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أن يتّسم باألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
أن يشتمل البحث على:
صفحة عنوان البحث باللغة العربية
صفحة عنوان البحث باللغة اإلجنليزية
مستخلص البحث باللغة العربيّة
مستخلص البحث باللغة اإلجنليزيّة
مق ّدمة
صلب البحث
تتضمن النّتائج والتّوصيات
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع باللغة العربية
رومنة املصادر العربية باحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

فـي حال (نشر البحث ورقياً) مينح الباحث نسخة جمانية واحدة من
عدد اجمللة الذي نشر حبثه فيه ،و ( )10مستالت من حبثه.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البيانات احمللّيّة
تعيد نشره ورقيّاً أو إلكرتونيّاًّ ،
والعاملية  -مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago

( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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تقلَد دلوٌل احلال ،تعرٍفىً ،حكنى
Imitating the Anonymous: Its definition and
ruling

إعداد:
د .علُ عبدي ذلند عصَنُ حكنُ
األتساذ املاسذد بقاسم أصوؿ الفقه بكلية الشريعة جبذععة جنراف

تقليد مجهول الحال ،تعريفو ،وحكمو ،د .علي عبده محمد عصيمي حكمي

املشتخلص
موضوع البحث:
يف دص ػراذ ارذاػػر اااشػػر القا ػوا الف ػػذاية ككتسػػذا الاواص ػ
االجام ػػذدمل املاة ػػو ك ال ػػا يل ػاان ع ػػذ يلن ػ الي ػػذ بع ػ الا ػػذ ؛ التس ػػافاذ
بع األشخذص اجمل ولني الذين تظ رهم هذه الوتسذا يف صػو ك دلمػذ
اتسخني ،فيقعوا يف تقلي هم ظاذن عا م أهنم عن أه العلم كالع الة.
أىداف البحث:
اشػػر الػػودمل بػػني املاسػػلمني عػػن ػ ؿ بيػػذف تعريػ جم ػػوؿ ارػػذؿ
دا األصوليني؛ لاحقيق الوقذية عن الابذ جم ويل ارػذؿ بذلراتسػخني عػن
العلمذ  ،مث يواح البحث حكم تقلي جم ويل ارذؿ.
منهج البحث:
يف هػػذا البحػػث ق اتسػػاقرا كتوليػػق أق ػواؿ العلمػػذ كأ لػػا م حػػوؿ
تعري جم ػوؿ ارػذؿ ،كق حتليػ هػذه األقػواؿ كعاذقشػا ذ ،كتػرجيح أقػول
هذه األقواؿ يف االتسا الؿ دلى حكم تقلي جم وؿ ارذؿ.
النتائج:
كاػػحا ال اتسػػة أف ععظػػم أ ا كأق ػواؿ العلمػػذ الػػا دتػػا عاذقشػػا ذ
تاف ػػق ح ػػوؿ تعريػ ػ جم ػػوؿ ار ػػذؿ ال ػػذم يقصػ ػ ه يل ػػا ع ػػن الا ػػذ ب ػػرض
الفاول .كأف ي َّ عن يج لا د الاه أك يج دلمه ف و جم وؿ حذؿ.
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خالصة وتوصيات البحث:
لص هذا البحػث ىل أف اتسػافاذ جم ػوؿ ارػذؿ ال يػذم الذعػة،
كال جيوز تقلي ه فيمذ يقوله أك يفعله.
كيف حػػذؿ لػػف االتسػػافاذ توصػػمل ال اتسػػة بػػذلرجوع ىل العلمػػذ
الراتسخني ممن ينعلم أك ي لف دلى الظن أهنم عن أه العلم كالع الة.
كلياس ػ الاواص ػ عػػم العلمػػذ الراتسػػخني توصػػمل ال اتسػػة ب اشػػذ
قاذك أك د ك قاوا ف ذاية؛ تاس م يف اشػر أكصػذؼ العلمػذ الراتسػخني،
كتذزهم للاذ  ،كتياشر فاذكاهم يف يذفة كتسذا الاواص االجامذدمل.
فاول.

كلما ااات مفتاحيا ااة :جم ػ ػػوؿ ارػ ػػذؿ ،تقلي ػ ػ ه ،تعريفػ ػػه ،حكم ػ ػػه،
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 علي عبده محمد عصيمي حكمي. د، وحكمو، تعريفو،تقليد مجهول الحال
Abstract
Background:
In today's era ،satellite channels and sophisticated
social media prevail and often many people resort to them
seeking fatwas from some anonymous individuals whom
these communication means present as well-wellestablished Islamic scholars. Consequently ،the people
imitate and follow their fatwa (advice) ،thinking that they
are well-established scholars of justice.
Purpose of the research:
To raise awareness among Muslims ،this research
explains the concept of anonymous individual and its
meaning ،which is confused with the status of the wellestablished Islamic scholars. Thereafter ،the research gave
an opinion on imitating the anonymous.
Research Methodology:
this study extrapolates and authenticate the sayings
of the Islamic scholars and their evidences regarding the
definition of the anonymous. These sayings were
analyzed ،discussed and validated based on the most
powerful evident in the ruling on imitating the
anonymous.
Results:
The study results showed that most of the opinions
and statements of the Islamic scholars discussed conform
on the definition of the anonymous whom many people
seek fatwa from. All Islamic scholars agree that anyone
whose just and knowledge are unknown is an anonymous.
Conclusions and recommendations:
This research concluded that seeking fatwa from an
anonymous does not absolve zima (liability) and it is not
permissible to imitate an anonymous in what he says or
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does. And in case a fatwa is requested ،the study
recommends referring to the Islamic scholars who are
known or most likely known for knowledge and just.
To make the communication with the wellestablished Islamic scholars ،the study recommends the
establishment of a satellite channel(s) that contribute to
disseminating the characteristics of the well-established
Islamic scholars ،highlighting them to the people and
spreading their fatwas in all means of social
communication.
Key words:
Anonymous ،imitation ،definition ،ruling ،fatwa.
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املقدمة
ارم هلل كح ه ،كالص ك كالاس ـ دلى عن ال ايب بع ه ،أعذ بع :
فػ ف الاػػذ بذلااسػػبة للعلػػم الشػػردمل ىلرتػػذال ياقاسػػموف ىل بقاػػني:
جما ػ كعقلػ  ،كمهػػذ ػػا عااسػػذكياني ،كمل كلػػن يااسػػذكيذ ،بػ ىلاػػه عػػم تقػػذ ـ
الزع ػ ػػذف يااس ػ ػػم الف ػ ػػرؽ بيا م ػ ػػذ؛ لازاي ػ ػ ػ قاس ػ ػػم املقلػ ػ ػ ين كتا ػ ػػذقص قاس ػ ػػم
اجملا ػ ػ ين ،كىل ا تق ػػر ه ػػذا فقػ ػ دظم ػػا أمهي ػػة ععرف ػػة تعريػ ػ الاقليػ ػ ،
كجمذالته ،كعن الذم تذأ الذعة باقليػ ه كاتسػافاذاه التسػيمذ كيفػن يف دصػر
تازاي فيه الاوازؿ الفق ية دلى املكل لي كهنذ ا.
كعػػن املعلػػوـ أف فػػرض العػػذعمل الاقلي ػ  ،دلػػى ادابػػذ أاػػه لػػي عػػن
أه االجا ذ كالاظر.
كحيث ىلاه قػ رػرأ الكلػا دلػى أدلػى بقػذ اجملا ػ ين ،ممػن ياةبػق
ص ػ ىػرـ" ،التس ػػيمذ كقػ ػ أتسػ ػ ما القاػ ػوا
ػف قىػٍبػ ػ ى أىف يػىاى ىح ٍ
دل ػػي م امللػ ػ " :تىػىزبَّػ ى
الف ػ ػػذاية كعواقػ ػػم الاواص ػ ػ االجام ػ ػػذدمل يف ىلظ ػ ػػذ ه ػ ػ ال بلب ػ ػػذ العلم ػ ػػذ
الراتسػػخني ،كهلػػذا ا الةػػا دلػػى املقل ػ ين اهليوػػذ فر ػػذ أ ػػذكا ي ػا م عػػن
أكلوػػا الػػذين تزي ػوا بػػزم العلمػػذ  ،كهػػم يف دمػػوع م جك ج ػػذؿ ،كالااينػػة
أهنػػم اػػلوا كأاػػلوا ،كيمػػذ قػػذؿ ابػػن حػػزـ  -زتػػه اهلل" :-ال أفػػة دلػػى العلػػوـ
في ػػذ ،كه ػػم ع ػػن ػػا أهل ػػذ ،فػ ػ هنم جي ل ػػوف،
كأهل ػػذ ،أا ػػر ع ػػن الػ ػ
(ُ)
كيظاػػوف أهنػػم يعلمػػوف كيفاسػ كف كيقػ كف أهنػػم يصػػلحوف"  ،كيمػػذ أكاػػح
(ُ) تسذا ابن حزـ (ُ.)ّْٓ/
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الشػ ػػذ يب  -زتػ ػػه اهلل :-أاػ ػػه قلمػ ػػذ تقػ ػػم املخذلفػ ػػة لعم ػ ػ املاق ػ ػ عني ىلال ممػ ػػن
"أ ػ ػ ػ افاسػ ػ ػػه يف أه ػ ػ ػ االجا ػ ػ ػػذ لةػ ػ ػػذ أك ع ذلةػ ػ ػػة؛ ىل مل يش ػ ػ ػ لػ ػ ػػه
بذالتساحقذؽ أه الرتبة ،كال أكه أه لل وؿ عع م"(ُ).
كممن خيالط دلى العذعة حػذهلم الكلػا عػن الاػذ -دلػى ا ػا ؼ
عػ ػ ػراتب م ككظ ػ ػػذاف م كأدم ػ ػػذهلم -مم ػ ػػن يظ ػ ػػر دل ػ ػػي م تس ػ ػػيمذ الصػ ػ ػ ،
رتيعػػذ
كد عػذ الاقػول ،ممػػذ جيعػ قليػ ا ػذك ،كدػ ا املعرفػة يظػػن أهنػم ن
جة تسوا عن العلم ،كهم قةعذن لياسوا دلى و
دلى و
جة كاح ك.
ػذعمل أك املقل ػ األ ػػذ
كىل ا تقػػر عػػذ تق ػ ـ ،فمػػن الػػذم جيػػوز للعػ ٌ
ػذعمل
بقولػػه كاتسػػافاذاه ،كاالدامػػذ دلػػى أيػػه؟! كيف حػػذؿ ػػذل هػػذا العػ ٌ
كتس ؿ عن مل يصح له تس اله؛ فمذ اركم؟
كع ػػن ػ ػ ؿ ت ػ ػ علمل هل ػػذه املش ػػكلة الاس ػػذا ك يف دص ػ ػراذ ارذاػ ػػر
رل ػػا يل – بف ػ ػ اهلل – فك ػػرك ه ػػذا البح ػػث ال ػػذم أل ػػر أف يك ػػوف
بعاواف" :تقليد مجهول الحاال ،تعريفاو ،وحكماو" ،ك لػا لستسػ ذـ يف
تودية الشرااح املااودة عن اجملامم عن ؿ الوقػوؼ دلػى حتريػر عاسػذا
هذا البحث ،كااذانه؛ ليق اجلميم دلػى عاسػ كليذ م يف ععرفػة عػن تػذأ
الذعػػة باس ػ اله كتقليػ ه ،كيعػػرؼ ي ػ كاح ػ حكمػػه كعوقعػػه؛ كيابػ ٌػني يواػػه
عن أه االجا ذ أك الاقلي ؛ حىت ال يقم فيمذ ال يليق.

(ُ) املوافقذ (ّ.)ِٖٕ -ِٖٔ/
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أهنَة البحث:
ممذ ي ذؼ ىل عذ تق ـ لبيذف أمهية هذا البحث عذ يلمل:
ُ -بيذف املقصو ن وؿ ارذؿ دا األصوليني.
ِ -اتساقرا أقواؿ كأ لة أه العلم يف حكم تقلي جم وؿ ارذؿ.
ّ -بيذف الراجح عن أقواؿ أه العلم.
الدراسات الشابقة:
ععلػوـ أف جػ ياػف األصػػوؿ -ىل ا مل تكػن يل ػذ -الق ميػة كاملعذصػػرك
التسػيمذ الػا ادااػػا ببػذ الاقليػ تعراػا ملاسػ لة تقليػ جم ػػوؿ ارػذؿ تسػوا
درض ىلرتذيل أك تفصيلمل ياسػا ،كلكػ مل أقػ دلػى اتسػة تسػذبقة عاسػاقلة
ػػث هػػذا املواػػوع بعياػػه ،عػػم العلػػم أل بػػذلا ج ػ م يف البحػػث
أفػػر
د ػػن ري ػػق اري ػػذ البح ػػث ،كاتساش ػػذ ك الكل ػػا ع ػػن املاخصص ػػني يف الفق ػػه
كأصػوله؛ كهلػػذا دزعػػا دلػػى ل ػػذ كىلفرا هػػذ عاسػػاقلة؛ لاابػػم أق ػواؿ األص ػوليني
يف املاسػ لة ،كعاذقشػػة هػػذه األقػواؿ عػػم ال جػػيح ،كال ياعػػذ ض هػذا عػػم يوهنػػذ
عبلول ػػة يف بة ػػوف بعػ ػ يا ػػف األص ػػوؿ الق مي ػػة كاملعذص ػػرك ا ػػمن عبذح ػػث
الاقليػ ػ ػ كيف ػ ػػوه كف تفص ػ ػػي ؛ ألف يف ىلفرا ه ػ ػػذ ببح ػ ػػث عاس ػ ػػاق يعػ ػ ػ ع ػ ػػن
اإلاذفذ الاذفعة التسيمذ يف دصراذ ارذار .كاهلل أدلم.
كهلػػذا ال ياسػػوغ – عػػن كج ػػة اظػػرم – د ػ الكاػػف الػػا تاذكلػػا
عاس ػ ػػذا أص ػ ػػوؿ الفق ػ ػػه يذعل ػ ػػة أك اقاص ػ ػػر دل ػ ػػى عاس ػ ػػذا الاقليػ ػ ػ ع ػ ػػن
ال اتسػػذ الاسػػذبقة؛ يوهنػػذ تعرا ػػا ملاس ػ لة تقلي ػ جم ػػوؿ ارػػذؿ ،كا ػ
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هػػذه الكاػػف يف املصػػذ كاملراجػػم هلػػذا البحػػث؛ ألاػػه يكفػػمل أل لػػا
هػذه املاسػ لة فيمػذ يزيػ دػن ل لػني صػػفحة عااػذكال أ راف ػذ ،كتقاسػػيمذ ذ،
كحترير ا الازاع في ذ ،كاق أقػواؿ العلمػذ في ػذ ،كهػو رتػم مل ياسػبق أف
أفر يف ث عاساق .
يمذ ىلل تابعا أقواؿ العلمذ يف جم وؿ ارػذؿ كاتسػاخرجا عا ػذ
هلذا املصةلح تعريفذ دا األصوليني يف اػو األقػواؿ الػا كقفػا دلي ػذ،
كأد هذا الاعري عن تفر ا هذا البحث؛ ىل مل أقػ دلػى عػن دػرؼ
جم وؿ ارذؿ دا األصوليني عن قب – كاهلل أدلم .-
كمل ػػذ تس ػػبق أيافػ ػػمل ب ػػذير األ ػػذئ الػ ػػا اداا ػػا بع ػػرض عاسػ ػػذا
عشػػذ ة ملاس ػ لة لػػمل ،عػػم بيػػذف كجػػه اال ػػا ؼ ب جيػػذز ،كعػػن أبػػرز هػػذه
األ ذئ عذ يلمل:
ػػث بعا ػ ػواف" :حكا اات التقليا ااد لواسا االة الوسا ااائ الحديثا ااة"؛
لألتسػػاذ ال ػ ياو  :أزت ػ بػػن دب ػ اهلل ال ػػو مل ،كيف هػػذا البحػػث ج ػ
كف ػ دظػػيم؛ حيػػث تاػػذكؿ صػػو الاقلي ػ يف الوتسػػذا ار يلػػة ب جيػػذز،
كد الوتسذا ار يلة كاوابط الاقلي عن هلذ.
ىلال أف هذا البحث مل ياعرض ملاسذا لمل؛ حيث درفػا جم ػوؿ
ارػػذؿ ،كقاسػػما املواس ػ لة ،كفصػػلا األق ػواؿ في ػػذ ،مث دراػػا للماذقشػػة
كال جيح؛ كهلذا ف و خمال دن لمل ،كاهلل أدلم.
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منوج البحث:
تسلكا يف ياذبة هذا البحث املا ج الاذيل:
ُ -اتس ػ ػػاقرأ – يم ػ ػػذ ي ل ػ ػػف دل ػ ػػى ظ ػ ػ ػ – تعريف ػ ػػذ األص ػ ػػوليني
للاقلي ػ ػ  ،مث اتس ػػاابةا تعريف ػػذ للاقلي ػ ػ اس ػػف ع ػػذ أيا ػػه عاذتس ػػبذ
كجذعع ػػذ ملع ػػذل كقي ػػو تعريف ػػذ األص ػػوليني للاقليػ ػ  ،كعذاع ػػذ ع ػػن
وؿ املعذل األ رل ا املاذتسبة لاعري الاقلي .
ِ -بياا حكم الاقلي  ،كجمذالته.
ّ -بياا ععىن اجل ذلة ،كاملقصو ن وؿ ارذؿ يف البحث.
ْ -رتعا أقواؿ العلمذ يف عاس لة تقلي جم وؿ ارذؿ ،مث:
 حر ا الازاع يف املاس لة.
 ير أقواؿ املذاعني عن تقلي جم وؿ ارذؿ كأ لا م.
 ير أقواؿ اجمليزين كأ لا م.
 اما املاس لة اذقشة أ لة اجمليزين عم ال جيح.
ٓ -أ رجػ ػ ػ ػػا اجيػ ػ ػ ػػذ أك جػ ػ ػ ػػز ا عا ػ ػ ػ ػػذ برتسػ ػ ػ ػػم عصػ ػ ػ ػػح امل ياػ ػ ػ ػػة
اإللك كل ،عم اتسم الاسو ك ك قم اجية أك جزا ذ.
ٔ -رج ػػا األحذ ي ػػث ع ػػن عص ػػذ هذ ،كع ػػذ ي ػػذف عا ػػذ يف الص ػػحيحني
ايافيػػا بػػذجلز كالصػػفحة ك قػػم ار ػ يث ،كعػػذ يػػذف يف اهػػذ أاػػفا
ملذ تسبق اركم دليه عن أقواؿ أه العلم ق ميذ كح يلذ بذ اصذ .
ٕ -دزك أقواؿ أه العلم ىل عصذ هذ كعراجع ذ املعاذك.
ٖ -رذكز الاعري بذألد ـ؛ عرادذك د ـ الاوتسم يف د الصفحذ .
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ٗ -اما البحث بذلااذاج كالاوصيذ .
َُ -أافا بع ا ذدتة ،ف رتسذ للمصذ كاملراجم ،كأ ر للمواودذ .

خطة البحث:
اشام البحث دلى عق عة ،كدت ي  ،كعبحلني ،ك ذدتة ،كف ذ .
المقدمااة :هػػمل هػػذه كتشػػم  :املق عػػة ،أمهيػػة البحػػث ،ال اتسػػذ
الاسذبقة ،عا ج البحث ،ك ةاه.
التمهيد :اشام دلى بيذف ععىن الاقلي  ،كحكمه كجمذالته ،كفيه عةلبذف:
املةلف األكؿ :تعري الاقلي ل ة كاصة حذ.
املةلف اللذل :حكم الاقلي كجمذالته.
المبحث األول :بيذف تعري جم وؿ ارذؿ ،كفيه عةلبذف:
املةلف األكؿ :تعري اجل ذلة.
املةلف اللذل :تعري جم وؿ ارذؿ.
المبحث الثاني :تقلي جم وؿ ارذؿ ،كفيه أ بعة عةذلف:
املةلف األكؿ :حترير ا الازاع.
املةلف اللذل :املذاعوف كأ لا م.
املةلف اللذلث :اجمليزكف كأ لا م.
املةلف الرابم :املاذقشة كال جيح.
الخاتمة :اشاملا دلى الااذاج كالاوصيذ .
الفهارس :اشاملا دلى ف ر املصذ .
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التنوَد :تعرٍف التقلَدً ،حكنى ًدلاالتى.
الاقليػ ػ كع ػػذ ياعل ػػق ب ػػه ع ػػن الق ػػذيذ األصػ ػولية ال ػػا اس ػػن تاذكهل ػػذ
بذلبح ػػث ،كداػ ػ حػ ػ يلمل د ػػن تقليػ ػ جم ػػوؿ ار ػػذؿ اتساحاس ػػاا أف أقػ ػ ـ
باعري الاقلي كحكمه كجمذالته يف عةلبني دلى الاحو الاذيل:
املطلب األًل :تعرٍف التقلَد لغة ًاصطالحا.
التقليد في اللغة:
عػ ػػن قلٌ ػ ػ  ،ك"القػ ػػذؼ كال ػ ػ ـ كال ػ ػ اؿ أص ػ ػ ف ص ػ ػػحيحذف ،ي ػ ػ ؿ
أح ػ ػ مهذ دل ػػى تعلي ػػق ش ػػمل دل ػػى ش ػػمل كليَّػ ػه ب ػػه ،كاج ػػر دل ػػى ح ػ ػ
كاصيف"(ُ) ،كاألكؿ هو الاقلي  :عشاق عن الق ك الا توام يف العاػق
عم اإلحذ ة به ،كاجلمم ق ا .
كعاػػه تقلي ػ اهل ػ م كهػػو :أف يعلػػق بعاػػق البعػػا قةعػػة عػػن جل ػ ؛
ليعلم أاه ه م ،فيك

(ِ)

الاذ داه  ،يمذ يف قوله تعػذ  :ﭽﮮ ﮯ

ﮰ ﮱﭼ [املذا ػ ػ ك ،]ِ :كقول ػ ػػه  يف ا ي ػ ػ « :قىػلِّ ػ ػ ي كا ا ٍىٍي ػ ػ ى ىكىال
كهذ بً ٍذأل ٍىكتىذ ً»(ّ).
تػي ىقلِّ ي ى

(ُ) ععنم عقذيي الل ة؛ البن فذ (ٓ ،)ُٗ/عذ ك :قل .
(ِ) ااظر :خماذ الصحذ ؛ زين ال ين امػ الػرازم (ص ،)ِٓٗ :لاسػذف العػر ؛
البن عاظو (ّ ،)ّٔٓ/املصبذ املاا؛ للفيوعمل(ِ ،)ُّٓ/عذ ك :قل .
(ّ) أ رجػ ػػه تسػ ػػعي بػ ػػن عاصػ ػػو يف تسػ ػػااه (ِ ،)ََِ/قػ ػػم (ِّّْ) ،كحاسػ ػػاه
األلبذل يف صحيح اجلذعم الص ا كزيذ ته (ُ.)ّّٓٔ( )ّّٔ/

555

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 811الجزء الثاني

كياساعم الاقلي  :يف تفػوي األعػر ىل الشػخص اتسػاعذ ك ي اػه
بط األعر بعاقه(ُ) ،يمذ قذؿ الشذدر(ِ):
حػػف الػػذ اع بػ عر ارػػر
كقلٌ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ كا أعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػريم ،هلل ٌيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم
ػةلعذ
تقلي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
كقلٌ ػ ه األعػػر :ألزعػػه ىليػػذه ،كعاػػه ع
العذ ػ ػعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ:ػ ػ ػ ػتػ ػ ػ ػوػ ػليػ ػاػ ػ ػ ػػهػ ػ ػ ػ ػيػ ػ ػ ػاػ ػ ػ ػػهػ ػ ػ ػجع ػ
قػ ك يف داقػػه ،كعاػػه الاقليػ يف الػ ين(ّ) ،يػ ف املقلِّػ يةػػوؽ اجملا ػ ىلمث
ع ػػذ ش ػػه ب ػػه يف يا ػػه ،كيام ػػه دا ػػه ع ػػن دلم ػػه أ ػػذا ع ػػن قول ػػه تع ػػذ :
ﭽﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭼ[اإلتسرا  ]ُّ :دلى ج ة االتساعذ ك(ْ).
كاملا ع يف املعىن الل وم للاقليػ جيػ أاػه يابػ دػن االتِّبػذع أي ػذ؛
حيػػث ي ػ ك دلػػى ععػػذف عػػن أمه ػػذ :الاعليػػق ،كاللػػزكـ(ٓ) ،كمهػػذ عا ػػماذف
ملعىن االتبذع كاالقافذ .
كهلذا فذلاقلي كاالتبذع بيا مػذ دمػوـ ك صػوص يف الل ػة ،كهػو عػذ
يقا مل االش اؾ يف املاذبعة كاأل ذ عن املقلِّ للمقلَّ (ٔ).

(ُ) ااظر :كاة الاذظر؛ البن ق اعة (ِ.)ُّٖ/
(ِ) ااظر :الشعر كالشعرا ؛ البن قايبة (ُ.)ُٗٔ/
(ّ) ااظر :خماذ الصحذ (ص ،)ِٓٗ :لاسذف العر (ّ ،)ّٕٔ/املصبذ املاا
(ِ ،)ُّٓ/عذ ك :قل .
(ْ) ااظر :شر خماصر الركاة؛ للةويف (ّ.)َٔٓ/
(ٓ) ااظر :الالخيص يف أصوؿ الفقه؛ للنوي (ّ ،)ِّْ/لاسذف العر (ّ،)ّٕٔ/
املصبذ املاا (ِ ،)ُّٓ/عذ ك :قل .
(ٔ) ااظر :عيزاف األصوؿ؛ للاسمرقا م (ُ ،)ٕٔٔ-ٕٔٓ/الاقلي كأحكذعه؛
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التقليد في االصلالح:
ا الفػػا دبػػذ ا األصػػوليني يف تعري ػ الاقلي ػ فمػػا م عػػن دػػذ
بلف " :قبوؿ القوؿ ب ا لي "(ُ) ،كعا م عن دػذ بلفػ " :العمػ بقػوؿ
ال ػػا عػػن ػػا حنػػة علزعػػة"(ِ) ،كعػػا م عػػن دػػذ بلف ػ " :أ ػػذ عػػذهف
ال ػػا ب ػ ععرفػػة ليلػػه"(ّ) ،كعػػا م عػػن دػػذ بلف ػ " :اتبػػذع الرج ػ ػػاه،
دلػػى تق ػ ير أاػػه اػػق ،)ْ(" . . .كعػػا م عػػن دػػذ بلف ػ " :الا ػزاـ عػػذهف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للشلرم (ص.)ّّ :
(ُ) العػ ك يف أصػػوؿ الفقػػه؛ ألى يعلػػى (ْ ،)ُُِٔ/ااظػػر :الالخػػيص يف أصػػوؿ
الفق ػ ػ ػ ػ ػػه (ّ )ِْْ/املاساص ػ ػ ػ ػ ػػفى؛ لل ػ ػ ػ ػ ػ ػزايل (ص ،)َّٕ :كا ػ ػ ػ ػ ػػة الا ػ ػ ػ ػ ػػذظر
(ِ ،)ُّٖ/أ ا الفا ػ ػػول كاملف ػ ػػا كاملاس ػ ػػافا؛ للا ػ ػػوكم (ص ،)ُٕ :ش ػ ػػر
خماص ػ ػ ػػر الركا ػ ػ ػػة (ّ ،)َٔٓ/البح ػ ػ ػػر اص ػ ػ ػػيط يف أص ػ ػ ػػوؿ الفق ػ ػ ػػه؛ للزيش ػ ػ ػػمل
ىل عذهف اإلعذـ أزت البن ب اف (ص.)ّٖٖ :
(ٖ ،)ُّٔ/امل
(ِ) اإلحكػ ػػذـ؛ ل ع ػ ػ م (ْ ،)ُِِ/ااظػ ػػر :بيػ ػػذف املخاصػ ػػر شػ ػػر خماصػ ػػر ابػ ػػن
ىص ػ ػ ػػبى ذل (ّ ،)ّْٗ/ب ػ ػ ػ يم الاظ ػ ػ ػػذـ؛ للاس ػ ػ ػػذدذ
ارذج ػ ػ ػػف؛ أب ػ ػ ػػو اللا ػ ػ ػػذ األ ٍ
(ِ ،)ٕٔٗ/أصػوؿ الفقػػه؛ البػػن عفلػح (ْ ،)ُُّٓ/الاقريػػر كالاحبػػا؛ البػػن
أعا ارذج (ّ ،)َّْ/ىل شذ الفحوؿ؛ للشويذل (ِ.)ِّٗ/
(ّ) الاحبػػا شػػر الاحريػػر؛ للمػػر اكم (ٖ ،)َُُْ/ااظػػر :شػػر الكويػػف املاػػا؛
البن الانػذ (ْ ،)ِٓٗ/حذشػية العةػذ دلػى شػر اجلػ ؿ اصلػمل دلػى رتػم
اجلواعم (ِ.)ِّْ/
(ْ) عيزاف األصوؿ (ص ،)ٕٔٓ :ااظر :األصوؿ عن دلم األصوؿ؛ البن دليمني
(ص.)ٖٕ :
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ال ػػا ،)ُ(" . .كعػػا م عػػن درفػػه ب اػػه" :اداقػػذ قػػوؿ ال ػػا عػػن ػػا ععرفػػة
ليله الافصيلمل كالعم به"(ِ) ،ك ا لا(ّ).
كرتلة هػذه الاعريفػذ تػ ك حػوؿ املعػىن افاسػه ،عػم زيػذ ك كاقػص
يف القيػػو  ،بذتسػػالاذ عػػن فػػرؽ بػػني االتبػػذع كالاقلي ػ يف املعػػىن(ْ) ،كالػػذم
دليػػه أهػ العلػػم أاػػه ال فػػرؽ بػػني املصػػةلحني اصػػة حذ ،كىلف كجػ ذتػػة
دموـ ك صوص بيا مذ عن الاذحية الل وية(ٓ).
كممذ ي ؿ دلى أف االتبذع كالاقلي

عىن كاح قوله تعذ  :ﭽﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ [البقرك]َُٕ :؛ حيث
ىلف االتبذع يف اجية عىن الاقلي (ٔ).
(ُ) اشر الباو دلى عراقمل الاسعو ؛ دب اهلل الشاقيةمل (ِ ،)ّّٓ/ااظر :الاقلي
كأحكذعه (ص.)ِٗ :
(ِ) فاح اجملي ب حكذـ الاقلي ؛ البن اجلمذؿ (ص.)ُِّ :
(ّ) ااظر :الاقلي كأحكذعه (ص.)ِٗ :
(ْ) ااظ ػ ػ ػػر :ىلد ػ ػ ػ ػ ـ امل ػ ػ ػػوقعني؛ الب ػ ػ ػػن الق ػ ػ ػػيم (ّ ،)ْْٕ/االداص ػ ػ ػػذـ للش ػ ػ ػػذ يب
(ِ.)ٖٖٔ/
(ٓ) ااظر :عيزاف األصوؿ (ص ،)ٕٔٓ :األصوؿ عػن دلػم األصػوؿ (ص،)ٖٕ :
الاقلي كأحكذعه(ص.)ّّ :
(ٔ) ااظػػر :عيػزاف األصػػوؿ (ص ،)ٕٔٓ :تفاسػػا القػػر يب (ِ ،)ُُِ/ىلدػ ـ املػػوقعني
(ّ ،)ْْٕ/االداصػ ػػذـ (ِ .)ٖٖٔ/فػ ػػاح الق ػ ػ ير للشػ ػػويذل (ُ ،)ُّٗ/أا ػ ػوا
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كممذ تسػبق ميكػن اتسػاخ ص تعريػ الاقليػ اصػة حذ يمػذ يظ ػر
يل ب اه" :اتباع مذىب من ليس قولو حجة في ذاتو".
كقولاػػذ( :اتباااع)؛ لػػيعم تقليػ العػػذعمل للمنا ػ تس ػوا دػػرؼ لي ػ
اجا ذ ه أك مل يعرفه(ُ).
كقولاػ ػػذ( :ما ااذىب)؛ ليشػ ػػم القػ ػػوؿ كالعم ػ ػ كاالداقػ ػػذ  ،كخيػ ػػرج
الق ذ بش ذ ك الش و  ،كعذ لي عن االجا ذ (ِ).
كقولاذ( :من ليس قولو حجة)؛ ليخرج اتبذع الاػيب صػلى اهلل دليػه
كتسػػلم ،كاالرتػػذع ،كقػػوؿ الصػػحذى دا ػ عػػن يلبػػا حنياػػه؛ فلػػي اتبػػذع
شمل عن هذه تقلي ا ىلال دلى تسبي اجملذز(ّ).
قولاػ ػػذ( :فا ااي ذاتا ااو)؛ لبيػ ػػذف أف اتبػ ػػذع اجملا ػ ػ اعالػ ػػذال للاصػ ػػوص
الشردية املوجبة التبذده كتس اله ،كلي لذا اجملا (ْ).
املطلب الثانُ :حكه التقلَد ًدلاالتى.
ا ال ػ العلم ػػذ يف حك ػػم الاقليػ ػ ؛ تبع ػػذ ال ػػا ف م يف الاعريػ ػ  ،أك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البيذف؛ للشاقيةمل (ّ ،)ُْٕ/الاقلي كأحكذعه (ص.)ّّ :
(ُ) ااظر :شر األصػوؿ عػن دلػم األصػوؿ؛ البػن دليمػني (ص ،)ّٖٔ :الاقليػ
كأحكذعه (ص.)َّ :
(ِ) ااظر :املرجعني الاسذبقني.
(ّ) ااظر :املرجم الاسذبق ،الاقلي كأحكذعه (ص.)َّ :
(ْ) ااظر :الاقلي كأحكذعه (ص.)َّ :
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ب ػذلاظر يف ا ػػا ؼ عراتػػف الاػػذ يف العلػػم ،كلػػو ياشػػعف ار ػ يث يف هػػذا
املواوع ايافمل فيه ببيذف حكم الاقلي يف حق العذعمل حقيقة أك حكمذ(ُ).
اتفػػق العلمػػذ  -ىلرتػػذالن -دلػػى أف فػػرض العػػذعمل الاقليػ (ِ) ،قػػذؿ
ابػػن دب ػ الػػذ  -زتػػه اهلل" :-كمل ختال ػ العلمػػذ أف العذعػػة دلي ػػذ تقلي ػ

دلمذا ػػذ ،كأهن ػػم املػ ػرا كف بق ػػوؿ اهلل د ػػز كجػ ػ  :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠﭼ[الاحػ  ،ّْ :األابيػػذ  ،]ٕ :كأرتعػوا دلػػى أف األدمػػى
ال ب له عن تقلي اه ممن يلق يزه بذلقبلة ىل ا أشػكلا دليػه ،فكػذلا
عن ال دلم له كال بصر عىن عذ ي ين به ال ب له عن تقلي دذمله"(ّ).

(ُ) ااظر :اإلحكذـ ل ع م (ْ ،)ِِِ/الاقرير كالاحبا(ّ.)ّْْ/
ص ػػرم (ِ ،)َّٔ/الع ػ ػ ك يف أص ػػوؿ الفقػ ػػه
(ِ) ااظ ػػر :املعام ػ ػ ؛ أبػ ػػو اراس ػػني البى ٍ
(ْ ،)ُِِٓ/اإلشػ ػ ػ ػػذ ك يف أصػ ػ ػ ػػوؿ الفقػ ػ ػ ػػه؛ للبػ ػ ػ ػػذجمل (ص ،)ُٕ :اللمػ ػ ػ ػػم؛
للشػ ػاازم (ص ،)ُِٔ :قوا ػػم األ ل ػػة ،للاس ػػمعذل (ِ ،)َّْ/املاساص ػػفى
(ص ،)ِّٕ :الام ي يف أصوؿ الفقػه؛ ألى ا ةػذ الكلػو ال (ْ،ّٗٔ/
ّٗٗ) ،الواا ػػح يف أص ػػوؿ الفق ػػه؛ الب ػػن دقي ػ (ٓ ،)ْٓٗ/عي ػزاف األص ػػوؿ
(ُ ،)ٕٔٔ-ٕٔٓ/اصص ػ ػػوؿ لل ػ ػرازم (ٔ ،)ّٕ/الاحقي ػ ػػق كالبي ػ ػػذف يف ش ػ ػػر
الذهػػذف؛ لألبيػػذ م (ْ ،)ُِِ/كاػػة الاػػذظر (ِ ،)ِّٖ/اإلحكػػذـ ل عػ م
(ْ ،)ِِِ/افػػذا األصػػوؿ يف شػػر اصصػػوؿ؛ للق ػرايف (ٗ ،)ِّٖٗ/بيػػذف
املخاصػػر شػػر خماصػػر ابػػن ارذجػػف (ّ ،)ّٓٓ/البحػػر اصػػيط (ٖ،)ّْٖ/
الاقرير كالاحبا(ّ.)ّْْ/
(ّ) جذعم بيذف العلم كف له؛ البن دب الذ (ِ.)ٖٗٗ/
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كق ػػذؿ اب ػػن تيمي ػػة  -زت ػػه اهلل" :-كال ػػذم دلي ػػه رت ػػذها األع ػػة أف
االجا ػ ػػذ ج ػ ػػذاز يف اجلمل ػ ػػة ،كالاقليػ ػ ػ ج ػ ػػذاز يف اجلمل ػ ػػة ،كال يوجب ػ ػػوف
االجا ػػذ دلػػى يػ أحػ ك رعػػوف الاقليػ  ،كال يوجبػػوف الاقليػ دلػػى يػ
أح ك رعوف االجا ذ "(ُ).
كقذؿ الشذ يب  -زته اهلل -داػ عذ يػر أقاسػذـ املكلػ " :كاللػذل:
أف يكػػوف يعقلِّػ ان صػػرفذ ليػػذ عػػن العلػػم ارػػذيم رتلػػة ،ف بػ لػػه عػػن قذا ػ
يقو ه ،كحذيم كم دليه ،كدذمل يقا م به"(ِ).
كىل ا لبػا أف فػػرض العػػذعمل الاقليػ  ،فػػذلك ـ يف اجملػػذال الػػا ياسػػوغ
في ذ الاقلي  ،كالا ال ياسوغ له في ذ الاقلي  ،كرتلاه :أف العلوـ اربذف:
األول :ع ػػذ ال ياس ػػوغ في ػػه الاقلي ػ ػ  :كه ػػو ععرف ػػة اهلل تع ػػذ  ،كأا ػػه
كاح  ،كععرفة صحة الرتسذلة ،كبه قذؿ دذعة العلمذ  ،كييلحػق بػه عػذ ييعلػم
ا ػػرك ك ع ػػن ال ػ ين يذلص ػػلوا ا م ػ  ،كالزي ػػذك ،كص ػػوـ ش ػ ر ع ػػذف،
كارػ ػػج ،كحتػ ػػرا الزاػ ػػذ كشػ ػػر ا مػ ػػر كيفوهػ ػػذ ،كهػ ػػو عػ ػػذ جحػ ػػه رتػ ػػذها
العلمػ ػػذ (ّ)؛ ألف الاقلي ػ ػ يف هػ ػػذه املاسػ ػػذا عػ ػػذعوـ شػ ػػردذن ،قػ ػػذؿ تعػ ػػذ :
(ُ) جمموع الفاذكل؛ البن تيمية (َِ.)َِْ-َِّ/
(ِ) االداصذـ (ِ.)ٖٓٗ/
(ّ) ااظ ػػر :املعام ػ (ِ ،)ّٔٓ/الع ػ ك (ْ ،)ُُِٕ/الفقي ػػه كاملافق ػػه ،للخةي ػػف
الب ػ ػ ػ ا م (ِ ،)ُِّ ،ُِٖ/الابص ػ ػػرك يف أص ػ ػػوؿ الفق ػ ػػه ،للشػ ػ ػاازم (ص:
َُْ) ،الام ي ػ ػ يف أصػ ػػوؿ الفقػ ػػه (ْ ،)ّٗٔ/كاػ ػػة الاػ ػػذظر (ِ-ُّٖ/
ِّٖ) ،شر الكويف املاا (ْ.)ّٖٓ ،ّّٓ/
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ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﭼ [العاكبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو :
ػمن املقلَّػ ي للمقلِّػ ىؾ عػذ قلَّػ ه
ُِ] ،كهذا أدلى عاذزؿ الاقليػ  :أف ي ى
فيػػه ،كأف ياحم ػ داػػه ىلذتػػه ،فق ػ عػػة اهلل تعػػذ دليػػه ك َّ
يذبػػه فيػػه ،كقػػذؿ

تع ػ ػ ػػذ  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ [البقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرك:

َُٕ] ،كقػذؿ تعػذ  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ[الز ػ ػ ػ ػ ػػرؼ:
ِّ] ،فػػذـ قوعػػذ اتبع ػوا أبػػذ هم يف ال ػ ين ف ػ ؿ دلػػى أف لػػا ال جيػػوز؛
ألف ريػػق هػػذه األحكػػذـ العق ػ  ،كالاػػذ يل ػػم يش ػ يوف يف العق ػ ف ػ
ععىن للاقلي فيه(ُ).
الثااني :عػذ ياسػوغ فيػه الاقليػ  :كهػو فػركع الػ ين كأحكذعػه ممػذ ال
يعلػػم ىلال بػػذلاظر كاالتسػػا الؿ :يفػػركع العبػػذ ا  ،كاملعػػذع  ،كالفػػركج،
ك ا لا عن األحكذـ(ِ).

كه ػػو ع ػػذ دلي ػػه رت ػػذها العلم ػػذ ؛ لقول ػػه تع ػػذ  :ﭽﯧﯨﯩ

(ُ) ااظر :الع ك (ْ ،)ُُِٖ/اللمم (ص ،)ُِٓ :الام ي (ْ.)ّٖٗ/
(ِ) ااظ ػػر :العػ ػ ك (ْ ،)ُِِٓ/الفقي ػػه كاملافق ػػه (ِ ،)ُِّ/الابص ػػرك (ص،)ُْْ :
الام ي ػ ػ ػ (ْ ،)ّٗٗ/عي ػ ػ ػزاف األص ػ ػ ػػوؿ (ُ ،)ٕٔٔ/كا ػ ػ ػػة الا ػ ػ ػػذظر (ِ)ِّٖ/
املاسو ك ،جؿ تيمية (ص ،)ْٖٓ :شر الكويف املاا (ْ.)ّٓٗ/

555

تقليد مجهول الحال ،تعريفو ،وحكمو ،د .علي عبده محمد عصيمي حكمي
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵﯶ

ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﭼ[الاوبة.]ُِِ :

كلعم ػػوـ قول ػػه تعػ ػػذ  :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ

[الاح  ،ّْ :األابيذ .]ٕ :
كألاه لػو يعاػم الاقليػ يف هػذه املاسػذا الحاػذج يػ أحػ أف يػاعلم
لا ،كيف ىلجيذ الاعلم كبلوغ جة االجا ذ يشق دلى الاػذ ؛ ملػذ فيػه
عن قةم املعذش كه ؾ اررئ كالزع ،فلزـ أف ياسقط هذا اإلجيذ (ُ).

(ُ) ااظر :اللمم (ص.)ُِٔ :
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املبحث األًل :تعرٍف دلوٌل احلال.
يشػػا ر هػػذا عصػػةلح جم ػػوؿ ارػػذؿ داػ اصػ لني يل ػاا ،كهلػػذا أيػػا
أف أحر ععاذه دا األصوليني عن ؿ هذا املبحث يف املةلبني الاذليني:
املطلب األًل :تعرٍف اجلوالة.
الجهال ااة ف ااي اللغ ااة :عػػن اجل ػ  ،كاجل ػػيم كاهلػػذ كال ػ ـ أص ػ ف:
أح مهذ ؼ العلم ،كاج ر ا فة ك ؼ الةم اياة.
كج ً لى ػ ػػه فيػ ػ ػ ى هف ىج ٍ ػ ػ ػ ن
والجهال ا ااة :أىف ت ٍفعػ ػ ػ فعػ ػ ػ ن ب ػ ػ ٍػا الع ٍل ػ ػػم ،ى
كج ى ذلىة ،كىلًف ف انذ جلذه ًع ٍن في ف أىم جذه ه به(ُ).
ى
والجهالة اصلالحا :دلى ل لة أار :
األولٌ :لو الاف عن العلم ،كهذا هو األص .
الثاني :اداقذ الشمل خب ؼ عذ هو دليه.
والثالث :فع الشمل خب ؼ عذ ح ٌقه أف يفع  ،تسوا اداق فيػه
اداقذ ا صحيحذ أك فذتس ا ،يمن ي ؾ الص ك عاعم ا(ِ).
قػ ػػذؿ ا ةيػ ػػف الب ػ ػ ا م  -زتػ ػػه اهلل -دػ ػػن اجمل ػ ػػوؿ دا ػ ػ أصػ ػػحذ
ار يث" :هو ي عن مل يشا ر بةلػف العلػم يف افاسػه ،كال درفػه العلمػذ بػه،
(ُ) ااظر :ععنػم عقػذيي الل ػة (ُ ،)ْٖٗ/خماػذ الصػحذ (ص ،)ّٔ :لاسػذف
العر (ُُ ،)ُِٗ/عذ ك (ج ).
(ِ) ااظر :املفر ا يف ريف القرأف؛ لألصف ذىن (ص ،)َِٗ :املعنم الوتسػيط
(ُ.)ُْْ/
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كعن مل يعرؼ ح يله ىلال عن ج ة اك كاح "(ُ).
كباذ دلى عذ تق ـ ميكن تعري اجمل وؿ ب اػه :يػ عػن مل تيعػرؼ
دياه أكصفاه.
كهلػػذا فك ػ عػػن ال اعػػرؼ أاػػه عاسػػلم ،أك يػػذفر ،أك ال اعػػرؼ أاػػه
عكلػ أك ال ،أك ال اعػػرؼ أاػػه اػػذبط يف كاياػػه أك ال ،أك ال اعػػرؼ أاػػه
دػ ؿ أك ال ،أك ال اعػػرؼ أاػػه دػػذمل ي ػػذ العلػػم داػػه أك ال ،أك ال اعػػرؼ
أاه صحيح العقي ك أك ال ،يكوف جم وال(ِ).
املطلب الثانُ :تعرٍف دلوٌل احلال.
قاسػػم العلمػػذ اجل ذلػػة ىلرتػػذال ىل قاسػػمني :ج ذلػػة دػػني ،كج ذلػػة
حذؿ ،كتفصي قاسم ذ العلمذ ىل ل لة أقاسذـ(ّ) همل:
األول :جم وؿ العني :كهو عن مل يشا ر ،كمل يرك داه ىلال اك كاح .
الثاااني :جم ػػوؿ ارػػذؿ كهػػو :اجمل ػػوؿ يف الع الػػة ظػػذهرا كبذ اػػذ عػػم
(ُ) الكفذية يف دلم الركاية؛ للخةيف الب ا م (ص.)ٖٖ :
(ِ) ااظ ػػر :هنذي ػػة الوص ػػوؿ يف اي ػػة األص ػػوؿ؛ لأل ع ػػوم (ٕ ،)ُِٗٗ/الاقري ػػف
كالاياسا يف أصوؿ ار يث؛ للاوكم (ص.)ْٖ :
(ّ) ااظر :الع ك (ّ ،)ُٗٔ/الذهذف؛ للنوي (ُ ،)ِّْ/عق عة ابػن الصػ
(ص ،)ُِّ :البحػ ػ ػػر اصػ ػ ػػيط (ٔ ،)ُُٔ ،ُٓٗ/شػ ػ ػػر الابصػ ػ ػػرك كالاػ ػ ػػذيرك
للعراق ػػمل (ُ ،)َّٓ/ازه ػػة الاظ ػػر؛ الب ػػن حن ػػر(صِِّ) ،تػ ػ يف الػ ػراكم؛
للاسيو مل (ُ.)ُّٕ/
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يواه ععركؼ العني بركاية د لني داه.
الثال ااث :عاس ػػاو ار ػػذؿ كه ػػو :ال ػػذم مل يظ ػػر عا ػػه اق ػػي الع ال ػػة،
أم :الع ؿ ظذهرا كاجمل وؿ بذ اذ.
قػػذؿ ابػػن الص ػ  -زتػػه اهلل" :-اجمل ػػوؿ الػػذم ج لػػا د الاػػه
البذ اػػة ،كهػػو د ػ ؿ يف الظػػذهر ،كهػػو املاسػػاو  ،فق ػ قػػذؿ بع ػ أامااػػذ:
املاساو عن يكوف د ال يف الظذهر ،كال تعرؼ د الة بذ اه"(ُ).
كهػػذا تقاسػػيم أصػػحذ ارػ يث كتػػذبع م الفق ػػذ يف اركػػم دلػػى
الػراكم؛ حيػػث "أرتػػم املشػػذها عػػن أامػػة ارػ يث كالفقػػه أاػػه يشػ ط فيػػه
أف يك ػػوف دػ ػ الن ا ػػذبةذن ،بػ ػ ف يك ػػوف :عاس ػػلمذن بذل ػ ػذن د ػػذق ن تس ػػليمذن ع ػػن
أتسػػبذ الفاسػػق ك ػوا ـ املػػرك ك عايقظ ػذن ،حذفظ ػذن ىلف ح ػ ئ عػػن حفظػػه،
اذبةذن لكاذبه ىلف ح ئ عاه ،دذملذن ذ خيي املعىن ىلف كل به"(ِ).
كىل ا يذاػػا الع الػػة كال ػػبط تكفػػمل لقبػػوؿ الركايػػة ،ف هنػػذ ال تكفػػمل
ليكوف العػ ؿ ال ػذبط عفايػذ جيػوز تقليػ ه؛ ألف الاقليػ يا ػمن ععػىن زااػ ان
كهو قبوؿ الرأم.
قذؿ الشو ً
الركايػة
يذلٌ  -زته اهلل" :-كال يشا عن يف ػم أف قبػوؿ ِّ
الركايػػة هػو قبػوؿ للحنػػة ،كالاقليػ َّىلمػػذ هػو قبػػوؿ
لػي باقليػ ؛ فػ ف قبػوؿ ِّ
الركايػػة لػػي عػػن
الركايػػة كقبػػوؿ الػ َّػرأم؛ فػ ف قبػػوؿ ِّ
الػ َّػرأم ،كفػػرؽ بػػني قبػػوؿ ِّ
(ُ) ععرفة أاواع دلوـ ار يث ،للاياسذبو م ابن البيم (ص)ِِّ :
(ِ) الاقريف كالاياسا يف أصوؿ ار يث (ص.)ْٖ :
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الاَّقلي يف شمل  ،ب هو دك تسم الٍمقلٌ "(ُ).
كهلذا يش ط العلمذ فيمن جيوز تقلي ه ىلاذفة ىل الع الة أف
يكوف ق بلغ تبة االجا ذ ؛ ألف عن شركط اجملا أف يكوف دذملذ
بذلفقه أص كفردذ فذ كعذهبذ ،كأف يكوف يذع األ لة يف االجا ذ
دذ فذ ذ اج ىلليه يف اتساابذط األحكذـ ،كتفاسا اجيذ الوا ك يف
األحكذـ كاأل بذ الوا ك في ذ(ِ).
قذؿ أبو ز دة العراقمل  -زته اهلل" :-ىل ا َّفرداذ دلى جػواز الاقليػ
جذز اتسافاذ عن درؼ ب هلية اإلفاذ  ،كهمل العلم كالع الة"(ّ).
كبا ػ ػػذ دل ػ ػػى ع ػ ػػذ تس ػ ػػبق ف ا ػ ػه ميك ػ ػػن تعري ػ ػ جم ػ ػػوؿ ار ػ ػػذؿ دا ػ ػ
األصػػوليني يف هػػذا البحػػث ب اػػه :ىااو الااذ لاات تعاارف أىليتااو للتقليااد
واإلفتاء علما أو عدالة(ْ).
كاملقصو بقولاذ (العلات) :أم يكػوف عػ ه تػ هي دلميػذ يبلػغ بػه
عرتبة الاظر كاالجا ذ  ،كتاحقق فيه صفذ اجملا كشرك ه(ٓ).
(ُ) القوؿ املفي يف أ لة االجا ذ كالاقلي ؛ للشويذل (ص.)ّٔ :
(ِ) ااظر :الو قذ ؛ للنوي (ص ،)ِٗ :أ ا الفاول (ص ،)ُٗ :املوافقذ ؛
للشذ يب (ٓ.)ِٗٗ/
(ّ) ال يث اهلذعم شر رتم اجلواعم؛ ألى ز دة العراقمل (ص.)ُٕٔ :
(ْ) ااظر :الاحقيػق كالبيػذف (ْ ،)ُِّ/كاػة الاػذظر (ِ ،)ّْٖ/ال يػث اهلػذعم
شر رتم اجلواعم (ص ،)ُٕٔ :تياسا الاحرير؛ ألعا بذ شذه (ْ.)ِْٖ/
(ٓ) ااظر :قوا م األ لة (ِ ،)َّّ/بذؿ الاظر؛ لألمسا م (ص ،)ٖٔٗ :أ ا
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ك(العدالااة ماان حيااث اللغااة :الاوتسػػط يف األعػػر عػػن ػػا زيػػذ ك كال
اقصػػذف ،كالعػ ؿ عػػن الاػػذ  :املراػػمل قولػػه كحكمػػه ،املاسػػاوم يف ريقاػػه(ُ)،

قذؿ تعذ  :ﭽﮈﮉﮊﮋﭼ [الة ؽ.]ِ :
واصلالحا همل :صفة اتسخة يف الاف حتمػ دلػى ع زعػة الاقػول
كامل ػػرك ك رتيع ػػذ ،كت ػػرؾ الكب ػػذار كالبػ ػ ع كالر ااػ ػ ؛ ح ػػىت حتصػ ػ لق ػػة الاف ػػو
بص قه ،ف لقة بقوؿ عن ال خيذؼ اهلل تعذ وفذ كازدذ دن الكذ (ِ).
كالع الة اودذف(ّ) :ظذهرك ،كبذ اة.
الظػػذهرك :تلبػػا بذلػ ين كالعقػ دلػػى ععػػىن أف عػػن أصػػذ ذ ف ػػو دػ ؿ
ظذهرا؛ ألف ال ين كالعق م اه دلى االتساقذعة كي دوااه ىل لا.
فذلع الػػة الظػػذهرك تعػػرؼ بظػػذهر األعػػر ،كتقا ػػمل الاػزاـ أكاعػػر اهلل كاواهيػػه،
كد ـ ىلظ ذ ؼ لا(ْ).
كالبذ اػ ػػة :ال تيعػ ػػرؼ ىلال ع ػ ػػن ػ ػ ؿ ػ ػػوؿ املعذشػ ػػرك كاملخذلة ػ ػػة،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفاول (ص ،)ُٗ :البحر اصيط (ٖ.)ِِٗ/
(ُ) ااظر :ععنم عقذيي الل ة (ْ ،)ِْٔ/خماذ الصحذ (ص ،)َِِ :عذ ك:
(د ؿ )
(ِ) ااظر :أصوؿ الاسر اسمل (ُ ،)َّٓ/املاساصفى (ص ،)ُِٓ :الاحبا شر
الاحرير (ْ.)ُٖٖٓ/
(ّ) ااظ ػ ػػر :أص ػ ػػوؿ الاسر اسػ ػ ػػمل (ُ ،)ُّٓ -َّٓ/تياس ػ ػػا الاحريػ ػ ػػر (ّ-ْٖ/
ْٗ) ،البحر اصيط (ٔ.)ُُٔ/
(ْ) ااظر :املراجم الاسذبقة.
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املػػر  ،كال ميكػػن الوقػػوؼ دلػػى هنذيػػة لػػا؛ لافػػذك

كالاظػػر يف ععػػذع
بني الاذ في مذ.
كلكػػن ي ػ عػػن يػػذف ممااعػػذ عػػن ا تكػػذ عػػذ يعاق ػ اررعػػة فيػػه ف ػػو دلػػى
ريق االتساقذعة يف ح ك ال ين(ُ).
كعػن ػ ؿ تعريػ جم ػوؿ ارػػذؿ اعلػػم أاػػه يقػوـ دلػػى ياػػني مهػػذ:
العلػػم ،كالع الػػة ،كدليػػه ف ػ ف تعري ػ جم ػػوؿ ارػػذؿ يص ػ ؽ دلػػى ل ػ ئ
صو  ،كهمل:
األولى :جم وؿ العلم كالع الة ععذ.
الثانية :جم وؿ العلم ععلوـ الع الة.
الثالثة :جم وؿ الع الة ععلوـ العلم.

(ُ) ااظ ػ ػػر :أص ػ ػػوؿ الاسر اسػ ػ ػػمل (ُ ،)ُّٓ -َّٓ/تياس ػ ػػا الاحريػ ػ ػػر (ّ-ْٖ/
ْٗ) ،البحر اصيط (ٔ.)ُُٔ/
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املبحث الثانُ :تقلَد دلوٌل احلال.
بع ػ تعري ػ الاقلي ػ  ،كبيػػذف حكمػػه ،كبيػػذف ععػػىن جم ػػوؿ ارػػذؿ دا ػ
األصوليني ،أ لػ ىل عاسػ لة البحػث كجػوهره الػا أ بيذهنػذ ،كحتريػر اػ
الا ػزاع في ػػذ ،كىلظ ػػذ عػػذاهف العلمػػذ في ػػذ ،كعاذقشػػة ال ػراجح عػػن املػػذاهف
في ذ ،كهمل :عاس لة تقلي جم وؿ ارذؿ ،ك لا عن ؿ املةذلف الاذلية:
املطلب األًل :حترٍر ذلل النزاع فَوا.
شخصػػذ فػ خيلػػو يف
ععلػػوـ أف العػػذعمل ىل ا أ ا أف يقلػ كياسػػافا
ن
العلم ذؿ عن ياسافايه عن ل لة أقاسذـ:
يظن أف عػن ياسػافايه أهػ للاقليػ كالفايػذ ،كهػذا
األول :أف يعلم ،أك ٌ
عافق دلى جواز اتسافاذاه كتقلي ه فيمذ أفىت به دا ىع ٍن أجذز الاقلي (ُ).
الث اااني :أف يعل ػػم ،أك يظ ػ ٌػن أف ع ػػن ياس ػػافايه جذه ػ ه ،أم :ل ػػي أه ػ
للاقلي كالفايذ ،كهذا عافق دلى د ـ جواز اتسافاذاه كتقلي ه فيمذ أفىت به(ِ).
ه ػػذاف القاس ػػمذف عاف ػػق دلي م ػػذ؛ ق ػػذؿ اب ػػن ق اع ػػة زت ػػه اهلل" :كال
العذعمل ىلال عن لػف دلػى ظاػه أاػه عػن أهػ االجا ػذ  . . .ف عػذ
ياسافا ٌ
عن درفه بذجل  :ف جيوز أف ياقله اتفذقنذ"(ّ).
(ُ) ااظر :شر خماصر الركاة (ّ.)ّٔٔ/
(ِ) ااظر :املرجم الاسذبق.
(ّ) كاة الاذظر (ِ.)ّْٖ/
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م  -زت ػػه اهلل" :-الق ػػذالوف بوج ػػو االتس ػػافاذ دل ػػى
كقػػذؿ اجع ػ ٌ
الع ػػذعمل اتفقػ ػوا دل ػػى جػ ػواز اتس ػػافاذاه مل ػػن درف ػػه ب ػػذلعلم كأهلي ػػة االجا ػػذ
كالع الػة ،بػ ف يػراه عااصػبذ للفاػول كالاػذ عافقػوف دلػى تسػ اله كاالداقػػذ
فيه ،كدلى اعااذده فيمن درفه بذل عن لا"(ُ).
كقػػذؿ الةػػويف  -زتػػه اهلل" :-العػػذعمل يقلػ عػػن دلػػم أك ظػػن أهلياػػه
ل جا ذ بةريق عذ ،كف عن درفه بذجل اتفذقذ في مذ"(ِ).
الثالااث :أف جي ػ حػػذؿ عػػن ياسػػافايه؛ ف ػ يعلػػم أهلياػػه يف العلػػم
كالع الة ،أك أحػ مهذ ،يػ ف يكػوف دذملػذ كال تيعلػم د الاػه ،أك يكػوف دػ ال
كجي دلمه.
ي
كهػػذا القاسػػم كقػػم يف حكمػػه ػ ؼ بػػني العلمػػذ  ،قػػذؿ اجع ػ م -
زته اهلل" :-كا الفوا يف جواز اتسافاذ عن مل يعرفه بعلم كال ج ذلة"(ّ).
كقػػذؿ الةػػويف  -زتػػه اهلل -عبياػػذ هػػذه القاسػػمة" :كحتقيػػق القاسػػمة
فيػػه :أف العػػذعمل ىل ا أ ا أف ياسػػافا شخصػػذ ،ف عػػذ أف يعلػػم ،أك يظػػن أاػػه
أه ػ للفايػػذ ،أك يعلػػم أاػػه جذه ػ ال يصػػلح لػػذلا ،أك جي ػ حذلػػه ،ف ػ
يعلم أهلياه كال د ع ذ"(ْ).
كق ػ ػػذؿ اإلتس ػ ػػاوم -زت ػ ػػه اهلل" :-كع ػ ػػذ ا د ػ ػػذه اإلع ػ ػػذـ[الرازم] ع ػ ػػن
(ُ) اإلحكذـ (ْ.)ِِّ/
(ِ) شر خماصر الركاة (ّ.)ّٔٔ/
(ّ) اإلحكذـ (ْ.)ِِّ/
(ْ) شر خماصر الركاة (ّ.)ْٔٔ-ّٔٔ/
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االتف ػػذؽ دل ػػى املا ػػم ع ػػن اتس ػػافاذ اجمل ػػوؿ ل ػػي ي ػػذلا ،ففي ػػه ػ ػ ؼ
حكذه :ال زايل ،كاجع م ،كابن ارذجف"(ُ).
كهػػذا القاسػػم هػػو اػػو البحػػث ىلرتػػذال ،كعػػذ يػػام لػػه كعاذقشػػة
ا ػ ؼ فيػػه يف املةذلػػف الاذليػػة عػػن هػػذا املبحػػث ،كاإلجذبػػة عػػن هلػػذ
دلى الاس اؿ:
عػػذ حكػػم تقلي ػ جم ػػوؿ ارػػذؿ ،أم :عػػذ حكػػم تقلي ػ ه ملػػن جي ػ
أهلياه دلمذن أك د الة؟
املطلب الثانُ :املانعٌن من تقلَد دلوٌل احلال ًأدلتوه.
هف رت و العلمذ ىل املام عن تقلي جم وؿ ارذؿ كاتسافاذاه،
كجعلوا شرط الاقلي كاالتسافاذ  :أف ي لف دلى ظن املقلِّ أف عن
يقلٌ ى ه عن أه االجا ذ  ،كأف ي لف دلى ظاه أاه عن أه ال ين ذ
يراه عن مسذ الاس كال ين ،كال شب ة يف أاه لي للعذعمل أف يقل عن
يظاه ا دذمل كال عا ين(ِ).
قذؿ القذامل أبو يعلى  -زت مذ اهلل" :-كىل ا صذ عن أه
االجا ذ ذ يراذ(ّ) ،مل جيف قبوؿ قوله فيمذ يفا به ىلال أف يكوف لقة
(ُ) الام ي ػ ػ يف خت ػ ػريج الف ػػركع دل ػػى األص ػػوؿ؛ لستس ػػاوم (ص ،)ُّٓ :ااظ ػػر:
املاساصفى (ص ،)ّّٕ :اإلحكذـ (ْ ،)ِِّ/بيذف املخاصػر شػر خماصػر
ابن ارذجف (ّ ،)َّٔ/البحر اصيط (ٖ.)ّّٔ/
(ِ) ااظر :املعام (ِ ،)ّْٔ-ّّٔ/حتفة املاس كؿ ،أبو زيريذ الرهول (ْ.)ِْٗ/
(ّ) أم :ذ ير عن شركط االجا ذ .
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ع عواذن يف ياه"(ُ).
كمل خيال دلمذ املاسلمني يف أف الفذتسق ا عقبوؿ الفاول يف
أحكذـ ال ين ،كىلف يذف بصاا ذ هذا ابا ا  ،مث جيف أف يكوف دذملذ
بذألحكذـ الشردية(ِ).
كقػػذؿ الشػاازم -زتػػه اهلل" :-كأعػػذ املاسػػافا فػ جيػػوز أف ياسػػافا
عن شػذ دلػى اإل ػ ؽ؛ ألاػه ػذ اتسػافىت عػن ال يعػرؼ الفقػه ،بػ جيػف
أف ياعػػرؼ حػػذؿ الفقيػػه يف الفقػػه كاألعذاػػة ،كيكفيػػه يف ععرفػػة لػػا ػػذ
الع ؿ الواح "(ّ).
كب ػ ػػني اب ػ ػػن الاس ػ ػػمعذل  -زت ػ ػػه اهلل -أف املف ػ ػػا ع ػ ػػن العلم ػ ػػذ ع ػ ػػن
اتساكملا فيه ل ئ شرااط:
أح هذ :أف يكوف عن أه االجا ذ .
كاللذىن :أف ياساكم أكصذؼ الع الة يف ال ين.
كالش ػػرط اللذل ػػث :أف يك ػػوف ا ػػذبةذ افاس ػػه ع ػػن الااسػ ػ ي يذف ػػذ د ػػن
ال يص؛ حىت يقوـ ق اهلل تعذ يف ىلظ ذ ياه ،كيقوـ ق عاسافايه(ْ).
كقػػذؿ ابػػن دقي ػ  -زتػػه اهلل" :-العػػذعمل ملػػذ مل يكػػن لػػه ريػػق ىل
ععرفػػة اركػػم ،صػػذ فراػػه الرجػػوع ىل قػػوؿ املفػػا العػػذمل الع ػ ؿ ،الػػذم
(ُ) الع ك (ٓ.)ُٓٗٓ/
(ِ) ااظر :الفقيه كاملافقه (ِ.)َّّ/
(ّ) اللمم (ص.)ُِٖ :
(ْ) ااظر :قوا م األ لة (ِ)ّّٓ/
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ي لف دلى الظن ص قه ،كىلصذباه فيمذ أىفىت به"(ُ).
كاق ػ ػ اب ػ ػػن اهلم ػ ػػذـ اراف ػ ػػمل  -زت ػ ػػه اهلل" :-االتف ػ ػػذؽ دل ػ ػػى حػ ػ ػ
اتسافاذ عن درؼ عن أه العلػم بذالجا ػذ كالع الػة . . .كدلػى اعااذدػه
ىلف ظن د ـ أح مهذ"(ِ).
أم :االجا ذ أك الع الة ف دن ظن د ع مذ رتيعذ(ّ).
كق ػػذؿ األبي ػػذ م  -زت ػػه اهلل" :-ال ياس ػػافا الع ػػذعمل ىلال ع ػػن درف ػػه
بذلعلم كالع الة.)ْ(" . . .
أدلااة الجمهااور :اتسػػا ؿ املػػذاعوف عػػن تقلي ػ جم ػػوؿ ارػػذؿ بع ػ ك
أ لة ،عا ذ عذ يلمل:
ُ -دمػػوـ الا ػػمل يف أيػػذ يلػػاك دػػن اتبػػذع اإلااسػػذف عػػذ لػػي لػػه بػػه دلػػم،

عا ػػذ -ع ػػل  -قول ػػه تع ػػذ  :ﭽﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ

ﯹﯺﯻ ﯼﯽ ﯾﯿﭼ [اإلتسرا .]ّٔ :
قػ ػػذؿ الشػ ػػاقيةمل  -زتػ ػػه اهلل" :-هنػ ػػى ج ػ ػ كد ػ ػ يف هػ ػػذه اجيػ ػػة
الكرمي ػػة د ػػن اتب ػػذع اإلااس ػػذف ع ػػذ ل ػػي ل ػػه ب ػػه دل ػػم ،كيش ػػم ل ػػا قول ػػه:

(ُ) الوااح يف أصوؿ الفقه (ُ.)ِٖٖ/
(ِ) الاقرير كالاحبا؛ البن أعا حذج (ّ.)ّْٓ/
(ّ) ااظر :الاقرير كالاحبا؛ البن أعا حذج (ّ.)ّْٓ/
(ْ) الاحقيػ ػػق كالبيػ ػػذف (ْ ،)ُِّ/كااظػ ػػر :املاساصػ ػػفى (ص ،)ّّٕ :اإلحكػ ػػذـ
(ْ.)ِِّ/
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فيػه يػ
أيا ،كمل ير ،كمسعػا ،كمل ياسػمم ،كدلمػا ،كمل يعلػم .كيػ
قوؿ ب دلم ،كأف يعمػ اإلااسػذف ػذ ال يعلػم ،كقػ أشػذ جػ كدػ ىل
هػذا املعػىن يف أيػذ أ ػر . . .كاجيػػذ لػ هػذا يف ـ اتبػذع ػا العلػػم
املا ػػمل داػػه يف هػػذه اجيػػة الكرميػػة يلػػاك جػ ا"(ُ) ،كتقليػ عػػن ال ييعلػػم أك
يف دمػوـ الا ػمل الػوا يف
ي لف دلى الظن أاه عن أه االجا ذ يػ
اجية -كاهلل أدلم.-

ِ -األع ػػر ب ش ػ ػ ذ العػ ػ ؿ ،يم ػػذ ق ػػذؿ تع ػػذ  :ﭽﮈ ﮉ ﮊ

ﮋﭼ [الةػ ؽ ،]ِ :كالا ػػمل دػػن قبػػوؿ ش ػ ذ ك الفذتسػػق ،يمػػذ

قػ ػ ػ ػ ػػذؿ تعػ ػ ػ ػ ػػذ  :ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ

[ارنرا  ] ٔ :كالفاسق قاسيم الع الة ،مث ىلف األعػر بذلالبػا عػن
ذ الفذتسق يعم كجو الالبا عن د الة جم وؿ ارذؿ.
اجليَّ ػػذؿ كعػػذ ي تػػف دليػػه يف اصػػوص يلػػاك،
ّ -دمػػوـ الاحػػذير عػػن اتبػػذع ٍ
عا ػذ – عػل – قولػػه صػلى اهلل دليػه كتسػػلم« :ىلً َّف اللَّػهى الى يػى ٍقػبً ي العًٍلػ ىػم
ااٍاًىز نادذ يػىٍااى ًزديهي ًع ىػن العًبىػذ ً ،ىكلى ًك ٍػن يػى ٍقػبً ي العًٍل ىػم بًىق ٍػب ً العيلى ىمػذ ً ،ىح َّػىت ىلً ىا
ً َّ
كتس ػػذ يج َّ ػ نػذال ،فى ياس ػػوًليوا فى ػ ىٍفػىاػ ٍوا بً ىػ ًٍػا ًدٍلػ ػ وم،
ىملٍ يػيٍب ػ ًػق ىدذل نم ػػذ اختى ػ ىذ الاَّػػذ ي ي ي ن
ىالوا»(ِ).
فى ىلوا ىكأ ى

(ُ) أاوا البيذف (ّ.)ُْٔ -ُْٓ/
(ِ) أ رجػػه البخػػذ م يف صػػحيحه (ُ )ِّ/قػػم (ََُ) ،كعاسػػلم يف صػػحيحه
(ْ )َِٓٗ/قم (ُْ).
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اجلي َّ ػذؿ ،كعػذ يابعػه عػن
كعن قل جم وؿ ارػذؿ ال يػ عن عػن تسػ اؿ ٍ
ال ؿ؛ ألف األص يف الاذ اجل .
(ُ)
ْ -كملذ يذاا الع الة شػرط يف قبػوؿ الشػ ذ ك بذإلرتػذع  ،كالشػ ذ ك كف
الق ػػذ لػػزـ أف يكػػوف القذاػػمل دذملػػذ دػ ال ،كالق ػػذ كف الفاػػول؛ لػػزـ
أف يكوف ادابذ الع الة يف الفاول عن بذ أك (ِ).
ٓ -القيذ دلػى عػذ جيػف دلػى األعػة عػن ععرفػة حػذؿ الرتسػوؿ بػذلاظر
يف ععنزاتػػه؛ ف ػ ي ػ عن بك ػ جم ػػوؿ ي ػ دمل أاػػه تسػػوؿ اهلل ،كعػػذ
جيف دلى ارذيم عػن ععرفػة حػذؿ الشػذه يف الع الػة ،كعػذ جيػف
دلى العػذمل ععرفػة حػذؿ اكم ارػ يث؛ ف اػه جيػف دلػى املقلًػ أف
يعرؼ حذؿ املقلى ؛ جبذعم أف ي عن كجف دليه قبػوؿ قػوؿ ػاه
فيلزعه ععرفة حذله(ّ).
ٔ -كألف املقلً ذ قلَّ ى عن ال يعرؼ الفقه ،فيكوف ق أ ذ دن
املاسذكم له أك ممن هو كاه ،فكي ياس ؿ عن ياصو أف يكوف
أج عن الاسذا ؟! ! ؛ "ك لا أف الاسذا ال يصح له أف ياس ؿ
عن ال يعاذ يف الشريعة جوابه؛ ألاه ىلتساذ أعر ىل ا أهله؛
كاإلرتذع دلى د ـ صحة عل هذا ،ب ال ميكن يف الواقم؛ ألف
(ُ) ااظر :اإلرتذع البن املاذ (ص.)ٕٔ-ٔٔ :
(ِ) ااظر :قوا م األ لة (ِ.)ّٓٓ/
(ّ) ااظر :املاساصفى (ص.)ّّٕ :
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الاسذا يقوؿ ملن لي ب ه ملذ تسو داه :أ ذل دمذ ال ت م ،كأاذ
أتسا أعرم لا فيمذ يفن بذجل به دلى تسوا  ،كعل هذا ال ي
يف زعرك العق ؛ ىل لو قذؿ له :ل يف هذه املفذزك دلى الةريق ىل
املوام الف ل ،كق دلم أهنمذ يف اجل بذلةريق تسوا ؛ لع عن
زعرك اجملذاني؛ فذلةريق الشردمل أك ؛ ألاه ه ؾ أ ركم ،ك لا
ه ؾ ايوم ذصة ،كاإل اذ يف هذا أي ذ ا ااذج ىلليه؛ ا
أاذ اقوؿ بع ه :ىل ا تعني دليه الاس اؿ؛ فحق دليه أف ال ياس ؿ ىلال
عن هو عن أه لا املعىن الذم ياس ؿ داه"(ُ).

املطلب الثالث :اجملَزًن ًأدلتوه.
دا عذ ااابم أقواؿ جميزم تقلي جم وؿ ارذؿ جن أهنذ خمالفة تبعذ ملذ تق ـ
بيذاه عن صو جم وؿ ارذؿ ،كهلذا ميكن تقاسيم أقواهلم دلى الاحو الاذيل:
أكالن -المجياازون تقليااد مجهااول الحااال ،سااواء كانااج الجهالااة
للعلت والعدالة معا ،أو كانج الجهالة للعلت دون العدالة:
فأما جهالة العلت والعدالة معا :ف مل أكتسم صو اجل ذلة كأش هذ.
كهلػػذا ال يوجػ قػػوؿ صػريح ألحػ عػػن العلمػػذ املعاػذين أجػػذز الاقليػ في ػػذ
– حاسف تابعمل كاهلل أدلم.-
ععلػػوـ أف عػػن دػػرؼ بذجل ػ كد ػ ـ الع الػػة فيمااػػم تقلي ػ ه ،كلق ػ
(ُ) املوافقذ (ٓ.)ِٖٓ/
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حكػػى اجعػ م  -زتػػه اهلل-االتفػػذؽ دلػػى لػػا(ُ) ،كتذبعػػه ابػػن ارذجػػف
 زته اهلل.)ِ(-كأعػػذ اال ػػا ؼ يف تقلي ػ جم ػػوؿ العلػػم كالع الػػة ععػػذ فق ػ اػػص دليػػه
األ عػ ػػوم – زتػ ػػه اهلل -فقػ ػػذؿ" :كا الف ػ ػوا يف ج ػ ػواز االتس ػ ػػافاذ ع ػ ػػن ال يعرف ػ ػػه
املاسػػافا بعلػػم كال ج ذلػػة ،كال بفاسػػق كال د الػػة ،كاملخاػػذ دػ ـ جػوازه بػ ػػذ
جيف القةم بذلا ،كا ؼ فيه يف ذية البع لو صح ا ؼ فيه"(ّ).
كاق داه الزيشمل  -زته اهلل -فقذؿ" :ا الفوا يف جواز اتسػافاذ
عػػن ال يعرفػػه املاسػػافا بعلػػم كال ج ذلػػة ،كال بفاسػػق كال د الػػة ،كاملخاػػذ
د ـ جوازه ،ب ذ جيف القةم به ،قػذؿ اهلاػ م :كا ػ ؼ فيػه يف ذيػة
البعػ ػ ل ػػو ص ػػح ا ػ ػ ؼ . . .كأا ػػه ال جي ػػوز قي ػػذ اجمل ػػوؿ دلم ػػه دل ػػى
اجمل وؿ د الاه لظ و الفذ ؽ"(ْ).
وأما ااا جهالا ااة العلا اات دون العدالا ااة :ف ػ ػػمل ال تق ػ ػ ةػ ػػو ك دػ ػػن
تسػػذبقا ذ ،كال ختال ػ دا ػػذ؛ ف ػ يوج ػ عػػن يص ػػر جب ػواز تقلي ػ جم ػػوؿ
العلم تسول عذ يشا ىلليه عذاعوا تقلي جم وؿ ارذؿ.
كمم ػػن أش ػػذ هل ػػذا :اجع ػ م  -زت ػػه اهلل -بع ػ أف حك ػػى االتف ػػذؽ
دلى اعااذع تقليػ جم ػوؿ ارػذؿ يف العلػم كالع الػة ععػذ ،فقػذؿ" :كا الفػوا
(ُ) ااظر :اإلحكذـ (ْ.)ِِّ/
(ِ) ااظر :بيذف املخاصر شر خماصر ابن ارذجف (ّ.)َّٔ/
(ّ) هنذية الوصوؿ يف اية األصوؿ؛ لأل عوم (ٖ.)َّْٗ/
(ْ) تشاي املاسذعم جبمم اجلواعم؛ للزيشمل (ْ.)ُِٔ/
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يف جواز اتسافاذ عن مل يعرفه بعلم كال ج ذلة"(ُ).
كقػػذؿ الكمػػذؿ ابػػن اهلمػػذـ  -زتػػه اهلل -بعػ أف اقػ االتفػػذؽ دلػػى
اعااػػذع تقلي ػ أك اتس ػػافاذ عػػن ظيػػن ج ل ػػه أك د ػ ـ د الا ػػه" :ف ػ ف ج ػ
اجا ذ ه كف د الاه :فذملخاذ عام اتسافاذاه"(ِ).
ؼ ،كهلذا جػح عاػم اتسػافاذ
كقوله :املخاذ ي ؿ دلى كجو
جم وؿ االجا ذ .
كقذؿ شيخ اإلتسػ ـ ابػن تيميػة  -زتػه اهلل" :-ف عػذ عػن ال يػراه عشػا
بذلعلم كيرل دليه تسيمذ ال ين ف جيوز له اتسافاذجه نر لا"(ّ).
كهو عػذ قػر ه ال ػزايل  -زتػه اهلل -بقولػه" :كىلف تسػ ؿ عػن ال يعػرؼ
ج له فق قذؿ قوـ :جيوز كلي دليه البحث؛ كهذا فذتس "(ْ).
كتذبع ػػه اب ػػن ق اع ػػة ،كاقل ػػه أي ػػذ األبي ػػذ م ،ك ػػاهم  -زت ػػم اهلل
رتيعذ.)ٓ(-
ك ذية عذ كقفا دليه عن اإلشذ ك ىل كجو عن قذؿ :جبػواز تقليػ
جم ػػوؿ ارػػذؿ يف العلػػم كالع الػػة ععػػذ ،أك جم ػػوؿ ارػػذؿ يف العلػػم ،هػػو عػػذ
(ُ) اإلحكذـ (ْ.)ِِّ/
(ِ) الاقرير كالاحبا (ّ.)ّْٓ/
(ّ) املاسو ك يف أصوؿ الفقه (ص.)ِْٕ :
(ْ) املاساصفى (ص.)ّّٕ :
(ٓ) ااظػػر :كاػػة الاػػذظر (ِ ،)ّْٖ/الاحقيػػق كالبيػػذف (ْ ،)ُِّ/ب ػ يم الاظػػذـ
(ِ.)ِٖٔ/
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اص دليه عن عام تقلي جم وؿ ارذؿ(ُ).

أدلة المجيزين تقليد مجهول العلت أو العلت والعدالة:
اتسػػاي ؿ ملػػن أيشػػا ىللػػي م أهنػػم أجػػذزكا تقليػ جم ػػوؿ ارػػذؿ يف هػػذه
الصػػو ك بػػذلعرؼ كالعػػذ ك؛ ألف العػػذعمل ىل ا ػ بل ػ ك كتس ػ ؿ دػػن حكػػم
حذ لػة ال ياسػ ؿ دػن د الػػة عػػن ياسػافايه ،كال دػػن دلمػه ،كىلف عاعػػام عػػن
الاس اؿ دن دلمه ،ف ميكن عام الاس اؿ دن د الاه ،كهػذا شػذام ك ااػم
ال اذج ىل برهذف ،كهو حنة لاذ يف الصو ك املماودة.
ف ف قي  :ىل ا مل يعرؼ العذعمل د الة املفا ه يلزعه البحث؟
ف ف قلام :يلزعه البحث فقػ ػذلفام العػذ ك؛ ألف عػن ػ بلػ ك
فياس ؿ دذمل البل ك ،كال يةلف حنة دلى د الاه.
كىلف قلام :ال يلزعه البحػث دػن الع الػة عػم اجل ػ فكػذلا العلػم
علله كال فرؽ ،فااج أف العذعمل ال ياس ؿ دمن ياسافايه(ِ).
ك ص ػػة اتس ػػا الؿ الق ػػذالني جبػ ػواز االتس ػػافاذ ع ػػن جم ػػوؿ ار ػػذؿ
أهنػػم" :قػػذلوا :لػػو اعااػػم االتسػػافاذ عػػن اجمل ػػوؿ لػػذلا ،أم للن ػ ذلػػه،
(ُ) ااظػػر :كاػػة الاػػذظر (ِ ،)ّْٖ/الاحقيػػق كالبيػػذف (ْ ،)ُِّ/ب ػ يم الاظػػذـ
(ِ.)ِٖٔ/
(ِ) ااظػػر :املاساصػػفى (ص ،)ّّٕ :كاػػة الاػػذظر (ِ ،)ّْٖ/افػػذا األصػػوؿ
(ٗ ،)ُّٗٓ/احت ػ ػ ػ ػ ػػذؼ كم البص ػ ػ ػ ػ ػػذار بش ػ ػ ػ ػ ػػر كا ػ ػ ػ ػ ػػة الا ػ ػ ػ ػ ػػذظر؛ للامل ػ ػ ػ ػ ػػة
(ْ.)ِّٔٓ/
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العاام االتسافاذ ممن دلم دلمه كف د الاه"(ُ).

ثانيا -المجيزون تقليد مجهول العدالة دون العلت:
ا ال العلمػذ يف اشػ اط الع الػة يف اجملا ػ  ،ىلال أهنػم مل خيالفػوا
يف اش اط الع الة لقبوؿ فاول املفا كتقلي ه(ِ).
ق ػػذؿ الاػ ػػوكم  -زت ػػه اهلل" :-كاتفق ػ ػوا دل ػػى أف الفذتسػ ػػق ال تصػ ػػح
فا ػواه ،كاق ػ ا ةيػػف فيػػه ىلرت ػػذع املاسػػلمني :كجيػػف دليػػه ىل ا كقع ػػا ل ػػه
كاقعة أف يعم بذجا ذ افاسه"(ّ).
كقذؿ ابن القيم  -زته اهلل" :-كأعذ فايذ الفذتسق ،ف ف أفىت ػاه مل
تيقب فاواه كلي للماسافا أف ياسافايه"(ْ).
كال ياعذ ض قوله هذا عم اتسالاذاه حذلة ال رك ك الا اف ا ذ،
كهمل الا يعم في ذ الفاسق ،كياع ـ في ذ املفا الع ؿ ،ف جذز فاول
(ُ) بيذف املخاصر شر خماصر ابن ارذجف (ّ.)َّٔ ،ّٓٓ/
(ِ) الع ك (ٓ ،)ُٓٗٓ/الفقيه كاملافقه (ِ ،)َّّ/اللمػم (ص ،)ُِٕ :قوا ػم
األ لػ ػػة (ِ ،)ّّٓ/كاػ ػػة الاػ ػػذظر (ِ ،)ّّْ/اإلحكػ ػػذـ (ْ ،)ِِّ/أ
املفا كاملاسافا؛ البن الص (ص ،)َُٕ :ب يم الاظذـ (ِ ،)ِٖٔ/بيػذف
املخاصػػر شػػر خماصػػر ابػػن ارذجػػف (ّ ،)َّٔ/البحػػر اصػػيط (ٖ،)ِّٔ/
الاقري ػػر كالاحب ػػا (ّ ،)ّْٓ/ذي ػػة الوص ػػوؿ يف ش ػػر ل ػػف األص ػػوؿ؛ (ص:
ُٔٓ) ،تياسا الاحرير (ْ.)ُّٖ/
(ّ) أ ا الفاول كاملفا كاملاسافا (ص.)َِ :
(ْ) ىلد ـ املوقعني (ٔ.)ُّٖ/
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الفذتسق ا ال ادمل ىل فاسقه ،فقذؿ" :كىل ا دم الفاسوؽ ك لف دلى
الفاسذؽ كش ذ ا م كأحكذع م كفاذكي م،
أه األ ض كاعااعا ىلعذعة َّ
ككاليذ م لعةلا األحكذـ ،كفاس اظذـ ا لق كبةلا أيلر ارقوؽ،
كعم هذا فذلواجف ادابذ األصلح فذألىصلح ،كهذا دا الق ك
كاال ايذ  ،كأعذ دا ال رك ك كال لبة بذلبذ فلي ىلال االصةبذ كالقيذـ
ب اع عراتف اإلاكذ "(ُ).
كق ػػذؿ اب ػػن جن ػػيم اراف ػػمل  -زت ػػه اهلل" :-كيشػ ػ ط ىلتسػ ػ ـ املف ػػا،
كد الاه؛ ف فاول الفذتسق كيعم لافاسه بذجا ذ ه"(ِ).
كلك ػػن مل ػػذ يذا ػػا الع ال ػػة تاقاس ػػم ىل ظ ػػذهرك كبذ ا ػػة ،فق ػ أج ػػذز
بع العلمذ فاول كتقلي عن لباا له الع الة الظذهرك(ّ).
قذؿ ابن الص  -زته اهلل" :-كأعذ املاساو  :كهو عػن يػذف ظػذهره
الع ال ػػة كمل تعػ ػػرؼ د الاػ ػػه البذ اػ ػػة ففػ ػػمل كجػ ػػه ال رػ ػػوز فايػ ػػذه يذلش ػ ػ ذ ك،
كاألظ ػػر أهنػػذ رػػوز؛ ألف الع الػػة البذ اػػة تعاسػػر ععرفا ػػذ دلػػى ػػا اركػػذـ
ففمل اش ا ذ يف املفاني حرج دلى املاسافاني ،كاهلل أدلم"(ْ).
كق ػػذؿ اب ػػن أع ػػا ح ػػذج  -زت ػػه اهلل" :-كأع ػػذ ظ ػػذهر الع ال ػػة فعػ ػ ؿ

(ُ) ىلد ـ املوقعني (ٔ.)ُّٗ/
(ِ) البحر الرااق شر ياز ال قذاق؛ البن جنيم املصرم (ٔ.)َِٗ/
(ّ) ااظر :تشاي املاسذعم جبمم اجلواعم (ْ.)ُِٔ/
(ْ) أ املفا كاملاسافا (ص.)َُٕ :
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كاجف القبوؿ ،كىلمذ مسذه عاساو ا بع عن الشذفعية ،يذلب وم"(ُ).
كقػ ػ ػ ػػذؿ الاسػ ػ ػ ػػيو مل  -زتػ ػ ػ ػػه اهلل" :-املفػ ػ ػ ػػا ال يش ػ ػ ػ ػ ط فيػ ػ ػ ػػه الع الػ ػ ػ ػػة
البذ اة"(ِ).
كعػػن ها ػػذ فق ػ ع ػػذؿ بع ػ ع ػػن عاػػم تقلي ػ جم ػػوؿ ار ػػذؿ ىل ج ػواز
تقلي ػ ع ػػن ل ػػف دل ػػى الظ ػػن أهليا ػػه يف العل ػػم كاالجا ػػذ كىلف ي ػػذف جم ػػوؿ
الع الة (ّ).
قػػذؿ ال ػزايل  -زتػػه اهلل" :-عػػن درف ػػه بذلفاسػػق ف ػ ياس ػ له ،كع ػػن
درفػػه بذلع الػػة فياسػ له ،كعػػن مل يعػػرؼ فيحامػ أف يقػػذؿ :ال ي نػػم ،ب ػ
ياسػ ؿ دػػن د الاػػه أكال؛ ف اػػه ال ي ػ عن يذبػػه كتلبياسػػه ،ك ام ػ أف يقػػذؿ:
ظذهر حذؿ العذمل الع الة ال تسيمذ ىل ا اشا ر بذلفاول"(ْ).
كقػػذؿ اجعػ م  -زتػػه اهلل" :-ال ذلػػف عػػن حػػذؿ املاسػػلم كال تسػػيمذ
املش ػ و بػػذلعلم كاالجا ػػذ ىلمػػذ هػػو الع الػػة ،كهػػو يػػذؼ يف ىلفػػذ ك الظػػن،
كال يذلا يف العلم"(ٓ).
كقذؿ أعا بذ شذه ارافمل  -زته اهلل" :-ىلرذؽ جم وؿ الع الة
(ُ) الاقرير كالاحبا (ِ.)ِْٕ/
(ِ) األشبذه كالاظذار؛ للاسيو مل (ص.)ّٖٗ :
(ّ) ااظػػر :كاػػة الاػػذظر (ِ ،)ّٖٓ/شػػر خماصػػر الركاػػة (ّ ،)ٔٔٓ/يش ػ
األتسرا (ْ ،)ُٓ/حتفة املاس كؿ (ْ.)ِٗٓ/
(ْ) املاساصفى (ص.)ّّٕ :
(ٓ) اإلحكذـ (ْ.)ِِّ/
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ل ذلف اجملا ين أ جح دق كشردذ عن اإلرذؽ ذ هو األص يف
لي اعي  ،خب ؼ
األشيذ كهو الع ـ؛ ألف االتساصحذ
(ُ)
االجا ذ ؛ ىل لي االجا ذ ذلبذ يف أه العلم يف اجلملة" .
أدلة المجيزين تقليد مجهول العدالة دون العلت:
ُ -أف ظػ ػ ػػذهر ح ػ ػ ػػذؿ العػ ػ ػػذمل الع ال ػ ػ ػػة ،أم :أف ال ذلػ ػ ػػف يف العلم ػ ػ ػػذ
اجملا ػ ين الع الػػة ،فيلحػػق العػػذمل اجملا ػ اجمل ػػوؿ الع الػػة بػػذألدم
األ لف(ِ).
ِ -أف الع الػػة البذ اػػة تعاسػػر ععرفا ػػذ دلػػى ػػا الق ػػذك أك اركػػذـ؛
فيشق دلى العواـ ععرفة د الة املفا ،كيعاسر تكليف م ععرفاه(ّ).
ّ -القي ػػذ دل ػػى قب ػػوؿ كاي ػػة جم ػػوؿ الع ال ػػة ،جب ػػذعم اإل ب ػػذ د ػػن
اركم الشردمل(ْ).
ْ -القيذ دلى جواز اتسافاذ الفقيػه الفذتسػق داػ عػن قػذؿ ػذا؛ اانػذ
ب ػ ػ ف الفذتس ػػق يك ػػره أف خيةو ػػه الفق ػػذ (ٓ) ،كع ػػن ب ػػذ أك جم ػػوؿ
(ُ) تياسا الاحرير (ْ.)ِْٖ/
(ِ) ااظػ ػ ػ ػػر :املاساصػ ػ ػ ػػفى (ص ،)ّّٕ :كاػ ػ ػ ػػة الاػ ػ ػ ػػذظر (ِ ،)ّٖٓ/اإلحكػ ػ ػ ػػذـ
(ْ ،)ِِّ/حذشية العةذ (ِ.)ّْٓ/
(ّ) ااظر :أ املفا كاملاسافا (ص ،)َُٕ :البحر اصيط (ٖ.)ّْٔ/
(ْ) ااظر :اللمم (ص ،)ٕٖ :شر خماصر الركاة (ِ.)ُْٕ/
(ٓ) ااظر :الباذية شر اهل اية؛ للعي (ٗ.)ٖ/
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الع الة؛ ألاه يكره أف خيةوه الفق ذ كمل يعرؼ بفاسق.
ٓ -القيػػذ دلػػى شػ ذ ك كىلعذعػػة الفذتسػػق؛ ل ػػرك ك حفػ اظػػذـ ا لػػق ،
كعن بذ أك جم وؿ الع الة.
(ُ)

املطلب الرابع :املناقشة ًالرتجَح.
اذقش املذاعوف عن تقلي جم وؿ ارذؿ أ لة اجمليػزين كأجػذبوا دا ػذ،
ك لا دلى الاحو الاذيل:
أوال :اجل ػوا د ػػن االتس ػػا الؿ ب ػ ف" :الع ػػذ ك أف عػػن ػ بل ػ ك
كأ ا االتسافاسػػذ دػػن عاسػ لة كقعػػا لػػه ،ف اػػه يكافػػمل عرفػػة عكػػذف املفػػا
فياسافايه كف البحث دن د الاه كال دن دلمه".
كق جذ اجلوا دن هذا االتسا الؿ عن كج ني:
ُ -د ـ الااسليم ابا ا ب ف العذ ك الا جرل دلي ػذ العذعػة تعػ لػي
شرديذ؛ ملذ تقا يه عن الااسذه يف ش ف الاقلي كاالتسافاذ .
ِ -ىلف تسػػلماذ لكػػم بػ ف العػػذمل اجمل ػػوؿ يف د الاػػه جيػػوز تقليػ ه ،فػػألف
الظػ ػػذهر عػ ػػن حػ ػػذؿ العػ ػػذمل الع الػ ػػة ،كال ذلػ ػػف عػ ػػن حػ ػػذؿ املاسػ ػػلم
الع الة ،كال تسيمذ املشػ و بػذلعلم كاالجا ػذ كالفايػذ ،كهػذا يػذؼ
يف ىلفذ ك الظن ،ف اذ ال ااسػلم لكػم لػا يف حػذؿ اجل ػ ذلػه يف
العلػػم؛ ألف األص ػ يف دمػػوـ الاػػذ اجل ػ  ،فظ ػػر بػػذلا الفػػرؽ
ب ػػني الع ال ػػة كالعل ػػم ،كهل ػػذا ق ػ ػ جي ػػوز الااس ػػذه يف الاس ػ ػ اؿ د ػػن
(ُ) ااظر :ىلد ـ املوقعني؛ البن القيم (ٔ.)ُّٗ/
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الع الة؛ ألف األص كجو هذ ،كال جيوز ذؿ الااسذه يف الاسػ اؿ
دن العلم؛ ألف األص د عه(ُ) .كاهلل أدلم.
ثانيا :اجلوا دن اتسا الؿ اجمليزين تقليػ جم ػوؿ الع الػة كف العلػم،
ك لا عن كجوه يمذ يلمل:
ُ -ال ااسػػلم قيػػذ الفاػػول دلػػى اإلعذعػػة؛ ألف اإلعذعػػة كاليػػة كالفاػػول
ػػذ ،كأعػػذ قيػػذ الفاػػول دلػػى الش ػ ذ ك فماسػػلم؛ لكوهنمػػذ ػػذ،
كدليػػه ف ػ ف فاػػول الفذتسػػق ال حت ػ قيذتس ػذن دلػػى ش ػ ذ ته الػػا يافػػق

األام ػػة دل ػػى ه ػػذ؛ لقول ػػه تع ػػذ  :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ

[الة ؽ.)ِ(]ِ :
ِ -قيذ االتسافاذ كالاقلي دلى الشػ ذ ك فكػ عػذ ييػر عػن الفذتسػق
يػيػر عػػن جم ػػوؿ الع الػػة؛ ألف جم ػػوؿ الع الػػة لػػي بع ػ ؿ كال هػػو
يف ععػػىن الع ػ ؿ يف حصػػوؿ اللقػػة بفا ػواه ،ب ػ االتسػػافاذ كالاقلي ػ
أ ص فشر ه أ ل (ّ).

(ُ) ااظ ػ ػػر :املاساص ػ ػػفى (ص ،)ّّٕ :كا ػ ػػة الا ػ ػػذظر (ِ ،)ّْٖ/احت ػ ػػذؼ كم
البصذار بشر كاة الاذظر (ْ.)ِّٔٓ/
(ِ) ااظر :الوااح يف أصوؿ الفقه (ٓ ،)ُٖ/عذيرك يف أصوؿ الفقػه؛ للشػاقيةمل
(ص ،)ُّٗ :الفاول كأمهيا ذ؛ للاسلممل (ص.)ٕٓ :
(ّ) ااظ ػ ػػر :العػ ػ ػ ك (ّ ،)ّٗٔ/اللم ػ ػػم (ص ،)ٕٖ :كا ػ ػػة الا ػ ػػذظر (ُ،)ّّْ/
أص ػػوؿ الفق ػػه الب ػػن عفل ػػح (ِ ،)ْْٓ/الاحب ػػا ش ػػر الاحري ػػر (ْ،)ََُٗ/
ذيػػة الوصػػوؿ يف شػػر لػػف األصػػوؿ (ص ،)ُٓٔ :عػػذيرك يف أصػػوؿ الفقػػه
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ّ -أعذ القيذ دلى قبػوؿ بعػ العلمػذ كايػة جم ػوؿ الع الػة ،جبػذعم
اإل بذ دن اركم الشردمل :فمر ك عن كجوه ،يمذ يلمل:
أوال :أف هذا القيػذ ال يياسػلٌم بػه؛ ف ػو قيػذ عػم الفػذ ؽ؛ ك لػا ملػذ
يف الفاػػول عػػن املعػػىن الزااػ دػػن الركايػػة ،فػػذلفاول ال تقاصػػر دلػػى اقػ الػػاص
ك كاياه ،ب تزي ب دمذؿ املفا الذهن كاالجا ذ كاالتساابذط.
ثانيا :دا الاحقيق اعلم اتفذؽ العلمذ دلى د ـ قبوؿ كاية
جم وؿ أك عاساو ارذؿ التسيمذ يف القركف الا تلا القركف املف لة؛ ألف
رت و العلمذ دلى د ـ قبوؿ كاية جم وؿ الع الة أك عن يعرؼ اساو
ارذؿ(ُ).
قذؿ الزيشمل  -زته اهلل" :-اجمل وؿ بذ اذ كهػو دػ ؿ يف الظػذهر،
كهو املاساو  ،فعا أى حايفة يقب عػذ مل يعلػم اجلػر  ،كداػ الشػذفعمل ال
يقب عذ مل تعلم الع الة يذلش ذ ك ،كيذا قذؿ املذك م كالركيػذل ك امهػذ،
كممػػن اقلػػه دػػن جػػزـ الشػػذفعمل أبػػو اراسػػني بػػن القةػػذف ،كاقلػػه ىللكيػػذ دػػن
األيلرين ،كاقله مش األامة دن ام بن اراسن كقذؿ :اػص يف ياػذ
االتساحاسذف دلى أف ذ املاساو يخذ الفذتسق"(ِ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(ص.)ُّٗ :
(ُ) ااظ ػ ػػر :العػ ػ ػ ك (ّ ،)ّٗٔ/اللم ػ ػػم (ص ،)ٕٖ :كا ػ ػػة الا ػ ػػذظر (ُ،)ّّْ/
اإل ذج يف شر املا ذج (ِ ،)ُّٗ/حتفة املاس كؿ (ِ ،)ِّٕ/ذية الوصوؿ
يف شر لف األصوؿ (ص ،)ُٓٔ :تياسا الاحرير (ّ.)ْٔ/
(ِ) البحر اصيط (ٔ.)ُٓٗ/
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كعذ ايق دن اإلعذـ أى حايفة  -زته اهلل -عن قبوله كاية جم وؿ
ارذؿ فاحقيقه :أاه قي قبوؿ كاية جم وؿ ارذؿ بذلقركف املف لة(ُ)،
قذؿ الاسر اسمل  -زته اهلل" :-اجمل وؿ عن القركف الل لة ىد ٍ ؿ باع ي
صذحف الشرع ىليذه عذ مل يابني عاه عذ يزي د الاه ،فيكوف ذه
حنة.)ِ("..
قذؿ د ال ين البخذ م  -زته اهلل" :-كلكوف الع الة أص
يف تلا األزعاة جوز أبو حايفة  -زته اهلل  -الق ذ بظذهر الع الة،
أم :بش ذ ك املاساو  ،كمل جيف دلى القذامل الق ذ به؛ ألاه يذف يف
القرف اللذلث ،كال ذلف دلى أهله الص ؽ ،ف عذ يف زعذااذ فخذ عل هذا
اجمل وؿ ال يقب  ،كال يصح العم به عذ مل يا ي بقبوؿ الع كؿ؛ ل لبة
الفاسق دلى أه هذا الزعذف؛ كهلذا مل جيوز أبو يوتس كام زت مذ
اهلل الق ذ بش ذ ك املاساو ؛ ألهنمذ يذاذ يف زعذف فشو الكذ "(ّ)،
فكي بذلكذ يف زعذااذ؟! ! !
كقذؿ ا بذزم  -زته اهلل" :-كاملاساو يذلفذتسق ال يكوف ذه
(ُ) ااظ ػ ػػر :الفص ػ ػػوؿ يف األص ػ ػػوؿ؛ للنص ػ ػػذص (ّ ،)ُّْ/ىلحك ػ ػػذـ الفص ػ ػػوؿ؛
للبػػذجمل (ِ ،)ّْٔ/اصص ػػوؿ (ْ ،)َِْ/امل ػ يف أص ػػوؿ الفق ػػه للخب ػػذزم
(ص ،)َِِ :الالػػويح للافاػػذزال (ِ ،)ُّ ،َُ/البحػػر اصػػيط (ٔ،)َُٔ/
تياسا الاحرير(ّ.)ْٖ/
(ِ) أصوؿ الاسر اسمل (ُ)ِّٓ/
(ّ) يش األتسرا (ِ)ّٖٖ/
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األكؿ؛ ألف

حنة يف بذ ار يث عذ مل تظ ر د الاه ىلال يف الص
الع الة هاذؾ ذلبة"(ُ).
كممذ ي ي هذا حترير ىلعذـ اررعني اجلوي  -زته اهلل-؛ حيث قذؿ:
"يف كاية املاساو الذم مل يظ ر عاه اقي الع الة كمل يافق البحث البذ ن
دن د الاه :تر اص لوف يف كاياه ،كالذم صذ ىلليه املعاذكف عن
األصوليني :أاه ال تقب كاياه كهو املقةوع به دا اذ ،كاملعام فيه الرجوع
ىل ارتذع الصحذبة؛ ف اذ اعلم عا م اسلا االتسافذاة كالاواتر أهنم يذاوا
ال يقبلوف كايذ اجملذف كالفاسقة كأصحذ ا دة ،كلو اذ اهم ىلااسذف
بركاية ال يبا كا العم بركاياه عذ مل يبحلوا دن حذلاه كيةلعوا دلى بذ ن
د الاه ،كعن ظن أهنم يذاوا يعملوف بركاية ي جم وؿ ارذؿ فق ظن اذال،
كظ و لا ع ن دن تقريره ،كىل ا ياذ ااعلق يف العم بذلركاية ب رتذد م
ف ف مل ااحقق ىلرتذد م دلى الاوق يف العم بركاية املاساو مل جن عاعلقذ
ااماسا به يف قبوؿ كاياه ،فكي كق اتسامر لاذ قةعذ عا م الاوق يف
اجمل وؿ املاساو ارذؿ؟.
كالذم أكلره يف هذه املاس لة أال اةلق كاية املاساو كال قبوهلذ،
ب يقذؿ كاية الع ؿ عقبولة ،ك كاية الفذتسق عر ك ك ،ك كاية املاساو عوقوفة
ىل اتسابذاة حذلاه ،كلو ياذ دلى اداقذ يف ح شمل فركل لاذ عاساو
حترميه فذلذم أ اه كجو االاكفذؼ دمذ ياذ ااساحله ىل اتساامذـ البحث
(ُ) امل

يف أصوؿ الفقه (ص.)َِِ :
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دن حذؿ الراكم ،كهذا هو املعلوـ عن دذ م كشيم م ،كلي لا
حكمذ عا م بذرظر امل تف دلى الركاية كىلمذ هو توق يف األعر؛ فذلاوق
دن اإلبذحة يا من االيفنذز ،كهو يف ععىن ارظر ف و ىل ا حظر ع و
عن قذد ك يف الشريعة مم ك ،كهمل الاوق دا ب ظواهر األعو ىل
اتساابذ ذ ف ا لباا الع الة فذركم بذلركاية ىل اؾ.
كلػػو فػػرض فػػذ ض الابػػذ حػػذؿ ال ػراكم كالي ػ عػػن البحػػث دا ػػذ
يف مػػذ الاػػذ كيعاسػػر العلػػو دليػػه ف ػػذه
ب ػ ف يػػركم جم ػػوؿ مث ي ػ
عاس ػ لة اجا ذ يػػة دا ػ م كالظ ػذهر أف األعػػر ىل ا ااا ػػى ىل الي ػ مل يلػػزـ
االاكفذؼ كااقلبا اإلبذحة يراهية.
ف ف قي  :ألي كل أف أدرابيذ ش دا تسوؿ اهلل صلى اهلل
دليه كتسلم دلى جية اهل ؿ ف عر الايب دليه [الص ك] كالاس ـ بذلصيذـ
كمل يبحث دن حذؿ األدراى قلاذ :لعله دلمه كأحذط به دلمذ ف يصح
الاماسا ل هذا عم تعذ ض االحامذال فيه كاملةلو القةم.
ف ف قذلوا :األص اقي الفاسق فليةر قبوؿ الركاية ىل حتقق
الفاسق قلاذ :هذه دول درية دن الذهذف كهو يف الاحقيق اقاصذ دلى
تررتة املذهف ف اذ اقوؿ :الركاية قبوهلذ عوقوؼ دلى ظ و الع الة كعن
خيذل يزدم أف الر عاوط بظ و الفاسق كدلى اجلملة لاساذ ارت مل
الاماسا بذلاخيي يف عاسذلا القةعيذ كيف ي أص عن األصوؿ
قذد ك يلية ععاذك فك تفصي جم ىل األص ف و جذ دلى الاسبي
املةلو  ،كي عذ مل جن عاساا ا فيه كعاعلقه ختيي ظن ف و عةر ،
550

تقليد مجهول الحال ،تعريفو ،وحكمو ،د .علي عبده محمد عصيمي حكمي

كاألص يف العم بذأل بذ ىلرتذع الصحذبة كق قر اذ تسبيله فمذ يركه
لي قذ حذ فيه ف اف به.
ف ف قي  :لبا يف الشرع األعر باحاسني الظػن بححػذ املاسػلمني ىل
أف يظ ػػر ع ػػذ يا ػػذق ل ػػا كىل ا ا ػػذ كاي ػػة املاس ػػاو ي ػػذف ل ػػا عاذفي ػػذ
لاحاسني الظن به .قلاذ :هذا عن الةراز األكؿ ف احافذؿ به.
دلػػى أاػػذ أعراػػذ باحاسػػني الظػػن؛ حػػىت ال تةلػػق األلاسػػاة بذملةػػذدن ف ػػذا
فذا ك حتاسػني الظػن ف عػذ أف يقػذؿ :اباػ ىل ىل اقػة الػ عذ كحتليػ الفػركج بركايػة
يػ هػػذجم دلػػى الركايػػة باػػذ دلػػى حتاسػػني الظػػن ف ػػذا ال ياخيلػػه ىلال لػػو عػػن
الاحصي  .كاهلل املوفق"(ُ) ،كعن بذ أك أف يقذؿ هذا يف جم وؿ ارذؿ.
ْ -أعػ ػػذ عػ ػػن ايافػ ػػى ب عػ ػػذ ك العلػ ػػم كبياػ ػػة االااصػ ػػذ للفايػ ػػذ بيا ػ ػػة يف
حصػػوؿ لبػػة الظػػن بذلع الػػة ،ف ػ يياس ػلٌم لػػه؛ ألف عػػن ال تعػػرؼ
د الاه فذلا مة يف ح ٌقه حذصلة(ِ).
كهلػػذا ال يصػػح ىل ػ ؽ القػػوؿ :ب ػ ف ال ذلػػف يف العلمػػذ اجملا ػ ين
الع الة ،فيلحق العذمل اجملا اجمل وؿ الع الػة بػذألدم األ لػف ،بػ األك
كشػػا يف د الاػػه ،أم :ال
أف يقػػذؿ :ىلف املفػػا ىل ا بلػػغ جػػة االجا ػػذ ي
يعلم ه هو د ؿ أـ فذتسق؛ ف ف هذا الشا ميام عن قبوؿ فاواه.
قذؿ دب الكرا الاملة  -زته اهلل" :-ىلف املفا ىل ا بلغ جة
(ُ) الذهذف؛ للنوي (ُ)ِّْ-ِّٔ/
(ِ) ااظر :الوااح يف أصوؿ الفقه (ٓ.)َِ/
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كشا يف د الاه ،أم :ال يعلم ه هو د ؿ أـ فذتسق؛ ف ف
االجا ذ ي
(ُ)
هذا الشا عام عن قبوؿ فاواه"  ،التسيمذ يف دصراذ ارذار الذم
اااشر فيه تقاسيم العلم الشردمل ىل ختصصذ  ،كأبرز فيه الكلا عن
الف ذايذ ال دذك كامللقفني بذتسم العلمذ  ،ف دن كجو ا ةبذ
املاحماسني ،كعن لب دبذ ك العلمذ ك اهم ممن حص دلمذ كهو
عقي يف ب ع كا ؿ ارزبية الا تقو ه للااسذه  ،أك تابم الر ص ،أك
الا كي البذ ؛ ف ال رتيعذ قرا كلياسوا فق ذ  ،ف ؽ لف العلمذ
دلى ه ال ىل ؽ يف ا اله كالعذك بذرقذاق ال بذأللقذ  ،فكلا عن
جيي الك ـ كياسامي العواـ كهو ا فقيه.
الترجيح:
الذم ي جح بع املاذقشة -كاهلل أدلم -هو د ـ قبوؿ تقلي جم وؿ
ارذؿ عةلقذ تسوا ج دلمه أك د الاه ،كدليه ف يصح اتسافاذ أك
تقلي ىلال عن يدلم أك لف دلى الظن أهلياه ل جا ذ كد الاه ععذن.
قذؿ ابن زت اف  -زته اهلل -عبياذ عذ يلزـ العذعمل" :كجيف دليه
البحث حىت يعرؼ ص حية عن ياسافايه للفايذ ىل ا مل يكن ق درفه. .
 .كال يكافمل بكواه دذملذ أك عاااسبذ ىل العلم كىلف اتاصف يف عاصف
الا ي أك اه عن عاذصف أه العلم ف يكافمل نر لا")ِ).
(ُ) امل ذ يف دلم أصوؿ الفقه املقذ ف؛ للاملة (ِ.)ِّٕ/
(ِ) صفة الفاول (ص)ٖٔ :
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كهلذا ف تذأ عة املاسافا أك املقل بذتسافاذ أك تقلي ي عن أه
عااصبذ للفاول يف قاذك ف ذاية ،أك أم كتسيلة عن كتسذا الاواص
اإللك كل ،أك أه عااسامذ عاصبذ كظيفيذ له اوع د قة بذلعلم الشردمل،
يكواه ىلعذـ أك ةيف عاسن  ،أك أتساذ عقر شردمل ،أك ريج
ختصص شردمل كيفو لا ،كف العلم أك لبة الظن بع الاه كأهلياه
للاقلي كالفاول.
كال ػ ؼ يف أاػػه ال ياسػػافا أه ػ ال ػرأم املخػػذلفني لاسػػاة تسػػوؿ
اهلل صػػلى اهلل دليػػه كتسػػلم" ،كال تسػػيمذ يلػػا عػػن املاااسػػبني ىل الفاػػول يف
ه ػػذا الزع ػػذف ك ػػاه ،كقػ ػ أل جػ ػ بيع ػػة ب ػػن أى دبػ ػ ال ػػرزتن يبك ػػمل،
فقػذؿ :عػذ يبكيػػا؟ فقػذؿ اتسػػافىت عػن ال دلػػم لػه ،كظ ػػر يف اإلتسػ ـ أعػػر
دظيم ،قذؿ :كلبع عن يفا ه اذ أحق بذلاسنن عن الاسراؽ.
قػػذؿ بع ػ العلمػػذ  :فكي ػ لػػو أل بيعػػة زعذااػػذ ،كىلق ػ اـ عػػن ال
دلػػم داػ ه دلػػى الفايػػذ ،كتولبػػه دلي ػػذ ،كع ػ بػػذع الاكلػ ىللي ػػذ ،كتاسػػلقه
بذجل كاجلرأك دلي ذ عم قلة ا ذك كتسو الاساك كشػ ـ الاسػريرك ،كهػو عػن
بني أه العلم عاكر أك ريف ،فلي له يف ععرفة الكاذ كالاسػاة كألػذ
الاسل اصيف ،كال يب م جوابذ ب حاسذف")ُ).
قذؿ لا العلمذ  -زت م اهلل -يف زعا م كهو خيلو عن
م لو أكا
الف ذايذ  ،كعواقم االا اا ،ككتسذا الاواص  ،فكي
(ُ) ىلد ـ املوقعني (ٔ.)ُُٖ/
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حذؿ دصراذ ارذار؟! !  ،كتعذ يمل املانرأين دلى الفاول كاالجا ذ يف
هذا العصر عن الصحفيني أك أصحذ الاخصصذ األ رل ا
الشردية ،أك ا امل هلني عن أصحذ الاخصصذ الشردية ،ك اهم
عن علام الشب ذ  ،ك دذك الااس ي الذين ال تع ك ب ذدا م
االحانذج بذ ؼ يف املاس لة ،أك اشر القصص كالركايذ  ،كف
الاحقيق يف املاسذا كتسذ األ لة ،كعذ يابم لا عن ال كيج للب ع
كااليف ؿ كالافريط كاجملوف.
كألجػ ػ ه ػػذا كع ػػذ ش ػػذ ه ق ػػر دلم ػػذ ارافي ػػة  -زت ػػم اهلل :-أف
جموف املفا عن أتسبذ ارنر؛ ألف املفا املذجن(ُ) يفاس أ يذف الاذ .
قذؿ الكذتسذل  -زته اهلل " :-كم دن أى حايفة  -زته اهلل -
أاه يذف ال جيرم ارنر ىلال دلى ل لة :املفا املذجن ،كالةبيف اجلذه ،
كاملكذ م املفل  ،كلي املرا عاه حقيقة ارنر ،كهو املعىن الشردمل
الذم ميام افو الاصرؼ . . .كىلمذ أ ا به املام اراسمل أم :ميام ه ال
الل لة دن دمل م حاسذ؛ ألف املام دن لا عن بذ األعر بذملعركؼ،
كالا مل دن املاكر؛ ألف املفا املذجن يفاس أ يذف املاسلمني ،كالةبيف
اجلذه يفاس أب اف املاسلمني ،كاملكذ م املفل يفاس أعواؿ الاذ "(ِ).
(ُ) املفػػا املػػذجن :هػػو "الػػذم يعلػػم الاػػذ اري ػ كيفػػا دػػن ج ػ  ،أك يفػػا ػػذ
خي ػػذل الش ػػرع لً ى ػػرض أك ه ػػول" .عوتس ػػودة القواد ػ ػ الفق ي ػػة؛ ام ػ ػ بو ا ػػو
(ّ)َٗ/
(ِ) ب اام الصاذام (ٕ)ُٔٗ/
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كقذؿ الزيلعمل  -زته اهلل . . ." :-كيذرنر دلى املفا املذجن
كهو الذم يعلم العواـ اري البذ لة ،ياعليم اال ت ا لابني املرأك عن
زكج ذ ،أك لااسقط دا ذ الزيذك ،كال يبذيل ذ يفع عن حتلي ارراـ أك
حترا ار ؿ"(ُ).
كيقذب أكلوا حذؿ عن تاسلحوا بذرمذ كالعذ فة كاصبوا
أافاس م للفاذكل يف الق ذيذ العذعة لألعة ،كاختذكا كتسذا الاواص
كعواقم االا اا عاذبر بث لفاذكل الاكفا كالافنا كال دوك ىل ا ركج
دلى اركذـ كتكفاهم ،عم عذ يابم لا عن ال دوك ىل عبذيعة قذ ك
الفرؽ ال ذلة كتافيذ خمةةذ م املخالفة.
فذلذين ياسافاوف ه ال ىلمذ ياسافاوهنم اخن ادذ ب شكذهلم أك
عاذصب م كيفو لا ،كهو عذ كصفه ابن القيم  -زته اهلل ،-فقذؿ:
"كهذا ال ر ىلمذ ياسافاوف بذلشك ال بذلف  ،كبذملاذصف ال
بذألهلية ،ق رهم دكوؼ عن ال دلم دا ه دلي م ،كعاسذ دة عن
أج عا م ىللي م ،تعج عا م ارقوؽ ىل اهلل  -تعذ  -دنينذ،
كت ج عا م األحكذـ ىل عن أازهلذ انينذ.
فمن أق ـ بذجلرأك دلى عذ لي له ب ه عن فايذ أك ق ذ أك
ت ي  ،اتساحق اتسم الذـ ،كمل قبوؿ فايذه كال ق ذاه ،هذا حكم

(ُ) تبيني ارقذاق شر ياز ال قذاق كحذشية الشليب (ٓ)ُّٗ/
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ين اإلتس ـ")ُ).
كممػػذ يػػرجح دػ ـ قبػػوؿ تقلي ػ جم ػػوؿ ارػػذؿ يف دص ػراذ ارذاػػر عػػذ
أ رجه عاسػلم يف صػحيحه يف األلػر دػن ابػن تسػاين  -زتػه اهلل-؛ حيػث
اإلتسػػاىذ ً ،فىػلى َّمػػذ كقىػعػ ً
ػا
قػػذؿ دػػن تسػػلفاذ الصػػذح " :ىملٍ يى يكوايػوا يى ٍاسػ ىليو ىف ىدػ ًن ًٍ ٍ
ى ى
الٍ ًفٍاػاىةي ،قىذليوا :ىمسوا لىاىػذ ً ىجػذلى يك ٍم ،فىػييػٍاظى يػر ىلً ى أ ٍىهػ ً الاسػا ًَّة فىػييػ ٍ ى ػ يذ ىحػ ًيلػي ي ٍم،
ىكيػيٍاظىير ىلً ى أ ٍىه ً الٍبً ى ًع فى ى يػي ٍ ى يذ ىح ًيلػي ي ٍم ")ِ).
كال خيفى عذ يف هذا العصر عن ع ل اااشذ الفنت تسوا عذ يذف
عا ذ يف رؼ الشب ذ  ،أك عذ يذف يف رؼ الش وا  ،كعذ تبم لا
عن اااشذ الب ع كاملبا دني ،كظ و عاظرم الفرؽ املبا دة يف القاوا
الف ذاية كعواقم االا اا ككتسذا الاواص  ،كيفوهم عن املااسذهلني أك
املاعصبني ،يلباسوف دلى الاذ أعو يا م ك ايذهم.
كلذا فق لزعاذ يف هذا العصر أف اكوف أيلر حذ ا عػن االااسػيذؽ
ك ا تقلي جم ويل ارذؿ.
قذؿ الاسيو مل  -زته اهلل" :-فذش اط الع الة يف الش ذ ك كالركاية
يف ا ال رك ا ؛ ألف ال رك ك ت دو ىل حف الشريعة يف اقل ذ
كصوهنذ دن الكذ .
(ُ) ىلد ـ املوقعني (ٔ.)ُُٗ/
ً
ىف ًٍ
(ِ) صحيح عاسلم (ُ ،)ُٓ/بىذ ي يف أ َّ
اإل ٍتساىذ ى ع ىن ال ِّي ًن كأف الركاية ال تكوف
ىلال دن اللقذ .
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كيذلا يف الفاول أي ذ لصوف األحكذـ؛ كرف عذ الاذ
كأعواهلم كأب ذد م كأدراا م دن ال يذع ،فلو قب في ذ قوؿ الفاسقة
كعن ال يولق به ل ذدا"(ُ).
كاهلل أدلم ،كارم هلل أكالن كأ ران ،كصلى كتسلم دلى ابياذ ام
كدلى أله كصحبه كتسلم تاسليمذ يلاا.

(ُ) األشبذه كالاظذار؛ للاسيو مل (ص.)ّٖٕ :
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اخلامتة

النتائج:
ياساخلص عن هذا البحث ااذاج د ك ،عن أمه ذ:
 ف ػػرض الع ػػذعمل الاقليػ ػ  ،كل ػػي ععا ػػذه أف يقلػ ػ ع ػػن ش ػػذ يف يػ ػ ع ػػذ
يشذ  ،كىلمذ له أف يقل امل ه دلمذ كد الة فيمذ ياسوغ فيه الاقلي .
 لػي يػ عػػن ظ ػر يف القاػوا الف ػػذاية كيفوهػذ ،أك تقلػ عاصػػبذ
كظيفيذ شرديذ أك فه يع جما ا تذأ الذعة باس اله كتقلي ه.
 يلرك املاص ين للفاػذكل يف دصػراذ ارذاػر كهػم ػا عػ هلني هلػذ،
كال جيوز تقلي هم.
 عػػن أتسػػبذ الفواػػى كاشػػر الفرقػػة كاال ػػا ؼ كا ػػا ؿ األعػػن
كفاسذ ارك ا ال ين كال ايذ تقلي جم وؿ ارذؿ.
 ارك ك اررص كالبحث دن العذمل الراتسخ الذم تذأ الذعة باقلي ه.
التوصيات:
 ىلاشػذ قاػوا للعلمػذ الراتسػخني كاهليوػذ العلميػة ،يذللناػة ال اامػة،
كهيو ػػة يب ػػذ العلم ػػذ يف رتيػ ػػم كتس ػػذا الاواص ػ ػ بذإلا ػػذفة ىل قاػ ػػذك
ف ذاية ذصة باشر فاذكاهم كأجوبا م يف الق ذيذ العذعة.
 ىلجيذ ارلوؿ كتاس ي الاسب للوصوؿ ىل العلمذ الراتسخني
املولوقني بشىت الوتسذا .
 ج ػػوع كزا ك اإلد ػ ػ ـ ىل العلم ػػذ الراتس ػػخني؛ ملعرف ػػة ع ػػن امل ه ػ ػ
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لسفا ػػذ للا ػػذ دلم ػػذ كد ال ػػة لامكيا ػػه ع ػػن الظ ػػو  ،كعا ػػم ع ػػن
د اه.
 اتسة اجلذ امل تبة دلى تقلي جم وؿ ارذؿ تسوا يف أعو الػ ين
أك أعو ال ايذ.
 اتسة تسب ععرفة العلمذ الراتسخني ،كبيذف أكصذف م.
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املصادر ًاملراجع
األبيذ م ،دلمل بن ىلمسذدي " .الاحقيق كالبيذف يف شر الذهػذف يف أصػوؿ
الفقػػه" .حتقي ػق . :دل ػػمل اجلزاا ػػرم( .طُ ،الكوي ػػا :ا ال ػػيذ ،
َُِّـ).
األ ع ػػوم ،ام ػ ب ػػن دب ػ ال ػػرحيم" .هنذي ػػة الوص ػػوؿ يف اي ػػة األص ػػوؿ"،
حتقيق . :صػذح بػن تسػليمذف اليوتسػ  .تسػع بػن تسػذمل الاسػويح،
(طُ ،عكة املكرعة :املكابة الانذ ية ُٔٗٗ ـ).
اإلتس ػػاوم ،دبػ ػ ال ػػرحيم ب ػػن اراس ػػن" .الام يػ ػ يف ختػ ػريج الف ػػركع دل ػػى
األصػػوؿ" .اصقػػق . :ام ػ حاسػػن هياػػو (طُ ،بػػاك  :ع تساسػػة
الرتسذلةََُْ ،هػ).
األصػػف ذل ،امػػو بػػن دب ػ الػػرزتن" .بيػػذف املخاصػػر شػػر خماصػػر ابػػن
ارذج ػػف" .اصقػ ػػق :ام ػ ػ عظ ػ ػػر( .طُ ،الاس ػػعو ية :ا امل ػ ػ ل،
ُٖٔٗـ).
األلب ػ ػػذل ،امػ ػ ػ اذص ػ ػػر الػ ػ ػ ين" .ص ػ ػػحيح اجل ػ ػػذعم الص ػ ػ ػ ا كزيذ ات ػ ػػه".
( عشق :املكاف اإلتس عمل).
اجعػ م ،دلػػمل بػػن امػ " .اإلحكػػذـ يف أصػػوؿ األحكػػذـ" .اصقػػق :دبػ
الرزاؽ دفيفمل( .طِ ،باك  :املكاف اإلتس عمل ُِٖٗـ).
أع ػػا ارػ ػذج ،امػ ػ ب ػػن امػ ػ " .الاقري ػػر كالاحب ػػا"( .طِ ،ب ػػاك  :ا
الكاف العلميةُّٖٗ ،ـ).
أعا بذ شذه ،ام أعني" .تياسا الاحرير"( .باك  :ا الفكر).
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البػػذجمل ،تسػػليمذف بػػن لػ " .ىلحكػػذـ الفصػػوؿ يف دلػػم األصػػوؿ" .حتقيػػق:
أ . .دمراف العرى( .طُ ،ليبيذ :جذععة املرقفََِٓ ،ـ)
البػػذجمل ،تسػػليمذف بػػن لػ " .اإلشػػذ ك يف أصػػوؿ الفقػػه" .حتقيػػق :ام ػ
حاسن ىلمسذدي  . ( ،ط ،باك  :ا الكاف العلميةََِّ ،ـ).
البخذ م ،دب العزيز بن أزت " .يشػ األتسػرا شػر أصػوؿ البػز كم".
(  .ط ،عشق :ا الكاذ اإلتس عمل).
البخػػذ م ،ام ػ بػػن ىلمسذدي ػ " .صػػحيح البخػػذ م" .اصقػػق :ام ػ زهػػا
بن اذصر الاذصر (طُ ،الاذشر :ا وؽ الانذكُِِْ ،هػ).
ىل ع ػػذهف اإلع ػػذـ أزتػ ػ ب ػػن
بػ ػ اف ،دبػ ػ الق ػػذ ب ػػن أزتػ ػ " .املػ ػ
حاب " ،اصقق . :دب اهلل بن دب اصاسن ال يمل( .طِ ،بػاك :
ع تساسة الرتسذلةَُُْ ،هػ).
البص ػػرم ،امػ ػ ب ػػن دل ػػمل" .املعامػ ػ يف أص ػػوؿ الفق ػػه" ،اصق ػػق :ليػ ػ
املي ( ،طُ ،باك  :ا الكاف العلميةَُّْ ،ق).
الب ػ ا م ،أبػػو بكػػر أزتػ بػػن دلػػمل" .الفقيػػه كاملافقػػه" .اصقػػق :أبػػو دب ػ
ال ػ ػػرزتن د ػ ػػذ ؿ ب ػ ػػن يوتسػ ػ ػ ال ػ ػرازم( .طِ ،الاس ػ ػػعو ية :ا اب ػ ػػن
اجلوزمُُِْ ،هػ).
الب ػ ا م ،أبػػو بكػػر أزت ػ بػػن دلػػمل" .الكفذيػػة يف دلػػم الركايػػة" .اصقػػق:
أبو دب اهلل الاسو قمل ،ىلبراهيم زت م امل ل( .امل ياة املاو ك :املكابػة
العلمية).
البي ػػم ،أب ػػو دبػ ػ اهلل امػ ػ ب ػػن دبػ ػ اهلل" .ععرف ػػة دل ػػوـ ارػ ػ يث" ،اصق ػػق:
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الاس ػ ػ ػ ػػي ععظ ػ ػ ػ ػػم حاس ػ ػ ػ ػػني( ،طِ ،ب ػ ػ ػ ػػاك  :ا الكا ػ ػ ػ ػػف العلمي ػ ػ ػ ػػة،
ُٕٕٗـ).
الافاذزال ،تسع ال ين عاسعو بػن دمػر" .شػر الالػويح دلػى الاواػيح".
(عصر :عكابة صبيح).
توصيذ ع دتر الشيشذف ،عاشو ىللك كايذ.
ابن تيمية ،أبػو العبػذ أزتػ بػن دبػ ارلػيم" .جممػوع الفاػذكل" ،حتقيػق:
دبػ ػ ال ػػرزتن ب ػػن قذتس ػػم . ( ،ط امل يا ػػة املا ػػو ك :جمم ػػم املل ػػا ف ػ ػ
لةبذدة املصح الشري ُٗٗٓ ،ـ).
أؿ تيمية ،اجل ٌ  :دب الاس ـ ،كاأل  ،دب ارليم كاالبن ارفيػ  :أزتػ ،
"املاسو ك يف أصوؿ الفقػه" ،اصقػق :امػ ايػمل الػ ين دبػ ارميػ ،
(الاذشر :ا الكاذ العرى).
اجلصذص ،أزت بن دلمل" .الفصوؿ يف األصوؿ"( .طِ ،كزا ك األكقػذؼ
الكويايةُْٗٗ ،ـ).
اجلمػػذؿ ،اػػو ال ػ ين دلػػمل بػػن أى بكػػر" .فػػاح اجملي ػ ب حكػػذـ الاقلي ػ ".
حتقي ػ ػػق :أ .دب ػ ػ ال ػ ػػرزتن الق ػ ػػرل( .طُ ،عك ػ ػػة املكرع ػ ػػة :املكاب ػ ػػة
األتس يةَُِّ ،ـ).
اجلوزجذل ،أبو دلمذف تسػعي بػن عاصػو " .تسػان تسػعي بػن عاصػو " .اصقػق:
حبيف الرزتن األدظممل( .طُ ،اهلا  :ال ا الاسلفيةُِٖٗ ،ـ).
اجلوزم ،أبو الفرج دب الرزتن بن دلمل" .الابصرك" .اصقػق . :عصػةفى
دبػ ػ الواحػ ػ ( .عص ػػر :ا الكا ػػذ املص ػػرم ،لبا ػػذف :ا الكا ػػذ
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اللباذلَُٕٗ ،ـ)
اجلوي  ،أبو املعذيل دب امللا بن دب اهلل" .الذهذف يف أصوؿ الفقه".
حتقيق :ص بن ام بن دوي ة( .طُ ،باك  :ا الكاف
العلميةُٕٗٗ ،ـ).
اجلوي  ،أبو املعذيل دب امللا بن دب اهلل" .ياذ الالخيص يف أصوؿ
الفقه" .اصقق :دب اهلل أزت العمرم( .باك  :ا البشذار
اإلتس عية).
اجلوي  ،أبو املعذيل دب امللػا بػن دبػ اهلل" ،الو قػذ " ،حتقيػق . :دبػ
اللةي ام العب .
ارػ ٌػرال ،أزت ػ بػػن زت ػ اف" .صػػفة الفاػػول كاملفػػا كاملاسػػافا" .اصقػػق :ام ػ
اذصر ال ين األلبذل( .طّ ،باك  :املكاف اإلتس عملُّٕٗ ،هػ).
ا ب ػػذزم ،ج ػ ػ ؿ ال ػ ػ ين أى ام ػ ػ دمػ ػػر ب ػػن ام ػ ػ " .امل ػ ػ يف أصػ ػػوؿ
الفق ػػه" ،حتقي ػػق . :امػ ػ عظ ػػر بق ػػذ( ،طُ ،عك ػػة :عري ػػز ىلحي ػػذ
ال ائ العلممل جبذععة أـ القرل).
ال عشػػقمل ،تقػػمل ال ػ ين أبػػو العبػػذ أزت ػ بػػن دب ػ ارلػػيم "عا ػػذج الاسػػاة
الابويػػة يف اق ػ ي ػ ـ الشػػيعة الق يػػة" اصقػػق :ام ػ شػػذ تسػػذمل،
(طُ ،جذععة اإلعذـ ام بن تسعو اإلتس عية ُٖٗٔ ،ـ)
الػ ػرازم ،أب ػػو دب ػ ػ اهلل امػ ػ ب ػػن أى بك ػػر" .خما ػػذ الص ػػحذ " ،اصق ػػق:
يوتس ػ ػ الش ػػيخ ام ػ ػ ( ،ب ػػاك  :املكاب ػػة العص ػ ػرية ،ص ػػي ا :ال ػ ػ ا
الامو جيةُٗٗٗ ،ـ).
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ال ػرازم ،ام ػ بػػن دمػػر" .اصصػػوؿ" ،حتقيػػق :ال ػ ياو ػػه جػػذبر فيػػذض
العلوال( ،طّ ،ع تساسة الرتسذلةُٕٗٗ ،ـ).
الرا ف األصف ذل ،أبػو القذتسػم اراسػني بػن امػ " .املفػر ا يف ريػف
القػ ػػرأف" .اصق ػ ػػق :ص ػ ػػفواف ال ػ ػ اك م( ،طُ ،عش ػ ػػق :ا القل ػ ػػم،
ُُِْهػ).
الره ػ ػػول ،ػ ػػم ب ػ ػػن عوتس ػ ػػى" .حتف ػ ػػة املاس ػ ػ كؿ يف ش ػ ػػر خماص ػ ػػر عاا ػ ػػى
الاسػ ػػوؿ" .اصق ػ ػػق :ال ػ ػ ياو اهل ػ ػػذ م ب ػ ػػن اراس ػ ػػني شػ ػػبيلمل ،كتس ػ ػ
األ ػ ػر الق ػػيم( .طُ ،ى :ا البح ػػوئ لل اتس ػػذ اإلتس ػ ػ عية
كىلحيذ ال ائ ََِِ ،ـ).
الزيشمل ،أبو دب اهلل ب ال ين امػ بػن دبػ اهلل" .املالػو يف القوادػ
الفق ية"( ،طِ ،الكويا :كزا ك األكقذؼ الكويايةُٖٗٓ ،ـ).
الزيشػمل ،امػ بػن دبػ اهلل" .تشػاي املاسػذعم جبمػم اجلواعػم" .حتقيػػق:
 .تسي دب العزيز . ،دب اهلل بيم( .طُ ،عكابة قر بػة للبحػث
العلممل كىلحيذ ال ائ ،توزيم املكابة املكية ُٖٗٗ ،ـ).
الزيشػػمل ،ام ػ بػػن دب ػ اهلل" .البحػػر اصػػيط يف أصػػوؿ الفقػػه" ،حتقيػػق:
 .ام تذعر( .طُ ،باك  :ا الكاف العلميةَََِ ،ـ).
أبو زي  ،بكر بن دبػ اهلل" .الػاعلم كألػره دلػى الفكػر كالكاػذ " ،عاشػو
ىللك كايذ.
الزيلعػػمل ،دلمػػذف بػػن دلػػمل" .تبيػػني ارقػػذاق شػػر ياػػز ال ػ قذاق كحذشػػية
يب"( .طُ ،القذهرك :املةبعة الكذل األعايةُُّّ ،ق).
ِّ
الش ٍلً ِّ
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الاسػ ػػذدذ  ،أزت ػ ػ ب ػ ػػن دلػ ػػمل "ب ػ ػ يم الاظ ػ ػػذـ" ،اصق ػ ػػق :تس ػ ػػع بػ ػػن ري ػ ػػر
الاسلممل( .عكة :جذععة أـ القرلُٖٗٓ ،ـ).
الاسبكمل ،دلمل بن دب الكذيف" ،اإل ذج يف شر املا ذج" .حتقيػق :أزتػ
الزعزع ػ ػػمل ،كا ػ ػػو ال ػ ػ ين ص ػ ػ ام( .طُ ،اإلع ػ ػػذ ا  :ا البح ػ ػػوئ
لل اتسذ اإلتس عية كىلحيذ ال ائََِْ ،ـ).
الاسر اس ػػمل ،امػ ػ ب ػػن أزتػ ػ " .أص ػػوؿ الاسر اس ػػمل" .حتقي ػػق :أب ػػو الوف ػػذ
األف ذل( ،طُ ،باك  :ا الكاف العلميةُّٗٗ ،ـ).
الاس ػػلممل ،دي ػػذض ب ػػن ا ػػذعمل" ،الفا ػػول كأمهيا ػػذ"( .عك ػػة :ابة ػػة الع ػػذمل
اإلتس عمل ،اجملمم الفق ملََِٖ ،ـ).
الاسمرقا م ،أبو بكر ام بن أزت "عيزاف األصػوؿ يف ااػذاج العقػوؿ"،
حققػػه :الػ ياو امػ زيػػمل دبػ الػػذ( ،طُ ،قةػػر :عةػػذبم ال كحػػة
ار يلةُْٖٗ ،ـ)
الاسمعذل ،عاصو بن ام " .قوا ػم األ لػة يف األصػوؿ" .اصقػق :امػ
حاسػن امػ حاسػن امسذديػ الشػذفعمل( .طُ ،بػاك  :ا الكاػف
العلميةُٗٗٗ ،ـ).
الاس ػػايكمل ،زيري ػػذ بػ ػػن ام ػ ػ األاص ػػذ م " .ذيػ ػػة الوص ػػوؿ يف ش ػػر لػ ػػف
األصوؿ"( .عصر :ا الكاف العربية الكذل).
الاس ػ ػػيو مل ،دبػ ػ ػ ال ػ ػػرزتن ب ػ ػػن أى بك ػ ػػر" .تػ ػ ػ يف الػ ػ ػراكم يف ش ػ ػػر تقري ػ ػػف
الاواكم" .اصقق :أبو قايبة اظر ام الفذ يذى( .الاذشر :ا يبة).
الاسيو مل ،دب الرزتن بن أى بكر" ،األشػبذه كالاظػذار"( .طُ ،بػاك :
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ا الكاف العلميةَُٗٗ ،ـ).
الشذ يب ،ىلبراهيم بن عوتسى "املوافقػذ " ،اصقػق :أبػو دبيػ ك عشػ و بػن
حاسن( ،طُ ،ا ابن دفذفُٕٗٗ ،ـ).
الشػػذ يب ،ىلب ػراهيم بػػن عوتسػػىً ٍ .
صػػذـ" .حتقيػػق . :ام ػ بػػن دب ػ
"االدا ى
الػ ػػرزتن ك تسػ ػػع بػ ػػن دب ػ ػ اهلل ك هشػ ػػذـ بػ ػػن ىلمسذدي ػ ػ ( .طُ،
الاسعو ية :ا ابن اجلوزمََِٖ ،ـ).
الش ػ ػػلرم ،تس ػ ػػع ب ػ ػػن اذص ػ ػػر" .الاقلي ػ ػ كأحكذع ػ ػػه"( .طُ ،ا ال ػ ػػو ن،
ُُْٔهػ).
الش ػػاقيةمل ،دبػ ػ اهلل ب ػػن ىلبػ ػراهيم "اش ػػر البا ػػو دل ػػى عراق ػػمل الاس ػػعو "،
(امل ر  :عةبعة ف ذلة).
الشػػاقيةمل ،ام ػ األعػػني بػػن ام ػ " .عػػذيرك يف أصػػوؿ الفقػػه"( ،طٓ،
امل ياة املاو ك :عكابة العلوـ كاركم ََُِ ،ـ).
الش ػػاقيةمل ،ام ػ األع ػػني ب ػػن ام ػ " ،أاػ ػوا البي ػػذف يف ىلي ػػذ الق ػػرأف
بػذلقرأف" .حتقيػق :امػ دبػ العزيػػز ا ذلػ م . ( .ط ،بػػاك  :ا
الكاف العلمية باك ُٗٗٓ ،ـ).
الش ػػويذل ،ام ػ بػػن دل ػػمل" .ىل شػػذ الفح ػػوؿ ىليل حتقيػػق ار ػػق عػػن دل ػػم
األصػػوؿ" .حتقيػػق :أزت ػ دػػزك داذيػػة( .طُ ،عشػػق :ا الكاػػذ
العرىُٗٗٗ ،ـ).
الشػػويذل ،ام ػ بػػن دلػػمل" .القػػوؿ املفي ػ يف أ لػػة االجا ػػذ كالاقلي ػ ".
اصق ػ ػػق :دب ػ ػ ال ػ ػػرزتن دب ػ ػ ا ػ ػػذلق( .طُ ،الكوي ػ ػػا :ا القل ػ ػػم،
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ُّٔٗق).
الشويذل ،ام بن دلمل" .فػاح القػ ير"( .طُ ،عشػق :ا ابػن يلػا،
باك  :ا الكلم الةيف ُُْْ ،هػ).
الشاازم ،ىلبراهيم بن دلمل" .الابصرك يف أصوؿ الفقه" .اصقػق . :امػ
حاسن هياو( .طُ ،عشق :ا الفكرَُّْ ،ق).
الشػ ػاازم ،أب ػػو اتس ػػحذؽ ىلبػ ػراهيم ب ػػن دل ػػمل" .اللم ػػم يف أص ػػوؿ الفق ػػه".
(طِ ،باك  :ا الكاف العلمية ََِّ ،ـ)ػ.
ععرفػػة
ابػػن الص ػ  ،دلمػػذف بػػن دب ػ الػػرزتن" .عق عػػة ابػػن الص ػ
أا ػواع دلػػوـ ار ػ يث" اصقػػق :دب ػ اللةي ػ اهلمػػيم  -عػػذهر يذتسػػني
الفح ( ،طُ ،ا الكاف العلمية ََِِ ،ـ)
ابػػن الصػ  ،دلمػػذف بػػن دبػ الػػرزتن" .أ املفػػا كاملاسػػافا" ،حتقيػػق:
عوف ػػق دبػ ػ اهلل دبػ ػ الق ػػذ ( .طِ ،امل يا ػػة املا ػػو ك :عكاب ػػة العل ػػوـ
كاركم ََِِـ).
الةويف ،تسليمذف بن دب القوم" .شر خماصر الركاة" .اصقق :دب
اهلل بن دب اصاسن ال يمل( .طُ ،الاذشر :ع تساسة الرتسذلة،
ُٕٖٗـ).
دذب ػ ين ،ام ػ أعػػني بػػن دمػػر " .اصاػػذ دلػػى ال ػ املخاػػذ "( .طِ،
باك  :ا الفكرُِٗٗ ،ـ).
ابن دب الذ ،يوتس بن دب اهلل" .جذعم بيذف العلم كف له" .حتقيق:
أى األشبذؿ الزهام( .طُ ،الاسعو ية :ا ابن اجلوزم،
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ُْٗٗـ).
العليمني ،ام بن صذح" .األصوؿ عن دلم األصػوؿ"( .طُ ،ا ابػن
اجلوزمََِٗ ،ـ).
العليمػػني ،ام ػ بػػن صػػذح" .شػػر األصػػوؿ عػػن دلػػم األصػػوؿ" (طُ،
الريذض :ا ابن اجلوزمُُّْ ،هػ).
العراق ػػمل ،أبػ ػو ز د ػػة أزتػ ػ ب ػػن دبػ ػ ال ػػرحيم" .ال ي ػػث اهل ػػذعم ش ػػر رت ػػم
اجلواعم" .اصقق :امػ تػذعر حنػذزم( .طُ ،بػاك  :ا الكاػف
العلميةََِْ ،ـ).
العراقػػمل ،زيػػن ال ػ ين دب ػ الػػرحيم بػػن اراسػػني" .شػػر الابصػػرك كالاػػذيرك"
اصقػػق :دب ػ اللةي ػ اهلمػػيم ،عػػذهر يذتسػػني فح ػ ( .طُ ،بػػاك :
ا الكاف العلمية ََِِ ،ـ).
العاس ػػق ل ،أب ػػو الف ػ ػ أزتػ ػ ب ػػن دل ػػمل "ازه ػػة الاظ ػػر يف توا ػػيح خنب ػػة
الفك ػػر يف عص ػػةلح أهػ ػ األل ػػر" ،اصق ػػق :دبػ ػ اهلل ب ػػن ا ػػي اهلل
الرحيلمل( ،طُ ،الريذض :عةبعة تسفاُِِْ ،هػ) .
العةذ  ،حاسن بن ام " .حذشية العةذ "( .باك  :ا الكاف العلمية).
ػوؿ ً
ابن دقيػ  ،دلػمل بػن دقيػ " ،الو ً
ااػح يف أص ً
الفقػه" ،حتقيػق . :ىدبػ
ي
ى
اهلل بػ ػػن ىدب ػ ػ املحاسػ ػػن ال يػ ػػمل( ،طُ ،بػ ػػاك  :ع تساسػ ػػة الرتسػ ػػذلة،
ي
ُٗٗٗ ـ).
العي  ،امو بن أزت " .الباذية شر اهل اية"( .طُ ،باك  :ا
الكاف العلمية َََِ ،ـ).
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ال ػزايل ،أبػػو حذع ػ ام ػ بػػن ام ػ " .املاساصػػفى" ،حتقيػػق :ام ػ دب ػ
الاس ـ دب الشذيف( ،طُ ،ا الكاف العلميةُّٗٗ ،ـ).
ادػ ػ ػ ً
الف ٍق ً يَّ ػ ػػة"( ،ط:
ػودة ال ىقو ً ي
ال ػ ػػزم ،امػ ػ ػ صػ ػ ػ قمل ب ػ ػػن أزتػ ػ ػ " يع ٍو يتس ػ ػ ى
ُباك  :ع تساسة الرتسذلةََِّ ،ـ)
الفػرا  ،أبػو يعلػػى امػ بػػن اراسػني" .العػ ك يف أصػػوؿ الفقػه" .حتقيػػق:
أزت بن دلمل بن تسا املبذيمل( .طِ ،ب كف اذشرَُٗٗ ،ـ).
الفي ػػوعمل ،أزتػ ػ ب ػػن امػ ػ " .املص ػػبذ املا ػػا يف ري ػػف الش ػػر الكب ػػا"،
(باك  :املكابة العلمية).
ابن قايبة ،دب اهلل بن عاسلم" .الشعر كالشعرا "( .القذهرك :ا
ار يثُِّْ ،ق).
ابػػن ق اع ػػة ،عوفػػق ال ػ ين دب ػ اهلل بػػن أزت ػ  " .كاػػة الا ػػذظر" .حتقي ػػق:
ش ػػعبذف ام ػ ػ ىلمسذدي ػ ػ ( .طِ ،الاذش ػػر :ع تساسػ ػػة الريػٌ ػػذف للةبذدػ ػػة
كالاشر كالاوزيمََِِ ،ـ).
الق ػرايف ،أزت ػ بػػن ىل ي ػ " .الػػذ اك" .حتقيػػق :ام ػ حنػػمل ،تسػػعي أد ػرا ،
ام بو بزك( .طُ ،باك  :ا ال ر اإلتس عملُْٗٗ ،ـ).
الق ػرايف ،أزت ػ بػػن ىل ي ػ " .افػػذا األصػػوؿ يف شػػر اصصػػوؿ" حتقي ػق:
دذ ؿ أزت دب املوجػو  ،دلػمل امػ ععػوض( ،طُ ،عكػة :عكابػة
ازا البذزُٗٗٓ ،ـ).
القػػر يب ،ام ػ بػػن أزت ػ " .اجلػػذعم ألحكػػذـ الق ػرأف" .حتقيػػق :أزت ػ الػػذ كل
كىلبراهيم أ فيش( .طِ ،القذهرك :ا الكاف املصرية ُْٗٔ ،ـ).
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القػزكي  ،أزتػ بػػن فػذ " .ععنػػم عقػذيي الل ػة" ،اصقػػق :دبػ الاسػ ـ
هذ كف ( ،ا الفكرُٕٗٗ ،ـ).
ابن القيم ،ام بن أى بكر "ىلدػ ـ املػوقعني دػن العػذملني" ،حتقيػق:
أبػػو دبي ػ ك عش ػ و بػػن حاسػػن أؿ تسػػلمذف( .طُ ،الاسػػعو ية :ا
ابن اجلوزمُِّْ ،ق)
الكذتسػػذل ،أبػػو بكػػر بػػن عاسػػعو بػػن أزت ػ " .ب ػ اام الصػػاذام يف ترتي ػػف
الشراام"( ،طِ ،باك  :ا الكاف العلميةُٖٗٔ ،ـ).
الكل ػ ػػو ال ،اف ػ ػػوظ ب ػ ػػن أزتػ ػ ػ " .الام يػ ػ ػ يف أص ػ ػػوؿ الفق ػ ػػه" .حتقي ػ ػػق:
ال ػ ياو  :عفي ػ ام ػ أبػػو دمشػػة( .طُ ،الاسػػعو ية :عريػػز البحػػث
العلممل كىلحيذ الارائ اإلتس عمل جبذععة أـ القرلُٖٗٓ ،ـ).
جممم الل ة العربية بذلقذهرك" ،املعنم الوتسيط"( .عصر :ا ال دوك).
املػػر اكم ،دلػػمل بػػن تسػػليمذف" .الاحبػػا شػػر الاحريػػر يف أصػػوؿ الفق ػه".
حتقيق . :دب الرزتن اجلذين . ،دوض القرل . ،أزتػ الاسػرا .
(طُ ،الريذض :عكابة الرش َََِ ،ـ).
املق تسػػمل ،ام ػ بػػن عفلػػح" .أصػػوؿ الفقػػه" .حتقيػػق . :ف ػ بػػن ام ػ
الاس ى ىحذف( .طُ ،عكابة العبيكذف ُٗٗٗ ،ـ).
َّ
ابػ ػػن عاظػ ػػو  ،ام ػ ػ بػ ػػن عكػ ػػرـ" .لاسػ ػػذف العػ ػػر "( .طّ ،بػ ػػاك  :ا
صذ ُُْْ ،هػ).
ابن الانذ  ،ام بػن أزتػ الفاػوحمل" .شػر الكويػف املاػا" .اصقػق :امػ
الزحيلمل كازيه زتذ ( .طِ ،الاذشر :عكابة العبيكذفُٕٗٗ ،ـ).
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"األى ٍشبىذهي كالاَّظىذاًر ىدلىى ىعػ ٍذ ىه ً
ف
ابن جنيم ،زين ال ين بن ىلبراهيم املصرمٍ .
ى ي
ىى ىحاًٍيػ ىفػ ػةى" .حتقي ػػق :زيري ػػذ دمػ ػاا ( .طُ ،ب ػػاك  :ا الكا ػػف
أً ٍ
العلميةُٗٗٗ ،ـ).
اب ػػن جن ػػيم ،زي ػػن الػ ػ ين ب ػػن ىلبػ ػراهيم املص ػػرم" .البح ػػر الراا ػػق ش ػػر يا ػػز
ال قذاق"( .طِ ،عشق :ا الكاذ اإلتس عمل).
ػوؿ ً
الاملة ،دب الكػرا بػن دلػمل" ،الٍم َّػذ يف ًد ٍلػ ًم أيص ً
الف ٍق ًػه الٍ يم ىقػذ ى ًف".
ي
يى ي
(طُ ،الريذض :عكابة الرش ُٗٗٗ ـ)
الاملػة ،دبػ الكػػرا دلػمل" ،احتػذؼ كم البصػػذار بشػر كاػة الاػػذظر ".
(طٔ ،الريذض :عكابة الرش َُِِـ).
الاوكم ،مل بن شرؼ" .أ ا الفاول كاملفا كاملاسافا" .اصقق :باسػذـ
دب الوهذ ( .طُ ،عشق :ا الفكرَُْٖ ،هػ).
الا ػػوكم ،ػػم ب ػػن ش ػػرؼ" .الاقري ػػف كالاياس ػػا" .حتقي ػػق كتعلي ػػق :امػ ػ
دلمذف ا شا( .طُ ،باك  :ا الكاذ العرى ُٖٗٓ ،ـ).
الاياسذبو م ،ام بن ىلبراهيم" .اإلرتػذع البػن املاػذ " .حتقيػق :فػ ا دبػ
املاعم أزت ( .ط ،ُ .ا املاسلم للاشر كالاوزيم).
الاياسػػذبو م ،عاسػػلم بػػن ارنػػذج" .صػػحيح عاسػػلم" ،اصقػػق :ام ػ ف ػ ا
دب البذقمل( ،باك  :ا ىلحيذ ال ائ العرى).
الظ ػ ػػذهرم ،أب ػ ػػو ام ػ ػ دل ػ ػػمل ب ػ ػػن أزت ػ ػ ب ػ ػػن ح ػ ػػزـ " .تس ػ ػػذا اب ػ ػػن ح ػ ػػزـ
األا لاس ػ ػػمل" ،اصق ػ ػػق :ىلحاس ػ ػػذف دب ػ ػػذ ( ،طُ ،ب ػ ػػاك  :امل تساس ػ ػػة
العربية لل اتسذ كالاشرَُٖٗ ،ـ).
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