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 زينب ابراهيم حسين. م.م 

 الفقه واصولهقسم /  كلية العلوم االسالمية / جامعة تكريت

  

 الرحيم بسم اهلل الرمحن

        هلل رب العػػػػػػػػللمةف كالالػػػػػػػػية كالمػػػػػػػػيـ همػػػػػػػػ    ة ػػػػػػػػل محمػػػػػػػػد كهمػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػ  الحمػػػػػػػػػد      
 . كالػح   أجمعةف

 د :ـــبع أما
ف مف حفظ اهلل تعلل  لهػذا الػدةف تػكال       فقد تكفؿ اهلل م حل   كتعلل   حفظ الدةف, كا 

 العمملء ف  كؿ هالر, ةشةدكا قكاهد الشرةعة, كة ة كا مقلالدهل.
الجمةػػؿ كالعمػػـ الشػػهةر الحػػلفظ اإلمػػلـ  اإلمػػيـككػػلف مػػف هػػئمء الذمػػة الػػذةف  ػػدمكا     

ذلػػؾ المفكػػر المكمػػكه  الػػذم شػػمؿ فكػػرن كػػؿ المةػػلدةف, مػػف فقػػ   -رحمػػ  اهلل-ا ػػف حػػـز 
كاالػػكؿ ككػػيـ كفممػػفة كتػػلرةو كم طػػؽ كأ ػػيؽ كأدب كتػػلرةو الدةػػلف, كهػػك العػػللـ ال لقػػد 

تفرد  ػػػللك ةر مػػػف ا راء كهرفػػػت ظلهرةتػػػ   ػػػلل ,مػػػمة  لالػػػةالػػػذم تمةػػػز م هجػػػ  ال قػػػدم  
 .كالالكلةة الفقهة  
فػ  احػد الممػلذؿ التػ  تفػرد  هػل  فل حػث الجمةؿ أح  ت أف ا هؿ مف همـ هذا اإلملـف    
 .الالكل ادرس  راءن كاكشؼ هف مك ك هل كا ةف غرة هل كاجم  هف ش ء مف ا تلج  ك 
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كةعػػػػد مكاػػػػكع التقمةػػػػد مػػػػف ا ػػػػرز المكااػػػػةح التػػػػ  دار فةهػػػػل  ػػػػةف ا ػػػػف حػػػػـز كالجمهػػػػكر, 
ال حث ف  هػذا المجػلؿ, كتجعمػ   حلجػة  أهمةةم لظرات كمملجيت كردكد  كم   تظهر 

 ال  درامة متأ ةة تظهر محلم  , كتجم  غلما .
 -: ككلف م هج  ف  هذا ال حث مل ةأت 

مػػػػػب شػػػػػركط امجتهػػػػػلد المتفػػػػػؽ همةهػػػػػل ه ػػػػػد هٌرفػػػػػت التقمةػػػػػد كامجتهػػػػػلد ك ة ػػػػػت أغ -ُ
 الجمهكر.

ذكػػػرت ممػػػألة تقمةػػػد العػػػلم  كتحرةػػػر محػػػؿ ال ػػػزاع  ػػػـ ذكػػػرت رأم الجمهػػػكر فةهػػػل -ِ
ك ة ت ادلتهـ,  ـ ذكرت رأم ا ف حـز كادلت  مح م لقشػتهل,  ػـ أىت عتهػل  مػل  ػدا لػ  

 .مف رأم ا ف حـز ف  التقمةد
الػػكاردة مػػف مظل هػػل الالػػمةة مػػػح هػػزكت ا ةػػلت سلػػ  مػػكرهل ك رجػػت الحلدةػػث -ّ

   ةلف درجتهل اذا لـ تكف ف  الالحةحةف.
 .  كقد اقتات ط ةعة ال حث أف أجعم  مف هذن المقدمة كتمهةد كمطم ةف ك لتمة    
هرحمػػ  اهللا  لةجػػلزفقػػد ت لكلػػت فةػػ  حةػػلة  التمهيــدأمػػل  ركػػزت فةهػػل همػػ   اإلمػػلـ ا ػػف حـز

  راءن العممةة كشةك   كمئلفلت  لعيقتهل  مكاكع ال حث 
تعرةػػػػؼ التقمةػػػػد لحػػػػة كاالػػػػطيحل كهٌرفػػػػت امجتهػػػػلد لحػػػػة  المطمــــو ا   كت لكلػػػػت فػػػػػ   

 كاالطيحل ك ة ت أغمب شركط امجتهلد المتفؽ همةهل ه د الجمهكر.
مت رام جمهكر العممػلء فػ  قد فقد ت لكلت حكـ تقمةد العلم  كقد المطمو الثانيامل ف  
جػػػلء متػػػل ر هػػػف المػػػدارس الالػػػكلةة,  ػػػـ لمطمػػػب  ػػػـ ذكػػػرت رام ا ػػػف حػػػـز م ػػػ  هػػػذا ا

  لقشت امقكاؿ ك ة ت الردكد لةت ةف لمقلرم مل تكالمت الة .  
  أ رز  تلذج ال حث,  ـ رت ت الماللدر الت  اهتمدتهل ف  ال حث. الخاتمةكجلءت 
هذا العمؿ  للاللن لكجهػ  الكػػرةـ كأف ةجعمػػ  فػػ  مةػزاف  أمأؿ اهلل تعلل  أف ةجعؿ  أخيرا  

 حم لت  ككالدمَّ رحمهمل اهلل.
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 أ ال : اسمو  نسبو
أ ك محمد هم   ف أحمد  ػف مػعةد  ػف حػـز  ػف غللػب الظػلهرم الفلرمػ   :اسمو  نسبو

 .   اُهاالالؿ  ـ ال دلم 
 ثانيا : م لده   فاتـو

ــده : لةمػػة امر عػػلء ق ػػؿ طمػػكع شػػمس   ػػر ةػػـك مػػف رماػػلف مػػ ة أر ػػح كلػػد  قرط ػػة  م ل
المكافػػؽ الحػػلدم هشػػر مػػف  ػػكفم ر هػػلـ تمػػعملذة كأر عػػة قا ّْٖك مػػل ةف ك ػػيث مذػػةه

 .اِهـاْٗٗ/ُُ/ُُكتمعةف مةيدمه
ل مف  ط ا    أ   رافح, هأف أ لن تكف  هشةة ةـك امحػد لمةمتػةف  قةتػ كفلت ك قمت   فاتو:

هػػا, المكافػؽ التػلرةو المػةيدم, الةػـك  ْٔٓمف شػع لف, مػ ة مػت ك ممػةف كأر ػح مذػة ه
 . اّه ـأَُْ/ٖ/ُْالرا ح هشر مف شهر أغمطس هلـ ألؼ كأر ح كمتةفه

 
 

                                                           

 ق ا تحقةػؽ: شػعةب امر ػئكط ْٖٕمةر اهيـ ال  يء :لشمس الدةف محمػد  ػف أحمػد  ػف ه مػلف الػذه   هت:  اُه 
ا[, الهػػيـ ُْٖ/  ُٖه -ـ ُّٗٗق  ُُّْ, ٗشػػلرع مػػكرةل ,ط -حمػػةف اممػػد, سمئممػػة الرمػػللة  ةػػركت 
: ل ةػػر الػػدةف الزركمػػ س دار العمػػـ ف العػػرب كالممػػتعر ةف كالممتشػػرقةفقػػلمكس تػػراجـ لشػػهر الرجػػلؿ كال مػػلء مػػ

 آِْ/  ْـ ا[ هَُٖٗه ٓلمميةةف,  ةركت, ط
الزمػػلف: ل ػػك الع ػػلس شػػمس الػػدةف أحمػػد  ػػف محمػػد  ػػف أ ػػ   كػػر  ػػف     مكػػلف,  كفةػػلت الهةػػلف كأ  ػػلء أ  ػػلء  اِه

ا, الهػػػػيـ  ُٖٓ/  ُٖا,مػػػػةر أهػػػػيـ ال ػػػػ يء هِّٓ/  ّ ةػػػػركت[  ه –تحقةػػػػؽ: سحمػػػػلف ه ػػػػلسس دار الػػػػلدر 
 ا.ِْٓ/  ْه -لمزركم  

   المرقػػػـك فػػػ   ةػػػلفجػػػد العمػػػـك الكشػػػأ ا ِْٓ/  ْه -ا,الهػػػيـ لمزركمػػػ  ُُِ/  ُٖه -مػػػةر أهػػػيـ ال ػػػ يء   اّه
: الدةؽ  ف حمف الق كج  ,  ـا[ُٖٕٗ ةػركت ه -دار الكتب العممةة  س تحقةؽ : ه دالج لر زكلر أحكاؿ العمـك

 . إُْ/  ّه
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 ثالثا : نشأتو  طمبو لمعمم
رفةعػػة ككاحػػدة   عػػةـ كرفلهةػػة فػػ  أمػػرة تحتػػؿ مكل ػػة قرط ػػة  فػػ    -رحمػػ  المٌػػ - شػػأ     

مف المر العرةقة ف  ام دلس ككل ػت لػ  كل ةػ  مػف ق مػ  رةلمػة الػكزارة كتػد ةر المممكػة, 
فزهد  هل كا الرؼ سل  العمـ كالتألةؼ,  كاهل   كالدن هم  طمب العمػـ م ػذ  عكمػة أظػلفرن 
فقد طمب مف جكارم القالر تعمةم  القر ف كالشعر كال ط كف  ذلػؾ ةقػكؿ هكلقػد شػلهدت 

كهػػف همم  ػػ  القػػر ف كركة  ػػ  ---لء كر ةػػت فػػ  حجػػكرهف , ك شػػأت  ػػةف أةػػدةهف ال مػػ
  اُهك ةران مف الشعلر كدر     ف  ال طا 

 ػػػـ شػػػرع فػػػ  الطمػػػب كالمػػػملع كالتمقػػػ  مػػػف أفػػػكان الرجػػػلؿ فعمػػػرت حةلتػػػ  فػػػ  الػػػ لن     
 للتحالػػةؿ, كاشػػتحؿ  ػػللدب كالم طػػؽ كالعر ةػػة كقػػلؿ الشػػعر  ػػـ أق ػػؿ همػػ  العمػػـ ككػػلف 

مػػح الحفػػظ , مفػػرط الػػذكلء ك ةػػ هض  عمػػـك جمػػة, كةجةػػد ال قػػؿ, ةحمػػف الػػ ظـ كال  ػػر  كا
كفةػػػ  دةػػػف ك ةػػػر, كمقلالػػػدن جمةمػػػة, كمالػػػ فلت  مفةػػػدة, ك شػػػأ شػػػلفع  المػػػذهب فػػػ  أكؿ 
حةلت   ـ تمهر ف  العمـ كت حػر فةػ  كالػلر ةتحػرل الػدلةؿ كةحػرص همػ  ات لهػ   ػـ ادان 

  اِهال ص حت  هرؼ  ل ف حـز الٌظلهرم اجتهلدن ال   ف  التمذهب كام ذ  ظلهر
هل   ا ف حـز مف الفت ة الت  ش ت  قرط ة, ككتػب مالػكرا ن تمػؾ الفتػرة فػ  كتل ػ  طػكؽ 

؛ كلكػػف غمػػب الحملمػػة كةيعػػد ا ػػف حػػـز درة فػػ  تػػلرةو ال ػػدلس المةلمػػ  كالفكػػرم كالد ػػ 

                                                           

طػكؽ الحملمػػة فػػ  اللفػػة كالمؼ: ل ػك محمػػد همػػ   ػػف أحمػد  ػػف مػػعةد  ػػف حػـز ال دلمػػ  تحقةػػؽ : د  سحمػػلف  اُه
 ا.ُٔٔـا[ه ُٕٖٗ, ه ِ ةركت / ل  لف,ط -كال شر  ه لس , سالمئممة العر ةة لمدراملت

     لمػػػلف المةػػػزاف : أحمػػػد  ػػػف همػػػ   ػػػف حجػػػر أ ػػػك الفاػػػؿ العمػػػقي   الشػػػلفع   ا ,ِّٕطػػػكؽ الحملمػػػة ه ة ظػػػر: اِه
 –ق َُْٔه  , ّ ةػػػػركت,ط –اله ػػػػد , مئممػػػػة الهممػػػػ  لممط كهػػػػلت  –تحقةػػػػؽ : داذػػػػرة المعػػػػرؼ ال ظلمةػػػػة 

 ا.ُْٕ/  ّه -ا أ جد العمـك ِْٓ/  ْه -لمزركم  الهيـ - اُٗٗ/ْه  -ـأُٖٗ
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ةف,  عػػػد همةػػػ  شػػػدة فػػػ   الػػػكمت  لم للفةػػػ ؛ كلػػػكم ذلػػػؾ لقػػػؿ  ظػػػرائن  ػػػةف هممػػػلء الممػػػمم
 .اُه القركف الفلايت

 رابعا  : شي خو  تالميذه
العمـ م ذ  عكمة أظلفرن كتتممذ همػ  جػكارم  فقد حرص ا ف حـز هم  طمب  :(2)شي خو

القالر  ـ شرع ف  الطمب كالمملع كالتمق  مف المشلةو , كتتممذ هم  ةد هدد ك ةر مػف  
الشةكخ ف   مدة قرط ة, كمف أ رزهـ ةحة   ف ممعكد  ف كج  الج ػة, الػلحب قلمػـ  ػف 

ـ  ػف أحمػد أال غ, فهك أهم  شةو ه دن, كةك س  ػف ه ػد اهلل  ػف محةػث القلاػ , كحمػل
القلا , كمحمد  ف معةد  ف   لت, كه د اهلل  ػف ر ةػح التمةمػ , كه ػد الػرحمف  ػف ه ػد 
اهلل  ف  للد, كه د اهلل  ف محمد  ف ه ملف, ك أ   همر  ف ه د ال ػر, كأحمػد  ػف همػر 

  ف أ س العذرم.
هػلش ا ػػف حػـز حةػلة ممةذػػة  ػللمحف كالمالػلذب, قاػػلهل م لاػين  فكػرن كقممػػ ,  :تالميـذه

فظػػؿ ةعػػل   ال فػػ  كالتشػػرةد  عةػػدنا هػػف قرط ػػة,  ممػػل ا عكػػس مػػم ل همػػ  اق ػػلؿ  طػػيب 
كمػػػف الػػػذةف رككا ه ػػػ  أ ػػػك ه ػػػد اهلل الحمةػػػدم فػػػأك ر كا  ػػػ  أ ػػػك رافػػػح الفاػػػؿ  العمػػػـ همةػػػ 

  .اّه كطلذفة, ك  ر مف ركل ه    لإلجلزة أ ك الحمف شرةح  ف محمد
 خامسا : مؤلفاتو 

مئلفػػل أرة ػػل أدة ػػل ك لح ػػل ةتكقػػد  زهػػد ا ػػف حػػـز  فػػ  الرذلمػػة كتفػػرغ لمعمػػـ كالتػػألةؼ ككػػلف  
ةمت  ط الحكلـ مف الكتلب كالم ة, ةجةد ال قؿ, كةحمف ال ظـ كال  ػر  ذكلء كةقطر فط ةن 

كت ػػػػ   مػػػػف أشػػػػهر فػػػػأ رل المكت ػػػػة العر ةػػػػة  مئلفػػػػلت مفةػػػػدة فػػػػ  م تمػػػػؼ فػػػػركع المعرفػػػػة
                                                           

 ا.ِّٔ/  ّه -كفةلت الهةلف  اكِْٓ/  ْه -الهيـ لمزركم   ة ظر: اُه
درامػػة كتحقةػػؽ: زكرةػػل همةػػرات, دار الكتػػب  ة ظػػر: تػػذكرة الحفػػلظ كذةكلػػ  : محمػػد  ػػف أحمػػد  ػػف ه مػػلف الػػذه  , اِه

 ا.ُٖٓ/  ُٖه -ا, مةر أهيـ ال  يء ِِٕ/  ّه -ـ ُٖٗٗ -هػُُْٗ,  ُل  لف,ط-العممةة,  ةركت
 ا.ِِٕ/  ّه -تذكرة الحفلظ لمذه    ة ظر: اّه



 253  
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 ( 7( السنـة )  33 العـدد )

أالػػػكؿ الحكػػػلـ مجمػػػداف, ككتػػػلب المحمػػػ  فػػػ  الفقػػػ , ككتػػػلب اإلحكػػػلـ فػػػ   المط كهػػػة:
الفالؿ ف  الممؿ كال حؿ  يث مجمدات, ككتلب سظهلر ت دةؿ سلةهكد كال اللرل لمكتػل ةف 
التػػػكراة كاإل جةػػػؿ, طػػػكؽ الحملمػػػة؛ جمهػػػرة أ مػػػلب العػػػرب, ال ػػػيؽ كالمػػػةر فػػػ  مػػػداكاة 

 ػػة العر ةػػة الك ةػػر لػػػك , كلػػ   العدةػػد مػػػف الم طكطػػلت التػػ  متاػػةؼ الػػػ  المكتال فػػكس
قلؿ كلدن الفاؿ أ   اجتمح ه ػدن   ػط أ ةػ  أ ػ  محمػد مػف كيًتبى لهل اف ترل ال كر, كقد 

 .  اُهتكالةف  أر ح مذة مجمد تحتكم هم   حك مف  مل ةف ألؼ كرقة 
 آراء العمماء فيو سادسا:

كالتػدةف متف  ػل  راء العمملء فة : كلف ا ػف حػـز همػ   م مػغ هظػةـ مػف العمػـ ككػـر الػ فس 
فقةػػ , ادةػػب, االػػكل ,  كقػػلؿ ه ػػ  همػػر راػػل كحللػػ : ه فػػ  همػػـك جمػػة  هػػلمي  عممػػ .

محدث, حلفظ, متكمـ, ادةب مشلرؾ ف  التأرةو كام ملب كال حك كالمحة كالشػعر كالطػب 
 .اِهكالم طؽ كالفممفة كغةرهلا

اممػػيـ ة تمػػب كقػػلؿ ه ػػ   ةػػر الػػدةف الًزًرٍكمػػ : ههػػللـ ال ػػدلس فػػ  هالػػرن, كأحػػد أذمػػة 
سل  مذه   ف  ال دلس  مؽ ك ةػر , ككل ػت لػ  رةلمػة الػكزارة كتػد ةر المممكػة, فزهػد  هػل 
كا الػػرؼ سلػػ  العمػػـ كالتػػألةؼ, فكػػلف مػػف الػػدكر ال ػػلح ةف فقةهػػل حلفظػػل ةمػػت  ط امحكػػلـ 

 اّه مف الكتلب كالم ة,  عةدا هف المالل عةا

 
 

                                                           

سةالح ا ُْٕ/  ّه -ا أ جد العمـك ِّٓ/  ّه -ا ككفةلت الهةلف ِِٕ/  ّه -ة ظر: تذكرة الحفلظ لمذه    اُه
مالػػطف   ػػف ه ػداهلل القمػػط طة   الركمػػ   المك ػكف فػػ  الػػذةؿ همػ  كشػػؼ الظ ػػكف هػف أمػػلم  الكتػػب كالف ػكف:

 ا.ُٓٔ/  ْك ه اُّٗ/  ّه - ـا[ُِٗٗ –ق ُُّْ ةركته-ـاس دار الكتب العممةةَُٕٔالح ف هت: 
 ا.ُٔ/  ٕه -معجـ المئلفةف  اِه
 ا.ِْٓ/  ْه -الهيـ لمزركم   اّه
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 أ ال : تعريف التقميد
تعمةؽ الش ء هم  ش ء كلةِّ    , كتعمةؽ الش ء  : مالدر قمد, كةدؿُّ هم التقميد لغة 

ۀ  ۀ  چ ف  الع ؽ مح اإلحلطة   , ةمم  قيدة, كم   تقمةد ال د ة قلؿ تعلل : 

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳  ﮴    ﮵  ﮶  

فةكؼ  كذلؾ أف ةعمؽ ف  ه قهل ش ء لةعمـ أ هل هدم؛, اُه چ﮷  ﮸  ﮹  ﮺ 
ل لم ةت كمل أيهًدم سلة     .اِهال لس ه  ؛ تعظةمن

 -كه  تدؿ هم  مع ةةف:فقد هرف  الالكلةكف  ع لرات هدةدة   التقميد اصطالح:
العمػػؿ  قػػكؿ المجتهػػد مػػف غةػػر معرفػػة دلةمػػ , كالػػذةف قػػللكا  هػػذا التعرةػػؼ ةجةػػزكف  الكؿ:
 التقمةد. 

 : العمؿ  قكؿ الحةر  حةر دلةؿ, كالذةف قللكا  هذا التعرةؼ م ةجةزكف التقمةد.ال ل   
 كة درج تحت المع   الكؿ هدة تعلرةؼ م هل:

. اْهأ ػذ مػػذهب الحةػػر  ػي معرفػػة دلةمػػ ا  .هاّهأ ػذ قػػكؿ الحةػر مػػف غةػػر معرفػة دلةمػػ ا  ه
 .آههأ ذ مذهب الحةر مف غةر معرفة دلةم ا 

                                                           

 [ .ِا س الملذدة :ُه
أ ػػك الفػػةض , الممٌقػػب  مرتاػػ ,  تػػلج العػػركس مػػف جػػكاهر القػػلمكس: لمحٌمػػد  ػػف محٌمػػد  ػػف ه ػػد الػػرٌزاؽ الحمػػة  , ة ظػػر: اِه

معجػػـ مقػػلةةس المحػػة: ل ػػك الحمػػةف أحمػػد  ػػف فػػلرس  ػػف ا,ْٔ/ ٗه تحقةػػؽ مجمكهػػة مػػف المحققػػةف, دار الهداةػػة, الزَّ ةػدم,
 .اُٗ/  ٓه [ ـإُٗٗ -هػ ُّٗٗقا,تحقةؽ: ه دالميـ محمد هلركفسدار الفكرهّٓٗزكرةل هت:

 ا.ُٔٗه -أِٗغلةة الكالكؿ ف  شرح لب الالكؿ : شةو اإلميـ زكرةل ال اللرل أ ك ةحة هت :  اّه
هػػا,تحقةؽ د. ٖٖٓهت:  لعيء الدةف أ   الحمف هم   ف ممةملف المرداكم الح  م  التح ةر شرح التحرةر ف  أالكؿ الفق :ا ْه

     ـا[ َََِ -هػػػ ُُِْه س مكت ػػة الرشػػد, المػػعكدةة / الرةػػلض القر ػػ , د. أحمػػد المػػراحه ػػدالرحمف الج ػػرةف, د. هػػكض 
 ا.َُُْ/  ٖه

 -هػػػػ َُِْل  ػػػلف/  ةػػػركته-هػػػػاس دار الكتػػػب العممةػػػة  َُِٓحلشػػػةة العطػػػلر همػػػ  جمػػػح الجكامػػػح : حمػػػف العطػػػلرهت:  آه
 ا.ِّْ/  ِـا[هُٗٗٗ
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 .  اُهقكؿ الحةر مف غةر معرفة دلةم ا  هق كؿ 
 كة درج تحت المع   ال ل   هدة تعلرةؼ م هل:

 . اّههالعمؿ  قكؿ الحةر مف غةر حجةا  . اِهههك ال ذ  قكؿ الحةر مف غةر حجةا  

 تعريف االجتهاد -ثانيا :
 تعريف االجتهاد

هػػػد  فػػػتح الجػػػةـ  مع ػػػ  االجتهـــاد فـــي المغـــة المشػػػقة, ك اػػػمهل : مالػػػدر مػػػأ كذ مػػػف الجى
    .اْه  مع   الطلقة هك  ذؿ الكمح كالطلقة ف  طمب الىمر

ـــي االصـــطالح االجتهـــاد  فػػػ  الالػػػكلةكف  تعرةفػػػلت متعػػػددة : ف متقلر ػػػة ت تمػػػؼ فػػػ  هرَّ
   آهمعل ةهل كم هل هامتفراغ الفقة  الكمح لةحالؿ ل  الظف  حكـ شره ا ه لراتهل كتتفؽ

ف  ا ف حـز فقلؿ ههك امػت فلد الطلقػة فػ  طمػب حكػـ ال لزلػة حةػث ةكجػد ذلػؾ الحكػـ  كهرَّ
. مػػف تعرةػػؼ ا ػػف حػػـز ليجتهػػلد أه مػػل م  ػػيؼ  ػػةف أحػػد مػػف أهػػؿ العمػػـ  للدةل ػػة فةػػ ا

 ةت ةف ا   ةفرؽ  ةف امجتهلد ف  حكـ ال لزلة كامجتهلد ف  طمب العمـ كحكـ المملذؿ.
 
 
 

                                                           

 ا.ُِٗ/  ُهف قدامة , لمشةو محمد المةف  ف الم تلر الش قةط  :مذكرة أالكؿ الفق  هم  ركاة ال لظر لمعيمة ا  اُه
ا,تحقةػػؽ الػػيح الػػدةف مق ػػكؿ أحمدسالػػدار ُُِٖلمحمػػد  ػػف سمػػملهةؿ الالػػ عل  هت:  سرشػػلد ال قػػلد سلػػ  تةمػػةر امجتهػػلد: اِه

 .آُْه - قا[َُْٓالككةته -الممفةة
هػػا , تحقةػؽ محمػد الػ ح   ػف َُِٓهمػ  الشػككل  هت :سرشلد الفحكؿ سل  تحقةؽ الحػؽ مػف همػـ الالػكؿ : لمحمػد  ػف  اّه

 ا.َٖٔه -ـا[ ََِّ-هػ ُِْْه ِط- ةركت  -حمف حيؽ س دار ا ف ك ةر,  دمشؽ
ا م تػػػلر ُّّ/  ّ[ هُ ةػػػركت,ط –ة ظػػػر: لمػػػلف العػػػرب محمػػػد  ػػػف مكػػػـر  ػػػف م ظػػػكر الفرةقػػػ  المالػػػرمس دار الػػػلدر  اْه

الط عػة ط عػة   ةػركت, –ةؽ : محمػكد  ػلطرس مكت ػة ل  ػلف  لشػركف الالحلح محمد  ف أ    كر  ف ه دالقلدر الرازم تحق
 ا.ُُٗ/  ُا[ه ُٓٗٗ - ُُْٓجدةدةه 

 ا.َُٔـا[هُٖٔٗ –ق َُْٕقكاهد الفق :لمحمد همةـ اإلحملف المجددم ال ركت س الالدؼ   مشرز/كراتش ه آه
 ا.ٕٖٓ/  ٖه - قا[َُْْه  ُالقلهرة,ط –هم   ف أحمد  ف حـز ال دلم  أ ك محمدس دار الحدةث اإلحكلـ م ف حـز  أه
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 -:(1)ثالثا : شر ط االجتهاد 
أف ةحػػةط  مػػدارؾ الحكػػلـ كهػػ : الكتػػلب كالمػػ ة كاإلجمػػلع كالقةػػلس كاممتالػػحلب,  -ُ

كالعرؼ الجلرم ف  ال مد كغةرهػل مػف الدلػة التػ  ةمكػف اهت لرهػل, كأف تكػكف لدةػ  معرفػة 
 مقلالػػد الشػػرةعة, كالمعت ػػر فػػ  ذلػػؾ أف ةعػػرؼ مػػف الكتػػلب كالمػػ ة مػػل ةتعمػػؽ  للحكػػلـ, 

كأمػػ لب ال ػػزكؿ, كمكاقػػح اإلجمػػلع كال ػػيؼ, كأف ةعػػرؼ مػػل  كمعرفػػة ال لمػػو كالم مػػكخ,
 ةتعمؽ  الحة الحدةث كاعف ؛ كمعرفة اإلم لد كرجلل , كغةر ذلؾ.

أف ةعػػػرؼ مػػػف المحػػػة كأالػػػكؿ الفقػػػ  مػػػل ةتعمػػػؽ  للعػػػلـ كال ػػػلص, كالمطمػػػؽ كالمقةػػػد,  -ِ
, كالمحكػػـ كا ؿ, كالمجمػػؿ كالم ػػةف, كالم طػػكؽ كالمفهػػـك لمتشػػل  , كالػػ ص كالظػػلهر كالميػػئىكَّ

كالمػػػر كال هػػػ . كم ةمزمػػػ  مػػػف ذلػػػؾ سم القػػػدر الػػػذم ةتعمػػػؽ  للكتػػػلب كالمػػػ ة كةػػػدرؾ  ػػػ  
مقلالػػد ال طػػلب كدملػػة اللفػػلظ,  حةػػث تالػػ ح لدةػػ  ممكػػة كقػػدرة همػػ  امػػت  لط الحكػػلـ 

 مف أدلتهل.
أف ةككف هلرفنل  للم طؽ متالفلن  للعدالة كالالػيح كحمػف الطرةقػة كمػيمة الممػمؾ  -ّ

كالعفٌػػػة كرالػػػل ة الفكػػػر كجػػػكدة الميحظػػػة كاإلفتقػػػلر سلػػػ  اهلل تعػػػلل  كالتكجػػػ  سلةػػػ  كالػػػكرع 
 للدهلء كا قل   فم  كةشػهد ال ػلس لػ   للهمةػة ك ة ػذؿ كمػع  قػدر الممػتطلع كأم ةقالػر 

 ف  ال حث كال ظر.
 : أف ةمت د المجتهد ف  اجتهلدن سل  دلةؿ, كأف ةرجح سل  أالؿ.-ْ
 
 

                                                           

ا تحقةػػؽ : فػػئاد ُُٗالفاػػؿهت:اه ػػدالرحمف  ػػف أ ػػ   كػػر  ػػف محمػػد المػػةكط  أ ػػك  تقرةػػر اممػػت لد فػػ  تفمػػةر امجتهػػلد:ا ُه
محمػػد  ػػف  ا ,سرشػػلد ال قػػلد سلػػ  تةمػػةر امجتهػػلد:َْقا[هَُّْالم عـ أحمػػدس دار الػػدهكة, مكػػلف ال شػػر اممػػك درةةه ه ػػد

 ق,مكلف ال شر الككةػتَُْٓال لشر الدار الممفةة.,  تحقةؽ اليح الدةف مق كؿ أحمد, اُُِٖالال عل  هت: سمملهةؿ 
 .اٗ-ٖه
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ا تمػػؼ الالػػكلةكف فػػ  حكػػـ تقمةػػد العػػلم  فػػ  الممػػلذؿ الشػػرهةة الفرهةػػة هػػؿ ةجػػكز فةهػػل     
 -ف:ػػػتقمةد العلمة هم  قكلة

  اْهكالح ل مة اّهكالشلفعةةاِهكالمللكةة اُهالعمملء مف الح فةة  ذهب جمهكر القكؿ امكؿ :  

                                                           

        الممؾ ه ػػدالرحمف المػػػعدم هػػػا , تحقةػػػؽ ه ػػدّٗٓالمػػمرق دمهت: مةػػزاف الالػػكؿ فػػ   تػػػلذج العقػػكؿ : لمحمػػد  ػػػف احمػػد   اُه
لرحمػكت , مممـ ال  كت مح شػرح  فػكاتح آَٗ/ِـا[: ُٕٖٗ-هػَُْٕالدة ةةهس مط عة ال مكد , كزارة الكقلؼ كالشئكف 

هػػػػػػا ,:  َٓٓهػػػػػا , مط ػػػػػكع  هػػػػلمش الممتالػػػػف  ل مػػػػلـ الحزالػػػػ هت: ُُُٗالشػػػػككرهت:لمعيمػػػػة محػػػػب اهلل  ػػػػف ه د :
, أالػػػػكؿ الفقػػػػ  الممػػػػم : الفالػػػػكؿ فػػػػ  الالػػػػكؿ: اإلمػػػػلـ أحمػػػػد  ػػػػف همػػػػ  الػػػػرازم ْٖٔ/ ِ,فػػػػكاتح الرحمػػػػكت:ْٖٔ/ِ

              ِهػػػػػػػاالمحقؽ : د.هجةػػػػػػؿ جلمػػػػػػـ ال شػػػػػػم س كزارة الكقػػػػػػلؼ كالشػػػػػػذكف اإلمػػػػػػيمةة دكلػػػػػػة الككةػػػػػػت,طَّٕهت:الجالػػػػػػلص
 ا[.ُِٖ/  ْـا[هُْٗٗهػ=ُُْْه 

تحقةػؽ: هػػا  َٕٗ: لمشلط   س ػراهةـ  ػف مكمػ   ػف محمػد الم مػ  الحر ػلط  هت, امهتاللـ ُٓٓالمحالكؿ م ف العر  : اِه
, م ته  الكالكؿ كالمػؿ فػ  هممػ  ٖٗٓ/ِا[ ـُِٗٗ -هػ ُُِْ هُ,طا ف هفلف, المعكدةةممةـ  ف هةد الهيل س دار 

هػػػػػػاسدار الكتػػػػػب العممةػػػػػة, ْٔٔالالػػػػػكؿ كالجػػػػػدؿ :لع مػػػػػلف  ػػػػػف همػػػػػرك  ػػػػػف أ ػػػػػ   كػػػػػر المعػػػػػركؼ  ػػػػػل ف الحلجػػػػػبه ت: 
 ا.ُِِـا[ هُٖٓٗ-هػَُْٓه ُ ةركت,ل  لف,ط

ازم, تحقةػؽ : طػ  جػل ر فةػلض العمكا  سجلمعػة اإلمػلـ محمػد المحالكؿ ف  همـ الالكؿ: محمد  ػف همػر  ػف الحمػةف الػر  اّه
الرحةـ  ػػػف   ت ػػػرةج الفػػػركع همػػ  الالػػػكؿ: لع ػػػد, التمهةػػد فػػػ إْٓ/ِ[هاََُْ,ه ُالرةػػػلض,ط – ػػف مػػػعكد اإلمػػػيمةة 

 ََُْ, ُهػػػػػا , تحقةػػػػؽ د. محمػػػػد حمػػػػف هةتػػػػك, مئممػػػػة الرمػػػػللة ,  ةػػػػركت,طِٕٕالحمػػػػف المػػػػ كم أ ػػػػك محمػػػػدهت: 
    قآَٓلحزالػػ ه ت:ف  مػػف همػػـ الالػػكؿ : لحجػػة اإلمػػيـ أ ػػ  حلمػػد محمػػد  ػػف محمػػد  ػػف محمػػد اا, الممتالػػِٔٓهػػػه

الممح فػ  أالػكؿ الفقػ  :  ا,ّٖٔهقا[ُُّْ, ُ ةركت ,ط -الميـ ه د الشلف  , دار الكتب العممةة تحقةؽ : محمد ه د
فػػ  ال رهػػلف ا, ٗٔه ق َُْٓ, ُ,طهػػػ ا,دار الكتػػب العممةػػة ,  ةػػركت ْٕٔأ ػػك سمػػحلؽ س ػػراهةـ  ػػف همػػ  الشػػةرازمهت: 

 -العظةـ محمػػكد الػػدةبس الكفػػلء د.ه ػػداهلل  ػػف ةكمػػؼ الجػػكة   أ ػػك المعػػلل , تحقةػػؽ : أالػػكؿ الفقػػ : ه ػػد الممػػؾ  ػػف ه ػػد
 ا. َٖٗ/  ِا[هُُْٖهْمالر,ط –الم الكرة 

                القلدر  ػػػػف أحمػػػػد  ػػػػف مالػػػػطف   ػػػػف ه ػػػػدالرحةـ  ػػػػف محمػػػػد  ػػػػدراف مػػػػذهب اإلمػػػػلـ أحمػػػػد  ػػػػف ح  ػػػػؿ : ه ػػػػد المػػػػد ؿ سلػػػػ  اْه
سهيـ المػكقعةف  ا,ُْٗـا[ هُٔٗٗ -هػ ُُْٕه,ُدار الكتب العممةة, ط محمد أمةف ا لكمستحقةؽ : هػأُّْت :  ه

,  ةػػركت -ةػػؿ كؼ مػػعدس دار الجئ طػػ  ه ػػدالر :محمػػد  ػػف أ ػػ   كػػر أةػػكب الزرهػػ  أ ػػك ه ػػداهلل ,تحقةػػؽ هػػف رب العػػللمةف :
هػػا, تحقةػؽ : َِٔلع داهلل  ف أحمد  ف قدامة المقدم  أ ك محمدهت :ا,ركاة ال لظر كج ة الم لظر:ُٖٖ/  ِـ[هُّٕٗ

 ا.ّّٖه قا[ُّٗٗ,  ِالرحمف المعةد ,جلمعة اإلملـ محمد  ف معكد ,الرةلض,طد ه دالعزةز ه د
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فػػ  الممػػلذؿ الشػػرهةة الػػ  جػػكاز حكػػـ تقمةػػد العػػلم   اّهكالشػػةعة اِهكالمعتزلػػة اُهكاغمػػب الزةدةػػة
 الفرهةة  . 

 واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بأدلة كثيرة من المنقول والمعقول
 ا ال : المنق  

 ادلتهـ مف القراف الكرةـ -ُ

جئ  حئ   مئ  ىئ    یۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یچ  :قكلػػػػػػ  تعػػػػػػلل  - أ

   ا4هچىت  يت  جث  مث       متيئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت  خت
كج  امدملة: هأف اهلل أمر  طلهة أكل  المر كهـ العمملء كطلهتهـ تقمةػدهـ فةمػل ةفتػكف 

 .آه   , كالمر لمكجكب, فهك أمر  تقمةد العكاـ لمعمملءا

 . أه چٺ  ٺ                   ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺچ  قكل  تعلل  : -ب

                                                           

اهلل  ف ـر الدةف س راهةـ  ف محمد  ف ه دـ المة المحمدةة: المةد اللف  أالكؿ فق  العترة الزكةة, كأهي الفياليكؿي المئلئةة   اُه
مػتف الكلفؿ:لمحمػد  ا,َّٔهػا تحقةؽ: محمد ةحة  مللـ هزافس مركز التػراث كال حػكث الةم ػ [ه ُْٗالهلدم الكزةرهت:

 الكلفػؿ معػل   كجػكن هػف العقكؿ لذكم ا, الكلشؼَّه ـإُٗٗ-قُُْٖ,ِ,ط)هػ ٕٓٗ ف ةحة   هرافهت: 
ٍطػكىرم زةػد  ػف المرتاػ  .د :تحقةػؽ قاَُّٗهت: لقمػلف محمػد  ػف لحمػد المئكؿ:   ةؿ مىػًفس مكت ػة المىحى  الحى
  ا.ّْٓا[ه ـََِْ -ھ ُِْٓ هِط-الةمف , –ال علء – كال شر, لمط لهة  در مركز

سدار الكتػػب المعتمػػد فػػ  أالػػكؿ الفقػػ : لمحمػػد  ػػف همػػ   ػػف الطةػػب ال الػػرم أ ػػك الحمػػةف, تحقةػػؽ :  مةػػؿ المػػةس اِه
 ا.ُّٔ/ِقا[ ه:َُّْه ُ ةركت,ط –العممةة 

ا,الالػكؿ العلمػة لمفقػ  المقػلرف: المػةد محمػد تقػ  الحكػةـ سمئممػة  ؿ ِْٕم لدئ الكالكؿ سل  همػـ امالػكؿه  اّه
 .ِْٔـا[ ُٕٗٗه ِال ةت همةهـ الميـ لمط لهة كال شر ردمؾ,ط

 [.ٗٓسال ملء : اْه
 ا.ٗه -قمةد كاإلفتلء كاإلمتفتلء: الشةو ه دالعزةز الراجح التقمةد كاإلفتلء كاممتفتلء التآه
 [.ّْال حؿ : س أه
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كجػػ  الدملػػة: أمػػر اهلل تعػػلل   مػػئاؿ العممػػلء  كالمػػر هػػلـ لكػػؿ الم ػػلط ةف كالمػػئاؿ هػػف 
كػػػؿ مػػػل م ةعمػػػـ  حةػػػث ةػػػد ؿ فةػػػ  محػػػؿ ال ػػػزاع فػػػدؿ ذلػػػؾ همػػػ  اف التقمةػػػد لمعػػػلجز هػػػف 

امجتهلد مأمكره    كهك المطمكب
 .  اُه

ەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  چ  قكلػػػػػػ  تعػػػػػػلل  : -ج

 .  اِه چىئ  ىئ  ىئ   ی   ی     
كجػػ  الدملػػة: هفػػللمراد مػػف ذلػػؾ س ػػذار العػػكاـ أك ت مةػػغ الكتػػلب سلػػ  مػػف لػػـ ة محػػ  ك تقمةػػد 
العػػػكاـ العممػػػلء جػػػلز لٌ  ػػػل لػػػك أكج  ػػػل همػػػةهـ معرفػػػة الحكػػػلـ كالػػػدمذؿ  ػػػللحجج مشػػػتدت 

 .  اّه ال مكل فةهـ االمح ة همةهـ كهظمت 

  ڻگ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ  قكلػػػػػػػػ  تعػػػػػػػػلل  -ج

 .  اْه چڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  
:اف الحكـ ةرد ال  أهػؿ اممػت  لط كالعػلم  لػةس مػ هـ فكجػب اف ةرجػح الػ   جو الداللة

 العللـ الذم ةمت  ط.  
                                                           

اإلحكلـ ف  أالكؿ الحكلـ : هم   ف محمد ا مدم أ ك الحمف تحقةؽ : د. مةد الجمةم  سدار الكتػلب العر ػ    اُه
مػػة المقدمػػ  ا ركاػػة ال ػػلظر كج ػػة الم ػػلظر: لع ػػد اهلل  ػػف أحمػػد  ػػف قداِّْ/  ْه -ا,َُْْه ُ ةػػركت,ط –
 الرحمف المػػػػػعةد ,سجلمعػػػػػة اإلمػػػػػلـ محمػػػػػد  ػػػػػف مػػػػػعكد ,هػػػػػػا, تحقةػػػػػؽ : د ه ػػػػػدالعزةز ه ػػػػػدَِٔك محمػػػػػدهت :أ ػػػػػ

 هلةػػػة المػػػكؿ شػػػرح م هػػػلج الكالػػػكؿ: اإلمػػػلـ جمػػػلؿ الػػػدةف ه ػػػد  ا:ّّٖه ا .ّّٖقا[ هُّٗٗه  ِالرةػػػلض,ط
ا, معػػػللـ أالػػػكؿ ِّٖ/  ِـا[هُٗٗٗ -هػػػػَُِْه ُل  ػػػلف,ط- ةػػػركت-الػػػرحةـ اإلمػػػ كمس دار الكتػػػب العممةػػػة 

مٍف الجةزا  س دار ا ف الجكزم,ط  ا.ُْٗهػا[ه ُِْٕه ٓالفق : لمحمَّد  ٍف حمىٍةف  ف حى
 [.ُِِسالتك ة :  اِه
الممعل   التمةمػ   الج لر ا ف أحمد المركزل ك المظفر, م الكر  ف محمد  ف ه دقكاطح الدلة ف  الالكؿ : أ اّه

هػا المحقؽ : محمد حمػف محمػد حمػف امػملهةؿ الشػلفع س دار الكتػب العممةػة, ْٖٗالح ف   ـ الشلفع  هت : 
. ركاػػػػة ُِٖ/  ْكة ظػػػػر ,الفالػػػػكؿ فػػػػ  الالػػػػكؿ : اّّْ/  ِا[ هـُٗٗٗهػػػػػ/ُُْٖه, ِ ةػػػػركت, ل  ػػػػلف ط

 .ّّٖال لظر : 
 .] ّٖال ملء : [ اْه
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 كامتدلكا مف الم ة  -ِ
قتمػػػكن قػػػتمهـ اهلل أم مػػػألكا سذ لػػػـ ةعممػػػكا, ف  مػػػل شػػػفلء العػػػ  اه قػػػلؿ رمػػػكؿ اهلل ه - أ

 .اُهالمئاؿ ا
 هلهـ هػف  ف اإلفتلء كهف تقمةد العلم  س ملا لـ ة ههـ ه: سف رمكؿ اهلل ه جو الداللة

 .اِهاإلفتلء  حةر همـ  ف لف جكاز التقمةد 
همةهػػػػل فعمػػػػةكـ  مػػػػ ت  كمػػػػ ة ال مفػػػػلء الراشػػػػدةف المهػػػػدةةف هاػػػػكا  ا هقكلػػػػ  ه  - ب

 .  اّه لل كاجذا
أمر  لل ذ  م ة ال مفلء الراشدةف كامقتػداء  هػـ  -همة  الميـ-أف ال     كج  الدملة:ه

 .اْهاكحثه هم  لزكم  -همة  الميـ-كتقمةدهـ, فللتقمةد ممل أمر    ال    
 
 
 

                                                           

ػ ا , تحقةػػؽ محمػػد محةػػ  الػػدةف هػػِٕٓداكد: ل ػػ  داكد مػػمةملف  ػػف الشػػعث المجمػػتل   الزدمه ت مػػ ف أ ػػ   اُه
مػ ف ا ػف ملج :لمحمػد  ػف ةزةػد  ,ّّٔ,  ػرقـ ّٗ/ُ:كتلب الطهلرة,  لب المجركح ةتةمـ :الحمةد, دار الفكره د

ا[:كتػلب ـُٖٗٗ-هػُُْٗ هُهػا , تحقةؽ محمد فئاد ه د ال لق  س دار الحدةث ,القلهرة,ط ِٕٓالقزكة   هت 
, قػػلؿ ِٕٓ, رقػػـ الحػػدةثَِْ-ِّٗ/ُالطهػػلرة , ػػلب المجػػركح تالػػة   الج ل ػػة فة ػػلؼ همػػ   فمػػ  اف ةحتمػػؿ:

هػػ ا,  ُْٕاهلل ال طةػب الت رةػزمهت: ا, مشػكلة المالػل ةح:لمحمد  ػف ه ػد ه   ال طةب الت رةزم:ه حمػف لحةػرن
ا ُُٓ/ُـا[هُٖٓٗ –ق َُْٓه ّ ةركت ط –يم  تحقةؽ  تحقةؽ محمد  لالر الدةف الل ل   سالمكتب اإلم

كقد ركل أ ك داكد ف  قالة الرجؿ الذم أالل   حجر فشج  ف  رأم   ـ  احتمـ , فلمتفت  مف كػلف معػ  : هػؿ 
قتمػػػكن قػػػتمهـ »اهتجػػػدكف لػػػ  ر الػػػة فػػػ  التػػػةمـ د فقػػػللكا : م  جػػػد لػػػؾ ر الػػػة, فلغتمػػػؿ, فمػػػلت, فقػػػلؿ ال  ػػػ  

 .ّٗ/ُسلو. م ف أ   داكد:«اهلل.....
 .ْٔٓ/ْال حر المحةط : ة ظر: اِه
ا, قػلؿ ه ػ  ْْ/  ٓه -ِٕٔٔمػل جػلء فػ  ام ػذ  للمػ ة كاجت ػلب ال ػدع ,رقػـ الحػدةث ُٔم ف الترمػذم :  ػلب  اّه

 ا.ْْ/  ٓأ ك هةم  : هذا حدةث الحةح المالدر  فم  ه
 ا.َُالتقمةد كاإلفتلء كاممتفتلء  ه اْه
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 -كامتدلكا مف المعقكؿ  مل ةأت :
 اإلجملع  -ّ
العػػلم  الحكػػػلـ كتكمةفػػ  رت ػػة امجتهػػػلد ةػػئدم سلػػػ  هسف اإلجمػػلع م عقػػد همػػػ  تكمةػػؼ -ا

ا قطلع الحرث كال مؿ كتعطةؿ الحرؼ كالال لذح فةئدم سل   راب الد ةل  ـ مػلذا ةالػ ح 
العػػلم  سذا  زلػػت  ػػ  حلد ػػة سف لػػـ ة  ػػت لهػػل حكػػـ سلػػ  أف ة مػػغ رت ػػة امجتهػػلد فػػ ل  متػػ  

 .  اُه ؽ سم مئاؿ العمملءاةالةر مجتهدا كلعم  م ة مغ ذلؾ أ دا فتاةح الحكلـ فمـ ة
هكلػػـ ت تمػػؼ العممػػلء أف العلمػػة همةهػػل تقمةػػد همملذهػػل, كأ هػػـ المػػرادكف  قػػكؿ اهلل هػػز  -ب

, أجمعػػػكا همػػػ  أف الهمػػػ  م  ػػػد لػػػ  اِه چڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               ٺ  ٺ    چ  كجػػػؿ:
لػ  كم  الػر مف تقمةد غةػرن ممػف ة ػؽ ةمةػز  للق مػة سذا أشػكمت همةػ , فكػذلؾ مػف م همػـ 

 .اّه  مع   مل ةدةف    م  د ل  مف تقمةد هللم ا
كذكرن اك ر الالكلةةف أ  : هلـ تزؿ العلمة ف  زمف الالحل ة كالتل عةف ق ػؿ حػدكث  -ج

الم ػػللفةف ةمػػتفتكف المجتهػػدةف كةت عػػك هـ فػػ  الحكػػلـ الشػػرهةة كالعممػػلء مػػ هـ ة ػػلدركف 
لةؿ كم ة هػك هـ هػف ذلػػؾ مػف غةػر  كةػػر سلػ  سجل ػة مػئالهـ مػػف غةػر سشػلرة سلػ  ذكػػر الػد

 .اْه فكلف سجملهل هم  جكاز ات لع العلم  لممجتهد مطمقل ا
المعقكؿ كامتدلكا مف المعقكؿ: أف ال ػلس م ة مػكف مػف  ي ػة أقمػلـ  سمػل اف ةكك ػكا  -ْ

كمهػػػـ مجتهػػػدةف , كهػػػذا محػػػلؿ كقكهػػػ  كالتكمةػػػؼ  ػػػ  , ل ػػػ  ةػػػئدم سلػػػ  ا قطػػػلع الحػػػرث 
 الحرؼ كالال لذح فةئدم سل   راب الد ةل.  كال مؿ كتعطةؿ 

                                                           

 ا.ّّٖه/ُركاة ال لظر: اُه
 [.ّْسال حؿ :  اِه
الرحمف فػكاز درامػة كتحقةػؽ: أ ػك ه ػد م القرط ػ ,اهلل ال مػر عمػـ كفاػم  : أ ػ  همػر ةكمػؼ  ػف ه ػدجلمح  ةػلف ال اّه

,ط -أحمد زمرل س مئممة الرةلف   ا.َِّ/  ِـا[ ه ََِّ-قُِْْه ُدار ا ف حـز
 .ْٔٔ/ِ,الممتالف :  ُّٔ/ ِاك ة ظر: المعتمد: ِّٓ/  ْه -اإلحكلـ لآلمدم اْه
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مل أف تفقد ف  جمةعهـ شركط امجتهلد , كهذا أةال ممت ح , ل   ةئدم سل  سهمػلؿ    كا 
أك ػػػر الحكػػػػلـ, سذ أك ػػػػر الفػػػراذض كالمػػػػ ف س مػػػػل ةقػػػػـك  فػػػرض معرفتهػػػػل كتعمةمهػػػػل لم ػػػػلس 

 المجتهدكف .
مل أف ةكجػد فػ  ال ػلس الالػ فلف جمةعػل , كهػك أف تكػك    هػدةف ف فػةهـ طلذفػة مػف المجتكا 

هػػئمء لحمػػف ال قػػة  هػػـ , كغم ػػة الظػػف فػػ  الػػدقهـ . ككػػأف كطلذفػػة مػػف العػػكاـ, ةقمةػػدكف 
غم ػة الظػف لحمػف ال قػة جعمػت هه ػل أمػػلرة لمػزـك الحكػلـ لهػـ , كمػل جعمػت غم ػة الظػػف 

  . اُهلممجتهد أملرة لمزـك الحكـ ل  
ككافقػ  فػ  اِهطمقػلن مػكاء لمعػلم  اك لممجتهػد: اف ا ف حػـز م ةجةػز التقمةػد مالق   الثاني

 .آه كاإلملـ الشككل   اْهمف الزةدةة اّهذلؾ محمد  ف سمملهةؿ المةر الال عل  
 
 
 

                                                           

هػػػػا, تحقةػػػؽ: جمػػػلؿ الػػػػدةف ٓٗٓة ظػػػر: الاػػػركرم فػػػ  أالػػػكؿ الفقػػػػ : أ ػػػك الكلةػػػد محمػػػد  ػػػف رشػػػػد الحفةػػػد هت: اُه
 ا.ّّٖ/  ُه -ا, ركاة ال لظر ْٗ/  ُـا[ هُْٗٗهُالعمكمسدار الحرب اإلميم   ةركت,ط

ال  ذة الكلفةة ف  أحكلـ أالكؿ الدةف: ه ال  ذ ف  أالكؿ الفقػ  ا همػ   ػف أحمػد  ػف مػعةد  ػف حػـز الظػلهرم أ ػك  اِه
 ,ِٕقا[ َُْٓ,هُهػػػا , تحقةػػؽ: محمػػد أحمػػد ه ػػد العزةػػزس دار الكتػػب العممةػػة ,  ةػػركت, طْٔٓمحمػػدهت: 

:  .ِِٕ/ٔامحكلـ م ف حـز
الكحي ػ   ػـ الالػ عل  , أ ػك س ػراهةـ, هػز الػدةف, المعػركؼ  محمد  ػف سمػملهةؿ  ػف الػيح  ػف محمػد الحمػ  , اّه

هػػػػ  ُُِٖكأمػػػيف   ػػػلممةر: مجتهػػػد, مػػػف  ةػػػت امملمػػػة فػػػ  الػػػةمف, لػػػ   حػػػك مذػػػة مئلػػػؼ, تػػػكف   الػػػ علء هػػػلـ
 ا.ّه / ٔ,الهيـ: 

دار لمحمػػػد  ػػػف سمػػػملهةؿ الالػػػ عل   تحقةػػػؽ الػػػيح الػػػدةف مق ػػػكؿ أحمػػػدس الػػػ سرشػػػلد ال قػػػلد سلػػػ  تةمػػػةر امجتهػػػلد: اْه
 .َْٕسجل ة الملذؿ شرح  حةة ا مؿ : قا,ُُِٖا[هت:  ُٖٔق:َُْٓالممفةة, الككةته 

          ال للؽمػػ   ػػف محمػػد الشػػككل   تحقةػػؽ : ه ػػدالرحمف ه ػػدالقػػكؿ المفةػػد فػػ  أدلػػة امجتهػػلد كالتقمةػػد: محمػػد  ػػف ه آه
 .ٕٖٔ, ارشلد الفحكؿ : ُٕ:ا[ُّٔٗ, هُالككةت,ط –س دار القمـ 
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  استدل ا بأدلة من الكتاو  السنة  االجماع  المعق  :
 ادلتهم من القرآن الكريم-1

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٱ  چ  قكلػػػػ  تعػػػػلل : -ا

ڦ     ڦٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ    ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

 . اُه چڄ  ڄ     ڄ   ڄ  ڃ              

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  چ  قكلػػػػػػػ  تعػػػػػػػلل  - ب

 .اِه چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ٺٺ  ٺ

ٺ  ٺ      ٺٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺچ  قكلػػػػ  تعػػػػلل   -ت

 .اّه چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ    
  جو الداللة : 

 .اْه كردت هذن ا ةلت ف  الذـ لقـك قمدكا أميفهـ كالذـ م ةككف ف  جلذز
كقلؿ ا ف حـز ذاٌملن لممقمِّدة هكهػذا  ػص مػل فعػؿ  الػكم ل  ػي تأكةػؿ كم تػد ر  ػؿ تعػرض 

ا ةة كالحدةث الالحةح الذم ةقركف  الحت  ككيهمل م للؼ لمذاهب لهـ فلمػدة همةهـ 
 .آه فةأ كف ق كلهل م  فلرؽ مل كجد ل همة    لء ل كك راء لا

ك كقشػػت هػػذن الدلػػة  ه أ ػػ  مػػ حل   ذـ مػػف أهػػرض همػػل أ زلػػ  سلػػ  تقمةػػد ا  ػػلء 
  ذم  كتحرةمػ  كأمػل تقمةػد كهذا القدر مف التقمةد هك ممل اتفؽ الممؼ كالذمة الر عة هم

                                                           

 [.ِْ – ِّسالز رؼ :  اُه
 [.َُْسالملذدة :  اِه
 [.َُٕسال قرة :  اّه
 .ِٕٕ/ٔة ظر:اإلحكلـ م ف حـز : اْه
 .  ِٕٔ/ٔاإلحكلـ م ف حـز :آه
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مف  ذؿ جهدن ف  ات لع مل أ زؿ اهلل ك ف  همة   عا  فقمػد فةػ  مػف هػك أهمػـ م ػ  فهػذا 
 .  اُهمحمكد غةر مذمـك كمأجكر غةر مأزكرا

   .اِهچىئ  ىئ    ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ    چ قكل  تعلل :-ث
مػػف قمَّػد فقػػد قػػلؿ همػ  اهلل مػػل م ةعمػػـ مف العمػـ هػػك معرفػػة المعمػػـك  :كجػ  الدملػػة  

ف ذا ا تمفت القكاؿ كتشع ت مف أةف لممقمد تعمـ الحة قكؿ مػف قمَّػدن فةكػكف التقمةػد قػكمن 
 .اّهم هةلن ه  

ك كقش هذا الدلةؿ: ه ػلف ا ةػة مشػتركة الدملػة فػ ف ال ظػر أةاػل كامجتهػلد فػ  الممػلذؿ 
كؿ  مػػل لػػةس  معمػػـك كم  ػػد مػػف مػػمكؾ أحػػد المػػرةف كلػػةس فػػ  ا ةػػة دلةػػؿ امجتهلدةػػة قػػ

همػػ  تعةػػةف امت ػػلع أحػػدهمل كةػػؼ كةجػػب حممهػػل همػػ  مػػل م ةعمػػـ فةمػػل ةشػػترط فةػػ  العمػػـ 
 .  اْهتقمةي لت الةص العمـك ا

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  چ  قكلػػػػػػػػػػ  تعػػػػػػػػػػلل : -ح

 .  آه  چ ھ
الفاػػيء الػػذةف قمػػدهـ أقػػكاـ قػػد  هػػكهـ هػػف تقمةػػدهـ فػػ  هـ  ػػأف ههػػئمء  -كجػػ  الدملػػة : 

رحمهػػـ اهلل ت ػػرئكا فػػ  الػػد ةل كا  ػػرة مػػف كػػؿ مػػف قمػػدهـ كفػػلز أكلذػػؾ الفلاػػؿ ال ةػػلر 
كهمػػػؾ المقمِّػػػدكف لهػػػـ  عػػػد مػػػل مػػػمعكا مػػػف الكهةػػػد الشػػػدةد كال هػػػ  هػػػف التقمةػػػد كهممػػػكا أف 

 .أه م هـ سف فعمكا ذلؾاأميفهـ الذةف قمدكا قد  هكهـ هف تقمةدهـ كت رئكا 
                                                           

 .ُٖٖ/ِسهيـ المكقعةف:  اُه
 [.ُٗٔسال قرة :  اِه
 ا.ِٖٕ/  ٔه -ة ظر: اإلحكلـ م ف حـز  اّه
 ا.َُُ/  ٔه -ة ظر:المحالكؿ لمرازم اك ِّٔ/  ْه -اإلحكلـ لآلمدم  اْه
 [.ُٔٔسال قرة :  آه
 .  ِٕٔ/ٔاإلحكلـ م ف حـز :أه
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ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ       چ  چ     چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  چ  قكلػػػػػػػػػ  تعػػػػػػػػػلل : -ج

 .اُه چڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ    
هفمف لـ ةػأت فػ  كتػلب اهلل تعػلل  شػلهد لقكلػ  أك  رهػلف همػ  الػدؽ قكلػ   :كج  الدملة

فمػػةس الػػلدقل  ػػؿ هػػك كػػلذب  فػػؾ مفتػػر همػػ  اهلل هػػز ك جػػؿ كمػػف أطػػلع مػػلدت  كك ػػراءن 
كترؾ مل جلءن هف اهلل تعلل  كهف رمكل  الم  اهلل همةػ  ك مػمـ فقػد اػؿ  ػ ص القػر ف 

 .اِه سلةهلاكامتحؽ الكهةد  لل لر  عكذ  لهلل م هل كمل أدل 
امت ػػػػلع كالتقمةػػػػد الػػػػذل ذمػػػػ  اهلل هػػػػك ات ػػػػلع الهػػػػكل امػػػػل لمعػػػػلدة ك ػػػػكقش هػػػػذا الػػػػدلةؿ  أفه 

كال مػػب كلت ػػلع ا  ػػلء كأمػػل لمرذلمػػة كلت ػػلع ام كػػل ر كالمػػلدة كالمتك ػػرةف فهػػذا م ػػؿ تقمةػػد 
كقػػد  ػػةف اهلل أف الكاجػػب امهػػراض هػػف هػػذا  ---الرجػػؿ ل ةػػ  أك مػػةدن أك ذم مػػمطل   

كأمػل تقمةػد العػللـ فةجػػكز فهػك  م زلػة ات ػلع الدلػػة المتحم ػة همػ  الظػف ك  ػػر ---د التقمةػ
الكاحد كالقةػلس لف المقمػد ةحمػب همػ  ظ ػ  سالػل   العػللـ المجتهػد كمػل ةحمػب همػ  ظ ػ  

 اّه الدؽ الم  را

 

 

 

 

 

 

                                                           

 [.ٖٔ,  ٕٔ, ٔٔسالحزاب : اُه
 ا.ِٕٓ/  ٔه -اإلحكلـ م ف حـز  اِه
 ا.ُٕ-ُٔ/  َِه -كتب كرملذؿ كفتلكل ا ف تةمةة ف  الفق   اّه
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 االدلة من السنة-ِ
 :  ةأت هم  م ح التقمةد كمف كافق  مف الم ة  مل امتدؿ ا ف حـز 

كفػػ  ه قػػ   ا الػػم  اهلل همةػػ  ك مػػمـه هػػف هػػدم  ػػف حػػلتـ قػػلؿ :ه أتةػػت ال  ػػ   -ا
المةب مػف ذهػب فقػلؿ ةػل هػدم اطػرح ه ػؾ هػذا الػك ف كمػمعت  ةقػرأ فػ  مػكرة  ػراءة 

قػػلؿ أمػػل س هػػـ لػػـ ةكك ػػكا ةع ػػدك هـ  اُهچۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ
ذا حرمكا همةهـ شةذلكلك هـ كل كا سذا أحمكا لهـ شةذل امتح  .اِهاحرمكن مكن كا 

ػػػػػػف دكف ال  ػػػػػػ  ات ػػػػػػل ا مػػػػػػمـالػػػػػػم  اهلل همةػػػػػػ  ك ه : ه فمػػػػػػم  ال  ػػػػػػ   جــــــو الداللــــــو                 ع مى
ػػػػف قمَّػػػػد مفتةػػػػل ة طػػػػ ء ا مػػػػمـ الػػػػم  اهلل همةػػػػ  ك ه  فػػػػ  التحمةػػػػؿ كالتحػػػػرةـ ه ػػػػلدة ككػػػػؿ مى

كةالػػةب فػػي  ػػد لػػ  مػػف أف ةمػػتحؿ حرامػػل كةحػػـر حػػيم ك رهػػلف ذلػػؾ تحػػرةـ  عاػػهـ مػػل 
أفمػػةس مػػف العجػػب ساػػراب المػػرء هػػف الطرةػػؽ  كم  ػػد أف أحػػدهـ م طػػ ء مػػ  مػػلذرهـةح

الت  أمرن  للق   ممككهل كامف ل   ةلف  هػج الالػكاب فةهػل  كأمػرن أف ةكػكف همػ   فمػ  
م مػػل مػػكاهل فةتػػرؾ ذلػػؾ كمػػ  كةقالػػد سلػػ  طرةػػؽ لػػـ ةػػئمر  مػػمككهل كم اػػمف لػػ   هػػج 

  هػػز ك جػػؿ همػػ  ذلػػؾ أشػػد الالػػكاب فةهػػل  ػػؿ قػػد  هػػ  هػػف ذلػػؾ كهةػػب همةػػ  كممػػ  ر ػػ
 اّه الميمة مح أف الذم قمدكن ة هلهـ هف تقمةدن فمف أاؿ مف هئمء ا

                                                           

 [.ُّسالتك ة :  اُه
د  ػػف هةمػػ  أ ػػك هةمػػ  الترمػػذم المػػمم  تحقةػػؽ : أحمػػد محمػػد شػػلكر الجػػلمح الالػػحةح مػػ ف الترمػػذم : محمػػ اِه

ا قػلؿ ِٖٕ/  ٓه 3103رقم الحـدي   من س رة الت بة 11باو   ةركت[ –ك  ركفس دار سحةلء التراث العر   
 ػف أهػةف لػةس  معػركؼ  المػيـ  ػف حػرب ك غطةػؼث غرةػب م  عرفػ  سم مػف حػدةث ه دأ ك هةمػ  هػذا حػدة

, محمػػػد حســـن  ا, ه حمػػػف ا قػػػلؿ الشػػػةو الل ػػػل   :ِٖٕ/  ٓفػػػ  الحػػػدةث , الجػػػلمح الالػػػحةح مػػػ ف الترمػػػذمه
 – لالػػػػػػػػر الػػػػػػػػدةف الل ػػػػػػػػل   غلةػػػػػػػػة المػػػػػػػػراـ فػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػرةج أحلدةػػػػػػػػث الحػػػػػػػػيؿ كالحػػػػػػػػراـ : المكتػػػػػػػػب اإلمػػػػػػػػيم  

 ا.ُٗقا هَُْٓهّ ةركت,ط
 ا.ِّٖ/  ٔه -اإلحكلـ م ف حـز  اّه
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كهذا الحدةث ةدؿ هم   التقمةػد  ال لطػؿ ه ػد أهػؿ الكتػلب فػ  طػلهتهـ لمعممػلء كتقمةػدهـ 
لهـ, فػ  تحػرةـ الحػيؿ كتحمةػؿ الحػراـ  عػد معػرفتهـ لػذلؾ, فػدؿ ذلػؾ همػ  تحػرةـ التقمةػد 

دلةؿ هم   يؼ قكؿ المقمَّد, امل التقمةد ه د امالكلةةف فهك  ةػلف حكػـ اهلل  عد ظهكر ال
 تعلل .
ةقػػكؿ م  فػػ  هػػذاب الق ػػر همػػ  أف الم ػػلفؽ أك المرتػػلب ه اقػػكؿ رمػػكؿ اهلل ه  -ُ

 .اُه أدرم ممعت ال لس ةقكلكف شةذل فقمت ا
  .اِه فهذا التقمةد مذمـك ف  التكحةد فكةؼ مل دك  ا كج  الدملة:ه

الحػػػدةث ةػػػذـ التقمةػػػد مػػػف جهػػػة الالػػػكؿ كم ةالػػػح اممػػػتدمؿ  ػػػ  همػػػ  التقمةػػػد فػػػ   كهػػػذا
 الفركع.

 ا دلة من االجماع -ّ
هكقػػػد الػػػح اجمػػػلع جمةػػػح الالػػػحل   راػػػ  اهلل هػػػ هـ اكلهػػػـ هػػػف   ػػػرهـ كاجمػػػلع جمةػػػح 
التل عةف اكلهـ هف   رهـ هم  اممت لع كالم ح مف اف ةقالد مػ هـ احػد الػ  قػكؿ ا مػلف 

قػػ مهـ فةأ ػػذن كمػػ  فمػػةعمـ مػػف أ ػػذ  جمةػػح قػػكؿ ا ػػ  ح ةفػػ  اك جمةػػح قػػكؿ  مػػ هـ اك ممػػف
مللؾ اك جمةح قكؿ الشلفع  اك جمةح قكؿ احمد  ف ح  ؿ راػ  اهلل هػ هـ ممػف ةػتمكف 
مػػف ال ظػػر كلػػـ ةتػػرؾ مػػف ات عػػ  مػػ هـ الػػ  غةػػرن ا ػػ  قػػد  ػػللؼ اجمػػلع المػػ  كمهػػل هػػف 

   . اّه   رهل كات ح غةر م ةؿ المئم ةفا

                                                           

ال  لرم محمد  ف سمملهةؿ أ ك ه داهلل ال  لرم الجعف  تحقةؽ : د. مالطف  دةػب ال حػل أمػتلذ الحػدةث الحةح  اُه
ـا[  ُٕٖٗ –ق َُْٕه ّ ةػػركت,ط –جلمعػػة دمشػػؽ سدار ا ػػف ك ةػػر , الةملمػػة  -كهمكمػػ  فػػ  كمةػػة الشػػرةعة 

 ا.ْْ/  ُه - ٖٔرقـ- لب مف أجلب الفتةل   شلرة الةد كالرأس
 ا.ِِٗ/  ٔه - اإلحكلـ م ف حـز اِه
 ا.ِٕه -ال  ذة الكلفةة ف  أحكلـ أالكؿ الدةف  اّه
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جملع الذم ادهلن ا ف حـز ةدؿ  هم  التقمةد المذمـك مف  العممػلء ةفتػكف العػكاـ كهذا ام
أ ػػ  لػػـ تػػزؿ العلمػػة فػػ  زمػػف الالػػحل ة فػػ  كػػؿ هالػػر كم ةمزمػػك هـ  ةػػؿ درجػػة امجتهلده

كالتػػػل عةف ق ػػػؿ حػػػدكث الم ػػػللفةف ةمػػػتفتكف المجتهػػػدةف كةت عػػػك هـ فػػػ  الحكػػػلـ الشػػػرهةة 
ة مػػئالهـ مػػف غةػػر سشػػلرة سلػػ  ذكػػر الػػدلةؿ كم ة هػػك هـ كالعممػػلء مػػ هـ ة ػػلدركف سلػػ  سجل ػػ

 . اُها هف ذلؾ مف غةر  كةر فكلف سجملهل هم  جكاز ات لع العلم  لممجتهد مطمقل 
 االدلة من المعق  -ْ

 -كامتدؿ ا ف حـز مف المعقكؿ فقلؿ:
هسف العجػػب لةطػػكؿ ممػػف ا تػػلر أ ػػذ أقػػكاؿ س مػػلف  عة ػػ  لػػـ ةالػػح   مػػف اهلل هػػز كجػػؿ  

معجزة كم ظهرت همة   ةة كم شهد اهلل ل   للعالمة هف ال طأ كم  للكمةػة كأهجػب مػف 
ذلػػؾ سف كػػلف مػػف التػػل عةف فمػػف دك هػػـ ممػػف م ةقطػػح همػػ  غةػػب سمػػيم  كم  ةػػد مقمػػدن 

هر أمػرن فلاػؿ مػف أفلاػؿ الممػممةف م ةقطػح لػ  أك ر مف حمف الظػف  ػ  كأ ػ  فػ  ظػل
مػل الػػذم أكجػب همةػ  أف ةمةػؿ سلةػ  دكف أف ةمةػؿ سلػػ  ---همػ  غةػرن مػف ال ػلس  فاػؿ

كهػػذا الػػدلةؿ مكجػػ  الػػ  التقمةػػد  . اِه غةػػرن ممػػف هػػك م مػػ  فػػ  الظػػلهر أك أفاػػؿ م ػػ  ا
كف التعالػب امهم  الذم  ةراد م   التعالب ال  هللـ معةف ك الرت  كالعمملء م ةجةػز 

ه أف ةقػػلؿ لمػػف قمػػد مػػل الفػػرؽ  ة ػػؾ ك ػػةف مػػف قمػػد  فػػ   التقمةػػد كلػػةس هػػك محػػؿ ال ػػيؼ.
غةر الذم قمدت أ ػت فػ ف أ ػذ ةحػتج فػ  فاػؿ مػف قمػد ككالػؼ مػعة هممػ  مػذؿ أكػلف 

فػ ف قػلؿ  ---ق م  أحد أفاؿ م   كأهمـ أـ لـ ةكف ق مػ  أحػدا أهمػـ م ػ  كم أفاػؿ م ػ  
 ---ـ تركت الفاؿ كالهمـ كقمدت ال قص فاي كهممل قةؿ ل  فم --- م  قد كلف 

                                                           

ال حػػر المحػػػةط فػػػ  أالػػػكؿ الفق : ػػػدر ا َُُ/  ٔه -اكة ظر:المحالػػػكؿ لمػػػرازم ِّٓ/  ْه -اإلحكػػلـ لآلمػػػدم  اُه
   هػػا تحقةػؽ اػ ط  الكالػ  ك ػرج أحلدة ػ  كهمػؽ همةػ : ْٕٗالدةف محمػد  ػف  هػلدر  ػف ه ػد اهلل الزركشػ هت: 

 ا.ٓٔٓ/  ْه -[ ـاَََِ -هػ ُُِْمحمد تلمرس دار الكتب العممةة مكلف ال شر ل  لف/  ةركت ه د. محمد 
 ا.ُِٖ-َِٖ/ ٔه -اإلحكلـ م ف حـز  اِه
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ف ف قػلؿ ل ػ  أتػ   عػض الكلػةف متعق ػل قةػؿ لػ  فقمػد مػف أتػ   عػدهـ أةاػل متعق ػل همػ  
ككػػػؿ هػػػذن أقػػػكاؿ فلمػػػدة  ػػػي  رهػػػلف همػػػ  الػػػحة شػػػ ء م هػػػل كلػػػةس طرةػػػؽ  --- هػػػئمء

ال طػأ كم  الفاؿ مف طرةؽ امت لع فػ  شػ ء فقػد ة طػ ء الفلاػؿ فةحػـر ات لهػ  همػ 
 . اُه ة قص ذلؾ مف فام  شةذلا

ف اجتهػػد العػػلم  فػػي  ػػأمف مػػف كقػػكع ال طػػ  م ػػ   ػػؿ هػػك أقػػرب سلػػ   مػػف المعقػػكؿ هأ ػػ  كا 
 . اِه ال ط  لعدـ أهمةت  كالمحذكر ةككف مشتركلا

 حكم التقميد عند ابن حزم
تقمةػد فػ  الذم ة ظر  دكف تمعف ف  مفهـك التقمةد ه د ا ػف حػـز ةػرل ا ػ  م ةجةػز ال    

اإل كػلر , كرمػلهـ  كػؿ مػهـ,  ككػلف كيمػ  مكجػ   كج  مف الكجكن كأ كر هم  أهم  أشػد
سلػػ  العػػلم  كالعػػللـ همػػ  حػػد مػػكاء , كلػػـ ةمػػت ف أحػػدا مػػف المػػة اإلمػػيمةة , فعمػػ  كػػؿ 
فػػرد ه ػػد ا ػػف حػػـز أف ةجتهػػد فػػ  معرفػػة حكػػـ كػػؿ ممػػألة  زلػػت  ػػ  , كػػؿه حمػػب قدرتػػ  , 

 ة ػػل تحػػرةـ اهلل تعػػلل  لمتقمةػػد جممػػة كلػػـ ة ػػص اهلل تعػػلل   ػػذلؾ  كفػػ  ذلػػؾ ةقػػكؿ :هس ػػل قػػد
هلمةػػل مػػف هػػللـ كم هللمػػل مػػف هػػلم  ك طػػلب اهلل تعػػلل  متكجػػ  سلػػ  كػػؿ أحػػد فللتقمةػػد 
حراـ هم  الع د المجمكب مف  مػدن كالعػلم  كالعػذراء الم ػدرة كالراهػ  فػ  شػعؼ الج ػلؿ 

جتهػلد فػ  طمػب حكػـ اهلل تعػلل  كرمػكل  كمل هػك حػراـ همػ  العػللـ المت حػر كم فػرؽ كام
ا فػػ  كػػؿ مػػل  ػػص المػػرء مػػف دة ػػ  مـز لكػػؿ مػػف ذكر ػػل كمزكمػػ  لمعػػللـ المت حػػر كم ه

فرؽ فمف قمد مف كؿ مف ذكر ل فقد هال  اهلل هز ك جؿ كأ ػـ كلكػف ة تمفػكف فػ  كةفةػة 
 .  اّهامجتهلد في ةمـز المرء م   سم مقدار مل ةمتطةح همة ا 

                                                           

 ا.ِْٕ-ِّٕ-ِِٕ/  ٔه -اإلحكلـ م ف حـز  اُه
 ا.ِّٕ/  ْه -اإلحكلـ لآلمدم  اِه
 ا.ِٔٗ/  ٔه -اإلحكلـ م ف حـز  اّه
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ف التقمةػػػػد قمػػػػػمل كاحػػػػدا , كمػػػػ  مػػػػذمـك كقػػػػد حالػػػػرن   الػػػػكرتةف احػػػػدهمل كهػػػػك ةػػػػرل  ػػػػأ  
كال ػػذ  االتعالػػب المػػذه   أم اهتقػػلد الػػحة مػػذهب شػػ ص معػػةف ممػػف دكف ال  ػػ ه

لع مػػف لػػـ كالتقمةػػد س مػػل هػػك ات ػػ فقػػلؿ: ه  أقكالػػ  فػػ  كػػؿ الممػػلذؿ كجعمهػػل أدلٌػػة ممػػتقٌمة .
ـ فةػ  أ ػذ قػكؿ رجػؿ ممػف دكف ال  ػ  كا  مل التقمةد الػذم   ػللفه ةأمر ل هز ك جؿ  لت له 

ا لػػـ ةأمر ػػل ر  ػػل  لت لهػػ   ػػي دلةػػؿ ةالػػحح قكلػػ  لكػػف في ػػل قللػػ  فقػػط فهػػذا هػػك الػػذم ه
 .اُهة طؿا

: هػػػ  اإلهػػػراض هػػػف كػػػيـ اهلل ك رمػػػكل  كاإلتعػػػػلض ه همػػػل  ػػػأقكاؿ  الصـــ رة الثانيـــة  
كأ كػػػػر ا ػػػػف حػػػػـز التقمةػػػػد لمػػػػل رأل مػػػػف سهػػػػراض المقمػػػػدةف هػػػػف الكتػػػػلب كالمػػػػػ ة :الرجػػػػلؿ

كاإلتعػػػلض ه همػػل  ػػأقكاؿ الرجػػلؿ كفػػ  ذلػػؾ ةقػػكؿ: هفمػػف ات ػػذ رجػػي سملمػػل ةعػػرض همةػػ  
افمل كافؽ فة  قكؿ ذلؾ الرجؿ ق م  كمل  للف  ترؾ قكؿ ر   تعػلل  قكؿ ر   كقكؿ   ة ه

اكالتػـز قػػكؿ سملمػػ  هػػز ك جػؿ كقػػكؿ رمػػكل  ه اكهػك ةقػػر أف هػػذا قػكؿ اهللكقػكؿ   ةػػ ه
كةفهػػـ مػػف هػػذا اف مػػراد ا ػػف حػػـز مػػف س كػػلرن لمتقمةػػد هػػك س كػػلر  .اِهفقػػد ات ػػذ دكف اهللا 

ـى مػػف هػػذا أف ا ػػف حػػـز ةم ػػ ح ا  ػػلر المػػةذة لػػ  لك ػػ  همػػـ فػػ  كيمػػ  كم ة  حػػ  أٍف ةيفهػػ
مة  تقمةػػػدان, سذا كػػػلف ة تمػػػؼ مػػػح الجمهػػػكر فهػػػك م ةيمػػػ العلمػػػة مػػػف مػػػئاؿ العممػػػلء, كلك ػػػ 
ـي أفت   قكؿ   لءن هم  الدلةؿ. كقد أكجػب همػ  العػلمٌ  أٍف ةمػأؿ المفتػ  هػف دلةمػ ,  العلًل

ـي اهلل جػػٌؿ كهػػؿ. , أك قػػلؿ لػػ  : سف هػػذا حكػػ كحة ذػػذو  فػػي ةىق ػػؿ فتػػكان سم سذا ذكػػر لػػ  الػػدلةؿى
مػػػ  لمػػػلف المفتػػػ  ه ػػػدن أف المػػػلذؿ م ةكػػػكف مقمِّػػػدان,  ػػػؿ متَّ عػػػلن لشػػػرع اهلل الػػػذم ظهػػػر ه

فةقػكؿ:هك حف لػػـ   كػػر فتةػػل العممػػلء لمممػػتفتةف كا  مػػل أ كر ػػل أف ةئ ػػذ  هػػل  رهػػلف ةعاػػدهل 
ذا كػلف فػ  هالػرن  كدكف رد لهل سل   ص القر ف كالم ة لف ذلؾ ةكجب ال ذ  لل طػأ كا 

                                                           

 ا. ِّْ/  ٔه -اإلحكلـ م ف حـز  اُه
 ا.ِْٕ/  ٔه -اإلحكلـ م ف حـز  اِه



 271  
 

     

   
 

 حكم تقليد العامي عند ابن حزم 

 م.م. زينب ابراهيم حسين   دراسة أصولية مقارنة

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  33 العـدد )

ا أك ػػر كأفشػػ  فكجػػب  ػػذلؾ اػػركرة أف مػػف ةفتػػ   لل لطػػؿ فهػػـ مػػف  عػػد مكتػػ  ه اه
فػل ف حػـز   .اُهكؿ مفت مػل لػـ تمػت د فتةػلن سلػ  القػر ف كالمػ ة كاإلجمػلعا  تحفظ مف فتةل 

ة كر التقمةػد لفظػل كةتفػؽ مػح الجمهػكر  للماػمكف  ػلف همػ  العػلمٌ  أٍف  ةل ػذ  للفتةػل اف 
ه ػد  همػ  كجػ  التفالػةؿ حكػـ التقمةػد فةت ةف  مف ذلػؾ افكل ت تمت د هم  دلةؿ شره  

كالجػلذز ه ػدن أف ةكػكف المقمػد جػلهين,  ,لػةس  جػلذزا ف حـز م   مل هك جلذز, كم   مل 
ةقمد مػف هػرؼ  ػللعمـ كامجتهػلد مػف أهػؿ الػدةف ف اههلجزنا هف معرفة حكـ اهلل كرمكل 

ةمتػػـز المقمػػد مػػذهب سمػػلـ  عة ػػ  فػػ  كػػؿ الممػػلذؿ,  ػػؿ همةػػ  أف ةتحػػرل  ماف ك  كالالػػيح
 فهػػك اف  ةكػػكف جػػلذزحةػػر ال امػػل ,الحػػؽ, كةت ػػح القػػرب لمالػػكاب, كةتقػػ  اهلل مػػل امػػتطلع

ةت ػةف لممقمػد أف قػكؿ  اك ف  التقمةد م للفة كااحة لم الكص الشرهةة أك إلجمػلع المػة
م ةجػكز  ػؿ الكاجػب همةػ  ات ػلع مػل ت ة ػت  نغةر مقمدن أرجح مف قكؿ مقمدن,  فػ ف تقمةػد

مف الجمهػكر ةم ػح المقمػد    يف  مػح الجمهػكر لفظػ, كه د ذلؾ ةمكف القكؿ اف الحت 
   .اهام ذ   قكؿ المفت  اذا لـ ةكف مكافقل لكيـ اهلل كرمكل 

 م قف ابن حزم من االتباع
م ةػػرل ا ػػف حػػـز فػػرؽ  ػػةف التقمةػػد كامت ػػلع فهػػك ة ظػػر لػػ  كمػػل ة ظػػر الجمهػػكر لمتقمةػػد    

المذمـك فقلؿ ه  :ه كقد امتح  قـك مػف أهػؿ التقمةػد مػف فعمهػـ فةػ  كهػـ ةقػركف  ػ طيف 
ح همة  هذا اممـ فقللكا  قمد  ؿ  ت ح كلـ ةت مالكا  هذا التمكةػ  مػف ق ػةح المع   الذم ةق

فعمهـ لف الحـر س مل هك المع ػ  فمةمػمكن  ػأم امػـ شػلئكا فػ  هـ مػل دامػكا   ػذةف  ػللقكؿ 
لف في ل قلل  دكف ال    الم  اهلل همة  ك ممـ فهـ هلالكف هلل تعلل  ل هػـ ات عػكا مػف 

كمػػح ذلػػؾ فػػل ف حػػـز لػػـ ة كػػر امت ػػلع الم  ػػ  همػػ   . اِه  لهػػ الػػـ ةػػأمرهـ اهلل تعػػلل   لت
                                                           

 .آِٖ/  ٔه -اإلحكلـ م ف حـز  اُه
 .إِِ/  ٔهاإلحكلـ م ف حـز اِه



 272  
 

     

   
 

 حكم تقليد العامي عند ابن حزم 

 م.م. زينب ابراهيم حسين   دراسة أصولية مقارنة

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  33 العـدد )

س مػل  حػـر ات ػلع مػف  فقػلؿ ه الدلةؿ ا مػل ا كػر امت ػلع الػذم فةػ  تعالػب لشػ ص معػةف.
دكف ال  ػػ  الػػم  اهلل همةػػ  ك مػػمـ  حةػػر دلةػػؿ ك كجػػب ات ػػلع مػػل قػػلـ الػػدلةؿ همػػ  كجػػكب 

 .اُه تقمةػػدا كمػػم  ال لطػػؿ ات لهػػلاات لهػػ  كم  متفػػت سلػػ  مػػف مػػزج المػػملء فمػػم  الحػػؽ 
كهك اقٌر امت لع كمل اقٌر التقمةػد فقػلؿهك حف لػـ   كػر فتةػل العممػلء لمممػتفتةف كا  مػل أ كر ػل 
أف ةئ ذ  هل  رهلف ةعادهل كدكف رد لهل سل   ص القر ف كالم ة لف ذلؾ ةكجب ال ذ 

ذا كلف ف  هالرن ه ا أك ػر كأفشػ  ه ا مف ةفت   لل لطؿ فهـ مف  عد مكتػ  لل طأ كا 
فكجػػب  ػػذلؾ اػػركرة أف  ػػتحفظ مػػف فتةػػل كػػؿ مفػػت مػػل لػػـ تمػػت د فتةػػلن سلػػ  القػػر ف كالمػػ ة 

فػػل ف حػػـز  يفػػ  مػػح الجمهػػكر لفظػػ  فػػ  امت ػػلع  كالتقمةػػد فهػػك ة كرهمػػل  .اِه كاإلجمػػلعا
ه ػػػػد ا ػػػػف حػػػػـز فقػػػػد اكجػػػػب همػػػػ  العػػػػلم  حةػػػػث كامػػػػل امجتهػػػػلد  لفظػػػػلن كةقرهمػػػػل مع ػػػػ .

ف  كؿ مل  ص المػرء مػف دة ػ   اف  طمب حكـ اهلل تعلل  كرمكل  ه ةقكؿ:هكامجتهلد
فقػد هالػ  اهلل هػز ك  ---مـز لكؿ مف ذكر ل كمزكم  لمعللـ المت حػر كم فػرؽ فمػف قمػد

هػػذا م ةع ػػ  اف ا ػػف حػػـز فػػتح  ػػلب اإلجتهػػلد همػػ  مالػػراهة  لمعلمػػة , ك  .ا ّهجػػؿ كأ ػػـا
اإلجتهػػػلد قػػػدر الطلقػػػة كهػػػك المػػػئاؿ هػػػف فةتكممػػػكف فػػػ  دةػػػف اهلل  حةػػػر همػػػـ , كا  مػػػل أراد 

الػػػدلةؿ ه ػػػد سجل ػػػة المفتػػػ  ك ال حػػػث همػػػف امتفلاػػػت شػػػهرت   ػػػللعمـ كالالػػػيح كالتقػػػكل 
ةمػػأؿ  مػػف امجتهػػلد اممػػتفتلء  شػػرط أفٍ كلكػػف ا ػػف حػػـز ةجعػػؿ حػػظ  لمعػػلم   فةمػػأل  .

فأفتػلن أف فلجتهلد العلم  سذا مأؿ العللـ همػ  أمػكر دة ػ   ه المفت  هف دلةم  حةث ةقكؿ
 اْهةقكؿ ل  هكذا أمر اهلل كرمكل  ف ف قلؿ ل   عـ أ ذ  قكل  كلـ ةمزم  أك ر مف هذاا

                                                           

 .آِّ/  ٔهاإلحكلـ م ف حـز اُه
 .آِٖ/  ٔهاإلحكلـ م ف حـز اِه
 .أِٗ/  ٔهاإلحكلـ م ف حـز اّه
 ا.ِٔٗ/  ٔه -اإلحكلـ م ف حـز اْه
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 الحمدي هلل حؽ حمدن , كالاليةي كميـي هم  مف م   ً  مف  عًدن.
  ُد: ــأما بع 

 ك عد اف أ هةت هذا ال حث  عكف اهلل تكالمت ال   تلذج اكجزهل فةمل ةلت :   
همػػػ  م مػػػغ هظػػػةـ مػػػف العمػػػـ فقػػػد كػػػلف مفكػػػران  -رحمػػػ  اهلل-كػػػلف اإلمػػػلـ  ػػػف حػػػـز  أ ال:

مكمكهةلن شمؿ فكرن كؿ المةلدةف , مف فق  كفممفة كتلرةو كم طؽ كأ ػيؽ كأدب كتػلرةو 
 الدةلف .

تفق  اإلملـ  ف حـز هم  المذهب الشلفع  ,  ـ تمهر ف  العمـ كت حر فػ  جمةػح  :ثانيا  
لمجتهػػدةف كا ػػذ  ةػػدهك سلػػ  امجتهػػلد ك  ػػذ التقمةػػد كهػػك ةعتمػػد العمػػـك حتػػ  أالػػ ح مػػف ا

اهتمػػلدا م لشػػرا همػػ  الكتػػلب كالمػػ ة فػػ  ال حػػث هػػف الحكػػـ الشػػره  , ك ػػذؿ جهػػدان ك ةػػران 
فػػػ  ذلػػػؾ, حتػػػ  أالػػػ ح  هػػػذن الهمػػػة العللةػػػة فلتحػػػلن كمجػػػدادان فػػػ  تػػػلرةو المػػػة اإلمػػػيمةة 

 العمم  كالفكرم.
مع ةػػػةف احػػػدهمل العمػػػؿ  قػػػكؿ المجتهػػػد مػػػف غةػػػر معرفػػػة لمتقمةػػػد فػػػ  امالػػػطيح  ثالثـــا: 

 دلةم , كالذةف قللكا  هذا التعرةػؼ ةجةػزكف التقمةػد, كال ػل   العمػؿ  قػكؿ الحةػر  حةػر دلةػؿ,
 كالذةف قللكا  هذا التعرةؼ م ةجةزكف التقمةد ,كا ف حـز م هـ.

ـــــــا:                 كمػػػػػػػ  مػػػػػػػذمـك   ػػػػػػػأف التقمةػػػػػػػد قمػػػػػػػػمل كاحػػػػػػػدا , -رحمػػػػػػػ  اهلل-ةػػػػػػػرل ا ػػػػػػػف حػػػػػػػـز  رابع
 :كقد حالرن   الكرتةف 

   .التعالب المذه  الالكرة امكل : 
         كاإلتعػػػػػػػػلض ه همػػػػػػػل  ػػػػػػػأقكاؿ  رمػػػػػػػكل اإلهػػػػػػػراض هػػػػػػػف كػػػػػػػيـ اهلل ك  : كالالػػػػػػػكرة ال ل ةػػػػػػػة

 الرجلؿ كالجمهكر م ةجةزكف هذا التقمةد فهك التقمةد المذمـك ه دهـ.  
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ة مػػف مػػئاؿ العممػػلء, كلك ػػ   ة تمػػؼ مػػح الجمهػػكر أف ا ػػف حػػـز م ةم ػػح العلمػػ خامســا:
فهػك م ةيمػمة  تقمةػدان, فػل ف حػـز  ة كػر التقمةػد لفظػل كةتفػؽ مػح الجمهػكر  للماػمكف  ػلف 

 هم  العلمٌ  أٍف  ةل ذ  للفتةل اف كل ت تمت د هم  دلةؿ شره   . 
مهػػكر مةػػرل ا ػػف حػػـز فػػرؽ  ػػةف التقمةػػد كامت ػػلع فهػػك ة ظػػر لػػ  كمػػل ة ظػػر الج سادســا:

لمتقمةد المذمـك كمح ذلؾ فل ف حـز لـ ة كر امت لع الم    هم  الدلةؿ ا مل ا كػر امت ػلع 
 الذم فة  تعالب لش ص معةف.

ا ػػف حػػـز قػػد اكجػػب همػػ  العػػلم  امجتهػػلد قػػدر طلقتػػة كهػػك المػػئاؿ هػػف الػػدلةؿ  ســابعا:
 مأل  .ه د سجل ة المفت  كال حث همف امتفلات شهرت   للعمـ كالاليح كالتقكل فة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 275  
 

     

   
 

 حكم تقليد العامي عند ابن حزم 

 م.م. زينب ابراهيم حسين   دراسة أصولية مقارنة

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  33 العـدد )

 –اإلحكػػػلـ م ػػػف حػػػـز همػػػ   ػػػف أحمػػػد  ػػػف حػػػـز ال دلمػػػ  أ ػػػك محمػػػدس دار الحػػػدةث  .ُ
 قا[.َُْْه  ُالقلهرة,ط

: الػػػدةؽ  ػػػف حمػػػف الق ػػػكج  , .ِ  أ جػػػد العمػػػـك الكشػػػ  المرقػػػـك فػػػ   ةػػػلف أحػػػكاؿ العمػػػـك
 ـا[ُٖٕٗ ةركت ه -دار الكتب العممةة  الج لر زكلرستحقةؽ : ه د

         سرشػػػلد الفحػػػكؿ سلػػػ  تحقةػػػؽ الحػػػؽ مػػػف همػػػـ الالػػػكؿ : لمحمػػػد  ػػػف همػػػ  الشػػػككل   .ّ
هػػػػػػا , تحقةػػػػػػؽ محمػػػػػػد الػػػػػػ ح   ػػػػػػف حمػػػػػػف حػػػػػػيؽ س دار ا ػػػػػػف ك ةػػػػػػر,  َُِٓت : ه

 ـا[.ََِّ-هػ ُِْْه ِط- ةركت  -دمشؽ
 ا,ُُِٖلمحمػػػد  ػػػف سمػػػملهةؿ الالػػػ عل  هت:  سرشػػػلد ال قػػػلد سلػػػ  تةمػػػةر امجتهػػػلد: .ْ

 قا[.َُْٓالككةته - كؿ أحمدسالدار الممفةةتحقةؽ اليح الدةف مق
أالػػػػػكؿ الفقػػػػػ  الممػػػػػم : الفالػػػػػكؿ فػػػػػ  الالػػػػػكؿ: اإلمػػػػػلـ أحمػػػػػد  ػػػػػف همػػػػػ  الػػػػػرازم  .ٓ

هػػػػا المحقػػػػؽ :هجةػػػؿ جلمػػػـ ال شػػػػم  س كزارة الكقػػػلؼ كالشػػػػذكف َّٕالجالػػػلصهت:
 ـا[.ُْٗٗ-هػُُْْه  ِاإلميمةة دكلة الككةت,ط

 ػػف أ ػػ   كػػر أةػػكب الزرهػػ  أ ػػك ه ػػداهلل  سهػػيـ المػػكقعةف هػػف رب العػػللمةف : محمػػد .ٔ
 ـا[.ُّٕٗ ةركت ه  -كؼ معدس دار الجةؿ ئ ,تحقةؽ : ط  ه دالر 

الهيـ قػلمكس تػراجـ لشػهر الرجػلؿ كال مػلء مػف العػرب كالممػتعر ةف كالممتشػرقةف  .ٕ
 ـا[ .َُٖٗه ٓ: ل ةر الدةف الزركم س دار العمـ لمميةةف,  ةركت, ط

مالػطف   كشػؼ الظ ػكف هػف أمػلم  الكتػب الف ػكف:سةالح المك كف ف  الذةؿ هم   .ٖ
-ـاس دار الكتػػػػػػب العممةػػػػػػةَُٕٔ ػػػػػػف ه ػػػػػػداهلل القمػػػػػػط طة   الركمػػػػػػ  الح فػػػػػػ هت: ا

 . ـا[ُِٗٗ –ق ُُّْ ةركته
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ال حػػػػػػر المحػػػػػػةط فػػػػػػ  أالػػػػػػكؿ الفق : ػػػػػػدر الػػػػػػدةف محمػػػػػػد  ػػػػػػف  هػػػػػػلدر  ػػػػػػف ه ػػػػػػد اهلل  .ٗ
مػد هػا تحقةؽ ا ط  الكال  ك ػرج أحلدة ػ  كهمػؽ همةػ : د. محْٕٗالزركش هت: 

 -هػػػػػػػ ُُِْمحمػػػػػػد تػػػػػػلمرس دار الكتػػػػػػب العممةػػػػػػة مكػػػػػػلف ال شػػػػػػر ل  ػػػػػػلف/  ةػػػػػػركت ه 
 ـا[.َََِ

لجػكة   أ ػك المعػلل , اهلل  ػف ةكمػؼ اال رهلف ف  أالكؿ الفق : ه دالممؾ  ف ه ػد .َُ
 ا[.ُُْٖهْمالر,ط –الم الكرة  -العظةـ محمكد الدةبس الكفلء تحقةؽ : ه د

 الرٌزاؽ الحمػػة  ,د  ػػف ه ػػدالقػػلمكس: لمحٌمػػد  ػػف محٌمػػتػػلج العػػركس مػػف جػػكاهر  .ُُ
تحقةػػػػػؽ مجمكهػػػػػة مػػػػػف المحققػػػػػةفس دار  أ ػػػػك الفػػػػػةض , الممقٌػػػػػب  مرتاػػػػػ , الزَّ ةػػػػدم,

 َالهداةة[
التح ةر شرح التحرةر ف  أالكؿ الفق :لعيء الدةف أ ػ  الحمػف همػ   ػف مػمةملف  .ُِ

الرحمف الج ػػرةف, د. هػػكض القر ػػ , هػػػا,تحقةؽ د. ه ػػد ٖٖٓالح  مػػ هت: المػػرداكم 
 ـا[.َََِ -هػ ُُِْالمراحسمكت ة الرشد, المعكدةة / الرةلض هد. أحمد 

التح ةر شرح التحرةر ف  أالكؿ الفق :لعيء الدةف أ ػ  الحمػف همػ   ػف مػمةملف  .ُّ
هػػا تحقةػػؽ د. ه ػد الػػرحمف الج ػرةف, د. هػػكض القر ػػ ,  ٖٖٓالمػرداكم الح  مػػ هت:

 ـا[.َََِ -هػ ُُِْد. أحمد المراحس مكت ة الرشد, المعكدةة , الرةلضه 
تػػػذكرة الحفػػػلظ كذةكلػػػ  : محمػػػد  ػػػف أحمػػػد  ػػػف ه مػػػلف الػػػذه  , كتحقةػػػؽ: زكرةػػػل  .ُْ

 ـا[ .ُٖٗٗ -هػُُْٗه  ُل  لف,ط-همةراتس دار الكتب العممةة,  ةركت
تقرةر اممت لد ف  تفمةر امجتهلد:ه د الرحمف  ف أ    كر  ػف محمػد المػةكط   .ُٓ

ار الػػدهكة, مكػػلف ال شػػر ا تحقةػػؽ : فػػئاد ه ػػد المػػ عـ أحمػػدس دُُٗأ ػػك الفاػػؿهت:ا
 قا[ َُّْاممك درةةه 
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جلمح  ةلف العمـ كفاػم  : أ ػ  همػر ةكمػؼ  ػف ه ػد اهلل ال مػرم القرط  ,درامػة  .ُٔ
,ط -كتحقةػػؽ: أ ػػك ه ػػد الػػرحمف فػػكاز أحمػػد زمرلػػ س مئممػػة الرةػػلف   ُدار ا ػػف حػػـز

 .ـا[ ََِّ-قُِْْه
ار الكتػب هػػاس د َُِٓحلشةة العطػلر همػ  جمػح الجكامػح : حمػف العطػلرهت:  .ُٕ

 ـا[.ُٗٗٗ -هػ َُِْل  لف/  ةركته-العممةة 
ركاػػػػة ال ػػػػلظر كج ػػػػة الم ػػػػلظر: لع ػػػػد اهلل  ػػػػف أحمػػػػد  ػػػػف قدامػػػػة المقدمػػػػ  أ ػػػػك  .ُٖ

هػػػػا, تحقةػػػؽ : د ه ػػػد العزةػػػز ه ػػػد الػػػرحمف المػػػعةد ,سجلمعػػػة اإلمػػػلـ َِٔمحمػػػدهت :
 قا[.ُّٗٗه  ِمحمد  ف معكد ,الرةلض,ط

هػػا , تحقةػؽ محمػد فػئاد ه ػد  ِٕٓت م ف ا ف ملج :لمحمد  ف ةزةد القزكة ػ  ه .ُٗ
 ـا[.ُٖٗٗ-هػُُْٗه ُال لق  س دار الحدةث ,القلهرة,ط

زدمه ت مػػػػػػػ ف أ ػػػػػػػ  داكد: ل ػػػػػػػ  داكد مػػػػػػػمةملف  ػػػػػػػف الشػػػػػػػعث المجمػػػػػػػتل   ال .َِ
 , تحقةؽ محمد محة  الدةف ه د الحمةدس دار الفكر[.هػإِٓ

 ْٖٕت:مةر اهػيـ ال ػ يء :لشػمس الػدةف محمػد  ػف أحمػد  ػف ه مػلف الػذه   ه .ُِ
شػػػلرع  -ق ا تحقةػػػؽ : شػػػعةب امر ػػػئكط , حمػػػةف اممػػػد سمئممػػػة الرمػػػللة  ةػػػركت 

 ـا[. ُّٗٗق  ُُّْه ٗمكرةل ,ط
الػػحةح ال  ػػلرم محمػػد  ػػف سمػػملهةؿ أ ػػك ه ػػداهلل ال  ػػلرم الجعفػػ  تحقةػػؽ : د.  .ِِ

جلمعػة دمشػؽ سدار  -مالطف  دةب ال حل أمػتلذ الحػدةث كهمكمػ  فػ  كمةػة الشػرةعة 
 َـا[ ُٕٖٗ –ق َُْٕه ّ ةركت,ط – ا ف ك ةر , الةملمة

طكؽ الحملمة ف  اللفة كالمؼ: ل ػك محمػد همػ   ػف أحمػد  ػف مػعةد  ػف حػـز  .ِّ
 -ال دلمػػػػ  تحقةػػػػؽ : د . سحمػػػػلف ه ػػػػلس , سالمئممػػػػة العر ةػػػػة لمدرامػػػػلت كال شػػػػر 

 ـا[. ُٕٖٗ, ه ِ ةركت / ل  لف,ط
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هػػػػا, ٓٗٓهت:الاػػػركرم فػػػ  أالػػػكؿ الفقػػػ : أ ػػػك الكلةػػػد محمػػػد  ػػػف رشػػػد الحفةػػػد  .ِْ
 ـا[ُْٗٗهُتحقةؽ: جملؿ الدةف العمكمسدار الحرب اإلميم   ةركت,ط

غلةػػػة الكالػػػكؿ فػػػ  شػػػرح لػػػب الالػػػػكؿ : شػػػةو اإلمػػػيـ زكرةػػػل ال الػػػلرل أ ػػػػك  .ِٓ
 .أِٗةحة هت : 

ػػكؿي المئلئةػػة .ِٔ فػػ  أالػػكؿ فقػػ  العتػػرة الزكةػػة, كأهػػيـ المػػة المحمدةػػة: المػػةد  الفيالي
هػػػػادرامة  ُْٗه ػػػد اهلل  ػػػف الهػػػلدم الػػػكزةرهت:الػػػلـر الػػػدةف س ػػػراهةـ  ػػػف محمػػػد  ػػػف 

 .كتحقةؽ: محمد ةحة  مللـ هزافس مركز التراث كال حكث الةم  [
قكاطح الدلة ف  الالكؿ : أ ك المظفر, م الكر  ف محمػد  ػف ه ػد الج ػلر ا ػف  .ِٕ

هػا تحقةؽ : محمػد ْٖٗأحمد المركزل الممعل   التمةم  الح ف   ـ الشلفع  هت : 
ه, ِملهةؿ الشػػػلفع س دار الكتػػػب العممةػػػة,  ةػػػركت, ل  ػػػلف طحمػػػف محمػػػد حمػػػف امػػػ

 .ـا[ ُٗٗٗهػ/ُُْٖ
قكاهد الفق :لمحمد همػةـ اإلحمػلف المجػددم ال ركتػ س الالػدؼ   مشػرز /كراتشػ   .ِٖ
 َـا[ ُٖٔٗ –ق َُْٕه
الشػػػككل   محمػػػد  ػػػف همػػػ   ػػػف محمػػػد  :القػػػكؿ المفةػػػد فػػػ  أدلػػػة امجتهػػػلد كالتقمةػػػد .ِٗ

 ا[.ُّٔٗ, هُالككةت,ط –دار القمـ  تحقةؽ : ه د الرحمف ه د ال للؽس
 محمػد  ػف لحمػد المػئكؿ:   ةػؿ الكلفػؿ معػل   كجػكن هػف العقػكؿ لػذكم الكلشػؼ .َّ

ٍطكىرم زةد  ف المرتا  .د :تحقةؽ قاَُّٗهت: لقملف مىًفس مكت ة المىحى  مركػز الحى
  ا[. ـ ََِْ -ھ ُِْٓ هِط-الةمف , –ال علء – كال شر, لمط لهة  در

إلحكػػلـ فػػ  أالػػكؿ الحكػػلـ : همػػ   ػػف محمػػد ا مػػدم أ ػػك الحمػػف تحقةػػؽ : د.  .ُّ
 ا[.َُْْه ُ ةركت,ط –مةد الجمةم  سدار الكتلب العر   
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 –لمػػػػلف العػػػػرب محمػػػػد  ػػػػف مكػػػػـر  ػػػػف م ظػػػػكر الفرةقػػػػ  المالػػػػرمس دار الػػػػلدر  .ِّ
ا م تلر الالػحلح محمػد  ػف أ ػ   كػر  ػف ه ػدالقلدر الػرازم ُّّ/  ّ[ هُ ةركت,ط

        الط عػػػػة ط عػػػػة جدةػػػػدة  ةػػػػركت, –مػػػػكد  ػػػػلطرس مكت ػػػػة ل  ػػػػلف  لشػػػػركف تحقةػػػػؽ : مح
 َا[ ُٓٗٗ - ُُْٓه 
تحقةػؽ  لملف المةزاف : أحمد  ف هم   ف حجر أ ك الفاػؿ العمػقي   الشػلفع , .ّّ

,ه  ّ ةػػركت,ط –اله ػػد س مئممػػة الهممػ  لممط كهػػلت  –: داذػرة المعػػرؼ ال ظلمةػة 
 ـا[.ُٖٔٗ –ق َُْٔ

هػػ اسدار  ْٕٔق : أ ك سمحلؽ س راهةـ  ف هم  الشةرازمهت: الممح ف  أالكؿ الف .ّْ
 هػ ا[.َُْٓه ُالكتب العممةة,  ةركت,ط

-قُُْٖه  ِسط)هػػػػػػػػػ ٕٓٗمػػػػػػػػتف الكلفػػػػػػػػؿ: لمحمػػػػػػػػد  ػػػػػػػػف ةحةػػػػػػػػ   هػػػػػػػػرافهت:  .ّٓ
 . ـا[ُٕٗٗ

المحالكؿ فػ  همػـ الالػكؿ: محمػد  ػف همػر  ػف الحمػةف الػرازم, تحقةػؽ : طػ   .ّٔ
      ,ُالرةػػػلض,ط –ف مػػػعكد اإلمػػػيمةة جػػػل ر فةػػػلض العمكا  سجلمعػػػة اإلمػػػلـ محمػػػد  ػػػ

 قا[.ََُْه 
المػد ؿ سلػ  مػذهب اإلمػلـ أحمػػد  ػف ح  ػؿ : ه ػد القػػلدر  ػف أحمػد  ػف مالػػطف   .ّٕ

هػػػػػػػػػػاتحقةؽ : محمػػػػػػػػد أمػػػػػػػػػةف ُّْٔ ػػػػػػػػف ه ػػػػػػػػد الػػػػػػػػػرحةـ  ػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػدراف هت : 
 ـا[.ُٔٗٗ -هػ ُُْٕسدار الكتب العممةة هُا لكم,ط

ا ف قدامة , لمشةو محمد المػةف  مذكرة أالكؿ الفق  هم  ركاة ال لظر لمعيمة .ّٖ
 َ ف الم تلر الش قةط 
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الممتالػػف  مػػف همػػـ الالػػكؿ : لحجػػة اإلمػػيـ أ ػػ  حلمػػد محمػػد  ػػف محمػػد  ػػف  .ّٗ
قاتحقةػػػؽ : محمػػػد ه ػػػد المػػػيـ ه ػػػد الشػػػلف  س دار الكتػػػب َٓٓمحمػػػد الحزالػػػ ه ت:

 هػا[.ُُّْه ُ ةركت ,ط -العممةة 
محػػػػػػػب اهلل  ػػػػػػػف ه ػػػػػػػد  ممػػػػػػػمـ ال  ػػػػػػػكت مػػػػػػػح شػػػػػػػرح  فػػػػػػػكاتح الرحمػػػػػػػكت :لمعيمػػػػػػػة .َْ

هػػػا ,  َٓٓهػػػا , مط ػػكع  هػػلمش الممتالػػف  ل مػػلـ الحزالػػ هت: ُُُٗالشػػككرهت:
تقػػػػػػدةـ كاػػػػػػ ط كتعمةػػػػػػؽ س ػػػػػػراهةـ محمػػػػػػد رماػػػػػػلف , سدار الرقػػػػػػـ  ػػػػػػف أ ػػػػػػ  الرقػػػػػػـ 

  ةركت,ل  لف[.
هػػػ ا, تحقةػػؽ   ُْٕمشػػكلة المالػػل ةح:لمحمد  ػػف ه ػػد اهلل ال طةػػب الت رةػػزمهت:  .ُْ

 –ق َُْٓه ّ ةػػركت ط –لل ػل   سالمكتػػب اإلمػيم  تحقةػؽ محمػد  لالػػر الػدةف ا
 .ـا[ُٖٓٗ

مػٍف الجةزا ػ س دار ا ػف الجػكزم,ط .ِْ     ٓمعللـ أالكؿ الفقػ : لمحمَّػد  ػٍف حمىػٍةف  ػف حى
 هػا[. ُِْٕه 
المعتمػػػد فػػػ  أالػػػكؿ الفقػػػ : لمحمػػػد  ػػػف همػػػ   ػػػف الطةػػػب ال الػػػرم أ ػػػك الحمػػػةف,  .ّْ

 قا[. َُّْه ُ ةركت,ط –تحقةؽ :  مةؿ المةسس دار الكتب العممةة 
معجػػػػػػػػػػـ مقػػػػػػػػػػلةةس المحػػػػػػػػػػة: ل ػػػػػػػػػػك الحمػػػػػػػػػػةف أحمػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػلرس  ػػػػػػػػػػف زكرةػػػػػػػػػػل  .ْْ

 َـا[ُٕٗٗ -هػ ُّٗٗقا,تحقةؽ: ه د الميـ محمد هلركفسدار الفكرهّٓٗهت:
كالمػػؿ فػػ  هممػػ  الالػػكؿ كالجػػدؿ :لع مػػلف  ػػف همػػرك  ػػف أ ػػ  م تهػ  الكالػػكؿ  .ْٓ

 ُهػػػاس دار الكتػػب العممةػػة,  ةركت,ل  ػػلف,طْٔٔ كػػر المعػػركؼ  ػػل ف الحلجػػبه ت: 
 ـا[.ُٖٓٗ-هػَُْٓه
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هػػػا , ّٗٓمةػػزاف الالػػكؿ فػػ   تػػلذج العقػػكؿ : لمحمػػد  ػػف احمػػد المػػمرق دمهت:  .ْٔ
كزارة الكقػػػلؼ كالشػػػئكف تحقةػػػؽ ه ػػػدالممؾ ه ػػػدالرحمف المػػػعدم س مط عػػػة ال مػػػكد , 

 ـا[.ُٕٖٗ-هػَُْٕالدة ةةه
ال  ػػػػذة الكلفةػػػػة فػػػػ  أحكػػػػلـ أالػػػػكؿ الػػػػدةف: لعمػػػػ   ػػػػف أحمػػػػد  ػػػػف مػػػػعةد  ػػػػف حػػػػـز  .ْٕ

هػػػػا , تحقةػػػؽ: محمػػػد أحمػػػد ه ػػػدالعزةز, سدار الكتػػػب ْٔٓالظػػػلهرم أ ػػػك محمػػػدهت: 
 هػ ا[.َُْٓه ُط - ةركت  -العممةة 

الرحةـ اإلمػ كمس دار ةف ه ػدمػلؿ الػد هلةة المكؿ شرح م هلج الكالػكؿ: اإلمػلـ ج .ْٖ
 ـا[.ُٗٗٗ -هػَُِْه ُل  لف,ط- ةركت-الكتب العممةة 

كفةلت الهةلف كأ  لء أ  لء الزملف: ل ك الع لس شمس الدةف أحمد  ف محمد  ػف  .ْٗ
 . ةركت[ –أ    كر  ف  مكلف تحقةؽ : سحملف ه لسس دار اللدر 


