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 البحح ملخص

تٗاد ٖٚٛ املتعًل تٓاٚيت ايدزاض١ فسق١ٝ ايعالق١ ٚذدٚدٖا بني أذد أْٛاع االج
بتركٝل املٓاط ٚبني َكاؾد ايػسٜع١، َٔ خالٍ بٝإ املكؿٛد بتركٝل املٓـاط ٚأْٛاعـ٘،   
ٌٖٚ نٌ أْٛاع ؼكٝل املٓاط تعتُد ع٢ً َكاؾد ايػسٜع١؟ َٚت٢ ًَٜـصّ ايعًـِ مبكاؾـد    
 ايػسٜع١ يالجتٗاد يف ؼكٝل املٓاط؟ َٚت٢ ال ًٜصّ؟ َٔ خالٍ بعض األَث١ً ايفك١ٝٗ.

دزاض١ إٔ ايرتنٝص ع٢ً أِٖ أْٛاع االجتٗاد، ٖٚٛ ؼكٝل املٓاط، ٚإظٗاز ٚبّٝٓت اي
ايعالق١ بني ؼكٝـل املٓـاط َٚكاؾـد ايػـسٜع١، تمطـاِٖ يف تٛقـٝص املكاؾـد ايػـسع١ٝ         

 ٚأُٖٝتٗا ٚاغرتاطٗا يف بعض أْٛاع االجتٗاد.

 ٚأظٗست ايدزاض١ إٔ االجتٗاد يف ؼكٝل املٓاط مٍما اتفل عًٝـ٘ ايعًُـا٤، ٚال بمـدّ   
َٓ٘، فٗٛ اجتٗاد قسٚزٟ يالضتُساز يف إعطا٤ األذهاّ ايػسع١ٝ ملا ٜطتحد َٔ ْـٛاشٍ  

 فك١ٝٗ. 

ٚإذا َقعمفت َعسف١ اجملتٗد بتركٝل املٓاط فطتػٝب َكاؾد ايػـازع بايكـسٚز٠،   
ٚاالجتٗاد يف ؼكٝل املٓاط جص٤ ال ٜٓفؿٌ عٔ فِٗ ايٓـ يتطبٝك٘ تطبٝكًا ؾرٝرًا، ٚقد 

اــاط٧ قـٝاع َكاؾـد ايػـسٜع١ بـني املهًفـني، ٚؼسٜـ          ٜرتتب ع٢ً ؼكٝـل املٓـاط  
 ايٓؿٛف عٔ َٛاقعٗا.
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Abstract 

The study hypothesis and the relationship between its borders 

and is one of the types of diligence on the achievement of the 

purposes and assigned to the law, through a statement intended to 

achieve assigned and types, and do all kinds of achieving assigned 

depends on the purposes of the law? And when the flag is required 

for the purposes of Sharia diligence in achieving assigned? And 

when you do not have? Through some examples of jurisprudence . 

The study showed that a focus on the most important types of 

diligence, which is assigned to achieve, and show the relationship 

between the achievement of the purposes and assigned to the law, 

contribute to clarify the purposes of legitimacy, relevance and its 

requirement in some types of diligence . 

The study showed that diligence in achieving assigned to 

which scientists agreed upon, nor inevitable, it is necessary for the 

continued diligence in giving legitimacy to new provisions of the 

cataclysms of jurisprudence . 

If weakened know industrious Vsngab entrusted to achieving 

the purposes of the street necessarily, and diligence in achieving 

assigned an integral part of understanding the text to be applied 

properly applied, it may result in the achievement of the purposes 

of the loss assigned to the wrong law among taxpayers, and the 

distortion of texts for their positions. 
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 املكدمة:

اؿُد هلل زب ايعاملني، ؾاذب ايفكٌ ٚايعع١ُ ٚاؾـالٍ، ٚايؿـال٠ ٚايطـالّ    
اهلل بـ٘ اؿـل، ضـٝدْا قُـد ٚعًـ٢  يـ٘       ع٢ً أغسف اـًل، ٚضٝد املسضًني ايرٟ أبإ 

 ٚؾرب٘ ٚضًِ، ٚبعد:

ٜمعّد االجتٗاد َٔ املٛاقٝع األؾٛي١ٝ اهلا١َ اييت تٓاٚهلا اجملتٗدٕٚ يف َؤيفـاتِٗ،  
ٖٚٛ َٔ أدي١ ؾالذ١ٝ ايػـسٜع١ ٚاضـتُسازٖا، ٚإابـات َال٥ُـ١ ايػـسٜع١ يهـٌ شَـإ        

تـبِٗ، ٚزبـب بعـض    َٚهإ، ٚقد ذنس األؾٛيٕٝٛ عد٠ أْـٛاع يالجتٗـاد َفّؿـ١ً يف ن   
 األؾٛيٝني االجتٗاد بتركٝل املٓاط.

ٚاملطايع يف نتب أؾٍٛ ايفك٘ جيد َؿطًرات ؼكٝل املٓاط ٚؽسجي٘ ٚتٓكٝر٘ 
غا٥ع١ عٓد األؾٛيٝني، يهٓٗا مل تمسبب مبكاؾد ايػسٜع١ ٚنٝف١ٝ ؼكٝكٗا بػهٌ َباغس، 

 ٚال إظٗاز ايعالق١ بٝٓٗا.

ايعالق١ ٚذدٚدٖا بني أذد أْٛاع  ٖرا ايبرث قاٚي١ َٓٗح١ٝ يدزاض١ فسق١ٝ
االجتٗاد ٖٚٛ املتعًل بتركٝل املٓاط ٚبني َكاؾد ايػسٜع١، َٔ خالٍ بٝإ املكؿٛد 
بتركٝل املٓاط ٚأْٛاع٘، ٌٖٚ نٌ أْٛاع ؼكٝل املٓاط تعتُد ع٢ً َكاؾد ايػسٜع١؟ 

س ٖرا َٚت٢ ًَٜصّ ايعًِ مبكاؾد ايػسٜع١ يالجتٗاد يف ؼكٝل املٓاط؟ َٚت٢ ال ًٜصّ؟ أذن
 َٔ خالٍ بعض األَث١ً ايفك١ٝٗ اييت تبّٝٔ املكؿٛد ٚتّٛقر٘.

َٚا دفعين هلرٙ ايدزاضـ١ إٔ بعـض املعاؾـسٜٔ عٓـد ذنـسِٖ ملكاؾـد ايػـسٜع١        
ٜرنسْٚٗا دٕٚ قـٛابب قـّدد٠ َستبطـ١ باالجتٗـاد، خاؾـ١ إٔ َكاؾـد ايػـسٜع١ َـٔ         

ٗـاد، ٖٚـٛ ؼكٝـل    املؿطًرات املتعدد٠ املعاْٞ، ٚيعٌ ايرتنٝص عًـ٢ أٖـِ أْـٛاع االجت   
املٓاط ٚايتفسٜل بٝٓ٘ ٚبني تٓكٝص املٓـاط ٚؽسجيـ٘، ٚإظٗـاز ايعالقـ١ بـني ؼكٝـل املٓـاط        
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َٚكاؾد ايػسٜع١، تمطاِٖ يف تٛقٝص املكاؾد ايػسع١ٝ ٚأُٖٝتٗا ٚاغـرتاطٗا يف بعـض   
 أْٛاع االجتٗاد، ٚعدّ اغرتاطٗا يف أْٛاع أخس٣.

ؽسجي٘ ٚتٓكٝر٘، ٚأْٛاع االجتٗاد أتٓاٍٚ يف عثٞ ٖرا املكؿٛد بتركٝل املٓاط ٚ
باختؿاز، ٚعالق١ االجتٗاد بتركٝل املٓاط، ٚأذنس أْٛاع ؼكٝل املٓاط، َٚا املعتُد َٓٗا 
ع٢ً َكاؾد ايػسٜع١؟ ٚأّٚقص املفاِٖٝ باألَث١ً ايفك١ٝٗ، يٝتبني نٝف١ٝ ؼكٝل َكاؾد 

  ايػسٜع١، ذت٢ ال ٜبك٢ اؿدٜث عٔ َكاؾد ايػسٜع١ َٓفؿاًل عٔ األؾٍٛ.

 مشكلة الدراسة، وأسئلتها

تتُرٛز َػه١ً ايدزاض١ يف تٛقٝص املكؿٛد باملٓاط ٚتٓكٝر٘ ٚؽسجي٘، ٚأْٛاع 
ؼكٝل املٓاط، ٚايعالق١ بني ؼكٝل املٓاط َٚكاؾد ايػسٜع١، ٜٚتفسع َٔ املػه١ً فُٛع١ 

 أض١ً٦ ؼٍكل اهلدف، ٖٚٞ:

 ٓكٝر٘؟َا املكؿٛد باملٓاط؟ َٚا ٖٛ ؼكٝل املٓاط، ٚؽسجي٘، ٚت -1

 َا أْٛاع االجتٗاد؟ ٚنٝ  ٜهٕٛ ؼكٝل املٓاط أذدٖا؟ -2

َا أْٛاع ؼكٝل املٓاط؟ َٚت٢ ٜػرتط ايعًِ مبكاؾد ايػسٜع١ يف اجتٗاد ؼكٝل  -3
 املٓاط؟ َٚت٢ ال ٜمػرتط؟

 َا األَث١ً ايفك١ٝٗ اييت تٛقص املكؿٛد بعالق١ ؼكٝل املٓاط مبكاؾد ايػسٜع١؟ -4 

 أهداف الدراسة

، ٚايفسم ايبرث املكؿٛد باملٓاط، َٚا ٖٛ ؼكٝل املٓاط ٚؽسجي٘ ٚتٓكٝر٘ ٜمٛقص -1
 بني ٖرٙ املؿطًرات.

 ٜٗدف ايبرث ملعسف١ أْٛاع االجتٗاد، ٚنٝ  ٜهٕٛ ؼكٝل املٓاط أذدٖا؟ -2
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ٜمبّٝٔ ايبرث أْٛاع ؼكٝل املٓاط، َٚت٢ ٜمػرتط ايعًِ مبكاؾد ايػسٜع١ يف اجتٗاد  -3
 ػرتط؟؟ َٚت٢ ال ٜمؼكٝل املٓاط

بعالق١  ٜٗدف ايبرث إىل ايتعّسف ع٢ً بعض األَث١ً ايفك١ٝٗ اييت تٛقص املكؿٛد -4
 .ؼكٝل املٓاط مبكاؾد ايػسٜع١

 خطة الدراسة

قّطُت ايبرث إىل َكد١َ ٚأزبع١ َباذث، ٚخامت١، تٓاٚيت يف املكد١َ َػه١ً 
 ايدزاض١ ٚأض٦ًتٗا املساد عثٗا، ٚأٖداف ايبرث.

تعسٜ  ؼكٝل املٓاط ٚؽسجي٘ ٚتٓكٝر٘. أَا املبرث خّؿؿت املبرث األٍٚ ي
ايثاْٞ فحعًت٘ يف أْٛاع االجتٗاد ٚعالقتٗا بتركٝل املٓاط. ٚخّؿؿت املبرث ايثايث 
يبٝإ أْٛاع ؼكٝل املٓاط َٚت٢ ٜمػرتط ايعًِ مبكاؾد ايػسٜع١؟ ٚأفسدت املبرث ايسابع 

 يدزاض١ نٝف١ٝ ؼكٝل املكاؾد َٔ خالٍ األَث١ً ايفك١ٝٗ. 

 ٚختُت غامت١ فٝٗا أِٖ ايٓتا٥خ اييت تٛؾًت إيٝٗا.
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 املبحح األول: حتكيل املناط وخترجيه وتنكيحه

أتٓاٍٚ يف ٖرا املبرث َفّٗٛ ؼكٝل املٓاط عٓد األؾٛيٝني، فأعّسف املٓاط يػ١، 
اِ أعسف ؼكٝل املٓاط اؾطالذًا، ٚأذنس ذهِ ؼكٝل املٓاط، ٚأبّٝٔ املكؿٛد بتٓكٝص 

 يف أزبع١ فسٚع. ٘املٓاط ٚؽسجي

 الفرع األول: تعريف املناط لغة.

املٓاط يػ١: َٛقع ايٓٛط ٖٚٛ ايتعًٍل ٚاإليؿام َٔ ْاط ايػ٤ٞ بايػ٤ٞ أيؿك٘ 
ْٛطًا إذا عًكت٘. 1ٚعًٍك٘ ، ٖٚٛ َا ْٝب ب٘ ايػ٤ٞ، فٝكاٍ:ْمطت اؿبٌ بايٛتد، أْمٛط٘ َْ

ملٓاط َٛقع ايتعًٝل، َٚٓاط . فا3ٚاْتاط ب٘ تعًٍل ب٘ 2ٚاْتاط تعًل، ٚاألْٛاط املعايٝل،
 اؿهِ عٓد األؾٛيٝني عًٍت٘.

 الفرع الجاني: تعريف حتكيل املناط اصطالحًا 

ٙ(: "اعًِ 505اضتددّ األؾٛيٕٝٛ املٓاط ٚعٓٛا ب٘ ايع١ً، فكد قاٍ ايػصايٞ )ت:
أّْٓا ْعين بايع١ً يف ايػسعٝات َٓاط اؿهِ، أٟ َا أقاف ايػسع اؿهِ إيٝ٘ ْٚاط٘ ب٘ 

 ، فاملٓاط ٖٛ ايع١ً ٚايطبب.١َ4 عًٝ٘"ّْٚؿب٘ عال

( َع٢ٓ ؼكٝل املٓاط بكٛي٘: "ٖٛ ايٓعس يف َعسف١ ـ631ٖٚقد أٚقص اآلَدٟ )ت:
ايع١ً يف  ذاد ايؿٛز بعد َعسفتٗا يف ْفطٗا، ٚضٛا٤ ناْت َعسٚف١ بٓـ أٚ إمجاع أٚ 

ٝٗا، ، فتركٝل املٓاط ٜعين ؼدٜد ايع١ً باضتدساجٗا إٕ ناْت غري َٓؿٛف ع5ًاضتٓباط"
أٚ بتٓكٝرٗا إٕ ناْت َٓؿٛؾًا عًٝٗا ٚيهٔ عاج١ إىل تٗرٜب، ٚبٗرا ٜتِ ؼدٜد ايع١ً 

 اِ ايترٍكل َٔ ٚجٛد ايع١ً يف ايٓاشي١ اؾدٜد٠. 

( ؼكٝل املٓاط بكٛي٘: "ٚأَا ؼكٝل املٓاط فٗٛ ؼكٝل ـ684ٖٚعّسف ايكسايف )ت:
ع١ً يف ايسبا ٖٞ ايكٛت ايػايب، ايع١ً املتفل عًٝٗا يف ايفسع، َثاي٘: إٔ ٜمتفل ع٢ً إٔ اي
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ٚخيتً  يف ايسبا يف ايتني، بٓا٤ ع٢ً أْ٘ ٜكتات غايبًا يف األْديظ أٚ ال، ْعسًا إىل اؿحاش 
، أٟ ايٓعس 6ٚغريٙ، فٗرا ؼكٝل املٓاط، ٜٓعس ٌٖ ٖٛ قٍكل أّ ال بعد االتفام عًٝ٘؟"

د ٚتتركل يف ايفسع ٚايتأند َٔ إٔ ع١ً ايترسِٜ املتفل عًٝٗا عٓد ايكا٥ًني بٗا، تٛج
 اؾدٜد أّ ال، يٝأخر اؿهِ بٓا٤ ع٢ً ٖرا ايترٍكل.

( تفؿٌٝ جٝد يف تٛقٝص املكؿٛد بتركٝل املٓاط ٖٚٛ ـ728ٖٚالبٔ ت١ُٝٝ )ت:
َا ذنسٙ بكٛي٘: "إٔ ٜمعًٍل ايػازع اؿهِ مبع٢ٓ ُنًٞ فٝٓعس يف ابٛت٘ يف بعض األْٛاع أٚ 

ًت٘ اِ ٜكّٛ اجملتٗد بايتأند َٔ ابٛت ٖرٙ أٟ إٔ ٜسبب ايػازع اؿهِ بع 7بعض األعٝإ"
ايع١ً يف ايفسٚع اؾدٜد٠ "نأَسٙ باضتكباٍ ايهعب١، ٚنأَسٙ باضتػٗاد غٗٝدٜٔ َٔ زجايٓا 
ممٔ ْسق٢ َٔ ايػٗدا٤، ٚنترسمي٘ اـُس ٚاملٝطس، ٚنفسق٘ ؼًٌٝ ايُٝني بايهفاز٠، 

ْٛاع: ٌٖ ٖٞ مخس ٚنتفسٜك٘ بني اـًع ٚايطالم، ٚغري ذيو، فٝبك٢ ايٓعس يف بعض األ
ٚميني َٚٝطس ٚفد١ٜ أٚ طالم؟ٚيف بعض األعٝإ ٌٖ ٖٞ َٔ ٖرا ايٓٛع؟ ٌٖٚ ٖرا 

ٌٍ َسقٞ؟" ، ٖٚرا زبب ٚاقص باألَث١ً 8املؿًٞ َطتكبٌ ايكب١ً؟ ٖٚرا ايػدـ عد
 ايفك١ٝٗ يبٝإ َع٢ٓ ؼكٝل املٓاط، ٖٚٛ ايتأند َٔ ٚجٛد ايع١ً يف ايٓاشي١ اؾدٜد٠.

( إىل إٔ ؼكٝل املٓاط ٖٛ "ايٓعس ٚاالجتٗاد يف ـ793ٖٚذٖب ايتفتاشاْٞ )ت:
، ٖٚٛ حنٛ 9َعسف١ ٚجٛد ايع١ً يف  ذاد ايؿٛز بعد َعسفتٗا بٓـ أٚ إمجاع أٚ اضتٓباط"

 ايتعسٜ  املرنٛز عٓد اآلَدٟ ايطابل ي٘. 

( ؼكٝل املٓاط َٔ خالٍ األَث١ً ايفك١ٝٗ بكٛي٘:"أَا ـ794ٖٚعّسف ايصزنػٞ )ت:
ٜتفل ع٢ً ع١ًّٝ ٚؾ  بـٓـ أٚ إمجـاع، فٝحتٗـد يف ٚجٛدٖـا يف     ؼكٝل املٓاط فٗٛ إٔ 

ؾٛز٠ ايٓصاع، نتركٝل إٔ ايٓباؽ ضازم، ٚنإٔ ٜعًِ ٚجٛب ايؿال٠ إىل جٗـ١ ايكبًـ١   
ٚيهٔ ال ٜدزى جٗتٗا إال بٓٛع ْعس ٚاجتٗاد. مسٞ ب٘، ألٕ املٓاط ٖٚٛ ايٛؾ  عمًـِ  

، ٖٚرا زبـب أٜكـًا باألَثًـ١    10أْ٘ َٓاط ٚبكٞ ايٓعس يف ؼكٝل ٚجٛدٙ يف ايؿٛز٠ املع١ّٓٝ"
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ايفك١ٝٗ يتٛقٝص َفّٗٛ ؼكٝل املٓاط، ٚمل ٜتػّٝس تعسٜ  ؼكٝـل املٓـاط عٓـد األؾـٛيٝني     
غايبًا، فتعسٜفاتِٗ َتكازب١، يهٓٗا بني َٔ خيتؿس، ٚبني َٔ ّٜٛقـص ايتعسٜـ  باألَثًـ١    

 ايفك١ٝٗ.

عّسف٘ ( عٔ تعسٜ  األؾٛيٝني يتركٝل املٓاط فـ1250ٖٚمل خيسد ايػٛناْٞ )ت:
بكٛي٘:"إٔ ٜكع االتفام ع٢ً ع١ًّٝ ٚؾ  بٓـ، أٚ إمجاع، فٝمحتٗد يف ٚجٛدٖا يف ؾٛز٠ 
ايٓصاع، نتركٝل إٔ ايٓباؽ ضازم، ٚمسٞ ؼكٝل املٓاط ألٕ املٓاط ٖٚٛ ايٛؾ  عمًِ 

 .11أْ٘ َٓاط ٚبكٞ ايٓعس يف ؼكٝل ٚجٛدٙ يف ايؿٛز٠ املع١ٓٝ"

 حكم حتكيل املناط الفرع الجالح:

(: "ٖٚـٛ ممـا اتفـل عًٝـ٘     748ٝل املٓاط فٗٛ نُا قـاٍ ايـرٖ) )ت:  أَا ذهِ ؼك
ايٓاع نًـِٗ ْفـا٠ ايكٝـاع َٚثبتتـ٘، فـ ٕ اهلل إذا أَـس إٔ ٜطتػـٗد ذٚا عـدٍ فهـٕٛ          

 .12ايػدـ املعني َٔ ذٟٚ ايعدٍ ال ٜعًِ بايٓـ ايعاّ بٌ باجتٗاد خاف"

َـٔ  ٖٚٛ َا ْكً٘ ايصزنػـٞ عـٔ ايػصايـٞ بكٛيـ٘: "قـاٍ ايػصايـٞ: ٖٚـرا ايٓـٛع         
 .  13االجتٗاد ال خالف فٝ٘ بني األ١ُ٥"

ْٚـ ابٔ ت١ُٝٝ ع٢ً االتفام عًٝ٘ بكٛي٘:" ف ٕ ٖرا ايٓـٛع َـٔ االجتٗـاد َتفـل     
عًٝ٘ بني املطًُني، بٌ بني ايعكال٤ فُٝا ٜتبعْٛ٘ َٔ غسا٥ع دِٜٓٗ ٚطاع١ ٚال٠ أَٛزِٖ، 

 .14َٚؿاحل دْٝاِٖ ٚ خستِٗ"

"ٚاالجتٗاد يف ؼكٝل املٓاط مٍما اتفـل   فاتفام ايعًُا٤ ع٢ً ؼكٝل املٓاط أَس قطّٛ
عًٝ٘ املطًُٕٛ، ٚال بمّد َٓ٘، نرهِ ذٟٚ عدٍ باملثٌ يف جـصا٤ ايؿـٝد، ٚناالضـتدالٍ    

، فٗٛ اجتٗاد َتفل عًٝ٘، ٚقسٚزٟ ال بـّد َٓـ٘   15ع٢ً ايهعب١ عٓد االغتباٙ ٚحنٛ ذيو"
 يالضتُساز يف إعطا٤ األذهاّ ايػسع١ٝ ملا ٜطتحد َٔ ْٛاشٍ فك١ٝٗ.
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ا ْطب٘ ايػٛناْٞ يًػصايٞ زابطًا بٝٓ٘ ٚبني ايكٝاع بكٛي٘: "ٖٚرا ايٓٛع َٔ ٖٚٛ َ
، 16االجتٗاد ال خالف فٝ٘ بني األ١َ، ٚايكٝاع كتً  فٝ٘، فهٝ  ٜهٕٛ ٖرا قٝاضًا"

فاالتفام ع٢ً ؼكٝل املٓاط أنثس َٔ االتفام ع٢ً ايكٝاع، فتركٝل املٓاط أع٢ً َٔ 
 تٗد عاج١ إيٝ٘.ايكٝاع َٔ ذٝث ايثبٛت ٚاؿح١ٝ، ٚاجمل

 الفرع الرابع: تنكيح املناط وخترجيه

تٓكٝص املٓاط: ايتٓكٝص يف ايًػ١ ايتٗرٜب ٚايتؿف١ٝ، ٖٚٛ اختؿاز ايًفغ َع 
 . 17ٚقٛح املع٢ٓ

ٚتٓكٝص املٓاط إٔ ٜثبت ايػازع اؿهِ عكٝـب أٚؾـاف، فٝـٓكص اجملتٗـد ايعًـ١،      
٘ إىل ايفـسع، فتٓكـٝص املٓـاط    فًٝػٞ َا ال ٜؿص يالعتباز، ٜٚعترب ايباقٞ ٜٚعدٟ اؿهِ ب

ٜهٕٛ يف ايعًٌ املٓؿٛف عًٝٗـا، يهـٔ خايطٗـا ؾـفات ال تؿـًص يًتعًٝـٌ، فٝكـّٛ        
، فتٓكٝص املٓاط "إٔ ٜهٕٛ ايٛؾـ  املعتـرب يف   18اجملتٗد ب ضكاط َا ال َدخٌ ي٘ يف ايع١ًٝ

اؿهِ َرنٛزًا َع غريٙ يف ايٓـ، فٍٝٓكص باالجتٗاد ذتـ٢ ميّٝـص َـا ٖـٛ َعتـرب ممـا ٖـٛ        
بتٗرٜب ايعًـ١ ٚتؿـفٝتٗا ب يػـا٤ َـا ال ٜؿـًص يًتعًٝـٌ       ، فتٓكٝص املٓاط ٜهٕٛ 19ٞ"ًَػ

 ٚاعتباز ايٛؾ  ايؿاحل يًتعًٌٝ.

ٜكـسب   ٚقؿ١ األعسابٞ املػـٗٛز٠ َـٔ ٖـرا ايبـاب، ذٝـث جـا٤ إىل ايـٓ)        
:"أعتـل  ؾدزٙ، ٖٚٛ ٜكٍٛ: ًٖهت ٚقعت ع٢ً أًٖٞ يف ْٗاز زَكإ، فكاٍ ي٘ ايٓ) 

ًا، ٚنٕٛ املٛط٠٤ٛ شٚج١، ٚنْٛ٘ جا٤ ٜكسب ؾـدزٙ َـثاًل، نًـٗا    ، فهْٛ٘ أعساب20ٝزقب١"
أٚؾاف ال تؿًص يًتعًٝـٌ فتمًػـ٢، فًـٛ ٚطـ٤ٞ ذكـسٟ شٚجتـ٘ أٚ ضـسٜت٘ يف ْٗـاز         

 زَكإ ٚجا٤ بطُأ١ْٓٝ ٜطأٍ عُا جيب عًٝ٘ ألجٝب بٛجٛب ايهفاز٠.

:" أيكٖٛا َٚا ذٛهلـا فـاطسذٛٙ   أٜكًا يف قٛي٘  َٚثاٍ ايفأز٠ اييت تكع يف ايطُٔ
َٔ أَث١ً تٓكٝص املٓاط "ف ٕ اؿهِ يٝظ كؿٛؾًا بتًـو ايفـأز٠ ٚذيـو    21ٚنًٛا مسٓهِ"
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فايؿٛاب يف ٖرا َا عًٝ٘ األ٥ُـ١ املػـٗٛزٕٚ: إٔ    …ايطُٔ، ٚال بفأز املد١ٜٓ ٚمسٓٗا
اؿهِ يف ذيو َعًٍل باـبٝث ايرٟ ذّسَ٘ اهلل، إذا ٚقع يف ايطُٔ ٚحنٛٙ َٔ املا٥عـات،  

ٚذسّ عًٝٓا اـبا٥ث، ف ذا عًٍكٓا اؿهِ بٗـرا املعٓـ٢ نٓـا قـد      ألٕ اهلل أباح يٓا ايطٝبات
ٌَ ايطّٝـب      اّتبعٓا نتاب اهلل، ف ذا ٚقع اـبٝث يف ايطٝب ُأيكٞ اـبٝث َٚـا ذٛيـ٘، ُٚأَنـ

ذهـِ يف   ، ٖٚرا ٜدٍ ع٢ً إٔ تٓكٝص املٓاط ٖٛ "إٔ ٜهٕٛ ايسضٍٛ "22نُا أَس ايٓ) 
إٔ ٜمٍٓكص َٓاط اؿهِ يٝعًِ ايٓـٛع ايـرٟ    َعّٝٔ ٚقد عًِ إٔ اؿهِ ال خيتـ ب٘، فريٜد

 ، ٖٚرا دٚز اجملتٗد ٖٚٛ عٌُ ٜطبل ؼكٝل املٓاط.23ذهِ فٝ٘"

عٓد عدّ ذنس ايع١ً أٟ 24أَا ؽسٜخ املٓاط فٗٛ تعٝني ايع١ً مبحسد إبدا٤ املٓاضب١
، ألْ٘ ٜعتُد ع٢ً ايع١ً َٚد٣ 25ايٓعس يف تعّسف ع١ًٍٝ اؿهِ باالضتٓباط ٖٚٛ نايكٝاع

ايفسع ٖٚٛ"زاجع إىل إٔ ايٓـ ايّداٍ ع٢ً اؿهِ مل ٜتعسض يًُٓاط، فهأْ٘  ؼككٗا يف
، ف"ايكٝاع احملض، بإٔ ٜٓـ 26أخسد بايبرث ٖٚٛ االجتٗاد ايكٝاضٞ ٖٚٛ َعًّٛ"

ع٢ً ذهِ يف أَٛز قد ٜعٔ أْ٘ خيتـ اؿهِ بٗا فٝطتدٍ ع٢ً إٔ غريٖا َثًٗا، إَا 
ايديٌٝ ع٢ً إٔ ايػازع عًٍل اؿهِ  الْتفا٤ ايفازم; أٚ يالغرتاى يف ايٛؾ  ايرٟ قاّ

،، ف ذا غاب ذنس ايع١ً اجتٗد اجملتٗد يف اضتٓباط 27ب٘ يف األؾٌ; فٗرا ٖٛ ايكٝاع"
 ايع١ً ٚؼدٜدٖا، ٚفاٍ االختالف فٝ٘ ٚاضع ٖٚٛ َسذ١ً ضابك١ يتركٝل املٓاط.

 املبحح الجاني: أنواع االجتهاد وعالقتها بتحكيل املناط

جتٗاد إىل أْٛاع االا١ فُٝا ٜتعًل بتركٝل املٓاط قّطِ بعض األؾٛيٝني اال  
ٚتٓكٝر٘ ٚؽسجي٘ "ٚاالجتٗاد برٍ ايٛضع يف طًب ايػسض، ٖٚٛ ع٢ً االا١ أقسب: 

 .28ؼكٝل املٓاط، ٚتٓكٝص املٓاط، ٚؽسٜخ املٓاط"

ٚذٖب بعض األؾٛيٝني إىل إٔ االجتٗاد ٜهتٌُ بٛجٛد ؼكٝل املٓاط ٚتٓكٝر٘ 
ْٛاع ايثالا١ ؼكٝل املٓاط، ٚتٓكٝص املٓاط، ٚؽسٜخ املٓاط، ٖٞ ٚؽسجي٘ فتُع١ "ٖٚرٙ األ
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، يف إغاز٠ َِٓٗ إىل تداخًٗا أذٝاًْا، ٚأْٗا فتُع١ قد تهٕٛ يف اجتٗاد 29مجاع االجتٗاد"
االجتٗاد فٚاذد، ٚإٔ تٓٛعٗا ال ٜكتكٞ بايكسٚز٠ تكطِٝ االجتٗاد إىل االا١ أْٛاع، 

تٓكٝر٘ ٚؽسجي٘، ألٕ ايع١ً إَا َٓؿٛف عًٝٗا ٜتركل َٔ االجتٗاد يف ؼكٝل املٓاط ٚ
فترتاد إىل تٓكٝص ٚتٗرٜب، ٚإَا غري َٓؿٛف عًٝٗا فترتاد إىل ؽسٜخ، ٚيف اؿايتني 
ال بّد َٔ ايترٍكل َٔ اْطبام ايع١ً ع٢ً ايٓاشي١ اؾدٜد٠، ٖٚرٙ األْٛاع ايثالا١ قد 

 تهٕٛ َتفسق١ ٚقد تتداخٌ أذٝاًْا.

ؼكٝل املٓاط ع٢ً أْ٘ أِٖ أْٛاع االجتٗاد، ٜٚٓعس أغًب األؾٛيٝني إىل  
ٚأْ٘ ايثُس٠ املسج٠ٛ َٔ االجتٗاد ف"ؼكٝل املٓاط إٔ ٜمعٌُ بايٓـ ٚاإلمجاع، ف ٕ اؿهِ 
َعًٍل بٛؾ  حيتاد يف اؿهِ ع٢ً املعني إٔ ٜعًِ ذيو ايٛؾ  فٝ٘، نُا ٜعًِ إٔ اهلل 

غاٖد ميهٔ تعٝني نٌ  أَسْا ب غٗاد ذٟٚ عدٍ َّٓا، ٚممٔ ْسق٢ َٔ ايػٗدا٤، ٚيهٔ ال
 .30ال؟" املعٝٓني: ٌٖ ِٖ َٔ ذٟٚ ايعدٍ املسقٝني أّ فٝرتاد إٔ ٜعًِ يف ايػٗٛد

أٟ إٔ االجتٗاد يف فِٗ َع٢ٓ ايعداي١ خاقع يتػّٝس ايصَإ ٚاملهإ، ٖٚٛ اجتٗاد 
دا٥ِ َتحّدد إلابات ؾالذ١ٝ ايػسٜع١ يهٌ شَإ َٚهإ، فُا ٜطسأ ع٢ً َٛاؾفات 

َٔ األَٛز ايكاب١ً يًتػّٝس، ٚع٢ً اجملتٗد إٔ ٜطّبل ٖرا املع٢ٓ ع٢ً  ايعداي١ يف اإلْطإ
ايػٗٛد يف نٌ ْاشي١، ٖٚرا ٖٛ االجتٗاد يف ؼكٝل املٓاط، أٚ َا اؾطًص عًٝ٘ بعض 

 املعاؾسٜٔ باالجتٗاد ايتٓصًٜٞ. 

فال بمّد َٔ ؼكٝل املٓاط يفِٗ ايٓـ ايػسعٞ "ف ٕ ايػازع غا١ٜ َا ٜمُهٓ٘ بٝإ 
مسا٤ ايعا١َ ايه١ًٝ اِ ٜمرتاد إىل َعسف١ دخٍٛ َا ٖٛ أخـ َٓٗا ؼتٗا األذهاّ باأل

، فاالجتٗاد ٜبدأ بفِٗ ايٓـ ايػسعٞ بػهٌ عاّ، اِ تٓصٌٜ 31َٔ األْٛاع ٚاألعٝإ"
ايٓـ ع٢ً نٌ جص١ٝ٥ جدٜد٠ يًتأند َٔ اْطبام ايع١ً عًٝٗا "ٚأَا اؾص٥ٝات فٗرٙ ال 

، ٖٚٛ 32االجتٗاد املط٢ُ بتركٝل املٓاط" ميهٔ ايٓـ ع٢ً أعٝاْٗا بٌ ال بمّد فٝٗا َٔ
 اجتٗاد َطًٛب نًُا جّدت ْاشي١.
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ٚقد فّؿٌ ايػاط) أْٛاع االجتٗاد بطسٜك١ َستبط١ باْكطاع االجتٗاد َٔ عدَ٘ 
 ٚأْ٘ ع٢ً قطُني:

 ايكطِ األٍٚ: االجتٗاد ايرٟ ال ميهٔ إٔ ٜٓكطع.

 ٚايكطِ ايثاْٞ: االجتٗاد ايرٟ ميهٔ إٔ ٜٓكطع.

"أذدُٖا: ال ميهٔ إٔ ٜٓكطع ذت٢  االجتٗاد بتركٝل املٓاط بكٛي٘:ٚبّٝٔ عالق١ 
. 33ٜٓكطع ايتهًٝ ، ٚذيو عٓد قٝاّ ايطاع١. ٚايثاْٞ: ميهٔ إٔ ٜٓكطع قبٌ فٓا٤ ايدْٝا"

ٖٚرا َا ذنسٙ ايكسايف ايطابل يًػاط) بكٛي٘: "ٖٚرا ايٓٛع َٔ ؼكٝل املٓاط ٖٛ االجتٗاد 
ٌ ايتهًٝ  ٚذيو عٓد قٝاّ ايطاع١، غالف ايرٟ ال ميهٔ إٔ ٜٓكطع ذيت ٜٓكطع أؾ

ايٓٛع األٍٚ َٔ ؼكٝل املٓاط، ٚغالف ؽسٜخ املٓاط ٚتٓكٝص املٓاط ف ْٗا َٔ أفساد 
 .34"االجتٗاد ايرٟ ميهٔ إٔ ٜٓكطع قبٌ فٓا٤ ايدْٝا

ٜٚػسح ايػاط) ٖٓا َطأي١ اْكطاع االجتٗاد ٚجـٛاش خًـٛ ايعؿـس َـٔ فتٗـد،      
الجتٗاد بايٛؾ  األٍٚ)ايرٟ ال ٜٓكطع( فال جيٛش تٛقـ   فٝكسز أْ٘ إذا نإ املكؿٛد ا

االجتٗاد ٚبايتـايٞ ال جيـٛش خًـٛ ايعؿـس َـٔ فتٗـد، ٚإذا نـإ املكؿـٛد االجتٗـاد          
بايٛؾ  ايثاْٞ )ايرٟ ميهٔ إٔ ٜٓكطع( فٝحٛش إٔ ٜتٛق  االجتٗاد ٚبايتايٞ جيـٛش إٔ  

 خيًٛ ايعؿس َٔ فتٗد.

 يٞ:ٚتفؿٌٝ ايكٍٛ يف نٌ قطِ ع٢ً ايٓرٛ ايتا

 ايكطِ األٍٚ: االجتٗاد ايرٟ ال ميهٔ إٔ ٜٓكطع.

ٜبدأ ايػاط) يف ايتفؿٌٝ ٜٚسبب بني ْٛع االجتٗاد ايرٟ ال ميهٔ إٔ ٜٓكطع، 
ٜٚٓـ ع٢ً أْ٘ االجتٗاد يف ؼكٝل املٓاط، فٝكٍٛ: "فٗٛ االجتٗاد املتعًل بتركٝل املٓاط، 

ٕ ٜثبت اؿهِ مبمدزن٘ ، ٜٚػسذ٘ بكٛي٘:"أ35ٖٚٛ ايرٟ ال خالف بني األ١َ يف قبٛي٘"
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، فاالجتٗاد ٖٓا ٖٛ برٍ اؾٗد يف تطبٝل 36ايػسعٞ يهٔ ٜبك٢ ايٓعس يف تعٝني قً٘"
ضٛا٤ ابت بٓـ )تٓكٝص املٓاط(  _اؿهِ )تعٝٝٓ٘( أٟ إعطا٤ اؿهِ يهٌ ْاشي١ جدٜد٠ 

 ع٢ً اؾص٥ٝات ايفسع١ٝ. _أّ بػري ْـ )ؽسٜخ املٓاط( 

َٗدمٚا ٚميّثٌ بكٛي٘ تعاىل:  ِْ ََٚأْغ ُْٓه ََ  ٍُ ٣َْٚ َعْد َذ
، فايٓـ ٜٛجب إٔ ٜهٕٛ 37

ايػاٖد عداًل فٝحب ؼدٜد َع٢ٓ ايعداي١ اييت هلا طسٜكإ أع٢ً ٚأد٢ْ، اِ تعٝني َٔ 
، ٖٚرا ٖاّ يف ؼكٝل َكاؾد ايػسٜع١، ٚإٔ ايػسٜع١ ؾاؿ١ 38ذؿًت فٝ٘ ؾف١ ايعداي١

ٜد َٛاؾفات يهٌ شَإ َٚهإ، فاالجتٗاد يف ؼكٝل املٓاط ٖٓا ٜتٛق  ع٢ً ؼد
ايػاٖد ذطب ايعمسف اؾدٜد، أَا ايٓـ فٝٛجب اإلغٗاد عٔ طسٜل ايػٗٛد ٖٚرا 
 اابت ال ٜتػري، َع ٚجٛب االجتٗاد املكاؾدٟ يف ؼدٜد َٛاؾفات ايػاٖد املكبٛي١.

َٚٔ األَث١ً أٜكًا: ايفكس، ٚايٓفك١، ٚغريٖا َٔ أَٛز فٝٗا ذّد أع٢ً ٚذّد أد٢ْ، 
يف ذاٍ املَٓفل عًٝ٘ ٚاملَٓفل، ٚذاٍ ايٛقت إىل غري ذيو َٔ فاجملتٗد "َفتكس إىل ايٓعس 

، يٝؿٌ ايػاط) 39األَٛز اييت ال تٓكبب عؿس، ٚال ميهٔ اضتٝفا٤ ايكٍٛ يف  ذادٖا"
إىل قسٚز٠ ايٓعس املكاؾدٟ، ٚإٔ ايتكًٝد ٖٓا ال ٜهفٞ"فال ميهٔ إٔ ٜطتػ٢ٓ ٖٓا 

ف١ يف ْفطٗا مل ٜتكّدّ هلا ْعري، بايتكًٝد... ألٕ نٌ ؾٛز٠ َٔ ؾٛز ايٓاشي١، ْاشي١ َطتأْ
، 40ٚإٕ تكّدّ هلا يف ْفظ األَس فًِ ٜتكّدّ يٓا، فال بّد َٔ ايٓعس فٝٗا باالجتٗاد"

فاالجتٗاد ٖٓا قسٚزٟ يًترٍكل َٔ اْطبام ايع١ً ع٢ً ايٓاشي١ اؾدٜد٠، ٖٚٛ اجتٗاد 
يف نٌ  "ألٕ ٖرا ايٓٛع اـاف َٔ ؼكٝل املٓاط ُنًَٞتهسز ٚدا٥ِ ال ميهٔ إٔ ٜٓكطع 

شَإ، عاّ يف مجٝع ايٛقا٥ع، أٚ أنثسٖا، فًٛ فسض ازتفاع٘ الزتفع َععِ ايتهًٝ  
 .41ايػسعٞ أٚ مجٝع٘، ٚذيو غري ؾرٝص"
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ٜٚكسب َثاًل نريو ملا فٝ٘ ذه١َٛ َٔ أزٚؽ اؾٓاٜات، ٚقِٝ املتًفات َطتداًل 
بإٔ "ايػسٜع١ مل تٓـ ع٢ً ذهِ نٌ جص١ٝ٥ ع٢ً ذدتٗا ٚإمنا أتت بأَٛز ن١ًٝ، 

 .42عبازات َطًك١ تتٓاٍٚ أعدادًا ال تٓرؿس"ٚ

ٖٚرا االجتٗاد ٖٛ ايرٟ ال ٜٓكطع أبدًا، فٝحب االجتٗاد يف ؼدٜد َع٢ٓ ايعداي١ 
ٚايفكس، ٚايٓفك١، ٚاألزٚؽ، ٚغريٖا َٔ َؿطًرات ٚقكاٜا غسع١ٝ، مبا حيكل املكؿد 

ايٓـ  ايػسعٞ املكؿٛد َٔ تطبٝل ايٓـ بتٓصًٜ٘ ع٢ً اؿٛادث اؾدٜد٠، ٚبٗرا ٜبك٢
ؾاؿًا يًتطبٝل َُٗا تػريت ايعسٚف ٚتباعدت األشَإ، فُكداز ايفكس يف ايكسٕ 
األٍٚ قد خيتً  عٓ٘ يف ايكسٕٚ ايالذك١ ٖٚهرا، َٚكداز ايٓفك١ قد خيتً  َٔ قسٕ 

 آلخس، َٚٔ بًد آلخس، ٚؽتً  أْعاز اجملتٗدٜٔ يف ؼدٜدٙ.

، ٖٚٛ ايرٟ ال ميهٔ إٔ ٖٚرا اجتٗاد يف ؼكٝل املٓاط ايعاّ املتعًل باألْٛاع
ٜٓكطع، إذ األذداث َتحدّد٠ تتطًب اجتٗادًا يف ؼكٝل املٓاط أٟ تعٝني قٌ اؿهِ 
ايػسعٞ، ٖٚرا ال ٜتٛق  ايٓعس فٝ٘ ع٢ً غسٚط نثري٠ بٌ "اؿاؾٌ أْ٘ ال بّد َٓ٘ 

، فٗٛ َٝطٛز 43بايٓطب١ إىل نٌ ْاظس ٚذانِ َٚفت، بٌ بايٓطب١ إىل نٌ َهً  يف ْفط٘"
ٖٛ قسٚزٟ إلابات ؾالذ١ٝ ْؿٛف ايػسٜع١ يهٌ شَإ َٚهإ، بٌ يًُحتٗد ٚ

ٚميهٔ إٔ ٜتركل ٖرا االجتٗاد يهٌ َهً  فُٝا خيؿ٘، ألٕ املطًِ ايعاَٞ إذا مسع 
إٔ ايصٜاد٠ يف ايؿال٠ ضًٗٛا َٔ غري جٓظ أفعاٍ ايؿال٠ إٕ ناْت ٜطري٠ فُػتفس٠، ٚإٕ 

٘ إٔ ٜٓعس ذت٢ َٜسد ايصٜاد٠ إىل ناْت نثري٠ فال، فٛقعت ي٘ يف ؾالت٘ شٜاد٠، فال بد ي
 . 44أذد ايكطُني، ف ذا تعّٝٔ ي٘ قطُٗا ؼٍكل ي٘ َٓاط اؿهِ فأجساٙ عًٝ٘

ٚإذا َقعمفت َعسف١ اجملتٗد بتركٝل املٓاط فطتػٝب َكاؾد ايػازع بايكسٚز٠، 
فاالجتٗاد ٜبدأ بايٓعس يف األدي١ ايػسع١ٝ ٚفُٗٗا َٚعسف١ عًًٗا، اِ ؼكٝل املٓاط، فال 

 . 45عٔ االجتٗاد يف ؼكٝل املٓاط املٓاضب يهٌ غدـَٓاف 
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ٚال ٜمهتف٢ بايتكًٝد ٖٓا، بٌ ايتكًٝد قاز َٚٓاف ملكاؾد ايػسٜع١ فتردٜد 
ايفكٗا٤ ضابكًا ملكداز ايٓفك١ قد ٜهٕٛ قازًا يٓا إذا انتفٝٓا بايتكًٝد، ٚاأَلٚىل إٔ تكتؿس 

إلفاد٠ يف فِٗ ٚاقعِٗ، ال ايتُطو َعسفتٓا ملكداز ايٓفك١ احملّدد عٓد ايفكٗا٤ ضابكًا ع٢ً ا
 بكٛهلِ يف ٖرٙ اؾص١ٝ٥.

ٚاالجتٗاد يف ؼكٝل املٓاط ٖٓا جيب يف نٌ ذهِ غسعٞ ٚإٕ نإ اؿهِ قد 
اجتٗد فٝ٘ َٔ قبٌ، فاالجتٗاد ايطابل ال ميٓع االجتٗاد اؿايٞ، فُكداز ايٓفك١ أٚ ايفكس 

ًٓفك١ ٚايفكس ذّد أع٢ً ٚذّد يف ٚاقعٓا كتً  عٔ َكدازُٖا يف ايكسٕ األٍٚ َثاًل، فً
أد٢ْ، ٚتٓصٌٜ ايٓـ ع٢ً املهً  ال بّد َٔ االجتٗاد فٝ٘، ٚقسٚز٠ َساعا٠ َكاؾد 

 ايػازع َٔ ايٓـ ايػسعٞ.

ٜٚمُهٔ ايتكًٝد عٓد االجتٗاد يف ؼكٝل املٓاط إذا نإ َتٛجًٗا ع٢ً األْٛاع "ٚقد 
األٚيٕٛ َٔ ؼكٝل  ٜهٕٛ َٔ ٖرا ايٓٛع َا ٜؿص فٝ٘ ايتكًٝد، ٚذيو مما اجتٗد فٝ٘

املٓاط إذا نإ َتٛجًٗا ع٢ً األْٛاع ال ع٢ً األغداف املع١ّٓٝ، نامَلثٌ يف جصا٤ ايؿٝد، 
، ٖٚرا ظاٖس يف 46ف ٕ ايرٟ جا٤ يف ايػسٜع١ قٛي٘ تعاىل: "فحصا٤ َثٌ َا قتٌ َٔ ايَّعِ"

كتٍٛ، نهٕٛ اعتباز املثٌ، إال إٔ املثٌ ال بّد َٔ تعٝني ْٛع٘، ٚنْٛ٘ َثاًل هلرا ايٓٛع امل
ََثاًل يًػصاٍ، ٚايعٓام َثاًل يألزْب" ََثاًل يًكبع، ٚايعٓص   .47ايهبؼ 

ْٚالذغ ٖٓا ايتفسٜل بني َا ال ٜؿص فٝ٘ ايتكًٝد ٚجيب االجتٗاد فٝ٘ دا٥ًُا، ٖٚٛ 
ؼكٝل املٓاط ايعاّ املتعًل باألْٛاع، ٖٚٛ ايرٟ ال ٜٓكطع االجتٗاد فٝ٘، ٖٚٛ نثري 

َكاؾد ايػسٜع١ َٔ تٓفٝر اؿهِ، ٚبني َا ٜؿص ايتكًٝد  َٚتحّدد َٚعتُد ع٢ً َساعا٠
فٝ٘ ٖٚٛ ؼكٝل املٓاط ايعاّ املتعًل باألغداف فُٝهٔ إٔ ٜٓكطع ٜٚتٛق  االجتٗاد فٝ٘ 

 ٖٚٛ قًٌٝ.

 ايكطِ ايثاْٞ: االجتٗاد ايرٟ ميهٔ إٔ ٜٓكطع، ٖٚرا االجتٗاد ي٘ االا١ أْٛاع: 
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 أذدٖا: تٓكٝص املٓاط. 

 ط.ٚايثاْٞ: ؽسٜخ املٓا

 ٚايثايث: ٖٛ ْٛع َٔ ؼكٝل املٓاط املتكدّ ايرنس، ألْ٘ قسبإ:

أذدُٖا: َا ٜسجع إىل األْٛاع ال إىل األغداف، نتعّٝٔ ْٛع املثٌ يف جصا٤ 
 ايؿٝد، ْٚٛع ايسقب١ يف ايعتل يف ايهفازات، َٚا أغب٘ ذيو. 

ااُْٝٗا: َـا ٜسجـع إىل ؼكٝـل َٓـاط فُٝـا ؼٍكـل َٓـاط ذهُـ٘ )ؼكٝـل املٓـاط           
 اف(.اـ

. 48فهٍإٔ ؼكٝل املٓاط ع٢ً قطُني: ؼكٝل عاّ، ٚؼكٝل خاف َٔ ذيو ايعاّ
 ٚأتٓاٍٚ تفؿٌٝ أْٛاع ؼكٝل املٓاط يف املبرث ايكادّ.

 املبحح الجالح: أنواع حتكيل املناط واشرتاط العلم مبكاصد الشريعة

ذٖب بعض َٔ فّؿٌ أْٛاع ؼكٝل املٓاط َٔ األؾٛيٝني إىل تكطـُٝ٘ يٓـٛعني   
ٙ( ايرٟ قاٍ:"أَا ؼكٝـل املٓـاط فٓٛعـإ: أذـدُٖا: ال ْعـسف يف      428عهربٟ )ت:ناي

جٛاشٙ خالفًا، ٖٚٛ إٔ تهٕٛ ايكاعد٠ ايه١ًٝ يف األؾـٌ فُعـًا عًٝٗـا، ٚجيتٗـد عًـ٢      
ؼكٝكٗا يف ايفسع، َثاي٘: تعٝني اإلَاّ ايعدٍ، ٚقدز ايهفا١ٜ يف ايٓفكـات، ٚحنـٛ ذيـو،    

َعًًَٛا، يهٔ تعّرزت َعسف١ ٚجـٛدٙ يف  ذـاد ايؿـٛز    ٜعّبس عٓ٘ بتركٝل املٓاط إذا نإ 
، ؾرٝص إٔ َكاؾد ايػـسٜع١ مل  49فاضتدٍ عًٝ٘ إلَازات، ٖٚرا َٔ ؾٛز٠ نٌ غسٜع١"

تمرنس ٖٓا ْؿًا، يهٔ ايكاعد٠ ايه١ًٝ اجملُع عًٝٗا ٖٞ َكؿد غسعٞ، ٚعٌُ اجملتٗـد إٔ  
دساد ايكاعـد٠ ايهًٝـ١   جيتٗد يف ايتأند َٔ ؼكٝكٗا يف ايفسع، ٚحيتاد ٖرا ايٓٛع إىل اضت

 ٖٚٞ َكاؾد ايػازع َٔ ايٓـ.
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ٖٚرا َا أٍندٙ ابٔ قدا١َ بكٛي٘: "أَا ؼكٝل املٓاط فٓٛعإ: أٚهلُا: ال ْعـسف يف  
جٛاشٙ خالًفا، َٚعٓاٙ: إٔ تهٕٛ ايكاعـد٠ ايهًٝـ١ َتفًكـا عًٝٗـا، أٚ َٓؿٛؾلـا عًٝٗـا،       

بكس٠ٌ، يكٛي٘ تعـاىل: "فحـصا٤ٌ   ٚجيتٗد يف ؼكٝكٗا يف ايفسع، َٚثاي٘: قٛيٓا يف محاز ايٛذؼ: 
فٓكٍٛ: املثـٌ ٚاجـب، ٚايبكـس٠ َثـٌ، فتهـٕٛ ٖـٞ ايٛاجـب.         50َثٌ َا قتٌ َٔ ايّٓعِ"

فاألٍٚ: َعًّٛ بايٓـ ٚاإلمجاع، ٖٚٛ: ٚجٛب املث١ًٝ يف ايبكـس٠. أَـا ؼكٝـل املثًٝـ١ يف     
يف ايبكس، فُعًّٛ بٓٛع َٔ االجتٗاد...ٚنريو تعٝني اإلَاّ، ٚايعدٍ، َٚكداز ايهفاٜـ١  

َلـا، يهـٔ تعـرز َعسفـ١        ايٓفكات ٚحنٛٙ، فًٝعرب عٔ ٖرا بتركٝل املٓـاط، إذا نـإ َعًٛ
 .51ٚجٛدٙ يف  ذاد ايؿٛز، فاضتدٍ عًٝ٘ بأَازات"

أَا ايٓٛع ايثاْٞ: فٗٛ "َا عسف ع١ً اؿهِ فٝـ٘ بـٓـ أٚ إمجـاع فٝـبني اجملتٗـد      
ٝطت بٓحط١ إْٗـا َـٔ   يف اهلس٠: "إْٗا ي ٚجٛدٖا يف ايفسع باجتٗادٙ، َثاي٘: قٍٛ ايٓ) 

، فحعٌ ايطٛاف ع١ً، فٝبني اجملتٗـد ٚجـٛد ايطـٛاف يف    52ايطٛافني عًٝهِ ٚايطٛافات"
ضا٥س اؿػسات نايفأز٠ ٚحنٖٛا يًٝركٗا باهلس٠ يف ايطٗاز٠، فٗـرا قٝـاع جًـٞ أقـس بـ٘      

اؿهـِ ٚايتأنـد َـٔ     54، ٚعُـٌ اجملتٗـد ٖٓـا َعسفـ١ عًـ١     53مجاع١ َٔ َٓهسٟ ايكٝاع"
 دٜد، ٖٚٛ ْعس َكاؾدٟ َعتُد ع٢ً ايتعًٌٝ.ٚجٛدٖا يف ايفسع اؾ

ٖٚرا َا ذنسٙ ايػٓكٝطٞ عٓد تكطُٝ٘ يتركٝل املٓاط بكٛي٘: "األٍٚ: فُع عًٝـ٘  
يف نٌ ايػسا٥ع: ٖٚٛ إٔ تهٕٛ ايكاعد٠ ايه١ًٝ َٓؿٛؾ١ أٚ َتفكـًا عًٝٗـا، فٝحتٗـد يف    

صٚجـ١،  ؼكٝكٗا يف ايفسع، نٛجٛب املثٌ َٔ ايٓعِ يف جصا٤ ايؿٝد، ٚنٛجـٛب ْفكـ١ اي  
ََثٌ اؿُـاز ايٛذػـٞ، ٚجيتٗـد يف ايكـدز ايهـايف يف ْفكـ١        فٝحتٗد يف ايبكس٠ َثاًل بأْٗا 
ايصٚج١. فٛجٛب املثٌ ٚايٓفك١ َعًّٛ َٔ ايٓؿٛف، ٚنٕٛ ايبكس٠ َثاًل، ٚنٕٛ ايكـدز  
. 55املعني نافًٝا يف ايٓفك١، عًِ بٓٛع َٔ االجتٗاد، ٖٚٛ ٖرا ايكطـِ َـٔ ؼكٝـل املٓـاط"    

 يػسٜع١ ٖٓا بػهٌ عاّ ٜهفٞ اجملتٗد يالجتٗاد. ٚايعًِ مبكاؾد ا
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أَا ايٓٛع ايثاْٞ فٗٛ "َا عسف فٝ٘ ع١ً اؿهِ بٓـ أٚ إمجـاع، فٝرٍكـل اجملتٗـد    
ٚجٛد تًو ايع١ً يف ايفسع، نـايعًِ بـإٔ ايطـسق١ ٖـٞ َٓـاط ايكطـع، فٝركـل اجملتٗـد         

  .56ٚجٛدٖا يف ايٓباؽ ألخرٙ ايهفٔ َٔ ذسش َثً٘"

 فتركٝل املٓاط قطُإ:

دُٖا: إٔ تهٕٛ ايكاعد٠ ايه١ًٝ َٓؿٛؾ١ أٚ َتفكـًا عًٝٗـا، ٜٚكتؿـس عُـٌ اجملتٗـد      أذ
ع٢ً ايبرث عٔ ؼكٝكٗا يف  ذاد ايؿٛز ٚتطبٝكٗا عًـ٢ اؾص٥ٝـات. فايكاعـد٠ ايهًٝـ١     

، ٚاؾص٥ٞ ايرٟ ذككت فٝ٘ إجياب بكـس٠  57َثٌ قٛي٘ تعاىل:"فحصا٤ َثٌ َا قتٌ َٔ ايٓعِ"
َمرسّ محازًا ٚذػًٝا يًُُاا١ً بُٝٓٗا يف ْعـس اجملتٗـد، ٖٚـرا ايٓـٛع      ع٢ً َٔ ؾاد ٖٚٛ 

 َتفل عًٝ٘ ٚيٝظ َٔ ايكٝاع يف غ٤ٞ.

ااُْٝٗا: ايبرث عٔ ٚجٛد ايع١ً يف ايفسع بعد االتفـام عًٝٗـا يف ذاتٗـا، نـايعًِ بـإٔ      
تٗد ٚجٛدٖا يف ايٓباؽ ألخـرٙ ايهفـٔ َـٔ ذـسش     ايطسق١ ٖٞ َٓاط ايكطع، فٝرٍكل اجمل

َثً٘ خف١ٝ، ٚيف ايتطبٝل اختالف عٓد األؾٛيٝني، بني َٔ ٜس٣ إٔ ع١ً ايطسق١ َترٍكك١ 
 يف ايٓباؽ فٝكطع، َٚٔ ٜس٣ إٔ ع١ً ايطسق١ غري َترٍكك١ يف ايٓباؽ فٝمعّصز.

 ٚقد قّطِ ايػاط) ؼكٝل املٓاط إىل ْٛعني:

 باألْٛاع. األٍٚ:ؼكٝل َٓاط عاّ َتعًل 

 ايثاْٞ: ؼكٝل َٓاط خاف. 

فايٓٛع األٍٚ ؼكٝل املٓاط ايعاّ ٚذاؾً٘ َْعٌس يف تعٝني املٓاط َٔ ذٝـث ٖـٛ    
ملهً  َا، ف ذا ْعس اجملتٗد يف ايعداي١ َثاًل ٚٚجد ٖرا ايػدـ َتؿفًا بٗا، أٚقع عًٝ٘ 

ٛز، ٚقـد  َا ٜكتكٝ٘ ايٓـ، ٖٚرا اجتٗاد ال ميهٔ إٔ ٜٓكطع، ٚأَس االجتٗـاد فٝـ٘ َٝطـ   
 ضبكت اإلغاز٠ إيٝ٘.
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أَا ايٓٛع ايثاْٞ ٖٚٛ ؼكٝل املٓـاط اــاف فـأع٢ً َـٔ ٖـرا ٚأدم، ٚغـسح       
ٚ"أْ٘ ْعٌس يف نٌ َهً  بايٓطب١ إىل َا ٚقـع   58ايػاط) ٖرا ايٓٛع اهلاّ َٔ ؼكٝل املٓاط

عًٝ٘ َٔ ايدال٥ٌ ايتهًٝفٝـ١، عٝـث ٜتعـسف َٓـ٘ َـداخٌ ايػـٝطإ، َٚـداخٌ اهلـ٣ٛ         
، ٜٚكؿد ب٘ إٔ ٜؿٝب ذهِ اجملتٗد َكاؾـد ايػـازع َـٔ تػـسٜع     ١ً59"ٚاؿعٛظ ايعاج

اؿهِ، فاجملتٗد عٓد اجتٗادٙ "حيٌُ ع٢ً نٌ ْفظ َٔ أذهاّ ايٓؿٛف َـا ًٜٝـل بٗـا،    
 .60بٓا٤ ع٢ً إٔ ذيو ٖٛ املكؿٛد ايػسعٞ يف تًكٞ ايتهايٝ "

ٚبّٝٔ إٔ يتركٝل املٓاط اـاف ْٛعني ُٖا: ايتهًٝ  املٓرتِ، ٚايتهًٝ  غـري  
ٚإٔ ٜكـّٛ املهًـ  بـ٘ دٕٚ زٜـا٤ ٚال      61ملٓرتِ، ٜٚكؿد بايتهًٝ  املٓرـتِ ايٛاجـب  ا

 مسع١ ٚال عحب.
ٚغسح ايتهًٝ  غري املٓرتِ بكٛي٘: "ٚخيتـ غـري املٓرـتِ بٛجـ٘  خـس، ٖٚـٛ      
ايٓعس فُٝا ٜؿًص بهٌ َهً  يف ْفط٘، عطب ٚقت دٕٚ ٚقـت، ٚذـاٍ دٕٚ ذـاٍ،    

عُــاٍ اـاؾــ١ عًــ٢ ٚشإ ٚغــدـ دٕٚ غــدـ، إذ ايٓفــٛع يٝطــت يف قبــٍٛ األ
ٚاذد...فسب عٌُ ؾاحل ٜدخٌ بطبب٘ ع٢ً زجٌ قسز أٚ فـرت٠، ٚال ٜهـٕٛ نـريو    

 ، فُعسف١ َكاؾد ايػسٜع١ ٖٓا تفؿٝاًل ٖا١َ يؿر١ ايفت٣ٛ.  62بايٓطب١ يآلخس"
ٚعًٍل ع٢ً ؾعٛب١ ٖرا ايٓٛع بكٛي٘: "فٗرا ايٓٛع أع٢ً ٚأدم َٔ ايٓٛع األٍٚ  

تك٣ٛ املرنٛز٠ يف قٛي٘ تعاىل: "إٕ تتكٛا اهلل جيعـٌ يهـِ   َٚٓػؤٙ يف اؿكٝك١ عٔ ْتٝح١ اي
يكٛي٘ تعاىل: "ٜمـؤتٞ اؿهُـ١ َـٔ ٜػـا٤ َٚـٔ ٜمـؤت        64ٚقد ٜعرّب عٓ٘ باؿه١ُ، 63فسقاًْا"

، ٜكٍٛ ايكسايف:"ٜكع يف قً) إٔ اؿه١ُ: ايفك٘ يف دٜٔ اهلل، 65اؿه١ُ فكد أتٞ خريًا نثريًا"
 .66ٚأَس ٜدخً٘ اهلل ايكًٛب َٔ زمحت٘ ٚفكً٘"

 مواضع تعيني املناط

 ذنس ايػاط) إٔ يتعٝني املٓاط َٛاقع االا١ ٖٞ:

 األٍٚ: األضباب املٛجب١ يتكسٜس األذهاّ.
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ايثاْٞ: إٔ ٜتِٖٛ بعض املٓاطات داخاًل يف ذهِ، أٚ خازجًا عٓ٘، ٚال ٜهٕٛ نريو يف 
 اؿهِ.  

تـدا٤ل، فٝفتكـس   ايثايث: إٔ ٜكع ايًفغ املداطب ب٘ فُاًل عٝـث ال ٜفٗـِ املكؿـٛد بـ٘ اب    
 .67املهً  عٓد ايعٌُ إىل بٝاْ٘

يٝؿٌ إىل إٔ ٖرٙ املٛاقع ٚأغباٖٗا مما ٜكتكٞ تعٝني املٓـاط، ال بـّد فٝٗـا َـٔ       
أخر ايديٌٝ ع٢ً ٚفل ايٛاقع بايٓطب١ إىل نٌ ْاشي١، اـِ ٜكـّسز ذكٝكـ١ َكاؾـد١ٜ ٖاَـ١      

     ٚ ٜؿـص  ٖٚٞ"إٔ مل ٜهٔ اِ تعٝني فٝؿص أخرٙ عًـ٢ ٚفـل ايٛاقـع َفـسٚض ايٛقـٛع، 
إفسادٙ مبكتك٢ ايديٌٝ ايداٍ عًٝ٘ يف األؾٌ، َا مل ٜتعني فـال بـّد َـٔ اعتبـاز تٛابعـ٘،      
ٚعٓد ذيو ْكٍٛ: ال ٜؿص يًعامل إذا ض٦ٌ عٔ أَس نٝ  حيؿٌ يف ايٛاقع إال إٔ جيٝـب  
عطب ايٛاقع، ف ٕ أجاب ع٢ً غري ذيو أخطأ يف عـدّ اعتبـاز املٓـاط املطـؤٍٚ عـٔ      

  68ّٝٔ، فأجاب عٔ َٓاط غري َعني."ذهُٗٔ، ألْ٘ ض٦ٌ عٔ َٓاط َع

ٚال ٜفٛت ايػاط) ايتفسٜل بني االضتٓباط إٕ نإ َٔ ايٓؿـٛف أٚ إٕ نـإ   
َٔ املعاْٞ فٝكٍٛ: "االجتٗاد إٕ تعًل باالضتٓباط َٔ ايٓؿـٛف فـال بـّد َـٔ اغـرتاط      
ايعًِ بايعسب١ٝ، ٚإٕ تعًل باملعاْٞ َٔ املؿاحل ٚاملفاضد فسد٠ عـٔ اقتكـا٤ ايٓؿـٛف    

ٚ َط١ًٍُ َٔ ؾاذب االجتٗاد يف ايٓؿٛف، فال ًٜصّ يف ذيـو ايعًـِ بايعسبٝـ١،    هلا، أ
 .  69ٚإمنا ًٜصّ ايعًِ مبكاؾد ايػسع َٔ ايػسٜع١ مج١ً ٚتفؿٝاًل خاؾ١"

أٟ إٕ إتكإ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚاجب إٕ نإ االجتٗـاد َتعًـل بـرات ايـٓـ أٟ     
بٝـ١ بػـهٌ ضـًِٝ،    عباز٠ ايٓـ، يٝتط٢ٓ يًُحتٗد فِٗ ايٓـ ٚفل دالالت ايًػـ١ ايعس 

يهٔ إٕ تعًل األَس باملعاْٞ املطتٓبط١ َٔ ايٓـ فايًػ١ ايعسب١ٝ غري الش١َ، أَا َكاؾـد  
  ايػسٜع١ فٗٞ الش١َ إٕ تعًل األَس باملعا٢ْ ٚاملؿاحل ٚاملفاضد. 
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ٚأٚقص ايػاط) أَسًا ٖاًَا يف ايعالق١ بـني ؼكٝـل املٓـاط َٚكاؾـد ايػـسٜع١      
كٝل املٓاط، فال ٜفتكس يف ذيو إىل ايعًِ مبكاؾد ايػـازع،  بكٛي٘: "قد ٜتعًل االجتٗاد بتر

نُا أْ٘ ال ٜفتكس فٝ٘ إىل َعسف١ عًِ ايعسب١ٝ، ألٕ املكؿٛد َـٔ ٖـرا االجتٗـاد إمنـا ٖـٛ      
ايعًِ باملٛقٛع ع٢ً َا ٖٛ عًٝ٘، ٚإمنا ٜفتكس فٝ٘ إىل ايعًِ مبا ال ٜعسف ذيو املٛقـٛع  

ِ    ، ٚاملكؿٛد ٖٓا االجتٗاد املّٛؾٌ مل70إال ب٘" ، ألْـ٘  71عسف١ َٛقـع ؼكٝـل َٓـاط اؿهـ
اجتٗاد جص٥ٞ، فال ٜػرتط فٝ٘ َعسف١ َكاؾد ايػسٜع١ بايتفؿٌٝ، يهـٔ ٜػـرتط َعسفـ١    

 اجملتٗد مبا ٜمرٍكل فٝ٘.

ٚيًتٛقٝص ف ٕ االجتٗاد ميس بثالث خطـٛات: األٚىل: تعتُـد عًـ٢ ايًػـ١ يف     
ايسجـاٍ قٛاَـٕٛ عًـ٢    تفطري َع٢ٓ ايٓفك١ ايٛاجب١ ع٢ً ايصٚد يصٚجت٘ يف قٛيـ٘ تعاىل:" 
، ٚال حيتُـٌ يفـغ   72ايٓطا٤ مبا فّكٌ اهلل بعكِٗ ع٢ً بعض ٚمبا أْفكـٛا َـٔ أَـٛاهلِ"   

ايٓفك١ إال ايٓفك١ املعسٚف١ يػ١ فال تمؿسف يفع١ ايٓفك١ ملع٢ٓ  خـس، اـِ اـطـ٠ٛ ايثاْٝـ١:     
ٖٚٞ فِٗ املع٢ٓ املكؿٛد َٔ تػسٜع ايٓفك١، ٚال بّد ي٘ َـٔ فٗـِ َكاؾـد ايػـسٜع١ أٟ     

املكؿٛد َٔ ايٓفك١ ايػسع١ٝ ٚٚجٛبٗا ع٢ً ايصٚد، يتهٕٛ ايٓفكـ١ نافٝـ١، تهفـٞ     إدزاى
ايصٚج١ ٚتبعدٖا عٔ ايطًب ٚايتطٍٛ َٔ اآلخـسٜٔ، ٜٚتركـل املكؿـد ايػـسعٞ َـٔ      
تػسٜع ايٓفك١، أَا اـط٠ٛ ايثايث١: ٖٚٞ ؼكٝل املٓاط أٟ ايفت٣ٛ يٓاشي١ قدد٠، فايكاقٞ 

عس يف دخـٌ ايـصٚد ٚظسٚفـ٘ املادٜـ١، ٚقـد ٜمكـس       عٓد ؼدٜدٙ َكداز ايٓفك١ يًصٚج١ ضٝٓ
 يفال١ْ بٓفك١ تصٜد عٔ األخس٣ أٚ تكٌ عطب ٚقع نٌ شٚد.

ٖٚرا االجتٗاد ال حيتاد إىل َكاؾد ايػـسٜع١ بػـهٌ تفؿـًٝٞ، ألْـ٘ اجتٗـاد      
جص٥ٞ يف ٚاقع١ قّدد٠ يػدـ قّدد، ٖٚرا َا ٜكؿـدٙ ايػـاط) َـٔ إٔ االجتٗـاد إٕ     

 فتكس إىل َكاؾد ايػسٜع١.تعًل بتركٝل املٓاط فال ٜ
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 املبحح الرابع: أمجلة حتكيل املناط اليت ُتظهر مكاصد الشريعة

املثاٍ األٍٚ: اختً  ايفكٗـا٤ نـثريًا ذـٍٛ ؼدٜـد َطـاف١ ايطـفس ايـيت جيـٛش         
يًُطافس إٕ قطعٗا إٔ ٜكؿس ايؿال٠ ايسباع١ٝ "ٚايعاٖس إٔ االختالف يف ؼدٜـد املطـاف١   

ملٓاط، فهٌ َا نإ ٜمطًل عًٝ٘ اضِ ايطفس يف يػ١ ايعـسب  َٔ ْٛع االختالف يف ؼكٝل ا
جيٛش ايكؿس فٝ٘، ألْ٘ ظاٖس ايٓؿٛف، ٚمل ٜؿـسف عٓـ٘ ؾـازف َـٔ ْكـٌ ؾـرٝص،       
َمطًل اـسٚد َٔ ايبًد ال ٜط٢ُ ضفسًا، ٚقد نإ ؾ٢ً اهلل عًٝـ٘ ٚضـًِ ٜـرٖب إىل     ٚ

عًٝ٘ ٚضـًِ يف  قبا٤ ٚإىل ُأذد ٚمل ٜكؿس ايؿال٠،...ٚقؿس أٌٖ َه١ َع ايٓ) ؾ٢ً اهلل 
ذح١ ايٛداع ديٌٝ عٓد بعض ايعًُا٤ ع٢ً ايكؿس يف املطـاف١ غـري ايطًٜٛـ١، ٚبعكـِٗ     

 .73ٜكٍٛ: ايكؿس يف َصديف١، ٢َٓٚ، ٚعسفات َٔ َٓاضو اؿخ"

، 74فتردٜد َطاف١ قؿس ايؿال٠ يف ايطفس ٚقـع فٝٗـا االخـتالف بـني ايفكٗـا٤     
ل عًٝـ٘ اضـِ ايطـفس عٓـد     َٚسّدٖا ؼكٝل املٓاط، فُِٓٗ َٔ اعتُد عًـ٢ َـا نـإ ٜمطًـ    

ايعسب بػض ايٓعس عٔ املطاف١ املكطٛع١، ٚأفتـ٢ ظـٛاش قؿـس ايؿـال٠ جملـسد ايطـفس،       
َساعٝا يف ٖرا َكاؾد ايػازع َٔ تػسٜع قؿس ايؿال٠ جملسد ايطفس، َِٚٓٗ َٔ اغـرتط  
قطع َطاف١ قدّد٠ َفؿ١ً يف نتب ايفك٘ ؾٛاش ايكؿـس، فـ ذا ضمـ٦ٌ ايفكٝـ٘ عـٔ جـٛاش       

 ٍكل َٔ املطاف١ ٚاْطباقٗا ع٢ً ايٓاشي١ اؾدٜد٠ يٝكٍٛ ظٛاش ايكؿس.  ايكؿس تأند ٚؼ

، يهـِٓٗ  75املثاٍ ايثاْٞ: اتفل ايفكٗا٤ ع٢ً عدّ جٛاش اضتعُاٍ احملَسّ يًطٝـب 
اختًفٛا يف ايسحيإ ٚايٝامسني ٌٖ ُٖا طٝب أّ ال؟ "ٚاعًِ أْٗـِ فُعـٕٛ عًـ٢ َٓـع     

غــٝا٤ نــثري٠، اختالفــًا َــٔ ْــٛع ايطٝــب يًُرــسّ يف اؾًُــ١، إال أْٗــِ اختًفــٛا يف أ
االختالف يف ؼكٝل املٓاط، فٝكٍٛ بعكِٗ َثاًل: ايسحيـإ ٚايٝـامسني، نالُٖـا طٝـب     

، فاملكؿد ايػسعٞ َٔ ؼسِٜ 76فُٓاط ؼسميُٗا ع٢ً امُلرسّ َٛجٛد، ٖٚٛ نُْٛٗا طٝبًا"
ّٛش   ُا.اضتعُاهلايطٝب ع٢ً احملسّ َتٛفس ٖٓا، ٚزأ٣ بعض ايفكٗا٤ أُْٗا يٝطا بطٝب فح
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املثاٍ ايثايث: َثاٍ إٜكاف عُس زقٞ اهلل عٓ٘ يطِٗ املؤيف١ قًٛبِٗ َٔ ايصنـا٠،   
َٗـا      فايٓـ ايكس ْٞ يف قٛي٘ تعاىل:  ْٝ ًَ ًَنَي َع ََ َٚايَعـا َٚامَلَطـاَننَي  َُا ايؿََّدَقاتم َيًُفَكـَسا٤َ  َإَّ

ٌَ َٚيف َضَبٝ ََنَي  َٚايَػاَز َٚيف ايسَِّقاَب   ِْ ٗم ًُٛبم َٚاهلُل  َٚامُلَؤِيَف١َ ُق َٔ اهلَل  ََ ٌَ َفَسَٜك١ً  َٔ ايطََّبٝ َٚاْب اهلَل 
ٌِ ٌِ َذَهٝ ًَٝ َع

ايفكـسا٤.   _1، ٜدٍ عًـ٢ إٔ املطـتركني يًصنـا٠ ياْٝـ١ أؾـٓاف ٖـِ:       77
ايػـازَٕٛ.   _6ايسقـاب.  _5املؤيفـ١ قًـٛبِٗ.    _4ايعإًَٛ عًٝٗا.  _3املطانني.  _2
 ابٔ ايطبٌٝ.  _8يف ضبٌٝ اهلل. _7

ايؿٓ  ايسابع، ٚجيب إعطا٤ املؤيف١ قًٛبِٗ َٔ ايصنـا٠، أٟ  فاملؤيف١ قًٛبِٗ ِٖ 
     ٘ عًـ٢   _إٔ هلِ ضًُٗا قددًا بٓـ قاطع، إال إٔ ايثابت عـٔ عُـس زقـٞ اهلل عٓـ٘ أْـ

ٚعٗـد أبـٞ بهـس     ايسغِ َٔ ٚجٛد ٖرا ايٓـ ايكاطع ٚايـرٟ طبـل يف عٗـد ايـٓ)     
ايبعض فـٝفِٗ  اجتٗد فأٚق  إعطا٤ ضِٗ املؤيف١ قًٛبِٗ، ٚقد خيط٤ٞ  _ايؿدٜل بعدٙ

 املثاٍ ع٢ً ايٓرٛ اآلتٞ:

ْـ قطعٞ ايثبٛت ٚايدالي١ ٜمٛجب إعطا٤ املؤيف١ قًـٛبِٗ ضـًُٗا َـٔ ايصنـا٠،     
ٚعُس زقٞ اهلل عٓ٘ جيتٗد فٝداي  ٖرا ايٓـ ٚميٓع إعطا٤ِٖ، فاالجتٗاد جا٥ص ذتـ٢  

 يف َكاب١ً ايٓؿٛف، ٚاملثاٍ فعٌ عُس زقٞ اهلل عٓ٘ ٖرا، ٖٚٛ تؿٛز خاط٧.

ملثاٍ ال بـّد َـٔ ايسجـٛع إىل أضاضـّٝات فٗـِ ايٓؿـٛف ايػـسع١ٝ        ٚيفِٗ ٖرا ا
ٚنٝف١ٝ ايتعاٌَ َعٗا، َٚعسف١ االجتٗاد ايرٟ ال ميهٔ إٔ ٜٓكطع فاجتٗاد عُـس زقـٞ   
اهلل عٓ٘ ٖٓا اجتٗاد يف ؼكٝل َٓاط اؿهِ، فتأيٝ  ايكًـٛب ؾـف١ إٕ ٚجـدت اؿاجـ١     

ا، غأْٗا غإٔ ايسقاب ٚابـٔ  إيٝٗا اضترل أؾرابٗا َٔ ايصنا٠، ٚإٕ مل تٛجد مل ٜطتركٛ
 ايطبٌٝ بٌ ٚايفكس ٚاملطه١ٓ نريو، فاآل١ٜ أْاطت ؾفات َع١ٓٝ الضتركام ايصنا٠.

فاملؤيف١ قًٛبِٗ ٚايسقاب ٚغريِٖ َٔ األؾٓاف ايثُا١ْٝ ايرٜٔ ْؿت اآل١ٜ ع٢ً 
ٚجٛب اضـتركاقِٗ ايصنـا٠، ٖـؤال٤ األؾـٓاف ايثُاْٝـ١ غـسط إعطـا٥ِٗ ٖـٛ غـسط          

 ٚقت َعني َؤيف١ قًٛبِٗ أٚ أزٍقا٤ ف ٕ ضُِٗٗ َـٔ ايصنـا٠   ٚجٛدِٖ، ف ذا مل ٜٛجد يف
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ٜطكب َؤقتًا، ٜٚعٛد إٕ عادت ايؿف١ فُٝا بعد، نايفكري املطترل يًصنا٠ يف ٖرٙ ايطـ١ٓ  
ال يراتـ٘، ال ٜطـترل ايصنـا٠ يف ايطـ١ٓ      _املٓٛطـ١ باضـتركام ايصنـا٠    _يؿف١ ايفكس فٝ٘

 ايكاد١َ إذا شايت عٓ٘ ؾف١ ايفكس.
 ٞ اهلل عٓـ٘ نـإ يف إٔ اؿاجـ١ يف عٗـدٙ يتـأيٝ  ايكًـٛب        ٚاذتحاد عُس زقـ

َٓتف١ٝ، بطبب عص٠ اإلضالّ َٚٓعت٘، فاملكؿد ايػسعٞ َٔ تػسٜع إعطا٤ املؤيف١ قًٛبِٗ 
اْتف٢ ٖٓا، فتدًفت ايؿف١ اييت نإ ٜمعط٢ َٔ أجًٗا املؤيفـ١ قًـٛبِٗ، فًـِ ٜطـتركٛا     

أْ٘ إذا ػددت ٖـرٙ ايؿـف١   ايصنا٠، أٟ أِْٗ مل ٜٛجدٚا ذت٢ ٜطتركٛا، َع ايتطًِٝ يف 
يف عؿس الذل ػدد عطاؤِٖ ٖٚهرا، فاجتٗاد عُس زقٞ اهلل عٓ٘ ال ميٓع اجتٗاد َـٔ  
ٜأت بعدٙ، "ٚقد ذٖب عدد َٔ ايعًُا٤ اآلخسٜٔ إىل إٔ ٖرا ايطـِٗ بـام مل ٜطـكب ٚمل    
ٜٓكطع، ٚإٔ تٛقٝف٘ َٔ قبٌ عُس ٚايؿراب١ إمنا نإ اجتٗادًا ظسفًٝا يف تؿـسٜ  أَـٛاٍ   

، فُا فعً٘ عُس زقـٞ اهلل  إٔ ال ْطذ بعد زضٍٛ اهلل  ٠78، ٚقد اتفل املطًُٕٛايصنا
عٓ٘ إمنا نإ ؼكٝكًا ملٓاط اؿهِ يف ظسف٘، ٖٚرا ايٓعس ٜطُص بتحدد ايعٌُ بٗرا ايطِٗ 

 .  79نًُا اقتك٢ األَس نريو"
َمعًِكًا بطبب ٜهٕٛ َٛجٛدًا بٛجٛد ايطبب، ٚأؾٌ َػـسٚعٝت٘ اابـت    فُا غسع 

ايط١ٓ َٚٔ ظٔ إٔ عُس قد ْطذ اآل١ٜ فكد أخطأ، ذيو أْ٘ ملا أغ٢ٓ اهلل عٔ بايهتاب ٚب
ايتأيٝ  يف شَٓ٘ تسى ذيو، نُا يـٛ عمـدّ يف بعـض األٚقـات ٚجـٛد ابـٔ ايطـبٌٝ أٚ        

 .80ايػازّ أٚ حنٛٙ
ٚقد ذنس بعض ايفكٗا٤ إٔ ضبب إعطا٤ املؤيف١ قًٛبِٗ ٖٛ املؿًر١، أٟ أْـ٘ إذا  

تـأيٝ  قًـٛب ايـبعض، فـ ِْٗ َؤيفـ١ ٜٚطـتركٕٛ        نإ يًدٚي١ اإلضال١َٝ َؿًر١ يف
ضًُٗا َٔ ايصنا٠، ٖٚرا ايتعًٌٝ قد ٜٛقع يف إغهايٝات يعٌ أُٖٗا َا ٜٓادٟ ب٘ ايـبعض  
َٔ جٛاش تسى ايٓؿٛف ايكطع١ٝ إذا تعازقت َـع املؿـاحل املعتـرب٠، ٚايبرـث عـٔ      

 ٛد.ايعـ١ً ٌٖٚ ٖٞ غا١ٝ٥ أّ ال؟ إىل غريٖا َٔ تداعٝات قد تؤدٟ إىل غري املكؿ
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ٚاألفكٌ فُٝا أذطب إٔ ْسجع إىل االجتٗاد يف ؼكٝل املٓاط، فٓكٍٛ: إٕ َٓـاط  
االضتركام إذا مل ٜتركل ٜطكب ايطِٗ، نطِٗ ايسقاب ايرٟ ضـكب يعـدّ ٚجـٛد َـٔ     
ٜطترك٘ فاملكؿد ايػسعٞ َٔ اإلعطا٤ ٖٛ يفو ايسقاب ٚؼسٜسٖا ف ذا مل ٜٛجـد زقـاب   

ضكب يعدّ ٚجٛد َؤيفـ١، ٖٚـرا اجتٗـاد     فٝطكب ايطِٗ، ٚنطِٗ املؤيف١ قًٛبِٗ ايرٟ
يف ؼكٝل املٓاط ٚال بمّد َٓ٘، ٖٚٛ االجتٗاد ايرٟ ال ٜٓكطع، ٖٚٛ جـص٤ ال ٜٓفؿـٌ عـٔ    

 فِٗ ايٓـ يتطبٝك٘ ايؿرٝص. 

ٚقد ٜرتتب ع٢ً ؼكٝل املٓاط اــاط٧ قـٝاع َكاؾـد ايػـسٜع١ بـني املهًفـني،       
ٕ ٜساعـ٢ فٝـ٘ تٓصٜـٌ    ٚاألؾٌ يف ؼكٝـل املٓـاط أ   ،81ٚؼسٜ  ايٓؿٛف عٔ َٛاقعٗا

، فتٛضٝع َديٍٛ ؼكٝل 82ايٓـ ع٢ً املهً ، ٚيٝظ فسد بٝإ يٛضا٥ٌ اضتٓباط ايٓـ
 . 83املٓاط ٜهٕٛ َٓٗحًا يف تطبٝل األذهاّ ايػسع١ٝ

ٚاملطايع يف نتب ايفك٘ ٜعٗس ي٘ إٔ ايتكًٝد يف ؼكٝل املٓاط يهٌ فسد َٔ املهًفني 
ّٛت ع٢ً املهًفني تطبٝل َكاؾد ايػسٜع١ يف ذهِ املّٓصٍ عًٝـ٘، ألٕ إؾـاب١ َكؿـد     ٜف

  84ايػازع ٖٞ ؼكٝل املٓاط اـاف.

ًَٚرٛظ١ أخري٠ ٖٚٞ قسٚز٠ االجتٗاد يف ؼكٝـل املٓـاط دا٥ُـًا، ٚيهـٌ ْاشيـ١      
فك١ٝٗ ٚعدّ االعتُاد ع٢ً ْكٌ األَث١ً ايفك١ٝٗ َٔ نتب ايطابكني، ألْٗا ناْـت ْتٝحـ١   

فك١ يًصٚج١ ٜتٛافل َع شَاِْٗ، ٚخيتً  ؼكٝل املٓاط يدِٜٗ، فتردٜد اٛبني يف ايط١ٓ نٓ
نثريًا عٔ ايٓفك١ يف شَآْا، ألٕ ؼكٝل املٓاط َتحدد بتحدد األغداف ٚاؿٛادث، ٚإذا 
ّٕٚ ؼكٝل املٓاط فاملكؿٛد تدٜٚٔ جص٦٥ٝات٘ فكب، أَا أؾً٘ فُتحدد ال ميهٔ تدٜٚٓ٘.  د
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 ةـــاخلامت

 أهم النتائج اليت توصلت إليها وهي:

ٜعين ؼدٜد ايعًـ١ باضـتدساجٗا إٕ ناْـت غـري َٓؿـٛف عًٝٗـا، أٚ        ؼكٝل املٓاط -1
بتٓكٝرٗا إٕ ناْت َٓؿٛؾًا عًٝٗا ٚيهٔ عاجـ١ إىل تٗـرٜب، ٚبٗـرا ٜـتِ ؼدٜـد      

 ايع١ً اِ ايترٍكل َٔ ٚجٛد ايع١ً يف ايٓاشي١ اؾدٜد٠.  

2-     َ تفـل  االجتٗاد يف ؼكٝل املٓاط مٍما اتفل عًٝ٘ ايعًُا٤، ٚال بمـّد َٓـ٘، فٗـٛ اجتٗـاد 
عًٝ٘، ٚقسٚزٟ يالضتُساز يف إعطا٤ األذهاّ ايػـسع١ٝ ملـا ٜطـتحد َـٔ ْـٛاشٍ      

 فك١ٝٗ.

بتٗرٜب ايع١ً ٚتؿفٝتٗا ب يػا٤ َـا ال ٜؿـًص يًتعًٝـٌ ٚاعتبـاز     تٓكٝص املٓاط ٜهٕٛ  -3
أَا ؽسٜخ املٓاط فٗٛ تعٝني ايع١ً مبحسد إبـدا٤ املٓاضـب١    ايٛؾ  ايؿاحل يًتعًٌٝ.
 س يف تعّسف ع١ًٍٝ اؿهِ باالضتٓباط ٖٚٛ نايكٝاع.عٓد عدّ ذنس ايع١ً أٟ ايٓع

قّطِ بعض األؾٛيٝني االجتٗاد إىل أْٛاع االا١ فُٝا ٜتعًل بتركٝل املٓاط ٚتٓكٝر٘  -4
ٚذٖب بعض األؾٛيٝني إىل إٔ االجتٗاد ٜهتٌُ بٛجـٛد ؼكٝـل املٓـاط    ٚؽسجي٘، 

ط ع٢ً أْـ٘ أٖـِ   ٚتٓكٝر٘ ٚؽسجي٘ فتُع١، ٜٚٓعس أغًب األؾٛيٝني إىل ؼكٝل املٓا
 أْٛاع االجتٗاد، ٚأْ٘ ايثُس٠ املسج٠ٛ َٔ االجتٗاد.

االجتٗاد ايرٟ ال ميهٔ إٔ ٜٓكطع ٖٛ بـرٍ اؾٗـد يف تطبٝـل اؿهـِ )تعٝٝٓـ٘( أٟ       -5
ضٛا٤ ابت بٓـ )تٓكٝص املٓـاط( أّ بػـري ْــ     _إعطا٤ اؿهِ يهٌ ْاشي١ جدٜد٠ 

يـرٟ ميهـٔ إٔ ٜٓكطـع ٖـٛ     ع٢ً اؾص٥ٝات ايفسع١ٝ. ٚاالجتٗاد ا _)ؽسٜخ املٓاط( 
 تٓكٝص املٓاط، ٚؽسٜخ املٓاط، ْٚٛع َٔ ؼكٝل املٓاط.
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إذا َقعمفت َعسف١ اجملتٗـد بتركٝـل املٓـاط فطـتػٝب َكاؾـد ايػـازع بايكـسٚز٠،         -6
فاالجتٗاد ٜبدأ بايٓعس يف األدي١ ايػسع١ٝ ٚفُٗٗا َٚعسف١ عًًٗا، اِ ؼكٝل املٓـاط،  

 اط املٓاضب يهٌ غدـ.فال َٓاف عٔ االجتٗاد يف ؼكٝل املٓ

ؼكٝل املٓاط ْٛعإ: أذدُٖا: إٔ تهٕٛ ايكاعد٠ ايه١ًٝ يف األؾـٌ فُعـًا عًٝٗـا،     -7
ٚجيتٗد يف ؼكٝكٗا يف ايفسع، ٚايثاْٞ: َا عسف ع١ً اؿهِ فٝ٘ بٓـ أٚ إمجاع فٝبني 

 اجملتٗد ٚجٛدٖا يف ايفسع باجتٗادٙ.

فتكـس يف ذيـو إىل ايعًـِ مبكاؾـد     قد ٜتعًل االجتٗاد بٓٛع َٔ ؼكٝل املٓاط، فـال ٜ  -8
ايػسٜع١، ألْ٘ اجتٗاد جص٥ٞ يف ٚاقع١ قـّدد٠ يػـدـ قـّدد، ٖٚـرا َـا ٜكؿـدٙ       
 ايػاط) َٔ إٔ االجتٗاد إٕ تعًل بتركٝل املٓاط فال ٜفتكس إىل َكاؾد ايػسٜع١.

االجتٗاد يف ؼكٝل املٓاط جص٤ ال ٜٓفؿٌ عٔ فِٗ ايٓـ يتطبٝك٘ تطبٝكـًا ؾـرٝرًا،    -9
ب ع٢ً ؼكٝـل املٓـاط اــاط٧ قـٝاع َكاؾـد ايػـسٜع١ بـني املهًفـني،         ٚقد ٜرتت

 ٚؼسٜ  ايٓؿٛف عٔ َٛاقعٗا.

ّٛت عًـ٢ املهًفـني تطبٝـل       -10 ايتكًٝد يف ؼكٝل املٓاط يهٌ فسد َٔ املهًفني قـد ٜفـ
َكاؾد ايػسٜع١، ٚاألٚىل عدّ االعتُاد ع٢ً ْكـٌ األَثًـ١ َـٔ نتـب ايطـابكني،      

ٓاط يدِٜٗ، ٚؼكٝل املٓاط َتحـّدد بتحـّدد األغـداف    ألْٗا ناْت ْتٝح١ ؼكٝل امل
 ٚاؿٛادث.

 ٚاؿُد هلل زب ايعاملني

 ٚؾًٞ ايًِٗ ع٢ً ضٝدْا قُد ٚع٢ً  ي٘ ٚؾرب٘ ٚضًِ
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 .1/273ّ،  1995 -ٖـ  1415يبٓإ،  –ايتٛشٜع بريٚت 

. ٚاْعـس َايـو بـٔ    1/236ّ، 1993-1414ٙاْعس ايطسخطٞ، املبطٛط، بريٚت، داز املعسف١،  74
. ٚاْعس ايٟٓٛٚ، اجملُٛع 1/206ّ، 1994-1415ٙأْظ، املد١ْٚ، بريٚت، داز ايهتب ايع١ًُٝ، 

 .2/189عس ابٔ قدا١َ، املػين، . ٚا4/326ْغسح املٗرب،بريٚت، داز ايفهس، 

 .259-3/258اْعس ابٔ قدا١َ، املػين،  75

 .72/ 5ايػٓكٝطٞ، أقٛا٤ ايبٝإ يف إٜكاح ايكس ٕ بايكس ٕ،  76

 .60ضٛز٠ ايتٛب١، اآل١ٜ   77

. ٚاْعـس ايػصايـٞ، املطتؿـف٢،    1/268ْعاّ ايدٜٔ أبٛ عًٞ أمحـد ايػاغـٞ، أؾـٍٛ ايػاغـٞ،      78
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 .298د ايػسٜع١، فايسٜطْٛٞ، أمحد، َكاؾ 79

. ٚ 4/325اْعس اؾؿاف، أبٛ بهس أمحد، أذهاّ ايكس ٕ، بريٚت، داز إذٝـا٤ ايـرتاث ايعسبـٞ،     80
 . 33/94اْعس ابٔ ت١ُٝٝ، ايفتا٣ٚ، 
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 .60اْعس عًٛإ، االجتٗاد ٚقٛابط٘، ف 82

 .194ػسب، فاْعس عبد اجملٝد ايٓحاز، فؿٍٛ يف ايفهس اإلضالَٞ بامل 83
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 أهم املصادر واملراجع

اآلَدٟ، ع٢ً بٔ قُد، اإلذهاّ يف أؾٍٛ األذهاّ، ؼكٝل ضٝد اؾًُٝٞ، بريٚت، داز ايهتاب  -
 ّ. 1986، 2ايعسبٞ، ط

، ١4 ايسضـاي١، ط ايبٛطٞ، قُد ضعٝد، قٛابب املؿًر١ يف ايػسٜع١ اإلضال١َٝ، بريٚت، َؤضطـ  -
 ّ.1982-ٖـ1402

 ايتفتاشاْٞ، ضعد ايدٜٔ َطعٛد، غسح ايتًٜٛص ع٢ً ايتٛقٝص، َهتب١ ؾبٝص مبؿس.  -
عبد ايـسمحٔ بـٔ قُـد     ابٔ ت١ُٝٝ، تكٞ ايدٜٔ أبٛ ايعباع أمحد بٔ ت١ُٝٝ، فُٛع ايفتا٣ٚ، ؼكٝل -

ه١ ايعسب١ٝ ايطـعٛد١ٜ،  فُع املًو فٗد يطباع١ املؿر  ايػسٜ ، املد١ٜٓ ايٓب١ٜٛ، املًُ بٔ قاضِ،
 ّ.1995ٖـ/1416

ابٔ ت١ُٝٝ، دز٤ تعازض ايعكٌ ٚايٓكٌ، ؼكٝل قُد زغاد ضامل، ايسٜـاض، داز ايهٓــٛش األدبٝـ١،     -
 ٖـ. 1406

ابٔ ت١ُٝٝ، َٓٗاد ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ يف ايسد ع٢ً ايػٝع١ ٚايكدز١ٜ، ؼكٝل قُد زغاد ضـامل، َؤضطـ١    -
 ٖـ. 1406، 1قسطب١، ط

، 3: ؼف١ األذٛذٟ بػسح جاَع ايرتَـرٟ، داز ايفهـس يًطباعـ١ ٚايٓػـس، ط    اؿافغ املبازنفٛزٟ -
 ّ.1979-ٖـ1399

مشظ ايدٜٔ أبٛ عبد اهلل، املٓتك٢ َٔ َٓٗـاد االعتـداٍ يف ْكـض نـالّ أٖـٌ ايـسفض       ايرٖ)،  -
           ٚاالعتصاٍ، ؼكٝل قب ايدٜٔ اـطٝب.

 -ٖــ  1414، 1ايفك٘، داز ايهـت)، ط  ايبرس احملٝب يف أؾٍٛ ايصزنػٞ، أبٛ عبد اهلل بدز ايدٜٔ، -
1994 .ّ 

ايػاط)، ابساِٖٝ بٔ َٛض٢، املٛافكات يف أؾٍٛ ايػسٜع١، ؼكٝل ابساِٖٝ زَكإ، داز املعسفـ١،   -
 ّ.  2001ٖـ/1422، 5يبٓإ، ط

، 5َهتب١ ايعًـّٛ ٚاؿهـِ، املدٜٓـ١ املٓـٛز٠، ط     ايػٓكٝطٞ، قُد األَني، َرنس٠ يف أؾٍٛ ايفك٘، -
2001 .ّ 
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ٞ، قُد األَني، أقٛا٤ ايبٝإ يف إٜكاح ايكس ٕ بايكس ٕ، داز ايفهس يًطباع١ ٚ ايٓػـس ٚ  ايػٓكٝط -
 .ّ 1995 -ٖـ  1415يبٓإ،  –ايتٛشٜع بريٚت 

قُد بٔ عًٞ، إزغاد ايفرٍٛ إيٞ ؼكٝل اؿل َٔ عًِ األؾٍٛ،، ؼكٝل، أمحد عصٚ ايػٛناْٞ،  -
 ّ. 1999 -ٖـ 1419 ،1داز ايهتاب ايعسبٞ، ط ،نفس بطٓا -عٓا١ٜ، دَػل 

 ّ.1992، داز ايػسب اإلضالَٞ،1عبد اجملٝد ايٓحاز، فؿٍٛ يف ايفهس اإلضالَٞ باملػسب،ط -
أبٛ عًٞ اؿطٔ بٔ غٗاب، زضاي١ يف أؾٍٛ ايفك٘، ؼكٝل َٛفل بٔ عبد اهلل بٔ عبـد  ايعهربٟ،  -

 ّ. 1992-ٖـ1413، 1َه١ املهس١َ ط -املهتب١ امله١ٝ ، ايكادز
-   ٚ قــٛابط٘ عٓــد اإلَــاّ ايػــاط)، داز ابــٔ ذــصّ، بــريٚت،       عًــٛإ، عُــاز، االجتٗــاد 

 ّ.2005_ٖـ1426
ايػصاىل، أبٛ ذاَد: املطتؿف٢ يف عًِ األؾٍٛ، ؼكٝل عبـد ايطـالّ عبـد ايػـايف، بـريٚت، داز       -

 ٖـ. 1413، 1ايهتب ايع١ًُٝ، ط
 ّ.1997، 2ايفريٚش  بادٟ، ايكاَٛع احملٝب، بريٚت، َؤضط١ ايسضاي١، ط -
بٛ قُد َٛفل ايدٜٔ، زٚق١ ايٓاظس ٚج١ٓ املٓاظس يف أؾٍٛ ايفك٘، َؤضطـ١  ابٔ قدا١َ املكدضٞ، أ -

 ّ.2002-ٖـ1423، 2ايسّٜإ يًطباع١ ٚايٓػس ٚايتٛشٜع، ط
 .أبٛ ايعباع غٗاب ايدٜٔ، ايفسٚم، عامل ايهتبايكسايف،  -
أبٛ ايعباع غٗاب ايدٜٔ، غسح تٓكٝص ايفؿٍٛ، ؼكٝل ط٘ عبد ايسؤٚف ضـعد، غـسن١   ايكسايف،  -

 ّ.  1973 -ٖـ  1393، 1ايف١ٝٓ املترد٠، ط ايطباع١
ــ١ ايػــسٜع١ ٚايدزاضــات اإلضــال١َٝ، قطــس، عــدد )   - ــ١ نًٝ (، 10ايكسقــاٟٚ، "االجتٗــاد"، ذٛيٝ

 ّ.1992-ٖـ1412
ايهفٟٛ، أٜـٛب َٛضـ٢، ايػسٜـب ٚاملعـاجِ ٚيػـ١ ايفكـ٘، داز َٚهتبـ١ ٖـالٍ، ؼكٝـل َٗـدٟ            -

 املدصَٚٞ.
 . ـ1414ٖ، 3طابٔ َٓعٛز، يطإ ايعسب، بريٚت، داز ؾادز،  -




