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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 دمةملقا

الحمددد ربرالرامليدددوالصالر امللددد عر املشددد ألربيدددورملردددن،رابينادددو ر اان ددد لصالري   دددور

 -محم ر بيورآملهر صحوبتهرملجميلصالرملموربي ر:ر

فهدد ور ا ددترمةتلددنعرودد:رمالدداةر:رناملي  ددتربددلصرب ددوراللفددو(ر ب ددورمل ددا رامل  ددهر ررررررر

املدد  رر رت ظلددور رارجددنا م وحدداراللفددو(ربددلصراملنر:رراا ت دداراملدد   :رودد:رملادترملصرملرددوابرا ددور

كمور-الر ه:ررمةتبورامل غتر املتاا لر ميه راآلدالر امل غوتربوانكزرالفومع:ربغ لزاصي ظمهر

اللفوجاددتررمل ظنيددوتتدد  لرلددمورااحددااراب  رمددورمحددو اراا ت ددار:رنار-يظهددنرمددورب اا  ددور

اللفو(ررداا تراملل تربلصرب ور رالر امله ،رمور اائ ورر   ت وربم وحاراملي األرارنشويات

 ب ددورمل ددا رامل  ددهرمددورحادداراملتدد، نر املتدد، لوالرحاددارصرية دداربيددورااتةللددلصرودد:ر دد يور

 ايتشددددواورمل ددددنرب دددوراللفددددو(رامل  دددلصرملصراملي  ددددترباي مددددور  ا ددددتر   يمدددترالرف دددد ر ددددوصرملظهدددداار

ب مدو ر دد اربدهرملكرددورر اضد رود:ربيددجرالفاايدضرااالداباتر اا عفاددترملي دوراب ددا رالر تد، نر

رمورامل و
ً
 بوا وبلرف  رمل دهورجمدمرمدورملبد ألررالمي ورطني ترااتك ملصرر  كرالر  لا و

مددددددور دددددد  رتدددددد  يوربيددددددجرامل تددددددضر االدددددد  وترالرمل ددددددا رامل  ددددددهرودددددد:ر  مددددددترب ددددددوراللفددددددو(ر

رالرحتد رذد تر د وراآل دوارمدور
ً
ر تق ا دو

ً
الخو تراملتيرت و ملترمل ور ضويور د ارامل دورالرت ظلدوا

                      .ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو:راللفو(ر الف  رر تلوصمل وراالوداراملتيرصريشتغنيربي ورامل وحثاصر مل لراص 
 :ر  ،ت و  رو:ر  وراملاا تراملي  تربلصر  يوراملي ملصرمور   راا وحاراآلتات

 اا حاراب  ر:رتينيفرب ورالِلفو(رالر نش،تهر تقااو.

 .راا حاراملثونير:رمل نرب ورالِلفو(رو:رمل ا رامل  ه

 اا حاراملثوملار:رجهادرب مو راب ا رو:ر  مترب ورالِلفو(.

إيددددددهر ددددددمامررالرمل دددددد، رامل ددددددوا رجددددددلرردددددد،يهرملصرينع ندددددديراملشدددددد ادرودددددد:رامل ددددددا ر امليمددددددل

 مجاض.
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 املبحث األول 

 تعريف علم  الحجاج، ونشأته وتطوره

 

مليددد  راا  دددنيوراملاايدددويالصالررومدددوراملي ددداألرامل  يمدددتراملتدددير هدددنتربيدددرب دددوراللفدددو(

ا رب،صرملا قارطومل سر ارمل  رمورمل ترابيظوارإملادهر  لدمرم ود دهراب و داتر يم وررامل 

  فقرتلاار وصرر وصر صريزا رمثوارج  ربنيجربلصرااةتللصر.

    لرباوصراانادرا  اراملي ورصب رمورتينيفراللفو(رو:رامل غتر اص ق حر.

 

 : 
ً
 تعريف الحجاج في اللغة:أوال

مل دددد اترررترميدددوص   ر الفددداورااضددددي ترملهدددورملا يدددد الر الحددددواللفدددو(رمدددورامل يددددل:ررن ددد   

 ملكرالر تق  هورراملينلرك 1ننرحا رامليلصالر امل كاصيتالر امليظورااشت    ه::رامل ل الر املش  

 .ر 2ن ذلو وررالرابذصالر امل اوسالر ف قراملهومترمل ي (كشحمترربيوربيجراايونيراب نىر

  مدددددورااينددددد راب  راردددددت تراللفدددددتالر ذملدددددكرب  دددددورر
 
 لددددد را دددددورالحدددددقر لددددد الرمل رري  ت

 الرااق الر
ً
 . 3نذ  تهربوللفت:رمل رفحجفتهرري و ر:رحوجفترف يو

 395فواسرنترررر و رابو
ً
فحجفتهرمل رذ  تهربوللفتر ذملكرررر د :ر"حوجفترف يو

 . 4ن دد-املظ نريكاصرب  ررالخلامتالر الفممرر ج رالر اال اراللفو("رمل

بدهرالخلدوالر جميهدور جد ررفدم    ور:رموردإر الامل ملالالر    :رراملبو وصره:ر اللفتر

 
ً
 يحفهررهإذاريوعبهراللفترالر  فر  فو(رالر ي و :رحوجهرمحوجتر  فوجو

ً
إذاررذ  هرر فو

 . 5نبيورر فته

                                                           

 الرمودع"  ".233ر–ر132معفورم وي سرامل غتركتولرابورفواسر  1ن

 .1/421ت  يضرامل غتركتولرابع ن ر  2ن

 .رر1/421ت  يضررامل غترركتولرابع ن رالر  رر232معفورم وي سررامل غترركتولرابورفواسر  3ن

 .ر232عفورم اوسرامل غتركتولرابورفواسرم  4ن

ر1/421ت دد يضرامل غددتركتددولرابع ددن رالر  2/226مددودعر" جدد "رربددورم ظدداارملشددوصررامليددنلايظددنركتددولرا  5ن

رربدنا اورملدق ارالر ملحمد راملزيدوترالر حومد رب د امل ودارالر محمد رامل جدوارااعفدوراملا دا كتدولر  

 .1/121اال وحراا لوركتولرامل ااميرالر  1/327
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 لرب  راملينلركمل ارمل  يلر:رررررررررفو(رتشتيم حو لرامل ا رملصر  مترالِل 

كددددد ملكركجمدددددمرا دددددندررتشدددددتة أل:ريدددددوعةر لدددددمهروددددد:ر فتدددددهالر  ربمينددددد "رالرر"رحدددددو(  رر

 اصراللفو(ر:ر"ابدملتر املبوا لص".راللفتالرفتك

 

 : 
ً
 جاج في االصطالح:تعريف الح  ثانيا

 ريجييتم رب
ً
 رامل وحثلصراايو نيورم هامو

ً
تر د ارملللفو(ربومل ظنرإ ورب  در ا يو

ربدددلص ددد اراا هدداألرإ ددورملا دددقارطددومل سراملدد  رالفدد  رر الخقوبدددتالر تيددادرجدد  ارر ندديبرامل ددور

 الر  رالفد  ر جاور د وراملي  دترود:ر داومرك مدهربدورم دود
ً
ملهد ورر م دود  رالخقوبدتالر ت يدو

املنؤيدددتريجدددد ربيددددجرامل دددوحثلصراايو ددددنيوريجيددددلراللفددددو(ربيدددوريددددابلص:رناللفددددو(رالفدددد  :الر

 .ر 1نر اللفو(رالخقبي 

  غدجرامل ظددنربددور دد ورراملنؤيددتراملتدديررتيد رمثددوارجدد  رر دد يور حدد يارفدد صرب مددو ر

 ذلدددو وريجي ددداصراملت وبدددلررمدددوررااشدد ملصرمل  دددهالر ملكردددوراا ظدددنيورودد:رب دددورالِلفدددو(مل ددا را

  املت افمر
ً
 راك و

ً
 وررينكز صربيور  اروتو:رمو اتراللفو(الر مله اريج رمل  ورو:رتيني رمل و او

 .رااين 

  ددددوار ددددلر احددددد رمددددورااةت  دددددلصرإ ددددد :ر"الفدددد  ر الفددددد ا ر456ابددددورحدددددزألرنتر ددددو ر

 
ً
 ربحفتهالرمل ربموري  ارمليهر فتهالر   ريكاصرملح  مورمح و

ً
هر إمدورإمدورود:رمل ظدر اآل دنرمد ق 

 روو:رمنادورمل رو:ر  ي مور صر نالرملصرريكاي
ً
 . 2ن د-مح لصرو:رململ و همور ميويي و"رملرميو

 دد ر:رر" ملمدورالفد  رفهدارتدنددررامل د ألربدلصرا  ددلصر458  دو رامل و د يرملبداريييدورنترر

 . 3ن د-إذار ل ر لر اح رمي مورإحكوألر املهرملا فمربهر ا ر وح ه"مل

                                                           

 إشنشدداارااب  ددتراللفددو(ربولخقوبددتر الفددد  ربحددارابددورملحمدد ربدددوملورفددويزعررايظددنر  1ن
ً
ودد:رما دددمررمل تو ياددو

  ادددددتراآلدالرر–مشدددددتغويورر–مج دددددترف دددددنر ملغدددددترامللدددددوداعربدددددوررجوميدددددترب ددددد رالحماددددد ربدددددوربدددددوديسر

  امل  اص.

 .1/45حكوألرو:رمل ا رابحكوألررار كتولرابورحزألر  2ن

 .ر1/184املي عرو:رمل ا رامل  هركتولرمل يريييور  3ن
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صرا  دلصالر مليدهرصرفدنمرلبدرصإلفدو(رصريكداصر ربيدورملصرالهر478يصرالفاينيرنتر  

 ددورر– 1ن إصرر ددوصر  وملددكرباي مددورفددنمرودد:رامل غددتر–ودد:راص ددق حررع ددو ن ب  ددهر بددلصرالفدد  ر اا

 ورمدددوريينفدددهرب،يددددهر:رمدددديفددد كنرملصرالرمل ادررجم دددترمدددوررتيني دددوتراب دددداملالصرملهددد اراالدددقل ر

لحددقر تز اددقرامل وطددل الرندفددمرالخلددوربحفددتررمل ررددن ت الر مددي ورمددوريينفددهررب،يدده:رنتح اددقرا

 مدددي ورمدددوريينفدددهررب،يددده:رنيظدددنرمشدددتوبربدددلصرا  دددلص الر مدددي ورمدددوريينفدددهرب،يددده:رنط دددضرالح دددور

 . 2نرممرالخلو نر  بومل

 ر  يددددددد رملصرايت ددددددد ر ددددددد وراملتيني دددددددوتر ملدددددددوريدددددددنتِج 
ً
ي دددددددورالرا تدددددددواربددددددد،صرييدددددددن،ررمررددددددد  و

ي ددددواعررمل رمددددورربوملب،يدددده:ر"إ هددددوارراات ددددوعبلصرم تعدددد يرريظنت ددددوربيددددوراملتدددد افمر املت ددددوو:راللفددددو(ر

 . 3ني األررم ومهورموراررواعر امل صملت"

 
ً
مللفد  ريجي دهر"مل د ابورمدورمل دوملاضررامل ظدنرررفولفاينيرامل  رييد راللفدو(رمنادفدو

ااا لرمللح ا ترمورر   راملت افمر املت وو:رامل  رصريزيد راملا دا ررإ دورالح ا دترإصر داعر

 
ً
 . 4ن"ر  لاحو

ىرمليددهرصرفدددنمربددلصراللفدددو(رراركدد ملكريدددن ددد رفهددد474:ررنترج ملمددوررملبددداراملاملادد رامل دددو

ر بددن،رالفدد  الرودد:ررالفدد  :ر"ااي ددو(رودد:رتنت ددضراللفددو("ررهكتوبددرر  ملهدد ار دد الرر 5ن الفدد  

رب،يدده:ر"تددنددرامل دد ألربددلصرا  ددلصر لدد ر ددلر احدد ررمي ددورتقددحاارر املددهر إبقددو ر ددا ر ددوح ه"
 . 6ن

 
ً
ملبظمهدددور  رر بدددلصررمل مادددترر ددد ارامل دددورب املدددهر:ر"  ددد اراملي دددورمدددورملافدددمراملي ددداألر ددد اا

 
ً
لددزرالحددقرمددورااحددو الر ملدداصرتقددحااراملالددمرابيددهراملشددنالرإ ددورمينفددتراص ددت ص رر تمرردد،يو

                                                           

 ال19املكوفاترو:رالف  ركتولرالفاينيرايظنر  1ن

 ررر.ر21-20اال اراملشوبقر  2ن

 .رر21اال اراملشوبقر  3ن

 .ررر28صركتولراملكوفاترمللفاينيرح قرايظنرم  مترم  4ن

 .ر7ااي و(رو:رتنت ضراللفو(ررصركتولرامل وج:رايظنر  5ن

 .ررر11اال اراملشوبقرصر  6ن
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 صراايا(ررش اوحفترر صرب وراملقحاارمورراملمو:ررالف  رراور ومتر فتر صراتضحتر

 . 1نمورااشت او"

رودمللرملكرورب مو راب ا رامل يور ويترملهوررمل  وتر و ترو:ر  ارامل در    ا

 دددد ر ذلدددو والرحادددار716نتررررو:ا دددد رالر املقددد513نتر ابدددورب ادددلر ددددر رالر505نرتررغزا : دددومل

 
ً
ملللفددو(رالرر  دد ري ددلراملقدداو:رودد:ررري حددارامل ددو نرودد:رتيددني هورمللفدد  رمل  ددوريجي ايددهرمنادفددو

 روددد:رب ددورالفددد   رجم ددترمدددورتيددنري دددوتراب دداملالصراملتددديررتيبددوربدددور ددد ار كتوبددهرنب دددورالفدد

 . 2ن ااين

ب،يدددده:ر"ادرالخلددددوربددددورامليددددهرإ ددددورذلددددووربوللفددددت"رمل :ر"ب ددددورمل رآملددددترر ا تددددوارملصريينفدددده

 . 3نلرالخلوربورامليهرإ ورذلوورربومل ملال"فتيتا لررا ورإ ور

                                                           

 .ر8اال اراملشوبقررصر  1ن

 .ر35صرركتولراملقاو:رب ورالف  ايظنر  2ن

 .ر35اال اراملشوبقررصر  3ن



8 

اللفدددددو(رب ددددد روبدددددلراكدددددورمل دددددوسروددددد:رح ا دددددترت  حو دددددلرامل دددددا ررملصراملتددددد افمر امل

مل رالربدددلصرا  دددلصربيدددورر دددنالرالح ا دددترر دددوصراملتددد افمالر ددداا ر 1نب مدددو رمل دددا رامل  دددهر ذلدددو و

الر امل رااةددوملفر  فتددهالر ددورييتددوترالروصرمددور  ددلروددخصر احدد ررييددنترامليددهر  فتددهر دد

  يجاضر.الر ي و شر

 دد ر808نتررربن،ربدهرابدور  د  صرربمورعلم  الحجاجتعريف يمكن وعلى هذا ر

فةةي االسةةتدالل ال ةة   "معرفةةة بالقواعةةد مةةن الاةةدود وا دا مليدده:رحاددارذكددنرب ددورالفدد  ر

 . 2)واء كان  ذلك الرأي من الفقه أو غيره"يتوصل بها إلى حفظ رأي وهدمه س

 

 نشأة علم الحجاج وتطوره:

 رإصرراات،مدل
ً
رود:رامل دنآصرامل دنيوريد ابرملصر دد ارااد ع رود:رالحداااررملدوري دوررم تلددنا

 مل دن،ررال تيدو وررمدمرامل دوا ر د حويهريم تهراا   تربد،دلالرف  را ترالفشنسراملنشن  بيور

ي دددا رالرالر ملمدددنراا   دددتربوملهدددفادرملدددهرألاملشددد    دددقرآدألرب ادددهررتفاددهرإب ددد سرر مل قددد،روددد:ر لددد

ملتجيددلرفي ددورمددوري شدد رفي ددور ءشدد كراملدد مو ر يحددورنشدد ار دد حويهرحكويددتربددوراا   ددت:ررنن

 سر:رننرإب رالر ي ا ر  حويهرو:رر،صر 3ن  بحم بر ي  سرملك.ر و رإنيرملب ورموصرتي ماص 

 . 4ن   لورم هر   تنيرموريوار    تهرمورطلصر و رمليو

                                                           

كتدولرالر  88صركتدولرالفااجدونيراملتيني دوترالر  1/124ر دهركتولراملي دبو را دوملترود:رمل دا رامل ايظنر  1ن

كتددددددددولرحددددددددوج:رالر  1/304م تددددددددوحراملشدددددددديودعركتددددددددولرملحمدددددددد رملددددددددق ار  الر453صررامل  ددددددددا راملك اددددددددوت

 .ر 1/579كشفراملظ اصر  ا ت

 .رر1/304م توحراملشيودعرك ملكركتولرملحم رملق ارالر ايظنر423رايظنركتولرابور    صراا  متر  2ن

 .ر ر30 ااعرامل  نعرمليتر  3ن

الر12/327رر املقبددددو  ر شددددلو تنجددددوممرامل اددددوصركتددددولرابددددورجنيددددنراملقدددددبو رالرايظددددنر12ببددددنا،رآيددددتر ددددااعرا  4ن

 .ر3/93ركتولرابوركثلورت شلوررامل نآصرامليظاوالر  3/217ميوملوراملتنزيلركتولرامل غا ر  
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ي داصصرر دد ر:ر" ملد ملكر دوصرالحشدور ابدور دلويو310احمدهر رنتررن  و رابورجنيد

 املهر ورمور ق،  ار  ارامل  رذكني، الريي اوصرب ملكرامل اوسرالخق،رإب  سمل  رمور وسر

 . 1ي ورمورإ وبترالحقرو:رامل ضلرامل  ر صر ربهرآدألربيور و نر   ه"ن    

 ورفدي مل دةرراملنشدنر ر  دقا ع رو:رالحدااار دوبقرملاجدادراملنشدنالر حا مدورافه ار

روددد:را دددتيموملهرالر دددوياارملكردددورالخ دددقرإ دددنار ددد وراملي دددا  
ً
رفو

ً
نن  دددوصرارنشدددوصرملكردددور ددد ي رجددد ص

الرالر مدددورمل دددور  دددو لرالحلدددا ربيدددورااينفدددتامل ظدددنررملد اتفدددو(رمدددورالِل  رالر ذملدددكربصر2ن  

(ريموذامل نيور ر  حويهرو:رامل نآصررراحكرر ملوري  كرب هرمل لراملي ا رم  رابع الر   ر

رريحددوجاصرمل دداامهور ي امدداصرب ددي و ددوصراملن ددلرمددورجدد  رابمددوراملشددوب ترملن دد هوالر كاددفر

كي دددددورمل  ددددهرملدددددوريظهددددنرالررحادددددار جدددد رامل  ددددنرارنشدددددونيياجدددد روللفدددددو(رترر املبو ددددوصالرف  ددددامل 

ددددر دددد تراملاايددددوصراملدددد يوم ود ددددهر مالددددابهرإصربيددددورمليدددد  رف  مشددددت لرب
 
الرن ارملهدددد ارامل ددددوريظ

 و. مل  وتهراب  الر  لياار ااب ورر

رالملهددد اراملي دددوررد ار ددو نروددد:رإ ومدددتراللفدددتربيدددورامل دددوسر مددمر هددداارار ددد ألرر دددوصر

لفد،رإملادهرير ديور رب ادهر  د و باوصرالحقرملهدوالر ت  اد ررردن هور ملبدوطا هورالر  دوصرامل بدير

ااشنكلصر مل لرامل تولالبيور إ ومتراللفتربيورالرمل ا رامل يوررملتثناتو:ربيجرابحاوصرر

اارمل لرامل تولرإصر صرتجودمل  رالرننرررر 3"نجودملهوربوملتيره:رملحشور  رنن فقرامله ىراملنبوني:ر

املتدير د رت تدنسراملشنباترابحكوألرر ابمورا تة مهرملحاويورو:رباوصالرر 4نبوملتيره:رملحشور  

بيدددددورمدددددوريشدددددتة مهرمدددددوراملقدددددحوبتربغدددددنترامل هدددددورر دددددن  ملدددددوري دددددوريالربيدددددوربيدددددجرامل دددددوسر

  ااينفت.ر

                                                           

 .رر12/327جوممرامل اوصرنت شلوراملقبو  ركتولراملقبو ر  1ن

 .ررر54 ااعرامل هفرالرآيتر  2ن

 .رر125امل حلرالرآيتر ااعر  3ن

الري ا رابورجنينراملقبو ررو:رت، يلر  وراآليتر:"إصربولفمادلرمدورامل دا ر  دار62املي   اترآيتررر ااع  4ن

 .ر20/46جوممرامل اوصركتولرابورجنينرامل بو رإ ور ربآيوتهالر املت ناهربيور جفه"ر
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ررااد ع وبياصرمدوربيد  وريلفد، صرإ دور د اراملقحوبترالااصر رب دي ورر املتدر  وص

ررودددد:رمشددددو لرامل ددددن ةراملتدددديريةت  دددداصرفي ددددور تكدددداصرمشتمشددددكوت وراملشددددنباترودددد:رت نيددددنرابحكددددوأل

 رالر ملوري  لربي ور  ابر  اراا ع   اتر
ً
 .رو:رمشو لراملي و  ر مل ا رامل يورإصريوداا

 ا دت  رالراتر تا مرامل  ملتررار د مالر  ي رايتشوارار  ألرو:رااشنمر ااغنلرر

طددد ةرر ار- مدددورلددمي ورب دددوراللفددو(ر الفددد  رر-ب ددداألراملاايددوصرالر تنجمددتررااشدد ملصربغلدددو و

 ي وربيجرب مو ررااش ملصرب 
ً
بلصربيجرامل نمرار  ماترراملتيرت األرررمل ير  اراملي ورا اجو

الر ددددددوصررملدددددهرحضدددددداار ددددددو نرودددددد:رب ددددددورامل دددددد ألر  ر ذلددددددو ورالالر وايتزملددددددترالرمل ددددداملهوربيددددددوراملي ددددددلر

 جد ر لدامهوالرر  اد الر تربدورمل داملهورملد فوةب اهربيجرامل نمرار  ماترو:رارم ت ابت

  هدددددداارالر دددددورجددددددنىراملتا دددددمرودددددد:را ددددددتيموملهروددددد:رب ددددددورامل دددددن ةرمددددددمررددددددااةرالخددددد ،رامل   ددددددير

الركمدددوررلفددد،رإملادددهرملابدددولراملي ددداألراب دددنىروددد:ر 1نضرااددد  بيلددد ايتشدددوار دددو نعراملتيالرااددد ا ضر

الر صريدزا ر دد اراملي دورملداعرم عفادترميتبددوعري داألربادوصرامل ضدويور امل ظنيدوترااتي  ددترا د ورامل

رال املدد فوةربي ددوالر إبقددو ر جدد رااةددومل لصالريشددتة مهورراملي دد  رودد:رت نيددنراآلاا ر امل ظنيددوتر

 و:رجمامراملي األر اايوا،ر.

                                                           

 .رر1/42حاو رب األرامل يورايظنركتولراملغزا :رإ  1ن
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 املبحث الثاني

 أثر علم الحجاج في أصول الفقه

ملكروراملي األر  تربي ورمل ا رامل  هرملصر  اراملي ورموررصرية يربيورمورملهرملدنا

 
ً
ب مدددددددو راب دددددددا رمدددددددورملكردددددددورملابدددددددولراملي ددددددداألررملصبي دددددددوراللفدددددددو(ر الفددددددد  الر  رار ددددددد ماترتددددددد، نا

ار ددد ماتربنابدددتروددد:را دددتثموار ددداايلصر ددد اراملي دددوروددد:رت نيدددنرامل اابددد راب ددداملاتالر اصحتجدددو(ر

مدورلد  رر اصحتواعربي والر مدورريت دمرذملدكرملهوالر امل فوةربي والر ي جرررن تررااةومل لصالربل

الر مدددورذابرإصربصربي دددوروددد:ر ددد اراملي دددورالر اا دددود  راملتددديرصريشدددتغن رلدددقلحوتالر ااالحددد  د

 املنمل ر املشنةالركموريصربيورذملكرالراملي لر املشممراازا جتربلصري األربيوررمل ا رامل  ه

 :رر 1ناملغزا :ر ذلوور

  يظهنرمل نرب ورالِل 
ً
 و:رجويبيراا ع ر ااالاة.ررفو(رو:رمل ا رامل  هرج او

 هنج::أما من حيث امل

مدورر د  ربالداحرمل مت،ملرو:ركتضرب مدو راب دا رملصرريد ابر د اراب دنررفام و

ب ويدددتراب ددداملالصربتوت دددضرااددددودعراب ددداملاتربيدددور جدددهرارجمددددو ر املت لدددالالر ب دددو رامل اابدددد ر

مددمرالحددنصربيددوررإ ومددتراللجدد رر املبددوا لصربيددور ددلر وبدد عرالربيددورمل ددسرم عفاددتر دد امتر

مل رامل غايدددددتالر بادددددوصر جددددد رااةدددددومل لصالرررالمل راملي  ادددددتالرربمدددددوري و دددددن ورمدددددوراملددددد ص لراملشدددددنبات

 الفاايدددددددضربي دددددددوالربدددددددلرابمدددددددوربمددددددد ربيضدددددددهورإ دددددددورا دددددددت ومراصبتوالدددددددوتر ااقدددددددوبوراام  دددددددتر

 ر ااحتم تالرفلوارو:ر ياهرملت نينرامل وب عرمل رالحد رك،يدهري دو نري شده
ً
ررالرمل ري تدوترم دو نا

 .ر  ارابمنريجودملهرو:

  ددددداراا ددددد رب دددددورمل دددددا رامل  دددددهرر مل  رمدددددورر-ر ددددددر 204نرتراملشدددددوفع: رارمدددددوألر ءيددددد

 
ً
رر  فرفاهركتوبو

ً
 دا الر  غدجرمل  رمدورر د كر د ارااد ع رود:رت نيدنورمل اابد راب ر-مشت  

الرفددددددد صرابتمدددددددودوراب ددددددد الر 2نمل ربددددددد ألرتددددددد، نورا دددددددورامل ظدددددددنربدددددددوردبددددددداىرتددددددد، نوربي ددددددداألراملاايدددددددوص

                                                           

 ر.ر1/3ااشتل يركتولراملغزا :رايظنر  1ن

مشددددد،ملترمهمددددددتررتيدددددنترملهددددددورجم دددددترمددددددورامل ددددددوحثلصرراملاايددددددوصألرا فع:راحمددددددهر ربي دددددمشددددد،ملترتدددددد، نراملشدددددو  2ن

ورتحددنىرامليدد  ر اريلددو،رملم  ددترالفددزألربيدد ألرتدد، ن ر ددنملر ددلوعراملشددوفع:ربددتميور  راايو ددنيوالر مددو

=رررررررا ددد وراملي ددداألروددد:رف هدددهر مل ددداملهالر ملمدددورتملدددزوربدددورذلدددووروددد:رالفاايدددضراملي  ادددترر امل  شددد اترفمدددندورر
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لراملن ددددوملتالر ودددد:ركتددددور-رالرمل ددددو وربيددددوراملت وبددددلر املتدددد افمرودددد:ركت ددددهر  هددددوااللفددددوج:رالفدددد  :ر

ملمدنرود:رذويدتراملظهدااالر يم ددورملصرر-املتح يد رر جده جمدوةراملي دوالر إبقدو راص تحشدوصربيدور

 . 1ني اكهر لرمق مربيور  ورامل تض

 ر–  دد ر دد كرب مددو رمل ددا رامل  ددهربيدد راملشددوفع:ر
ً
ودد:رمددور دد فرمددي ورر  لا ددو

لصراملتا ددددمرودددد:را ددددتثموار دددداايرى اادددد ع رذاتددددهالربددددلرجددددن ر–ااتك مددددلصررتبيددددورطني دددد دددد اراملي ددددور

 
ً
 اابد رربيدجررملتا مرااودعراب املاتالر ارت ادرالخ ،رود:راللفو(رو:رمل ا رامل  هرت يو

و  نيرنتر ددد ألر ددد ارامل دددور ومل و ددد يرمل ددديرب دددنرامل ددد اراملي دددور مشدددو  هالر مدددورت،مدددلركتدددضرملبددد

مدددد  ر ددددد الر اآل 606 ددددد الر املددددناع رنتر505نترررر املغزا دددد:ر دددددر ر478نرترر الفددددايني ددددد رالر403

ملدابراب ددددددددنراملظدددددددو نرملي ددددددددوراللفددددددددو(روددددددد:رالفاايددددددددضراا عفاددددددددترملهدددددددد ور دددددددد رالر ذلددددددددو ور631نت

 اال  وت.رر

 

 وع:ضوأما من حيث  املو 

 
ً
مور   رت كرابدملدتر اللجد راملي  ادتراات ابدتراملتديرابتمد ررفاظهنراب نر اضحو

 هدددددد:رمليمددددددو رج يدددددد عرمددددددوراص ددددددت ص رمل دددددد  ورب ي ددددددورملكرددددددوراب دددددداملالصرودددددد:رت نيددددددنرمل دددددداملهوالر

روفددددو(ر ملددددورت ددددورمين فددددترملدددد ىراملقددددحوبتر املتددددوبيلصالرإلددددوفترإ ددددب دددداملااصرمددددورب ددددوراللا

جدز راملااادعربيدوراص دت ص ربوبدملدتر املتديرجي هدوربيضدهوررتوالوت اصبرامل اادحر اب   ت

                                                                                                                                        

 اا  ددددتررامل  نيدددتراملتددديراكتشدددن وربق ايتددددهرك نشدددوصرم  دددنرالرإذر دددلراملي دددداألرر قنيدددتاملإ دددورااا  دددترر=ر

ايظددنركتددولرنايظددن:ركمددور ددنارذملددكرابددور  دد  صر ذلددووررر–املي  اددتريم ددورملصرت تشددضرا دد اراملقنيددقر

ر– ر2/1863كشدددددفراملظ ددددداصرركتدددددولرحدددددوج:ر  ا دددددتر رالر  442ر–ر441صرررابدددددور  ددددد  صراا  مدددددتر

ب دورمل دا رامل  دهركتدولراملد كتاارملحمد راملضداي :ربي داألراملاايدوصر:ررايظدنرود:رمشد،ملترتد، نراملشدوفع:  

 .ر453ر–ر1/441موراملت  يورإ ور  ويتررامل نصراملنابمراملعفن ر

ب وررمل ا رامل  هرموراملت  يوررإ ور  ويترامل نصرراملنابمراملعفن ركتولرامل كتاارملحم راملضاي :رايظنر ر1ن

 .399ال347الر303-320
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تيدد ررمددورصريتجددزملرمددورم وحدداراص ددت ص ربوبدملددتراملشددمياتر املي  اددتالرمددمرمل  ددورودد:راب ددلر

 . 1نا :رر ذلوورمالابوترب وراللفو(ر الف  الركموررذكنرذملكراملغز 

مل ددنرب ددوراللفددو(رودد:رب ددوراب ددا رودد:ررالفويددضرااالددا :ركدد ملكررجدد  يم ددورملصري

لددقلحوترالف ملادتراملتدديررتتددوددربيددورململشدد ترب مدو راب ددا رودد:ر  ويددورباددوصرمدور دد  رت ددكراا

اصبتواتربيورامل وب عالر الفاالرب هالر مور   رب دويت وربلداويترالحد  در املتيني دوتالر

الربددددلرابمددددوربمدددد ربيضدددددهورإ ددددورإ  ددددوترابدملددددتربوب ددددد الراايلصراا قدددددق ددددبيددددور فددددقرروه لدددد ق

الر امل ددددوج:رودددد:رتالفدددداينيرودددد:راملكوفاددددرال راملشددددلواع رودددد:راالخددددصر اايايددددتاللفددددوج:ركمددددورفيددددلر

 ااي و(الر ذلو و.

رالفاايدضرااالداباترملي دوراب دا  بيدجر ضويوراللفو(ر الف  رو:رر مليلرد ا  

ابدددددوررصحتددددد رإجدددددز رمدددددورمل دددددا رامل  دددددهالرر ددددداراملددددد  ررجيدددددلربيدددددجراب ددددداملالصرييددددد رالفددددد  

ا ر ابمددددلرودددد:رب  دددديراب ددددا رشدددداملرت دددد م ودددد:راب ددددا ر:ر"ره ددددد ر دددد  ركتوبدددد646الحوجددددضرنت

 .ر الف  "ر

   ورالح ا دترملبنديرملصراللفدو(ر الفد  رمدورفدن ةرب دورمل دا رامل  دهرجدزألرا دور

 املي األر امل  اصر.رر   اارو:رحلن ملكرورامل يور

الر  دو ر 2نتي قربهرمورالف  ر الخ فاوت" و رابور    صر:ر"مل ا رامل  هر موري

"فدددن ةرب دددورمل دددا رامل  ددده:رب دددورامل ظدددنالر ب دددوراا دددو نعالر ب دددور دددوحضرم تدددوحراملشددديودع:ر

 . 3نالف  الر ب ورالخ ،"

 يلخدددصراملقددداو:راحمدددهر راملي  دددتربدددلصر ددد يوراملي مدددلصرب املدددهر:ر"ر اب دددورملصرمدددودعر

ينفددتريظددوراملشددينرإ ددورمينفددترالفدد  رمل ددا رامل  ددهرمددورحاددارهدد:الرإذرنشددنتهرإملي ددورنشدد ترم

مل دلرامل غددتالرفولفدد  رإذصرمل دا رف ددهر ددوصالرف ديرت ددزألرالفدد  ر  دارصرري زمهددورب  ددورملبددور

 . 4ن در–م هر  ارمل صررمي و"رملر

                                                           

 .ررررررررررررر350-2/349رراااشتل كتولراملغزا :رايظنر  1ن

 .418ركتولرابور    صراا  متر  2ن

 .599ر–ر598م توحراملشيودعركتولرملحم رملق ار  3ن

 .35ب ورالف  ركتولراملقاو:ر  4ن
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 املبحث الثالث

 جهود علماء األصول في خدمة علم الحجاج

 

ري ددو ا ددتثمن ار دداايلصر دد اراملر، ن اربي ددوراللفددو(رإذار ددوصرب مددو راب ددا ر دد رتدد

مدورد صرر–الرف   وراب نىرم ود هرو:رإ  وترامل ضويوراب املاتركغلو ورمورملابولراملي األر  

 دددد وررورودددد:ملكرددددورمددددور دددد ألراللفددددو(ر الفدددد  الر يم ددددورامل ددددا ربدددد،صرملهددددوراملادددد راملقددددا ر–رددددكر

 
ً
 راملل وبترت ظلوا

ً
 . تق ا و

و:رمل ا رامل  هركن وملترراملشوفع:ر آ وارملب ألراب ا ررو إذار ويترااؤمل وتراب  

مل نصراملثوملار مل ا لرامل نصراملنابمر  ر هنترفي ورباادارتق اقر اايلصراللفو(ر الف  رو:را

ود:ررااد ع رالفد  :ابتمدودرمور   رمورتملزتربهر  وراآل وارمدورتنت دضرامل ضدويوراب داملاتر  

ود:رااشددو لرالخ فاددتراملتديربددنترملهددوررملددتر امل اابد الر اصملتددزاألررب اابدد ر د ارامل ددوإ  دوترابد

 رت ددتالرفدد صر  مددترب ددوراللفددو(رمددورالفويددضرامل ظددن ر دد ر ددؤص راببدد أل
ً
ر دد وراانح ددترت يددو

ااؤمل دددوترر يم دددورمل  دددو نرروددد:مل تا دددمروددد:راملتددد،ملافراب دددا :ربيدددورمددد ع رااتك مدددلصر امل  هدددو الر

ملصري حددددارملصر دددد وراآل ددددوارر ددددد راب دددداملاترودددد:ر  ويددددتررامل ددددنصراملنابددددمر الخددددومسر مددددوربيدددد  مور

 ظنيدترملهد ورامللد وبتالر  هدنرفي دوربجد  راملتق ادقربيجرارروااترإ ورالفاايدضراملرتضم ت

الر  دداويترالحدد  درالر دد اراملي ددور  ااي  ددهرالرمددورر دد  رراملي ويددتربوا دد موتررا ددود :رميدداملي

  ددارابمددنراملدد  ريم ددورملصررالرالفدداال  الر اصبتددواترالر املتددزاألر اابدد رالفدد  رودد:راص ددت ص ر

نيروددددد:راملت نيدددددضر اراردددددودالر ومل دددددو  ررملبددددد ألر ددددد ارامل دددددوملبدددددنعركتدددددضربيدددددورمر ددددد دددددلرمقري اكددددده

يييدد:رر امل و دد يرمل دديالرصرامل لددن رودد:راايتمدد رلالحشددالر مل ددير ر امل و دد يرب دد رالف ددوارودد:رامليمدد

  امل  ربراهر اات  هر الخقاضرامل غ اد رو:رامل  الرو:راملي عر
ً
رر ربوبو

ً
و:ر  ارامل والرمشت  

الراملبو دددوصرر املت لدددنعالر الفددداينيروددد:رالر ردددنحهوالرامل مدددمر:رإسدددحومراملشدددلواع رروددد:ركت دددهرري مل ددد

ودددد:راب ددددنىرةددددا الر كت ددددهر  ااالررشتلدددد ا املتلخدددداصالر امل ددددوج:رودددد:رارحكددددوألالر املغزا دددد:رودددد:راا
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الخقدددددولروددددد:راملتمهاددددد الر ابدددددورب ادددددلروددددد:راملااضددددد الر املدددددناع روددددد:رااحلدددددا الررامل ادددددوسالر مل دددددي

 . 1ن ذلو والحكوألر اآلم  رو:رار 

ريم دددو  الر  دددوحضرذملدددكر هددداارمؤمل دددوترمشدددت  ترملي مدددو راب دددا روددد:ر ددد ارامل دددور

 رودد:مددورمل ا ددلرمددور دد فربدد،صرامل دا ر
ً
 ددد ر324ملبددارالحشددورابرددين رنتر دد اراملي ددورا ددت  ص

 
ً
 يدددهربيددد رذملدددكرجم دددترمدددورملبددد ألرمل دددا رت  الر دددور  دددموور:رنملدلرالفدددرحا مدددور ددد فركتوبدددو

 يضروددددد:رالفددددد   الر ملبدددددار ددددددر روددددد:ركتوبددددده:رنتجنيددددد رالفددددد   رمل :رناملت ددددد327امل  دددددهر دددددومل يبيرنتر

رن دددد روددد:ركتوبدددهر350 دددد روددد:ركتوبددده:رنالفددد   الر ملبددداربيددد:راملقبدددو رنتر333م لدداارااوتنيددد  رن

 دددد روددد:ركتوبدددهرالفددد  الر ملبدددارامل و دددوراملددد اا ير365نتريالر ملبدددارب دددنرامل  دددو راملشو ددد  ررالفددد  

نحر ددد رودد:ركتوبددهر:رنردد415 رودد:ركتوبدده:رناادد  لرودد:رالفدد   رالر ملبددارب ددنرامل ددو  نيرنت375نت

نرررالر  :رنملدلرالفدد  رودد:ركتوبادده ددد ر415ملدلرالفدد   الر امل و دد يرب دد رالف ددواراملهمدد انيرنت

:رنملدلرالفد   رالر ملبدارد رود:ركتوبده د418 د نابانيرنتالر ملبدارإسدحومرار  ررامليم عرو:رالف  

 ددددد رودددد:ر474الر ملبدددداراملاملادددد رامل ددددوج:رنترر الفدددد  نودددد:ركتوبددددهرر ددددد 452امل و ددددوراص دددد ناينيرنت

ر رودددددد:ركتوبددددددهرندر دددددد476الر ملبددددددارإسددددددحومراملشددددددلواع رنت ررتنت ددددددضراللفددددددو(:روددددددركتوبدددددده:رنااي ددددددو(

 الرت:ركتوبدددهرناملكوفاددددوددد دددد ر478الفددداينيرنترملبددداراايدددو :ر الر  هاايايدددر:ر الرن مةتلدددنوراالخدددص

 در513الر ابورب الرالح  ي:رنتر ررحلرو:رب ورالف  ت د ررو:ركتوبهر:رناا 505 املغزا :رنت

ود:ررض دد راملد  ر د فربد عركتد606امل  هو  الر املناع رنترر رو:ركتوبهر:رنالف  ربيورطني ت

الر :رنادر ر املكوردددددددفربدددددددوررمل دددددددا راملددددددد ص لر فلدددددددا راملي دددددددل:رنالفددددددد  ر ددددددد ارامل دددددددورمل مهدددددددور

 ددد ر631نترررمدد  ر ناملقني ددترودد:رالفدد   رالر اآل الر  ر نبشددنعرملص،ري تددترودد:رالفدد   ر الفدد

 ددددد رودددد:ركتوبدددده:ر656نتر ابددددورالفدددداع رالح  يدددد:ررودددد:ركتوبددددهر:رنذويددددترابمددددلرودددد:رب ددددورالفدددد   ال

  ددددددر ر713نرت املقددددداو:ررناريضدددددوحرمل ددددداايلصراص دددددق ح ال
ً
 دددددموو:رنب دددددورراملددددد  ر ددددد فركتوبدددددو

                                                           

الفد  ركتدولراملد كتاارمشديادرف ا د يرالر  54اريضدوحرود:ر داايلصراص دق حركتولرابورالفداع رايظنر  1ن

 .114-100ب  راب املالصربلصرامل ظنيتر املتق اقر
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ر  رالر امل  دددداص الرالفدددد  رودددد:رب ددددورالفدددد   رالر ذلددددو وركثلددددوالركمددددور ددددارمثنددددترودددد:ركتددددضراملي دددداألر

 . 1ن املق  وتالراملتواجور

 ددلر ملذ ددضرمؤمل ددوترب مددو راب ددا رودد:راللفددو(ر الفدد  رملددورتلددلرإملا ددوالرر مددورر  

رإملا دددورمي دددور
ً
ريشدددلوا

ً
 ييددد ررددد  و

ً
ناترامل تدددضر اآل دددواراملتددديرملردددوارإملي دددورب مدددو راملتدددواجورشدددبير او دددو

رالكلوحضركشفراملظ اصالر م توحراملشيودعررالااةتلاصرو:راملي األر امل  اصر   املق  وتر

 .ر ذلو و

 :ر مل ورامل تضراملتير   ترإملا ورموري،تير

  د ر.474 وج:رنتكتولرااي و(رو:رتنت ضراللفو(رب يراملاملا راملر-1

  د .476ناايايت رب يرإسحومراملشلواع رنترر:راالخصرالر مةتلنور-2

  د .478ب يراايو :رالفاينيرنترر املكوفاترو:رالف ر-3

  د .513الف  ربيورطني ترامل  هو رصبورب الرالح اي:رنتر-4

  .656اريضوحرمل اايلصراص ق حرصبورالفاع رنتر-5

  د .716ف  رمل جورامل يوراملقاو:رنت رو:رب ورال ب ورالفر-6

صر ددوصرمالددابترودد:راب ددلرإ مؤمل ددوترملبدد ألراب ددا رودد:رب ددوراللفددو(ر الفدد  ر  

لخ مدددترمل دددا رامل  دددهرإصرملصر ا يهدددور محتاا دددوريشددده رب،  دددورمل دددورملدددودارالفويدددضرامل ظدددن ر

ملهدد ارامل ددوالر يم ددورملصرييتمدد رب ي ددورجماددمرملابددولرامل  دداصراملتدديرتيتمدد ربيددوراللفددو(الرف دد ر

اب املااصربتينيفر  ارامل والر باوصرمالابهالر توايخررنش،تهرر  هااوالر مل ماتهالرر ابتن

  رن طهالر آدابهالر  ااي  هالر مل وملا هالر ملد اتهالر ملقلحوته.رالر فل اارامل ا رو:رملا ويه

مدددددور ددددد  رر تملدددددزربددددد درمدددددي وربدددددولفممربدددددلصرالفويدددددضرامل ظدددددن ر الفويدددددضراملتق ا دددددي

لواع ركمورفيلرامل وج:ر املشر-تراللفو(ر الف  ر املي  اترباا قررإ  وترابدملترراملشميات
                                                           

ط  ددددوتركتددددولرامل لدددو عرملبددددود رالر  19/334الر16/63الرر15/88 ددددلورملبدددد ألرامل ددد   رتددددولراملددد  بيركايظدددنر ر1ن

كشفراملظ اصركتولرحوج:ر  ا ترالر  1/43رنحرامليم ركتولرمل يرالحشلصرامل لن ر  ال123امل  هو ر

الفددد  ركتدددولراملقددداو:رالر  55اريضدددوحرمل ددداايلصراص دددق حركتدددولرابدددورالفددداع رالر  345الر311الر1/58

ب ددددورمل ددددا رامل  ددددهرمددددوراملتدددد  يورإ ددددور  ويددددترامل ددددنصركتددددولراملضدددداي :رالر  131ررر-ر98ب دددد راب دددداملالصر

 .رر909ر–ر2/908املنابمراملعفن رر
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مل رمددور دد  راملي ويددتربوبمث ددتر املشدداا  ربيددوراللفددو(رالررر- الفدداينير ابددورب اددلر ذلددو ور

مل رمدور د  را دت نا ررالر-كمورفيلرابورالفاع رو:راريضوحر- الف  رو:رابدملتر امل صصتر

كمددورفيددلرر- اابدد راص ددت صملاترتةنيجهددوربيددوراململكرددوراملا ددولمرالف ملاددترودد:رامل ددنآصرامل ددنيور  

 .ر-رب ورالف  رهاملقاو:رو:ركتوب
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 الخاتمة
 ر

 يمتددددهرتدددتوررامللددددولحوتالر امللدددد عر املشددد ألربيددددوري   ددددورمحمدددد ربالحمددد ربراملدددد  ر

  بيورآملهر صحوبتهرملجميلصرالرملموربي :

اوراملي  دتربدلصرب دورالِلفدو(رف  رحو ملترود:ر د وراب دقنرامل  ا دترا د رملبدنعر جد

 هرفكويترمل ورامل تو جراملتير نجترا ورمور  وراملاا ترموري،تي: ب ورمل ا رامل  

يتا ددلرب ددوراللفددو(ر ددا:ر"ااينفددتربومل اابدد رمددورالحدد  در اآلدالرودد:راص ددت ص راملتدديرر-1

 بها إلى حفظ رأي أو هدمه سواء كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره".

 ر-2
ً
  ارملذ ددددضرتيني ددددوترمددددورملا ددددوصرمو اددددتراللفددددو(ر ب اددددهرتددددرييدددد راملت وبددددلر املتدددد افمراك ددددو

 اات  ملصر اات، نيورمله ارامل ورمورااش ملصر ذلو و.ر

 ر–كمدددددد ع رودددددد:رالحددددددااارر–اللفدددددو(رر-3
ً
الرف دددددد رجددددددنىررالفددددددشنسراملنشددددددن  بيددددددوررملدددددد سرم تلددددددنا

امل دددددنآصرامل دددددنيوالرر  دددددلرإب ددددد سالركمدددددورحكدددددارذملدددددكرا دددددتيموملهرمدددددور  دددددلراا   دددددتالر مدددددور

 دألر ا ددددددتة  هوروددددددد:راباتر ددددددوياارآ ربندددددددير حا مددددددور  ددددددقر
ً
ملدددددددهررملكرددددددورالخ دددددددقرا ددددددتيموص

 املي ي:ر اكتشولراايوا،.رمل ورملد اترامل ظنربوبت واورمور

جدددددنىرا ددددددتيمو راادددددد ع راللفددددددوج:رودددددد:رامل ددددددنآصر املشدددددد تر بيددددددورململشدددددد تربيددددددجراملقددددددحوبترر-4

ملتثنادددترمل ددددا راملددد يوالر إ ومددددتراللجددد ر املبدددوا لصالر ت  ادددد ررددد هرااةددددومل لصر املتدددوبيلصر

  اا ق لص.

 ملددقلحوتهر  ااي  دهرمددورلددموراايددوا،ر املي دداألراملي  اددتررب ددوراللفددو(رم ددود  ويدترر-5

 املتيرت، نرا وربيجرب مو رااش ملصرممرتا مرامليوملورار  مير تنجمترب األراملاايوصر.

 ر-6
ً
بي دوراللفدو(ربوبت دوارط ايتدهر مالدابهرريي رب ورمل ا رامل  هرمدورملكردوراملي داألرتد، نا

 ااالددددداباترملي دددددورمل دددددا رر  ددددد ر هدددددنرمل دددددنر ددددد اراملي دددددوروددددد:ربيدددددجرالفاايدددددضراا عفادددددتالر

 امل  ه.

الرحادددار ويدددتررلفدددو(رييددد رب مدددو رمل دددا رامل  دددهرملركردددورب مدددو رااشددد ملصرر  مدددترملي دددورالر-7

 
ً
 تق ا ورالر تي رملد  وت ورفادهرملبدنعررملهوراملا راملقا :رو:راملت،ملافرو:ر  ارامل ورت ظلوا

االدددددددوداراملتددددددديرييتمددددددد رب ي دددددددورملابدددددددولراملي ددددددداألرااةت  دددددددتراملتددددددديرصرتشدددددددتغنيربدددددددوراللفدددددددو(ر

  الف  .
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 روفةةةةةةي الختةةةةةةا 
ً
ملاجهددددددهررمل دددددد، رامل ددددددوا رجددددددلرردددددد،يهرملصريجيددددددلر دددددد ارامليمددددددلر ومللددددددو

 امل نيوالر ملصريغ نر :رمور  يترفاهرمور ق،رمل ر  لرمل رعمللالرإيهرجاادركنيو.

   يور ر   وربيوري   ورمحم ر بيورآملهر صحوبتهرملجميلص.
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 ملخص بحث

جاج وعلم أصول الفقه  العالقة بين علم الح 

 

  ارامل حاريين رب اا تراملل تربلصرب وراللفو(ر ب ورمل ا رامل  هرمورحااراملت، نر

 املت، لوالرحاارصرية اربيورااتةلللصرو:ر  يورامل  لصرملصراملي  ترباي مور  ا تر

  يمترالرف  ر وصرملظهاارب وراللفو(ر ايتشواورمل نر اض رو:ربيجرالفاايضر  

رمور  كرمي ور
ً
ااالاباتر اا عفاترملي وراب ا رالر ت، نربهرملكروراب املالصرالر  لا و

طني ترااتك ملصرالر بوا وبلرف  رمل هورجممرمورملب ألرمل ا رامل  هرو:ر  مترب ور

ل  وترالخو تراملتيرت و ملترمل ور ضويوراللفو(رالرمور   رت  يوربيجرامل تضر اا

رالرحت رذ تر  وراآل وارمورمل وراالوداراملتيرصريشتغنيربي ور
ً
ر تق ا و

ً
  ارامل ورالرت ظلوا

 امل وحثاصر مل لراص تلوصرر.رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ور   راا وحاراآلتاتر:  ،ت و  رو:ر  وراملاا تراملي  تربلصر  يوراملي ملصرم

 اا حاراب  ر:رتينيفرب ورالِلفو(رالر نش،تهر تقااو.

 اا حاراملثونير:رمل نرب ورالِلفو(رو:رمل ا رامل  هر.

 اا حاراملثوملار:رجهادرب مو راب ا رو:ر  مترب ورالِلفو(.
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In the name of Allah ,most gracious and merciful 

Abstract 

The relationship between the science of argument and 

the science of jurisprudence evidences 

This research handles the study of the relationship between the science of 

argument and the science of jurisprudence evidences in terms of vulnerability 

and impact , as it is obvious for specialists that the relationship between these 

two sciences is strong and old . The emergence of  the science of  argument and 

its spread had a clear impact on some subjective and methodological aspects 

for the science of evidences .Most evidences scientists were influenced by it 

,especially the people of etymologies . on the contrary ,a group of the pioneers 

of jurisprudence evidences have contributed to serve the science of argument 

through writing down some special  books and writings which handled the 

most important cases of this science , applying and contradictory, to the extent 

that these things have become indispensable resources for researchers and 

specialists . 

I'll handle in this paper the relation between these two sciences through the 

following studies : 

The first study : Definition of the science of argument , its inception and 

development 

The second study :The effect of the science of argument on jurisprudence 

evidences 

The second study : The efforts of jurisprudence evidences scientists in serving 

the science of argument.  

 


