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ملخص:
الاحتهاز مِام ضًُم ،ال ًبلوه في ٔل حُل ئال صٌىة الللماء .ولًٕ ؿهطث في اللصىض
اإلاخأدطة بلع ألاصىاث التي جىازي بخِؼحره ،وحصجم كلى اُخحامه بذجت أهه صاض في مخىاو٘
ٓثحر مً ػالٖي ػطٍّ الللم .وبىىا زكىاهم هصه كلى أمطًٍ:
أولهماٌ :ؼط الخمًٕ مً أهلُت الاحتهاز ،بسضاػت ٓخب ٌؼحرة في بلع كلىم الشطَلت.
وثاهيهما :ػهىلت كملُت الاحتهاز في شاتها باليؼبت ألهل اللصىض اإلاخأدطة ،لىًطة اإلاطاحم
التي ًحخاحها املجتهس ححن اػخيباغ ألاحٖام .وجمذ مىاُشت ٓال ألامطًٍ مً دال٘ ّ
كسة هِى٘
لللماء ألاصى٘ ،صطحىا ًحها بأن اللالم ال ًصحر مجتهسا ئال بلس أن جصحر لسًه ملٕت اػخيباغ
أحٖام الٌِه ،وهصه اإلاٖلت ال ّبس في جحِِها مً زضاػت ّ
ملمِت لللىم الاحتهاز ،مً ػطي زُُّ
الٌهم شٔي الٌإاز .وجم الطز كلى ألامط الثاوي مً ّ
كسة أوحه ،أهمها :أن وًطة اإلاطاحم التي
ًحخاحها املجتهس ال حؼاهم في جِؼحر وؿٌُخه ،بل ُس ّ
حلِس كلُه ألامط أٓثر ،ألهه مؼالب ببص٘
هاًت حهسهًٖ ،لما ٓثرث هصه اإلاطاحم ،احخاج ئلى حهس أٓبر وظمً أٓثر الػدُلاب البحث ًحها.
الكلمات الافححاحيةٌ :ؼط؛ الاحتهاز؛ محزان؛ ألاصى٘ .
Abstract:
Ijtihad (i.e. independent juristic reasoning) is a lofty rank attained
in each generation only by elite scholars. However, there have recently
been some voices calling for its facilitation and encouraging engagement
in it on the pretext that it has become within the reach of many of those
who tread the path of knowledge. These voices base their claim on two
arguments:
_________________
*
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First: The easiness of becoming eligible for ijtihad by studying a
few books in some Islamic sciences.
Second: The easiness of the process of ijtihad in itself for the
people of recent times due to the availability of an abundance of the
references needed by the mujtahid (i.e. one who is qualified for ijtihad )
when deriving rulings.
Both arguments have been refuted through several citations from
the scholars of Usul al-Fiqh (i.e. principles of Islamic jurisprudence),
who stated that a scholar becomes a mujtahid only after he develops the
faculty of deriving rulings of jurisprudence, which in order to be
possessed requires a thorough examination of the sciences of ijtihad by a
sharply intelligent person capable of capturing subtleties. The second
argument has been responded to from several aspects, most notably that
the availability of an abundance of the references needed by the mujtahid
does not contribute to the facilitation of his work, but rather complicates
it more, because he is then required to do his utmost, for the greater the
number of these references, the more the effort and time he will need to
be able to go through them.
Keybords: easiness; ijtihad; balance: Assets.

ّ ًىز شٕط حاملت اإلالٗ دالس كلى السكم ؤلازاضي
ّ الباحث
.والٌني لهصا البحث
:املقذمة
 وػِئاث، وولىش باهلل مً شطوض أهٌؼىا. هحمسه ووؼخلُىه ووؼخوٌطه،ئن الخمس هلل
 وأشهس أن ال ئله ئال هللا وحسه ال. ومً ًظلل ًال هازي له، مً يهسه هللا ًال مظل له.أكمالىا
: زم أما بلس.  وأشهس أن دمحما كبسه وضػىله،شطٍٗ له
 وما مً امطب ئال. وحؼخمُل الىٌىغ،٘ حؼتهىي اللِى،ًاالحتهاز ٔلمت ّبطاُت حمُلت
ّ  ولِس.٘ ًهي شضوة ما ًصل ئلُه ؤلاوؼان في كلىم الشطق مً الٕما،وٍخمنى الىصى٘ ئلحها
ُسض
 وًهمىا مجها، وضػمىا لها الظىابؽ، ًىطلىا لها الخسوز،ػلٌىا هصه الٖلمت حّ ُسضها
 ئال أن هصه الٖلمت بطُذ في كصطها. ًما ٔان ًسكحها ئال مً هى أهل لها،ملىاها الخُِِي
 ولٕجها في هٌؽ الىُذ ًِسث ملىاها ًِساها لم،الخاطط بطٍِا لم جبرُه في ًىم مً ألاًام
ّ  حتى صاض ًّسكحها ٔل.جٌِسه في ػالٍ ألاكىام
.1هط حاهل
)11( ،هـ1409 ، مإػؼت الطػالت: بحروث،1. غ، الاحتهاز وػبِاث مجتهسي الشاًلُت، دمحم حؼً هُخى1
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وػاكس كلى شلٗ بلع السكىاث التي وؼملها بحن الخحن وآلادط في جِؼحر الاحتهاز،
ػاق ئلُه ،حتى صاض ًِخحمه بلع مً هى في بساًت مطاحل الؼلب .هصا ما
وًخح بابه لٖل ٍ
حملني كلى البحث في هصه الِظُت إلالطًت آضاء أهل الادخصاص مً كلماء ألاصى٘ حىلها،
ومىاُشت آضائهم كلى طىء الِىاكس التي ُطضها كلماء ألاصى٘.
أسباب اخحياساملىطىع وأهميحه:
ال جذٌى ألاهمُت البالوت التي جٕدؼحها ملطًت مِام الاحتهاز ،والؼبُل الصي ًيبػي
ػلىٓه لبلىن أهلُخهً ،ان ػلٍ ألامت إلاّـا ّ
ُسضوا شلٗ حّ ُسضه ،ما ٔان ّ
ًإهلىن لهصه اإلاجزلت
ئال مً ٌؼخحِها .بل ئن ػاةٌت مجهم بالوذ في شلٗ ئلى زضحت أنها ّ
ػسث باب الاحتهاز ،وػىث
بؼاػه ئلى ًىم الُِامت .واهبري للطز كلى هإالء ٓثحر مً املخِِحن في مذخلٍ اللصىض ،ئال
أهه وشأث ػاةٌت ّ
ٓطز ًلل لالججاه الساعي ئلى هلّ باب الاحتهاز هازث بٌخح بابه كلى
مصطاكُه ،بحُث ًمًٕ أن ًلجه في ٔل كصط ٓثحر مً أهل الللم بجهس ُلُل وبأٌؼط ػبُل.
ًجاء هصا البحث بُاها لىحهاث هـط ٔل ًطٍّ مً هإالء ،ملخاولت الىصى٘ ئلى الخّ في هصه
الِظُت الهامت.
الذساسات السابقة:
ٔان مىطىق الاحتهاز محل اهخمام ٓبحر مً ُِ َبل الللماء وألاصىلُحنًٕ ،خبىا في
مذخلٍ ُظاًاه ،وجىاولىه مً ّ
كسة حىاهب ،ئال أن هصا الجاهب اإلاخللّ بِؼط الاحتهاز لم
ُ
ًذع ًُه ئال ًئت ُلُلت مً أهل الللمً ،مما ٓخب ًُه باًطازه بالخصيٍُ:
 -1ئضشاز الىِاز ئلى جِؼحر الاحتهاز ،لللالمت دمحم بً ئػماكُل ألامحر الصىلاوي.
 -2بحث بلىىانّ :
جِؼط الاحتهاز في هصا اللصط وزكىي ػس بابه ،للسٓخىض كاضي كع
السًً حؼىهت ،وشط في مجلت زضاػاث :كلىم الشطَلت والِاهىن ،الصازضة كً كمازة البحث
الللمي في الجاملت ألاضزهُت ،ػىت 2009م  ،في املجلس  36اللـسز.1
وهىاْ ٓخب وأبحار أدطي كً مىطىق الاحتهاز كمىما ،جىاولذ في مباحثها هصه
الِظُت بص يء مً ؤلاًجاظ.
والجسًس في هصا البحث أهه حاو٘ حمم شخاث هصه اإلاؼألت ،وكطض وحهاث هـط
املخخلٌحن ًحها مم مىاُشتها كلى طىء ُىاكس ألاصىلُحن ،للىصى٘ ئلى الصىاب ًحها.
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مىهج البحث وخطحه:
اُخظذ ػبُلت اإلاىطىق أن ّ
أُؼمه ئلى :جمهُس ،وزالزت مباحث:
أما الخمهُسًٌ ،ي حلطٍٍ الاحتهاز.
وأما اإلاباحثً :أولها في :مصهب الِاةلحن بِؼط الاحتهاز ،وًُه مؼلبان:
ألاو٘ :أصخاب هصا الِى٘ ،والثاوي :أزلت ٌؼط الاحتهاز.
واإلابحث الثاوي في :مصهب الِاةلحن بصلىبت الاحتهاز ،وًُه مؼلبان:
ألاو٘ :أصخاب هصا الِى٘ ،والثاوي :أزلت صلىبت الاحتهاز.
واإلابحث الثالث في :الترحُح بحن آلاضاء.
أما اإلاىهج الصي اكخمسجه في ئكساز البحث ًهى اإلاىهج الاػخِطاتي الخحلُلي ،ئش ػلُذ
حاهسا ئلى الاػالق كلى ٓالم ألاصىلُحن في حمُم اإلاطاحم اإلاخىًطة ّ
لسي .زم لم أٓخٍ بخدبم
ٓالمهم في اإلاىطىق ،بل حاولذ جحلُل آضائهم ،ومىاُشتها كلى طىء ما ُطضه كلماء هصا الًٌ،
مما ػاكس كلى ئكؼاء هـطة كمُِت للمىطىق.
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ثمهيذ في جعشيف الاحتهاد:
الاحتهاز لوت :بص٘ الجهس واػخٌطان ُ
الىػم في أي ًلل ٔان.1
.2
واصؼالحاُُ :ل :هى بص٘ املجتهس وػله في ػلب الللم بأحٖام الشطَلت
وُُل :هى اػخٌطان الٌُِه الىػم لخحصُل ؿً بحٕم شطعي.3
ٌ .4
وُُل :هى بص٘ الىػم في ئزضاْ حٕم شطعي بؼطٍّ الاػخيباغ ممً هى أهل له
وهي حلاضٍٍ مخِاضبت في اإلالنى ،وٍدبحن مً داللها:
 -1أن هـط اللالم في مؼألت شطكُت إلالطًت حٕمها ال ّ
ٌلس احتهازا حتى ٌؼخٌطن هاًت
حهسه ًحها .وَلطي أهه بص٘ مىخهى اػخؼاكخه ًحها ل ّـما ًحؽ مً هٌؼه بالعجع كً اإلاعٍس كما
بصله مً حهس.5
ّ
الخلطي كلى الخٕم بؼطٍّ الاػخيباغ .وبما أن الاػخيباغ
ٌ -6شترغ في الاحتهاز
ملىاه اػخذطاج اإلالاوي الخٌُت مً الىصىصًُ ،6ذطج كً حُِِت الاحتهاز بص٘ الىػم
إلزضاْ حٕم شطعي بحٌف مخىن الٌِه ،أو بؼإا٘ اإلاٌخحن ،أو بملطًت الخٕم كً ػطٍّ
الىصىص الشطكُت الىاضخت التي جس٘ كلى الخٕم صطاحتً .هصا اللمل لِؽ احتهازا في
الاصؼال  ،ألهه لم ًخم كً ػطٍّ الاػخيباغ.
 -3ال بس في الاحتهاز أن ًٖىن الباش٘ حهسه مجتهسا ،جىًطث ًُه شطوغ الاحتهاز .أما
هحر املجتهس ًال كبرة بما ًبصله مً حهس ،ألهه لِؽ أهال لالحتهاز.

 1دمحم بً مٕطم بً مىـىض ،لؼان اللطب(حهس) ،غ ،1.بحروث :زاض صازض)133/3( ،
 2أبى حامس الوعالي ،اإلاؼخصٌى ،جحُِّ :ز.حمعة بً ظهحر حاًف ،اإلاسًىت اإلاىىضة :الجاملت ؤلاػالمُت)4/4( ،
 3مذخصط ابً الخاحب(بطًم الخاحب) ،جحُِّ :الشُر كلي دمحم ّ
ملىض ،والشُر كاز٘ أحمس كبس اإلاىحىز ،غ ،1.بحروث:
كالم الٕخب1419 ،هـ)528/4( ،
 4دمحم بً بهازض العضٓص ي ،البحط املخُؽ في أصى٘ الٌِه ،غ ،2.مصط :زاض الصٌىة1413 ،هـ ،)197/6( ،كُاض بً هامي
الؼلمي ،أصى٘ الٌِه الصي ال ٌؼم الٌُِه حهله ،غ،1.الطٍاض:زاض الخسمطٍت1426،هـ)448( ،
 5ابً ُسامت اإلاِسس ي ،ضوطت الىاؿط(بجزهت الخاػط اللاػط) ،بحروث :زاض الٕخب الللمُت ،)345/2( ،شط اللظس كلى ابً
الخاحب (بحاشُت الخٌخاظاوي) ،غ ،2.بحروث :زاض الٕخب الللمُت1403 ،هـ ( ،)579/3البحط املخُؽ في أصى٘ الٌِه،197/6 :
دمحم بً كلي الشىٔاوي ،ئضشاز الٌحى٘ ئلى جحُِّ الخّ مً كلم ألاصى٘ ،جحُِّ :ػامي بً اللطبي ،غ ،1.الطٍاض :زاض
الٌظُلت1421 ،هـ)1026/2( ،
 6دمحم بً دمحم بً الخؼابي ،هطٍب الخسًث ،جحُِّ :كبس الٕطٍم ئبطاهُم اللعباوي ،مٕت اإلإطمت :حاملت أم الِطي1402 ،هـ،
(ً ،)521/1حيى بً شطي الىىوي ،تهصًب ألاػماء واللواث ،غ ،1.بحروث1996 :م)334/3( ،
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املبحث ألاول :مزهب القائلين بيسشالاحتهاد:
املطلب ألاول :أصحاب القىل:
شهبذ ػاةٌت ملخبرة مً الللماء ئلى ػهىلت الاحتهاز ،وأهه أمط في اإلاخىاو٘ ّ
لٖل مً
ػعى ئلى جحصُله.
ّ
ُا٘ الىىوي بلس كسه لصٌاث اإلاٌتيُ" :ا٘ أصخابىا :ال ٌشترغ الخبحط في هصه
الللىم ،بل ًٌٕي ملطًت حمل مجها".1
وئلى مثل هصا شهب ابً حمسان وابً كطًت والؼاهط كلي هجل اللالمت صسًّ حؼً
دان الِىىجي ،2وهِل كً ابً كبس ّ
الؼالم اإلاالٖي 3و ّ
محمس بً ئبطاهُم الىظٍط الُماوي.4
ّ
وواًّ هإالء مً أهل اللصىض اإلاخأدطة الشُر الؼىىس ي والدجىي واإلاطاغي ودمحم
ُ
ضشُس ضطا والسٓخىض ًىػٍ الِططاوي ،5وهِل كً السٓخىض وهبت العحُلي.6

ً 1حيى بً شطي الىىوي ،ضوطت الؼالبحن وكمسة اإلاٌخحن ،بحروث :اإلإخب ؤلاػالمي1405 ،هـ ،)95/11( ،كبس الطحمً بً أبي
بٕط ،حال٘ السًً الؼُىػي ،جِطٍط الاػدىاز في جٌؼحر الاحتهاز ،جحُِّ :زً .إاز كبس اإلاىلم أحمس ،غ ،1.الاػٕىسضٍت،
1403هـ)41( ،
ي
 2أحمس بً حمسان ،صٌت الٌخى واإلاٌتي واإلاؼخٌتي ،جحُِّ :دمحم هاصط السًً ألالباوي ،غ ،1.زمشّ :زاض اإلإخب ؤلاػالمي،
1380هـ ،)17( ،دمحم بً دمحم بً كطًت ،املخخصط الٌِهي ،جحُِّ :ز .حاًف كبس الطحمً دحر ،غ ،1.مإػؼت دلٍ أحمس
الخبخىض لألكما٘ الخحرًت1435 ،هـ ،)104/9( ،الؼاهط كلي حؼً دان هجل دمحم صسًّ حؼً دان ،ؤلاُلُس ألزلت الاحتهاز
والخِلُس ،الِؼؼىؼُيُت :مؼبلت الجىاةب1296 ،هـ)37-36( ،
 3دمحم بً دمحم الخؼاب ،مىاهب الجلُل في شط مذخصط الشُر دلُل ،بخللُّ دمحم ًحيى الُلِىبي ،غ ،1.هىآشىغ :زاض
الططىان1431 ،هـ ،)296/6( ،الٌٕط الؼامي في جاضٍر الٌِه ؤلاػالمي498/2:
٘
 4دمحم بً ئػماكُل ألامحر الصىلاوي ،ئضشاز الىِاز ئلى جِؼحر الاحتهاز ،جحُِّ :صال السًً مِبى أحمس ،غ ،1.الٖىٍذ :الساض
الساض الؼلٌُت1405 ،هـ)133( ،
 5دمحم بً كلي الؼىىس ي ،ئًِاؾ الىػىان في اللمل بالخسًث والِطآن ،غ ،1.بحروث :زاض الِلم1406 ،هـ ،)77( ،دمحم بً الخؼً
الخؼً الدجىي الثلالبي ،الٌٕط الؼامي في جاضٍر الٌِه ؤلاػالمي ،غ ،1.بحروث :زاض الٕخب الللمُت1416 ،هـ ،)254/4( ،دمحم
مصؼٌى اإلاطاغي ،الاحتهاز في ؤلاػالم ،الِاهطة :اإلإخب الٌني لليشط1379 ،هـ ،)19-18( ،دمحم ضشُس ضطا ،جٌؼحر اإلاىاض ،الهُئت
اإلاصطٍت اللامت للٕخاب1990 ،مً ،)166/5( ،ىػٍ الِططاوي ،الاحتهاز في الشطَلت ؤلاػالمُت ،غ ،1.الٖىٍذ :زاض الِلم،
1417هـ)109( ،
 6هِله كىه السٓخىض كاضي كع السًً حؼىهت في بحث "جِؼط الاحتهاز في هصا اللصط وزكىي ػس بابه" ،مجلت زضاػاث كلىم
الشطَلت والِاهىن ،مج ،36.ق2009 ،1.م ،)319( ،مً ٓخابه الاحتهاز في الشطَلت ؤلاػالمُت.
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وهِل ابً الىظٍط الُماوي كً أبي الخؼحن البصطي أهه لم ًًٕ ٌشترغ في الاحتهاز ئال
أصى٘ الٌِهٌ ،لني بلس ملطًت الٕخاب والؼىتُ ،ا٘" :ولم ًُطز أن اللطبُت لِؼذ شطػا،
وئهما أضاز أن املخخاج ئلُه مجها ُس صاض في أصى٘ الٌِه ،وبُِتها ًخللّ باكطاب ألالٌاؾ".1
ّ
وألٍ ألامحر الصىلاوي ضػالت ػماها "ئضشاز الىِاز ئلى جِؼحر الاحتهاز" ،ػُأحي هِل

بلع اإلاباحث مجها.
املطلب الثاوي :أدلة يسشالاحتهاد:
الصًً شهبىا ئلى ػهىلت الاحتهاز بىىا ٓالمهم كلى زالزت أزلت:
أولهاٌ :ؼط الخمًٕ مً أهلُت الاحتهاز .وزاهحها :ػهىلت كملُت الاحتهاز في شاتها .وزالثها:
حىاظ ججعؤ الاحتهاز .وزمت ًطَ بحن ألامطًٍ ّ
ألاولحن ،ألن الاحتهاز الٌللي ًمط بمطحلخحن:
الخصى٘ كلى أهلُت الاحتهاز .زم الُِام بلملُت الاحتهازً .ؼالب الللم في بساًت أمطه ٌؼعى
ّ
للخصى٘ كلى الللىم التي جمٕىه مً اللخاَ بعمطة املجتهسًًًُ ،سضغ الٌىىن التي جإهله
لطجبت الاحتهاز ،والتي حؼمى بللىم آلالتً .اشا هالها ُح ّّ له أن ًىـط بىٌؼه في أحٖام الىُاتم
التي ّ
حلً له ،وٍبسي ضأًه ًحها بىاء كلى أزلت الشطق.
هصا ما أ از ابً الؼبٖي ؤلاشاضة ئلُه ححن ّ
كسه لشطوغ الاحتهاز ،ئش ًِى٘" :وَلخبر
ض
2
إلًِاق الاحتهاز ،ال لٖىهه صٌت ًُه" ّ .
ًىبه ئلى أن الاحتهاز له شطوغ جخللّ بصٌاث املجتهس،
وشطوغ جخللّ باًِاق الاحتهاز بلس الخحِّ بصٌاجه.
وػمى الؼىىس ي الىىق ألاو٘ مً الشطوغ بالشطوغ الىصٌُت ،والىىق الثاوي

بالشطوغ ؤلاًِاكُت.3

 1دمحم بً ئبطاهُم الىظٍط الُماوي ،اللىاصم والِىاصم في الصب كً ػىت أبي الِاػم ،جحُِّ :شلُب ألاضهاؤوغ ،غ ،2.بحروث:
مإػؼت الطػالت 1412 ،هـ)272/1( ،
وبحثذ كً ُى٘ أبي الخؼحن هصا في ٓخابه "اإلالخمس" في مـاههً ،ما وحسجه ،وئهما وحسث ُىلهًٖ" :ىن الاوؼان مً أهل
الاحتهاز ئشا كطي ألازلت الؼملُت ،وأمٕىه الاػخسال٘ بها .والساللت الؼملُت :ؿاهط ،واػخيباغ .والـاهط مىه دؼاب ،ومىه
أًلا٘ ،وهي أًلا٘ الىبي  ،والاػخيباغ ططبانُُ :اغ ،واػخسال٘ .والاػخسال٘ بالُِاغ ًٌخِط ئلى الاػخسال٘ بالـىاهط،
ًاشا شٓطها الاػخسال٘ بالُِاغ زدل ًُه الاػخسال٘ بالـىاهط .زم ّ
ًصل الٕالم في شلٗ[.اإلالخمس]357/2:
 2جاج السًً كبس الىهاب الؼبٖي ،حمم الجىامم(بحاشُت اللؼاض كلى املخلي) ،بحروث :زاض الٌٕط)424/2( ،
 3ئًِاؾ الىػىان في اللمل بالخسًث والِطآن77:
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ًالصًً شهبىا ئلى ٌؼط الاحتهاز ،بلظهم بنى ٓالمه كلى ػهىلت ألامط ألاو٘ ،وبلظهم
ّ
ضٓع كلى ٌؼط ألامط الثاوي ،ومجهم مً حمم بُجهما ،وًطٍّ آدط اػدىس ئلى حىاظ ججعؤ الاحتهاز.
وهصا جٌصُل ٓالمهم حى٘ هصه ألازلت.
ّ
الذليل ألاولُ :يسشالحمكً مً أهلية الاحتهاد:
شلٗ أن الصًً زكىا ئلى جِؼحر الاحتهاز اكخبروا أن الٌىىن التي حشترغ في املجتهس
ًٌٕي ًحها زضاػت ٓخاب مذخصط أو مخىػؽ في ٔل مجها ،وهصا ألامط في مخىاو٘ الٕثحر مً
ػالٖي ػطٍّ الللم.
وػبّ الىِل كً أبي الخؼحن البصطي أهه لم ًًٕ ٌشترغ في الاحتهاز ئال أصى٘ الٌِه
1
بلس ملطًت الٕخاب والؼىت  ،وما هِله الىىوي كً ألاصخاب أنهم ٔاهىا ال ٌشترػىن الخبحط

في كلىم الاحتهاز.2
وٍطي ابً كطًت أهه ًٌٕي في جحصُل الاحتهاز مً مازة الىحى مثل الجعولُت ،ومً
مازة ألاصى٘ متن ابً الخلمؼاوي ،والاػالق كلى أحازًث "ألاحٖام الٕبري" للبس الخّ وهحى
شلٗ .هصا مم ٌؼط الاػالق كلى ًهم مشٖل اللوت بمذخصط اللحن و"الصخا " للجىهطي
وهحى شلٗ مً ٓخب هطٍب الخسًث ،وال ػُما مم هـط ٓالم ابً الِؼان وجحُِّ أحازًث
ألاحٖام .وبلىن زضحت ؤلامامت أو ما ُاضبها في الللىم اإلاصٔىضة هحر مشترغ في الاحتهاز ئحماكا.3
وُا٘ الشُر دمحم ضشُس ضطا" :لِؽ جحصُل هصا الاحتهاز الصي شٓطوه باألمط اللؼحر،
وال بالصي ًحخاج ًُه ئلى اشخوا٘ أشّ مً اشخوا٘ الصًً ًحصلىن زضحاث الللىم اللالُت
كىس كلماء هصا اللصط في ألامم الخُت ٔالخِىَ والؼب والٌلؼٌت ،ومم شلٗ هطي حمُم
كلماء الخِلُس مىلىه ً ،ال جخىحه هٌىغ الؼالب ئلى جحصُله".4
وشهب السٓخىض ًىػٍ الِططاوي ئلى أن هصه الشطوغ التي اشترػها ألاصىلُىن
للمجتهس في اػخيباغ ألاحٖام مً أزلتها الخٌصُلُت لِؽ جحصُلها مخلصضا وال مخلؼطآ ،ما
ًىهمه الصًً ًطٍسون أن ًظُِىا ما وػم هللا ،وَولِىا بابا ًخحه ضحمت بلبازه.5
1

اهـط :ص()17
2
اهـط :ص()16
3
دمحم بً دمحم ابً كطًت ،املخخصط الٌِهي ،جحُِّ :ز .حاًف كبس الطحمً دحر ،غ ،1.مإػؼت دلٍ أحمس الخبخىض لألكما٘ الخحرًت،
1435هـ ،)104/9( ،الٌٕط الؼامي في جاضٍر الٌِه ؤلاػالمي)498/2( ،
4
جٌؼحر اإلاىاض ،166/5:بحث "جِؼط الاحتهاز في هصا اللصط وزكىي ػس بابه")319( ،

 5الاحتهاز في الشطَلت ؤلاػالمُت109:
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ًٌصل أٓثر في جحسًس الللىم التي كلى املجتهس زضاػتهاّ ،
وإلاا أضاز الصىلاوي أن ّ
وٍبحن
أنها في حسوز ؤلامٖان كىس ٓثحر مً الللماءُ ،اُ٘" :س ؿهط لٗ بما ُطضها ػهىلت الاحتهاز،
ّ
وجِؼطه ألهل الهمت وألامجازً ،لىصٓط شطاةؼه وٌُٓ ُّت جحصُله ألهل الصٔاء مً اللباز،
ًىِىُ٘ :ا٘ ؤلامام الٕبحر ّ
محمس بً ئبطاهُم الىظٍط صاحب ٓخاب "اللىاصم والِىاصم في
الصب كً ػىت أبي الِاػم" في ٓخابه "الِىاكس" ما لٌـه :اكلم ّأهه ُس ٓثر اػخلـام ّ
الىاغ
العمان لالحتهاز واػدبلازهم لهّ ،
في هصا ّ
حتى صاض ٔاإلاؼخحُل ًُما بُجهم .وما ٔان ّ
الؼلٍ
ّ
الدشسًس اللـُم .ولِؽ هى ّ
بالهحن ،ولٕىه ُطٍب مم الاحتهاز ،أي في جحصُله
ٌشسزون هصا
ّ ّ
الصوَ والؼالمت مً آًت البالزةّ .
زم شٓط دمؼت شطوغ:
وصخت
ّ
ّ
ألاول :معشفة علم العشبيةُ :ا٘ :وٌٍٕي ًُه ُطاءة ٓخاب مثل مِسمت ابً الخاحب
ّ
اللطبُت ما ال ًحخاج ئلى
ُطاءة ًهم وئجِان ،وهصا كلى الاحخُاغ ال كلى ؤلاًجاب .شلٗ ألن في
ملطًخه .مثلٓ :المهم في كالم اإلاؼدثنى ما هى ،ولم اضجٌم الٌاكل ،واهخصب اإلاٌلى٘؟ وهحى
شلٗ.
ّ
ّ
الششط الثاوي :معشفة أصىل الفقه :وهى ضأػها وكمىزها ،بل أصلها وأػاػها.
ّ
ّ
الششط الثالث :معشفة علم املعاوي والبيان :وُس ادخلٍ ًُه هل هى شطغ أم ال؟
والخّ أن ًُه ما هى شطغ في بلع اإلاؼاةل ٔاللطبُت ،وًُه ما لِؽ بشطغ ّ
البخت .وُس هِل
أهل ألاصى٘ أٓثر ما ًحخاج ئلُه.
ّ
الششط ّ
الش ِابع :معشفة لاايات القشنهية الششعية:
ّ
وُس ُُلّ :ئنها دمؽ ماةت آًت .وما ّ
صر شلٗ ،وئهما هي ماةخا آًت أو ُطٍب مً شلٗ .وال
ّ
أكطي أحسا مً الللماء أوحب حٌـها هُبا ،بل شطػىا أن ٌلطي مىاطلها ،ح ّتى ًخمًٕ
كىس الخاحت مً ّ
الطحىق ئلحهاً .مً هِلها ئلى ٓطاػخه وأًطزهآٌ ،اه شلٗ.
ّ
الششط الخامس :معشفة حملة مً ألاخباس الىبىية :وٌٍٕي ًحها ملطًت ٓخاب حامم
ّ
الترمصي وػجن أبي زاوز والبذاضي ومؼلم .وًحها ما ال ًجب ملطًخه كلى مجتهسّ ،
ألنها
مثل
حاملت ألحازًث ألاحٖام وهحرها ّ
مما ال ًحخاج ئلُه املجتهس .والصي ًس٘ كلى أن حملت مً
الصخابت ُس ّ
ألادباض جٌُٕه ،وال ًجب ؤلاحاػت بها ،أن ّ
صر احتهازهم في أحٖامهم ،ولم
ًحُؼىا بها كلما ،وٓصلٗ الخابلىن وأةمت ِؤلاػالم .وألاولى مً مطٍس الاحتهاز أن ٌلطي ٓخابا
مً ٓخب ألاحٖام التي اُخصط أهلها كلى شٓط أحازًث الخحلُل والخحطٍمّ ،
وبِىىا ّ
الصخُح مً
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الؼُِمّ .
وكس ٓخبا مً شلّٗ ،
زم ُا٘ :وأهٌلها ٓخاب "جلخُص املخخصط" للخاًف ابً حجط،
ًال ّ
شٗ في ٌٓاًخه للمجتهس وظٍازة الٌٕاًت".1
وُا٘ الؼاهط كلي هجل اللالمت صسًّ حؼً دان الِىىجي" :اإلالخبر في الاحتهاز أن
ًٖىن لسًه مً كلم اللطبُت ما ًُِم لؼاهه ،وٌٍهم به ما ًذخلٍ ملىاه .وُس ًحصل شلٗ
لٖامل الاػخلساز صافي الِطٍحت بٕخاب مخىػؽ بحن الادخصاض وؤلآثاض في الىحى ،وٓخاب
مثله في أصى٘ الٌِه مم اُخساضه كلى البحث كً مٌطزاث اللوت في الٕخب اإلاىطىكت لبُان
مسلىالتها ،ومم كلمه بالخٌؼحر بأدصه له كً اإلاٌؼطًٍ كلى وحه ال ًِصط كً ًهم ما في
الٕخاب اللعٍع ،وأن ًٖىن مؼللا مً كلم الؼىت كلى املخخصطاث اإلاسوهت في اللبازاث
واإلالامالث مم ئشطاًه كلى بلع كلىم الخسًث ،وجمُحزه بحن أػباب الصخت والخؼً
والظلًٍ .مً ٔان حاملا لهصه الللىمً ،حخم كلُه أن ال ًِلس هحره . ...
أما مً جصسض للِظاء بحن اإلاؼلمحن أو للٌخُا بما أهع٘ هللا في ٓخابه أو كلى لؼان
ضػىله ً ،هى ال ًخم احتهازه ئال بالخبحط في ٔل كلم مً جلٗ الللىم مم ئشطاًه كلى ما
ًطحم ئلحها وٍِىيها مً ػاةط الللىم كلى وحه ًحصل له الـً بأهه لم ًِصط في واحس مجها
جِصحرا ًٖىن بؼببه حمل الىاغ كلى اللمل بذالي ما شطكه هللا للبازه".2
زم ّبحن الؼبب الصي حلله ّ
ًٌطَ بحن كلىم الاحتهاز اإلالخبرة في كمل الطحل لىٌؼه زون
الللىم اإلالخبرة في احتهاز الطحل إلضشاز هحره .شلٗ أن هللا لم ًخلبس كبازه بالبُان للىاغ ئال
ئشا ٔاهىا أهال لإلضشاز ،واإلاخأهلىن لصلٗ هم الصًً ًثِىن مً أهٌؼهم بأنهم أضشسوا اللباز
ئلى ما هى حّ .وال جحصل هصه الثِت ئال إلاً ٔان له مً الللىم ما شٓطهاه .بذالي كمل الطحل

لىٌؼهً ،لِؽ كلُه ئال ما جبلى ئلُه ُسضجه.3

 1ئضشاز الىِاز ئلى جِؼحر الاحتهاز133:
 2ؤلاُلُس ألزلت الاحتهاز والخِلُس37-36:
 3ؤلاُلُس ألزلت الاحتهاز والخِلُس40:
وهصا الخٌطٍّ الصي شٓطه بحن املجتهس لىٌؼه واملجتهس إلضشاز هحره لم أحس أحسا هحره ػاض كلُهً ،االحتهاز احتهاز ػىاء أٔان
للىٌؽ أم للوحر ،ولم ّ
ًٌطَ ألاصىلُىن بُجهما ئال في ُظُت اشتراغ اللسالت في الثاوي (اإلاٌتي) زون ألاو٘.
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وُا٘ الؼىىس يً" :اشا أحؼذ كلما بشطوغ الاحتهاز ،وأملىذ الىـط في الىصٌُت
مجها ،وحستها جطحم ئلى شطػحن ًِؽ :كلم مخللّ ألاحٖام مً ٓخاب وػىت ،وكلم الِسض
الِؼحر مً كلمي ألاصى٘ واللؼان اللطبي ،وجسوًٍ ٔل مجهما مم ػهىلت السدى٘ ئلُه ًِخض ي
جِؼحر الاحتهاز لٕثحر مً شوي الللم اإلالخبر".1
الذليل الثاوي :سهىلة عملية الاحتهاد في راتها:
ُ
شلٗ أن ّ
الساكحن ئلى جِؼحر الاحتهاز اكخبروا أن هللا حمم شمل ألازلت التي حؼخيبؽ
مجها ألاحٖامً ،صاضث اإلاصىٌاث في ٔل ًً مً ًىىن الاحتهاز ٓثحرة ومخىًطة.
ُا٘ ابً حمسان" :ومً ظمً ػىٍل كسم املجتهس اإلاؼلّ ،مم أهه آلان أٌؼط مىه في
العمً ألاو٘ ،ألن الخسًث والٌِه ُس ّ
زوها ،وٓصا ما ًخللّ باالحتهاز مً آلاًاث وآلازاض،
وأصى٘ الٌِه واللطبُت ،وهحر شلٗ .لًٕ الهمم ُاصطة ،والطهباث ًاجطة".2
ّ
وُا٘ ابً كبس ّ
اإلاخِسمحن،
الؼالم اإلاالٖي" :ومىاز الاحتهاز في ظماهىا أٌؼط مجها في ظمان
ه
اَّلل بىا الهساًت".3
لى أضاز
وهِل الؼُىػي كً بلظهم" :الاحتهاز في هصا العمان أػهل مىه في العمً ألاوّ٘ ،
ألن
زوهذ ،وػهل مطاحلتها ،بذالي ّ
آلاالث مً ألاحازًث وهحرها ّ
العمً ألاو٘".4
ّ
وألٍ الصىلاوي ضػالت ػماها "ئضشاز الىِاز ئلى جِؼحر الاحتهاز" ،وكِس ًحها ًصال
ّبحن ًُه ػهىلت الاحتهاز في اللصىض اإلاخأدطة بؼبب وًطة الٕخب التي ًحخاج ئلحها املجتهس
وػهىلت الىصى٘ ئلحها .5وأٓس كلى هصا الٕالم الشىٔاوي مً بلسه.6
وُا٘ الؼىىس ي بلس ّ
كسه لشطوغ الاحتهاز" :وئشا أملىذ الىـط في شطوغ الاحتهاز
ؤلاًِاكُت ،ووحستها أٌؼط لٖىنها مجطز مطاحلت لٕخب مسوهتَ ،ك ِل ْم َذ ئمٖان الاحتهاز في ػاةط
ألاظمان ،بل ػهىلخه لٕثحر مً ألاكُان".7
 1ئًِاؾ الىػىان في اللمل بالخسًث والِطآن77:
 2صٌت الٌخىي واإلاٌتي واإلاؼخٌتي17:
 3مىاهب الجلُل في شط مذخصط الشُر دلُل ،296/6:الٌٕط الؼامي في جاضٍر الٌِه ؤلاػالمي498/2:
 4جِطٍط الاػدىاز في جٌؼحر الاحتهاز36:
 5ئضشاز الىِاز103:
 6ئضشاز الٌحى٘ ئلى جحُِّ الخّ مً كلم ألاصى٘1039/2:
 7ئًِاؾ الىػىان في اللمل بالخسًث والِطآن77:
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وُا٘ الدجىي" :واكلم أن مىاز الاحتهاز الُىم في الِطن الطابم كشط أٌؼط مً شي
ُبل ،بؼبب أهل الٌظل الصًً اكخىىا باإلاؼابم ،وػبلىا الٕخب اإلالُىت كلى الاحتهاز ،وأن
ؿهىض الؼباكت هِل الللم مً ػىض ئلى ػىض .وُس ٔان اإلاخِسمىن ٌلاهىن مشاَ كـُمت في
َ
ٓ ْخب الٕخب ،وٍحخاحىن إلاازة مالُت وظمً ػىٍل".1
وٍطي الشُر اإلاطاغي أن الاحتهاز لِؽ ممٕىا كِال ًِؽ ،بل هى ممًٕ كازة ،وػطُه
أٌؼط مما ٔاهذ في ألاظمىت اإلااطُت .وُس جىاًطث مىاز البحث في ٔل ًطق مً ًطوق الللىم.
والىاُم أهه في أٓثر اإلاؼاةل التي أًتى الٌِهاء ًحها ،لم ًبّ للمجتهس ئال ادخُاض ضأي ًحها .أما
الخىازر التي ّ
ججس ًهي التي جحخاج ئلى آضاء محسزت .وحٌف آًاث ألاحٖام ،وًهمها ًهما
2

صخُحا ،وملطًت الىاسخ واإلايؼىخ ،وحٌف مىاُم ؤلاحما٘  ،ال ًحخاج ئلى الجهس الصي
ًبص٘ لٌهم بلع ٓخب ألاظهط اإلالِسةًٌ .ي كلماء اإلالاهس السًيُت في مصط مً جىاًطث ًحهم

شطوغ الاحتهاز ،وٍحطم كلحهم الخِلُس".3

وُا٘ السٓخىض وهبت العحُلي" :والاحتهاز ممًٕ ٔل ؤلامٖان ،وال صلىبت ًُه ،بشطغ
أن هسًً جلٗ ألاوهام والخُاالث ،وهمعَ شلٗ الطان الصي ّ
دُم كلى كِىلىا مً ضواػب
اإلااض ي... ،ئن اػخٕما٘ شطاةؽ الاحتهاز لِؽ مً اللؼحر في ش يء بلس جسوًٍ الللىم

املخخلٌت ،وحلسز اإلاإلٌاث ًحها ،وجصٌُت ٔل زدُل كلحها".4

وُا٘ السٓخىض الِططاوي" :ئن ٓخب الللم ومصازضه ُس جِؼطث للباحثحن أٓثر مما
ٔاهذ في ظمجهم ،وحِّ ٓثحر مما لم ًًٕ محِِا مً ٓخب الخسًث ،والخٌؼحر ،والٌِه وهحرها.
وؿهطث أزواث مؼاكسة مثل أحهعة اليسخ والخصىٍط ،وأهم مجها الخاًف العجُب
(الٕمبُىجط) الصي ٌؼعى أهل الللم الُىم ئلى اػخذسامه في حمم الؼىت الىبىٍت وجصيٌُها؛
ًال هطو أن ًىحس في كلماء اللصط مً ًبلى ضجبت الاحتهاز اإلاؼلّ".5

 1الٌٕط الؼامي254/4:
ٓ 2صا ،والـاهط أن الصىاب "مىاُم ؤلاحماق".
 3الاحتهاز في ؤلاػالم19-18:
 4بحث "جِؼط الاحتهاز في هصا اللصط وزكىي ػس بابه")319( ،
 5الاحتهاز في الشطَلت ؤلاػالمُت111:
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الذليل الثالث :حىاص ثجضؤ الاحتهاد :الشطوغ التي حطث كازة ألاصىلُحن بىطلها ألهل
الاحتهاز ئهما ًِصسون بها مً أضاز الخأهل إلاىصب الاحتهاز اإلاؼلّ ،الصي ًصحر به اللالم
ّ
ُازضا كلى الاحتهاز في حمُم أبىاب الٌِه .وهصا ال ًمىم مً جمًٕ اللالم مً أن ًجتهس في باب
أو مجا٘ ًِهي زون باب أو مجا٘ آدطً .مً كطي ػطٍّ الىـط والُِاغً ،له أن ًٌتي في
مؼألت ُُاػُت ،وئن لم ًًٕ ماهطا في كلم الخسًث ،أو ٔان له ُصىض في كلم اللوت اللطبُت.
ّ
اإلاشطٓت ًٌُٕه أن ًٖىن ًُِه الىٌؽ كاضًا بأصى٘ الٌطاةع وملاهحها،
ومً هـط في مؼألت
1

وئن لم ًًٕ له كلم ببُِت أبىاب الٌِه .
2
بىاء كلى هصا الِى٘ الصي هى ضأي ألآثرًً مً كلماء ألاصى٘ ً ،ان أمط الاحتهاز صاض
في مخىاو٘ ٓثحر مً كلماء ألامت .داصت في اللصط الخاطط كصط الخذصص الللمي الصي
امخاظ باهخمام أهل الللم بيُل شهازة كالُت في جذصص واحس مً حملت الخذصصاث.
ًهىاْ مً الللماء مً كٌٕىا كلى ًِه ألاػطة ،وجٌطهىا له ،وأجِىىه ،وهٌصوا ئلى أكماَ
مؼاةلهً ،االحتهاز في هصا املجا٘ مِؼىض لهم أٓثر مً هحرهم .وآدطون جٌطهىا لٌِه

اإلالامالث اإلاالُت ،وهحرهم اهخم بالٌِه الجىاتي ،وهٕصا.3

 1اإلاؼخصٌى15/4:
 2ضوطت الىاؿط(بجزهت الخاػط اللاػط) ،349/2:الخؼحن بً ضشُّ اإلاالٖي ،لباب املخصى٘ في كلم ألاصى٘ ،جحُِّ :دمحم هعالي
كمط حابي ،غ ،1 .زبي :زاض البحىر للسضاػاث ؤلاػالمُت وئحُاء الترار1422 ،هـ ،)714/2( ،حمم الجىامم(بحاشُت
اللؼاض) ،425/2:البحط املخُؽ ،209/6:الخحبحر شط الخحطٍط ،للمطزاويً ،3886/8:ىاجح الطحمىث بشط مؼلم الثبىث
(البً كبس الشٖىض) ،جحُِّ :كبس هللا محمىز دمحم كمط ،غ ،1.بحروث :زاض الٕخب الللمُت1423 ،هـ)405/2( ،
وٍيبػي الخىبُه ئلى أن أصخاب هصا اإلاصهب :بلظهم شهب ئلى أن الاحتهاز ًمًٕ أن ًخجعأًُ ،خللّ بمؼألت مً مؼاةل الٌِه
زون بُِت اإلاؼاةل ولى طمً الباب الىاحس .وشهب ًطٍّ آدط ئلى أن الاحتهاز ًمًٕ أن ًخجعأ باليؼبت لألبىاب ،ولِؽ باليؼبت
ئلى اإلاؼاةلًُٖ ،ىن اللالم مجتهسا في باب واحس بجمُم مؼاةله ،وال ًصر أن ًٖىن ُازضا كلى الاحتهاز في مؼألت واحسة زون
بُِت اإلاؼاةل مً هٌؽ الباب.
 3الاحتهاز في الشطَلت ؤلاػالمُت ،112:بحث "جِؼط الاحتهاز في هصا اللصط وزكىي ػس بابه"( ،ص)326
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املبحث الثاوي :مزهب القائلين بصعىبة الاحتهاد:
ّ
بلس أن اػخلططىا أُىا٘ الصًً شهبىا ئلى ػهىلت الاحتهاز وأزلتهم .هجس في الؼطي
آلادط مً الللماء مً شهب ئلى أن زضحت الاحتهاز صلب هىالها ،كعٍع ئزضآها ،وال ًبلوها ئال
ألاًصاش مً الطحا٘.
املطلب ألاول :أصحاب القىل:
ّ
ُا٘ الؼملاوي" :وأٓثر ػالبي الللم ُس ُؼم الؼطٍّ بهم ،ووٌُىا مخبلسًً .وئهما
ًصحر الشاش الىازض مجتهسا ،وٍٖىن بحُث ٌؼلم له الىـط".1
وُا٘ الؼُىػي بلس ػطزه لشطوغ املجتهس" :وُس ّ
جبحن لٗ أن مطجبت الاحتهاز صلب
مىالها ،كعٍع ئزضآها ،لٕثرة ألامىض اإلاشترػت ًحها ،بحُث ئن ٔل أمط مجها ًصلر ألن ًُصطي في
.2
جحصُله ،حتى ًصحر ملٕت كمط مسًس ئال مً ٌؼطه هللا كلُه"
وواًِهما كلى هصا الطأي ٔل مً الؼبٖي والعضٓص ي وابً بسضان.3
أما الشىٔاوي وئن ػبّ كىه أن وًطة الٕخب في اللصىض اإلاخأدطة ّ
ٌؼطث مً كملُت
4
الاحتهاز  ،هحر أهه ُا٘ في مىطم آدط" :ومً حلل اإلاِساض املخخاج ئلُه مً هصه الٌىىن هى
ملطًت مذخصطاتها ،أو ٓخاب مخىػؽ مً اإلاإلٌاث ًحهاًِ ،س أبلس .بل الاػخٕثاض مً
مؼىالتها مما ًعٍس املجتهس ُىة في البحثً ،
اإلاماضػت لها والخىػم في الاػالق كلى ّ
وبلسا في
الاػخذطاج ،وبصحرة في حصى٘ مؼلىبه .والخاصل أهه ال بس له مً اإلالٕت الِىٍت في هصه
الللىم ،وئهما جثبذ هصه اإلالٕت بؼى٘ اإلاماضػت وٓثرة اإلاالظمت للشُىخ".5
ًالـاهط أهه ما٘ ئلى صلىبت الاحتهاز مً حهت بلىن أهلُخه ،ولِؽ بالىـط ئلى ئًِاكه.
وٍيبػي أن ًٖىن الِى٘ بصلىبت الاحتهاز مصهب ٔل مً صط بأن الاحتهاز ُس ػىي
بؼاػه مً ظمً بلُسّ ،
وممً هِل كىه ٓالم ًٌُس شلٗ الوعالي واإلااظضي والطاًعي وابً أبي

السم وابً حجط الهُخمي وشهاب السًً الطملي.6
1

مىصىض بً دمحم الؼملاويُ ،ىاػم ألازلت ،جح .كبس هللا حاًف الخٕمي ،غ ،1.الطٍاض :مٕخبت الخىبت1419 ،هـ)164/5( ،
2
حال٘ السًً الؼُىػي ،شط الٖىٓب الؼاػم هـم حمم الجىامم ،جحُِّ :ز .دمحم ئبطاهُم الخٌىاوي ،الِاهطة :مٕخبت ؤلاًمان1420 ،هـ)396/2( ،

 3حمم الجىامم(بحاشُت اللؼاض) ،422/2:البحط املخُؽ ،516/4:كبس الِازض بً أحمس (ابً بسضان) ،اإلاسدل ئلى مصهب ؤلامام
أحمس ،جحُِّ :دمحم أمحن طىاوي ،غ ،1.بحروث :زاض الٕخب الللمُت1417 ،هـ)368( ،
 4اهـط :ص()22
 5ئضشاز الٌحى٘1031/2:
 6كبس الطؤوي اإلاىاويًُ ،ع الِسًط شط الجامم الصوحر ،غ ،1.مصط :اإلإخبت الخجاضٍت الٕبري1356 ،هـ)12/1( ،
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املطلب الثاوي :أدلة صعىبة الاحتهاد:
ّ
السلُل كلى هصا الطأي زالزت أمىض :صلىبت الخمًٕ مً أهلُت الاحتهاز ،وصلىبت كملُت
الاحتهاز ،والِى٘ بلسم حىاظ ججعؤ الاحتهاز.
ّ
الذليل ألاول :صعىبة الحمكً مً أهلية الاحتهاد:
شلٗ أن اللالم ال ًصحر مجتهسا ئال بلس أن جصحر لسًه ملٕت ّ
جإهله الػخيباغ أحٖام
ّ
الٌِه مً أزلت الشطق .وهصه اإلالٕت ال ّبس في جحِِها مً زضاػت ّ
ومىػلت لللىم
ملمِت
الاحتهاز.

ولِس صط ٓثحر مً ألاصىلُحن باشتراغ ملٕت الاػخيباغ في املجتهس.1

وهِلىا كً ؤلامام أبي حىٌُت أهه ّ
كطي الٌُِه بأهه مً له ملٕت الاػخيباغ في الٖل.2

وُا٘ ؤلامام الشاًعي" :ال ّ
ًحل ألحس أن ًٌتي في زًً هللا ئال ضحال كاضًا بٕخاب هللا،
بىاسخه وميؼىده ،ومحٕمه ومدشابهه .وَلطي مً الخسًث ما كطي مً الِطآن ،وٍٖىن
بصحرا بالشلط ،بصحرا باللوت وما ًحخاج ئلُه مً ّ
الؼىت والِطآن .وَؼخلمل مم هصا ؤلاهصاي.
وٍٖىن بلس هصا مشطًا كلى ادخالي أهل ألامصاض ،وجٖىن له ُطٍحت بلس هصاً .اشا ٔان
ّ
هٕصاً ،له أن ًخٖلم ،وٌٍتي في الخال٘ والخطام .وئشا لم ًًٕ هٕصاً ،لِؽ له أن ًٌتي".3
ّ
وٍِصس بالِطٍحت اإلالٕت التي جٖلمىا كجها ،ألهه حللها هدُجت الخبحط في كلىم الاحتهاز.
وٍىاًّ هصا الؼبٖيًِ ،س ُا٘ ابىه" :وُا٘ الشُر ؤلامام الىالس :املجتهس َم ًْ هصه الللىم
ّ
ّ
الشطق وماضػها ،بحُث آدؼب ّ
ُىة ًٌهم بها مِصىز الشاضق".
ملٕت له ،وأحاغ بملـم ُىاكس
ّ
ُ َ 4
ّ
مللِا كلى هصا الٕالمً" :لم ًٕخٍ بالخ ّ
ىػؽ في جلٗ الللىمّ ،
وطم ئلحها ما ش ِٓط" .
ُا٘ املخلي ِ

 1ػلس السًً الخٌخاظاوي ،الخىطُح بشط الخلىٍح ،طبؽ :ظٓطٍا كمحراث ،غ ،1.بحروث :زاض الٕخب الللمُت1416 ،هـ،
( ،)29/1حمم الجىامم(بحاشُت اللؼاض) ،422/2:البحط املخُؽ ،489/4:ظٓطٍا ألاهصاضي ،هاًت الىصى٘ في شط لب ألاصى٘،
مصط :زاض الٕخب اللطبُت الٕبري ،)164( ،ئضشاز الٌحى٘ ،206/2:دمحم بً ئػماكُل الصىلاوي ،ئحابت الؼاةل شط بوُت
آلامل ،جحُِّ :الِاض ي حؼحن الؼُاغي ،ز .حؼً ألاهس٘ ،غ ،1.بحروث :مإػؼت الطػالت1986 ،م ،)383( ،اإلاسدل ئلى
مصهب ؤلامام أحمس بً حىبل368:
 2دمحم بً حمعة ،شمؽ السًً الٌىاضيً ،صى٘ البساتم في أصى٘ الشطاتم ،جحُِّ :دمحم حؼحن ئػماكُل ،غ ،1.بحروث :زاض
الٕخب الللمُت1427 ،هـ ،)486/2( ،أصى٘ الٌِه الصي ال ٌؼم الٌُِه حهله456:
 3أحمس بً كلي الخؼُب البوسازي ،الٌُِه واإلاخٌِه ،جحُِّ :كاز٘ بً ًىػٍ الوطاظ ،غ ،2.الؼلىزًت :زاض ابً
الجىظي1421،هـ)332/2( ،
 4حمم الجىامم(بحاشُت اللؼاض كلى شط املخلي)422/2:
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وُطض ٓثحر مً ألاصىلُحن أن هصه اإلالٕت ال ّبس في جحِِها مً زضاػت ّ
ّ
ملمِت لللىم
الاحتهاز .أما السضاػت الِؼحرة والؼؼحُت ،والآخٌاء بؼطي مً ٔل ّ
ًًًُ ،بلس ملهما
ٍ
الخصى٘ كلى هصه اإلالٕت.
ُا٘ العضٓص ي" :لِؽ ًٌٕي في حصى٘ اإلالٕت كلى ش يء ّ
حلطًه ،بل ال بس مم شلٗ مً
الاضجُاض في مباشطجهً .لصلٗ ئهما جصحر للٌُِه ملٕت الاحخجاج واػخيباغ اإلاؼاةل بأن
ًطجاض في أُىا٘ الللماء ،وما أجىا به في ٓخبهم".1
وُا٘ الؼُىػي بلس أن هِل حؼاؤ٘ الشهطػخاوي كً الص يء الصي ٌلطي به اللالم أهه
ُس وصل ئلى مطجبت الاحتهاز" :اللالم ٌلطي شلٗ مً هٌؼه بلس أن ًخًِ آالجه ٔل ؤلاجِان،
ّ
ووحس له ملٕت وُسضة كلى الاػخيباغ واػخذطاج ألاحٖام الخٌُت مً ألازلت البلُسة .كلى
هـحر ما حٖي كً ئمام الخطمحن أهه ػئل :ما ّ
السلُل كلى ّأن الباضي حلالى لِؽ في حهتًِ ،ا٘:
السلُل كلُه ُىله " :ال جٌظلىوي كلى ًىوؽ بً ّ
متى"ً .ذٌي وحه ّ
ّ
الساللت كلى الخاططًٍ،
ّ
ِطضه لهم بؼطٍِهً .مثل هصا الاػخيباغ ّ
ً ّ
السُُّ ئهما ًسضٓه مجتهس ،بذالي أدص ألاحٖام
ّ
الـاهطة مً ألازلت الِطٍبتً ،ا ّن شلٗ ًِسض كلُه ٔل كالم ،وئن لم ًبلى زضحت الاحتهاز".2

وػبّ هِل ٓالم الشىٔاوي في ػطٍّ الخصى٘ كلى هصه اإلالٕت.3

ًالخصى٘ كلى ملٕت الاحتهاز ال ًُىا٘ بسضاػت ٓخب مذخصطة في كلىم الاحتهاز ،أو
كسز ُلُل مً هصه الٕخب ،بل ال بس ًحها مً السضاػت ّ
ّ
واإلالمِت .بل حتى هصا الىىق
اإلاىػلت
مً السضاػت ُس ال ّ
ًإهل الٕثحرًً مً حُاظة ضجبت الاحتهازّ ،
ًطب حامل ًِه لِؽ بٌُِه.
وػبّ هِل ٓالم الؼملاوي أن الشاش الىازض مً ػالبي الللم هم الصًً ًبلوىن زضحت الاحتهاز.4
وُا٘ ابً بسضان" :وكىسي أهه ٌشترغ في املجتهس أن جىحس ًُه ملٕت الاػخيباغ ،وأن ًٖىن
شٔي الٌإاز مخىُس الصهً ،ألهه ٓم ممً ُطأ ًىىن اللطبُت والللىم التي جهيء لالحتهاز ،زم جطاه
ّ
حامسا دامل الٌٕط ،ال ٌللم ئال ما ًُلِى ئلُهً .اشا داػبخه وحسث شهىه مخذجطا ،جٖلمه شطُا،
ّ
ًُٖلمٗ هطباً .مثل هصا ال ّ
ٌلى٘ كلُه".5

1

البحط املخُؽ516/4:
2
جِطٍط الاػدىاز في جٌؼحر الاحتهاز51:
3
اهـط :ص()24
4
اهـط :ص()24
5
اإلاسدل ئلى مصهب ؤلامام أحمس بً حىبل368:
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بلس اػخلطاطىا لهصه الىِى٘ التي جإٓس أن اللالم ال ًىظم ئلى ظمطة املجتهسًً ئال بلس
أن جصحر لسًه ملٕت اػخيباغ ألاحٖام مً أزلتها الشطكُت ،وأن هصه اإلالٕت ال جىا٘ ئال بلس
السضاػت اإلاىػلت واإلالمِت لللىم الاحتهاز .لىا أن هدؼاء٘ كً الؼبب الصي حمل بلع أهل
الللم داصت مً اإلاخأدطًٍ كلى مذالٌت شلٗ ،وضأوا أن ؤلاحاػت بللىم الاحتهاز في مخىاو٘
ٓثحر مً ػالب الللم.
أضي أن الؼبب في شلٗ أن ٓثحرا مً ألاصىلُحن بلس أن صطحىا بأن املجتهس ٌشترغ ًُه
أن ٌلطي مً لوت اللطب الِسض الصي ًٌهم به دؼاب الشطقًُ ،محز بحن صطٍح الٕالم
وؿاهطه وحُِِخه ومجاظه وكامه وداصه وهصه وًحىاه وهحى شلٗ.1
ُا٘ بلع هإالء" :وال ٌشترغ أن ًبلى زضحت الخلُل ّ
واإلابرز وػِبىٍه" .2زم حاء ابً
الؼبٖي بلس شلٗ ،وجبله ظٓطٍا ألاهصاضيًِ ،االًٌُٕ" :ه أن ًٖىن شا زضحت وػؼى لوت

وكطبُت وأصىال وبالهت ومخللّ ألاحٖام مً ٓخاب وػىت".3
والـاهط أن ابً الؼبٖي اػخٌاز هصا اإلالنى مً ٓالم ئمام الخطمحن إلاا ُا٘" :وال
ّ
ٌشترغ الخلمّ والخبحط في اللوت حتى ًصحر الطحل كالمت اللطب ،وال ًِم الآخٌاء
ّ
ًحصل مً اللوت
باالػخؼطاي وجحصُل اإلابازب وألاػطاي .بل الِى٘ الظابؽ في شلٗ أن
ً
ً
مىصبا وػؼا
اللطبُت ما ًترقى به كً ضجبت اإلاِلسًً في ملطًت الٕخاب والؼىت .وهصا ٌؼخسعي

في كلم اللوت اللطبُت".4

 1أبى ئسخاَ الشحراظي ،شط اللمم ،جحُِّ :كبس املجُس جطٔي ،غ ،1.بحروث :زاض الوطب ؤلاػالمي1408 ،هـ،)1034/2( ،
ُىاػم ألازلت ،8/5:اإلاؼخصٌى ،12/4:ضوطت الىاؿط(بجزهت الخاػط اللاػط)  348/2:ابً كُِل ،الىاضر في أصى٘ الٌِه،
جحُِّ :ز .كبس هللا بً كبس املخؼً الترٔي ،غ ،1.بحروث :مإػؼت الطػالت1420 ،هـ ،)269/1( ،ألاػمىسي :اللالء اللالم،
بص٘ الىـط في ألاصى٘ ،جحُِّ :ز .دمحم ظٔي كبس البر ،غ ،1.الِاهطة :مٕخبت زاض الترار1412 ،هـ ،)691( ،ػٍُ السًً كلي بً
دمحم آلامسي ،ؤلاحٖام في أصى٘ ألاحٖام ،حللُّ :كبس الطظاَ كٌٌُي ،غ ،1.الطٍاض :زاض الصمُعي1424 ،هـ ،)198/4( ،صٌي
السًً الهىسي ،نهاًت الىصى٘ في زضاًت ألاصى٘ ،جحُِّ :ز .صالر بً ػلُمان الُىػٍ ،وز .ػلس بً ػالم الؼىٍح ،مٕت
اإلإطمت :مٕخبت الباظ ،)3828/9( ،حمم الجىامم(بحاشُت البىاوي) ،383/2:البحط املخُؽ ً ،202/6:ىاجح الطحمىث بشط
مؼلم الثبىث ،405/2:ئضشاز الٌحى٘1031/2:
 2اإلاؼخصٌى ،12/4:الىاضر ،269/1:ؤلاحٖام ،198/4:نهاًت الىصى٘ ،3828/9:ؤلابهاجً ،255/3:ىاجح الطحمىث405/2:
 3حمم الجىامم(بحاشُت البىاوي) ،383/2:هاًت الىصى٘ في شط لب ألاصى٘155:
 4ئمام الخطمحن كبس اإلالٗ بً كبس هللا الجىٍني ،هُار ألامم والخُار الـلم ،جحُِّ :زً .إاز كبس اإلاىلم ،ز .مصؼٌى حلمي،
الاػٕىسضٍت :زاض السكىة1979 ،م)290( ،
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ًللل الصًً آخٌىا مً املجتهس زضاػت ٓخاب مذخصط أو مخىػؽ في كلىم اللوت أو
هحرها أدصوا شلٗ مً كباضة هإالء ألاصىلُحن أهه ًٌٕي املجتهس أن ًٖىن شا زضحت وػؼى في
كلىم الاحتهاز .وإلاا هملً الىـط في الدؼلؼل العمني لهصه الِظُت – والصي ػِىاه ُبل ُلُل
 هسضْ أن اإلاِصىز بالسضحت الىػؼى في كلىم لوت اللطب ما ٔان زون زضحت أةمت اللوتٔالخلُل ّ
واإلابرز وػِبىٍه ،ولِؽ اإلاِصىز أن جٖىن زضاػخه ٌؼحرة أو ػؼحُت لهصه الللىم،
وهصا ما حشحر ئلُه كباضة ئمام الخطمحن التي ػِتها ُبل بظلت أػؼط .ومللىم أن أةمت
اإلاصاهب اإلاشهىضة وهحرهم الصًً بلوىا زضحت الاحتهاز باجٌاَ الللماء ،لم ًًٕ مؼخىي
أٓثرهم في كلىم اللوت ٓمؼخىي الخلُل ومً شٓط مله.
ُا٘ الشاػبي" :وئشا ٔاهذ الشطَلت كطبُتً ،ال ًٌهمها حّ الٌهم ئال مً ًهم اللوت
ً
اللطبُت حّ الٌهم ،ألنهما ػُان في الىمؽ ما كسا وحىه ؤلاعجاظً .اشا ًططىا مبخسةا في ًهم
اللطبُتً ،هى مبخسب في ًهم الشطَلت ،أو مخىػؼاً ،هى مخىػؽ في ًهم الشطَلت،
واإلاخىػؽ لم ًبلى زضحت الجهاًتً .ان اهخهى ئلى زضحت الواًت في اللطبُت ٔان ٓصلٗ في
الشطَلتًٖ ،ان ًهمه ًحها حجت ٓما ٔان ًهم الصخابت وهحرهم مً الٌصخاء الصًً ًهمىا
الِطآن حجت.
1
ًمً لم ًبلى شأوهم ًِ ،س هِصه مً ًهم الشطَلت بمِساض الخِصحر كجهم ،ؤل مً ُصط
ً
ًهمه ،لم ّ
ٌلس حجت ،وال ٔان ُىله ًحها مِبىال".2
زم ّ
كِب كلى ٓالمه هصا بأهه ال ًخلاضض مم ما صط به كلماء ألاصى٘ ،إلاا هٌىا
اشتراغ اإلابالوت في ؤلاحاػت بللىم اللوت اللطبُت ،وكسم مؼالبت املجتهس ببلىن زضحت أةمتها
ٔالخلُل وػِبىٍه ،ألهه ٓما ُا٘" :مِصىزهم أن املجتهس هحر مؼالب بملطًت حمُم لوت
اللطب أو زُاةّ مؼاةلها ،بل الِسض الصي ًٌهم به ٓالم اللطب كلى الىحه اإلاؼلىب ،وهصا لً

ًخأحى للمطء ئال بلس أن ًصحر مجتهسا في كلىم اللوت".3

 1أي هاًتهم[ .اهـط :لؼان اللطب(شأي)]417/14:
 2ئبطاهُم بً مىس ى الشاػبي ،اإلاىاًِاث ،جحُِّ :مشهىض بً حؼً آ٘ ػلمان ،غ ،1.الؼلىزًت :زاض ابً كٌان1417 ،هـ،
()53/5
 3اإلاىاًِاث53/5:
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دالصت الٕالم أن اللبرة في هُل زضحت الاحتهاز حصى٘ ملٕت اػخيباغ ألاحٖام مً
مذخلٍ أزلتها الشطكُت ،وهصه اإلالٕت ال جىا٘ ئال بسضاػت مىػلت وملمِت لللىم آلالت .هحر
أن الِسض اإلاؼلىب لهصه السضاػت ال ًمًٕ جحسًسه مً حهت ظمىه ،أو ّ
ٓمه بخلُحن الٕخب
اإلاؼلىبت لهصه السضاػت ،ألن الىٌىغ مخٌاوجت في اػخلسازها لخحصُل الللىم والاػخٌازة
مجها.
والصي ًإٓس صلىبت الخصى٘ كلى هصه اإلالٕت في الجملت ما ُاله بلع أهل الللم:
"وٍيبػي كلى ٔل مخللم أن ٌللم أن مطجبت الٌخىي لم جًٕ لجمُم ّ
الصخابت  ،مم ّأن
ّ
حمُلهم في اللوت أًصر مً ًصخاء كصطها ،هصا مم ٔىنهم امخاظوا بالصخبت وبمشاهسة
ّ
ّ
الخجزًل .ئهما ٔان اإلاشهىض بالٌخىي مجهم ػبلت ،ؤان هىاْ مخىػؼىن ومِلىن في الٌخىي.
ومجمىق أهل الٌخىي مجهم ماةت وهٍُ وزالزىن هٌؼآ ،ما ّ
ًصل شلٗ الخاًف ابً الُِم -
ّ
ضحمه هللا  -في ٓخابه اللـُم ئكالم اإلاىُلحن".1
وزلُل آدط كلى صلىبت الىصى٘ ئلى ضجبت الاحتهاز أن الؼُىػي في آدط ضػالخه "الطز
كلى مً أدلس ئلى ألاضض وحهل أن الاحتهاز في ٔل كصط ًطض" إلاا بسأ ّ
ٌلس مً بلى زضحت

الاحتهاز اإلاؼلّ مً الللماءٔ ،ان في ٔل كصط ًصٓط الجزض الِؼحر مً الللماء.2

الذليل الثاوي :صعىبة عملية الاحتهاد في راتها:
ّ
الصي ًؼلم كلى ٓالم أٓثر ألاصىلُحن حى٘ مىطىق الاحتهازً ،لمؽ أنهم ًطون
صلىبخه أًظا مً دال٘ ما ًبصله املجتهس أزىاء البحث والىـط في ألاحٖام ،وشلٗ الشتراػهم
بلع ألامىض التي ًىىء بحملها ٓثحر مً ػالٖي ػطٍّ الللم .وٍمًٕ أن وؼخلطض هِى٘
الللماء في هصه ألامىض في الجاهبحن آلاجُحن:
الجاهب ألاول:
هـط املجتهس في أي مؼألت ال ٌلخبر ئال ئشا بص٘ هاًت حهسه ،وبلى مىخهى اػخؼاكخه في
اػخيباغ الخٕم مً أزلخه ،وٍُٓ ًسضْ أهه ّأزي ما كلُه؟ ل ّـما ٌشلط مً هٌؼه بالعجع كً
العٍازة كما بصله مً حهس.

 1كبس اللعٍع بً كبس الٌخا الِاضب اإلاسوي ،ػبم مؼاةل في كلم الخالي ،الجاملت ؤلاػالمُت باإلاسًىت اإلاىىضة1393 ،هـ)85( ،
 2ص96.
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ُا٘ الؼملاوي" :اإلاٌتي مً اػخٕملذ ًُه زالر شطاةؽ :الاحتهاز ،واللسالت ،والٍٕ
كً التردُص والدؼاهل .وللمدؼاهل حالخان :ئحساهما :أن ًدؼاهل في ػلب ألازلت وػطَ
ّ
مِصط في حّ الاحتهاز ،وال ًحل له أن
ألاحٖام ،وٍأدص بمبازب الىـط وأواةل الٌٕطً ،هصا
ّ
مخجىظ
ًٌتي ،وال ًجىظ أن ٌُؼخٌتى .والثاهُت :أن ًدؼاهل في ػلب الطدص وجأو٘ الشبهً ،هصا

يف دينه".1

وُا٘ الوعالي" :الاحتهاز الخام هى أن ًبص٘ الىػم في الؼلب ،بحُث ًحؽ مً هٌؼه
بالعجع كً معٍس ػلب".2
اإلاِصطً ،اهه ال ّ
ّ
ٌلس في
وُا٘ الخٌخاظاوي" :وبهصا الُِس (أي بص٘ الىػم) دطج احتهاز
الاصؼال احتهازا ملخبرا".3
وهِل دمحم بذُذ اإلاؼُعي كً ابً الؼبٖي أهه ّ
ًؼط بص٘ الىػم بحُث جحؽ هٌؽ
املجتهس بالعجع كً اإلاعٍس كلُه .4زم ُا٘" :وال ًخأحى شلٗ ئال بلس الىـط في ٔل ألازلت التي هي
حاططة كىسه مم كلمه بؼطٍّ الاػخيباغ مً الٖل.
وٓصلٗ بص٘ جمام الؼاُت ،ئش لى هـط في بلظها ًِؽ ،لم ًصسَ أن هٌؼه أحؼذ
ّ
.5
بالعجع كً اإلاعٍس ،لخمٕىه مً الىـط في الباقي"
ئشن ًٌٕي في كسم جِصحر املجتهس في احتهازه أن ًبحث كً أزلت الخٕم ًُما هى مخا
له في حسوز اػخؼاكخهً ،ال ًلعمه مثال الؼٌط للخىُِب كً زلُل في مذؼىغ مىحىز في بلس
بلُس ،وئن جأٓس مً هصا الىحىزُ .ا٘ ابً الىظٍط الُماويُ" :ى٘ الىبي  إلالاشً" :ان لم ججس
ّ
ًِ " ...خض ي ّأهه ال ًجب كلى املجتهس الؼلب ّ
للىص ئال في بلسه .ألهه  لم ًُلعم ملاشا أن
ّ
ًؼلب ّ
بأهه  لى ػئل كً الخٕمّ ،
لىص كلى الجىاب،
الىص مىه  مً اإلاسًىت ،مم الللم
ًٍُٕ ًجب كلى املجتهس الؼلب ،مم ججىٍعه أن ال ًجس ّ
الىص"6؟

ُ 1ىاػم ألازلت ،133/5:البحط املخُؽ305/6:
 2اإلاؼخصٌى4/4:
 3حاشُت الخٌخاظاوي كلى اللظس كلى ابً الخاحب ،غ ،2.بحروث :زاض الٕخب الللمُت1403 ،هـ)579/3( ،
 4ضًم الخاحب529/4:
 5دمحم بخيت املطيعي ،سلم الىصىل لششح نهااية السىل في ششح منهاج الىصىل ،بيروت :عالم الكحب)662/4( ،
 6اللىاصم والِىاصم283/1:
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بىاء كلى ما ػبًّ ،ان املجتهس ئشا جىًطث لسًه مجمىكت مً اإلاطاحم التي حملذ أزلت
ألاحٖام ،ئما في حسوز مٕخبخه ،أو ًُما حاوضه مً مٕخباثّ ،
حلحن كلُه الىـط ًحها ٔلها للىصى٘ ئلى
الخٕم اإلاؼلىب ،ألن هصا ًسدل في حسوز اػخؼاكخهًٖ .لما ٓثرث هصه اإلاطاحم اإلاخىًطة ،احخاج ئلى
حهس أٓبر وظمً أٓثر الػدُلابها ،وجمام البحث ًحها .هصا مم ألادص بلحن الاكخباض أهه ًمًٕ
الاػخوىاء كً اإلاطاحم التي ُكطي كً أصخابها أنهم مجطز هِلت لٕخب مً ػبِهم.

الجاهب الثاوي:
بلس أن ضأًىا أن الاحتهاز ال ٌلخبر ئال ئشا بص٘ صاحبه هاًت حهسه ًُهً ،هىاْ أمط آدط
ال ّ
ًِل أهمُت في كملُت الاحتهاز ،وهى جمحُص ألازلت التي ٌلخمس كلحها في الاػخيباغ،
والخمُحز بحن صخُحها وطلٌُهاً .اإلاطاحم اإلالخمسة في اػخيباغ ألاحٖام  -داصت ٓخب
الؼجن وألادباض  -حملذ الوث والؼمحن ،واشخملذ مً ألازلت كلى الصخُح والظلًٍُ .لى
لم ًًٕ اللالم أهال للخمُحز بحن هصه ألازلت ،وجىُِت الصخُح مً الظلٍُ ،إلاا ّ
حؼنى له
الاػخٌازة مً هصه اإلاطاحم.
ًان ُُل :ال ٌشترغ في املجتهس أن جخىًط ًُه أهلُت الخمُحز بحن صخُح ألادباض
وطلٌُها ،لِـ َما هص كلُه كلماء ألاصى٘ مً حىاظ جِلُسه في هصا املجا٘ ألهل الادخصاص
بهصا الشأن مً كلماء الخسًث.
ُا٘ الؼُىػيٌ" :شترغ في املجتهس أن ٌلطي ألاحازًث الصخُحت مً الظلٌُت،
وَلطي حا٘ الطواة حطحا وحلسًال ،وَلطي مطاجب الجط والخلسًل ،لُلطي مً ٌلمل
بحسًثه في الخل والخحطٍم ،ومً ٌلمل به في الىسب والٕطاهت .وٍٕخٌي في هصا وما ُبله
بالٕخب اإلاصىٌت في شلٗ ،والطحىق ئلى أةمت هصا الشأن لخلصض الخصخُح والخظلٍُ في هصه
ألاكصاض ٓما ضآه ابً الصال وهحره ،أو لخىٌُه كلى ملطًت الجط والخلسًل ،وهما مخلصضان
آلان ئال بىاػؼتً ،الطحىق ًُه ئلى أةمت الشأن أولى".1
وئلى هصا الطأي حىح حماكت مً كلماء ألاصى٘ ٔامام الخطمحن والؼىفي وابً حعي

وألامحر الصىلاوي.2

 1شط الٖىٓب الؼاػم397/2:
 2ئمام الخطمحن الجىٍني ،البرهان في أصى٘ الٌِه ،جحُِّ :ز .محمىز السًب ،غ ،3.مصط :زاض الىًاء1412 ،هـ،)1333/2( ،
هجم السًً الؼىفي ،شط مذخصط الطوطت ،جحُِّ :ز .كبس هللا الترٔي ،غ ،1.بحروث :مإػؼت الطػالت1410 ،هـ،)580/3( ،
أبى الِاػم ابً حعي ،جِطٍب الىصى٘ ئلى كلم ألاصى٘ ،جحُِّ :ز .دمحم كلي ًطٔىغ ،غ ،1.الجعاةط :زاض الترار ؤلاػالمي،
1410هـ ،)108( ،ئضشاز الىِاز ئلى جِؼحر الاحتهاز73:
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والجىاب كلى هصا أهه صخُح أن هصا الطأي شهب ئلُه هإالء ألاصىلُىن ،ولًٕ الصي
كلُه حمهىض ألاصىلُحن دالًه ،ئش صطحىا بأهه ال بس كلى املجتهس أن ًٖىن مخمٕىا بىٌؼه مً
الخمُحز بحن الخسًث اإلاِبى٘ والخسًث اإلاطزوز .وئهما ًخم له شلٗ ئشا ٔان كاضًا بأحىا٘
الطواة ،وػطَ الجط والخلسًل ،وُىاكس كلم مصؼلر الخسًث ،ألن هصه ألازلت ال اػالق
كلحها ئال بالىِلً ،ال بس مً ملطًت الىِلت وأحىالهم ،لُلطي اإلاىِى٘ الصخُح مً الٌاػس.1
وما شهب ئلُه الجمهىض في هصه اإلاؼألت هى الطاجر ،إلاا جِطض مً حطمت الخِلُس كلى
املجتهسً ،ال ًجىظ للمجتهس أن ًِلس هحره مؼلِا ،أي حتى في جصخُح ألاحازًث وجظلٌُها،
بسلُل أن حمهىض ألاصىلُحن ل ّـما ّ
حطمىا الخِلُس كلى املجتهس أػلِىا الٕالم في شلٗ ،2وهصا
ّ
اإلاخىصل ئلُهً ،حطم كلُه الخِلُس ًُما بني كلُه
يعين أهه ٓما ًحطم كلُه الخِلُس في الخٕم
الخٕم.
ُ
وٍإٓس هصا الٕالم أن املجتهس ئشا بص٘ وػله إلالطًت حٕم مؼألتً ،للُه أن ًصسض
حٕمه ًحها بىاء كلى ما هلب كلى ؿىه .ولً ًخحِّ له هصا ألامط حتى ٌؼخؼُم أن ًساًم كً
الِى٘ الصي جىصل ئلُه ،وٍىاًح كلُه بالدجت والبرهانً .ال ًُِبل مىه في مجلؽ اإلاىاؿطة
ّ
مثال أن ًّسعي أن الخسًث الصي بنى كلُه حٕمه في اإلاؼألت ُلس ًُه هحره في جصخُحه ،ألن
مىاؿطه ُس ًِابله بأن ما ُلس ًُه هحره ُس أدؼأ ًُه ،وبالخالي ًٖىن الخٕم الصي جىصل ئلُه
املجتهس بىاء كلى هصا الخسًث مطزوزا كىسهً .ال ػبُل للمجتهس لـخأُٓس صخت ما جىصل ئلُه
ّ
اإلاخىصل ئلُه.
ئال بأن ًإٓس بالدجت والبرهان صخت الخبر الصي بنى كلُه الخٕم

 1أبى الخؼاب الٖلىشاوي ،الخمهُس في أصى٘ الٌِه ،جحُِّ :مٌُس دمحم أبى كمشت ،غ ،2.لبىان :مإػؼت ّ
الطٍان1421 ،هـ،
( ،)391/4ؤلاحٖام ،198/4:حمم الجىامم(بحاشُت البىاوي) ،384/2:نهاًت الؼى٘ (بؼلم الىصى٘)  ،553/4:الخلىٍح كلى
الخىطُح ،246/2:البحط املخُؽً ،203/6:ىاجح الطحمىث ،405/2:ئضشاز الٌحى٘ 1030 /2:
 2الخمهُس(ألبي الخؼاب) ،408/4:ؤلاحٖام ،248/4:هاصط السًً البُظاوي ،مجهاج الىصى٘(بخِؼحر الىصى٘ البً ئمام
الٖاملُت) ،جحُِّ :ز .كبس الٌخا أحمس السدمِس ي ،غ ،1.الِاهطة :زاض الٌاضوَ الخسًثت1423 ،هـ ،)336/6( ،ضوطت
الىاؿط(بجزهت الخاػط اللاػط) ،377/2:محخصط ابً الخاحب(بحاشُت الخٌخاظاوي كلى اللظس) ،614/3:نهاًت الؼى٘(بؼلم
الىصى٘) ،589/4:كالء السًً اإلاطزاوي ،الخحبحر شط الخحطٍط ،جحُِّ :ز .كبس الطحمً بً كبس هللا الجبرًً ،ز .كىض بً
دمحم الِطوي ،ز .أحمس بً دمحم الؼطا  ،غ ،1.الطٍاض :مٕخبت الطشس1421 ،هـ ،)3989/8( ،مؼلم الثبىث(بٌىاجح
الطحمىث) ،426/2:ئضشاز الٌحى٘ 1090/2:
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هىاْ أمط واحس اػخثىاه ألاصىلُىن مً حطمت الخِلُس كلى املجتهس ،هى أدصه بٕالم
أةمت الجط والخلسًل في ملطًت أحىا٘ الطواةً ،ان هصا أبُح له لخلصض جىصله بىٌؼه ئلى
شلٗ ًُمً ػبِه مً الطواة .والصخُح أن هصا لِؽ جِلُسا ،بل هى أدص بأدباض الثِاث
الىاحب بلسة أزلت شطكُت ،الػدىاز هإالء ألاةمت ًُما أصسضوه مً أحٖام في الطواة كلى
الخؽ واإلاشاهسة ،ولِؽ كلى الىـط والاحتهاز.
ئشا جِطض أن بلىن اللالم أهلُت الخمُحز بحن صخُح ألاحازًث وطلٌُها شطغ في صخت
كملُت الاحتهازّ ،
جبحن لىا صلىبت الىصى٘ ئلى هصا اإلاِام ،ألن الخٕم كلى ألاحازًث صخت
وطلٌا ال ًٌٕي ًُه ملطًت ُىاكس هصا الللم التي ُج ّ
خلِى مً كلم مصؼلر الخسًث ،وال
ًِخصط كلى جِلُب ٓخب الطحا٘ إلالطًت أحىا٘ الطواة ،بل ال بس ًُه مً ػى٘ مماضػت،
والخٌؼً ئلى مؼالٗ الخٌاؾ في جؼبُّ هصه الِىاكس.
ُا٘ الؼىفي في بُان صلىبت هصه اإلاجزلت" :الىاغ في الخسًث كلى ططبحن :أحسهما :مً
بلى ًُه ضجبت الاحتهاز باالضجُاض في كلمه ،بحُث ًمٕىه جصخُح الخسًث باإلػىاز والٕالم
كلى ضحاله حطحا وحلسًال ،واجصاال واهِؼاكا ،وضًلا ووٌُا ،وهحر شلٗ مً ضٍاطاث كلم
الىِل .والظطب الثاوي :مً ٔاهذ أوؼخه بالخسًث أػىة الٌِهاء اإلاشهىضًًٍ .الظطب ألاو٘
ال ٌلخبر في اإلاىاؿطة ،ألهه ًىسض ،ووحىزه مخلصض".1
وُا٘ الشُر ألالباوي" :ئهه مما ًيبػي شٓطه بهصه اإلاىاػبت أن الخسًث الخؼً لوحره
وٓصا الخؼً لصاجه ،مً أزَ كلىم الخسًث وأصلبهاً ،ال ًخمًٕ مً الخىًُّ بُجها ،أو
جطحُح ُى٘ كلى ألاُىا٘ ألادطي ،ئال مً ٔان كلى كلم بأصى٘ الخسًث وُىاكسه ،وملطًت
ُىٍت بللم الجط والخلسًل ،وماضغ شلٗ كملُا مسة ػىٍلت مً العمً ،مؼخٌُسا مً ٓخب
الخذطٍجاث ،وهِس ألاةمت الىِاز ،وكاضًا باإلادشسزًً مجهم واإلادؼاهلحن ،ومً هم وػؽ
بُجهم ،حتى ال ًِم في ؤلاًطاغ والخٌطٍؽ .وهصا أمط صلبّ ،
ُل مً ًصبر له ،وٍىا٘ زمطجه".2

 1هجم السًً الؼىفي ،كلم الجص٘ في كلم الجس٘ ،جحًُِّ :ىلٌهاضث هاًجرٌشؽًِ ،ؼبازنً :طاهعشخاًجر1408 ،هـ.52 ،
 2دمحم هاصط السًً ألالباوي ،ئضواء الولُل في جذطٍج أحازًث مىاض الؼبُل ،غ ،2.بحروث :اإلإخب ؤلاػالمي1405 ،هـ)363/3( ،
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الذليل الثالث :عذم حىاصثجضؤ الاحتهاد:
بلس أن ضأًىا أن الصًً شهبىا ئلى ػهىلت الاحتهاز ،بلظهم بنى ٓالمه في شلٗ كلى
ئمٖاهُت ججعؤ الاحتهازً .ال شٗ أن الصًً ًذالٌىنهم هصا الطأيّ ،
وَلسون الاحتهاز مىصبا
واحسا ال ًخجعأً ،ان الاحتهاز كىسهم ال ًٖىن في مخىاو٘ ئال مً بلى زضحت الاحتهاز اإلاؼلّ في
حمُم أبىاب الٌِه ،وبىاء كلُه ال كبرة باحتهاز الِاصطًٍ كً هصه اإلاطجبت ،والِازضًٍ ًِؽ
كلى الاحتهاز الجعتي .وهصا مما ًصلب كملُت الاحتهاز كلى الٕثحرًً.
وهصا مصهب بلع ألاصىلُحن ،1وممً اهخصط له الشىٔاوي ،بذجت أن كلىم الاحتهاز
بلظها مخصل ببلعً ،ال ًحصل لللالم ملٕت الاحتهاز ئال ئشا أحاغ كلما بجمُلها.2
املبحث الثالث :الترحيح بين لاساء:
ّ
اإلاؼىلت في كطض آضاء ألاصىلُحن في ٌؼط الاحتهاز ،وملطًت أزلتهم،
بلس هصه الجىلت
وما هىُشذ به ،أحسوي أمُل ئلى زًم زكىي ٌؼط الاحتهاز ،وشلٗ لألمطًٍ آلاجُحن:
ألامشألاول:
أن الخصى٘ كلى ملٕت الاحتهاز هى الطًٓ ألاػاغ باليؼبت ألهلُت الاحتهازً ،ىًطة
اإلاطاحم التي ٌؼخلحن بها املجتهس في كملُت الاحتهاز ما هي ئال أمط زاهىي مِاضهت بخحصُل هصه
اإلالٕتًٌُُٕ .ت الىـط في أزلت ألاحٖام هي التي حؼسز املجتهس في احتهازه ،وئن ٔان هصا الىـط
ال ًخأحى ئال بلس حمم شمل هصه ألازلت.
وٍمًٕ حشبُه هصه اللملُت بمؼلٗ الؼبر والخِؼُم الصي اكخمسه كلماء ألاصى٘
ٓؼطٍّ لٕشٍ كلل الخٖامً ،اهه ًخم ّأوال بجمم ألاوصاي التي ًمًٕ أن جصلر للخللُل ،زم
ادخباض هصه ألاوصاي الػدبلاز ما ال ًصلر للخللُلً .جمم أوصاي ألاصل املخٖىم كلُه
ًحؼىه الٕثحرون ،أما ادخباض هصه ألاوصاي كلى طىء ملطًت حُِِت الللت ،وئزضاْ
شطوػها ومىاولها هى الصي ال ًبلوه ئال ألاًصاش.
وئشا أضزها جٌصُل الٕالم أٓثر في حُِِت هصه اإلالٕت ،هجسها جطجٕع كلى زالزت محاوض،
ُ
ّ
َْ
ؼدشٍ مما ُاله الخؼُب البوسازي إلاا ّ
كطي الٌُِه بأهه الظابؽ إلاا ضوي ,الٌ ِه ُم
ًمًٕ أن ح
للملاوي ،املخؼً ّ
لطز ما ادخلٍ ًُه ئلى الٕخاب ّ
والؼ ّىتً .3هصه املخاوض ٔاآلحي:
 1حمم الجىامم(بحاشُت اللؼاض) ،425/2:البحط املخُؽ ،209/6:الخحبحر شط الخحطٍطً ،3886/8:ىاجح الطحمىث405/2:
 2ئضشاز الٌحى٘1043/2:
 3الٌُِه واإلاخٌِه179/1:
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املحىس ألاول :ملكة الحمييز بين صحيح ألاخباس وطعيفها :لُخم اػدبلاز ما طلٍ مجها،
والاكخماز ًِؽ كلى ما صر مً أحازًث أو آزاضّ .
وجِسم ملىا مً ٓالم الؼىفي وألالباوي 1ما
ٌشحر ئلى صلىبت الىصى٘ ئلى هصه اإلاجزلت.
املحىس الثاوي :ملكة الىظشفي الىصىص واسحيباط معاهيها :وهصه اإلالٕت جخجلى في حاهبحن:
 -1معشفة دالالت ألالفاظّ :
وٍخم الآخٌاء بها في حالت كسم وحىز حلاضض بحن الىصىص.
 -6إلاحاطة بمباحث الحعاسض والترحيح :وشلٗ باجِان الِىاكس التي ًخم بها الخلامل مم
ألازلت ححن حلاضطها.
املحىس الثالث :ملٕت ئلخاَ هحر اإلاىصىص باإلاىصىص كلُه :باالكخماز كلى زلُل الُِاغ
بالسضحت ألاولى ،أو اإلاصازض الخبلُت ألادطي مً اػخحؼان واػخصخاب واػخصال واػخِطاء
وهحرها مً ألازلت املخخلٍ ًحها.
2
ؤل محىض مً هصه املخاوض ًحخاج ًُه اللالم ٓ-ما أشاض ئلُه الؼُىػي  -ئلى كمط
مسًس وًهم ػسًس ،لُصل ًُه ئلى زضحت الخحُِّ.
ألامشثاوي:
أن كملُت الاحتهاز ال جِبل ،وال ٌلخبر بها ئال ئشا بص٘ املجتهس في ٔل مؼألت هاًت حهسه
ًحها للىصى٘ ئلى الخّ ،وُس ّ
جِسم ملىا مً ٓالم ألاصىلُحن ما ًثبذ شلًٗ .ما شٓطه بلع
ّ
ٔاي ًُه هـط ،لخلاضطه
زكاة ٌؼط الاحتهاز مً أن الاػالق كلى بلع اإلاصىٌاث في ٔل ًً ٍ
مم ما ُطضه هإالء ألاصىلُىن.
وأما بىاؤهم ٌؼط الاحتهاز كلى جؼىض حطٓت الؼباكت ،وٓثرة زوض اليشط التي ػاهمذ في
جىًحر اإلاطاحم التي ًحخاحها الٌُِه في بحثهً ،هصا صخُح مً حاهب ػهىلت الىصى٘ ئلى هصه
ولٕىه مً حاهب آدط ُس جٖىن هصه الىًطة في الٕخب واإلاصازض ّضبما ّ
اإلاطاحمّ ،
حلِس كلُه ألامط
أٓثر ًأٓثر ،ألهه مؼالب ببص٘ هاًت حهسه في اػخيباغ الخٕم مً أزلخه ،حتى ٌشلط بالعجع
كً العٍازة كما بصله مً حهسًٖ .لما ٓثرث هصه اإلاطاحم اإلاخىًطة ،احخاج ئلى حهس أٓبر وظمً
أٓثر الػدُلابها ،وجمام الىـط ًحها.

 1اهـط :ص34.
 2اهـط :ص(.)24
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هصا هى ضأَي في اإلاؼألت حتى كلى الِى٘ بجىاظ ججعؤ الاحتهازً ،األمط الثاوي الصي بىِذ
كلُه ضأَي ،واإلاخمثل في كسم الاكخساز باالحتهاز ئال ئشا بص٘ املجتهس هاًت وػله ًُه ،هصا ألامط
ال ًخوحر حتى ًُما لى ٔان الاحتهاز حعةُا مخللِا بمؼألت واحسة .ئهما ًِم الادخالي ،وٍخأحى
الخذٌٍُ في ألامط ألاو٘ اإلاخمثل في الخصى٘ كلى ملٕت الاحتهازًِ ،س ضأًىا أن هصه اإلالٕت
جطجٕع كلى زالزت محاوض ،ولًٕ ًُما لى حللّ ألامط باالحتهاز اإلاؼلّ ،أما لى ٔان الاحتهاز
حعةُا ،وٍذص مؼألت واحسةُ ،
ًُٕخٌى باملخىض أو املخاوض التي جحخاحها ٔل مؼألتً .اشا
ٔاهذ اإلاؼألت مبيُت كلى حسًث هبىيً ،ال بس مً ملٕت الخمُحز بحن صخُح ألادباض وطلٌُها.
وئشا ٔاهذ اإلاؼألت مبيُت كلى الىـط في ملاوي الىصىصً ،ال بس مً اإلالٕت اللوىٍت التي حؼهل
ًهم ملاوي الٕالم .وئشا ٔاهذ اإلاؼألت ُُاػُت ًال بس مً الاضجُاض في الخلامل مم زلُل
الُِاغ ،وهٕصا ًِا٘ في بُِت املخاوض .وٓثحرا ما جٕخىٍ اإلاؼألت الىاحسة أٓثر مً محىض
واحس ،مما ًجلل كملُت الاحتهاز لِؼذ في مخىاو٘ ألآثرًً.
دالصت الِى٘ أن مِام الاحتهاز ضًُم ُسضه ،صلب هىاله ،ال ًبلوه ئال الصٌىة مً
ػالٖي ػطٍّ الللمً .ال ّبس أن ًسضْ هصه الخُِِت مً صاض ًدؼاهل في اُخحام بابه .وال
ّ
ًٌُهم مما ػؼطجه في هصا البحث اػخحالخه ٓما ازكاه بلع اإلاخِسمحنً ،الخّ في هصه
ّ
الِظُت بحن الِاةل بخلصض الاحتهاز والِاةل بؼهىلخهً ،هى ممًٕ وهحر مخلصض ،ولٕىه صلب
اإلاىا٘.

58

يسشالاحتهاد في ميزان ألاصىل

الخاثمة:
ّ
وشجم كلى جحصُله بلع
الاحتهاز مِام ضًُمٌ ،ؼعى ئلى بلىهه حمُم الللماء.
الللماء بالسكىة ئلى جِؼحره ،والترهُب في اُخحامه بذجت أهه صاض في مخىاو٘ ٓثحر مً ػالٖي
ػطٍّ الللم .وبىىا اججاههم هصا كلى أمىض ،أهمها:
أوالٌ :ؼط الخمًٕ مً أهلُت الاحتهاز ،شلٗ أن الللىم التي حشترغ في املجتهس ًٌٕي ًحها
زضاػت ٓخاب مذخصط أو مخىػؽ في ٔل ّ
ًً مً ًىىن الاحتهاز.
وزاهُ ا :ػهىلت كملُت الاحتهاز في شاتها ،لىًطة اإلاطاحم التي ًحخاحها املجتهس ححن
اػخيباغ ألاحٖام ،وػهىلت الىصى٘ ئلحها.
ّ
جإٓس صلىبت مطجبت الاحتهاز ،وج ّ
ووحسها حبهت أدطي مً كلماء ألاصى٘
صط بأن
اللالم ال ًصحر مجتهسا ئال بلس أن جصحر لسًه ملٕت اػخيباغ أحٖام الٌِه .وهصه اإلاٖلت ال بسّ
في جحِِها مً زضاػت ّ
مىػلت ّ
وملمِت لللىم الاحتهاز ،مً ػطي زُُّ الٌهم شٔي الٌإاز،
ّ
مما ًخلصض جحِِها كىس الٕثحرًً مً أهل الللم.
أما كملُت الاحتهاز وئًِاكه ًانها ال ج ّ
ِل صلىبت كً أهلُت الاحتهاز ،ألن هـط املجتهس ال
ٌلخبر ئال ئشا بص٘ هاًت حهسه ًحها ،بأن ٌشلط مً هٌؼه بالعجع كً العٍازة كما بصلهً .ال
ًٌُٕه الىـط في بلع اإلاطاحم ،وهى ُازض كلى هحرهاًٖ .لما ٓثرث هصه اإلاطاحم ،احخاج ئلى
حهس أٓبر وظمً أٓثر الػدُلاب البحث ًحها.
والىدُجت التي اهتهُذ ئلحها مً وحهت هـطي أن مِام الاحتهاز ضًُم اإلاؼخىي ،لصلىبت
الخحِّ مً شطوػهّ ،
ولٕىه لِؽ باألمط اإلاؼخحُلً .الخّ في هصه الِظُت وػؽ بحن الِاةل
بخلصض الاحتهاز والِاةل بؼهىلخهً .هى ممًٕ ،ولٕىه صلب اإلاىا٘.
بىاء كلى ما ػبًّ ،اهني أوص ي أهل الللم واملخاططًٍ في حلِاث السضغ أن ًظلىا
مىصب الاحتهاز في مِامه الالةّ به ،بأن ّ
ًبِىىا شطوػه ،وال ًدؼاهلىا في اُخحامه ُبل بلىن
ّ
ّ
مجزلخه ،حتى ال ًلجه ٔل ّ
زعي موطوض ،وهصا ال ٌلني أهه ال ًُطهب ًُهُ ،وَصجم ئلُه مً ٔان مً
شوٍه.
وفي الخخام أحمس هللا الصي بىلمخه جخم الصالخاث ،أحمسه كلى أن وًِني إلكساز هصا
البحث كلى الىحه الصي ٓىذ أصبى ئلُهً ،ما ٔان ًُه مً صىاب ًمً هللا ،وما ٔان ًُه مً
دؼأ ًمً هٌس ي والشُؼان ،وآدط زكىاها أن الخمس هلل ضب اللاإلاحن.
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قائمة املشاحع:
-01
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-05
-06
-07
-08
-09
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-11
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-13
-14
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-16
-17
-18

ئبطاهُم بً مىس ى الشاػبي ،اإلاىاًِاث ،جحُِّ :مشهىض بً حؼً آ٘ ػلمان ،غ ،1.زاض ابً كٌان ،الخبر
باإلاملٕت اللطبُت الؼلىزًت1417 ،هـ.
ابً حعي ،أبى الِاػم ،جِطٍب الىصى٘ ئلى كلم ألاصى٘ ،جحُِّ :ز .دمحم كلي ًطٔىغ ،غ ،1.الجعاةط :زاض
الترار ؤلاػالمي1410 ،هـ.
ابً كُِل ،الىاضر في أصى٘ الٌِه ،جحُِّ :ز .كبس هللا بً كبس املخؼً الترٔي ،غ ،1.بحروث :مإػؼت
الطػالت1420 ،هـ.
ابً ُسامت اإلاِسس ي ،ضوطت الىاؿط وحىت اإلاىاؿط ومله هعهت الخاػط اللاػط البً بسضان ،بحروث :زاض الٕخب
الللمُت ،ز.ث.
أبى ئسخاَ الشحراظي ،شط اللمم ،جحُِّ :كبس املجُس جطٔي ،غ ،1.بحروث :زاض الوطب ؤلاػالمي1408 ،هـ.
ّ
أبى الخؼاب الٖلىشاوي ،الخمهُس في أصى٘ الٌِه ،جحُِّ :مٌُس دمحم أبى كمشت ،غ ،2.لبىان :مإػؼت الطٍان،
1421هـ.
أبى حامس دمحم الوعالي ،اإلاؼخصٌى ،جحُِّ :ز .حمعة بً ظهحر ،اإلاسًىت اإلاىىضة :الجاملت ؤلاػالمُت ،ز.ث.
أحمس بً حمسان الخطاوي ،صٌت الٌخىي واإلاٌتي واإلاؼخٌتي ،جحُِّ :دمحم هاصط السًً ألالباوي ،غ ،1.زمشّ:
زاض اإلإخب ؤلاػالمي1380 ،هـ.
أحمس بً كلي الخؼُب البوسازي ،الٌُِه واإلاخٌِه ،جحُِّ :كاز٘ بً ًىػٍ الوطاظ ،غ ،2.الؼلىزًت :زاض
ابً الجىظي1421 ،هـ.
ألاػمىسي :اللالء اللالم ،بص٘ الىـط في ألاصى٘ ،جحُِّ :ز .دمحم ظٔي كبس البر ،غ ،1.الِاهطة :مٕخبت زاض
الترار1412 ،هـ.
ئمام الخطمحن كبس اإلالٗ بً كبس هللا الجىٍني ،البرهان في أصى٘ الٌِه ،جحُِّ :ز .محمىز السًب ،غ،3.
مصط :زاض الىًاء1412 ،هـ.
ئمام الخطمحن الجىٍني ،هُار ألامم والخُار الـلم ،جحُِّ :زً .إاز كبس اإلاىلم ،ز .مصؼٌى حلمي،
ؤلاػٕىسضٍت :زاض السكىة1979 ،م.
آلامسي ،ػٍُ السًً كلي بً دمحم ،ؤلاحٖام في أصى٘ ألاحٖام ،حللُّ :كبس الطظاَ كٌٌُي ،غ ،1.الطٍاض :زاض
الصمُعي1424 ،هـ.
ّ
جاج السًً كبس الىهاب بً الؼبٖي ،ضًم الخاحب كً مذخصط ابً الخاحب ،جحُِّ :الشُر كلي دمحم ملىض
والشُر كاز٘ أحمس كبس اإلاىحىز ،غ ،1.بحروث :كالم الٕخب1419 ،هـ.
جاج السًً بً الؼبٖي ،حمم الجىامم ،بحروث :زاض الٌٕط ،ز.ث.
كابس بً دمحم الؼٌُاوي ،الثباث والشمى٘ في الشطَلت ؤلاػالمُت ،غ ،1.مٕت اإلإطمت :مٕخبت اإلاىاضة1408 ،هـ.
حال٘ السًً الؼُىػي ،شط الٖىٓب الؼاػم هـم حمم الجىامم ،جحُِّ :ز .دمحم ئبطاهُم الخٌىاوي ،الِاهطة:
مٕخبت ؤلاًمان1420 ،هـ.
الخؼحن بً ضشُّ اإلاالٖي ،لباب املخصى٘ في كلم ألاصى٘ ،جحُِّ :دمحم هعالي كمط حابي ،غ ،1 .زبي :زاض
البحىر للسضاػاث ؤلاػالمُت وئحُاء الترار1422 ،هـ.
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ظٓطٍا بً دمحم ألاهصاضي ،هاًت الىصى٘ في شط لب ألاصى٘ ،مصط :زاض الٕخب اللطبُت الٕبري ،ز.ث.
ػلس السًً الخٌخاظاوي ،الخلىٍح كلى الخىطُح إلاتن الخىُِح في أصى٘ الٌِه ،طبؽ :ظٓطٍا كمحراث ،غ،1.
بحروث :زاض الٕخب الللمُت1416 ،هـ.
ػلس السًً الخٌخاظاوي ،حاشُت الخٌخاظاوي كلى شط اللظس كلى مذخصط اإلاىخهى ألاصىلي (البً الخاحب)،
غ ،2.بحروث :زاض الٕخب الللمُت1403 ،هـ.
الشىٔاوي ،دمحم بً كلي ،ئضشاز الٌحى٘ ئلى جحُِّ الخّ مً كلم ألاصى٘ ،جحُِّ :ػامي بً اللطبي ،غ،1.
الطٍاض :زاض الٌظُلت1421،هـ.
صٌي السًً الهىسي ،نهاًت الىصى٘ في زضاًت ألاصى٘ ،جحُِّ :ز.صالر بً ػلُمان الُىػٍ ،وز.ػلس بً
ػالم الؼىٍح ،مٕت اإلإطمت :مٕخبت الباظ ،ز.ث.
الصىلاوي ،دمحم بً ئػماكُل ألامحر ،ئضشاز الىِاز ئلى جِؼحر الاحتهاز ،جحُِّ :صال السًً مِبى٘ أحمس،
غ ،1.الٖىٍذ :الساض الؼلٌُت1405 ،هـ.
الصىلاوي ،دمحم بً ئػماكُل ،ئحابت الؼاةل شط بوُت آلامل ،جحُِّ :الِاض ي حؼحن بً أحمس الؼُاغي ،ز.
حؼً دمحم مِبىلي ألاهس٘ ،غ ،1.بحروث :مإػؼت الطػالت1986 ،م.
الؼاهط كلي حؼً دان هجل دمحم صسًّ حؼً دان ،ؤلاُلُس ألزلت الاحتهاز والخِلُس ،الِؼؼىؼُيُت :مؼبلت
الجىاةب1296 ،هـ.
كابس بً دمحم الؼٌُاوي ،الثباث والشمى٘ في الشطَلت ؤلاػالمُت ،غ ،1.مٕت اإلإطمت :مٕخبت اإلاىاضة1408 ،هـ.
كبس الطؤوي اإلاىاويًُ ،ع الِسًط شط الجامم الصوحر ،غ ،1.مصط :اإلإخبت الخجاضٍت الٕبري1356 ،هـ.
كبس الطحمً بً أبي بٕط ،حال٘ السًً الؼُىػي ،جِطٍط الاػدىاز في جٌؼحر الاحتهاز ،جحُِّ :زً .إاز كبس
اإلاىلم أحمس ،غ ،1.الاػٕىسضٍت :زاض السكىة1403 ،هـ.
كبس اللعٍع بً كبس الٌخا الِاضب اإلاسوي ،ػبم مؼاةل في كلم الخالي ،اإلاسًىت اإلاىىضة :الجاملت ؤلاػالمُت،
1393هـ.
كبس الللي دمحم بً هـام السًً ألاهصاضيً ،ىاجح الطحمىث بشط مؼلم الثبىث (البً كبس الشٖىض) ،جحُِّ:
كبس هللا محمىز دمحم كمط ،غ ،1.بحروث :زاض الٕخب الللمُت1423 ،هـ.
كبس الِازض بً أحمس (ابً بسضان) ،اإلاسدل ئلى مصهب ؤلامام أحمس بً حىبل ،جحُِّ :دمحم أمحن طىاوي ،غ،1.
بحروث :زاض الٕخب الللمُت1417 ،هـ.
كالء السًً اإلاطزاوي ،ا لخحبحر شط الخحطٍط ،جحُِّ :ز .كبس الطحمً بً كبس هللا الجبرًً ،ز .كىض بً دمحم
الِطوي ،ز .أحمس بً دمحم الؼطا  ،غ ،1.الطٍاض :مٕخبت الطشس1421،هـ.
كُاض بً هامي الؼلمي ،أصى٘ الٌِه الصي ال ٌؼم الٌُِه حهله ،غ ،1.الطٍاض :زاض الخسمطٍت1426 ،هـ.
دمحم بذُذ اإلاؼُعي ،ػلم الىصى٘ كلى نهاًت الؼى٘ كلى مجهاج الىصى٘ ،بحروث :كالم الٕخب ،ز.ث.
دمحم بً ئبطاهُم الىظٍط الُماوي ،اللىاصم والِىاصم في الصب كً ػىت أبي الِاػم ،جحُِّ :شلُب
ألاضهاؤوغ ،غ ،2.بحروث :مإػؼت الطػالت1412 ،هـ.
دمحم بً الخؼً الدجىي الثلالبي ،الٌٕط الؼامي في جاضٍر الٌِه ؤلاػالمي ،غ ،1.بحروث :زاض الٕخب الللمُت،
بحروث1416 ،هـ.
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 -38دمحم بً حمعة بً دمحم ،شمؽ السًً الٌىاضيً ،صى٘ البساتم في أصى٘ الشطاتم ،جحُِّ :دمحم حؼحن ئػماكُل،
غ ،1.بحروث :زاض الٕخب الللمُت1427 ،هـ.
 -39دمحم بً كلي الؼىىس ي ،ئًِاؾ الىػىان في اللمل بالخسًث والِطآن ،غ ،1.بحروث :زاض الِلم1406 ،هـ.
 -40دمحم بً دمحم بً كطًت ،املخخصط الٌِهي ،جحُِّ :ز .حاًف كبس الطحمً دحر ،غ ،1.ز.م :.مإػؼت دلٍ أحمس
الخبخىض لألكما٘ الخحرًت1435 ،هـ.
 -41دمحم بً دمحم الخؼاب ،مىاهب الجلُل في شط مذخصط الشُر دلُل ،بخللُّ دمحم ًحيى الُلِىبي ،غ،1.
هىآشىغ :زاض الططىان1431 ،هـ.
 -42دمحم بً دمحم بً الخؼابي ،هطٍب الخسًث ،جحُِّ :كبس الٕطٍم ئبطاهُم اللعباوي ،مٕت اإلإطمت :حاملت أم
الِطي1402 ،هـ.
 -43دمحم بً مٕطم بً مىـىض ،لؼان اللطب ،غ ،1.بحروث :زاض صازض ،ز.ث.
 -44دمحم حؼً هُخى ،الاحتهاز وػبِاث مجتهسي الشاًلُت ،غ ،1.بحروث :مإػؼت الطػالت1409 ،هـ.
 -45دمحم ضشُس ضطا ،جٌؼحر اإلاىاض ،الهُئت اإلاصطٍت اللامت للٕخاب 1990 ،م.
 -46دمحم هاصط السًً ألالباوي ،ئضواء الولُل في جذطٍج أحازًث مىاض الؼبُل ،غ ،2.بحروث :اإلإخب ؤلاػالمي،
1405هـ.
 -47اإلاطاغي ،دمحم مصؼٌى ،الاحتهاز في ؤلاػالم ،الِاهطة :اإلإخب الٌني لليشط1379 ،هـ.
 -48مىصىض بً دمحم الؼملاويُ ،ىاػم ألازلت ،جحُِّ :كبس هللا حاًف الخٕمي ،غ ،1.الطٍاض :مٕخبت الخىبت،
1419هـ.
 -49هاصط السًً البُظاوي ،مجهاج الىصى٘ (بخِؼحر الىصى٘ البً ئمام الٖاملُت) ،جحُِّ :ز .كبس الٌخا أحمس
السدمِس ي ،غ ،1.الِاهطة :زاض الٌاضوَ الخسًثت1423 ،هـ.
 -50هجم السًً الؼىفي ،شط مذخصط الطوطت ،جحُِّ :ز .كبس هللا الترٔي ،غ ،1.بحروث :مإػؼت الطػالت،
1410هـ.
 -51هجم السًً الؼىفي ،كلم الجص٘ في كلم الجس٘ ،جحًُِّ :ىلٌهاضث هاًجرٌشؽ ،زاض اليشط ًطاهعشخاًجر،
ًِؼبازن1408 ،هـ.
ً -52حيى بً شطي الىىوي ،تهصًب ألاػماء واللواث ،غ ،1.بحروث :زاض الٌٕط1996 ،م.
ً -53حيى بً شطي الىىوي ،ضوطت الؼالبحن وكمسة اإلاٌخحن ،بحروث :اإلإخب ؤلاػالمي1405،هـ.
ً -54ىػٍ الِططاوي ،الاحتهاز في الشطَلت ؤلاػالمُت ،غ ،1.الٖىٍذ :زاض الِلم1417 ،هـ.
 -55كاضي كع السًً حامس حؼىهت ،جِؼط الاحتهاز في هصا اللصط وزكىي ػس بابه ،مجلت زضاػاث :كلىم الشطَلت
والِاهىن ،كمازة البحث الللمي في الجاملت ألاضزهُت ،مج 36 .ق ،1.أًاض2009/م.
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