن وا  ق، وا وا.  

ما :  وثأم     ن ا ا  ن ا  ،ا

و د ن ا  ا إ  ل؛ و    و. 

 ن اأر  ا: 

  از ا   ا أ أن اأر، ا  م،  

  ذ  ا   : ا  و ن اأر  ا  ز 

وا.   سوي ا ؛إ َ ب واا ه أوذ ه اذ

2(ط(. 

 وعا  ُا:  

 وع ادا : ،ا  نما   ل اا   

 ُ وع ا ُوا ا لأ ُد، وا  ُ.  ذ 

 از ا ر إا   ،اا أن ا عوذ   إذا اء اإ 

  .ا ال اا، و أن ض 

  :»ن   إن ا ا أ«)3(  

                                                           

)1(  :اب، ارة ا :67  

)2(  :ا ح ا ،   ءا أ ا ر اا  وفا ا   ا   أ ،

4/538.  

)3(  :ا ،رة ا :43  
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 ل او ا  ا  × :" وم ا َأ  وإم

 َو ٍ َ ا  ة( +أّن أ   ( ُلا  ْ و ، ×

ا  ا.  

 لل اا": × و  ا إْذ أ+ .  
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 ةا . 

 اا . 

 ا . 

  ا:  

 : "ا ،ا اأ 1( +.و(  

ا ،وا" : ،ما ول وا إذا و  ،ء ء 

و :ن : ا و ،  ر نء، ود او   

ده، وو  ا :ا : ت ا  +. )2(  

 )+.)3رة ة ،   اء و" :  اوول 

 : اة

ء اا ا  م ؛   عد ام  ل ، 

مز   ازه ر4( .وا(  

  ازيل ا"لا+ :  ىا  ز  ،ا   اا 

  إ أن    أو  ،ن  :       ا ،ل

اع     ، و  ا ؛ م  ل  ، أن

                                                           

)1(  ا  :1/525 ، ا ازي، أا وء از  رس  أ)395: ت( ،و درا :  ز

  .- 1986  1406 -ا ام ، وت – ا : دار ا، ا ن

 و816( ، :   : ت(     ا ا ام ، 1/125: ات   )2(

اف ا ءا ،وت : ا ا ن–دار ا ا : و1403ا -1983.  

)3(    ءا ء أما  اوظ ات ا :1/23 ،ما  أ  ا   ي  وا)ت :

978( ، :اد   ،ا :ا دار ا ،2004: ا -1424.  

     ا  ا أ ا    ا3/269 ،    : اج  ح اج   )4(

  . :1416 - 1995 ا ،وت–دار ا ا : ا، ووه ج ا أ م  اب

ا و 
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  ل    أم  ل او ، .  إن : ا   

  :   :ء أر؟

اإ:    ادث، وا    دق ادة طا

 . 

 موا:  ا    ، ا   ا  .  

ا و ا  اا  ات، وا     

  ). )1 ا   اات إع أ ال ،+ال"

  ا،   ا ا ، ا ز   ا ا ق

م    ،ا   اء ÷وروى ه إ ا د  ،اي

ا ، ل :ا  ا   ن وإن .  

    نا:  

أ : ،موا   أ أ و ا ازول ا و ،

ا :"أ  و ،ت أر ت  اا+   ور ،

  د ن ،ا  د دي  ت ا اه اع، وأا

،  : و: "×واو  ي أ   2(+ا(  او ،

  ). )3ا    اع واف

وأ ء ال  ،ن     ؛ ل اء ه وإن تو

ذ   أم ، اا     أ   نا ا و، 

ذ  ز .)4( 

    
                                                           

ا أ و  : 1250( ،: ت(       ا ام ا ، 2/247: إرد ال   )1(

 د ،-   ،  :ر  ا ر ووا ا  ا ،ا : ب ادار ا ،  ا

و1419 :ا - 1999.  

وا"23434+،      +5/399"ورواه أ  ه  ،+"3662ب ا   +5/609"رواه اي   )2(

  . و"3/79+  "4453+،   ارك 

)3(   ا 4/578: ا ، ردر ا  ا    ر ا)794: ت( ، :   ، ا :

  . /2000 1421او،  ا: ا ، دار ا ا ،وت، ن

، 1400ا ام ،   ، د  –دار ا  : ا     ،   اا أ  ، 1/480: ال   )4(

  :د .  .  
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اا : 

 ،اا :وا ،ا  تال وا1(.ا(  

مل ا ،حا ب : "و ا ط  ا  رة

ر د  .+)2( 

أم ، و أم   ف : إذا  ف ا   أي ء، أي

  ز  ؟ ه، وا   ذ  ءا ا :  

  .اه أن ل ال  ز ه، و ا :ا اول

  :د و  ر اء، و ا؛ 

، و ا، ول ااوي،  أن ال   ×اس  ال 

ا ّا  أن إ  ؛  ث إ ات اا  ف و أن

 ا   إذ  و ،ا  ذ  ون أد ةا اد 

ل ا ف أن  أن ا وزورا، و  ةن ا   ا

   اويأن ا و ،اق واأنا   ل روا ف.  

 أن     ،  ا أن ف ل ا وا اي

وا ، و : أن ،لا  اوي، واوا ،ل، : وا  ُ

 ر وآ.  

ما ا: ه، وا ز لل ا ؤه،أن  ا  و

 ء، اا  و.  

ا ا د:  

- الر واون ا ة اإذا د ادة ا  أن ، 

،م  ا  ن  م ،  د  ن و ،م و

                                                           

)1(   رت ا  1/237: ا ،ويؤوف اا   ، ا : ا دار ا،  وت  -دار ا

، د ،وا 1410 :ا ،  :د .اان ار .  

)2(   م ت1/147: ا.  
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در    و ،  ، د أوا  ج إ  وذا  او

  ).)1ن

ن و أن م  م اه؛ ا ه، و ز  ا  لل ا

  ن أ   ،لل ا  ما ا  ل ا ولل ا

إن ا  ؛ا  ن ا ي؛ لا او ،ا  ،اا  إ

 ه وإ  ن ن  لُ أن    ، لل ا ل روا و

ق، وا و ا  لل ا ى ل ز   ،ا  :  أن

  )   .)2ل

 ا : 

  ي ا أ ل ا    ،ا :  و 

ا ا دون ا أدى ذ إ  اش، واب ام ،ز أن ن 

 ر نا  أ در  و ، و ، ا، و 

ا ،  ا  ا  : اء وا  در ا ول

     ،ل ذس أل، واا   رو ا آ

، و   اا  ا  وا  ء، وا 

ا ل ا ل    ، . و ،   ل ل  ز و

 ا ا  و دد او ا  ا ن ا ، ا 

.)3(  

   ء أن اا  .)4( 

 -  ل ا :لو    إ  ز أن  .  لل ا أ

ا  ن أ  ه إذ ز  ا .  اا  لل ا وأ

                                                           

 – ا : دار ا ، ا     ا، 5/2398: اب   أل ا ارن   )1(

  .- 1999  1420: ا او، اض

)2(   اا ا  و ل اأ  5/2398: ا ، ا ا     ،ا :

 ا -  ضا- دا ا ا ،ا : ،و1420ا  - 2000.  

)3(   ر ا 8/331: ا.  

)4(   ر ا 8/332: ا.  
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 :و ،و    م ؛ ل أو   الا    : 

اء اا  ن ا ؛اا  الا .   

 إ   و ،ا ا   و ،ا    و

  ) .)1 ار  اءا  اال اذة

   

                                                           

)1(   ا ا 13/162: ا ، ن اف واووزارة ا– اء، اد ا :45 ءا ،ا :

) 1404 - 1427 (.  
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 ا إ  أ :  

1. ول اا :  . 

2. ا ما : وا . 

3. ا ا :  . 

ول اا :ا ،ا  و  اعأم:  

 ا ز  ا ل ا، أمل  إاً اء  :اول اع

 ةا وا .  

    .   أ    :ام اع

  . ا ل ف  ا ظر  ا :ا اع

    اول اع  ا أن : ا واع اول اع  اق

 ا ،وا وا  عا ا   رظ ا ،  أ   

 ا  عول، اا و أو    .  

و ذ ا م ه و اعما ا  ا      

،ا    »َذاَوإ َِ ُُ اُِا َ َلَْمأ ُا ا َْ َُِم َ َْأ َِْ 

َءَمَآ َْوَن أ ُُْؤَآ  َنَِْ ًَْ وَن َوََُْ« .  

ا ما :ا اا  

 ا ا ار و اد، و ا وع  ن ا وا

 أ  ا  ل، اوا ن و   ا 

  .اد در غ   و اد،  اة

و  ا  و    ر  ءا    

  .  و ا  وا ا أن إع

    

ا أ 
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      ا ":و ا ن    ا  ا ل

  زل ا ؛ م    ،ا و   ا إ  

  ا  وا أ ، إ أ إ    درت ا ن ذ؛

ا و ط ا.+  

 ز  ال  ا و": ا ر  ا ا  ول

 ا+.    

ا ا :ا ا  

و  يا  ه آ ،ا  أن  ا  أ  .  
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   ا  أن  اع " :و  ا ن   ا  ا ل

 و    وأم    ل  أن وا ،    و     ن

       ه   أن أو اه  و ه و ال و ف

   )1( .و  ا د   وا
  ل :"   ءا  بو  َء ا وأم    ادونا 

  .  + ن   إن ا أ ا ":  و  ا ل

 اع اع  ه ا": ا اي اد   ا  أ ل

ل إ    ، ع وذ   ،ع اوا :     .

       أن    ا  :   آ   ول

 ذ م ،ه وا  د ا   ،  و    أو  ا 

 عا  م ، عوا  غ، ا ع وا+ .)2(   

 ق ا أ  ع ال وا داود أ : ل:"  عأن ا 

 ا  ء  ا ×  و ،أ      ا  ،  لو 

أ : م و   ري وا و ،وزاا و   واأ+.  

   )3(. +ال د  أن ا    ":ول

 وأن ا،  أ   ودا  ا أن  اس أ ":ا  ا ول

ا  ا  .و  ل اْن«: و َُْْزََ ِ  ٍءَْ  ُوهدُ  إ  ِا 

لُْن َواإ ُْْ َنُُِْ ِِ ََْوا ِء  »ا4(+.ا(  

 :   ا ة ا   اا وات

   :» ِْا َ َِوأ ْإ ِ ر  َإ إ َُ ْضَْوأ َ َُِْا «.  

                                                           

)1 (ا ا  لأ ا ا  ا )125: ص(.  

)2(   إ ا  رب ،ا  ، 2/137ا   

)3(   إ ا  رب ،ا  ، 2/139ا  

: ت(  ا  ا  ّ اي ا اي ا .  ر ا ا  ا ا) 4(

1376(.2/470 -471.  

 اق  ا واع
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  ،  عا  د  تا .و ي اا 

   ، ع أنا ر اا   تا   دا   

 اع  اق ا   . ء  ا ز و ، اه

وأن ، وا ا عا   د أ و  

 اد  ارض  ا ا اا ا ا ص.

و   1(. ا(    

                                                           

  .7/352ا،  ا ار    ا آن ،  اآن إح  ان أاء ) 1(
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وا ا ه ا  ءا ا، ا ذ  اوذ،  

  اب إ ل ، ا ذ  م ل  و،  ذ و

ا   ذ را:  

  . و رأي ا اا: اول

موي : اا ور ل : ان ار ن ا ا و

     ا  وا  ،  ا أن ا  وذ

أ ،  أن ا أ   وي أنا ا أ  اا و

  .  

ل: ا ا  و : اإ  ا ا   

  را،  ا اوم  را ا  ام سق أن اوا

 ت اف  ،وت ووا ودوم اا  أن  أ

 إ مر إ  إ   ا   وا   دا  ا

ل والا. )1(  

ن و ه ا  الا وأ:  

وا  ا   ،ذ   اءإ أم   ذ:ال اول

2(ا( ا  ا وأ)3( وا)4( وا)5( .  

                                                           

)1( ا ا  ، ب : ا و 8/97.  

)2( ر: أمر اا  ررد ا ،  ، ا     أ ،1/48، وت ،دار ا،2، 

1412  1992.  

)3( أم :  ح  ا ا،ب، ا      ا  دار،1/32 ،أ 

ا،3، 1412  1992ه.  

)4( أم :وا ح ،آداب اا ،ا   ن وأ ا ، 161: ص 162،:د. 

  .2002ه :2، 1423  ،ا ارة ، ا وا،  ا  ادر

)5(أم :وا ى واا ، ان ، اما   ان  أ ا  72: ص ،أ، : 

ما ا م، ا وت ،ا، :3، 1397.  

ا  ا  
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مل اا :  عا و، ا  ا ا او وا 

1(وا( .  

  :أد ا اول

ب ذو   ع ب ال أا،  ذ  و

  :إن

1. ع اإ،   و    ءا  ا 

 إ  ز   ن ذ  ا  ذ  ا ا 

 رما  ت2(وا( . 

إع ا  أن  أ   اع إ     ذا   .2

 ر  د    ا ا ذ  أن و  إ 

  . ))3 اع   إ     اة

 و م أن ا ،  ر و×،     د و

ا ب وا،  وا ا  ور  ا ي أووا

ا  إ    ي أوا  و،  و اا 

 .))4ل

 ا  ور ا  ب طل إا ا   أم   و  

ه وم5(أ(.  

  

  

                                                           

)1(ر: أمر اا  ررد ا ، 1/48.  

 ،   أ   أب ا،  ا ،إ ا، 1/32، ب ا، ا ا: ما )2(

4/201،  :اإ ا  ، ا وت ،دار ا،  :1411  1991ه، ل اأ  ا ا، 

ر، در  ا    ر ا ا  8/374 ،أ، دار ا، :2، 1414 1994ه .  

  . ، 1/32ب ا، ا ا: ما )3(

 ،168: ص ،  إ، م ،وإرد اد إ  اد. ، 4/202 ا ،إ ا: ما )4(

 :ل أ ح ا، ار اا، ا، :1، 1405.  

 ،دار ا،625: ص ، أ اس أ   ا   ا ا ،  ،ارات ا: ما )5(

  .1978ه ، 1397 وت
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 ا أد:  

 هي ذع ا ء أ لا،   أ  م ا

ّوا  ّا ء ا ا  ّدد ا،   

 أ ،  ىأ س ،و ا  دو ،و ا را ،... ؛ و

و   ،و اّ ،وا ،وا،وء ، ن ا ووس

ن وراء)1(.  

  اا ر  أن إ  ء  ع أيز ا أم

ول اه وا   ا وا و ال  ا ف ا ا

ت و   ادثا  اا اا   م)2(  .  

وا دا :  

  ا و  ل أ يا  ال اوا، 

 ا ة أد،  نه اي ذع اا  بو:  

  ع ءاد أم م  عد اام ا ،  أّن وا

ّ  ا  ّ اأ ّ ّا ز  م  ّا، 

ّو، ّدو، ّو، ر إأ ،  ّا ز  ا  وإ

 إ  اه و  ّا   يا  أ  ا م ه؟ و

ا  م ، عا  إ ا ّ لا ا  ، 

د ا     أ ز  ّن ا)3( .  

 و " :ا  ّدد ا  أ  +،  جا او

ّع اإ ، ؟ود   ا  عا    )4( 

                                                           

:  ، 1/220،  إا    ا،  از ،اوض ا  اب   أ ا: ما )1(

  .دار  اا،  اان

  .72:ص ، ان ، اى وا وا ،162: ص، اح ،اآداب ا و: ما )2(

  .ف ،، 1/221 222 از ،اوض ا: ما )3(

)4( ر م1/224،ا.  
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  دّل  ّ أّن إ  ل ،و  م،  د ّا و

  . ))1 ااز   اب

ّن اط ل  ،أ دى أن ا    اا ا ا ل

 او و و  ر اأ  رام  رةّ،  

ّق اّد اوو  د ا2(و( .  

   د ا  ن ما د  بو 

ا، ن ؛ل دوم  واو ،ى ا إ " : ف

ل م   اا اا  اادث   ت ا او

و + ، ون اا  اب اأر   و، 

ص ام  ل ادثا  ءوا،  و    أم 

ا ا  ا، ا اا  مر   عوا ا ع

   ادثا  اا.  

    

                                                           

)1( ر م1/225 ،ا.  

)2( ر م1/226 ،ا.  
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  ا  آ:   

  و اا  إذا م أن ا  قا ا   م

  .إ ظ   ا  ،ز  أن ك    ظ و  ه

ا  فوا او إ  و  أو م ، ا    إذا  

 ظ.  

 د، ووا  ا إذا ا  فا   و

ا  ق ا إذا  از ا  قاب. اوا :  ل ذد

  .)1( .اف

ا  الا أ:  

  .ا رُ  و  . ا ازُ : اول ال

  : ٍة، دٍ واا

1 -  :"دع   إ   +. )2(ن رأي ا ا    ب

 ،ف ا رأ .  

ل وا ،ٌ   أن َا  ُُ َأ    ك  ِكا   

ع وا . ُ  .  

2 - دا اا  ّذ ،ا م   در - اا  ا - 

  .ه

:     ادَر؛  ُ اد،    أذَن إ اَ أن - 3

   ُُ ا  مه وُ]. 43اَُْ{ ]َن ُْْ  إْن ا أْ َْا{

 م  أ ا.  

                                                           

   - 2005 1426 :ا او. 484ص.ا ض  م   ض ا   اي ا أل)  1(

   ا ر   ا  ن وا وا واي أ رواه )2(

 ا  
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 و ا،  وُ  و  ا  ُق إذا إ ا  ،ُُز  :ام اُل

ْ أو  ّْ   رأٌي .و  ا ،ُ رها واُ  . و  ُ 

  .ا ه ّ ق ا اء

ود :إذا أم  ْ  ا  ،أو ا م  ْ   ٌ  ٌ 

  .ا إ ا ُ ُ إذ اّ؛  ُن

  ا  ا   ُ واّ ت،  ا   ا از  ا ون

     د.  

 و .   أ أو َ   دون  ، ا ٍ اٌز :ا اُل

   ا ّم1(. ا(.  

ن :وا ا    أ    ا.  

  .وا ا أو و، اُّ َ ز: أى أاٌل وك

ُال :واا ،ما اُز: و ا   ا   ،  و 

 أْن وإَُ  ،  أْن إٍ   ا َن وذ اُ؛  ز ْ  ٌ و م إذا

ك َا .ُز و  ك ا  ر  ال ه. )2(   

  

  

  

    

                                                           

   - 2005  1426 :ا او. 485ص.ا ض  م   ض ا   اي ا أل)  1(

   - 2005  1426 :ا او 486ص.ا ض  م   ض ا   اي ا أل)  2(

.  
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رب ا  ا  
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د واا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اف
م ا را  

  

  

  

  إاد

ت اراا  ط 

  ر  ا  وال

 ا ادس
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 اد
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 االجتھادتعریف : الدرس األول . 
  
1.  دا ا :  

  ) . ،ء، دال: (  دة  اد

 ن  ء و  ا  دةه ا ل :  

 ج ا س :  

  ".1ل ا واد: وا اد"

 حر ا و: 

  َْ+.2ُل اُْ) اَُُ(َو ) اد( "

 بن ا و:   

"ا ا  لا و ا ط  ل ا+.3  

  :ا اد .2

 ا ا ل     ادوردت ت ة  ن 

 ره ا و ،وأ:  

   اا  أ 505:  

 رة  ل اد وااغ ا    ال، و      اد"

ا :   ا، و ل ا :    إ    و ،ل

  ط  و ل ا  ءف ا  ر ا  ،د  

ا  دو. اا    م    ا  ل ا أن ا

ط   +.4  

   اديا    515:  

  ،َ   َُر  َ ا :       ِ ا اد"

 ِا لا  إ َِدا 5.+ا  

                                                           

 .461/2: للجوهري الفارايب ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  1

  .63ص: خمتار الصحاح، زين الدين أبو عبد اهللا حممد احلنفي الرازي  2

  .133/3: لسان العرب، البن منظور األفريقي  3

  .342ص: املستصفي، أليب حامد الغزايل   4

  .157/1ّالَواِضح يف أُصوِل الِفقه،أليب الوفاء بن عقيل البغدادي   5
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  يا ا 631  :  

"  و  ا ا  ء ا ط  اغ اا 

 ا  ا ا "1.  

  ما  1252    

  ".2ل ا  م     ا اد"

  : و ار اة د  اح
 دا  :"     ظ  و   ل ا

 د +.3  

 دا: "ا ا  إ  ل ا+.4  

                                                           

 .4/218: األحكام يف أصول األحكام لآلمدي  1

 .205/2: إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول للشوكاين  2

  .398ص: الراجح، عبد الكرمي النملة، مكتبة الرشد اجلامع ملسائل أصول الفقه وتطبيقا�ا على املذهب   3

  .71ص: القاموس الفقهي  4 
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  االجتھادأنواع : الثانيالدرس. 
 

ام، واد    د من اد   م و ا   اد

  ا و ،م   د        ا  أي، و

 دأا   إ  دواأيا ، : ا. 

 دا ما  ) ا  ورد  دا( 

   عا ا دوا "        ادا ا إ  ل ا 

ت أو اا ا ن     1+ا إذا ا    اغ اا  ؛

 إت  ا ا      اد ظ ا اء ن  اآن أو ا ، أو 

  . ا  ن   . وا  أر اد 

ا ا   ا د؛ واا  ن  ا   ا و

  ها د   ت اظ ؛    ا ا  ا 

 اء   ل ظوا   ادا   و ،  ه .  و

          ،وا ا   ن و ، ن و ، ن

ده إ  أن ا  ظه أو  ول، وأن ا ق   أو   

 ب أو وا ،  أو إط  ا و ،   ه، وا

و وه اف  ااد و ام وذ  دت        أو ه

 ذ  ء إرة وارة وإو ،ق و  ظا. 

 م ا إ إ ، ر  ىص أم  ن إذا  ا  

ا   ال  وا      ذا و رض،   ارض

 2 .وا  

  ا    ن    اد أ ا ام ا ت ا ن  

وط ،و  وا اا  واةا ودر او  وا ا 

 ا إ ر اا× .  

                                                           

  .67ص: والتقليد والتلفيق واإلفتاء، حملمد إبراهيم احلفناوي االجتهادتبصري النجباء ب 1

  5ص : املهذب يف علم أصول الفقه املقارن، للنملة 2
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ا ا  إ  ي ل ع أندا    وا ا  ود 

 إ و وط ا   إ ص إا  اضا 1 

 دأي  ا) م  د   دا( 

 دأا  ي ا ول و و  أي،      أم   

 أن اد اأي را   ذا ُن ا ا ن  ول إ ،  إ م

ب واص ام إ ا،        ا ن ا ا ا  و

  د  ،      ذا  ا ر د ا   اع اول

  صا ا   أ ، و    رة  ة  

 م .  

   عا ا دا     ا ا دا إ :    فس وا

  :وه  أ ،وان واح واب

 م  اب وا   ،ن    د ق و إ: ا  اد

ا ص و  ع    أ ا ل اه ا   

ا    دها     ص ورد م      ،

   ا  ا  عا  ا  ، ا   نك ا

 ا  ا.  

 ل ذو س ا با  فا  ، و  ا  س  رة

ا   هو،    ما اء ام  ا ؛        ن

 و .إ  ا  راتس ا  را ، و   ا  رزس ا،  

 ا  تر وادوا ا  وا ن ا2  

دا  ما :      ول ا  إ  س   

         وذ ا  إ    أو ، س   ررة ا 

  ضازه  ،وا  سن ا؛        ا  د  ن

 وُك   سا  ذ إ ورة اسا .3  

                                                           

 68ص :تبصري النجباء  1

 . 161ــ  1 إعالم املوقعني عن رب العاملني 2

 .203ــ  2أصول السرخسي  3
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ن   ا   ال      ا اى: ا اد

  .   د  ه

       م  ف، و أو    ا  إذا  لوا   آنا

 ن ا   وا ء ا1ا  

 ع ارع    اا  : ا  اد

، أو ا را  ا ل د و .  

  وذ  ا   ا؛  أ  و ون      

د ا و ا، وأ       و  ذ×  م  ه 

 ن ذ  ن2.ا  

 ا  از ا و       از و ص م   ن ذ، 

   إ ذ ا ر  و      ان أ سا   ظا 

وذ  إ از ا  ا، وإن ن   :"ا  ء  ا وأ

  أ اب، وما  م ا       خا  ب، واز ا

  اع، م    اب وا  ر اص اال  

       ا  ا م ،ا ر إ  ب، إذاق واي اأ 

 3.+و إ ا  واار

   

                                                           

  293ص : املوجز يف أصول الفقه احلنفي  1

 292/ 4: املوافقات، للشاطيب  2

 617/ 2ـ: االعتصام، للشاطيب 3
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 االجتھادأقسام  :الدرس الثالث 
 
 أو:  دأا ر أ. 

 دا  ا  و  دوا  دا إ أ إ 

و ا ا ذ ا را ا أ :  

  ولع اا:  . 

و       ا  ؛ال اوأ ر و ب ا ا أ    

دا ا   ،ازلا  و ،م  اا    ه ه ده

أ   ا،ا    أ    و إ ا  اأ   ،م

ا  غ يع اء، وا     ض  دىو ؤغ ا دا  و ،

ا  ل ا × :»إ ّن ا    ُدَُ ِْ ٍََ َِِ  سَرأ َ ِِه اَِِ 

ََِد َ «ِ  ل ا و ،د   ال  ا س ا و   

 ط أ و ا :  رضا    .  

 مع اا :  ا    . 

       ه وأو اوأ و    ، رف ،   

ا  وس     ا       أن ن        

ا  و ا    ا ،  ط  دا    إ ود وا

ور رهو  ،   ا     ه وط .   اب   ود أ

 او ا ا ام ا را ا.  

 ع اا :إ ام      . 

          و وو اى أ   ،  ،و  ،  ر

 وإذا و ،       ا ن أ او ،ه أ إ  ل  إ م

     إ    أم   و ،اء ا ل أ و ،أ ا

 اب وا وا م  ص إ  ،ه ص          

و ،وا ا    ا  ،رعا   مو ا ا ه ا
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   ا    ؛  ذ ى إ ص، وا  اا

 رض    .  

وا ن   أب اه واق وا ا واة، وء  

ام  اا أ    : ل، و ون ، و  اد ن 

أ إ ا  إ، و  ل ذ  إ، و أم أو ع   

  . ه، و    ا، و  اع ه

 اع اا :إ ام  ا   ط. 

  ه ا ووع ىو ا    ا  أم  توأ ،

  اه، ن ذوا اب وا      و اك           

       ل    وإذا رأوا ،ج واا و   وا

ن وو و  وإذا رأوا أ ،ا او  واأ ا إام  و

 ا -   ا وا      -رأ    واوو ، اأ 

 ،وى ا او إ  :   هم  و ،  أ ا

     ء ا و ، إ ذ  أ   ،هم اه وم

 دما در  و ا ر  . ... 

  م  : دا ا   ا إ   ه أو  

 و   إ  :  

 ا :  

  ر  يا دا   ا   ا   .      

  دا ا ا  .  

 ا و ا : 

 ر   يا دا      ه ا  وإ ا  

   ا ذ   و   أو  ب أو .      درا   

 در    ابداا  

ا و  از  ءا دا  ا أ  نا  يوا ،

ازه و.   
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 : دا أ  إ ا  :  

 ولد : اا ا  ا. 

)  ل"جا+" :ع، أي إا   ا ا   ا    ا 

           ن  ،تا  ا  أن ا  إذا ا  ، دو 

ن ر  ا  دأو   . +و    ن ا أن   او

   ،   رج  أم  ، ق اا  ي ط  ،عا

 د   ا  .  

ال ا" :  عا ادوا ا   ف +  

   ما دأا ا  ا،  

"  و ،ج إ  ءوإ    إزا و ،ا   ذ ا

اا  و ،ط   +   

أن ل م ظ  ا ، أو ن أوف   ا    وه(

     و ، أو ص ا ف  ظا  ؛ا ظ  دل

   و ، أو  د اا         و ،ف واا 

:  ا  و   ل    . وا أ  مر رن  : اا اي ل

"ر ا+  

   ا ن ا أن وذ         ؛ا  ه  را ا

د   ء يا اا   ء  ،        ،

  . ه وب ره

 ع اا : دا     را و ،ا  ا   أن ا إ

 الا    و ، جأ م ؛ ض  د ا1ا   ،ا

 و         أو ا ا س ذي اع ام  ،وإ ، 

  1).ا دا، وإن      ا ادال 

 اع اا : د ا        ة أو  ا ن ا إ 

 إ :  

                                                           

  .22ــــ  20ــــ 19ــ  12/ 5:املوافقات للشاطيب 1
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  .  ل   اء ، و   اء  ل

  ف  از     اول و  ف  اء،وأ ا ام     

  وا  ا اول ااز،  اد

ا ز :" ل ا  ،ءا  ل   د  دإذاا   

أو   ؟ أ ء و ا:  

أ :   ادث  ن ام م ،وأ وى ا ل ز، و

ل ا و ، ون  × ":  ا ان،    إذا اأ  ب

أ   وإن ا.+ 

مو ا :     أ ل ا وا ،    ا ء وا  ز 

أ " :إ       ك أنإ.+  

و ا :      و إ ة او ،  وعا   ز ذ 

   و  ز   ال

َِْ اََِ َوأِِْ اََُْ َْ-  ُِ أْو َُِ  -َواَ اُِ، َوأن َذَُ ُِز 

    ْا َُدوَن ا ََُُأ َِْن ُوَوإ ،َُْ ْ انَْا َُِ ْن ،َِاَز،   َواََا َََ

ُْأ َُوا ،َََِ ُدوَن ََِِ ُزَُ ،ََِوا ،ََْ1.َوا  

 ع اا : دا     و    ا ا إ 

 إ و  أو:  

  و ،زم وا .  

آم  و و  و ما ا ول، أا ا  ا:  

أو ن ه ا  ص  أو  ، وا  ا        .1

   ذ إذ  د اا      ب و    ة إذا 

. 

2.     م  إن ورد  ه ا  اردا ن ا أن  و  ،

 ×" :   إ ا أ   .+   ا   

     ،و  و    ة ا ا  هظ ا ا 

                                                           

  .125ـــ  4/124:إعالم املوقعني) 1(
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  و  ةا د  ا  را  ا ا  ا و

  و ×  ا . 

ن ص     اد أ ن ا ا    اة ن   .3

ا ا. 

4.    وا ا  و   ازل، أوا   ا ن ا أن

 إ. 

  أ ال  اطت  ذ    ر أ ا ن  

  1.ذ  

 د: دن اوا ا  :  

أن ل ا   و وه    د  : ا اد

ط   ا م      

  .2 أن  ا ما   اف   اد: ا اد

  

    

                                                           

  .484ــــ  481ص ":معامل أصول الفقه عند أهل السنة) "1(

  .8/14إحتاف ذوي البصائر )2(
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  وحكمھ االجتھادمشروعیة : الدرس الرابع 
 
  و دأدب اا :  

  ح  أ  و  ت   « :   :ا اول

«    و ، ف أه ل و   ع أن ا   ،

 أن اح إ           ا ، ا  ح   ذ، و

ا.  

ما ا:   : »    ذا ،ا  ورو  وا  

ا   «
1  ن ا و ×        ،إ    ور أ

  .ر  آرا  ن ه أب إ ااب

ا ا:   : »  ل إنوا ا دوه إ ء  ز ن

  ا وا  ن«2 ،       صا   زع واأن ا  هوظ

 ور  ا إ  زعد ا ؛ ×   و  و ،  .  دوا

   اج  دإ وا.
3  

  و دأدا ا ا :  

إذا ا ا ب  أان، وإذا    : "×ل رل ا  :ا اول

أ   4.+ا  

  ل ار  ×        أداه  أ  دها  إذا أ أن ا 

وإن ن   ا  ا     اده إ أم  ه، وأ   ا؛

.  

                                                           

  159:سورة آل عمران، اآلية )1(

  59:سورة النساء، اآلية )2(

  4/51:الفصول يف األصول )3(

  1284: باب ما جاء يف القاضي يصيب وخيطئ برقم: أخرجه الرتمذي يف كتاب األحكام )4(
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ما ا :  ل اأن ر  ا ذ ر  ×   إ  أراد أن 

ن  :    ل. أ ب ا  : إذا ض  ء؟ ل: ا ل

ب ا  .ل :  ل ار × . ل :    ر     ن  و ل ا

ب ا .ل :اآ و رأ أ .  ل اب ر ×  لره و :   ا

ل ار   ل ال رر ي و1( .ا(  

  و دأدا ا   :  

ار  × أم :   و ادا ا   اآن       :ا اول

 اء    أل ا ور  أي أ أ  ،ر ى  .    

 ل ذ و ،   رآه: »    ُ  ىأ  ن أن  ن 

  «2 ارض

 ل او ×" إ   اب  لم  + رأ  ن م.3  

ما ا:    نء،      أن ر  ة وت ا ،

 ا ط ،  وا اء  ا ،د أ اة واء،    

ا  و . ل ار أ  ×    ي ل ، ا ذ"   ا أ

 أوأ+ لو ،" : ا +.4  

  و أددا لا :  

  ارهوا  ن ،ا  زأ  لن ا د 

   ا دة، وو  آن واص ان م وذ ،ا ا 

   . ا إ   اص ادوو   و دة، ن 

   

                                                           

  .أخرجه الرتمذي )1(

  67: سورة األنفال، اآلية )2(

  23-21: ي وأطوارهاالجتهادالفقه نشأة  )3(

  .430: أخرجه النسائي يف كتاب الغسل والتيمم، باب التيمم ملن جيد املاء بعد الصالة رقم)4(
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 ا د  

  : اد   ال

     ا  ا  داز ا   ا ر ءم ا × ،

 ازه  رو ا اا  ،ه  ازه  اوا .    وأن ذ

  ظ ره و  و .      ،ل اة ر  دع ان وو

 ا  روي ×  درار  و   ،   ذ    أم

  وأ  روي   +.  ا  ق  أر×" :   أي، ل 

× :   أن ،ا   ص وا   أ أم . لو :

أ وع اد +. ، وإن أ   واةإن أ   ت"

      بذ و   ل ،و  ا         أ 

ا إ .       د واز ا  ل ء إ  ر إن دا و

 ار اإ ×.  

واي    “: م ل ا   : و أال ا واء  ازه

ا   دان ا ا ”  

ذ  آن اا أد و :  :»      وا نن ا و

   ا إإذا ر  رواو ا  ن ط     م 

و« .    ا أ ا إن   ن   « :و « . رون

  .»إم أم إ اب    اس«: ه

و ا ا : ×" :  أن  و ن إ وإم  أم إ

  أ      أ     وأ    ن أ

  +.    أ    مر

 أل  ا أ،   : "و أ  روي  ا  ر ا  أم ل

  +.ن  ا  ا، وإن    و ان وا ور  ن
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  :ا ا د

 ر ره  وإ ،رة وو  ره دا  إ 

و.  

ولر ا دا  أ :       ت، اوض ا  

راب أا  و ،ا ا   دو .  

      ن أن  ا ام  ،ا   ض دن ا وإذا

د ف  اء ا  اد، م   ا  اازل     

  ا  د اا ا و  ،اتوا   ا  جوا .  ودل ذ

ا  ا   .    ا اوأو ، ا أ ،ذ   وإن

.  

أم  أن ن          “: و م ام   اء

  .”د  ا ،ن اد  وض ات

  .ره  ورة و  اب اوا ن  اد 

 و ر ره دا  :   ا  ل :   دا

  .ض  وض  مب:  اء   أب

ولب اا :  ، ض و:  

  .اد   م  مول اد : اول

ا ن  : م ه ا ا    ن ، ا    دا

 دا   ،ود  ر،    . إا  ن دض ا ق ن

اا  ن وإ.  

مب اا :       رةا زاو  رة إا  و   ض و

إ  نوا  و ،را زاو  :  
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أ  :    ضا  ،ءا أ  ،د  إذا م

         ه أو  بن أ ، ال    وأ ،

 اأ ض، وإا.  

م  :ا     دد ا د  أنض ا ن ،

  .ا      د .  

ب اب: اا و.       إ  ،ازلا   ا  ن

  .   اول

 ط د   ن إذا وذ أ ا ن دأن ا  وزاد .

 ا م   .  لؤوس اد ا ، ا   دا و

 .ا ذ ا ،م ن   ن ون
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  االجتھادأركان : خامسالدرس ال 
 

أو :ا .  

ا  :  

          ؛ أي إ ر وي إ ى، وي أو اا م ءا ر

واأ   ؛ أي نأر  ن رة، وا 1، وا.  

ا ح:  

 ء اا   اا  2ا .أ و :  ءا ر

 رج و ،ط ف  اا و ،3.  

م : ندأرا:  

ا، :"و ( 505ت ( ا   ء  ا ادأرن 

 وم ، دوا4+ا.  

  .ا: ا اول

 ا ا  ) 756ت  ( " :   ا :     ا 

  .، وه ات  ذ5+اد

غ و   ا  ا " :   ن)  772ت (وذ اي أو اي 

ا 6+درك ا.  

ما ا : ا.  

ال ا ": د       7+ا.  

                                                           

  .185/ 13: بن منظور،ال :لسان العرب 1

  1963/ 5 :لعبد الكرمي النملة :املهذب يف علم أصول الفقه املقارن  2

  .112ص : للجرجاين" التعريفات" 3

  .390/ 2 :أليب حامد الغزايل" ستصفى يف علم األصولامل"  4

  .579/ 3 :لعضد الدين اإلجيي" شرح خمتصر املنتهى األصويل" 5

  .529ـ  528/ 4: جلمال الدين االسنوي" �اية السول شرح منهاج الوصول" 6

  .390/ 2: للغزايل" املستصفى" 7
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 ن  ا      اد وأ " :(        631ت (ول اي 

ظ د 1+ا.  

 ا م  ض ا: " و   ا     با ا

  .+2 وا  ظر   اص، أو رض اد  ظا

ا ا : دما  

م ا  رة  ل اد، وااغ ا       :" ذ اا أن

       ا  : ال، و  إ    و ،ل  

  .ا   ذ: ا، و ل

      ا ط  و ل ا  ءف ا  ر ا 

ا أن ل ا  ا    م ا   اد ا، و

ط  +3.  

  

    

                                                           

  .164/ 4 :أليب احلسن اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام 1

  .448ص : لعياض بن نامي السلمي ،أصول الفقه الذي اليسع الفقيه جهله 2

  .382/ 2: للغزايل" املستصفى" 3
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  والتقلید داالجتھاالمكتبة األصولیة في  :السادسالدرس. 
 

      و   ا در اا  ه دا   وا

أ ا   رس، و: 

ا ا:  

  صا   لا  ل370ت(ا(.  

  ريا ا  دويل اح أ ارا )730ت(. 

 ا  ح ا زاما  )793ت(.  

     ج أ  ا  لا   وا ا

  .)879ت(

ا ا:  

 لا أ  لا إ  ا 474ت( ا.(  

  ل اأ  لاا  )543ت .(  

  ل اأ  ورياا ر  )595ت.(  

  لا  حا )684ت.(  

  تااط )790ت.(  

ا ا: 

  ل اأ  ا  اا )478ت.(  

 ا ا )505ت.(  

  ل اأ  اي )631ت.(  

  لج ا ح لا ميَْ )772ت.(  

  ل اأ  ا ار )794ت.(  

ا ا : 

  ل اأ  ةا اءا   )458ت.(  

  ظا و ظا روا  )620ت.(  

  ل اأ  دةا  )652ت.(  
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  وا  ح )716ت.(  

 ح ا ا داوي )885ت.(  

  دتأ ا ا "دا وا+  :  

     ل اداا  واوخ ُ  

  ).1061ت(

  أ  ا دا  واي )1176ت.(  

   د إد ادإرا م )1182ت.(  

  أد  ل اداا  وام )1250ت.( 

   وأ ا داا  ا    
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  شروط االجتھاد: الدرس السابع 
  

ا  ي اغ ا و   . ن و ءا  

    و   أن  وإ واى، ا أو اى، د ا

 إ د درا   ا  ا وا  ا.  

ا  ا: اء اء واوا ل أ   ،و رب و 

ذ   . ،ذ ا :و. ا  :»ء أ اط«1، أي: 

2.  

ا ا:    دو دا او   ،دهو 

  .3ا    و  ، ر ون

1.   و:  

  :إ ا   وا ان 

 أو و و   و   و ا: ا اول

ا .و:  

 ا:   ن أن ا ، ن ددة، ا وا 

  ،دةا و أ  ل ى ءده اوا.   

 ال و إ ا وق ، ان ا  اد س

×،و    ،و   ا س، إأ و   

4.   

 غ واا:   ن أن ا ً 5،    

 صا وا ، وإدراك  ا  ا 

،ا و  ن، ذ و   ،  لا  ا ا 

                                                           

   .18:سورة حممد، اآلية 1

  .3/260مقاييس اللغة البن فارس،  2

    .134ص : ، أصول الفقه، لعبد الوهاب خالف1/120: لآلمدي  :اإلحكام يف أصول األحكام 3

  .150:د العزيز بن ربيعة، ص، لعباالجتهادشروط  4

  .62،63:نادية شريف العمري، ص. يف اإلسالم، د االجتهاد 5
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  دراكا ،وا و   إ ا. ل ا×": ر

و ان   ،و ا،    ا  : ا  ث

+1.  

ما ا :    ا ا وا و  و

  .ر  إ و أ وو ، و واد

 ا ووإ :ا ،ا      ا و  ذا

و ،ا ا ا أ   أ: 

 با :  

  ن أن ا  ب ا ، م را ول اا 

  اآن  ف أن ا  و .اى ادر  إ  اي

 ا       أن    ، ا وه

 .ا   ا ات و ر أن

و    أن   ب ا  :خ اوا، صوا ا، 

ا ب ،واول أ2ا...  

 ا :  

ا  را ما ، و رآن، ا و   

 و اآن،   ه اي ا  ا ف أن ا   ة،

   ،دا وإ  ف أن دأ ا  ن درا 

 عا إ  ا.  

و ء اا  اري اا  ا   3ا.   

ا ا أم  ،فآ وم  أ ل أم :لا ور ا  ا  

ا ×،  ن أن أ وروى. و ا ا ل أنأ دا ور ا 

 ا ،    ف أرآ .  

                                                           

  . 6/100،101رفع القلم عن ثالثة، : احلدود، باب: أخرجه اإلمام أمحد كتاب 1

  .25:اجلماعي، لشعبان حممد إمساعيل، ص االجتهاد 2

  .1/45إعالم املوقعني عن رب العاملني، البن القيم،  3
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 ا أن ، و    اي وا :"ا   ام ول

 ن أن   ا  مت، اوا وا ا ا 

 وأن... ا ن    ا  وا ،وا و 

   حا ،وا و ،ا و ا ا  أ ا 

  . 1 و ا ،ت

   عا: 

  ن أن ا ر  ،عا    ، ن 

ر ،ع    ا.  ء إ ا ل  ا 

،أو ا   أن ظ    ة وا  ض  ،نا و 

 .2 واوج اع ر ،   ا

  لأ ا: 

  ن أن ر ل ا ، م سد أا ه ، ودو 

  ءا  م دا   ، ا و  ا ا 

. وإ    ا     ، و    

 ، و  رضا .أن و   ظو اد   

   أن   ،سف او ا ،ةا او ا 

ا و ادو،  ، و 3أ. 

  ا ا: 

  ن أن ا ر ن ،با ا و و. ن وذ 

وإم  رب ا مل  اوح «:ل  اب،  ءت اع أظ

  ن را  ن   4»ا.  

و    ن أن ا نما ا ، وإ    

  .1وا اد  إ ج

                                                           

  .2/208اد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول، للشوكاين، إرش) 1(

  .295:أصول الفقه امليسر، ص) 2(

  .2/209إرشاد الفحول، )3(

  .192: سورة الشعراء، اآلية) 4(
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 ا وا، و:  

  اءة ااءة :اا أن ا ف ا أن،  إ  و

 ر إ  ع، وا أو  إ ك وا  ،ع.  

 ا  :  تورا  سا   ءت ا

  .وات وات

 ا اا : ا   ريف اف واا ا  

 ...2و ا، إ  ذ  ار

   ا ا  ر ا أن ،ادو   ُذ   ِ الو

ا ا  ود را  ، ل  ":و  إ   ا ا  

 و و، وم ،وأد  ا ،ب  ا :و ، اس

و دهل. وإرو   ا وا   لر ذا ،ا    

 .س إع   ن ا ،ع

ن و  أن   ن      ،ا ووأ 

،ا س، عوإا ،ن واب وا.  

ن و  أن   ن  ،ا ق و  ،ا و 

 ل ، دون 3+ا.  

2.  وا   ا :  

أو :  ص أو  ه ا ن أن.  

ار، إذ   -ا   ر - وا  ا ا  ذ 

  . ة إذا   ب و  اد

  عا  ا  با  ا  ا ر ا  ن و

  .4اد

  .ن   ود ا ادو أن 

                                                                                                                                                                      

  .25 :اجلماعي، لشعبان حممد إمساعيل، ص االجتهاد) 1(

  .295:أصول الفقه امليسر، ص 2

  .1/509 الرسالة للشافعي، باب االستحسان، 3

  .من هذا الكتاب) 279(وانظر ) 84، 62، 61، 1/85" (إعالم املوقعني: "انظر  4
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ا  ل ا :» لا  أيد اب ا    صا 

زول ا1»م. 

ًم : ه ا  اردا ن ا أن-م  إن ورد-   ،

  ،و ×: »   إ ا أ  «2.    

،و  و    ة ا ا  هظ ا ا  ا 

  و و  ةا د  ا  را  ا ا  ا و

-  و  ا -    ا  و ،  ا 3.  

ل ا :»ل : ؟ف اا  : أو   ا  ا أ  

ً ن م   ذ  ن و ،   ُفا   ً 

او ورك  ،ً اول أو ا إ   ا أو اس، وإن 

أ  ،ه   :صا  فا    4»إم.  

ً :ا    ا ن ا ن أ ،ةدن  ا سوا

  . ا  ا اي  م  اس

ا ا 5و   أي اا ا  ق أي ااع اأم 

  .أء اب و وأ  اط ا و أ اع وال

ًرا :ن ا أن  ا  و   ازل، أوا   ا

 إ ت . واا  لوا اول ام  أيل اا أ

 وا ذوا ا ر أ    ،ذ  اقت واطوا

ب ا   فا   و  مو و  6.  

                                                           

  ).2/55" (جامع بيان العلم وفضله"  1

  ).4119(برقم ) 7/407(رواه البخاري   2

  ).3/344" (جمموع الفتاوى: "انظر  3

  ).560" (الرسالة"  4

  .لكتابمن هذا ا) 471ص(وانظر ) 1/68" (إعالم املوقعني: "انظر  5

شرح "، و)252 - 1/240" (جامع العلوم واحلكم"، و)1/69" (إعالم املوقعني"، و)2/139" (جامع بيان العلم وفضله: "انظر  6

  ).588 - 4/584" (الكوكب املنري
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  ذ  رل اا و-  و  ا - :» ا إن أ

 أ     ء  ل  ً«1.  

  أن ا    أن  ااء   ٍ ، أو و مدر، 

ا ا     إن  أ  ا  ،ىأ  ه ،

 . اى

    

                                                           

  ).15/110(واللفظ له، ومسلم ) 7289(برقم ) 13/264(رواه البخاري   1
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 صفات المجتھد  :الثامن الدرس 
  

ارة از : "ات  ، و  ل ا رس

  .+ء

وا " :  ات، وال اأ   الا ا

 ف يف اات ا زرة اا."  

 أ و ا   ت اا:  

وا ا :دا ا  

  :  ا  وره، و إذا  ى ام 

  .وا وارادة

وا : د اإ   ا ب إوا ا 

 عأو ا.  

 أن  ت اا   دا  ،ا  

           ،ا ا   ءأ و   ص ا وذ

 وأ رأس ا :      و ،ذن ا لوا  ا و

ا ن وا .  

ما ق : اا  

 ب"وا م و ،    ءا  ا.  

ا م        ، ا س أم و ا  

ن د  ر و اس، و   اوة اة  

    و ،  ا وأن ،  د ن أن  ،أ 

  ل ا ا  ن" ن أمو  سون اأ

ب أن ا ن وأم ."  

ا ا : اا  

  .  ال و  ار

  .  اء  ز اى واوءة: وا



د واا  دسا اا ط 

 

 

113 

  ا ا      أن ا 

م، و  إمال ه ا  و اس ادة   

  .واة

  ل ا ا ر ا" :     م ط  اا 

      ،د م  أن   ن   ،ا

 .از اد      ، اه

اا ا : رع واا 

  رعر :اا  . وا :     فت واك ا

  . ات

   و  ا  لل ا" :      إ أ ا 

  ". ادة و د ارع

        ا ا   م ،د  ا 

    ر وا ا   ا او ،أد  ا

  ا   اه، و    ،ةاإر إ دا ء أ

  .ط  ، أن  رع    اس أو إ

 ء   : واا  ات وا  ا 

  ا و ، واب اف   اات         

  .و اال

    ين امدا    ن أن  

   ،ا   ا سا و ،ا   رة  ن

داوا.  

ا ا :ا  

       ء، و ء واا  ل ه ا أ

  .اوة

وا :إ   إدراك .  
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    ا  ا ،ا وا   أن  

   ،ن  واو ،أ  و أ  حإ إ

أد  ا   أن   ذا ،ا .  
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  مراتب المجتھدین:  التاسع الدرس 
  

 اا :   و ،وا أي ا ،  و ،

ا:}ا    اه ا    ت {1 .أي: 

دات ا2.ا  

ا ا  يا ا  و.  

    ا ا او ،ذ   و ا 

،  ا ن  إ أن :  ا ى أن ا او

أو  ا،  ،، و  اأ  ا ا أي 

ن أ  أ و ، ط    ا ، : أي

  . ا اص

 طل ا-   911ا ) :  س اا  - أي :ز - 

   ا ن ا        او ،ا ا إ د    وأم ،

        وا ،ا ا  قا ا ء، وا   او و ،

  3.)ا، وا ا، و   ذ ق  

و  أ أر ا و ،  أو  إ.  

 ا ا : يا و  ه مدا  ا  

و أ ه ااو أ و ، إ اا  . دا إ  

 و ، ة  وا ا و ، إ  و ا

 ا ا ا    دهه، واو أ  ةا 

  و ر ول وا  ف  ،اب اأ  ب  ا ا

 ابا  .4   

                                                           

  .23986، 19ص: مسند االمام أمحد  1

  .327ص:  الوسيطاملعجم   2

  .113، 112االجتهاد يف كل عصر فرض، صالرد على من أخلد إىل األرض وجهل أّن   3

  .292من خالل بداية ا�تهد البن رشد، حممد بولوز، ص االجتهادتربية ملكة   4
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 طل ا) :        ن امأراده ا   ،د   ء او

(.1  

 :  

 وأال ا-  ، ا  و -   ا ب ا و ر .1

            ةوا درا و و أ  ا و ل ا 

 ...واط اع واف

2. م  ا دا ا   ازلا أ  .  

3.  لا ا :   لأ   ، اأ   ع إ

ا. 

4.  ،اب اأ  ب    دهر    إل وا  ف 

   اب   ا ا  و و        و

           أ و دا ه دو    لأو إ  ذ

و   ا.  

  ذج: 

ا :وأ وا  وأ ... 

 ا  ا ا:  و  تي وا دوا  ا ا

  اا أ  إ ط   ،ا     ا ا 

   إ، و  ،   ،   و ، إذا أماد

  دط2.ا 

 :  

     ا      و وأا وه  .1

وأ. 

2.   ص ج ا    .   آ  ج ا إ

دق واا. 

                                                           

، دار الكتب 1طخليل امليس، : ، حتقيق113، 112يف كل عصر فرض، ص االجتهادالرد على من أخلد إىل األرض وجهل أّن   1

  .م1983العلمية، بريوت، 

  .2/1080أصول الفقه االسالمي وأدلته، لوهبة الزحيلي،   2
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3.  و وي إ    ا    رف ه وأ

  ا ن أن       ا     سو 

ا  و ا  .  

4. ،إ   ،  داتإ   لا   ا ن وإن

 أ  و  ا أ  ،و  اوع،ا ا ا ،ا

  . ا، و ه    اوع

 ذج  :    

 : وا ،ا  وأ ا وا ،ا  وز و  أ

ا  موا اموا.  

3( ا  أو ،ا ا ا  أو ا :   ا ن أن

   أ   ،إ .    م ا ا و :    يد اا

     ،و    و  أو ،ال أأ   ل  وز

 ال اأ   يض اء واا إزا  ا. 

 :  

  وأ وأد ا  ا  ا أن ن  .1

وا ا  ضرا  م1.وا 

2. م  ظ   .2  

3.   و إ ا ف 

4.   و وو اى ا    و   ه  ر

.3  

5.  ه ا ا  ل  إ م إذا و. 

6.  ّ  ندا  ون 4.و 

  

                                                           

   .16آداب الفتوى واملفيت واملستفيت، للنووي حيىي بن شرف، ص  1

  .4/223ابن القيم،إعالم املوقعني  2

  ).بتصرف( 4/223إعالم املوقعني، ابن القيم،   3

  .نفس املصدر السابق  4
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  ذج:  

 ا  ويا ،د، از  ا.  

 ا  ز أ ي، اا.  

 ا  ازيق اا أ.   

4( ا  :ب اأ ر   أن و  ويل ا   ،ه

 ا  ، إ، ورف د ،  ،ر،  : (اع

و(. 

 ادو : و ت اواا  اا أ  روي  ازما

ل ا ن ،راأو ا واا      :رو ا أ ،ا

ذ س، و س، أو أر ا أو ل، أو لا ا أوو.  

  ذج:  

 :وري واص وااا  اا  م.  

5( ا  :و وم ا   أن و اما   وذ ، 

  .وات  اات

ا  م واه     رات : )  ل  اوي

  ا ت أ أو ،ت إ.( )1(  

    

                                                           

  .2/1081صول الفقه االسالمي، وهبة الزحيلي، أ  1
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  الجماعي، ومشروعیة، ومجاالتھ االجتھادمفھوم : العاشرالدرس 
 :وغایاتھ

  
  دا ا:  

  دا ت اا  ا      ذ  د  ة إذ

ا،        ا ا ر   ا را   أ

ا ا   وإن  دا    ا ا.  

  ن دإذاول اا ا ا  و ،    ن

)ا (و،     ا و ا ا  اولع واا  ةآ أ 

      وا   ا ا ا  فا ،     أن   أ 

 اي  م ور    اء  اور ) ا اد(

 ا ا  وروا  .  

 ا وي  

  ا وا ا        :" ا   اد

اء واء واا  ودة،    أ ،رى ا ا ذر  اء

   ،ا  أو ، ن رأي ا إ  ناوو  ورون 

  +1ى رة و ن  ،ور ار رى

ا ا    

م ":  ء اا اغ أا،          ظ 

  2"ا، وا  أو أ  ا  اور

د ا را ا  

 "    ء وا   ل+  

 إذا   د اا    ا ا و :  

                                                           

 242فقه الشورى واالستشارة ص1

  اجلماعي يف التشريع يف اإلسالمي االجتهاد: أنظر كتابه2
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  دإنأن   ا ظو  أو  أم  ق د ي  ا

          ة أا م دا  و  ن أوا   ا أ  

ل اون أط.  

  أن    ونء ا ن        ا    و ،)  ا

 ع  ن     ،، وام  ط ا ا وآ)واور

         أو ما واأو ا ا  ل  َن و ،ن وا

  .عأو   و ال واا    ا ات

    أو  ٍ  َن ذ اٌء    ع إف ا

،    ن ذا أن      أو  ل  ذ  أن  و

   ط  أم   فوه ا ا ن وإن ر دا 

ا.   

  إن وادا   ا ل ا  ا ء    ،ات او

  ذ َ ا و دنا ا  ُ      وإ ا وا 

ا  وا ا  إ وز ذ؛      ل اوأ ا 

وا مد قا   ا ،  ا  ض    

    آن اا   ىا مل اأ ،     أو   اءأو ا

و  ا  ر. ...  

  ودا ا 

آن اا  أو:   

 و  ات اا دا ا :  

 " :    ِْ ْا ِْوَل َوأُا اَُوأِط ا اُا أِطََُءا َِا ََ .

 ِا ََْوا ِِ َنُُِ ُْ إن لَُوا ِا وُه إدُ ٍءَْ ِ َََُْْ ن .  َِذ

و ََُْوأ َُْ+1 

 و" : َ َنََْْوِف َوَُِْ وَنََُُو ََْا َن إَُْ أ ُ ََو

َُن. اُُِا ُُ ِو1 +َو أ 

                                                           

 سورة النساء  59اآلية 1
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   ت اه ا لا ب     : ووا و و م أن ا

ه ا  ا    ا  وف وا ا  ل،   د إوا

  2 .واور  ا ،ا ور   ازع

 و  دى اأ دوا ت اا ا:  

 " :ْا ِ ُْروََو ُْ ََِْْْوا َُْْ ُْ+3 

  ا وو ورة أ ُم أ  أن ا ه ا،      وذ

ا  ل،     ور أ أن      أن  ل او

 ،  ل  ا ورة أ  ...او  

 " :ا اَُوأ َِْ اََُْا ََِوا    َِو ََُْْ رىُ ُُِْْة َوأ

 4+َرَزُِ َُْن

           أ و   رىأ ا  ا  ه ا 

      و م  د  ا را  ل اد اإ  اما

   اع 

ا  م ا:   

    و  ا  ورة ا،      ات أا زو و

ه ا اة وااث ااة ا ل  أم ن ا  ا،  ر

  :و ا اا  ذ،  و ور أ   ار

ر  ر وة  نا أ  ا  ،     د م و

ا ا وا ر  م ،   ا   ل و،    ر اا

ذا  ؟ ر أ،           ا  و أ ن اى

ا قوإط  اءا،  أ  و،      با   ر؛  وأ

ون ا رأي   ذ و  رأي  ا  روا و  ا       

و ال  ا  و ل إ رأي أ   م اأ  . اأي

                                                                                                                                                                      

 سورة ال عمران 104اآلية 1

 73اجلماعي وتطبيقاته املعاصرة، ص االجتهاد: نصر حممود الكرنز2

 شورة ال عمران 159اآلية 3

 سورة الشورى 35اآلية 4
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وا،  اءا  . آن ال ام )  ل امرة ا67،68 (  ا

أي ا. 

  ل اا  د 1  

إن مل !    رل ا :" :  روي   أ ط ر ا  ل

و،  وروا اء وا) :   ل " أ   ن أ و م  م؟   

 رأي  اُ.(2 

      ا  ل اأن ا ن وا او    ا  ض 

 اد و  اورة أ ا وا  ا  ط،        ده

ا .  

ا   :  لة ا  د ا ج ازاد ا

 م  ورات ان ا و  ا  ا،   ان م

أ  و  ل .      عوام و  ا  ل اب ا 

ة  ،ادا داا، ذ  أ و:  

 ا ر  أ  ،  ب ا  م   إذا ورد،    ن و

     ، ا  مأ م ب ا    ن    ن ؟ 

 ،      سل ا ج   ن ...     رؤوس ا د ه ذوإن أ

ر ءو،   ا  رأ ذا ا+3 

      ا  ن و  ر  ا ب را    

وادا  زا ون        ،ادا " : ن إذا ر إ  ل

 اا  +4 

                                                           

 75اجلماعي وتطبيقاته املعاصرة، ص االجتهاد: نصر حممود الكرنز1

 06اجلماعي، ص االجتهاد: حممد تقي العثماين2

  77، ص:اجلماعي وتطبيقاته املعاصرة، لنصر حممود الكرنز االجتهاد 3

  8ص: اجلماعي، أمحد الريسوين االجتهاد 4

  



د واا  دسا اا ط 

 

 

123 

أ أر  ،      ن  ن ر ا  ن إذا  ء 

روا  ا ر ه ،اه أأ ، و :،       وط

ا، ن ،واا و . لا: و ء أم +1  

 

  تدا ا    

ا  أن    اد ن   ،وا ودة   ادإذا م ت 

     عا ا  ا ا     دا    د  اء

ة ا  وأ ا  ةو د  و.  

 ا وات و اع أوث أم  ر  داا :  

1(  ة  ة أو اأو ا ا ة ذات طا ا. 

2(      واأن ا   ا ا ا،     دت آراؤ و

دا وا،  أ ء وام إ ا ا  رتالوا . 

ا ا  أ   أس   ا   ف    )3

  ن دورن أو اوف ا ن أو أو ا،          

2.أ 

  تدا ا  

  دأند   ارأي ا  ابا ب إأ ا ,   م   م

 ا 

  دأنف اق واا  ا  3ا 

 دا  و أ او ا  إ  ل  4ا ،

" :ونُُْ ْر َمَوأ ةََِوا أ ُِْه أَِ ن5+إ 

                                                           

   ملرجعنفس  1

  88، 87ص: ي وتطبيقاته املعاصرة، نصر حممود الكرنزاجلماع االجتهاد 2

  61ص : شعبان إمساعيل" اجلماعي االجتهاد" 3

 .20ص: د ماهر حممد احلويل" اجلماعي يف العامل اإلسالمي االجتهادتنظيم " 4

 سورة األنبياء, 92اآلية 5
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 ا ا  :  ز دا ار     ا أو  رأي  

 ر ,اا   ,ا ك او 

 ىا  : دإنوى     اا   وا إ  ا

وطو او د نو 1و 

  دأنا        وا ء اا    م  اء ا

ورو و 2ا 

 دا   دار اا  

 دات ا ج ا 

 

   

                                                           

  14ص" اجلماعي االجتهاد: "د وهبة الزحلي1

 21ص" صاحل بن محيد: "اجلماعي االجتهاد2
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 االجتھادمراحل : الحادي عشر الدرس 
  

 دا  و أ ا أر     دة و ا:  

  وا د: اة اا   .  

 أو : د اا×:  

  ز ء أما د×أوب   اا و ما   

    دهى و إا  اءا أ  و ،  ذ و و ،و وا

 ا   ر و  ولا ...  

و ا ا ا  دها أ     ا   م  ا ا 

  إ  ءا:  

  ولل اا :  رأي أ و ، ذ و و ، دهز ا

   ه  ل ا و ،أن    : ا إ ،ر اام 

  س، أ  دهوأن ا ،دت ا ف دا     ا 

  .وا، و رض -  ا  و-  ل ؛ ن ااد ه 

أد  و: 

1   :﴿را أو  وا﴾ 2ا   را و را 

     ا  م  ر و ا  ن ة،     -ا سا أ

أ إ ،ة اط  ا اس، و  و ز ، وذ      و

 امرا   او ،ن   او   أ  اواة    

، س ن  ، وإ ح ذً[        ا [ن ًرا س ن  

  ا او ،  ع ا ]    ع    ن ، وو

 ا[       ع ا  و از ا ل  وأ ،  ل ،

أدم درت ا أن ن   ؛ إ م :       ج أن ل

ن ا  أ  ا  أو ،با و  اً ر.  
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2   :}     أراك ا  سا    با إ أم إم{ 

    ،ا  أراه   و  أراه ا   ع ا  و

  ًرا ن أن    ا  ا  أو 

  1و اب

  مل اا : ز ×  در  ا ل و ،ا ا 

  .2 ا ا، وأ ا، و ظ ار ا  ر

   اده؟ -ا  و -    ال  

  دها   از ا  ءا ا× :  

د    أن   اده    × أم : ا اول*  

 ا    و   أد  و ،) :      َ َنُُِْ  َوَر 

ِ ًََ ِْْمأ ِ واَُِ  ُ ََُْْ َََ َِ كََُُ ًَِْ اََُُو َْ (  

ا و : أن ا-  -  مأ -  -   ع   لا×   ،

  أن   رعوا ،ع ا مأ     ا  ز3  

* ما ا : م×  ا  و ا إ      و  

 ا.  

  ،ُحأ ل اا  ل ص اوا :}   َِ َْ ُا َ

ُْ َِذْمأ{] 43ا[ و ، :} َََو َََ)1 ( ََْءُه اَ ْنأ)2 (   رُْ ََو

َ َُ{] 1 - 3[ و ، :}     ِ َُِْ َ ىَْأ ُ َنَ ْنأ َِِ َن َ

اةَِا ُُ َُوا َْمَض اََ وَنُُ ل [}ْرضمت  ]67اه ا  ،ذ و ،

ا  إ  و ،ا  و  ا   ب.  

ٌص  ال  ا  و، وإ  د ٌ    و  ا ام

 ا ه و ا   ؛موأ   ود،ّ.  

                                                           

 �8/3791اية الوصول يف دراية األصول للهندي 1

  2/247الوجيز يف اأصول الفقه اإلسالمي لزحيلي 2

 5/2347املهذب يف علم أصول الفقه املقارن 3
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  ى  {: وأََا َ َُِْ ََو{] ى،       ]3ا  ُا ن ا

  .1 إ اآن] 4ا{] َوَُ ٌْإْن َُ إ{: و  . ادو

ة واا   " :     و ،ن إ وإم  أ إ

أ ن أ   ،   ء  ل أ  ،ه      

  أ   را ."  

ا و : أن ا×  أم       ،ا م   ن   

  .2وا ل  أم   ا  اده

 م: ةا   د اا  

ا ا د ال  ود ا و ذ ار ازه    

 أ  و    :  

 أن أم ، ا ري را  أ    ،ذ     ام 

 و  ا  ل ا ،ا     ،ر  ء إ ر :

 » أو ، ا إ« .ل :»     اء م إن  « . ل :

: أو  ا " :   ،م أ  أن   و ذرار ،ل    

 ا "3.  

    ،ردء اا   ؛ س و   صا  و دا

" :  ل أ ل ×  ود اء    ا ن أن رل 

ا وأ و"        و   ل ار  اا و  ا ؟

و  ه  وي   اد ول  رل    إ×  ر رل 

إ  ×و ا   رل ] 29: اء[}و ا أم{: ا إن ا ل

  .و

   

                                                           

 458أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله 1

 5/2347املهذب يف علم أصول الفقه املقارن 2

  3804اقب سعد بن معاذ رضي اهللا عنه رقم صحيح البخاري كتاب مناقب األنصار باب من3
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  ما د:اا وا ا  .  

أو :ا   

اي ن إ       ا اور ى ا ا      ادن 

     ورة ا ،و  ا  ر  أو ب ا  ا ز

ون  ار  ار .   إ اع، أو اس اي ن  أي

 ، ة   إ ا، و ا اس  ، و    ادا 

  و  ا  ل اإذن ر  ا د      و ، 

   "   ا أ وع، و ب  إ أ  ادد أن 

       را   ، آن و     ورد  إ أد  ا

ا  ،لف اوا ،ذ  وأ ،ا إ أ ى إ ."  

  ا   أي د اا  و:  

1-      و ن ا   ا  ى، واا ا  روى ا

أر ا س إ ز   أ  زوج وأ؛ ل    :   أم ل

و: ز    ل ،لا  بو ،   و ،ج ا :   ا 

أ ب ا   ؟ ون ا س     : ار إ :  س  ل

إ أل أ ول أ و أ أ" :       ا ؛ ل  ز :ل

  .ف  اأي   ا 1و ا ا و ." أب

2-  ا إ  ا وأورده ا ،ن ا   ا  وروى ا :

 ل ر   ا ب را   أن : ل ا ؟  :  

 ل ا؛    ا  وز  :         يا أم  

ل ا وز    يء اا ا ف ا   :  

  أردك إ ب ا أو  رل ا ، و أردك  : وا إ؟ ل

  .إ رأ، واأي ك

                                                           

إنك لفي ندحة من األمر ومندوحة منه، واجلمع أنداح؛ : تقول. ما اتسع من األرض: والندح. والندح السعة والفسحة. الكثرة: الندح1

 2/613لسان العرب . واسعة بعيدة: وأرض مندوحة. وكذلك الندحة واملندوحة
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وز  ل    :  ه م   وز  رأي   و

 ب أو  و ،د  دا و إ دا   .  

  :  اء ااات  •

ي: أوا ا  ل  ازلول مم ,  ًوا أظ ,  وذ

ة اع دا  , ا   لود , ن اا  اءوا ,

 ً ن ا ,وا ا  ء اا . 

ًم :      ةدا  دة  َْ وع  أ م  ا و

 أ ا  وا  ر اا    ، ا ,   وإ

 ازلا  ل   اا ,   ل ار   ن ذ -  

و  ا , ا  ا  أ ر واض ا ون أن امو

ا ع او.  

ً :       و  ، ً ا  و ،  م أن ا

     د ر م ن ا ة؛ن ازا     ا إ زم م  ،ر

  . ر اى وا إ   و، و   اف, ارى

      َْ  فو ،ًو  فن ا يي اا ف ا

 ّن وو و  أ  ،  رىا ام فا   يا

 نوا ًورة، وو وا و   ن.  

ًرا :         ن  م و ،ر اد  ءا ز  ن ا

م و أ ا  ةا ,     ةا  ءوا  ن

  اا ا  نا .  

ً :ب ا ً   راءق اع واع او   وأ 

  1.ارى

   

                                                           

 2/320:سالمي للثعاليب اجلعفري الفاسيالفكر السامي يف تاريخ الفقه اال1-
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م: ا   

ن اوا       ان  ام  ، ا ر ا   ءوا 

ا  وه إ أ   ام ا، واا واع ة ا اد

  .وا ط، و او ا  ارة واطن

ا  ا ا وا ا، وا أب ا وأار     

   أ     او ،ا ا   رواو ،وا

ا":  ،ا ا وا."  أ     ،نا ة أوة اه ا

 م   و  ا   ء اا  اا :﴿   َنَِوا

َُْ اَُوَر َُْْ ُا ََِر نَِْ َُُْا ََِوا رَْمَوا ََُِا َِ َنوا 

 ََوأَُُِز اْا ِا َذًَأ َِ ََِِ ُرَْما َََْ يَْ ٍتَ ُْ﴾ 100ا  

و  ء اوا :      ،  وا ،ا  وة ،ا  

، وأ    ان، و   ا    د، ون  ر    

 روآ رامو ،ز  ردوا      ى، وإن أ ا 

   ةوا      94إ  ءا   1ا .  

  :ه ا     ات

 ارس ار اظ : ا رو ا  ا ر أ و  أي

ا.  

 أو ا ا د او :   وإ ا   ا ا  

ا ر  ا   ظ.  

  را أي افا.  

   رةدا    ط ذ ان   : وا  دا   ا

 ا ا ا ا    ،نا وا ا ار اوظ ،د ا

د اه ا  ا    و ا ط  وأ .  

 ا د: اا ر ا  :  

                                                           

   8اجتهاد التابعني لوهبة الزحيلي  1
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      ان اا أوا  ي، واما من اأول ا  أا ا ا

  ،يا   250         رأوج ازد  اا أ  و ،

       ،ا ا   ا و  ذ او  رة اا

  مدوا  بة أ إ را وا ،أ  أوج :  

•أو :ر ا ا ا  ا وأن ا ات أطو 

و  ا  اب ا اس، وادات وات   

وا.  

•ًم :       ق اوا طو ا ذ  ءوا  وا أن ا

و  در اوا او م ة؛ ة و.  

•ً : ذ  أن ا         ن أن  صي ا ام ا

   ا أ و  تد وت، ورات و  أ

ا.  

•را :    و ،اداوا ا  أ  تم ا أن ذ

ء أ  و   1ا ا ا   ار ه اا واادات،  

را اا.  

o نا  150_80:(أ(  

 و ا  أر وأدرك ز ع اأ   ة،   : أ أم

   ا وأ ،ا  يا   و ، أو أ  ا و

 وا .  

 م  خ  ا أ:      إ ي امن، ا أ  د

ه ر ا  ااق، و  إا ا أ خ ر اأي،   

 أيا أ    نو.  

                                                           

  244:،ص)هـ1375: املتوىف(علم أصول الفقه وخالصة تاريخ التشريع، عبد الوهاب خالف 1
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  .ن أ    ا ،ن ء ه،   اء ذ اء

 اقا  وان   ء         أراد   ة، أن    

       ع؛ا  ة، و    اة أو    ؛ا

  ا   رأى.  

o  ا أم )93_179(  

إن ا   و وا    ارة ا، وف    

دمة ا ه          د ا ا   نارج، ووا

ا أ ر  ع و   أيا ص وا.  

   ق وأن روا ا  ن إ  أن  ءا ل  . واو

 :ما أ :     يا  ، ، ا  م   

  . ا   ،  أ امد  اج  أ ة

ا ل اأ:  

 _ .5ل ا .4_   أ ا _3. ا ا _2. اب _1

ا س_6. ا7. ا_راا .  

 إ أ   ك17و  أ.  

o ه204_150: (ا(  

 ا    -در ا ا ، م  ا         إ

ف -و   .  150و      إ أ  ام  ،با  ة  

   و ،204ر  و .  

     ا إ ر  ،   و ا    ا 

 أن     ا وأ ،  أهو طا  .     مذ اا  

.       ظوم ر  وأ  ب أ  اقا إ ر 

      إ أن ر إ ،ا  اق وم ،ا   ،198 ه

ا  نو و.  

 و ب ا      ب ا  ،ا ا  وا  ب

ووا    أول  يوف اا ل اأ.  
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o   241_164: (أ(  

   ا  ا أ ،ا أ    ، لا  

   ،اد  ة زو ،اا  .  

    ل اا  ،ا إ  أ ا إ  ،ا ا  و

  ن :          ا  ن ،أ  ةوا   ب واا

          وا  ا ،وى اب، و ن أن ا  ب

  .ا ، اس

 ااا  :دا ا ا    

         تط  ن إ ونء ار ا ا ا 

 أ وا ا ،  دا    أ موا ،ا  دا  

ا أ ا ، إ   روا       ن ا 

ا دا ال اأ  ا ة أا وا ،  .  

        ا ،ا  ويا    ه ا  ونء اا و

ا  ا ا ،ا  اا ،ا  ر وا ا.  

*321_239(ويا:(  

أ  أ     ازدي اي ا  ا، واث،  

وا، وا،وا ، ا و م ح ار  ا و ،ل   

 ة:"اظ ات و ات اا 1"أ .  

* ا ا  543 - 468(أ(  

      أد أ  ث  .   ب إن أ دا   إ 

ا .ا  اءاتا و  و .  ا  أ أ  ا وأ

مء ا  هو .  زري، وأوا  ا  أ  قا إ ر 

ا  وأ، ّا م      ، و وا ،طا  وأ ،ا

أ  ، ُد  د ا  ال: وأ ض، وا ا.  

                                                           

 .11/147البداية والنهاية، 1
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 ة ت  :      اا ،ل اأ  لف؛ امب ا

اس. ا ود ا .  

*،ّطْا ُْر ْ َِا أ ا ُْر ا ا ) )520_595 :(  

  " اط "أو  ف  ر ا،و  ت ه  ،ض  

        أ  ا وأ ،ا  عو ،ة و  وان أ  وأ ،أ

 ا  ب ر  ،و واا   أ  ،ل  وان   

 ل ،ذ :    ى   لك ا  إم :     و ،ت أ 

 ا   م ،ءا  ل إ، .     ،ا  ه ع إ نو

 ة ت  ،ا  ه ع إ " :ا ا " و ،ا " تا "

 ،ا و"ا  "  ا اره  ت،لا 5951ه.  

*اا  505_450: (أ(:  

  ،أ و  يأ ) : ا  (    ا ،

 ا ا   ل ،أ م إ) :      أظ  ،ا إ 

، ) ا، وأراد أن  ، اع : (، ل  ا ا)  اف

أ أ ا ر أم  ا إ ا، أم ا وأ  ذ ،ل      

         رة  و ا ة، وأمر ا  ن اإ 

إء  ا ، ا   ، :      ،، 2ا اي

  ...اد  اد، ا، ال

*ا ا 620 - 541:( ا (  

ا ا  ا ا ا    أ  ا .  

  د إ ر  ، م   و ، ث وّ   ،

  ع وأ ،ا ا   ن ،هوا  ا ا آن، وأ او

  .ومظ و  ن ة

                                                           

 .12/1039، )هـ748: املتوىف(تاريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم،البن قَاْمياز الذهيب 1

 119:الوفيات والـأحداث، ص 2
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   ل ا :ا ا  أ وزاا  ا د .  

ا ا  ل :      ا ا ا و ا إ ا ن ا

 ت ة  ،ا وا طا طوا اا  :أ :  ا

ل اأ  ظا و ظا رو ، وا ،ا. 
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 بین االستمراریة و االنقطاع االجتھاد: الدرس الثاني عشر 
  

 ل  ن ه ا ل ا:  

وب : ا دا.  

مب : ا دا.  

وا ب  :ا دا: 

1.  اا ا دا : 

 +1أ ا  ود  أ  ء: "× ال 

 ا و   ن ء  أن ا ،أ وا ،ا ا  ل

 را)ر   رهةا   سات ا(  ون ا ،

إ  ا     ا  اء اا، و د 

 دب  ا  و ،ا دا   أو م و أ   إ

 .ااة 

  لا ×" :أ ا اأ  إنا ََو ،ا  2+ن 

 ا َُ أن :ا  ت  ادا. 

 ا ََو : أي  اد3.ا 

 رة  :أيه او ،ر اوإم ا  ت ا اأ  أن

 . س إ إذ رؤوسُ َل  ط اء

  لا ×" :  إن ا د، وا   اإم ا

 ا  اء،  إذا   ٌُ إ اس رؤوُ  ا ا 

   +4ا وأا

                                                           

وسـنن بـن ماجـة، بـاب بـدأ االسـالم غريبـا . 145احلـديث رقـم  1/130صحيح مسلم، باب بيـان أ، االسـالم بـدأ غريبـا وسـيعود غريبـا   1

  .3986، رقم احلديث 2/1261

  .80رقمه  1/43باب رفع العلم وظهور اجلهل، : صحيح البخاري  2

  .1/234باب رفع العلم وظهور اجلهل : حيح البخاريفتح الباري شرح ص  3

  .100، رقمه 1/50صحيح البخاري باب كيف يقبض العلم،  4
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 اإم ا  :ورا  ا أي. 

 ٌ َ  إذا  :ا أي إذا أ. 

 رؤو :ر . 

   :أ ن 1أي 

 .ادب اة إ  ب أ .2

 ا أ؛ و اء   ء ا  ادة ادء  -

 .2 اى واء

وف اء   اازع ا اي  دي إ  : "و ال 

 ن؛ه ا يا ح ا ب ق ادا  ان اا أوا 

  ا او ،د وا أ   ب أوا ا ي؛ا

 ا ات، و ا اق واا ا م3+ا 

 .ادار ا ل  ب   .3

 ز   ا  ت أنإ  ا  ا  نن و

 .واازل اة

 ا ا و ء اإ. 

  ا اد أإ)ا اما.( 

  ب دا: 

1.  اا ا دا. 

  :  اب

  ْ«4ا أَْ ا إن َُْ  َُْن«

 ب   د إذاون  اا   ل إنم  ات توظ

ا أ .  

                                                           

  .1/234باب كيف يقبض العلم : فتح الباري شرح صحيح البخاري1

  .599األصول العامة، ص2

  .194يف الشريعة، ص  االجتهاد3

  .43: سورة النحل4
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  :» ُرواَُِِو ا ِ اََُ ِط ُْْ ٍِْ  ِ ََم ْ

 َُْْ«1 إَذا َرَُا إََْ َُْ ُْْروَن

-   ب إذا د؟ اا  ن دور ا  

ا :  

إن ا  ه ا  رأس     د : "× ال 

 د أ +2 

   د وا  ااد  ا ا أم   أن ن  رأس -

   مع  أماع ا، و ع ات اج إ  ؛ ن ا

     ذ  أن إ ،وا    ل ا  أن 

3.ا 

- ا وا  ا ت اوا اا إزا  م  

 س طا ا. 

   أ  اْ ظ ال ط : "اي ل × ال 

  ا ُأ   +4 

-   اء؛ و    أن ا ا ا  لا و

 . إ  ا ،ر أن اء ا  أ ا ادأن 

 .ادال  ب  ا   ار  .2

 نن وز   ت أن ا. 

 ة ا. 

  ءروا ا ط  ا. 

 ا  ة أ إ. 

 ا  إ د ا. 

                                                           

  .122: سورة التوبة  1

  . 4291رقم احلديث  4/109مايذكر يف قرن املئة : ود كتب املالحم بابسنن أيب داو   2

  . فتح الباري شرح صحيح البخاري  3

  . 229ورقمه  4/438سنن الرتميذي، باب ماجاء يف األئمة املضلني   4
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 تعریف التقلید: الدرس األول. 
  

أو :ا  ا.  

 .ا  ا :و ، ه و ،ا  ا ادة: د ل ق" :ل اازي

ة ول اا، و مأن :ا    ء؛  ي أم .و   

ا، وا : ةح اا، زن :وا ح ا  ،  وا: 

1+ ا.  

 و  ،  ت  اأة  وت  ا  ، ا: ادة :  "ل اي

ا  ،ا ة ول اا .و ،مأن ا      ء   

ى أم .لت: و 2+ا. 

م :ا  واع حا .   

اا ل ا: "ا  ل ل  ، و ذ ط إ  ا 

  لو ،ا  وع3+ا.  

  .    +4 ا ل ا  رة :ا أ" :ول اي

ا ر ول او: "وا ا : أ    ا     

 ،د      ،ه و     ي  اا 

                                                           
 .259ص : للرازي  "خمتار الصحاح" 1
 .527 /2 ":الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية" 2

 .371ـ  370ص : للغزايل "املستصفى" 3
 .221/ 4 :لآلمدي"اإلحكام يف أصول األحكام" 4
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ل، أواء ا ن ذ أو ،  أو ، و  ا  ،  او 

  نإم    ،عا ن و  او   آ.  

 آ  ،  اد  اده ووا ا ،ف إذا ا :ا  وج

م   ا،  :أ ا    ،ا  وأ  أ   

ا  ا؛ م   د  ن ا  أ ا    ،ا  

 ا ،ن ا قإط ا   زّ ،ن و  عا ل  إ 

 ا  ،دة  إ ا ورع ،اع وإ ورة، ا وإ × ال

  ؛  ا ، لو ا  ×  م  ا  ،وا  و 

 ا، غ ذ ، و   ح1+ا    

 :عوا ا  قا.  

أ ا ا مق وا ا  أ  ،دا    عا، 

و ل ا ا   ،د    ورد  ل  أ    وأ 

:    ل أن     أ .2   

 اع :اع  ه ا" :ا اي اد   ا  أ ل

ل إ    ، ع  وذ     ،ع  اوا  :      

.     

       أن    ا  :   آ   ول

  ذ م ،ه وا   د ا    ،  و    أو 

ا  عا  م ، عوا  غ، ا ع وا+1 
   

                                                           
 .355/ 2  :لوهبة الزحيلي "الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي" 1

 .48 /2 ":اخلالصة يف أحكام االجتهاد والتقليد فقط" 2
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ا  ل ا: "وا   ءا  عن ؛ا عا  أن  

ا   ن    ، و ، ل أن :وا ل وأم  

 و ل وا، ه و، و  اه، أن أو    ه،     

 وأم  ن  د ، او  لا   د ا م+2  

ا ر ول ا: "ق   ءا    ي  اا     

ل ا ه ون  ،د و   ،  د  عا  وا 

 و  ، و ،  وإ ،  و ال، د ف   واة،

 اه. ع أا  ل ا ا   ،د ي واا أ  ، 

 ل  ،ا   ،  ن    ع،  طا  ن  و   

   و  ا  ،  ا    ؛ ن  ا  اب

ا اروا  ون ا  ، او   ، و 

  ج   دا    همذ  ، و    د،  درا     

 ا  اع  وا  ا،  و اع، ا ورة وا واع × ال

  +3ا و ا ، آ  ،ل

ا ل ا: "ق و أ  ع ال وا داود أ :   ل :

 ا         أ، و × ا  ء  ا  أن اع

، لو أ : م، و   ، ري  وا، و  ،وزاا  و   

 وال، أو :   أن ا  ل د4.+ا   

                                                                                                                                                                      
 .325/ 2 ":اخلالصة يف أحكام االجتهاد والتقليد فقط" 1

 .31ـ  30ص :سيد املهاجرين واألنصارإيقاظ مهم أويل األبصار لالقتداء ب" 2

 .356/ 2 ":الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي" 3
 .139 / 2 ":إعالم املوقعني عن رب العاملني" 4
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 أقسام التقلید: الدرس الثاني. 
 

 ا أ:  

ا ا إ ح وار ا ا :  

1( ا دا.  

ا ا  وره إ ب، و:  

   أ.  

وا   ب.  

2(   .  

ه ا ن  و.  

  .ا اد .1

 عا  ه ل             ،  و  ل اأم

 أإ ا  عا ا ر، وو   د  ،:  

اا ا  أ.  

اأ وا ،ا  ن وا :  

 ا. 

 لوا ت اآ    ، ر  يا ا. 

 ا. 

 ا . 

 ا. 

ا ا  ب.  

  ا ن ا:  

  أن مد وت اآ   يا ا. 
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 ا أن  ا    ز ،ا    ،دت اآ  ي

ا آ . 

 دا  . 

 ىا ا  . 

 دا ل أا . 

 ن اا وا  ت ا إذا :   

  ور ا    ا ، ن ا أن×،       درا أ

  ،دا  د إا     أن   ز أن  دا

ا و  إ وام ر دظ  د، أوا  ا  أو.  

  . أن   ف  واد  أ  ا واح

   أن ل  ه أر  ل ه؛ أ     أ   ا وأ

    ز   وا ن ا  ،ا و ف ا أو ذ   إن

   ا  اا.  

ع اأو إ ص ا وا  ا  ن أ .  

 إ  ا  أ      و ،ى ا أن   ا   

 1.اب اب و ا  اع

2. ا ا.  

ت اا   ن ا:  

   ءا   ءاا ت إا و ل اأم  اضا:   ل:» 

 ان  ن  أو آءم  وم  م  ا ا أمل  اا   وإذا

 اب إ 2.» ا 

                                                           
 .491ص : مد بن حسني بن حسن اجليزاينحمل" معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة" 1

 .491ص : املرجع نفسه 2
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     ده إأداه ا  ك  ،ا    ر أدوظ  ا

 أ   ا د إ أ. 

 دا  رة ا    م         ا و

وإذا   اا  أمل ا ا  م  أ:»      ل ا .  ز

  أو ءمن آ  ن  ءل  1»آوإذا «: ، و      ا إ   

 و ذ ا م  . » آءم    وم      ا ال وإ ا أمل

آن اا  ا 2.و  

ور ل ا رض ل × .     ل رضا ن ذ  

  .»و ا  دوم أوء«

ا و ح او  :»  ا  مد«. 

 و ح او  ا. 

ا ا ا و ع اا  دا  در.  

داا    وا  . 3  

  

  

  

                                                           
 .491ص : للجيزاين" سنة واجلماعةمعامل أصول الفقه عند أهل ال" 1

 .247/ 2: حملمد بن احلسن بن العرّيب بن حممد احلجوي الثعاليب اجلعفري الفاسي" الفكر السامي يف تاريخ الفقه السامي" 2

  .491ص : جيزاينلل" معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة" 3
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 أركان التقلید: الدرس  الثالث.  

  :ا ، و أرن

1. ا.  

2. ا. 

3.  ا.  

ا  ول، ا  موان ذ  و ،ا  وا ،:  

 ا)ا.(  

  ا ا و:  

ا ر :اا    ،ءال اأ   ال   ة اا  وإ

وأ    ض  ا ل أ،  ب  1و.  

ا و ا أ  أن  ،    :»    إن ا ا أ

د وارى و اا   أي اا أ ا  ا ؛»  ن

 ا أ أ ا ن ا ؟  ام إ.  

 و :»  م     ا ط   روا  او   

   .»ونر  إ را إذا

ا ا و:  

  :  ا ا طن

1(     م  ا   ا     ن أن 

ن«: و   إن ا ا أ«. 

                                                           
 .3/ 5": شرح رسالة رفع املالم عن األئمة األعالم" 1
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2(    نه إ وى ن وور  ه  أ . 

  :ا  ا  ى

ز  أن  ا إذا   ظ أن ه اه ن ذ ع  

 ن إذا ،   ن إن  قا ا  أو   د اا  ، ن

 ز    م  و اون أ  ا.  

ا ا.  

  وم هب ووا  ي،  ا و، مه   ،ووو

م، سا   نس   ،وف ا ،      دا   تا

وا.  

ا  ء  ال ا:  

   ا  ء  ل أن  ز،       دو  لل ا أن و

ء ،اا أ .  

       وا ا ل وا   اع؛ أ ذ  اوا، 

ا  ءا  وأو وا ا  ا .  

ا وا ا ا  قا.  

  ا ا  قا  ن  ءإن ا     ا س  واا 

و ل   أن ا     ،إن ا   ء  ا : ل 

  . ا واروع ،و   ء 

ن   ،وأ ا ا  اد  ن ا  ال ي  ء

ا  ده ره ا اء و ا.  
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ا .  

ل اأ  ا :  

ري ود ا ا و ا ا  اا،    ز ا 

، ؟ أ  

و  ا،       اازي  ال    اء أم ز

  .ا إ اي

 : "       ال إ ا، وذ ار إ أم  ز

ا ل إا.+  

     ا  بو  أ ن ا رل اوا،      وأم

  .و ري أ اب أ،  ؛ ن ا   إ أ ل  ه

    ر اي ول ا: "    ج   ن        

1+ا.  

ا ذ  ءر ا لا.  

   ذ  ت ا ذ  اا،     :»     وإذا

       ءمآ  أ  م  ا ل اأم  اا«     ض ذ   و

ا: » وإم أ  ءمآ مو ون إم رآ « ،   ته ا او

  . ذ ا  أ ان

                                                           
1
 .241/ 2" إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول" 
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و   اه    : وا  ق   ن أن إ أو  ،أن ا

 ،  ن ن: ا  نإ  ،   ن ن    :وإن أن 

  . هأو ء ،  ء  م وال

ا ا ا  ا .  

 ا ا ا  ا؟ ،ا  أ  ز ا   

 ا  :  

 ولا ا :  ذ  ز  أم إ ا أ.  

 ما ا : ا  ازا  ا  لا و ":  

.+  

 ا ا :     ل او ،ا  و  ز إذ ا

    ءو ال اف أا   إ ك أم و ،را ع اأ 

،    ، ونا          م را أن ا  

س   وا  أرادوا ا أم  أ  ا ا و ، 

ا 1. 

 

  

  

                                                           
 .242/ 2": إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول" 1
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  حكم تقلید العامي، ومن  في حكمھ: الدرس الرابع. 

 

ا :  

 ا: ا آ   د.  

ا  :  

 لاز، و و ،و  ءا أا  :ز .  

  :أد ار

  :»ن   إن ا ا أ« .  ال     .

 ا   ،رف ب و أ  ه، وا    او .

 أ ، أو و  ج  ا و :    ا أ  ادال  أن ا ا

  ول و ا أ    ،ولا  ا  أن  ء، إذا

 .م :    ا  ا  ا  ا، أي ا ، أن .  أ

ور ا  ط ة، إذ أوا  أراد  ،ا اأو.  

أ دا و:  

    :»         ردوه إ و  اف أذاأو ا ا  أ ء وإذا

 م ا   ا أو ل وإا« .      ب ا 

 دب او  ل ،ءا و ،ا أو ه إد أ.  

 و :»    ط     م     رواو ا  ن

و ار مار    ا، وا  . » إذا را إ  رون

  .د اب



د واا  دسا اا ط 

 

 

151 

ا ا و :  ل ا  ا  ×" :     ا ا

ن    ،م   اال، واال إ .+ا،  ء ا اال

و  ل.  

        إ  إ  ط و ع ا ا   ن او

ذ  .  

وا ا  أد ار  إع ا ،ف    ه 

  ذ  أ  ر  م ،ا  .    ا  ا     ا

 فا.  

إن ا إذا    د  :        ،ء  ب اات

      وإ ، ا   ن ا ،ا   الا إ ا

 و م   :»ا و ا اوا«         ،   

إن ا    ل     : اس،    ره ا   ا، أي 

      ل ا  ى ا  ،ولا   من ا ،ه

       ة، و ا ا  دو ا ،ا  ا   و ،

 اعم  .  

ا إ  ا د ،اا إ  وى ا.  

 وا :        ام اء، إذ و ا إ  دد اأن و

 م  وا دا  را  ،  ون.     ز ذ و

أ.  

ا  ا  و     و ا ن ا   ا ر  ا 

ل. ا :“           و ،   و ،    ان ا وا
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  و ا  ون اا   .        و  ا ا أ

  ا  أ   د   م ا      أ  ا  و ،

 ا ز   ن ا  عا او ، م زم   × ف و

 ل اب رأ  ء  ل ن ا  ، ×  ،زا  

  ”. ه

    ا   ن يا  حا ا  ق    إذاف ط  يا 

          ا ط  ،دا   و،    ،ا ا

د أ   أن   ن ا ،ا  ا.  

  .و ر ؤل ل  ز  ا؟

و       ف  ام ز  ا  ا و اازل،   

ما ل ا  وع ا.  ةر اأ  ه   ز  

  .وأل ا؟ واد  ود ام،وإت ات

   ز  أم إ ا ازي واي واا ون وا ذ 

ا أم  إ إ .  :»   ا ن اا.أن    اد

ا« .  

 ون«: و  هوا«.  
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 حكم تقلید المجتھد للمجتھد: الدرس الخامس. 

  

ا  ا :  

  .ا    و   ،  ز و  ز

   ر  ا: ن    أ اء ،دا ر    ن

 أ  ّ            أو م دوع اا   ا  أن 

  .اد، واف  ا  ا

  :أ   ر اد  ن

أو: ا  و  ،دا ر   ن ز أن  ا ، د

  .  ه ، و  اي وا ا و اق  ا

م:    ا ه او ،    دا ر   ن أن

ا ا  اا  ، ن   ا  ه   ز  م

 : ة ا

    ا  ه ا  ص ءا ا:  

  ا وا   آراء  ا ا ا ص ءا أم   م

 ،ا و اه ا  أن و:  

  نازا .  

   نا.  

 اا   ن.  
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1    از نا:  ل إا ا م       قوإ   أ

 ري وأن او را     ،أ ا إ ا ل  وموا

دا   لا ا نا: 

  :من القرآن

   ا   :»   ا َْأ اْ  َنَُْ  ُْ نإ «   ]  رة

، ُّ  ا أم  ن  أ ا  ا ال اء ، و  ]7 :امء

   ا   و دا  ذا ه ا  ه  يا ا و

   ه ا   أن       زت  ا  ول ل ا

   م ءا   ز إ ن او ، دا     

       ام  ا  ء إذا أا  ادثا ن أ 

از ا  واوا ه ا  ا1ا ، ب  أأ ن ا  

ا ل وا  ن أن  وا ،.  

  و :»   ا اُِطَوأ َا اُِطأ اَُآ َِا َأ َ    ْا ِْوَل َوأُ

ِ ْ« ]ءرة ا: 59[ ،    رن أ ا اأو  ء   اءا

وا ا      ن ،ةن      .وا ا ا  رد 

اد  ا أن ا  أو  ا ط ،اد  ط  أر   

ذ وات و وا ،ما. 

  :من السنة

   اا ×  أ : »          اء اا و

  . »ي

   ا  : »و  ي أ   واا«.  

 ا أن: ا ا أ ن اء  ء و ا  از ا.  

                                                           

 دار الكتــب العلميــة ـ بــريوت، ،1حممــد حســن إمساعيــل الشــافعي، ط: حتقيــق ،) هـــ489ت(نصــور بــن حممــد الســمعاين مل "قواطــع األدلــة يف األصــول" 1

2/344. 
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2      نا:    ر ا ل    ل ا و    ي

إ ":اء     وذ  ا   ء إا وأ  أ ا

  :ةال ء د و، +أ  أو  ، و ارن 

  : من القرآن 

  : » وا  را د      »أور وا ر 

 ،ه ا  رب اا  دا و  ر    ، اد را ن وإذا

   ن ؛ا    دوا ن  رر ا ،  إن ا 

            أن  ه؛م ه وإ ا  ل إا  

أن    . ا رق ، ذد او  س م لا  ا رض و    با

    دا وا ا أ ،   و ،ا  ل اأ :

  بن ا ،  و ن    ، ا اضا ا  ورد

أم  اب  ا اد ا  ل،  أم  ز اء     

ا       ا  ا أن ا  ي، وا ا  رةا 

    ءز ا  أن   ،ا  ا  ا ا  ا

     ا ا  ا أن ا ي، وا ا  رةا  ا

ا  ا  ا ا . 

  :من السنة

 ا ا   ا»      وال   »ا و ،

ا  از  رد ا ك ، ا ف ظ و. 

  : القیاس

  س اا      ا   ا      ف آ يا  ،

داوي اا  ّد وا  ا بو          ،

   ا بو وداا  ه  لا  ي    زا ا وأ ،

      و  ت ا    له اف و  دا  
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  ه ا ن و إ   ا وه و  ىا  دا 

ا   نم1ا     .  

3  ه ا  نا أ :  

 ا:  

  ن أن    ا  ز        و ، أ

 أو ا  ن اءو ،أو دوم    .     لا ا و

، وا ا ا ن    أ   ا، إذ       ما ا

ا ب إأ أن ا ا.  

  دا  لاق اا أ  إ       ، 

          ز ،ا  م   ف    ه ن

  .  ا؛ م    ه م ،ف

         دون ،و  ا ا   ا  زا 

 أن  وذ      ، موأر وط   أ ة ، وا و

   ا   أن  ز ؛ ت و ذ  ا  أ   

ذ. لو ا  ل   :"ا و    ا   ه ن

  +. ،  أو  إء ا  وظ  ظر ا د

          ز وك او   وإن ، أن  ون ا ا 

 ن إذا ،ا  اا        واوإن ا   ه  هم  

      ل ا و ،ا    ز و ، ء     هم

ا ر.      ف  ه  ا ب إأ ن ا او

ا.  

 أو ا ا  اا  ز  ا  دون .  

   

                                                           

 .344/ 2 :لسمعاينل "ة يف األصولقواطع األدل" 1
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 حكم تقلید المفضول مع وجود الفاضل: الدرس السادس. 

 

اع : أوا  و رة ا. 

1   لا:  

  ه زاد  ا   ت  1.  

2  ا :  

 ا  ه   وزاد ا   ت  .  

3  اعا  :  

إذا و ون وون  ا وا ،ع  أن  أن        

   وا   ا  نو ون إذا و أ ، ء  

ل، وأراد ا أن  أ   أن  ال  ود ا؟     

ا ا  فا و     أ  ا    أم  ف  إذ ،ا

ما 2أ.  

م :ا درا.  

ا ر أ 3ذ      ،د او  لا  از ل  إوا

 ة أد د او  لا  از نا ا ر أ:  

 ال������دلیل األول:   :   

                                                           
 .92ص : لعبد اهللا عمر الشنقيطي" التقليد يف الشريعة اإلسالمية" 1
 .251/ 4 ":تيسري التحرير" 2
، 242/ 4 ":اإلحكـام"، و468/ 2 ":املستصـفى"، و1024/ 3 ":روضـة النـاظر"، و403/ 4 ":التمهيد"، و1226/ 4 ":العدة" 3

، 251/ 4 ":تيســـري التحريـــر"، و221ص  ":منتهـــى الوصـــول"، و432ص  ":شـــرح التنقـــيح"، و730ـ  729 ":إحكـــام الفصـــول"و

 .404/ 2 ":فواتح الرمحوت"و
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      1.  

ا و : أن ا       ا وأ ،ا ال أ أ

ت  أ ا    ا و ال، ّل ذ  از    

ا أ  ل ال ا2.  

 الث�اني الدلیل:  ع اإ  ان ات      را  ر 

م   اً د او   ل ال ا 3.  

 ل   :الدلیل الثال�ثأن ا دا أ       ز دام   

 آ  دو ا     ،ه أن    ن ا ؛ أ

از  ا ا  أ اد، و ة  ال   ود   

4ا.  

 الدلیل الراب�ع:    اا  ال اأ  أن    أم

   ، اح؛ ن ذ ج إ م د ورة    ور ا   

  .5و أ ذ  ا  اد م  اا   اح

    

    

                                                           
 .من سورة النحل 43آية  1
 .572/ 4": شرح الكوكب"، و1560/ 4: البن مفلح" أصول الفقه" 2
 .242/ 4": اإلحكام"، و3/1025": روضة الناظر" 3
 .415ص ": التبصرة"، و667/ 3": شرح خمتصر الروضة" 4
 .222ص ": منتهى الوصول"، و4084/ 8:" التحبري 5
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 حكم استفتاء مجھول الحال: الدرس السابع. 
 

ل: أول ا .  

 لل ا :ا ف و ، ف  .  

م :لل ا ءا .  

ا  ءا ا  :  

  .ل  اء: أ  ال اول

 ؤه، وأده وا ز:  

 دةف وا1ا. 

        الر واون ا ة ا إإذا د ادة ا  م ا

   ،  ن و ،م  ا  ن  م  أو د 

  ؟و د أا در  .  

 اوا ا  ق دو 2. 

ا م إذا  ا ال  ا ،ا    اا؛ أي  

أم إذا ن  اوري اال  ا ن اال  اا  ور، وإذا  

    اا  الا   قا  ا  الا.  

مل اا  ء: بر ا ل.  

 اه، وأد ا ه، و ز 1:  

                                                           
، 2398/ 5: لعبـد الكـرمي بـن علـي بـن حممـد النملـة" حترير ملسائله ودراسـتها دراسـة نظريـة تطبيقيـة: املهذب يف علم أصول الفقه املقارن" 1

  .116ص : حيعبد العزيز بن عبد اهللا الراجل " التقليد واإلفتاء واالستفتاء: "وأيضا
  .116ص  : للراجحي" التقليد واإلفتاء واالستفتاء"  2
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     ل  ما ا  ل ا ولل ا ن أن   م ا

    وارد وا ا أو ا  ول أن ا   ،لن   ا ي؛ 

ا  اس أم أن إ اد، وا إ  اا وامراج ل ال    

 ا أ  ا  امرا  ا ،ا    اال  ،ذا   

 .ن  ه وإذا     ه

 اوي وال او ل واا  سا          ؛

     ،ل ار أم  ل  ق و ،ا   ل وذل ا

    ا    ،اا  ل ا ف أن ا   وأ

وا ل ا  ا  و ،ل روا . 

 ال اه او ،ءا   الأ  ة نما  لا :  

ال ا ) 505ت (  ":اوا    إ ا  ،     أ

و    ،  ف   ل وأن،   ل :    ز و

 ، ل ل ه        ن   و ؛ ا وا د

   لل ا  ا  ،      ل   

ل ار أم، اا  ل ا  ا  وو،      ا و

  .2+و ا  ل ا وا، ل ااوي

  و  ل ل ه، و( ":      620ت (   ل ا ا

         قّ و ،ا   ،لل ا  ا   ،

                                                                                                                                                                      
  .116ـ  115ص : للراحجي" التقليد واإلفتاء واالستفتاء: "، وأيضا2398ـ  2397/ 5: للنملة" املهذب"  1
: دار الكتـب العلميـة، الطبعـة: ناشـرحممد عبد السـالم عبـد الشـايف، ال: حتقيق ،)هــ505 ت(أليب حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي " املستصفى"  2

  .373ص : م1993 ـهـ 1413 :األوىل
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         ا و ،ا  ا  و ،ل ار أم ّ ل

ل روا . ا و : ز أن   ؟ا  1+ن أ.  

    و     واا  از اء   :" )  631ت (  ل اي 

  ، لل ا ن أن م  م ر، وذا   ا وا

و  أن ال ا ،     ، ل ا  ا ام  ل ال

       أن وإ ،ذ  أن ا ا إد موا ا  لا  أر

      ،ا  أ ا     راجوأن ام ،اا  إ ا

   د   إذا اوي وال ا لو ،ا  ل ل ا او

+2.  

 :  مرد ا3ا.  

  .أ  اف وادة

ا دا  د   ادة ا أن.  

اوا ا  ا   ب.  

     اا ا ل ا   ؛اوا ا  ق ك أن ا

ا     ن ا  اء أم ول إ اد،  ل  ا و  

    د وا در م ا  ا  ،ا   و ،دة اإ

                                                           
 قدامـــة بـــن حممـــد بـــن أمحـــد بـــن اهللا عبـــد الـــدين موفـــق حممـــد أليب" حنبـــل بـــن أمحـــد اإلمـــام مـــذهب علـــى الفقـــه أصـــول يف املنـــاظر وجنـــة النـــاظر روضـــة" 1

  .385/ 2: م2002-هـ1423 الثانية الطبعة ،والتوزيع والنشر للطباعة يّانالر  مؤسسة: ، الناشر)هـ620ت ( احلنبلي الدمشقي مث املقدسي اجلماعيلي

 الــرزاق عبــد: احملقــق ،)هـــ631: املتــوىف( اآلمــدي الثعلــيب ســامل بــن حممــد بــن علــي أيب بــن علــي الــدين ســيد احلســن أليب" األحكــام أصــول يف اإلحكــام" 2

  .232/ 4: لبنان -دمشق -بريوت اإلسالمي، املكتب: عفيفي، الناشر

  .116ص : للراحجي "التقليد واإلفتاء واالستفتاء: "، وأيضا2398/ 5: للنملة" املهذب"  3
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ا   إمن أن ن  ا و ا ذ  ا، ون اس   

اوا ا  ق  ادا إ ا.  
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 التقلید عند تعدد المجتھدین: الدرس الثامن. 
  

  . ال   إ ه ا  ا ا، وإن 

 ولا ا:     دا أ  أم    ظ   إذا

 ء   1.أن آ  أو:    ن اأ  دا ا    

أن ل أي   ا و اه    أي   ز  أن  أ ء؛

 أو  ن اء د ا.  

 ذ  اا ة أد:  

1.     :"ن   إن ا ا أ+ .    ا أا  و

 اال ا ءز ا أم  ا ل ،ا أ. 

ا ر ا   ا وال  ا، و     أن  .2

    ذ  اردةص اا   ء     : "×ذا و  

ا  ا ي  اا ." و":  ، وأ  ز وأ، 

وأ  ذ ال وا + . ا  نو و ،اع    إا ض ذ ن

 اا  ا  أ    ذ و ،   وا ا

و  أ  اع ال، ول   ود    ،ااد  أن 

  2.ا ،ا ل  أم  وا أن   ا وال

ره، إذ   ن ا    ا  ا وال     ا   .3

د وا ج إ ن اأ  ا.   

 ما ل  :ا   ال اأ   أن  ز 

ورع واا  ن اأ  دا   ، ء     او ،وا د

  أ  ، وا ، وال ا، و  اء     

وا.  

                                                           
 .305ـ  4/304": التمهيد يف أصول الفقه" 1
 .2399/ 5": املهذب يف علم أصول الفقه املقارن" 2
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ذ  ود:  

1.      ،ا   را ا  ل ا   ل ا أن

ا ا   ،ا  ا ا   ؛    وا 

إ ن    ب  ا ، وف أ ول  ، أ أو 

ن أ إ ا، أو ن   ذ ة وا، ون ط  ه   

أو إ ن ا ،ىأ دا ا   وا ،ا  إ 1.ا  

2.  اا ل ا" :   أ ه دواء   و ط  ض 

ن  ا ، و را ط   ا، ن ن  ا طن       

  اواء  ا  ا، و  ا ا ار،      

 رات و ، لن اذو       ءا    ،ا  

ا  وا دون ا  م ا، وا أ    أن  

 ا وا م ا  ا .+2  

    

                                                           
 .289ص : لآلمدي" اإلحكام يف أصول األحكام" 1
 .374ص :للغزايل" املستصفى يف علم األصول" 2
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 حكم التقلید عند فقد المجتھدین: الدرس التاسع. 
 

وا ا  إذا أن ا ؤم ى    :  

وا ا :  ا  أن  

ه ا  لا  :         اأ و ،   إذا أن ا

     ع؛ أي أن اورود ا     ،ه  ه و   وا

 وأم ،ا  ء اام ذ        و ، ب وإ    

ذ . ء ي اا  إذا ا .  

طل ا:  "      وإذا ،ا    ا ا  

  و ، دا    ،  .+
 1  

زر أأ ا إذ   وا:  

 أم ،ا   درض ا  ا   ن ا إذا

وأو ؛ أرأ  ا    ،   .  

 ق     ن ،  ن  أم .        إذ

     ،ل إا إ   و ،    ، لا  ر  

ط ل، وا  2.و  

 

 

  

                                                           
 .159: سورة آل عمران، اآلية 1
 .334ص ": املوافقات" 2
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ما دا: ا ء اا  ن ا أن.  

      ل أن  ز و ،وو اأ أ  ه ا  .

   تا  ر و  أن  ا و       ، 

وى ا ا  ل إذا اا.  

    ،ط  ور إذا ا ن ا لا ا  ل أن  

 ع ى، وع ان، واق اإط إ    .1   

      إذا ا   أم ا   ؤم  و     ه

   ا م و ،ه و ى اع، وا  ا  أن ،

  .ا أرات ة، و  م    و   ، ا  ا

          ، ع ذر ار ن ،رات اا    أن  و

رات؛   ا    از، و        و    ا

  . إ    اة

         ا و ، راس اأن ام ء إا  رأ و

  ا  ع ا ا ا  ا أن ض، و  ،

ا  إ         ،  راس از ام  ا و ،

وا ،  أن ا    وع ذ  ان، ن امراس        

.  

    

                                                           
 .853ص ": اإلجتهاد والتقليد عند اإلمام الشاطيب" 1
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 ضوابط التقلید: الدرس العاشر. 
  

و  و : 

ول:          ا  ا ا  ه ها  ا     و  

  .ووات

أن ن ا  اع،  أدى دة :           ما

دإ   ؛        ن أو ، د  ان إ

   ور و.  

ا: ا     ا   أن.   

ا ا:       ن ءح ا   ى، وذا  ا و ه ن أن

  .ه ا  ا، وإ   ه  ا ال

 ا:      دوا اء وة اوا     ن ،ا 

  ل  .  

 ن ا ا     ء ا       أن :ادس 

 أو ،أو إ ،م.  
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رب ا  ا  

  

 


