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 اإلمام الشيرازي في االجتهاداختيارات 
 ) دراسة اصولية مقارنة(

 

 الجبارعبد محمود عبد الستار 0د

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

 

 

 

 الجبارعبد محمود عبد الستار .د
 كلية العلوم اإلسالمية -جامعة تكريت

 قسم الفقه وأصوله
 

 ةـاملقدم
الحمد هلل ذم الطكؿ كاآلالء نحمده كنستعينو كنتكب إليو كنعكذ بو مف شركر       

أنفسنا كمف سيئات أعمالنا ,مف ييده اهلل فبل مضؿ لو كمف يضلؿ فبل ىادم لو,كاشيد 
اف ال الو إال اهلل كحده ال شريؾ لو ,كاشيد اف محمدا عبده كرسكلو .)الليـ صلى على 

 و كمف تبعيـ بإحساف,كسلـ تسليما( . سيدنا محمد كعلى الو كصحب

(1)چٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦچ  : قاؿ تعالى
. 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  چ       :تعالى وقال

 .  (2) چڤ  ڦ    ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٿٺ  ٺ         ٺ

چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   چ .                وقال تعالى
(3)

  . 

 

 

                                                           

 .   ٕٓٔسكرة آؿ عمراف اآلية   (ٔ)
  . ٔسكرة النساء اآلية   (ٕ)
 .                           ٓٚاألحزاب اآلية  سكرة  (ٖ)

 الشريازي يف االجتهاد ماإلمااختيارات 
 ) دراسة اصىلية مقارنة(
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 اإلمام الشيرازي في االجتهاداختيارات 
 ) دراسة اصولية مقارنة(

 

 الجبارعبد محمود عبد الستار 0د

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

  -د:ـــأما بع
فػػػاف مػػػف المعلػػػـك أف الشػػػريعة اإلسػػػبلمية لاتمػػػة الشػػػرائهلل السػػػماكية التػػػ  بعػػػث اهلل   

تعػػالى بيػػا رسػػلو كأنبيائػػو ليدايػػة البشػػر إلػػى صػػراط مسػػتييـ كألعػػؿ ىػػذه اليدايػػة أكدع اهلل 
تعػػالى فييػػا مػػف اللصػػائز كالمميػػزات مػػا ععليػػا صػػالحة لسػػؿ زمػػاف كمسػػاف لتسػػهلل حيػػاة 

رىا كمستيبليا سما كسعتيا ف  ماضييا ,في  بيذا تسهلل سؿ ما عػد مػف البشرية ف  حاض
حػػػػكادث الػػػػزمف كتطػػػػكر الحيػػػػاة, كمػػػػف  مػػػػرات سػػػػعتيا كسػػػػماحتيا س ػػػػرة العلمػػػػاء ك ػػػػزارة 
المؤلفػػات التػػ  أ ػػرت حيػػاة األمػػة بملتلػػؼ أنػػكاع العلػػـك التػػ  سانػػت سػػببا الزدىػػار العلػػـ 

 .   كنبكغ العلماء على كعو األرض عبر ملتلؼ األزماف
يعػػد علػػـ أصػػكؿ الفيػػو مػػف أىػػـ العلػػـك التػػ  اعتنػػى بيػػا العلمػػاء ك المعتيػػدكف مػػف       

أئمػة المسػػلميف ,الػذيف بػػذلكا عيػكدا عظيمػػة فػػ  بيػاف مصػػادر األحسػاـ الشػػرعية ,ككضػػهلل 
قكاعػػػػػد االسػػػػػتدالؿ كقػػػػػكانيف االسػػػػػتنباط , كسكنػػػػػكا مػػػػػف معمػػػػػكع ذلػػػػػؾ علػػػػػـ أصػػػػػكؿ الفيػػػػػو 

,كبػػػكؤه منزلػػػة عاليػػػة, كاسػػػتعانكا بػػػو فػػػ  اسػػػتنباط  اإلسػػػبلم  , الػػػذم أكلػػػكه أىميػػػة سبيػػػرة
األحسػػػاـ الشػػػرعية ,كضػػػبط قكاعػػػد االعتيػػػاد ,كتعنػػػب اللطػػػه باالسػػػتنباط, فيػػػك مػػػف أىػػػـ 
    العلػـك التػػ  يحتػاج إلييػػا المعتيػد ,بػػؿ ىػك مػػف أفضػؿ العلػػـك ,سمػا قػػاؿ اإلمػاـ ال زالػػ   

رأم كالشػرع ,كعلػـ  الفيػو ) أشرؼ العلـك ما ازدكج فيو العيؿ كالسمهلل , كاصطحب فيو الػ
كأصػػكلو مػػف ىػػذا اليبيػػؿ , فانػػو يهلػػذ مػػف صػػفك الشػػرع كالعيػػؿ سػػكاء السػػبيؿ , فػػبل ىػػك 
تصػػػرؼ بمحػػػض العيػػػكؿ بحيػػػث ال يتليػػػاه الشػػػرع بػػػاليبكؿ , كال ىػػػك مبنػػػ  علػػػى محػػػض 

 (ٔ) التيليد ,الذم ال يشيد لو العيؿ بالتهييد ك التسديد (

                                                           

ىػ ( )تحييؽ   محمد  ٘ٓ٘المستصفى مف علـ األصكؿ , ألب  حامد محمد بف محمد ال زال  ,   ) ت   (ٔ)
 .   ٗٔز ٔىػ ( .ج ٚٔٗٔ, ٔسليماف األشير , مؤسسة الرسالة , بيركت , ط 
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 اإلمام الشيرازي في االجتهاداختيارات 
 ) دراسة اصولية مقارنة(

 

 الجبارعبد محمود عبد الستار 0د

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

مامػػا مػػف أئمػػة كيعػػد اإلمػػاـ أبػػك إسػػحاؽ الشػػيرا       زم كاحػػدا مػػف ابػػرز العلمػػاء علمػػا كائ
أصػػػكؿ الفيػػػو الػػػذم سػػػرس حياتػػػو للدمػػػة اإلسػػػبلـ فػػػ  ضػػػكء مؤلفاتػػػو كمعالسػػػو كحلياتػػػو 

الػػػذيف أصػػػبحكا فيمػػا بعػػػد قػػػادة الػػدنيا  كإلبػػػراز عيػػػكده  كلطبػػو كتربيػػػة تبلميػػػذه كتعلػػيميـ,
مناقشػػتو لللصػػـك  األصػػكلية فػػ  بػػاب االعتيػػاد كنمػػاذج مػػف مسػػائلو كاسػػتدالالتو كسيفيػػة

 .صحة ذلؾكالبرىنة على 
سػػؿ ىػػذه األسػػباب  دعتنػػ  اللتيػػار  ىػػذا العػػالـ  العليػػؿ ألحلػػؽ فػػ  فضػػاء أفسػػاره      

مستليما العبر ك ائصا ف  أعماؽ آرائػو مسػتلرعا الػدرر النفيسػة باسػطا سػيرتو كعيػكده 
 ٓكمبرزا   التياراتو األصكلية ف  باب االعتياد  

كبعد ذسر التياراتو أقارنيا مهلل آراء العلماء مهلل الشرح ,كف  ضكء ىذه االلتيارات يمسف 
 لليارئ اف يتصكر عيكده كما بذلو مف عيد ف  إستلراج المسائؿ كتبيينيا.

          كالسػػػػػػبب الػػػػػػذم دعػػػػػػان  اللتيػػػػػػار  ) التيػػػػػػارات اإلمػػػػػػاـ الشػػػػػػيرازم فػػػػػػ  االعتيػػػػػػاد( .  
 ىك ما يهت  

لمتػػػػهلركف بفضػػػػلو كعلػػػػك مسانتػػػػو فػػػػ  ضػػػػكء السلمػػػػات التػػػػ  اعتػػػػرؼ معاصػػػػركه كا .1
 سعلكىا ف  حيو كعبارات المدح كال ناء الت  ستبكىا .

األصكلية ىػك   )  التبصػرة ا اللمػهلل اشػرح   –رحمو اهلل  –مف أعؿ ستب اإلماـ  .2
 اللمهلل(الذم يمسف عدىما مف المصادر الميمة ف  ىذا العلـ .

 ,كرسػالة الشػافع لسريـ كصػحي  البلػارم ,اعتمد على مصادر مف أىميا اليرآف ا .3
 كملتصر ابف الحاعب. كأصكؿ البزدكم ,كاألحساـ لآلمدم ,

قامػػت مناقشػػاتو علػػى األدلػػػة السػػمعية ,س يػػات الستػػػاب ,كالحػػديث النبػػكم ,كاألدلػػػة  .4
 العيلية ,سالسبر كالتيسيـ ,كقياس ال ائب على الشاىد .

 ظيرت شلصيتو بكضكح مف لبلؿ آراءه كترعيحاتو .5
 متاز أسلكبو بعزالة اللفظ ككضكح المعنى كقكة السبؾ . ا .6
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 ) دراسة اصولية مقارنة(

 

 الجبارعبد محمود عبد الستار 0د

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

    احثػػػة مبػػػػػػفكقهلل بح   ميسما إلى   بل 

 .الشيرازم  لئلماـترعمة   المبحث األول

فلصصػػتو اللتيػػارات الشػػيرازم فػػ  تعريػػؼ االعتيػػاد ل ػػة كاصػػطبلحا   المبحــث النــا  
 .ميارنة مهلل تعريفات األكليف 

  فساف على مطلبيف   المبحث النالث

 التيارات الشيرازم ف  شركط المعتيد   األكؿالمطلب 

 أحساـ المعتيديف ف  الفركع    المطلب ال ان 

 
 لتمت بيا البحث .  ةـــخاتمالو 
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 اإلمام الشيرازي في االجتهاداختيارات 
 ) دراسة اصولية مقارنة(

 

 الجبارعبد محمود عبد الستار 0د

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

  املبحث األول
 0ترمجة لإلمام ابى إسحاق الشريازي 

  ٓ أوال : إسمه و سبه ومولده
ىػػك أبػػك إسػػحاؽ إبػػراىيـ بػػف علػػ  بػػف يكسػػؼ الفيػػركز آبػػادم الشػػيرازم ,كلػػد فػػ         

ق(  ٙٚٗق( ,كتػػػكف  سػػػنة ) ٖٜٖفيػػركز آبػػػاد كىػػػ  قريػػػة مػػػف قػػػرل بػػػبلد فػػػارس ,سػػػنة )
,كنسػػتو الػػى شػػيراز المدينػػػة المشػػيكرة بفػػارس ترعػػػهلل الػػى مبلزمتػػو ليػػػا لطلػػب العلػػـ قبػػػؿ 

   ٓ( ٔ)إلسماؿ دراستو بيا مدرسا كمفتيا إنتيالو الى البصرة  ـ إستيراره بب داد
  0نا يا :  شأته وشيوخه وتالمذته 

ذسرنػػا أف نسػػبتو الػػى شػػيراز المشػػيكرة بفػػارس ترعػػهلل إلػػى تفيػػو بيػػا علػػى أبػػ  علػػ       
البيضػػاكم كعلػػ  بػػف رامػػيف ,صػػاحب  أبػػ  الياسػػـ الػػدارس  تلميػػذ أبػػ  إسػػحاؽ المػػركزم 

   ٓ ( ٕ)صاحب إبف سريج
, كبعػدىا ( ٖ)نتيؿ الشيرازم الى البصرة ليدرس الفيػو علػى علػ  اللػرزمبعد شيراز ا     

ـ ,كىػك فػ  ال انيػة كالعشػريف مػف عمػره كيسػتكطنيا ٕٗٓٔق/ ٘ٔٗييدـ الى ب ػداد سػنة 
كيطلػػب بيػػا الحػػديث مػػف أبػػ  علػػ  بػػف شػػاذاف كأبػػ  بسػػر البرقػػان  كيػػدرس بيػػا االصػػكؿ 

                                                           

لػ  بػف عبػد السػاف  السػبس , تحييػؽ  محمػكد محمػد الطنػاح  كعبػد ينظػر   طبيػات الشػافع  عبػد الكىػاب بػف ع (ٔ)
 .  ٕٚٔزٗ, ج  ٕق ,طٖٔٗٔالفتاح الحلك,  ىعر للطباعة كالنشر , كالتكزيهلل .

, شػرح اللمػهلل , ابػك اسػحاؽ  ٕٛٔزٗـ ,ينظر  السيس  ف  طبيػات الشػافع  جٜٛٔق/ ٖٙٓتكف  بب داد ف   (ٕ)
 ٗـ.جٜٛٛٔ,  ٔ,دار ال ػػػػرب االسػػػػبلم  ,بيػػػػركت , لبنػػػػاف , ط ابػػػػراىيـ الشػػػػيرازم , حييػػػػو عبػػػػد المعيػػػػد ترسػػػػ 

 . ٕٛٔز
 .  ٕٚٔزٗينظر   السبس  ف  طبيات الشافع  ج (ٖ)
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على أب  حاتـ اليزكين  كالفيو على الزعاع  كلاصة على أب  الطيب الطبػرم فيبلزمػو 
   (ٔ)الى اف يصب  معيده ف  حليتة 

  ٓكالياض  ابك الطيب سبيية أساتذة الشيرازم يعتبر مف سبار الشافعية ف  عصره 
شػػتير كقػػد إشػػتير ابػػك إسػػحاؽ الشػػيرازم بفيػػره الشػػديد كىػػك فػػ  مرحلػػة التعلػػيـ سمػػا إ     

بعنايتػػو اليصػػكل فػػ  األلػػذ عػػف شػػيلو فسػػاف ييػػكؿ عػػف دركسػػو فػػ  اصػػكؿ الفيػػو سنػػت 
  ٓ (ٕ)أعيد سؿ قياس ألؼ مرة فإذا فر ت منو ألذت قياس ألر كىسذا 

يػػذسر السػػبس  فػػ  طبيػػات الشػػافعية مػػف تبلمػػذة الشػػيرازم اللطيػػب كالحميػػدم كأبػػا       
بػػػػف السػػػػمرقندم كأبػػػػا بسػػػػر بػػػػف ر بسػػػػر اللاضػػػػية كأبػػػػا الحسػػػػف بػػػػف عبػػػػد السػػػػبلـ كأبػػػػا بسػػػػ

   ٓك يرىـ س ير , (ٖ)السرل 
ـ( ,كأف ٖٛٓٔق/ٖٓٗكيػػػذسر السػػػبس  أف الشػػػيرازم شػػػرع يػػػدرس فػػػ  ب ػػػداد سػػػنة )     

     الطلبػػػػة سػػػػػانكا يفػػػػدكف عليػػػػػو مػػػػف سػػػػػؿ العػػػػػالـ اإلسػػػػبلم  للعلػػػػػكس فػػػػ  حليتػػػػػو كحضػػػػػكر 
   ٓ (ٗ)دركسو 

 
 
 
 
 
 

                                                           

     المصدر نفسو .                             (ٔ)
 .  ٕٖز ٔينظر    شرح اللمهلل , ج (ٕ)
 المصدر نفسو.  (ٖ)
 .                       ٕٛٔز ٗالشافعية السبرل. ج ينظر  طبيات (ٗ)
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 الثاني املبحث 
  الشريازي تعريف االجتهاد واختيار 

 : أوال : االجتهاد لغة
ىػػك مػػهلكذ مػػف مػػادة عيػػد , كالعيػػد ك العيػػد بفػػت  المػػيـ كضػػميا الطاقػػة تيػػكؿ         

قػػد لفػػظ العيػػد فػػ   كالعيػػد الطاقػػة كقػػاؿ ابػػف األ يػػر  كقيػػؿ العيػػد المشػػية, أعيػػد عيػػدؾ,
 يػػػر  الضػػـ الكسػػػهلل كالطاقػػة كقيػػػؿالحػػديث كىػػػك بػػالفت  المشػػػية كقيػػؿ المبال ػػػة كال ايػػػة كب

 .(ٔ)ذلؾ
 كاالعتياد كالتعاىد   بذؿ الكسهلل كالمعيكد ف  طلب األمر كىك افتعاؿ مف العيد.     
كالتار اإلماـ الشيرازم انو بذؿ الكسهلل كبذؿ المعيكد ف  طلب الحسـ الشرع  ممػف     

 .(   ٕ)ىك أىلو 
 نا يا : االجتهاد اصطالحا واختيارالشيرازي:

نػػػو    إسػػػتفراغ الكسػػػهلل كبػػػذؿ المعيػػػكد فػػػ  طلػػػب الحسػػػـ عرفػػػو اإلمػػػاـ الشػػػيرازم به     
.  ـ قاؿ مفسرا كال يسمى سؿ مف فعؿ ذلؾ معتيدا حتى يسكف عارفػا بطػرؽ  ( ٖ)الشرع 

االعتيػػاد ,أمػػا إذا لػػـ يسػػف عارفػػا بطرقػػو فػػبل يسػػمى معتيػػدا كاف أفػػرغ الكسػػهلل كالطاقػػة فػػ  
نفسػػػو الععػػػز عػػػف  كمعنػػػى  إسػػػتفراغ الكسػػػهلل بػػػذؿ تمػػػاـ الطاقػػػة بحيػػػث يحػػػس مػػػف (ٗ)ذلػػػؾ

                                                           

 ٙـ,  طٜٜٚٔبيركت , -ىػ(, دار صادرٔٔٚينظر  لساف العرب  , الب  الفضؿ محمد مسـر بف منظكر )ت  (ٔ)
 , ملتار الصحاح. محمد بف اب  بسر عبد اليادر الػرازم, دار الرسػالة ٖٖٔ/ٖ,مادة )عيد( باب الداؿ فصؿ العيـ 

 .  ٗٔٔىػ.زٖٓٗٔ -السكيت–
 .  ٖٗٓٔز ٕشرح اللمهلل  ج (ٕ)
, طبعة دار الستب العلمية , بيػركت   ٘ٓٗٔ ٔىػ ط ٙٚٗاللمهلل ف  اصكؿ الفيو   الب  اسحاؽ الشيرزام ت   (ٖ)

  ٕٛ٘.ز
 .ٖٗٓٔز ٕينظر   شرح اللمهلل  ج (ٗ)



 251  
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 الجبارعبد محمود عبد الستار 0د

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

المزيد عليو فلرج  إستفراغ  ير الفييو كسعو فػ  معرفػة حسػـ شػرع  فبػذؿ الفييػو كسػعو 
 .(ٔ)ف  معرفة حسـ شرع  قطع  أك ف  الظف بحسـ  ير شرع  ليس باعتياد

 .  ( ٕ)عرؼ األصكليكف االعتياد تعريفات عدة أىميا
الكسػهلل فػ  النظػر فيمػا ال يلحيػو فيػو لػـك مػهلل   عرفو اإلماـ الرازم   )انو إسػتفراغ  -ٔ

 إستفراغ الكسهلل فيو (. 
كعرفػػػو اإلمػػػاـ التفتػػػازان  بهنػػػو   )إسػػػتفراغ  الفييػػػو الكسػػػهلل لتحصػػػيؿ ظػػػف بحسػػػـ   -ٕ

      شرع ( .
كعرفو اآلمدم بيكلػو  ) ىػك  إسػتفراغ الكسػهلل فػ  طلػب ظػف بشػ ء مػف األحسػاـ   -ٖ

 زيد فيو( .الشرعية على كعو يحسف مف النفس الععز عف الم
كعرؼ ابف اليماـ بيكلو   ىك ) بذؿ الطاقة مف الفييو ف  تحصيؿ حسػـ شػرع    -ٗ

ظن  ( كبم لو عرفو ابف الحاعب إذ قاؿ   )ىك  إسػتفراغ الفييػو الكسػهلل لتحصػيؿ 
 ظف بحسـ شرع  ( . 

عرفػو اإلمػػاـ ال زالػ  بهنػػو   )عبػارة عػػف بػذؿ المعيػػكد كاسػتفراغ الكسػػهلل فػ  فعػػؿ   -٘
 .(ٖ)مف األفعاؿ(

                                                           

ىػػ ( , مطبعػة صػبي  ,  ٕٜٚ) ت  شرح التلػكي  علػى التكضػي  , سػعد الػديف بػف مسػعكد بػف عمػر التفتػازان  , (ٔ)
 .ٚٔٔز ٕمصر .   ج

ىػ تحييؽ طػو عػابر فيػاض العلػكم ٗٓٙينظر    المحصكؿ ف  علـ االصكؿ   للفلر الرازم محمد بف عمر ت (ٕ)
, شػػرح التلػػكي  علػػى  ٜٚٓز ٙىػػػ , طبػػهلل عامعػػة اإلمػػاـ محمػػد بػػف مسػػعكد االسػػبلمية بالريػػاض. جٓٓٗٔ/ٔط

اإلبياج ف  شػرح المنيػػػػػاج ,  ,  ٜٕٛز ٕملتصر ابف الحاعب ج , ٜٙٔز ٗ,   جٚٔٔز ٕالتكضي  ج
 ٖىػػػػ ( . جٙٔٗٔيػػػة , بيػػػركت , ىػػػػ ( ) دار الستػػػػػػب العلمٙ٘ٚلتيػػػ  الػػػديف علػػػ  بػػػف عبػػػد السػػػػػاف  السػػػبس ) ت 

.اإلحساـ فػ  أصػكؿ األحسػاـ , لعلػ   ٖٛٛ/ٖالتيرير كالتحبير  ٜٚٔز ٙ, البحر المحيط للزرسش  جٕٙٗز
 ىػ ( .ٖٛٚٔ,  ٔىػ ( ) مؤسسة النكر , الرياض , ط  ٖٔٙاآلمدم ) ت بف محمد 

 .                    ٗ/ٗالمستصفى    (ٖ)
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 الجبارعبد محمود عبد الستار 0د
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 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

كممػػا يبلحػػػظ علػػػى تعريػػػؼ اإلمػػػاـ ال زالػػػ  للػػػكه عػػػف بعػػػض الييػػػكد سػػػػ )الشػػػرعية(       
 فيدلؿ فيو األحساـ العيلية كالل كية ... ك يرىا .

 .(ٔ)كعرفو ابف الحاعب بهنو   )استفراغ الفييو الكسهلل لتحصؿ ظف بحسـ شرع (-ٙ
 .(ٕ)كعرفو الطكف  بهنو   )بذؿ العيد ف  تعرؼ الحسـ الشرع (-ٚ

كتعريػػؼ الطػػكف  يللػػك مػػف قيػػد )الفييػػو( , كىػػك قيػػد البػػد منػػو النػػو بػػذؿ  يػػر الفييػػو      
 .(ٖ)كسعو ال يسمى اعتيادان 

كعرفػػو ابػػف السػػبس  بهنػػو   )اسػػتفراغ الفييػػو الكسػػهلل لتحصػػيؿ ظػػف بحسػػـ( كىػػك تعريػػؼ -ٛ
 . (ٗ) ابف الحاعب نفسو , إاّل انو يللك عف ذسر قيد )الشرع (

بهنػػػػػػو )بػػػػػػذؿ الكسػػػػػػهلل فػػػػػػ  نيػػػػػػؿ حسػػػػػػـ شػػػػػػرع  عملػػػػػػ  بطريػػػػػػؽ كعرفػػػػػػو الشػػػػػػكسان    -ٜ
, فيكلػػو )عملػػ (   قيػػد إللػػراج األحسػػاـ االعتياديػػة ألنػػو ال اعتيػػاد فييػػا . (٘)االسػػتنباط(

 كقكلو )بطريؽ االستنباط(   قيد يلرج نيؿ األحساـ مف النصكز ظاىران .
نبلحػػظ إف  التعريػؼ الملتػار   مػف لػبلؿ ذسرنػا لػبعض تعريفػات األصػكلييف لؤلعتيػاد ,

انسػػب تعريػػؼ لبلعتيػػاد ىػػك مػػا ذسػػره ابػػف السػػبس  )رحمػػو اهلل( فػػ  عمػػهلل العكامػػهلل حيػػث 
 .(ٙ)قاؿ   )االعتياد استفراغ الفييو الكسهلل لتحصيؿ ظف بحسـ(

                                                           

رفهلل الحاعب عف ملتصر ابػف الحاعػب ,ابػك النصػر عبػد الكىػاب بػف علػ  بػف عبػد السػاف  السػبس  , ت علػ   (ٔ)
 . ٕٗٓٔ/ٕ.     ٔـ,طٜٜٜٔمحمد معكض ك عادؿ احمد عبد المكعكد ,عالـ الستب ,بيركت ,لبناف,

            كم بػػػػف عبػػػػدالسريـ بػػػػف سػػػػعيد الطػػػػكف اليأبػػػػك الربيػػػػهلل سػػػػليماف بػػػػف عبػػػػد شػػػػرح ملتصػػػػر الركضػػػػة ,نعػػػػـ الػػػػديف (ٕ)
 . ٘ٚ٘/ٖـ  ٜٜٛٔ, ٕبيركت ,لبناف,طبد المحسف الترس .مؤسسة الرسالة,عبداهلل بف ع .ق(, ت دٙٔٚت  )

ىػ ٕٓ٘ٔعلـ األصكؿ ,  لمحمد بف عل  بف محمد الشكسان  ) ت ينظر   إرشاد الفحكؿ إلى تحييؽ الحؽ مف  (ٖ)
 .                                              ٚٔٗىػ ( . ٜٔٗٔ,  ٔ( ) تحييؽ   أحمد عزك عناية , دار الستاب العرب  , ط 

عمهلل العكامهلل ف  أصكؿ الفيػو , تػاج الػديف عبػد الكىػاب بػف علػ  السػبس , تحييػؽ  عبػد المػنعـ لليػؿ إبػراىيـ , (ٗ) 
 . ٛٔٔ  ـ( ٖٕٓٓ) ٕدار الستب العلمية , بيركت , لبناف , ط

 ٘.                          ٚٔٗإرشاد الفحكؿ    (٘)
 .       ٛٔٔعمهلل العكامهلل ف  أصكؿ الفيو    (ٙ)
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 كمف أسباب التيارم ليذا التعريؼ  
 اف ىذا التعريؼ قصير , كباق  التعريفات مطكلة , اك فييا تسرار . -أكالن 
تمؿ علػػى عميػػهلل الييػػكد الميمػػة , كالتػػ  تعتبػػر الػػذاتيات السليػػة لبلعتيػػاد , انػػو يشػػ - انيػػان 

 كباق  التعريفات تللك عف بعض الييكد .
 أنو يشتمؿ على العنس كالفصؿ , كىذا ىك المطلكب ف  التعاريؼ . - ال ان 
 كضكح معناه . -رابعان 

 شرح التعريف :
قكلو   )استفراغ الفييو الكسهلل(   أم يبذؿ تماـ طاقتو كميدكره بحيػث تحػس الػنفس       

 بالععز عف زيادة , كذسر ىنا )الفييو( , ىك قيد أللراج الميلد .
 قكلو   )لتحصيؿ ظف(   احتراز مف اليطهلل , فإنو ال أعتياد ف  اليطعيات .

يػػػذسر )الشػػػرع ( سمػػػا ذسػػػره ابػػػف كقكلػػػو   )بحسػػػـ( ييصػػػد بػػػو الحسػػػـ الشػػػرع  , كلػػػـ      
الحاعػػب , كذلػػؾ الف ذسػػر )الفييػػو( فػػ  الحػػد م ػػفي عػػف ذسػػر الشػػرع  , حيػػث اف الفييػػو 

. كىػذا الييػػد يلػرج االحسػػاـ العيليػة , كالل كيػػة (ٔ)ىػك الػذم معػػاؿ عملػو )الحسػػـ الشػرع (
 كنحكىا .

 
 
 
 
 

                                                           

ينظر   اآليات البينات على شػرح عمػهلل العكامػهلل للمحلػ  أحمػد بػف قاسػـ العبػادم الشػافع  .ضػبطو كلػرج آياتػو  (ٔ)
 .       ٕٕٗ/ٗكأحادي و الشيخ زسريا عميرات,دار الستب العلمية بيركت .لبناف.   
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 املبحث الثالث 
 . اختيارات ا لشريازي يف االجتهاد

 المطمب األول
 . اختيار ا لشيرازي  ف  شروط المجتهد

التػػػػار الشػػػػيرازم شػػػػركطا للمفتػػػػ ) المعتيػػػػد ( إذ تناكليػػػػا فػػػػ  بػػػػاب صػػػػفة المفتػػػػ       
 ى    ( ٔ)كالمستفت  بهمكر

 ٓاألكؿ   أف يسكف عارفا بطرؽ األحساـ كى  الستاب كالسنة كاإلعماع كاليياس 
كمصػػػػادره سالحيييػػػػة كالمعػػػػاز كالعػػػػاـ ال ػػػػان   أف يسػػػػكف عارفػػػػا بهقسػػػػاـ السػػػػبلـ كمػػػػكارده 

كاللػػاز كالمعمػػؿ كالمبػػيف كالمطلػػؽ كالمييػػد كالمنطػػكؽ كالمفيػػـك ألف لطػػاب اهلل تعػػالى 
كلطػػػاب رسػػػكلو صػػػلى اهلل عليػػػو كالػػػو كسػػػلـ ال تمسػػػف معرفػػػة مياصػػػده كالعمػػػؿ ب ىػػػاال 

 ٓبمعرفة ىذه االقساـ
سػػبلـ اهلل كسػػبلـ رسػػكلو ال الػػث   أف يسػػكف عارفػػا مػػف الل ػػة كالنحػػك ميػػدار مػػا يعػػرؼ بػػو 

ألنػػػو إذا لػػػـ يعػػػرؼ ذلػػػؾ ال يمسنػػػو معرفػػػة الحسػػػـ مػػػف لطػػػاب اهلل تعلػػػى كلطػػػاب رسػػػكلو 
صلى اهلل عليو كالو كسلـ ألنو بالل ة يعرؼ معنػى اللطػاب فػاذا لػـ يسػف عالمػا بػذلؾ لػـ 

 ٓيمسنو إدراؾ مياصد اهلل تعلى كمياصد رسكلو 
 صػلى اهلل عليػو كالػو كسػلـ كمػا تيتضػيو يعب اف يعرؼ احسػاـ افعػاؿ رسػكؿ اهلل الرابهلل  

مف الكعكب كالندب كالمباح كالكقؼ كيعرؼ الناسػخ كالمنسػكخ كيعػرؼ أحسػاـ النسػخ كمػا 
  ٓيتعلؽ بو 

   ٓاللامس   أف يسكف عارفا بإعماع السلؼ كلبلفيـ بالحكادث 

                                                           

 .      ٕٗ٘,اللمهلل ز ٖٖٓٔز ٕينظر  شرح اللمهلل ج (ٔ)



 255  
 

     

   
 

 اإلمام الشيرازي في االجتهاداختيارات 
 ) دراسة اصولية مقارنة(

 

 الجبارعبد محمود عبد الستار 0د

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

 السػػػادس   أف يسػػػكف عارفػػػا بالييػػػاس كاالعتيػػػاد كاألصػػػكؿ التػػػ  يعػػػكز تعليليػػػا كالتػػػ  ال
يعػػػػكز تعليليػػػػا كاألصػػػػكؿ التػػػػ  يعػػػػكز أف يعلػػػػؿ بيػػػػا كالتػػػػ  اليعػػػػكز كسيفيػػػػة العلػػػػؿ مػػػػف 

   ٓالنصكز على الكعو الذم تيدـ ذسره 
السػػابهلل   أف يسػػكف عارفػػا بترتيػػب األدلػػة بعضػػيا علػػى بعػػض كتيػػديـ األكؿ منيػػا ككعػػكه 

  ٓالترعيحات 
  ٓال امف   أف يسكف  ية مهمكنا ال يتساىؿ ف  أمر الديف 

كىنػػاؾ شػػركط مػػف بػػديييات صػػفات المعتيػػد لػػـ يػػذسرىا اإلمػػاـ الشػػيرازم صػػراحة       
كاعتبرىػػا  يػػره مػػف العلمػػاء شػػركطا  كلعليػػا ضػػمف مػػا ذسػػره مػػف الشػػركط التػػ  اشػػترطيا

   ( ٔ)مستيلة منيا
 .علـ الفيو   ٔ

كأقػػؿ األحػػكاؿ أف يعػػرؼ ملتصػػرا فػػ  فيػػو سػػؿ مػػذىب مػػف المػػذاىب المشػػيكرة فػػاف     
د يحتاعػػو المعتيػػد إلفادتػػو المتمػػذىبيف السػػائليف عػػف مػػذاىب أئمػػتيـ سمػػا معرفػػة ذلػػؾ قػػ

 يستلدـ ذلؾ للمحاععة ك اإلقناع ألتباع المذاىب .
 .علـ السبلـ . ٕ

كىػػك ميػػـ للمعتيػػد حتػػى يعػػرؼ حيييػػة االعتيػػادات سمػػا ينب ػػ  كيػػتمسف مػػف إنصػػاؼ     
 سؿ فرقة بالترعي  أك التعري  على بصيرة 

 .  .    علـ المنطؽ ٖ
اطػػػبلع المعتيػػػد علػػػى ىػػػذا العلػػػـ يمسنػػػو مػػػف إدراؾ كفيػػػـ الحعػػػج العيليػػػة كالمباحػػػث     

المنطييػػة التػػ  يكردىػػا المؤلفػػكف فػػ  علػػـك االعتيػػاد كساألصػػكؿ كالبيػػاف كالنحػػك كيسسػػبو 
 اليدرة على معادلة ك مباح ة المشت ليف بالعلـك العيلية . 

                                                           

  ,   ٕٕٗز ٕينظر   شرح عمهلل العكامهلل المحل  ج(ٔ) 
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 .األدب كالشعر . ٗ
ار الفحػػكؿ كالمعتيػػديف كيسػػتفيد مػػف ذلػػؾ استسػػاب اليػػدرة فيطلػػهلل المعتيػػد علػػى أشػػع     

لنظـ لعكاب يرد مف األسئلة المنظكمة كالمطارحػات الػكاردة إليػو مػف أىػؿ العلػـ .ك يرىػا 
   ٓمف الشركط األلرل

 المطمب النا  
 شروط المجتهد المتفق عميها والمختمف فيها :

 تمهيد :
الفييػػػو الكسػػػهلل لتحصػػػؿ ظػػػف بحسػػػـ( سػػبؽ اف ذسرنػػػا اف االعتيػػػاد ىػػػك   )اسػػػتفراغ  

كعليػػو فػػهف المعتيػػد   )ىػػك الفييػػو الػػذم يسػػتفرغ كسػػعو لتحصػػيؿ حسػػـ شػػرع ( كللمعتيػػد 
 ف  اإلسبلـ منزلة رفيعة , بصفتو معلمان كمرشدان لؤلمة , ككار ان لعلـ النبكة.

ف األنبيػػػاء لػػػـ يكر ػػػكا دينػػػاران كال درىمػػػان,(   » قػػػاؿ ) كر ػػػكا  اف العلمػػػاء كر ػػػة األنبيػػػاء كائ
. فالمعتيػػػػد يبػػػػيف حسػػػػـ اهلل سػػػػبحانو كتعػػػػالى , (ٔ)«العلػػػػـ , فمػػػػف ألػػػػذه الػػػػذ بحػػػػظ كافػػػػر

 فمنصبو مف أسمى المناصب الدينية كالدنيكية .
كينب   لمػف يتصػؼ بيػذه الصػفة اف تتػكافر فيػو شػركط عػدة , كقػد التلػؼ العلمػاء      

فػػػ  بعػػػض ىػػػذه الشػػػركط , كحسػػػب اسػػػػتيرائ  كتتبعػػػ  ليػػػذه الشػػػركط فػػػ  بعػػػض ستػػػػب 
األصػػػكؿ كعػػػدت اف ىنػػػاؾ شػػػركطان متفػػػؽ علييػػػا عنػػػد العلمػػػاء , كشػػػركطا ملتلػػػؼ فييػػػا  

 على التفصيؿ اآلت   

                                                           

, كألرعو أبػك  ٘ٗ/ٖٙ(   ٕ٘ٔٚٔعزء مف حديث ألرعو اإلماـ احمد ف  المسند مف حديث أب  الدرداء رقـ ) (ٔ)
. ىػػذا الحػػديث سػػست عنػػو أبػػك داكد ,  ٖٚٔ/ٖداكد فػػ  السػػنف , ستػػاب العلػػـ , بػػاب الحػػث علػػى طلػػب العلػػـ   

لترمػػذم كابػػف حبػػاف كالحػػاسـ مصػػححان مػػف كقػػاؿ الحػػافظ ابػػف حعػػر   )كىػػك طػػرؼ مػػف حػػديث ألرعػػو أبػػك داكد كا
حديث أب  الدرداء , كحسنو حمزة السنان  , كضعفو  يرىـ باالضطراب ف  سنده , لسف لو شكاىد يتيػكل بيػا( . 

 .  ٓٙٔ/ٔينظر   فت  البارم شرح صحي  البلارم   
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   (ٔ)ؽ عليياشركط االعتياد المتف -أكالن 
دراف األصػػػػػػلياف للشػػػػػػريعة .معرفػػػػػػة الل ػػػػػػة العربيػػػػػػة   اف الستػػػػػػاب كالسػػػػػػنة ىمػػػػػػا المصػػػػػػٔ

 ( اف يسكنا بالل ة العربية ., كشاء اهلل )اإلسبلمية
ـْ َتْعِيلُػكفَ  قاؿ تعالى  ( , لػذلؾ يشػترط لفيميمػا ٕ)يكسػؼ   ِإنَّا َأنَزْلَناُه ُقْرآننػا َعَرِبياػا لََّعلَُّسػ

كاستنباط األحساـ منيما  معرفة الل ة العربية علػى كعػو يػتمسف مػف فيػـ لطػاب العػرب, 
كأساليبيـ ف  التعبيػر , كاف يػتعلـ علػـك الل ػة العربيػة مػف نحػك كصػرؼ كببل ػة, كأدب, 
كمعػػػػاف .. ك يػػػػر ذلػػػػؾ باليػػػػدر الػػػػذم يسػػػػتطيهلل فيػػػػو فيػػػػـ الستػػػػاب كالسػػػػنة كدرؾ حيػػػػائؽ 

,  (ٕ), قػػػػػاؿ اإلمػػػػػاـ ال زالػػػػػ    )كال يشػػػػػترط اف يبلػػػػػ  درعػػػػػة اللليػػػػػؿ بػػػػػف احمػػػػػدالمياصػػػػػد
, كاف يعػرؼ عميػهلل الل ػة كيتعمػؽ فػ  النحػك , بػؿ اليػدر الػذم يتعلػؽ بالستػاب  (ٖ)كالمبرد

 .(ٗ)كالسنة ...(
. اف يسػػكف عالمػػػان بنصػػكز الستػػػاب , مػػػا يتعلػػؽ باالحسػػػاـ, ألف ستػػاب اهلل ىػػػك أصػػػؿ ٕ

سػػؿ دليػػؿ , فبلبػػد للمعتيػػد اف يعػػرؼ آيػػات الستػػاب معرفػػة اعماليػػة ,  األصػػكؿ , كمرعػػهلل

                                                           

ىا , تيسػير التحريػر   كمػا بعػد ٘/ٗ, المستصػفى    ٜٗ٘ٔ/٘ينظر   شركط االعتيػاد فػ  العػدة ألبػ  يعلػ     (ٔ)
كما بعدىا , مبادئ الكصػكؿ  ٜٔٗكما بعدىا , إرشاد الفحكؿ     ٜٙ٘/ٕ, نشر البنكد شرح مراق  السعكد    ٗ

,  ٕإلػػػى علػػػـ األصػػػكؿ للعبلمػػػة الحلػػػ  عمػػػاؿ الػػػديف الحسػػػف بػػػف يكسػػػؼ , دار األضػػػكاء , بيػػػركت , لبنػػػاف , ط
 كما بعدىا . ٕٔٗ  ٜٙٛٔ

ك بػف تمػيـ الفراىيػدم , مػف أئمػة الل ػة كالنحػك , كىػك كاضػهلل علػـ العػركض , كلػد سػنة اللليؿ بف احمد بف عمر  (ٕ)
ىػػػػ( بالبصػػػرة , كىػػػك أسػػػتاذ سػػػيبكيو النحػػػكم , سػػػاف فييػػػران زاىػػػدان , مػػػف مؤلفاتػػػو   )العػػػيف( . ينظػػػر   مععػػػـ ٓٓٔ)

ـ   ٖٜٜٔ,  ٔاألدبػػػػػاء , يػػػػػاقكت الحمػػػػػكم , تحييػػػػػؽ   إحسػػػػػاف عبػػػػػاس , دار ال ػػػػػرب اإلسػػػػػبلم  , بيػػػػػركت , ط
ٖ/ٕٔٙٓ . 

ىػػ( , مػف ٕٓٔالمبرد   ىك محمد بف يزيد بف عبد األسبر االزدم , إماـ العربية ف  زمانو , كلػد بالبصػرة سػنة ) (ٖ)
ىػ( . ينظر   نزىة األلباء ف  طبيات األدباء , سمػاؿ ٕٙٛمؤلفاتو )السامؿ( , )شرح المية العرب( , تكف  سنة )

 . ٗٙٔ   ٜ٘ٛٔامرائ  , مستبة المنار, األردف , الديف االنبارم , تحييؽ إبراىيـ الس
 .   ٕٔ/ٗالمستصفى    (ٗ)
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كيعػػػرؼ آيػػػات األحسػػػاـ معرفػػػة تفصػػػيلية , كاف يسػػػكف عارفػػػان بهسػػػباب النػػػزكؿ , كالناسػػػخ 
 كالمنسكخ مف اآليات .

, (ٔ)كال يشػػترط اف يسػػكف حافظػػان لليػػرآف السػػريـ , سمػػا نيػػؿ عػػف الشػػافع  )رحمػػو اهلل(     
المستصػػفى اف علػػى المعتيػػد اف يعػػرؼ آيػػات األحسػػاـ , كىػػك ميػػدار كذسػػر ال زالػػ  فػػ  

 .(ٕ)لمسمائة آية
رأكا مياتػػػػػؿ بػػػػػف  –أم اإلمػػػػػاـ ال زالػػػػػ  كمػػػػػف تبعػػػػػو  –قػػػػػاؿ الزرسشػػػػػ    )كسػػػػػهنيـ       
نمػػا أراد (ٖ)سػػليماف , أكؿ مػػف أفػػرد آيػػات األحسػػاـ فػػ  تصػػنيؼ ععليػػا لمسػػمائة آيػػة , كائ

 .(ٗ)الظاىرة ال الحصر(
نة   اف السنة النبكية ى  المصدر ال ان  للشريعة اإلسبلمية كىػ  المبينػة . معرفة السٖ

 لليرآف كالشارحة لو , كمؤسسة ألحساـ عديدة .
إال انػػ  أكتيػػت الستػػاب كم لػػو معػػو إاّل يكشػػؾ رعػػؿ شػػبعاف علػػى ( »قػػاؿ النبػػ  )     

أريستو ييكؿ عليسـ بيذا اليرآف فما كعدتـ فيو مف حبلؿ فهحلكه كمػا كعػدتـ فيػو مػف حػراـ 
فحرمكه , أال ال يحؿ لسػـ الحمػار األىلػ  كال سػؿ ذم نػاب مػف السػبهلل كال ليطػة معاىػد , 

                                                           

  )نيػػؿ الييركانػػ  فػػ  المسػػتكعب عػػف الشػػافع  انػػو يشػػترط فػػ  المعتيػػد  ٖٙٔقػػاؿ ابػػف اللحػػاـ فػػ  الملتصػػر    (ٔ)
 حفظ عميهلل اليرآف( .

 . ٙ/ٗينظر   المستصفى    (ٕ)
مػف سبػار المفسػريف , كسػاف مشػبيان فػ  صػفات اهلل  –أبػك الحسػف البللػ   –مياتؿ بف سليماف بف بشػير االزدم  (ٖ)

تعالى , قاؿ أبك حنيفة )رحمو اهلل(   )اتانا مف المشرؽ رأياف لبي اف   عيـ معطؿ , كمياتؿ مشبو( , تكف  سنة 
 . ٕٔٓ/ٚىػ( . ينظر   سير إعبلـ النببلء   ٓ٘ٔ)

     ىػػػ ( ٜٗٚالمحػيط فػػ  أصػكؿ الفيػو , لبػػدر الػديف محمػد بػػف عبػد اهلل بػف بيػػادر الزرسشػ  الشػافع  ) ت البحػر  (ٗ) 
 .                     ٜٜٔ/ٙ ىػ ( .ٕٔٗٔ,  ٔلبناف , ط  -) تحييؽ   محمد محمد تامر , دار الستب العلمية , بيركت 
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فعلػػػييـ اف ييػػػركه فػػػإف لػػػـ ييػػػركه فلػػػو اف  إاّل اف يسػػػت ن  عنيػػػا صػػػاحبيا كمػػػف نػػػزؿ بيػػػـك
 . (ٔ)«يعيبيـ بم ؿ قراه

فيشػػترط للمعتيػػد اف يسػػكف عالمػػان بالسػػنة بهقسػػاميا   اليكليػػة كالفعليػػة كالتيريريػػة التػػ      
تشػػتمؿ علػػى األحسػػاـ كيسػػكف فاىمػػان ليػػا , كيعػػرؼ صػػحيحيا مػػف ضػػعيفيا كحػػاؿ ركاتيػػا 

 كأسباب كركدىا , كالناسخ كالمنسكخ منيا .
 كقد التلؼ العلماء ف  الميدار الذم يسف  المعتيد معرفتو مف السنة  

 .(ٖ))رحمو اهلل( انيا لمسمائة حديث (ٕ)قاؿ الماكردم
, كشػػػدد اإلمػػػاـ احمػػػد فػػػ  ركايػػػات  (ٗ)كقػػػاؿ ابػػػف العربػػػ  ىػػػ     بل ػػػة آالؼ حػػػديث     

ئػذ يعػرؼ نيلت عنو , حيث انو سئؿ عف ذلؾ فكصؿ العدد إلػى مائػة ألػؼ , فيػاؿ   حين
 .(٘)شيئان 
كمػػػا دؿ عليػػػو سػػػبلـ اإلمػػػاـ أحمػػػد محمػػػكؿ علػػػى االحتيػػػاط كالت لػػػيظ فػػػ  الفتيػػػا , أك      

 .(ٙ)على اف يسكف أراد كصؼ أسمؿ الفيياء

                                                           

. قػاؿ اإلمػػاـ األلبػػان     ٕٓٓ/ٗ(   ٗٓٙٗنة رقػػـ )ألرعػو أبػػك داكد فػ  السػػنف , ستػاب السػػنة , بػاب لػػزـك السػ (ٔ)
 صحي  .

الماكردم   ىك عل  بف محمد بف حبيب , الياضػ  , ابػك الحسػف البصػرم , احػد أئمػة الشػافعية, فييػو أصػكل   (ٕ)
ىػ( . ينظر   طبيػات ٓ٘ٗمفسر , مف مؤلفاتو )الحاكم السبير( , )االقناع( , )األحساـ السلطانية( , تكف  سنة )

 . ٛٔٗ, طبيات الشافعييف البف س ير    ٕٚٙ/٘افعية السبرل للسبس    الش
 . ٕٓٓ/ٙينظر   البحر المحيط    (ٖ)
ىػػ ( ) تحييػؽ   ٖٗ٘المػالس  ) ت  ينظر   المحصكؿ ف  أصكؿ الفيو , للياض  أبك بسر بف العرب  المعػافرم (ٗ)

 . ٖ٘ٔ( .    ٕٓٗٔ,  ٔحسيف عل  البدكم , دار البيارؽ , األردف, ط 
 . ٜٖٙ, المدلؿ إلى مذىب اإلماـ احمد    ٗٔ٘ينظر   المسكدة آلؿ تيمية    (٘)
د أحمػػد ىػػػ( ) تحييػػؽ   محمػػٛ٘ٗينظػػر   العػػدة فػػ  أصػػكؿ الفيػػو , ألبػػ  يعلػػى محمػػد بػػف الحسػػيف الحنبلػػ  )ت  (ٙ)

              ٕٔ.  ٜٚ٘ٔ/ٗىػ(   ٖٕٗٔ,  ٔعطا , دار الستب العلمية , بيركت , ط 
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فيػػػػػد ذسػػػػػر اإلمػػػػػاـ احمػػػػػد )رحمػػػػػو اهلل( اف األصػػػػػكؿ التػػػػػ  يػػػػػدكر علييػػػػػا العلػػػػػـ عػػػػػف      
 .(ٔ)( ألفان , أك ألفان كمئتيف النب )

رفػػان بمسػػائؿ اإلعمػػاع حتػػى ال يفتػػ  بلػػبلؼ مػػا كقػػهلل اإلعمػػاع عليػػو ألف . اف يسػػكف عاٗ
 ىذه المسائؿ قد استسبت اليطعية فلرعت عف اف تسكف محبلن لبلعتياد .

. معرفػة أصػػكؿ الفيػػو   الف ىػػذا الفػف ىػػك عمػػاد االعتيػػاد كأساسػو , فػػبل بػػد اف يعػػرؼ ٘
الالت األلفػػػػاظ , كأكعػػػػو المعتيػػػػد أدلػػػػة الشػػػػرع كترتيبيػػػػا , كطػػػػرؽ اسػػػػتنباط األحسػػػػاـ, كد

 الترعي  , كنحك ذلؾ مف مسائؿ أصكؿ الفيو .
. معرفػػة مياصػػد الشػػريعة   الف المياصػػد مػػف المباحػػث األصػػكلية الميمػػة , فيعػػب اف ٙ

يعػػػػرؼ المعتيػػػػد األىػػػػداؼ التػػػػ  قصػػػػدت الشػػػػريعة حمايتيػػػػا , كالتػػػػ  تػػػػدكر حػػػػكؿ حفػػػػظ 
, كالعيػؿ , كالنسػب , كالمػاؿ, مصال  الناس كالمتم لة ف  الحفػاظ علػى الػديف , كالػنفس 

 كاستنباط األحساـ بناءن علييا , فيهلذ بما ىك األكفؽ مهلل قصد الشارع .
   انيان   شركط االعتياد الملتلؼ فييا 

ذسػر بعػػض األصػكلييف شػػركطان ألػػرل لبلعتيػاد ,  يػػر تلػػؾ التػ  ذسرتيػػا , كمػػف 
 ىذه الشركط   

العدالػػػة   ذسػػػر ال زالػػػ  اف العدالػػػة شػػػرط مػػػف شػػػركط االعتيػػػاد حيػػػث قػػػاؿ  )كالشػػػرط -ٔ
ال ان  اف يسكف عدالن معتنبان للمعاص  اليادحة ف  عدالتػو كىػذا يشػترط لعػكاز االعتمػاد 

 . (ٕ)على فتكاه , فمف ليس عدالن فبل تيبؿ فتكاه(
 

                                                           

 . ٖٓٚىذا ما نيلو ابف بدراف عف اإلماـ أحمد ف  المدلؿ    (ٔ)
 ٖٔ.  ٘/ٗالمستصفى    (ٕ)
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ال شػػرط لصػػحة االعتيػػاد , كلسنػػو بػػيف بعػػد ذلػػؾ بػػاف العدالػػة شػػرط ليبػػكؿ الفتػػكل ,      
 .(ٔ)فانو إف ساف عالمان , فلو اف يعتيد لنفسو , كيهلذ باعتياد نفسو

كلػػػـ يشػػػترط س يػػػر مػػػف علمػػػاء األصػػػكؿ ىػػػذا الشػػػرط لعػػػكاز اف يسػػػكف للفاسػػػؽ قػػػكة      
االعتيػػاد قػػػاؿ السػػيكط  رحمػػػو اهلل  )فػػبل لػػػبلؼ فػػ  المعنػػػى النػػو شػػػرط ليبػػكؿ قكلػػػو ال 

 .(ٕ)ؾ أمر متفؽ عليو(لحصكؿ كصؼ االعتياد كذل
كىػػذا مػػا أسػػده ابػػف بػػدراف حيػػث قػػاؿ  )كال يشػػترط عدالػػة المعتيػػد فػػ  اعتيػػاده لسنيػػا      

 .   (ٖ)مشترطة ف  قبكؿ فتياه كلبره(
كلػػػـ يشػػػترطو  (ٗ)العلػػػـ بهصػػػكؿ الػػػديف   حيػػػث اشػػػترطو بعػػػض األصػػػكلييف ساآلمػػػدم-ٕ

كالػػػػذيف اشػػػػترطكه ييصػػػػدكف بػػػػو العلػػػػـ بالضػػػػركريات , سػػػػالعلـ بكعػػػػكد الػػػػرب ,  (٘)األس ػػػػر
كصفاتو , كما يستحيو , كمسائؿ التكحيد , كاإليماف , كالتصديؽ بالرسؿ كىذا أمػر البػد 
 مػػػػػف معرفتػػػػػو كالػػػػػذيف لػػػػػـ يشػػػػػترطكه , أرادكا بػػػػػذلؾ بػػػػػو مػػػػػا يػػػػػدلؿ فػػػػػ  علػػػػػـ السػػػػػبلـ مػػػػػا 

كالبػػراىيف العيليػػة التػػ  حررىػػا علمػػاء السػػبلـ ال عبلقػػة لػػو باالعتيػػاد سػػدقائؽ علػػـ السػػبلـ 
 .  (ٙ)كالفبلسفة , فالصحابة رضكاف اهلل علييـ , سانكا يعتيدكف كال يعرفكف براىيف السبلـ

                                                           

 .               ٘/ٗينظر   المستصفى    (ٔ)
 .ٜٖٛ/ٕشرح السكسب الساطهلل    (ٕ)
 .ٖٗٚينظر   المدلؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد    (ٖ)
 .ٜٛٔ/ٗينظر   األحساـ ف  أصكؿ األحساـ    (ٗ)
,شػػػػرح السكسػػػػب السػػػػاطهلل  ٙٓٙ/ ٕ, نشػػػػر البنػػػػكد شػػػػرح مراقػػػػ  السػػػػعكد    ٕ٘/ٙينظػػػػر   المحصػػػػكؿ للػػػػرازم    (٘)

 ٕ/ٖٜٚ. 
 .ٗٙٗ/ٗ, شرح السكسب المنير    ٙٓٙ/ٕنشر البنكد شرح مراق  السعكد    ينظر   (ٙ)
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, (ٔ)العلػػـ بالػػدليؿ العيلػػ    اشػػترط ىػػذا الشػػرط بعػػض األصػػكلييف , سػػال زال  كالػػرازم-ٖ
علػػػى األدلػػػة الشػػػرعية , ال كلػػػـ يشػػػترطو عميػػػكر األصػػػكلييف , الف االعتيػػػاد إنمػػػا يػػػدكر 

 على األدلة العيلية.
 .(ٖ), كلـ يشترطو األس ر (ٕ)العلـ بفركع الفيو   كاشترطو بعض العلماء-ٗ

اف يعػػرؼ تفػػاريهلل الفيػػو التػػ  -أم المعتيػػد-قػػاؿ ابػػف بػػدراف   )كال يشػػترط فػػ  حيػػو     
حيػازة منصػبو, ُيعنى بتحييييا , الف ذلؾ مف فركع االعتياد الت  كلػدىا المعتيػدكف بعػد 

فلك اشترطت معرفتيا ف  االعتياد , لـز الدكر, لتكقؼ األصؿ الػذم ىػك االعتيػاد علػى 
 .(ٗ)الفرع الذم ىك تفاريهلل الفيو(

الذسكرية   كالراع  عػدـ اشػتراطيا , الف الصػحابة رضػكاف اهلل علػييـ قػد رععػكا إلػى -٘
 السيدة عائشة كسائر أميات المؤمنيف ف  أمكر س يرة.

الحريػػػة   كىػػػ  ليسػػػت بشػػػرط عنػػػد أس ػػػر العلمػػػاء , الف التػػػابعيف الػػػذكا بفتػػػاكل نػػػافهلل -ٙ
 .(٘)مكلى عمر , كعسرمة مكلى ابف عباس قبؿ عتييما

 التسليؼ.-ٚ
 معرفة الحساب.-ٛ
ملسػػة االسػػتنباط   كىػػك مػػا أضػػافو ابػػف بػػدراف حيػػث قػػاؿ  )كعنػػدم انػػو يشػػترط فػػ   -ٜ

كاف يسػػكف ذسػػ  الفػػؤاد , متكقػػد الػػذىف , ألنػػو سػػـ        المعتيػػد اف تكعػػد فيػػو ملسػػة االسػػتنباط 
ممف قرأ فنكف العربية كالعلـك الت  تي ء لؤلعتياد  ـ تراه عامدان لامؿ الفسر ال يعلػـ اال 

                                                           

 .ٕٗ/ٙ, المحصكؿ    ٜ/ٗينظر   المستصفى    (ٔ)
 .              ٕ٘ٓ/ٙينظر   البحر المحيط    (ٕ)
                                                                   .        ٜٖٚ/ٕ, شرح السكسب الساطهلل نظـ عمهلل العكامهلل   ٕ٘ٛ/ٕينظر   حاشية البنان  على شرح المحل     (ٖ)
 .ٕٖٚينظر   المدلؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد    (ٗ)
 ٖ٘ٛ/ٕشرح المحل  مهلل حاشية البنان     (٘)
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ما ُيليى إليػو فػإذا لاطبتػو كعػدت ذىنػو متحعػران , تسلمػو شػرقان فيسلمػؾ  ربػان , فم ػؿ ىػذا 
 . (ٔ)ال يعكؿ عليو , كال يُرسف إليو(

 لمطمب النالثا
  أحكام المجتهدين ف  الفروع

    ( ٕ)انيسـ األصكليكف ف  ىذه المسهلة إلى مذىبيف ىما 
المػػذىب األكؿ   التػػار اإلمػػاـ الشػػيرازم أف الحػػؽ مػػهلل كاحػػد كمػػا سػػكاه باطػػؿ كاف اال ػػـ 

كبعبارة ألرل أف المصيب كاحد كمػف عػداه ملطػه كىػك مػذىب  مكضكع عف الملطىء
 عميكر األصكلييف كمنيـ األئمة األربعة ف  اص  األقكاؿ عنيـ .   

المػػذىب ال ػػان    سػػؿ معتيػػد مصػػيب كاف الحػػؽ متعػػدد فلػػيس فػػ  الكاقعػػة التػػ  ال نػػز 
نمػا ىػك تػابهلل لظػف المعتيػد كىػك مػذىب عميػكر المعتزلػة كأبػ  بسػر  فييا حسػـ معػيف , كائ

مػػاـ الحػػرميف  البػػاقبلن  كال زالػػ  كنيػػؿ عػػف أبػػ  الحسػػف السرلػػ  كالمزنػػ  مػػف الشػػافعية كائ
 ف  بعض األقكاؿ ك يرىـ . 

 

                                                           

 .ٖٖٚالمدلؿ إلى مذىب اإلماـ أحمد    (ٔ)
, المعتمػػػػد  ٜٜٗ -ٜٛٗ/ٔم التبصػػػرة للشػػػػيراز  - ٕٗ٘,اللمػػػػهلل ز ٖٖٓٔز ٕينظػػػر  ينظػػػػر  شػػػرح اللمػػػػهلل ج (ٕ)
ا  ٜٕٗ - ٖٜٕز ٕػػػػػػػ شػػػػرح العضػػػػد علػػػػى ملتصػػػػر المنتيػػػػى مػػػػهلل حاشػػػػية التفتػػػػازان  ج    ٕٖٚ – ٖٓٚ/ٕ

/ ٕ, ميػػزاف االصػػكؿ للسػػمرقندم  ٖٗٙ – ٖٚٗالمستصػػفى لل زالػػ  / ٚٙٛ – ٔٙٛ/ٕالبرىػػاف المػػاـ الحػػرميف 
شػػػػػػرح التلػػػػػػكي  علػػػػػػى  ٜٗ – ٚٗالمحصػػػػػػكؿ للػػػػػػرازم  ٜٔٔ – ٜٛٔ/ٗ, االحسػػػػػػاـ لبلمػػػػػػدم  ٖ٘ٓٔ  - ٓ٘ٓٔ

نيايػػػػة الكصػػػػكؿ البػػػػف  -   ٘ٙ٘ – ٓٙ٘/ٗنيايػػػػة السػػػػكؿ فػػػػ  شػػػػرح منيػػػػاج الكصػػػػكؿ  ٕٓٔز ٕالتكضػػػػي  ج
, سشؼ االسرار عف اصكؿ فلػر   ٙٗ٘ – ٘ٗ٘/ٗرفهلل الحاعب عف ملتصر ابف الحاعب - ٜٕٚالساعات  /

كات  الرحمػكت بشػرح مسػػلـ , فػ  ٕٗ٘ٔ – ٔٗ٘ٔ/ ٘العػدة فػ  اصػكؿ الفيػو  -  ٕٓ – ٙٔ/ٗاالسػبلـ البػزدكم 
)المتف لمحب اهلل بف عبد الشسكر كالشرح للعبلمة عبػدالعل  محمػد بػف  ٖٔٛ – ٖٓٛ/ٕال بكت ف  اصكؿ الفيو 

       نظػػػاـ الػػػديف االنصػػػارم ( كبيامشػػػو المستصػػػفى مػػػف علػػػـ االصػػػكؿ اإلمػػػاـ ابػػػ  حامػػػد محمػػػد بػػػف محمػػػد ال زالػػػ  
 ـ . ل ٖٜٜٔ – ٗٔٗٔ/ٖبيركت ط –ىػػػ ( مؤسسة التاريخ العرب  ٘ٓ٘) ت
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 . (ٔ)األدلة ك مناقشتيا 
 استدؿ اصحاب المذىب األكؿ باالت    

ے ے   ھھ ھ ہہہھچ االكؿ   بيكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػإ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  

لز سػليماف  كمحؿ الشاىد اف اهلل تعإلى( 2)چ﮵﮶﮴ۓۓ﮲﮳
 عليو السبلـ بفيـ الحؽ ف  الكاقعة المذسكرة كىذا يدؿ على اف الحؽ فييا كاحد .  

 .(ٖ)كقد اعترض اإلماـ ال زال  على االستدالؿ بيذه اآلية بعدة اعتراضات اىميا    
االعتراض األكؿ  عدـ التسليـ بهنيما قػاال بنػاءا عػف إعتيػاد منيمػا فػاف مػف العلمػاء مػف 

 األنبياء عيبل كمنيـ مف منعو سمعا كمف أعازه أحاؿ علييـ اللطه . منهلل إعتياد

ٿ  چ االعتػػراض ال ػػان    اف اآليػػة تػػدؿ علػػى عسػػس المػػدعى حيػػث قػػاؿ اهلل تعػػإلى 

   ك الباطػػػػػػػػػػػػػػؿ  (5)چھہ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہچ ,   (4)چٿ  ٿ  ٿ  
      ,  تعػػػػالىاللطػػػػه يسػػػػكف ظلمػػػػا كعيػػػػبل ال حسمػػػػا كعلمػػػػا كمػػػػف قضػػػػ  بلػػػػبلؼ حسػػػػـ اهلل ك 

 ال يكصؼ بهنو حسـ بحسـ اهلل كقد كرد ذلؾ ف  مياـ المدح . 
االعتػػراض ال الػػث   انػػو يحتمػػؿ انيمػػا سانػػا مػػهذكنيف فػػ  الحسػػـ باعتيادىمػػا فحسمػػا بنػػاء 
على ذلؾ  ـ نزؿ الكح  على كفػؽ إعتيػاد سػليماف عليػو السػبلـ فصػار ذلػؾ حيػا متعينػا 

 بنزكؿ الكح  . 

                                                           

, المحصكؿ  ٖٛٚ –   ٖٖٙ/ ٕ, المستصفى  ٕٚٙ – ٕٔٙ/ٕ, البرىاف  ٓٓٗ – ٖٓٚ/ٕينظر     المعتمد  (ٔ)
, فػػػػػكات  الرحمػػػػػكت  ٖٕ – ٙٔ/ٗ, سشػػػػػؼ االسػػػػػرار  ٖٕٓ – ٜٛٔ/ٗ,االحسػػػػػاـ اآلمػػػػػدم  ٜٓ – ٚٗ/ٙالػػػػػرازم 

ٕ/ٕٛٓ- ٕٛٙ      .                        ٔٙ 
 .  ٜٚ – ٛٚسكرة االنبياء اآلية / (ٕ)

 .  ٜٖ٘المستصفى لبلماـ ال زال  /(ٖ) 
 .  ٗٚسكرة االنيباء اآلية   (ٗ)

 .  ٜٚسكرة االنيباء اآلية (٘) 
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العزيز البلػارم فػ  سشػؼ االسػرار إذ راضػات اإلمػاـ عبػداب عػف ىػذه اإلعتكقد أع     
 أعاب عنيا باالت    

بيكؿ   اف ظاىر اآلية يفيد انيما قػد حسمػا بنػاءا علػى  اإلعتراض األكؿاعاب عف      
منيمػػا ألنػو لػػك سػاف بػػالكح  لمػػا عػاز لسػػليماف ملالفتػو كلمػػا عػاز لػػداككد الرعػػكع  إعتيػاد

إلػػى قػػكؿ سػػليماف . كال ابػػت اف األنبيػػاء سػػانكا يحسمػػكف باالعتيػػاد فػػاف ألطػػؤكا ال ييػػركف 
 على اللطه . 

فيػػد أعػػاب عنػػو   انيمػػا أكتيػػا العلػػـ بكعػػكه االعتيػػاد كطػػرؽ  اإلعتػػراض ال ػػان امػػا       
منػػػهلل مػػػف إطػػػبلؽ الحسػػػـ كالعلػػػـ نفػػػس األمػػػر كاللطػػػه فػػػ  مسػػػالة كاحػػػدة ال ياالحسػػػاـ فػػػ  

 .علييا
فيػػد أعػػاب عنػػو   كىػػذا اعتػػراض ضػػعيؼ يحمػػؿ أعابتػػو فػػ   اإلعتػػراض ال الػػثامػػا      

مضمكنو إذ قد اعترؼ باف الػكح  قػد نػزؿ علػى كفػؽ مػا قضػ  بػو )سػليماف( فصػار مػا 
 كاحد كىك المطلكب  –أيضا –يب حسـ بو متعينا , كمفاد ذلؾ اف الحؽ كاحد كالمص

  (صلى اهلل عليػو كسػلـ) انيا   استدؿ العميكر أيضا على صحة مذىبيـ بيكؿ الرسكؿ 
ذا ح ) ( ٔ)كاحػد(سػـ فاعتيػد فهلطػا فلػو اعػر إذا حسـ الحاسـ فاعتيد فهصاب فلو أعراف كائ

                                                           

 ,  ٕٖٗٔ/ ٖصحي  مسلـ  ٕٙٚٙ/ ٙصحي  البلارم  (ٔ)
ىػػػػ ( كبيامشػػو منلػػب سنػػز العمػػاؿ فػػ  سػػنف االقػػكاؿ  ٕٔٗاحمػػد بػػف حنبػػؿ الشػػيبان  )ت امسػػند اإلمػػاـ احمػػد, لبلمػػاـ

 ٕٗٓك ٜٛٔ/ٗق, ٖٖٔٔمصر سنة  –بيركت عف نسلة الباب  حلب   –كاالفعاؿ طبهلل كنشر دار صادر 
الحميػد دار ق (تحييػؽ محمػد محػ  الػديف عبدٕ٘ٚتاسنف اب  داكد  الب  داكد سليماف بف االشػعث السعسػتان  ) 

 ٜٜٕ/ٖسر ا بيركت , الف
ق( تحييػػؽ محمػػد فػػؤاد عبػػد البػػاق  , دار الفسػػرا ٕ٘ٚاسػػنف ابػػف ماعػػو ,لمحمػػد بػػف يزيػػد ابػػ  عبػػد اهلل اليزكينػػ  )ت

 .  ٙٚٚ/ٕبيركت , 
ال فار سػػػليماف ق( تحييػػػؽ د. عبػػػدٖٖٓمف النسػػػائ  )تالحمػػػد بػػػف شػػػعيب ابػػػ  عبػػػد الػػػرح ٔٙٗ/ٖاسػػػنف النسػػػائ  

 ـ, ٜٜٔٔقا ٔٗٔٔ/ٔلستب العلميو ا بيركت طالبندارم كسيد سسركم حسف , دار ا
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  )اف أصػػػبت فلػػػؾ عشػػػر حسػػػنات كاف ألطػػػهت فلػػػؾ  (صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلـ)كبيكلػػػو  ,
 .( ٔ)حسنة(
ككعو االستدالؿ بيذيف الحػدي يف كاضػ , كىػك اشػتمالو علػى اللطػه كالصػكاب فػ        

االعتياد, كف  ىذا داللة على اف المعتيد يلطه كيصيب, كاف الحػؽ كاحػد مػف أصػابو 
 فيد أصاب, كمف ألطهه فيد الطه.

 ال ا  استدؿ أصحاب ىذا المذىب باالعماع إذ قالكا  انو مف اقػكل األدلػة علػى مػذىبنا, 
فيػػد اعمػػهلل الصػػحابة رضػػ  اهلل عػػنيـ علػػى اطػػبلؽ لفػػظ )اللطػػه( فػػ  االعتيػػاد كلػػـ ينسػػر 

 بعضيـ على بعض كىذا يدؿ على أف الحؽ كاحد. 
 
 

                                                                                                                                                                          

ق( تحييػػػؽ محمػػػد ٛ٘ٗالبيييػػػ  )ت االسػػػنف السبػػػرم للبيييػػػ   ,الحمػػػد بػػػف الحسػػػيف بػػػف علػػػ  بػػػف مكسػػػى ابػػػ  بسػػػر
ـ , سليػػػـ عػػػف عمػػػر ابػػػف العػػػاز . كقػػػد الرعػػػو ٜٜٗٔق اٗٔٗٔاليادر عطػػػا , مستبػػػة البازامسػػػة المسرمػػػةعبػػػد

عف عمرك بف العاز كعيبة بف العػامر, كحػديث ابػ  ىريػرة حػديث  الترمذم عف اب  ىريرة , كقاؿ   كف  الباب
حسػف  ريػب مػف ىػذا الكعػو ال نعرفػو مػف حػديث سػفياف ال ػكرم عػف يحيػى بػف سػعيد اال مػف حػديث عبػد الػرزاؽ 

 ٜٔٔاٛٔٔ/ٓٔعف معمر عف سفياف ال كرم , 
ركف, دار احيػاء التػراث ق( تحييػؽ احمػد شػاسر كالػٜٕٚاسنف الترمذم ,لمحمد بف عيسػى ابػ  عيسػى الترمػذم )ت

 ٘ٔٙ/ٖالعراب ا بيركت . 
عف عبداهلل بف عمرك العاز قػاؿ  عػاء رسػكؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كسػلـ لصػماف يلتصػماف, فيػاؿ  لعمػرك بػف (ٔ)

العػػاز  اقضػػ  بينيمػػا يػػا عمػػرك, فيػػاؿ  انػػت اكلػػى بػػذلؾ منػػ  يػػا رسػػكؿ اهلل, قػػاؿ  كاف سػػاف  قاؿ فػػإذا قضػػيت 
انت قضيت بينيما فاصبت اليضاء فلؾ عشػر حسػنات, كاف انػت اعتيػدت فالطػات فلػؾ  بينيما فمال ؟ قاؿ  اف

 , ٕ٘ٓ/ٗحسنو(. مسند اإلماـ احمد
 ق ( دار الستب العلمية ابيركت, ٖٓٙلسليماف بف احمد بف ايكب الللم  الطبران  )ت ٜٚ/ٔاالمععـ الص ير 

ق( تحييػؽ مصػطفى ٘ٓٗالب  عبداهلل محمػد بػف عبػداهلل الحػاسـ النيسػابكرم )ت ٜٜ/ٗاالمستدرؾ على الصحيحيف 
اف اصػػبت فلػػؾ عشػػرة اعػػكر, كاف  :ـ, بلفػظٜٜٓٔقأٔٗٔ/ٔعبػد اليػػادر عطػػا , دار الستػػب العلميػػةابيركم ط

 اؽ.           اعتيدت فالطات فلؾ اعر( كقاؿ  ىذا حديث صحي  االسناد كلـ يلرعاه بيذا السي
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بت فمػػف اهلل, كاف اف أصػػ كمػف أم لػػة ذلػػؾ مػا ركم عػػف عػػدد مػف الصػػحابة أنيػػـ قػالكا  )
 . ( ٔ)ألطهت فمن  كمف الشيطاف كاهلل كرسكلو منو بريئاف

رضػػ  اهلل  )( ٕ)كسػػذلؾ مػػا كرد فػػ  حػػديث المػػرأة التػػ   ػػاب عنيػػا زكعيػػا فبلػػ  عمػػر    
انيػػػػا تعػػػػالس الرعػػػػاؿ ك تتحػػػػدث معيػػػػـ, فهرسػػػػؿ الييػػػػا يمنعيػػػػا مػػػػف ذلػػػػؾ  (عنػػػػو تعػػػػالى

مػػػف ىيبتػػػو, فشػػػاكر الصػػػحابة فػػػ  ذلػػػؾ, فيػػػالكا  ال  ػػػـر عليػػػؾ انمػػػا أنػػػت (   ٖ)فهمصػػػلت
حاضرا كلػـ يػتسلـ, فيػاؿ  (عنو تعالىرض  اهلل )مؤدب كما أردت اال اللير, كساف عل  

                                                           

  ركم ىذا اال ر عف عدد مف الصحابة منيـ     (ٔ)
ىػػػػ( تحييػػؽ فػػكاز ٕ٘٘لعبػػد اهلل بػػف عبػػدالرحمف ابػػ  محمػػد الػػدارم  )ت ٕٙٗ/ٕسػػيدنا الصػػديؽ   سػػنف الػػدارم   - أ

ىػػػ , ػكالبييي  فػػ  سػػننو السبػػرل  ٚٓٗٔ/ٔبيػػركت ط –احمػػد زمرلػػ  كلالػػد السػػبهلل العلمػػ  ,دار الستػػب العربػػ  
ٙ/ٕٕٖ . 
 . ٙٔٔ/ٓٔركل عف عمررض  اهلل عنو   الرعو عنو البييي  ف  السنف السبرل  - ب
, سػنف  ٖٚٔ -ٖٙٔ/ٖالنسػائ  فػ  السػنف  ٖٕٚ/ٕكركم عف عبداهلل بف مسعكد   الرعيهبك داكد ف  السػنف  - ت

ىػػػػ( تحييػؽ السػػيد عبػداهلل ىاشػػـ ٖ٘ٛلعلػػ  بػف عمػػر ابػ  الحسػػف الػدار قطنػػ  الب ػدادم )ت ٖٚٔ/ٖالػدار قطنػ  
البػػ  حػػػاتـ التميمػػػ   ٔٔٗ -ٜٓٗ/ٜـ , صػػػحي  ابػػف حبػػػاف ٜٙٙٔ -ىػػػػػٖٙٛٔبيػػركت  –مػػان  دار المعرفػػػة الي

ـ مصػػنؼ ابػػف  ٖٜٜٔ -ىػػػػ  ٗٔٗٔ/ٕبيػػركت ط –ق( تحييػػؽ شػػعيب االرنػػؤكط مؤسسػػة الرسػالوٖٗ٘البسػت  )ت
كسػػػؼ ىػػػػػ( تحييػػؽ سمػػػاؿ يٖٕ٘البػػ  بسػػػر عبػػػداهلل بػػف ابػػػ  بسػػر بػػػف شػػػيبة السػػكف  )ت ٓٔ/  ٙ٘٘/ٖابػػ  شػػػيبة 

البػػ  بسػػر عبػػدالرزاؽ بػػف  ٜٓٛك  ٕٗٙ/ٙىػػػػ مصػػنؼ عبػػدالرزاؽ  ٜٓٗٔ ٔبيػػركت ط –الحػػكت مستبػػة الرشػػيد 
ق, سػنف  ٖٓٗٔ/ٕبيػركت ط –ىػػ (تحييؽ حبيب الرحمف االعظم  المستب االسػبلم  ٕٔٔىماـ الصناعن  )ت

علػػى شػػرط  كقػػاؿ ىػػذا حػػديث صػػحي  ٜٙٔ/ٕ, المسػػتدرؾ علػػى الصػػحيحيف  ٕٙٗ – ٕ٘ٗ/ٚالبيييػػ  السبػػرل 
 مسلـ . 

بلفػظ   )اف يػؾ صػكابا فمػف اهلل كاف  ٕٕ٘/ٚكركل عف حذيفة بف اليمػاف   الرعػو ابػف ابػ  شػيبة فػ  مصػنفو  - ث
 يؾ لطا فمف حذيفة ( . 

عمر   ىك عمر بف اللطهب بف نفيؿ بف عبدالعزم بف ربػاح بػف عبػداهلل بػف قػراط بػف رزاح بػف عػدم بػف سعػب  (ٕ)
,كلػد بعػد عػاـ الفيػؿ بػ بلث عشػرة سػنة , اللليفػة الراشػد ال ػان  كاكؿ مػف سػم  بف لؤم اليرشػ  العػدكيهبك حفػز 

ىػػ( كقاؿ قتادة   طعف عمر يػـك االربعػاء كمػات يػـك اللمػيس ٖٕبامير المؤمنيف , استشيد ف  ذم الحعة سنة )
,  ٗٛٗ/ٗ, االصػابة البػف حعػر  ٕٛٙ/ٔكىك اشير مف اف يعرؼ . )تنظر ترعمتو فػ    صػفكة البػف العػكزم 

 (. ٖ٘ٛ/ٚالتيذيب 
 امصلت   أم نزؿ العنيف منيا ميتا .  (ٖ)
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عمػػػر  مػػػا تيػػػكؿ يػػػا أبػػػا الحسػػػف؟ قػػػاؿ  اف سػػػاف ىػػػذا عيػػػد رأييػػػـ فيػػػد الطػػػهكا, كاف سػػػانكا 
 .....ف  اليكل (ٔ)قاربكؾ 
االستدالؿ  باف ىذا اللبر ضعيؼ, كلك سػلـ بصػحة معنػاه, ف ايػة كاعيب عف ىذا      

مػػا يفيػػده ىػػك االقتػػداء بيػػـ فػػ  الركايػػة عػػف النبػػ  صػػلى اهلل تعػػإلى عليػػو ك سػػلـ ال فػػ  
 فليس ف  الحديث ما يدؿ على المدعى. ( ٕ)االعتياد 

رابعا  اسػتدلكا بػاف الصػحابة رضػ  اهلل عػنيـ اتفيػكا علػى تسػكي  لػبلؼ بعضػيـ لػبعض 
مػػف  يػػر  إنسػػار مػػنيـ علػػى ذلػػؾ بػػؿ اف الللفػػاء الراشػػدكف سػػانكا يكلػػكف اليضػػاة كالحسػػاـ 
مػػهلل علميػػـ بملػػالفتيـ ليػػـ فػػ  بعػػض االحسػػاـ, كلػػـ ينسػػر علػػييـ احػػد, فلػػك لػػـ يسػػف سػػؿ 
معتيػد مصػيبا لمػا سػاغ ذلػؾ مػف الصػحابة, سمػا لػـ يسػك كا تػرؾ اؿ إنسػار علػى مػانع  

 مصيب. الزساة ك ير ذلؾ, ف بت اف سؿ معتيد
كاعيػػب عػػف ىذا بهنػػو منيػػكض بمػػا إذا سػػاف فػػ  المسػػهلة نػػز اك اعمػػاع ك لػػـ يعلػػـ      

بػو المعتيػد بعػد البحػث التػاـ, فػاف الحسػـ فييػا معػيف, كمػهلل ذلػؾ فالمعتيػد مػامكر باتبػػاع 
 .( ٖ)ما  لب على ظنو

 الرأي الراجح:
فػػػػ  ضػػػػكء عػػػػرض أدلػػػػة الطػػػػرفيف يتضػػػػ  رعحػػػػاف أدلػػػػة أصػػػػحاب المػػػػذىب األكؿ       

اليائليف بهف المصيب كاحد ك ما عداه ملطه لسف الملطػه ىنػا إذا لػـ يسػف ميصػرا فػ  
إعتياده ال يؤ ـ بؿ يؤعر على إعتياده, الف المطلكب مػف المعتيػد بػذؿ الكسػهلل إلصػابة 

العيد ك اعر لمػا لصػو اهلل تعػالى ال مػف  الحؽ فهف اصابو فلو أعراف اعر لما بذؿ مف

                                                           

  قاربكؾ   أم طلبكا قربؾ كرضاؾ . (ٔ)
 .  ٜٛٔ/ٗاآلمدم  االحساـ (ٕ)
 .   ٕٕٓ/ٗاالحساـ لآلمدم  (ٖ)



 269  
 

     

   
 

 اإلمام الشيرازي في االجتهاداختيارات 
 ) دراسة اصولية مقارنة(

 

 الجبارعبد محمود عبد الستار 0د

 مجلة العلوم اإلسالمية
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تكفيؽ إلصابة الحسـ. اما المعتيد الملطه فلو اعر لما بذلو مف كسهلل إلصابة الحػؽ ك 
 اهلل ال يضيهلل اعر المحسنيف.

كىػػذا ىػػك الحػػؽ الػػذم ال يعػػكز اف يحػػاد عنػػو الف الحػػديث النبػػكم الشػػريؼ صػػري        
تيػاد  قسػـ مصػيب, ك الػر ملطػه. إذ بهف ىنػاؾ قسػميف مػف المعتيػديف فػ  حالػة االع

قاؿ صلى اهلل عليو كسلـ ) إذا اعتيد الحاسـ فهصاب فلو أعراف ك اف اعتيد فهلطػه فلػو 
 .(ٔ)اعر كاحد( 

لػػػػػػذلؾ ذىػػػػػػب قسػػػػػػـ مػػػػػػف العلمػػػػػػاء إلػػػػػػى تهكيػػػػػػؿ مػػػػػػذىب المصػػػػػػكبة, حيػػػػػػث ييػػػػػػكؿ       
د مصػػػيب  ) مسػػػهلة تصػػػكيب المعتيػػػد, فاليائػػػؿ بيػػػا انمػػػا قػػػاؿ  انمػػػا المعتيػػػ(ٕ)الشػػػكسان 

بمعنػى انػو ال يػػه ـ باللطػه بػؿ يػػؤعر علػى اللطػه بعػػد تكفيػة االعتيػاد حيػػو, كلػـ ييػؿ انػػو 
مصػػيب للحػػؽ الػػذم ىػػك حسػػـ اهلل فػػ  المسػػهلة فػػاف ىػػذا لػػبلؼ مػػا نطػػؽ بػػو رسػػكؿ اهلل 
صلى اهلل عليػو كسػلـ فػ  ىػذا الحػديث إذ قػاؿ  ) اف اعتيػد الحػاسـ فهصػاب فلػو أعػراف, 

إلػػى ىػػذه العبػػارة النبكيػػة فػػ  ىػػذا الحػػديث الصػػحي  المتفػػؽ  كاف الطػػه فلػػو أعػػر( فػػانظر
عليػػػو عنػػػد أىػػػؿ الصػػػحي  ك المتليػػػى بػػػاليبكؿ بػػػيف عميػػػهلل الفػػػرؽ, فهنػػػو قػػػاؿ ) كاف اعتيػػػد 
فالطػػػػه( قسػػػػـ مػػػػا يصػػػػدر عػػػػف المعتيػػػػد فػػػػ  االعتيػػػػاد فػػػػ  مسػػػػائؿ الػػػػديف إلػػػػى قسػػػػميف  

مصػيب للحػؽ  احدىما  ىك فيو مصيب, كااللر  ىك فيو ملطه. فسيؼ ييػكؿ قائػؿ انػو
سػػكاء اصػػاب أـ الطػػه كقػػد سػػماه رسػػكؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كسػػلـ ملطئػػا فمػػف زعػػـ اف 

                                                           

( فػػػ  ٙٔٚٔ(فػػػ  االعتصػػػاـ بػػػاب أعػػػر الحػػػاسـ اذا اعتيػػػد فهصػػػاب اك ألطػػػه ,كمسػػػلـ )ٕٖ٘ٚركاه البلػػػارم )  (ٔ)
االقضية  باب أعر الحاسـ اذا اعتيد فهصاب اك ألطػا مػف حػديث عمػر بػف العػاز )إذا اعتيػد الحػاسـ فهصػاب 

 فلو أعراف ك اف اعتيد فهلطه فلو اعر كاحد( كذسره الشيرازم ف  أدلتو على رأيو . 
د بف علػ  بػف محمػد بػف عبػداهلل الشػكسان  الصػنعان  اليمنػ  الفييػو المعتيػد المحػدث االصػكل  الشكسان    محم(ٕ)

ىػػ(اشير مؤلفاتو   )ارشاد الفحػكؿ إلػى تحييػؽ الحػؽ مػف علػـ االصػكؿ ( )اليػكؿ  ٕٓ٘ٔىػػ(كتكف  ) ٕٚٔٔكلد )
ير ف  تفسػير اليػراف العظػيـ ( المفيد ف  حسـ التيليد ( )نيؿ االكطار شرح منتيى االلبار ف  الحديث ( )فت  اليد

  ( .  ٗٗٔ/ٕك يرىا مف الستب . )الفت  المبيف 
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مػػراد اليائػػؿ بتصػػكيب المعتيػػد مػػف اإلصػػابة للحػػؽ مطليػػا, فيػػد  لػػط علػػييـ  لطػػا بينػػا ك 
 نسب الييـ ما ىـ منيـ براء.

يصػكدىـ كليد اكض  عماعة مف المحيييف مراد اليائليف بتصكيب المعتيديف بػهف م     
انيـ مصيبكف مف الصكاب الذم ال يناف  اللطه ال مف اإلصابة الت  ى  ميابلة لللطػه 
فػػهف تسػػمية الملطػػه مصػػيبا ىػػ  باعتبػػار قيػػاـ الػػبعض علػػى انػػو مػػهعكر فػػ  لطػػهه ال 
باعتبػػار انػػو لػػـ يلطػػه, فيػػذا ال ييػػكؿ بػػو عػػالـ كمػػف لػػـ يفيػػـ ىػػذا المعنػػى فعليػػو اف يػػتيـ 

قصكره ك ييبؿ ما أكضحو لو مف ىك اعػرؼ منػو بفيػـ سػبلـ نفسو, ك يععؿ الذنب على 
 . (ٔ)العلماء(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

لمحمػد بػف علػ  بػف محمػد بػف عبػداهلل الشػكسان  الصػنعان  اليمنػ   ٖٗاليكؿ المفيػد فػ  ادلػة االعتيػاد كالتيليػد / (ٔ)
ىػػػػ( كمعػػو ستػػاب عيػػد العيػػد فػػ  احسػػاـ االعتيػػاد كالتيليػػد لشػػاه كلػػ  اهلل احمػػد بػػف عبػػد الػػرحيـ الفػػاركق  ٕٓ٘ٔ)ت

   ب داد .  –ىػػ( مطبعة الزماف ٙٚٔٔالدىلكم )ت
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 ة ـاخلامت
اعتػػػرؼ معاصػػػركه كالمتػػػهلركف بفضػػػلو كعلػػػك مسانتػػػو فػػػ  ضػػػكء السلمػػػات التػػػ   .1

 سعلكىا ف  حيو كعبارات المدح كال ناء الت  ستبكىا .
ا اللمػػػهلل األصػػػكلية ىػػػك   )  التبصػػػرة   –رحمػػػو اهلل  –مػػػف أعظػػػـ ستػػػب اإلمػػػاـ  .2

 اشرح اللمهلل(الذم يمسف عدىما مف المصادر الميمة ف  ىذا العلـ .
اعتمد على مصادر مف أىميا اليرآف السريـ كصحي  البلارم ,كرسػالة الشػافع   .3

 ,كأصكؿ البزدكم ,كاألحساـ لآلمدم ,كملتصر ابف الحاعب.
دلػػة قامػػت مناقشػػاتو علػػى األدلػػة السػػمعية ,س يػػات الستػػاب ,كالحػػديث النبػػكم ,كاأل .4

 العيلية ,سالسبر كالتيسيـ ,كقياس ال ائب على الشاىد .
 ظيرت شلصيتو بكضكح مف لبلؿ آراءه كترعيحاتو .5
 امتاز أسلكبو بعزالة اللفظ ككضكح المعنى كقكة السبؾ .  .6
عػػرؼ اإلمػػاـ الشػػيرازم االعتيػػاد ل ػػة بانو بػػذؿ الكسػػهلل كبػػذؿ المعيػػكد فػػ  طلػػب  .7

 ٓالحسـ الشرع  ممف ىك أىلو
الشيرازم االعتياد اصطبلحا بهنو    إستفراغ الكسهلل كبذؿ المعيػكد  عرؼ اإلماـ .8

  ٓف  طلب الحسـ الشرع 
التػػػار الشػػػيرازم شػػػركطا للمفتػػػ ) المعتيػػػد ( اذ تناكليػػػا فػػػ  بػػػاب صػػػفة المفتػػػ   .9

 ى    كالمستفت  بهمكر
 ٓأف يسكف عارفا بطرؽ االحساـ كى  الستاب كالسنة كاالعماع كاليياس األكؿ  

   ٓسكف عارفا بهقساـ السبلـ كمكارده كمصادرهال ان   أف ي
ال الػث   أف يسػكف عارفػا مػػف الل ػة كالنحػك ميػدار مػػا يعػرؼ بػو سػبلـ اهلل كسػػبلـ 

   ٓرسكلو
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الرابهلل   يعب اف يعرؼ احساـ افعاؿ رسكؿ اهلل صلى اهلل عليو كالو كسلـ كما 
تيتضيو مف الكعكب كالندب كالمبػاح كالكقػؼ كيعػرؼ الناسػخ كالمنسػكخ 

  ٓكيعرؼ أحساـ النسخ كما يتعلؽ بو 
   ٓاللامس   أف يسكف عارفا باعماع السلؼ كلبلفيـ بالحكادث 

  ٓالسادس   أف يسكف عارفا باليياس كاالعتياد كاالصكؿ 
السابهلل   أف يسكف عارفا بترتيب االدلة بعضيا على بعػض كتيػديـ االكؿ منيػا 

   .ككعكه الترعيحات
 ٓال يتساىؿ ف  أمر الديف  ال امف   اف يسكف  ية مهمكنا

التار اإلماـ الشيرازم أف الحؽ مػهلل كاحػد كمػا سػكاه باطػؿ كاف اال ػـ مكضػكع عػف  -ٓٔ
 ٓكبعبارة ألرل أف المصيب كاحد كمف عداه ملطه الملطه
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 ادر ـــصـامل
 بعد القران الكريم  

 حرؼ األلؼ 
 .ٕكشرساؤه, ط.األعبلـ, لير الديف الزرسل , مطبعة سكستا تكماس ٔ
.إرشػػػػاد الفحػػػػكؿ إلػػػػى تحييػػػػؽ الحػػػػؽ مػػػػف علػػػػـ األصػػػػكؿ, محمػػػػد بػػػػف علػػػػ  بػػػػف محمػػػػد ٕ

 ـ.ٖٜٚٔ -ىػ ٖٙ٘ٔ, ٔالشكسان . مطبعة محمد باب  الحلب , ط
.أصػػكؿ الشاشػػ , أبػػ  علػػ  الشاشػػ , كبيامشػػو عمػػدة الحكاشػػ  للمػػكلى محمػػد فػػيض ٖ

 .-بيركت–الحسف السنسكى , دار الستب العربية 
اإلسػػػبلم  فػػػ  نسػػػيعو العديػػػد, الػػػدستكر مصػػػطفى إبػػػراىيـ الزلمػػػ , دار .أصػػػكؿ الفيػػػو ٗ

 ـ.ٜٜٔٔ -ىػ ٕٔٗٔ -ب داد–الحسمة 
..أصػػػػكؿ الفيػػػػو اإلسػػػػبلم  , الػػػػدستكر كىبػػػػة الزحيلػػػػ  , دار إحسػػػػاف , إيػػػػراف الطبعػػػػة ٘

 ـ .  ٜٜٚٔاألكلى , 
.أصكؿ األحساـ كطػرؽ االسػتنباط فػ  التشػريهلل اإلسػبلم  , د حمػد عبيػد السبيسػ  , د ٙ

 ـ . ٜٚٛٔصبح  محمد عميؿ , كزارة التعليـ العال  كالبحث العلم  , ب داد , 
بػػػف بيػػػادر بػػػف  شػػػر ,أحمػػػد بػػػف محمػػػد.اتحػػػاؼ فضػػػبلء البشػػػر فػػػ  اليػػػراءات االربػػػهلل عٚ

ابػػػك الفضػػػؿ  قات محمػػػدٜٖٔٔابيركتادار المعرفػػػة اهلل .اهلل الزرسشػػػ  أبػػػك عبػػػدعبػػػد
 ابراىيـ.

   ٕط ٖٜٖٔ-بيركت-دار المعرفة–.االـ. ؿ محمد بف ادريس الشافع  أبك عبد اهلل ٛ
 
 



 274  
 

     

   
 

 اإلمام الشيرازي في االجتهاداختيارات 
 ) دراسة اصولية مقارنة(

 

 الجبارعبد محمود عبد الستار 0د

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

البيضػاكم  .االبياج ف  شرح المنياج على منياج الكصكؿ إلػى علػـ االصكؿ,الياضػ ٜ
ق(ككلػده تػاج الػديف عبػدالكىاب ٙ٘ٚق(.تي  الػديف علػى بػف السػاف  السػبس )ت٘ٛٙ)ت

ق(ككضهلل حكاشيو كعلؽ عليو محمكد اميف السػيد ,دار الستػب ٔٚٚبف على السبس  )ت
 ـٕٗٓٓ, ٔالعلميةابيركتالبنافاط

.اآليػػات البينػػات علػػى شػػرح عمػػهلل العكامػػهلل للمحلػػ  أحمػػد بػػف قاسػػـ العبػػادم الشػػافع  ٓٔ
 ,ضبطو كلرج آياتو كأحادي و الشيخ زسريا عميرات,دار الستب العلمية بيركت .لبناف.

دار  أبػػك محمػػد. علػػ  بػػف أحمػػد بػػف حػػـز االندلسػػ , .االحسػػاـ  فػػ  اصػػكؿ األحسػػاـ.ٔٔ
 قٗٓٗٔ ٔالياىرة . ط الحديث.

.اصػػكؿ السػػرل   , البػػ  بسػػر محمػػد بػػف احمػػد الرحشػػ  ت /أبػػك الكفػػاء االف ػػان  , ٕٔ
 ىػ , نشر دار الستب العلمية . ٗٔٗٔ/  ٔط
 .االحساـ ف  اصكؿ االحساـ, سػيؼ الػديف أبػك الحسػف علػى بػف ابػ  علػ  بػف محمػدٖٔ

 ٔبيػركت البنػافاط–دار الستب العلمية اآلمدم, ضبطو كستب حكاشيو ابراىيـ الععكز.
 ـ                                             ٕ٘ٓٓ
 الصػػػكلية فػػ  الػػػتبلؼ الفيياء,مصػػطفى سػػػعيد اللػػػف,.أ ػػر االلػػػتبلؼ فػػ  اليكاعػػػد اٗٔ

 ـٖٕٓٓ ٕلبناف,ط-مؤسسة الرسالة,بيركت
 حرؼ الباء

أحادي ػػػو البرىػػػاف فػػػ  أصػػػكؿ الفيػػػو, عبػػػد الملػػػؾ عبػػػد اهلل العكين ,علػػػؽ عليػػػو كلػػػرج -ٔ
  ـ . ٜٜٚٔ,  ٔالستب العلمية , بيركت , لبناف ,ط دار صبلح بف محمد بف عكيضة ,

بدايػػػػػػػػة المعتيػػػػػػػػد كنيايػػػػػػػػة الميتصػػػػػػػػد , محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف احمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف رشػػػػػػػػد -ٕ
 ـ.ٜٜٗٔ,مستبة اللانع . الياىرة, ٖـ(طٜٛٔٔاليرطب )ت

 



 275  
 

     

   
 

 اإلمام الشيرازي في االجتهاداختيارات 
 ) دراسة اصولية مقارنة(

 

 الجبارعبد محمود عبد الستار 0د

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

 حرؼ التاء  
التمييػػد فػػ  أصػػكؿ الفيػػو , ألبػػ  اللطػػهب السلػػكذم , دار المػػدن  للطباعػػة كالنشػػر , -ٔ
 ـ .  ٜ٘ٛٔ,  ٔط
 ـ .   ٜٜٙٔر , بيركت , التيرير كالتحبير , ابف اليماـ , دار الفس-ٜ
, ىػػ( ٕٜٚعمػر التفتػازان  ,) ت سعد الديف بف مسػعكد بػف التلكي  على التكضي  , -ٕ

 مطبعة صبي  , مصر . 
ىػػػػ ( تحييػػػؽ  ٚٙٗالتبصػػػرة فػػػ  أصػػػكؿ الفيػػػو ,أبػػػك إسػػػحاؽ إبػػػراىيـ الشػػػيرازم ) ت -ٖ

 ىػ .  ٓٓٗٔمحمد حسف ىيتك , دار الفسر , 
        ىػػػػػػػ  ,تحييػػػػػػؽ ابػػػػػػراىيـ البيػػػػػػارم ٙٔٛلعرعػػػػػػان  تالتعريفػػػػػػات  لعلػػػػػػ  بػػػػػػف محمػػػػػػد ا-ٗ 
 ىػ , طبهلل دار الستاب العرب  , بيركت ,٘ٓٗٔ/ ٔط
التمييد ف  تلريج الفركع على االصكؿ,عبد الػرحيـ بػف الحسػف االسػفرم أبػك محمػد, -٘

 قٓٓٗٔ,  ٔلبناف,ط-ت محمد حسف ىيتك,مؤسسة الرسالة,بيركت
 حرؼ العيـ 

الترمػػػػذم (,محمػػػػدبف عيسػػػػى أبػػػػك عيسػػػػى الترمػػػػذم السػػػػلم  عػػػامهلل الصػػػػحي  )سػػػػنف  -ٔ
 ـٜٜٜٔـ(,ت أحمد محمد شاسر كآلركف ,دار الحديث, ٕٜٛ)ت
العػػػػػػامهلل لشػػػػػػعب االيمػػػػػػاف,أبك بسػػػػػػر احمػػػػػػد بػػػػػػف الحسػػػػػػيف البيييػػػػػػ  , اشػػػػػػرؼ علػػػػػػى -ٕ

 ـٕٕٓٓ  ٔتحيييو ملتار احمدل الندكم , مستبة الرشد,ط
النمػػػػػرم,دار الستػػػػػب العلميػػػػػة, عػػػػػامهلل بيػػػػػاف العلػػػػػـ كفضػػػػػلو ,يكسػػػػػؼ بػػػػػف عبػػػػػد البػػػػػر -ٖ

   ٓقٜٖٛٔبيركتالبناف, 
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 حرؼ الراء  
ركضة الناظر كعنة المناظر, مكفؽ الديف عبد اهلل بف احمد بف قدامػة الميدسػ ,)ت -ٔ

 ٕلبنػػػػػػػاف.ط-بيػػػػػػركت–ق(,راععػػػػػػو سػػػػػػيؼ الػػػػػػػديف الساتػػػػػػب, دار  الستػػػػػػاب العربػػػػػػػ  ٕٓٙ
 ـ.ٜٚٛٔ,
 ق(,ت احمد محمد شاسر,                                                     ٕٗٓالشافع )تالرسالة ,ابك عبداهلل محمد بف إدريس -ٕ
رفهلل الحاعب عف ملتصر ابػف الحاعػب ,ابػك النصػر عبػد الكىػاب بػف علػ  بػف عبػد -ٖ

السػػػاف  السػػػبس  , ت علػػػ  محمػػػد معػػػكض ك عػػػادؿ احمػػػد عبػػػد المكعػػػكد ,عػػػالـ الستػػػب 
                                                                                                                                      .          ٔـ,طٜٜٜٔ,بيركت ,لبناف,
 حرؼ السيف 

 ـ.ٕٜٙٔ -الياىرة–سير أعبلـ النببلء, شمس الديف الذىب , دار المعارؼ -ٔ
محمػد  ,ت  بيػركت دار الفسػر,زكينػ  ,اهلل اليأبك عبد سنف ابف ماعو ,محمد بف يزيد-ٕ

 الباق  ,فؤاد عبد
ـ( ,دار ٜٛٛأبػك داؤد السعسػػتان  االزدم)ت  سػنف ابػ  داؤد ,سػليماف بػػف االشػعث,-ٖ

 محمد محي  الديف عبد الحميد. ت  الفسر,
أبػػػػك بسػػػػر البيييػػػػ   احمػػػػد بػػػػف الحسػػػػيف بػػػػف علػػػػ  بػػػػف مكسػػػػى سػػػنف البيييػػػػ  السبػػػػرل,-ٗ
 يكسؼ عبد الرحمف المرعشل  ,دار المعرفة .بيركت,  ق( ,ت ٛ٘ٗ)ت
ق(,  ٖ٘ٛأبػػك الحسػػف الػػدار قطنػػ  الب ػػدادم )ت علػػ  بػػف عمػػر سػػنف الػػدار قطنػػ ,-٘

 ـ.ٜٜٙٔ, ٔبيركت ,ط ت معدم بف منصكر بف سيد الشكرل , دار الستب العلمية.
ؽ ىػػػػػ( ,تحييػػػٕ٘٘سػػػنف الػػػدارم    لعبػػػد اهلل بػػػف عبػػػدالرحمف ابػػػ  محمػػػد الػػػدارم  )ت-ٙ

ىػػػ ,  ٚٓٗٔ/ٔبيػػركت ط –فػػكاز احمػػد زمرلػػ  كلالػػد السػػبهلل العلمػػ  ,دار الستػػب العربػػ  
 .  ٖٕٕ/ٙػكالبييي  ف  سننو السبرل 
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ىػػػػ(, ٖ٘ٛسػنف الػػدار قطنػػ    لعلػػ  بػػف عمػػر ابػ  الحسػػف الػػدار قطنػػ  الب ػػدادم )ت-ٚ
 ـ , ٜٙٙٔ -ىػػٖٙٛٔبيركت  –تحييؽ السيد عبداهلل ىاشـ اليمان  دار المعرفة 

ق ( ٕ٘ٚالبػػػ  داكد سػػػليماف بػػػف االشػػػعث السعسػػػتان  )ت ٜٜٕ/ٖف ابػػػ  داكد سػػػن-ٛ
 ,تحييؽ محمد مح  الديف عبد الحميد دار الفسر ا بيركت ,   

ق(, تحييػػؽ د. ٖٖٓسػػنف النسػػائ   الحمػػد بػػف شػػعيب ابػػ  عبػػد الػػرحمف النسػػائ  )ت-ٜ
كت عبػػػػد ال فػػػػار سػػػػليماف البنػػػػدارم كسػػػػيد سسػػػػركم حسػػػػف , دار الستػػػػب العلميػػػػو ا بيػػػػر 

 ـ,ٜٜٔٔقا ٔٗٔٔ/ٔط
السػػنف السبػػرم للبيييػػ  , الحمػػد بػػف الحسػػيف بػػف علػػ  بػػف مكسػػى ابػػ  بسػػر البيييػػ  -ٓٔ
ق ٗٔٗٔق( تحييػػػػػؽ محمػػػػػد عبػػػػػد اليػػػػػادر عطػػػػػا , مستبػػػػػة البازامسػػػػػة المسرمػػػػػةٛ٘ٗ)ت
 ـ  ٜٜٗٔا
ق( تحييػػؽ احمػػد ٜٕٚ.سػػنف الترمػػذم ,  لمحمػػد بػػف عيسػػى ابػػ  عيسػػى الترمػػذم )تٔٔ

 ء التراث العراب ا بيركت . شاسر كالركف, دار احيا
 حرؼ الشيف 

شرح تنيي  الفصكؿ ف  التصار المحصكؿ ف  األصكؿ, احمػد بػف إدريػس اليرافػ , -ٔ
 ـ.ٖٜٚٔ -ىػ ٖٜٖٔتحييؽ  طو عبد الرؤكؼ سعد, دار الفسر, ط , 

 ىػ . ٖٙٔٔشرح المنار ف  األصكؿ , ابف ملؾ المطبعة الع مانية , -ٕ
ىػػػ ,  ٕٜٚشػػرح التلػػكي  علػػى التكضػػي    لسػػعد الػػديف مسػػعكد بػػف عمػػر التفتػػازان  ت-ٖ

 ىػٙٔٗٔبيركت , سنو  –تحييؽ زسريا عميرات , طبهلل دار الستب العلمية 
          شػػػػػػػػرح اليكاعػػػػػػػػد الفيييػػػػػػػػة  الحمػػػػػػػػد الزرقػػػػػػػػا , تصػػػػػػػػحي  مصػػػػػػػػطفى احمػػػػػػػػد الرزقػػػػػػػػا .-ٗ
 ىػ , طبهلل دار اليلـ , دمشؽ , ٜٓٗٔ/ ٔط
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كسػػػب المنيػػػر ,  البػػػف النعػػػار محمػػػد بػػػف احمػػػد الفتػػػكان  الحنبلػػػ  , تحييػػػؽ شػػػرح الس-٘
 ىػ , نشر عامعة اـ اليرل ,                                                              ٓٓٗٔ/  ٔمحمد الزحلب  ك نزىة حماد , ط

ـ(,دار ٕٚٚٔشػػرح صػػحي  مسػػلـ ,ابػػك زسريػػا يحيػػى بػػف شػػرؼ بػػف مػػرم النػػككم )ت -ٙ
            ق.            ٕٜٖٔ, ٕحياء التراث العرب  ,بيركت.طا
شرح فت  التيدير علػى اليدايػة شػرح بدايػة المبتػدم ,محمػد بػف عبػد الكاحػد السيكاسػ  -ٚ

ـ(,ؿ علػػػػػ  بػػػػػف ابػػػػػ  بسػػػػػر المر نػػػػػان  )ت ٚ٘ٗٔالمشػػػػػيكر بػػػػػابف اليمػػػػػاـ الحنفػػػػػ  )ت 
 . ٕق( .دار الفسر .بيركت, لبناف,طٖٜ٘
اسػػػحاؽ ابػػػراىيـ الشػػػيرازم , حييػػػو عبػػػد المعيػػػد ترسػػػ  ,دار ال ػػػرب شػػػرح اللمػػػهلل ,ابػػػك -ٛ

 ـ.ٜٛٛٔ,  ٔاالسبلم  ,بيركت , لبناف , ط
شػػػرح عمػػػهلل العكامػػػهلل ,لبلمػػػاـ ابػػػف السػػػبس  , العػػػبلؿ المحلػػػ  ,مػػػهلل حاشػػػية العطػػػار , -ٜ

للشػػػػيخ حسػػػػف العطػػػػار كتيريػػػػرات العبلمػػػػة المحيػػػػؽ عبػػػػد الػػػػرحمف الشػػػػربين  علػػػػى عمػػػػهلل 
شػيخ محمػػد علػى بػػف حسػيف المػالس  ,دار الستػػب العلميػة , بيػػركت العكامػهلل,كتيريرات ,ال

 ـ. ٜٜٜٔ, ٔ, لبناف, ط
شػػرح ملتصػػر المنتيػػى االصػػكل  ,لبلمػػاـ ابػػ  عمػػرك ع مػػاف بػػف الحاعػػب المػػالس  -ٓٔ
 ق(  ٙ٘ٚق(,شرحو العبلمة الياض   عضد الديف عبد الرحمف االيع  ) ٙٗٙ)ت 

 حرؼ الصاد 
ق( ت مصػطفى ٕٙ٘ؿ الععفػ  البلػارم,  )ت صحي  البلػارم, محمػد بػف إسػماعي-ٔ

 ـ.ٖٜٜٔ, ٕديب الب ا,ة دار العلـك االنسانية,لبناف,ط
ىػػػػ ( ,  ٕٔٙصػػػحي  مسػػػلـ , اإلمػػػاـ مسػػػلـ بػػػف الحعػػػاج اليشػػػيرم النيسػػػابكرم ) ت -ٕ

 ـ,   ٜٜٙٔ, ٔتحييؽ محمد فؤاد عبد الباق  , دار  عالـ الستب السعكدم,ط
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 ) دراسة اصولية مقارنة(

 

 الجبارعبد محمود عبد الستار 0د

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

ف لزيمػػػة أبػػػك بسػػػر السػػػلم  النيسػػػابكرم صػػػحي  ابػػػف لزيمػػػة ,محمػػػد بػػػف اسػػػحاؽ بػػػ-ٖ
 ـ.دمحمد مصطفى االعظم , ٕٜٜٔ, ٕ,المستب االسبلم ,بيركت,ط

صػػحي  ابػػف حبػػاف بترتيػػب ابػػف بلبػػاف ,محمػػد بػػف حبػػاف بػػف احمػػدأبك حػػاتـ التميمػػ  -ٗ
 , ت شعيب االرناؤكط. ٕـ,طٖٜٜٔالبست  ,مؤسسة الرسالة ,بيركت ,

 حرؼ الضاد  
 ـ.ٖٜٜٔ -بيركت– ٔت  اهلل, طضكابط أصكؿ الفيو, حسف ف-ٔ
ضكابط المصلحة  ف  الشريعة االسبلمية ,محمد سعيد البكط  . دار الفسر,دمشػؽ, -ٕ

 ـ,ٕٚٓٓاالعادة األكلى ,
 حرؼ الطاء 

الساف  السػػػػبس , تحييػػػػؽ  طبيػػػػات الشػػػػافعية السبػػػػرل, عبػػػػدالكىاب بػػػػف علػػػػ  بػػػػف عبػػػػد-ٔ
 ,قٖٔٗٔكالتكزيػػهلل . نشػػر,كالىعػػر للطباعػػة  حمػػد الطنػػاح  كعبػػدالفتاح الحلػػك,محمػػكد م

   . ٕط
-اهلل العبػػكرم, مطبعػػة اإلرشػػاد عبػػد الػػرحيـ االسػػنكم, تحييػػؽ  عبػػد طبيػػات الفييػػاء.-ٕ

 ـ.ٜٓٚٔ -ىػ ٜٖٓٔ, ٔط -ب داد
طبيات الشػافعية.  تػهليؼ  ابػك بسػر بػف احمػد بػف محمػد بػف عمػر بػف قاضػ  شػيبة, -ٖ

 لاف ,,ت  الحافظ عبد العليـ  ٔق,طٚٓٗٔبيركت , –عالـ الستب 
طبيػػات الحنفيػػػة , عبػػػد اليػػػادر بػػف أبػػػ  الكفػػػا اليريشػػػ  دار النشػػر ميػػػر محمػػػد ستػػػاب -ٗ

 لانة , سراتش  . 
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 اإلمام الشيرازي في االجتهاداختيارات 
 ) دراسة اصولية مقارنة(

 

 الجبارعبد محمود عبد الستار 0د

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

 حرؼ العيف 
–العبر ف  لير مف  بر, شمس الديف الذىب , تحييؽ  فؤاد سيد, التراث الب ػدادم -ٔ

 ـ.ٜٔٙٔ -السكيت
 حرؼ ال يف 

ىػػ تحييػؽ د. سػليماف بػف ابػراىيـ ٕ٘ٛ ريب الحديث  , الب  اسحاؽ ابػراىيـ الحربػ  ت-ٔ
ىػػػػ , طبػػػهلل معيػػػد البحػػػكث العلميػػػة كاحيػػػاء التػػػراث االسػػػبلم  ٘ٓٗٔ/ٔبػػػف محمػػػد العايػػػد ط

  عامعة اـ اليرل , مسة المسرمة .      
  حرؼ الفاء  

فػػت  البػػارم شػػرح صػػحي  البلػػارم ,  أحمػػد بػػف علػػ  بػػف حعرأبػػك الفضػػؿ العسػػيبلن   .ٔ
 محب الديف اللطيب , بيركت,ت –ـ(,دار المعرفة ٜٗٗٔالشافع  )ت 

فكات  الرحمكت شرح مسلـ ال بكت ف  أصكؿ الفيو,الشيخ محب اهلل بف عبد الشػسكر  .ٕ
يػػػؽ   ابػػػراىيـ محمػػػد ,عبػػػد العلػػػ  محمػػػد بػػػف نظػػػاـ الػػػديف االنصػػػارم ,تيػػػديـ كضػػػبط كتعل
 لبناف,-رمضاف ,مطبكع مهلل المستصفى لبلماـ ال زال  ,دار االرقـ ,بيركت

محمػد أمػيف  الفت  المبيف ف  طبيات االصكلييف, عبداهلل مصطفى المرا   ,الناشػر  .ٖ
 ـ,ٜٗٚٔ.  ٕبيركت .لبناف,ط كشرساءه,

 حرؼ الياؼ 
ىػػ تحييػؽ مستػب تحييػؽ ٚٔٛاليامكس المحيط   لمحمد بف يعيػكب الفيركزأبػادم ت -ٔ 

 بيركت .  –ىػ مؤسسة الرسالة ٚٓٗٔ/ٕالتراث ف  مستبة التراث ف  مؤسسة الرسالة ,ط
ىػػػػػ نشػػػػر دار الصػػػػدؽ ٚٓٗٔ/ٔقكاعػػػػد الفيػػػػو  لمحمػػػػد عمػػػػيـ االحسػػػػاف المعػػػػدم ط -ٕ

 سراتش ,
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 اإلمام الشيرازي في االجتهاداختيارات 
 ) دراسة اصولية مقارنة(

 

 الجبارعبد محمود عبد الستار 0د

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

قكاطهلل االدلة ف  االصكؿ,ابك المظفر منصكر بف محمػد بػف عبػد العبػار السػمعان   -ٖ
محمد حسف محمد اسماعيؿ الشافع  .منشكرات محمد علػ  بيضػكف. ق( .ت ٜٛٗ)ت 

 ـ ,ٜٜٚٔ, ٔدار الستب العلمية ,بيركت .لبناف. ط
قكاعد االحساـ ف  مصال  االناـ ,ابك محمد عز الػديف السػلم  ,دار الستػب العلميػة  -ٗ

 , بيركت .لبناف,
,ابػػك الحسػػف عػػبلء اليكاعػػد كالفكائػػد االصػػكلية كمػػا يتعلػػؽ بيػػا مػػف االحسػػاـ الفرعيػػة  -٘

ق(, ضػػػبطو  ٖٓٛالػػػديف علػػػ  بػػػف عبػػػاس البعلػػػ  الحنبلػػػ  المعػػػركؼ بػػػابف اللحػػػاـ)ت 
دار الستػػػػػب العلميػػػػػة -كصػػػػػححو محمػػػػػد شػػػػػاىيف ,منشػػػػػكرات  .محمػػػػػد علػػػػػ  بيضػػػػػكف .

 ـ .ٕٔٓٓ.بيركت,لبناف ,
  حرؼ البلـ 

-ىػػػ(, دار صػػادرٔٔٚلسػػاف العػػرب  , البػػ  الفضػػؿ محمػػد مسػػـر بػػف منظػػكر )ت -ٔ
 , ٙـ,  طٜٜٚٔبيركت ,

,   ٘ٓٗٔ ٔىػػػػػ ط ٙٚٗاللمػػػػهلل فػػػػ  اصػػػػكؿ الفيػػػػو ,  البػػػػ  اسػػػػحاؽ الشػػػػيرزام ت  -ٕ 
 طبعة دار الستب العلمية , بيركت .

 حرؼ الساؼ 
, عبػػػػػد العزيػػػػػز بػػػػػف احمػػػػػد  سشػػػػػؼ االسػػػػػرار عػػػػػف اصػػػػػكؿ فلػػػػػر االسػػػػػبلـ البػػػػػزدكم .ٔ

ق(,ضػػػػبط كتعليػػػػؽ ك تلػػػػريج محمػػػػد المعتصػػػػـ بػػػػاهلل الب ػػػػدادم ,دار ٖٓٚالبلػػػػارم)ت 
 ـ,                                     ٜٜٚٔ, ٖالستاب العرب  كبيركت ,لبناف ,ط
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 ) دراسة اصولية مقارنة(

 

 الجبارعبد محمود عبد الستار 0د

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

 حرؼ الميـ 
–ملتػػػػار الصػػػػحاح, محمػػػػد بػػػػف ابػػػػ  بسػػػػر عبػػػػد اليػػػػادر الػػػػرازم, دار الرسػػػػالة        -ٔ

 ىػ.ٖٓٗٔ -السكيت
 ـ.ٜٚٚٔ-ىػ ٜٖٚٔ -بيركت–مععـ البلداف, ياقكت الحمكم, دار صادر  -ٕ
ىػػ تحييػؽ طػو ٗٓٙالمحصكؿ ف  علـ االصػكؿ ,  للفلػر الػرازم محمػد بػف عمػر ت -ٖ

ىػػػ , طبػػهلل عامعػػػة اإلمػػاـ محمػػد بػػػف مسػػعكد االسػػػبلمية ٓٓٗٔ/ٔعػػابر فيػػاض العلػػػكم ط
 بالرياض.

ابػػػػػ  بسػػػػػر محمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػداهلل العربػػػػػ  المحصػػػػػكؿ فػػػػػ  اصػػػػػكؿ الفيػػػػػو  ,  للياضػػػػػ   -ٗ
, ىػػ طبعػة دار البيػارؽ ٕٓٗٔ/  ٔ, طىػتحييؽ حسيف عل  البدرم كسػعيد فػؤادة ٖٗ٘ت

 عماف االردف . 
 ىػػػ تحييػػؽ محمػػكد لػػاطر ,ٕٔٚملتػػار الصػػحاح ,  امحمػػد بػػف ابػػ  بسػػر الػػرازم ت -٘
             ىػ نشر مستبة لبناف .٘ٔٗٔ/ٔط
ىػػػػػ , طبػػػػهلل المستبػػػػة ٓٚٚبػػػػف محمػػػػد الميػػػػرم الفيػػػػكم  ت المصػػػػباح المنيػػػػر ,  الحمػػػػد-ٙ

 العلمية بيركت . 
المستدرؾ على الصػحيحيف , محمػد بػف عبػد اهلل أبػك عبػداهلل الحػاسـ النيسػابكرم ,دار -ٚ

 .,ت مصطفى عبد اليادر عطا ٔـ ,طٜٜٓٔ-بيركت -الستب العلمية
 أبػك السػيد حييػو  الشيبان  ,مسند اإلماـ احمد بف حنبؿ ,احمد بف حنبؿ أبك عبد اهلل -ٛ

   .ـ ٜٜٛٔ, ٔلبناف,ط-المعاط  النكرم كزمبلءه , عالـ الستب ,بيركت ,
,مطبعػػػػػو دار  تحييػػػػػؽ  عائشػػػػػة عبػػػػػدالرحمف بنػػػػػت الشػػػػػاط ء ميدمػػػػػة ابػػػػػف الصػػػػػبلح,-ٜ

ـ ,كطبهلل معػو محييػا محاسػف االصػطبلح كتضػميف ستػاب ػبف الصػبلح ,ؿ ٜٗٚٔ,الستب
 .سراج الديف عمر البليين  
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 ) دراسة اصولية مقارنة(

 

 الجبارعبد محمود عبد الستار 0د

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

  مؤطا اإلماـ مالؾ, مالؾ بف انسػهبك عبػداهلل التصػبح   ,دار احيػاء التػراث العربػ -ٓٔ
   .الباق مصر , تحييؽ   محمد فؤاد عبد

 حرؼ النكف 
ق( كىػػك شػػرح منيػػاج ٕٚٚعمػػاؿ الػػديف عبػػد الػػرحيـ االسػػنكم)ت’, نيايػػة السػػؤؿ .ٔ

الكصػػػكؿ فػػػ  علػػػـ االصػػػكؿ للياضػػػ  ناصػػػر الػػػديف عبػػػداهلل بػػػف عمػػػر بػػػف محمػػػد  
 اليادر محمػد علػ ,ق( ضبطو كصػححو ككضػهلل حكاشػيو  عبػد٘ٛٙالبيضاكم)ت

 ـ.ٜٜٜٔ, ٔلبناف,ط-دار الستب العلميو,بيركت
 حرؼ الكاك 
حييػؽ كتعليػؽ  كفيات األعياف, أبػ  العبػاس احمػد بػف أبػ  بسػر بػف للسػاف, ت -ٔ

, ٔط -اليػػػػاىرة–الحميػػػػد, مستبػػػػة النيضػػػػة المصػػػػرية محمػػػػد محػػػػ  الػػػػديف عبد
 .ـٜٛٗٔ -ىػ  ٖٚٙٔ


