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

فـي حال (نشر البحث ورقياً) مينح الباحث نسخة جمانية واحدة من
عدد اجمللة الذي نشر حبثو فيو ،و ( )01مستالت من حبثو.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن
حيق هلا إدراجو يف قواعد البيانات احمللّيّة
تعيد نشره ورقيّاً أو إلكرتونيّاً ،و ّ
والعاملية  -مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثو املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذنكتايب من رئيس ىيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة ىو منط (شيكاغو) (.)Chicago

( )يرجع يف تفصيل ىذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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التزاو العامي مبذهب معني
The Commitment of a Layman to a
Particular School of Jurisprudence
إعداد:
د .حمند متعب سعيد كزدو
األستاذ ا١تشارؾ بقسم أصوؿ الفقو بكلية الشريعة كأصوؿ الدين
ّتاععة ا١تل االد بأهبا
الربيد اإللكًتكينkardm@hotmail. com :

التزام العامي بمذىب معين ،د .محمد متعب سعيد كردم

املشتخلص
بدأ البحث ببياف تعريف كل عن عصطلحات البحث اآلتية:
االلتزاـ ،العاعي ،ا١تذىب ،ا١تعُت ،كبياف الراجح عن ىذه التعريفات ،مث
نظمت البحث يف أربعة عباحث ،األكؿ عن حكم ٘تذىب العاعي،
كالثاين عن حكم التزاـ العاعي ٔتسائل عذىبو ،كالثالث عن حكم
انتقاؿ العاعي عن عذىب إىل آار ،كالرابع عن أثر ا٠تبلؼ يف ا١تسألة.
كيف كل عبحث عن ىذه ا١تباحث أكردت األقواؿ كاألدلة
كالًتجيح ،مث اتمت البحث ٔتا توصلت إليو عن نتائج ،كعن أمهها
جواز ٘تذىب العاعي ابتداءن ،ككذل جيوز لو االلتزاـ ٔتسائل عذىبو ،أك
االنتقاؿ ١تذىب آارْ ،تيث ال يكوف ذل عن باب التشهي كالتلفيق،
كيف هناية البحث كتبت ثبتان ٔتصادر البحث كعراجعو.
الكلمات المفتاحية :االلتزاـ ،العاعي ،ا١تذىب ،ا١تعُت.
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Abstract
The research was prefaced with an attempt towards
defining the following terms: commitment, layman, a
particular school of jurisprudence, and a highlight of the
most preponderant statement among these definitions. The
research was then organized into four chapters: the first
chapter is on the ruling of a layman's affiliation to a
particular school of jurisprudence, the second chapter is on
the ruling of a layman's commitment to the legal opinions
of his school of jurisprudence, the third chapter is on the
ruling of a layman switching from one school to another,
and the fourth chapter is on the impact of the scholastic
controversy over this matter.
In each chapter, the researcher highlighted the
scholars' opinions, their evidences and a selection of the
most preponderant opinion. After this, the research was
concluded with its salient findings, the most significant of
which are: the permissibility of a layman's affiliation to a
particular school of jurisprudence, and the permissibility
of him being committed to the legal opinions of his school
of jurisprudence or switching from one school to another
provided such was not informed by sheer whims and the
intention of At-Talfeeq (arbitrary concoction of legal
opinions). At the end of the research, the researcher wrote
a bibliography of the sources of the research and its
references.
Keywords: commitment,
jurisprudence and specific.
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مكدمة
اٟتم ػػد هلل رب الع ػػا١تُت ،كالص ػػبلة كالس ػػبلـ عل ػػن أا ػػرؼ األنبي ػػاء
كسيد ا١ترسلُت كعلن آلو كصحبو كسلم أٚتعُت ،أعا بعد:
فمن ا١تسائل ا١تختلف فيها بػُت علمػاء أصػوؿ الفقػو عسػألة التػزاـ
الع ػػاعي ٔت ػػذىب عع ػػُت ،كحك ػػم ذلػ ػ االلتػ ػزاـ ،كحك ػػم ع ػػن انتق ػػل ع ػػن
عػػذىب إىل آا ػػر ،كتتضػػح أمهي ػػة الكتابػػة يف ى ػػذا ا١تسػػألة كْتثه ػػا علمي ػان
فيما يلي:
 - 1تفاكت الكتابات األصولية يف تناكؿ ا١تسألة ،كذل عن جهة
نسبة األقواؿ كاألدلة كاالعًتاض عليها كاٞتواب عنها.
 - 2ااتبلؼ ٙترة ا٠تبلؼ يف ا١تسألة نتيجة االاتبلؼ يف اآلراء
كالًتجيح.
كنظران ألمهية ْتث ىػذه ا١تسػألة عنػد الفقهػاء ،حيػث أهنػا ااػ لت
حيػزانكب ػَتان لػدل علمػػاء ا١تػػذاىب إليضػاح حكػػم ىػذه ا١تسػػألة كجزئيا ػػا،
كا١تتمثل فيما يلي:
 صلة ا١توضوع بأبواب االجتهاد كالتقليد ،كال ٗتفن أمهية ىذهاألبواب يف الدراسات األصولية.
 كجود بعض اللبس بُت التمذىب كالتعصب ا١تذىيب٦ ،تايستوجب بياف جواز ٘تذىب العاعي كانتقالو بُت ا١تذاىب ،ككل
ذل بشركطو كقيوده٦ ،تا يزيل التداال بُت ٘تذىبو كالتعصب
ا١تذىيب ا١تذعوـ.
- 01 -
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ل ػػذا فق ػػد رأي ػػت اإلس ػػهاـ يف ى ػػذا ا ػػاؿ كٕتلي ػػة األق ػواؿ يف ى ػػذه
ا١تسألة ،كبياف ا٠تبلؼ فيها ،كذل عن ابلؿ كتابة ىػذا البحػث ا١تػوجز
بعنواف " :التزام العامي بمذىب معين "
أهداف البحح:
 - 1بياف حكم ٘تذىب العاعي ابتداءن.
 - 2بياف حكم التزاـ العاعي ٔتذىب ععُت كالتقيد بو كتقليده.
 - 3بياف حكم انتقاؿ العاعي بُت ا١تذاىب.
 - 4بياف أقواؿ العلماء يف ىذه ا١تسائل كأدلتهم كالراجح عن ىذه
األقواؿ.
 - 5بياف ٙترة ا٠تبلؼ يف ىذه ا١تسائل.
الدراسات الشابكة:
ىن ػػاؾ عالف ػػات ككت ػػب كرس ػػائل علمي ػػة ٖت ػػدثت ع ػػن التم ػػذىب
بشكل عاـ ،كيراد بذل ٘تذىب الفقيو ا تهد كتنقلو بُت ا١تذاىب.
كقد تعرضت بعض ىذه الدراسػات يف ثناياىػا ١تسػائل يسػَتة عػن
حكػم ٘تػػذىب العػػاعي كانتقالػػو بػػُت ا١تػػذاىب ٔتػػا ال يفػػي ،كٔتػػا اتػػاج إىل
دراسة عستقلة تبحث يف ىذا ا١توضوع بشكل عتعمق قدر اإلعكاف.
كمل أجػػد فيمػػا اطلعػػت عليػػو دراسػػة عتخصصػػة يف حكػػم ٘تػػذىب
العاعي كانتقالو بػُت ا١تػذاىب ،كإمنػا ىػي كمػا ىػو عوضػح كتابػات اػاعلة
كعاعة بدكف عناقشة اٞتزيئات كاألدلة كالًتجيح بينها.
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كعن ذل :
 -1التمذىب دراسة نقدية نظرية :للدكتور االد بن عساعد الركيتع.
كىي رسالة دكتوراة يف جاععة اإلعاـ ٤تمد بن سعود اإلسبلعية،
كقد تطرؽ فيها ١تسألة االنتقاؿ عن التمذىب ٔتذىب ععُت إىل
التمذىب ٔتذىب آار كذل بااتصار يف حدكد ٜتس صفحات
فقط ،كأغلب عا كرد فيها عبارة عن نقوالت ،كمل ارر فيها األقواؿ
كاألدلة كالًتجيح بينها ،كقد كثقت عا تطرؽ إليو الباحث يف ثنايا
ىذا البحث.
 -2النظائر " التحوؿ ا١تذىيب" لبكر بن عبداهلل أبوزيد .كقد ٖتدث فيو
عن االنتقاؿ عن عذىب آلار يف صفحة كاحدة ٖتت عنواف:
"فوائد بُت يدم التحوؿ ا١تذىيب".
ميهج البحح:
سػرت يف ىػػذا البحػػث كفػػق ا١تػػنهج االسػػتقرائي التحليلػػي ،كذل ػ
باستقراء كتصفح كتتبع عػا أعكػن عػن عصػادر كعراجػع ا١توضػوع ا١تتقدعػة
كا١تتػأارة ،كاالعتنػاء باألعثلػة إليضػاح تلػ ا١تسػائل كا١تػراد عنهػا ،كعػن مث
الوصػوؿ إىل حكػػم عػاـ علػػن ىػػذه ا١تسػائل كأثرىػػا يف علػم أصػػوؿ الفقػػو
عن ابلؿ االستدالؿ كالًتجيح.
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إجزاءات البحح:
ٚتع عادة البحث عن عصادره كعراجعو ا١تتقدعة كا١تتأارة.
االعتناء قدر اإلعكاف بضرب األعثلة إليضاح ا١تسائل كا١تراد عنها.
عزك نصوص العلماء كآرائهم إىل كتبهم عباارة ،إال إذا تع ّذ ر
ذل فيتم التوثيق بالواسطة.
رسم اآليات برسم ا١تصحف ،عع بياف أرقاعها ،كعزكىا إىل سورىا.
ٗتريج األحاديث الواردة يف صلب البحث عن عصادرىا عن
كتب السنة ،كاالكتفاء بالصحيحُت أك أحدمها إف كاف اٟتديث
فيهما أك يف أحدمها ،كإال ارجتهما عن عصادر أارل ععتمدة،
كبياف عا قالو أىل الصناعة فيها.
مل أتطرؽ لبياف األلفاظ ال ريبة كا١تصطلحات ،أك ترٚتة األعبلـ
حىت ال يتم إثقاؿ البحث.
اإلحالة علن ا٢تواعش كالتعليقات جعلتها يف ىاعش كل صفحة.
ععلوعات النشر التفصيلية الشاعلة ألٝتاء الكتب كا١تالفُت،
كبياف طبعات ا١تصادر كتارخيها إف كجد ،كا١تعلوعات ا١تتعلقة هبا
كضعتها ضمن ثبت ا١تصادر آار البحث.

خطة البحح
قسمت البحث إىل عقدعة ،ك٘تهيد ،كأربعة عباحث ،كاا٘تة.
مقدمةةة :كاا ػػتملت عل ػػن أمهي ػػة ا١توض ػػوع ،كأىداف ػػو ،كالدراس ػػات
- 04 -

التزام العامي بمذىب معين ،د .محمد متعب سعيد كردم

السابقة ،كعنهج البحث ،كإجراءاتو ،كاطتو.
التمهيد :بياف عفردات العنواف ،كفيو فرعاف:
الفةةر األول :تعريػػف عن ػواف ا١تسػػألة عفػػردان ( :االلت ػزاـ – العػػاعي
– ا١تذىب – ا١تعُت ).
الفر الثاني :تعريف عنواف ا١تسألة عركبا.
المبحث األول :حكم تمذىب العامي ،وفيو ثالثة مطالب:
المطلب األول :األقواؿ يف ا١تسألة.
المطلب الثاني :أدلة كل قوؿ.
المطلب الثالث :الًتجيح.
المبحةةث الثةةاني :حكةةم الت ةزام العةةامي بمسةةام مذىبةةو ،وفيةةو
ثالثة مطالب:
المطلب األول :األقواؿ يف ا١تسألة.
المطلب الثاني :أدلة كل قوؿ.
المطلب الثالث :الًتجيح.
المبحث الثالث :حكم انتقال العامي من مذىب إلى آخر.
المبحث الرابع :أثر الخالف.
الخاتمة :كفيها أىم النتائج.
ثبت المصادر.
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التنهيد :التعزيف مبشألة (التزاو العامي مبذهب معني)
وفيها فرعان:

الفر األول :تعريف عنوان المسألة مفرداً (االلتزام – العامي –
المذىب – المعين)
تعريف االلتزام:
االلتزام لغة :يأيت علن ععاين :عنها االعتناؽ ،كعدـ ا١تفارقة،
( )1
كا١تداكعة علن الشيء ،كالفصل .
كلعل ا١تراد بو اصطبلحا يف عسألتنا ٚتيع ا١تعاين عا عدا الفصل؛
حيث يكوف يف جزء ا١تسألة األكؿ؛ كىو التمذىب ٔتعٌت ( االعتناؽ )،
كيف جزئها الثاين كىو االلتزاـ التاـ با١تذىب يف ٚتيع عسائلو ٔتعٌت (عدـ
ا١تفارقة) ،كيف جزئها الثالث كىو االلتزاـ باالنتساب اىل ا١تذىب كعدـ
االنتقاؿ إىل غَته ٔتعٌت ( ا١تداكعة )؛ ألف اركجو عن ا١تذىب يف بعض
ا١تسائل ال ينفي عنو صفة ا١تداكعة.
( )2
وفي االصطالح :التصميم علن التمس با١تذىب .
كقاؿ العطار " :قولو :التزاـ عذىب ععُتٔ :تعٌت أالّ يأاذ فيما
( )3
يقع لو عن األحكاـ أالّ ٔتذىب ععُت" .
( )1ينظر :لساف العرب (عادة لزـ ) . 542/12
( )2ينظر :حااية البناين علن ارح احمللي ٞتمع اٞتواعع  . 615/2حيث قاؿ" :
إف التزعو ،أم بأف صمم علن التمس بو".
( )3ينظر :حااية العطار علن ارح احمللي ٞتمع اٞتواعع . 444/2
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تعريف العامي:
العاعة ،كىم ابلؼ ا٠تاصة ،فا٠تاصة
العامي لغة :عنسوب اىل ّ
عاع ي
يف ٣تاؿ الشرع ىم ا تهدكف ،كعن مل يتصف بصفتهم فهو ّ
بالنسبة إليهم ،كىذا غَت لفظ (العاعي) الذم ال يبصر أك الذم التبس
( )1
عليو األعر .
عرؼ العلماء العاعي بتعريفات عديدة ،عنها:
العامي اصطالحاّ :
( )2
عرفو الب دادم بأنو" :الذم ال يعرؼ طرؽ األحكاـ الشرعية" .
كعرفو السندم بأنو " :اٞتاىل الذم ال يعرؼ ععٌت نصوص
( )3
األحاديث أك تأكيلها " .
والعامي على مرتبتين :الصرؼ اٞتاىل بالعلوـ ،كالعارؼ
ببعضها لكنو جاىل يف األدلة كطرؽ االستنباط؛ ككبلمها يعداف عاعياف
يف عسألتنا؛ قاؿ ابن الصبلح يف ىذه ا١تسألة " :كالثاين يلزعو ذل  ،كبو
قطع الكيا أبو اٟتسن كىو جار [لو] يف كل عن مل يبلغ رتبة االجتهاد
( )4
عن الفقهاء كأرباب سائر العلوـ" .

( )1ينظر٥ :تتار الصحاح . 191/
( )2الفقيو كا١تتفقو . 133/ 2
( )3إيقاظ مهم أكيل األبصار للفبلين. 117/
( )4أدب ا١تفيت كا١تستفيت . 162/ 1
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تعريف المذىب:
المذىب لغة :عفعل عن الذىاب ،كىو ا١تعتقد الذم يذىب
إليو ،أك زعانو أك عكانو ،كعنو يٝتمي عكاف ال ائط كا١تتوضأ عذىبان ألنو
( )1
ييذىب إليو كا١تراد ىنا األكؿ.
عرفو العلماء بتعريفات عديدة ،عنها:
المذىب اصطالحاّ :
قوؿ البهويت ":عا قالو ا تهد بدليل كعات قائبل بو ،ككذا عا
( )2
أجرم ٣ترل قولو عن فعل أك إمياء أك ٨توه" .
كيف ا١تسودة أنو " :عا اعتقده ا تهد جزعان كظنان بدليل ،كيعلم
( )3
ذل عن قولو كاطو كتأليفو ،كينقل الينا جزعان أك ظنان " .
كيف ارح ابن الكرفاح أنو" عبارة عن اإلحاطة بقواعد إعاـ عن
( )4
ىاالء األئمة ،كالعلم ب الب نصوصو يف الوقائع" .
كعند بعض ا١تعاصرين أنو" :عا يذىب إليو ا تهد عن األحكا ـ
االجتهادية " ،أك " :ىو طريقة ععينة يسلكها ا تهد يف استنباط
( )5
االحكاـ الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية " .
( )1ينظر :لساف العرب. 394/1
( )2الركض ا١تربع ،11/ارح عنتهن اإلرادات. 11/1
( )3ا١تسودة . 476/1
( )4ارح الورقات لتاج الدين الفزارم ا١تعركؼ بابن الكرفاح . 359 /
( )5ينظرٖ :تقيق حااية الشنقيطي علن تقريب الوصوؿ  ، 447/اٟتااية (.)1
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كالنظر يف التعريفات السابقة ٥تتلف؛ فقد ركعي يف بعضها
اعتبار نظر ا تهد ،كيف األارل اعتبار نظر االتباع.
تعريف المعين:
يعُت ) فهو
عُت ) ( م
المعين لغة :اسم عفعوؿ عن الفعل ( َ
ععُت ).
(ععُت ) كالشيء ( َ
َ
( )1
تعُت عليو الشيء لزعو بعينو" .
قاؿ يف ٥تتار الصحاحَ " :
با١تعُت ىنا :البلزـ كاحملدد بعينو عن ا١تذاىب.
فإذان يراد َ
الفر الثاني :تعريف عنوان المسألة مركبا
اللفظ ا١تعنوف ٢تذا البحث ىو يف حقيقتو ااعل لعدد عن
ا١تسائل اليت يتضمنها ،ك١تعرفة ا١تراد بو ال بد عن تفريقها مث تعريفها أك
تصويرىا؛ كىي ثبلث:
األولى :التمذىب:
عرفو البناين بأنو " :التصميم علن تقليد عذىب عن ا١تذاىب
( )2
ا١تدكنة عن أيب حنيفة أك عال أك غَتمها"  ،كيف حااية العطار
( )3

بنحوه .
(٥ )1تتار الصحاح . 195/
( )2حاايو البناين علن ارح احمللي ٞتمع اٞتواعع. 444/2 ،
( )3ينظر :حاايو العطار علن ارح احمللي علن ٚتع اٞتواعع. 444/2
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كعرفو بعض ا١تعاصرين بأنو " :تقليد طائفة عن الناس إلعاـ
ععُت يف آرائو كاجتهاداتو كاجتهادات الفقهاء الذين أاذكا ٔتنهج ذل
( )1
اإلعاـ يف البحث الفقهي " .
والخالصة :أف التمذىب ىو األاذ ٔتذىب إعاـ ٣تتهد؛ إعا يف
اٞتملة بأف يأاذ براص ا١تذىب كعزائمو ،كإعا يف أغلب كأكثر
ا١تسائل عن إعاعو.
أك عن انتسب إىل عذىب ععُت؛ لينتفع ٔتا فيو القواعد
( )2
كالضوابط ،لكن عع رد ذل إىل الكتاب ك السنة .
كب ض النظر عما يف التعريفُت عن عآاذ اال أف ا١تراد بالتمذىب
ىنا :قصد عن ال عذىب لو إىل اعتناؽ عذىب ععُت ،أعا عن كاف
عتمذىبان مث أراد اعتناؽ عذىب آار فيقاؿ لو اصطبلحاٖ :تَوؿ أك
انتقل.
الثانية :االلتزام بالمذىب.
أاار يف حااية العطار إىل ععناه بقولو " :أف ال يأاذ  -أم
( )3
ا١تقلد  -فيما يقع لو عن أحكاـ إالَ ٔتذىب ععُت"  ،كأاار ا١تطيعي
( ) 1ينظر :تبصَت النجباء ْتقيقة االجتهاد كالتقليد كالتلفيق كاإلفتاء للحفناكم
. 239/
( )2ينظر :العلم البن عثيمُت ،158/كعا بعدىا.
( )3حااية العطار علن ارح احمللي ٞتمع اٞتواعع. 444/2
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( )1

اىل أنو " :تقليد عذىب ععُت ال ايد عنو " .
كعن ابلؿ النظر يف عباحث العلماء ١تسألة االلتزاـ ميكننا أف
نقوؿ ىو " :التقيّد با١تذىب كعدـ عفارقتو يف ٚتيع عسائلو ".
الثالثة :االنتقال من المذىب الى غيره.
كيراد بو ترؾ ا تهد أك ا١تقلد عذىبو بالكلية كأاذه ٔتذىب
آار.
وبناء على ما سبق فالمراد بهذه المسألة :أف يلتزـ العاعي
ً
تقليد عذىب إعاـ ععُت ْتيث ال خيرج عنو ،عن غَت ْتث عن حجة
( )2
عن يقلده .

( )1حااية ا١تطيعي علن هناية السوؿ . 618/ 4
( )2ينظر :حااية ا١تطيعي علن هناية السوؿ  ،618/4التقليد كأحكاعو. 142/
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املبحح األول :حكه متذهب العامي
كيعٍت :ىل جيب علن العاعي الذم مل يلتزـ ٔتذىب بعد أف
يتمذىب؟ أك جيوز لو تقليد غَت كاحد عن ا تهدين ابتداءن؟
املطلب األول :األقوال يف املشألة
ااتلف العلماء يف حكم ٘تذىب العاعي علن ثبلثة أقواؿ:
القول األول :كجوب التزاـ العاعي ٔتذىب ععُت.
( )1
كىو كجو يف عذىب الشافعية  ،كجزـ بو أبو اٟتسن الكيا
( )3

( )2

ا٢تراسي ،كصححو الزركشي  ،كقاؿ بو ابن السبكي  ،كىو كجو يف
( )5

( )4

عذىب اٟتنابلة  ،كااتاره بعض ا١تتأارين .
( )1ينظر :الربىاف  ،885/2فتاكل ابن الصبلح  ،87/ 1ركضة الطالبُت
 ،117/ 11آداب الفتول للنوكمٚ ، 75/ 1تع اٞتواعع البن
السبكي ،121/البحر احمليط ، 319/6ارح الكوكب ا١تنَت. 576/ 4
( )2ينظر :البحر احمليط ،319/6ركضة الطالبُت  ،117/ 11فتاكل ابن الصبلح
 ،87/1تبصَت النجباء. 236/
( )3ينظرٚ :تع اٞتواعع. 123 /
( )4ينظر :ا١تسودة ٣ ،414/ 1تموع الفتاكل ،222 ،242/ 24صفة
الفتول ،72/1ارح الكوكب ا١تنَت. 576/4
( ) 5عثل الشيخ ٤تمد ا٠تضر الشنقيطي يف كتابو :قمع أىل الزيغ كاإلٟتاد عن
الطعن يف تقليد أئمة االجتهاد ،62/كاٟتاعد يف رسالة :لزكـ اتباع األئمة
حسمان للفوضن الدينية . 8 /

- 12 -

التزام العامي بمذىب معين ،د .محمد متعب سعيد كردم

القول الثاني :جواز التزاـ العاعي ٔتذىب ععُت.
( )1
كىو قوؿ ٚتهور العلماء  ،فهو عذىب اٟتنفية  ،كعذىب
( )2

( )4

( )3

ا١تالكية ،كعليو الفتول عندىم  ،كىو كجو يف عذىب الشافعية ،
( )6

( )5

كبو قاؿ ابن برىاف  ،كرجحو النوكم  ،كىو أاهر الوجهُت يف
( )8

( )7

عذىب اٟتنابلة  ،كقاؿ بو ايخ اإلسبلـ ابن تيمية  ،كتلميذه
( ) 1نسب إليهم ذل ابن عفلح ،كابن تيمية ،كابن أعَت اٟتاج ،كغَتمها ،ينظر:
أصوؿ الفقو البن عفلح٣ ،1562/4تموع الفتاكل  ،222/ 24إعبلـ
ا١توقعُت  ،241/4البحر احمليط  ،319/6التقرير كالتحبَت . 461/ 3
( )2ينظر :التقرير كالتحبَت ، 354/3البحر الرائق  ،294/ 6حااية ابن
عابدين. 84/4 ،411/ 2
( )3ينظر٥ :تتصر ا١تنتهن عع ارح العضد ،349/2ارح تنقيح الفصوؿ، 432/
اإلحكاـ يف ٘تييز الفتاكل عن األحكاـ ،للقرايف . 247/
( )4ينظر :ركضة الطالبُت  ،117/11فتاكل ابن الصبلح ،87/1آداب الفتول.75/
( )5ينظر :الوصوؿ إىل األصوؿ. 364/2
( )6ينظر :ركضة الطالبُت  ،117/11عقد اٞتيد. 82 /
( )7ينظر٣ :تموع الفتاكل  ،249/24اإلنصاؼ .147/كذكركا أف ىذا عذىب أٛتد،
فإنو قاؿ لبعض أصحابو :ال ٖتمل علن عذىب فييحرجوا ،دعهم يًتاصوا
ٔتذاىب الناس .كسئل عن عسألة عن الطبلؽ فقاؿ :يقع يقع ،فقاؿ لو القائل:
فإف أفتاين أحد أنو ال يقع ،جيوز؟ قاؿ :نعم ،كدلّو علن حلقة ا١تدنيُت يف
الرصافة .فقاؿ :إف أفتوين جاز؟ قاؿ :نعم .ينظر :العدة أليب يعلن .1226/4
( )8نص ايخ اإلسبلـ علن جواز التمذىب فقاؿ " :كاتباع الشخص ١تذىب
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( )1

ابن القيم .

( )2

قاؿ يف إعبلـ ا١توقعُت " :كىو الصواب ا١تقطوع بو " .
القول الثالث :عدـ جواز التزاـ العاعي ٔتذىب ععُت.
( )3
كىو قوؿ عن عنع التقليد عطلقان كابن حزـ  ،كىو قوؿ لبعض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اخص بعينو لعجزه عن ععرفة الشرع عن غَت جهتو إمنا ىو ٦تا يسوغ لو،
ليس ىو ٦تا جيب علن كل أحد إذا أعكنو ععرفة الشرع ب َت ذل الطريق
" .الفتاكل الكربل .247/1
كأعا االلتزاـ فا١توافق لقواعده أنو ال جيوز ،كقد نقل ذل عنو كما يف
اإلنصاؼ 147/كعا بعدىا " :كقاؿ الشيخ تقي الدين رٛتو اهلل :يف األاذ
براصو كعزائمو طاعة غَت الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ يف كل أعره كهنيو ،كىو
ابلؼ اإلٚتاع ،كتوقف أيضان يف جوازه ،كقاؿ أيضان :إف االفو لقوة دليل أك
زيادة علم أك تقول فقد أحسن كال يقدح يف عدالتو ببل نزاع ،كقاؿ أيضان :بل
جيب يف ىذه اٟتاؿ " .كالنص علن الوجوب يفيد ا١تنع عن االلتزاـ.
( ) 1قاؿ " :كال يلزـ أحد قط أف يتمذىب ٔتذىب رجل عن األعة ْتيث يأاذ
أقوالو كلها كيدع أقواؿ غَته ،كىذه بدعة قبيحة حدثت يف األعة ،كمل يقل
هبا أحد عن أئمة اإلسبلـ ،كىم أعلن رتبة كأجل قدران كأعلم باهلل كرسولو
عن أف يلزعوا الناس بذل  ،كأبعد عن قوؿ عن قاؿ :يلزعو أف يتمذىب
ٔتذىب عامل عن العلماء ،كأبع د عنو قوؿ عن قاؿ :يلزعو أف يتمذىب بأحد
األئمة األربعة " .إعبلـ ا١توقعُت. 242/ 4
( )2إعبلـ ا١توقعُت . 261/ 4
( )3ينظر :النبذ البن حزـ  . 144/كقد قاؿ " :أٚتعوا علن أنو ال ال ٟتاكم كال
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( )2

ا١تعتزلة  ،كقاؿ بو بعض ا١تتأارين .
القول الرابع :كجوب التزاـ العاعي ٔتذىب ععُت بعد األئمة
األربعة ال قبلهم.
( )4
( )3
كىو قوؿ ابن ا١تنَت عن الشافعية  ،كااتاره ابن الصبلح .
كقيد بعض العلماء يف ىذه ا١تسألة بأف ال يكوف عن قبيل تتَبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و
١تفت تقليد رجل ،فبل اكم ،كال يفيت إال بقولو " .ينظر :ارح الكوكب
ا١تنَت . 576/ 4
( ) 1قاؿ أبو اٟتسُت البصرم" :عنع قوـ عن ايوانا الب داديُت عن تقليد العاعي
للعامل يف فركع الشريعة ،كقالوا :ال جيوز لو أف يأاذ بقولو إالّ بعد أف يبُت
لو حجتو" ا١تعتمد . 364/ 2
( ) 2ذىب إىل ذل الصنعاين كما يف إجابة السائل ارح ب ية اآلعل ، 411/
كقاؿ بو ٤تمد بن سلطاف ا١تعصوعي اٞتخندم ا١تكي حيث قاؿ يف ىدية
السلطاف إىل عسلمي ببلد الياباف . . ." : 7/بل عن التزـ كاحدنا عنها بعينو
يف كل عسائلو فهو عتعصب ٥تطئ ،عقلد تقليدان أعمن ،كىو ٦تن فرقوا
دينهم كصاركا ايعان " ،كانظر تعريف الراغب ْتقيقة ا١تذىبية
كا١تذاىب ، 58/ككذل ىو قوؿ الشيخ األلباين كعاعة تبلعيذه ،كعنهم
٤تمد عيد عباسي فقد نص علن أف االلتزاـ بدعة يف كتابو :بدعة التعصب
ا١تذىيب كآثارىا ا٠تطَتة يف ٚتود الفكر كا٨تطاط ا١تسلمُت. 94/
( )3ينظر :البحر احمليط ،319/ 6حااية البناين  ، 444/2حااية
العطار ،444/2إرااد الفحوؿ . 453/1
( )4ينظر :فتاكل ابن الصبلح. 89 - 88 /1
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الراص ،كىو قيد عراد عند عن حَرـ تتَبع الراص يف ىذه ا١تسألة
( )1
كغَتىا كمسألة االلتزاـ با١تذىب كالتلفيق .
كال أرل تعداد عا ىو عن قبيل ا١توانع إالَ فيما ااتهر يف ا١تسألة؛
ألنو عراد عند عن مل يذكره ٦تن ال يرل تتبع الراص ،حيث مل يكن
عطالبان مثَ بتعداد ا١توانع.
املطلب الجاىي :األدلة واجلواب عيها
أدلة القول األول:
الدلي األول :أنو لو جاز للعاعي اتباع أم عذىب ااء
ألفضن إىل أف يلتقط راص ا١تذاىب عتبعان ىواه كعتخَتان بُت التحرمي
كالتجويز يف ذل ا٠تبلؼ ،ك٠ترج عن ربقة التكليف ،كأدل إىل سقوط
( )2
التكاليف .
ويناقش :بأف ىذا اإللزاـ غَت كارد ىنا؛ ألف فرض ا١تسألة يف
حاؿ العاعي ا١تطلق ،أعا عتتبع ا٢تول كالتشهي كراص ا١تذاىب فبل
جيوز لو ذل يف ىذه ا١تسألة كغَتىا؛ ألف كجود ىذا القصد ٤ترـ يف
( )1كأكثرىم عن الشافعية ينظر :ركضو الطالبُت  ،117/11كفتاكل ابن الصبلح
87/1كآداب الفتول ،للنوكم  ،75/ 1كفتح ا١تعُت . 614 /
( )2ينظر :فتاكل ابن الصبلح  ، 88/ 1أدب ا١تفيت كا١تستفيت ،162/ا موع
للنوكم ، 92/ 1ا١توافقات ،284/5صفة الفتول. 72/
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( )1

ٚتيع األقواؿ .
الدلي الثاني :أف القوؿ بعدـ ٘تذىب العاعي ٔتذىب ععُت
بل
يادم إىل القوؿ باجتهاده يف أحكاـ الشريعة ،كالعاعي ليس أى ن
لبلجتهاد اتفاقان ،كعدـ أىليتو ٕتعلو خيطئ يف استنباط األحكاـ ،كرٔتا
أاذ بالظواىر.
ويناقش :بأف ىذا غَت عسلَم؛ ألف فرض اجتهاده يف ااتيار
ا تهدين كسااؿ أىل العلم ،ال يف استنباط أحكاـ الشريعة كالنظر يف
األدلة.
الدلي الثالث :أف عن اعتقد عن ا١تقلدين أف عذىب إعاعو ىو
اٟتق كجب عليو العمل ٔتوجب اعتقاده ذل  ،فبل يًتكو إىل غَته عن
( )2
ا١تذاىب .
ويناقش :بعدـ التسليم؛ ألف التزاـ العاعي ٔتذىب ععُت قد
يكوف لنفع يف اٟتاؿ كدفع للحرج نفسو ،كعلن فرض التسليم بذل
( )3
فإف اعتقاده مل ينشأ عن دليل ارعي فبل جيب االلتزاـ بو .
و
الدلي الرابع :القياس علن عمل ا١تقلد ْتكم يف عسألة بناءن
( )1ينظر :ركضة الطالبُت ،141/8االجتهاد كالتقليد عند الشاطيب 818 /كعا
بعدىا.
( )2ينظر :تيسَت التحرير ، 253/4التقرير كالتحبَت. 354/ 3
( )3ينظر :إعبلـ ا١توقعُت. 262/ 4
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علن فتول ٣تتهد؛ إذ ال جيوز لو الرجوع عنو يف ىذه ا١تسألة ،فكذل
( )1
ال جيوز رجوعو عن عذىب ا تهد الذم يقلده فيما مل يعمل بو .

أدلة القول الثاني:
الدلي األول :عموـ أدلة كجوب سااؿ العاعي للعلماء ،كعن
ذل قولو تعاىل :ﱡﭐ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱠ [النحل
 - 43/األنبياء  .] 7/كإذا جاز للمقلد تقليد عن ااء عن العلماء
جاز لو أف خيتار عنهم كاحدان فيقلده دكف غَته لثقتو يف علمو كعدالتو
( )2
ككرعو ،كال يصل اٟتكم إىل الوجوب؛ ألنو ال دليل عليو .
الدلي الثاني :أف ذل مل يلزـ يف عصر أكائل األعة كالصحابة
كالتابعُت ،كمل ينكركا علن العاعة تقليد بعضهم يف بعض ا١تسائل؛ فإف
عذاىبهم كانت كثَتة عتباينة كمل ينقل عن أحد عنهم أنو قاؿ ١تن
( )3
استفتاه :الواجب علي أف تراعي أحكاـ عذىب عن قلدتو .
ويناقش :بأف الناس كانوا ععذكرين قبل األئمة األربعة؛ ألف
( )1ينظر :تيسَت التحرير. 252/4
( )2ينظر :التبصرة للشَتازم ، 415/البلعذىبية للبوطي  ،97/أصوؿ الفقو الذم
ال يسع الفقيو جهلو. 483/
( )3ينظر :البحر احمليط ،319/ 6 ،فتاكل ابن الصبلح  ،88/1أدب ا١تفيت
كا١تستفيت  ، 162/1آداب الفتول للنوكم  ،75/1تيسَت التحرير، 253/4
إرااد الفحوؿ  ،453/1صفة الفتول  ،72/1تبصَت النجباء . 236/
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الصحابة مل يدكنوا عذاىبهم ،كليس ٢تم قوؿ يف كل ا١تسائل ،فلذل
مل ينكركا علن الناس عندعا مل يلتزعوا ٔتذىب ععُت ،كأعا بعد أف
فهمت ا١تذاىب كدكنت كااتهرت كعرؼ ا١تراص عن ا١تشدد يف كل
كاقعة فعدـ التزاـ العاعي كاٟتالة ىذه ٔتذىب ععُت يعد ركونان إىل
( )1
اال٨تبلؿ كاالستسهاؿ .
ويمكن أن يجاب عنها :بأنا ال نسلم بأف كل عاعي يعرؼ
تل ا١تذاىب بعد تدكينها ،كعليو فبل يلزـ القوؿ بوجوب التزاـ عذىب
ععُت.
الدلي الثالث :أف أصحاب ا١تذاىب أنفسهم مل يوجبوا التزاـ
عذاىبهم ،أك عذاىب غَتىم ،كىو الذم صار عليو ٚتاىَت العلماء عن
( )2
اآلاذين با١تذاىب األربعة ؛ كعن ذل :
قوؿ اإلعاـ أيب حنيفة  -رٛتو اهلل  " :-ال ينب ي ١تن مل يعرؼ
دليلي أف يفيت بكبلعي " ،ككاف إذا أفىت يقوؿ " :ىذا رأم النعماف بن
ثابت يعٍت نفسو كىو أحسن عا قدرنا عليو ،فمن جاء بأحسن عنو
فهو أكىل بالصواب ".
كقوؿ اإلعاـ عال  -رٛتو اهلل  " :-عا عن أحد إال كعأاوذه عن
كعردكد عليو إال رسوؿ اهلل صلن اهلل عليو كسلم ".
كبلعو
ه
( )1ينظر :البحر احمليط. 324 - 319/6
( )2ينظر :القوؿ السديد يف بعض عسائل االجتهاد كالتقليد. 32/
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كقوؿ اإلعاـ الشافعي  -رٛتو اهلل  " :-إذا صح اٟتديث فهو
عذىيب " ،كيف ركاية " :إذا رأيتم كبلعي خيالف اٟتديث فأعملوا
باٟتديث كاضربوا بكبلعي اٟتائط " ،كقاؿ يوعان للمزين " :يا إبراىيم :ال
تقلدين يف كل عا أقوؿ ،كانظر يف ذل لنفس فإنو دين " ،ككاف رٛتو
اهلل يقوؿ " :ال حجة يف قوؿ أحد دكف رسوؿ اهلل صلن اهلل عليو كسلم
كإف كثركا ،كال يف قياس ،كال يف ايء ،كعا مث إال طاعة اهلل كرسولو
بالتسليم ".
كقوؿ اإلعاـ أٛتد " :ليس ألحد عع اهلل كرسولو كبلـ " ،كقاؿ
أيضان لرجل " :ال تقلدين كال تقلد َف عالكان كال األكزاعي كال النخعي كال
( )1
غَتىم كاذ األحكاـ عن حيث أاذكا عن الكتاب كالسنة " .
كقد نقل الشعراين عن ٚتاعة عظيمة عن علماء ا١تذاىب أهنم
كانوا يعملوف كيفتوف با١تذاىب عن غَت التزاـ عذىب ععُت عن زعن
أصحاب ا١تذاىب إ ىل زعانو علن كجو يقتضي كبلعو أف ذل أعران مل
يزؿ العلماء عليو قدميان كحديثان حىت صار ٔتنزلة ا١تتفق عليو فصار سبيل
( )2
ا١تسلمُت الذم ال يصح ابلفو .
( ) 1ينظر عا سبق عن أقواؿ :اإلتباع البن أيب العز اٟتنفي 78/ 1فما بعدىا،
حااية ابن عابدين ،17/1إعبلـ ا١توقعُت  ،241/ 2اإلنصاؼ
للدىلوم 156/كعا بعدىا.
( )2ينظر :عقد اٞتيد . 75/
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الدلي الرابع :أف التمذىب إمنا يكوف ١تن يعرؼ األدلة؛ ألف
ا١تذاىب إمنا تكوف ١تن لو نوع نظر كاستدالؿ ،كالعاعي ليس لو نظر
( )1
كاستدالؿ فيجوز لو أف يقلد عن ااء .
قاؿ ابن القيم " :بل ال يصح للعاعي عذىب كلو ٘تذىب بو،
فالعاعي ال عذىب لو؛ ألف ا١تذىب إمنا يكوف ١تن لو نوع نظر
كاستدالؿ ،كيكوف بصَتان با١تذاىب علن حسبو ،أك ١تن قرأ كتابان يف
فركع ذل ا١تذىب كعرؼ فتاكل إعاعو كأقوالو . . .كالعاعي ال يتصور
أف يصح لو عذىب ،كلو تصور ذل مل ييلزعو أحد قط أف يتمذىب
( )2
ٔتذىب رجل عن األعة ْتيث يأاذ أقوالو كلها كيدع أقواؿ غَته " .
الدلي الخامس :أف التزاـ عذىب ععُت غَت علزـ كال دليل علن
إجيابو؛ إذ ال كاجب إالَ عا أكجبو اهلل كرسولو ،كمل يوجب اهلل كال رسولو
( )3
علن أحد عن الناس أف يلتزـ عذىبان ععينان ،فبل دليل عوجب لذل .
الدلي السادس :أف القوؿ بالتزاـ عذىب ععُت خيالف عقاصد
( )1ينظر :أدب ا١تفيت كا١تستفيت ،161/تبصَت النجباء للحفناكم ، 236 /
التقليد كأحكاعو. 143/
( )2إعبلـ ا١توقعُت . 262/ 4
( )3ينظر :تيسَت التحرير ،252/ 4التقرير كالتحبَت  ،468/ 3قمع أىل الزيغ
كاإلٟتاد عن الطعن يف أئمو االجتهاد ،62/إعبلـ ا١توقعُت  ، 262/4تبصَت
النجباء. 236/
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( )1

الشريعة؛ كيوقع يف اٟترج كا١تشقة ؛ فيستلزـ علن العاعي البحث عن
ا١تستفتُت عن عذىبو ،كأف يعرؼ يف كل عسألة ىل ىي عن عذىبة أك
ال؟ كىذا ٥تالف لقولو تعاىل :ﱡﭐ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ
ﱸﱠ ﭐ [ ا١تائدة  ] 6 /كقولو تعاىل :ﱡﭐ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ
ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ
ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ
ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ

ﳕﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﱠ [البقرة .]286/
كقولو  " :إف اهلل اب أف تاتن راصو كما يكره أف تاتن
( )2
ععصيتو " .
( )1ينظر :اإلحكاـ لآلعدم ،238/4البحر احمليط ،319/ 6حااية ا١تطيعي
علن هناية السوؿ ، 618/ 4تبصَت النجباء ْتقيقة االجتهاد كالتقليد كالتلفيق
كاالفتاء للحفناكم. 236 ،
( ) 2أارجو أٛتد يف ا١تسند بإسناد صحيح عن حديث عبداهلل بن عمر
 147/ 14برقم (.)5866
قاؿ األلباين يف صحيح الًتغيب كالًتىيب 616/ 1برقم(" :)1459حديث
حسن صحيح"
كقاؿ يف إركاء ال ليل 9/3برقم ( " :)564قلت :كىذا سند صحيح علن
ارط عسلم ،كركاه ابن ازمية كابن حباف يف صحيحهما كما يف
الًتغيب( ،)92/ 2مث رأيتو يف ابن حباف( )545ك (.") 914
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أدلة القول الثالث:
الدلي األول :قاؿ اهلل تعاىل:

ﭐﱡﭐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ

ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ [ األعراؼ .] 3 /
كقاؿ تعاىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ
ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ

ﱗ ﱠ [ البقرة .] 174 /
كقاؿ عادحان عن مل يقلد :ﱡﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ
ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﱠ [ الزعر.]18/
كقاؿ تعاىل :ﱡﭐ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ
ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ

ﳛ ﳜﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﱠ [النساء.]59/
وجو الداللة من اآليات :أف اهلل سبحانو مل يبح الرد عند
التنازع اىل أحد دكف القرآف كالسنة كحرـ بذل الرد عند التنازع إىل
( )1
قوؿ قائل ألنو غَت القرآف كالسنة .
ونوقش :بأف ىذا عسلم بو يف حق عن عرؼ قوؿ اهلل كحكمو
يف ا١تسألة ،أعا عن قاؿ :ال علم يل بتأكيل كتاب اهلل ،كمل أحص سنة
( )1ينظر :النبذ البن حزـ  ،144/اإلنصاؼ للدىلوم ،148 /تعريف الراغب
ْتقيقة ا١تذىبية كا١تذاىب . 59/
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رسوؿ اهلل صلن اهلل عليو كسلم فإنو بتقليده للعارفُت ْتكم اهلل كرسولو
يكوف عتبعان ألعر اهلل كرسولو ،ككذل ليس فيو تعبد بقوؿ ٣تتهد كاحد
( )1
بعينو ،كإمنا يتصور ذل يف اإلجياب فقط .
الدلي الثاني :أف التزاـ العاعي ٔتذىب ععُت مل يكن ععركفان يف
صدر اإلسبلـ ،كعدـ االلتزاـ ىو عمل الصحابة كالسلف؛ كلذل فإف
القوؿ بو بدعة ،كقد صح إٚتاع الصحابة كالتابعُت كتابعي التابعُت علن
االعتناع كا١تنع عن أف يقصد أحد عنهم إىل قوؿ إنساف عنهم أك ٦تن
قبلهم فيأاذه كلو غَت ععتمد علن عا جاء يف القرآ ف كالسنة ،كأنو
( )2
يكوف عتبعان غَت سبيل ا١تاعنُت .
ويناقش بأمور:
 - 1ا١تنع :فيمنع أنو مل يكن ععركفان يف صدر اإلسبلـ ،كيطالب
بالدليل علن أنو ال يوجد عن بعض العواـ التزاـ لسااؿ كاحد
بعينو عن ا١تفتُت لثقة ك٨توىا.
 - 2علن فرض التسليم ،فيقاؿ :عدـ كجوده لعدـ كجود أسبابو ،أعا
لو كجدت أسبابو بأف د َكف الصحابة عذاىبهم لنقل إلينا االلتزاـ
( )3
يف ذل العصر ،مث إف عدـ ااتهاره ال يدؿ علن ٖترميو .
( )1ينظر :االتباع البن أيب العز . 82/ 1
( )2ينظر :النبذ البن حزـ  ،141/بدعة التعصب ا١تذىيب. 94/ 1
( )3ينظر :أصوؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جهلو. 483/
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 - 3أف ىذا يف حق عن ميل النظر كاألدلة؛ أعا العاعي فهو عتبع
لسبيل ا١تاعنُت يف االستدالؿ عليو با تهد؛ حيث يصدؽ عليو
أنو آاذ بالكتاب كالسنة ،كإمنا كاف ا تهد دليبلن لو ال غَت،
كىذا الذم جرل عليو عمل ا١تسلمُت.
دلي القول الرابع:
أف العلماء قبل األئمة األربعة مل يد َكنوا عذاىبهم كال كثرت
الوقائع عليهم كيف عصرىم ،حىت يعرؼ عذىب كل كاحد عنهم ،أعا
بعد أف دكنت ا١تذاىب كحفظت كانتشرت كااتهرت كعرؼ ا١تر ما ص
عن ا١تشدمد يف كل كاقعة ،كأصبح الرجوع إليها سهبلن ،فبل جيوز للعاعي
كاٟتالة ىذه االنتقاؿ عن عذىب إىل عذىب؛ فيادم ذل إىل أاذ
( )1
الدين تشهيان .
ويناقش :بأف عادم ىذا التوجيو ىو دليل القوؿ األكؿ؛ كقد
سبقت اإلجابة عنو.
قاؿ الشوكاين " :كىذا التفصيل عع زعم قائلو أنو اقتضاه الدليل
( )2
عن أعجب عا يسمعو الساععوف ،كأغرب عا يعترب بو ا١تنصفوف " .

( )1ينظر :البحر احمليط . 319/6
( )2إرااد الفحوؿ . 453/1
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املطلب الجالح :الرتجيح
بناءن علن عا سبق عن عرض لؤلقواؿ كاألدلة فالذم يًتجح
عندم  -كاهلل أعلم – ىو القوؿ الثاين ،كىو جواز التمذىب ال لزكعو
إذا كاف ال طريق لو إىل ععرفة اٟتكم الشرعي إالَ بذل  ،كإذا علم
العاعي بأف النص علن ابلؼ قوؿ عقلده حرـ عليو تقليده بذل .
كىذا القوؿ ىو الذم ٕتتمع عليو األدلة لتوسطو بُت ا١توجبُت
لبللتزاـ ٔتذىب ععُت كا١تانعُت عنو ،ككذل لقوة أدلة القائلُت بو
كرجحاهنا.
كأعا عا اشيو ا١تخالفوف  -كىو أقول أدلتهم  -عن تذرعو إ ىل
اال٨تبلؿ عن كاجبات الدين كتتبع الراص كالتسهيل فهو ٤تظور
عنفصل جيب عراعاتو كالتحذير عنو ،كما أف اٞتواز ال مينع عن التشدد
يف اتباع ا١تذاىب األربعة إذا رأل ا١تفتوف يف بعض العصور ٘تردان كتفلتان.
ككل ذل بشرط أف يكوف ذل االستفتاء عن غَت تلقط
للراص ،كال بقصد التلهي؛ فإف التلهي حر هاـ قطعان يف التمذىب كاف
( )1
أك غَته .
يقوؿ ايخ اإلسبلـ ابن تيمية " :كال جيب علن و
أحد عن
ا١تسلمُت تقليد اخص بعينو عن العلماء يف كل عا يقوؿ ،كال جيب
( )1ينظر :ركضة الطالبُت ،117/11حااية العطار ، 441/2حااية
ا١تطيعي. 618/ 4
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علن و
أحد عن ا١تسلمُت التزاـ عذىب اخص ععُت غَت الرسوؿ  يف
كل عا يوجبو كخيرب بو ،بل كل و
أحد عن الناس يااذ عن قولو كيًتؾ إالّ
رسوؿ اهلل  ،كاتباع اخص ١تذىب اخص بعينو لعجزه عن ععرفة
الشرع عن غَت جهتو إمنا ىو ٦تا يسوغ لو ،ليس ىو ٦تا جيب علن كل
أحد إذا أعكنو ععرفة الشرع ب َت ذل الطريق ،بل كل و
و
أحد عليو أف
يتقي اهلل عا استطاع ،كيطلب علم عا أعر اهلل بو كرسولو ،فيفعل
( )1
ا١تأعور ،كيًتؾ احملظور " .

(٣ )1تموع الفتاكل. 249 - 248/ 24
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املبحح الجاىي :التزاو العامي مبشائل مذهبه.
ومعناه :أف العاعي الذم التزـ عذىبان ععينان؛ فهل جيوز لو الرجوع
إىل غَته يف بعض ا١تسائل؛ أك جيب اتباع عذىبو يف ٚتيعها؟
املطلب األول :األقوال يف املشألة
القول األول :جيب التزاـ العاعي ٔتسائل عذىبو ْتيث ال خيرج
( )2
( )1
قوؿ يف عذىب اٟتنفية  ،ككجو عند الشافعية  ،كىو
عنو .كىو ه
( )4

( )3

األصح عند القفاؿ ا١تركزم  ،كرجحو ال زايل ،كالرازم  ،كجزـ بو
( )5

اٞتيلي يف اإلعجاز  ،قاؿ يف عقد اٞتيد " :كىو ا١ترجح عند
( )6

( )7

الفقهاء"  ،كىو كجو عند اٟتنابلة .
القول الثاني :ال جيب التزاـ العاعي ٔتسائل عذىبو فيجوز لو
( )8
قوؿ يف عذىب اٟتنفية  ،صححو
ا٠تركج عنو .كىو
ه
( )1ينظر :التقرير كالتحبَت . 454/ 3
( )2ينظر :أدب ا١تفيت كا١تستفيت . 161/ 1
( )3ينظر :فتاكل ابن الصبلح ،87 ،1آداب الفتول للنوكم. 75/1
( )4ينظر :قمع أىل الزيغ كاإلٟتاد عن الطعن يف تقليد أئمة االجتهاد. 63/
( )5نقبلن عن البحر احمليط . 319/6
( )6عقد اٞتيد. 82 /
( )7ينظر :ا١تسودة ،414/1صفة الفتول. 71/1
( )8ينظر :التقرير كالتحبَت . 454/ 3
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الرافعي

( )1

( )2

كغَته  ،كىو كجو يف عذىب الشافعية حكاه القاضي
( )3

حسُت ،صححو الزركشي ،كغَته عن عتأارم الشافعية  ،كىو كجو
( )4

عند اٟتنابلة .
القول الثالث :التفصي  :فيجب علن العاعي االلتزاـ ٔتذىبو يف
عسائل؛ كال جيب يف عسائل.
مث ااتلف ا١تفصلوف يف اركط ا١تسائل اليت ال جيب االلتزاـ هبا؛
كذل علن عا يأيت:
األول :أف ال يكوف ىعمل هبا .حكاه اآلعدم كابن اٟتاجب
( )6
( )5
اتفاقان  ،كتعقبهما غَتمها .
الثاني :أف ال يكوف بعد حدكث اٟتادثة .ارطو
( )1ينظر :البحر احمليط . 324/6حيث قاؿ . ." :كحكن الرافعي عن أيب الفتح
ا٢تركم أحد أصحاب اإلعاـ أف عذىب عاعة أصحابنا أف العاعي ال
عذىب لو" .كانظر تشنيف ا١تساعع. 624/ 4
( )2كابن أعَت اٟتاج .ينظر :التقرير كالتحبَت . 454/3
( ) 3كلو رد التشهي إف مل يكن عن تلفيق .ينظر :البحر احمليط  ، 319/6أدب
ا١تفيت كا١تستفيت  ، 161/1فتح ا١تعُت. 614/
( )4ينظر :ا١تسودة  ، 414/1فت اكل ابن تيمية  ،222/ 24صفة الفتول. 71/ 1
( )5ينظر :اإلحكاـ لآلعدم  ،245/4بياف ا١تختصر. 374/ 3
( ) 6كالزركشي حيث قاؿ " :كليس كما قاال؛ ففي كبلـ غَتمها عا يقتضي جرياف
ا٠تبلؼ بعد العمل أيضان " .ينظر :البحر احمليط. 324/6
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( )1

إعاـ اٟترعُت .
الثالث :أف ال تكوف فيما ينقض حكم ا١تسألة يف عذىبو.
( )3
( )2
ارطو العز بن عبد السبلـ  ،كابن دقيق عن الشافعية .
الرابع :أف تكوف ٦تا غلب علن الظن رجحاف ا١تذىب اآلار
( )5
( )4
فيها .ارطو القدكرم عن اٟتنفية  ،كابن تيمية عن اٟتنابلة .
الخامس :أف ال تكوف فيما فيو تلفيق جيمع بُت ا١تسائل علن
( )6
كجو خيالف االٚتاع .ارطو الزنايت كالقرايف  ،كتبعهم عليو عتأارك
( )7

( )8

( )9

ا١تالكية  ،كالركياين كابن دقيق العيد كعتأارك الشافعية .
السادس :أف يكوف ا١تقلد فيها عن أىل الفضل بوصوؿ أاباره
( )11
( )14
اليو .ارطو الزنايت كتبعو عليو عتأارك ا١تالكية  ،كالركياين .
( )1ينظر :إرااد الفحوؿ . 453/1
( )2ينظر :قواعد األحكاـ يف إصبلح األناـ . 159- 158/2
( )3ينظر :تشنيف ا١تساعع . 619/4
( )4ينظر :التقرير كالتحبَت  ،461/ 3إرااد الفحوؿ . 453/1
( )5ينظر٣ :تموع الفتاكل. 222/24
( )6ينظر :ارح تنقيح الفصوؿ. 432/
( )7بل حكن اإلٚتاع عليو يف نيل السوؿ . 249/
( )8ينظر :تشنيف ا١تساعع  ، 619/4البحر احمليط. 322/6
( )9ينظر :فتح ا١تعُت. 614/
( )14بل حكن اإلٚتاع عليو يف نيل السوؿ . 249/
( ) 11كقد يدال ىذا يف الشرط الرابع؛ ألنو ترجيح بفضل ا١تقلد .ينظر :التقرير
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السابع :أف ال يكوف عن قبيل تتبع الراص ،أك تبلعبان بالدين
( )2
( )1
كتساىبلن فيو .ارطو عتأارك ا١تالكية  ،كعتأارك الشافعية .
الثامن :أف يكوف عنشرح الصدر ٢تذه ا١تسألة .ارطو ابن دقيق
( )3
العيد .
املطلب الجاىي :األدلة واجلواب عيها
أدلة القول األول:
الدلي األول :أنو اعتقد أف ا١تذىب الذم انتسب إليو ىو اٟتق
( )4
كرجحو علن غَته فعليو الوفاء ٔتوجب اعتقاده .
ويمكن مناقشتو من وجهين:
األول :أنو قد يلتزـ ٔتذىب لنفعو يف اٟتاؿ كرفعو للحرج ،ال
العتقاد اٟتق فيو.
الثاني :بأنو لو صح للزـ عنو عفاسد عنهاٖ :ترمي استفتاء أىل غَت
ا١تذىب الذم انتسب إليو ،كٖترمي ٘تذىبو ٔتذىب نظَت عذىب إعاعو أك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كالتحبَت . 461/ 3
( )1بل حكن اإلٚتاع عليو يف نيل السوؿ . 249/
( )2ينظر :فتح ا١تعُت. 614/
( )3ينظر :البحر احمليط . 322/6
( )4ينظر :التقرير كالتحبَت  ، 468/3فتاكل ابن الصبلح ،87/1أدب ا١تفيت
كا١تستفيت  ،161/1صفة الفتول. 71/1
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أرجح عنو أك غَت ذل عن اللوازـ؛ بل يلزـ عنو أنو إذا رأل نص رسوؿ
اهلل صلن اهلل عليو كسلم أك قوؿ الفائو األربعة عع غَت إعاعو أف يًتؾ
( )1
النص كأقواؿ الصحابة كيقدـ عليها قوؿ عن انتسب إليو .
الدلي الثاني :قياس التزاـ العاعي يف ا١تسائل اليت مل يعمل هبا
علن التزاعو يف ا١تسائل اليت عمل هبا يف الوجوب حيث أف كبلن عنهما
( )2
٘تذىب ٔتذىب ععُت .
ويناقش :بأف ىذا استدالؿ يف ٤تل ا٠تبلؼ؛ فمن العلماء عن
يرل جواز األاذ ٔتذىب ال َت كلو فيما عمل بو عن ا١تسائل.
الدلي الثالث :أف التزاعو للمذىب ا١تعُت علزـ لو كما لو التزـ
( )3
عذىبو يف حكم اٟتادثة ا١تعينة .
ويناقشٔ :تثل ا١تناقشة السابقة فهو استدالؿ يف ٤تل ا٠تبلؼ
حيث ال يرل بعض العلماء يف حدكث اٟتادثة عانع عن األاذ بقوؿ
غَت ا١تذىب.
أدلة القول الثاني:
الدلي األول :قولو سبحانو كتعاىل :ﱡﭐ ﱊ ﱋ
ﱎ ﱏ ﱐ ﱠ [النحل - 43/األنبياء .] 7/
( )1ينظر :إعبلـ ا١توقعُت . 263/4
( )2ينظر :تيسَت التحرير . 252/ 4
( )3ينظر :التقرير كالتحبَت . 468/ 3
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وجو االستدالل :أف كجوب سااؿ العاعي ١تعرفة حكم اهلل يف
( )1
ا١تسألة عاـ يشمل أصحاب عذىبو كغَتىم .
الدلي الثاني :أف التزاعو غَت علزـ؛ إذ ال كاجب إالَ عا أكجبو
اهلل كرسولو ،كمل يوجب اهلل كال رسولو علن أحد عن الناس أف يلتزـ
( )2
عذىبان ععينان ،فبل دليل عوجب لذل .
ويمكن أن يجاب عن الدليلين األول والثاني :أف األعر
لئلطبلؽ كما ذكر يف الدليل ،كا١تستدؿ قد قيد ىذا اإلطبلؽ بإلزاـ
ا١تستفيت بعدـ تقليد اخص بعينو ،إذ األعر بسااؿ أىل الذكر مل
يتعرض لكوف ا١تسئوؿ كاحدان أك عتعددان ،فيكوف إجياب تقليد ا١تعُت ،أك
إجياب تقليد أكثر عن كاحد زائدان علن األصل الذم مل يتعرض لشيء
( )3
ا١تعُت جائزان أيضان .
ا١تعُت جائزان ،كتقليد غَت ّ
عن ذل  ،فيكوف تقليد ّ
الدلي الثالث :أف االنتقاؿ عن عذىب إىل عذىب ،كاالنتقاؿ
( )4
عن قوؿ إىل قوؿ ،كىو سائغ .
الدلي الرابع :نقل ابن القيم كغَته اإلٚتاع فقاؿ " :لو أم -
العاعي  -أف يستفىت عن ااء عن أتباع األئمة األربعة كغَتىم ،كال
جيب عليو كال علن ا١تفيت أف يتقيد بأحد عن األئمة األ ربعة بإٚتاع
( )1ينظر :التبصرة للشَتازم ،415/التقليد يف الشريعة للشنقيطي. 144/
( )2ينظر :التقرير كالتحبَت ،468/ 3إعبلـ ا١توقعُت. 262/4
( )3ينظر٣ :تموع الفتاكل . 249/24
( )4ينظر :النظائر لبكر أبو زيد. 77/
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األعة ،كما ال جيب علن العامل بأف يتقيد ْتديث أىل بلده أك غَته عن
الببلد ،بل إذا صح اٟتديث كجب عليو العمل بو حجازيان كاف أك
( )1
عراقيان أك ااعيان أك عصريان أك مينيّان " .
ويناقش :بعدـ التسليم كقد تناقل العلماء ا٠تبلؼ يف ا١تسألة.
ويجاب :بأف عراد ابن القيم كغَته ىو عا سبق يف الدليل الذم
قبلو ،كىو إٚتاع عن كاقع اٟتاؿ ال عن كاقع النص.
دلي القول الثالث :أف التقيد بتل الشركط سد للذريعة
ا١تادية إىل الوقوع يف التشهي كتتبع الراص كالتحلل عن ربقة التكليف
بسبب التنقل بُت ا١تذاىب ،فالقوؿ بااًتاطها ٛتاية للقوؿ باٞتواز.
املطلب الجالح :الرتجيح
يًتجح _ كاهلل كأعلم _ القوؿ الثالث ،كىو ضبط اٞتواز
بشركط ،كأرل االكتفاء بشرط ابن تيمية  -رٛتو اهلل  -كىو النظر إ ىل
عاعل الًتجيح ا١تعترب عثل إرادة العاعي االحتياط بأاذ قوؿ ا١تتشدد ،أك
ترجح ا تهد لكونو األعلم ،ك٨توىا.
كىذا الشرط عستلزـ للشركط األارل عدا ارطي العمل با١تسألة
كحدكث اٟتادثة ،كال أرل ااًتاطهما؛ ألنو قد يعمل با١ترجوح مث يتبُت
رجحانو بعد ،كارط الًتجيح مينع قصد التشهي الذم ارطوا عن أجلو
الشرطُت.
( )1إعبلـ ا١توقعُت. 263/ 4
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املبحح الجالح :حكه اىتكال العامي مً مذهب اىل آ خز
معنى المسألة :عن ا١تعلوـ أف ا١تذاىب الفقهية ا١تتبوعة عتعددة،
كقد يرل ا١تتمذىب ترؾ عذىبو بالكلية ،كاالنتقاؿ إىل عذىب آار؛
كأف يكوف عتمذىبان با١تذىب اٟتنفي مث يرل بعد ذل تركو كالتمذىب
با١تذىب الشافعي ،فهل للعاعي الذم التزـ عذىبان ععينان أف يًتكو
( )1
كاالنتقاؿ إىل غَته؟ .
كىي عسألة قريبة يف ا١تناط عن عسألة ا١تطلب السابق ،لذا بٌت
بعض العلماء ا١تسألة ىنا علن تل ؛
كلكن التحقيق أف بينهما ااتبلفان يف البحث كنسبة األقواؿ؛ قاؿ
يف جاعع الفتاكل " :جيوز للحنفي أف ينتقل ١تذىب الشافعي،
( )2
كبالعكس ،لكن بالكلية ،أعا يف عسألة كاحدة فبل ميكن" .
كقاؿ صبلح الدين العبلئي " :كالذم صرح بو الفقهاء يف
عشهور كتبهم جواز االنتقاؿ يف آحاد ا١تسائل كالعمل فيها ٓتبلؼ
( )3
عذىب إعاعو الذم يقلد عذىبو فيو " .
اختلف العلماء في ىذه المسألة على ثالثة أقوال:
القول األول :ال جيوز لو االنتقاؿ عن عذىب إىل آار.
( )1ينظر :ا١تعيار ا١تعرب للونشريسي ،46/12التمذىب للركيتع . 962/2
( )2تبصَت النجباء للحفناكم. 239/
( )3التقرير كالتحبَت. 468/3
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( )1

( )2

كىو قوؿ عند اٟتنفية  ،ككجو يف عذىب الشافعية  ،ككجو
عند اٟتنابلة ،قاؿ يف ا١تسودة " :ذىب بعض أصحابنا كبعض الشافعية
إىل أف العاعي إذا انتحل عذىبان ال جيوز لو االنتقاؿ عنو يف سائر
( )3
األاياء " .
القول الثاني :جيوز االنتقاؿ عن عذىب اىل آار.
( )4
كىو كجو عند الشافعية ىو األصح  ،ككجو عند اٟتنابلة ىو
( )5
األاهر .
القول الثالث :جيوز االنتقاؿ عن عذىب اىل آار فيما مل يقلد
فيو كيعمل بو ،أعا عا قلد فيو كعمل بو فبل جيوز لو الرجوع عنو.
( )6
كىو قوؿ بعض اٟتنفية  ،كالسبكي عن الشافعية ،كنسب إىل
( )7
ابن اٟتاجب .
( )1ينظر :البحر الرائق ، 289/6تيسَت التحرير ، 254/4حااية ابن
عابدين. 84/ 4
( )2ينظر :البحر احمليط ،324/6ركضة الطالبُت ،117/11فتاكل ابن
الصبلح ،87/1آداب الفتول للنوكم. 75/ 1
( )3ا١تسودة . 865/2
( )4ينظر :البحر احمليط ، 324/6عقد اٞتيد. 83-82/
( )5ينظر :العدة يف أصوؿ الفقو ،1226/4ارح الكوكب ا١تنَت  ،577/ 4نشر
البنود ، 354/2النظائر لبكر أبو زيد. 77/
( )6ينظر :ارح فتح القدير ،258/7البحر الرائق. 294/ 6
( )7ينظر :اإلحكاـ لآلعدم ،319/4البحر احمليط ،321/ 6بياف ا١تختصر
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قاؿ اآلعدم " :إذا اتبع العاعي بعض ا تهدين يف حكم حادثة
عن اٟتوادث كعمل بقولو فيها ،اتفقوا علن أنو ليس لو الرجوع عنو يف
( )1
ذل اٟتكم إىل غَته " .
القول الرابع :جيوز االنتقاؿ عن عذىب اىل آار إذا كاف ألعر
ديٍت كرجحانو ك٨توه ،كال جيوز إف كاف ل رض دنيوم و
كماؿ أك جاه.
كعن ذل ظهور رجحاف أكثر فركعو ،فإف االنتقاؿ سائغ ،كال
( )2
بأس بو ،بل ىو ٦تا يثاب عليو .
( )3

كىو رأم ايخ اإلسبلـ ابن تيمية  ،كبعض اٟتنفية كابن
( )5

( )4

عابدين  ،كبعض الشافعية كالسيوطي .
كجواز ذل ألعرين:
األكؿ :مل يزؿ كثَت عن العلماء احملققُت عن ٥تتلف ا١تذاىب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،374/3تيسَت التحرير ،254/4التقرير كالتحبَت. 468/3
( )1اإلحكاـ لآلعدم . 2213/5
( )2ينظر :اآلداب الشرعية البن عفلح٣ ، 226/1تموع الفتاكل، 223/ 24
إرااد أىل ا١تلة للمطيعي. 234/
( )3ينظر ٣تموع الفتاكل. 223/ 24
حشن علن قوؿ ا١تانع بػ " :إذا كاف ارٖتالو ال ل رض ٤تمود ارعان "،
( )4فإنو ّ
كيف عوضع آار بػ " :إذا مل يكن لو غرض صحيح " حااية ابن عابدين
. 481/ 5 ،84/4
( )5ينظر :ااتبلؼ ا١تذاىب. 41/
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الفقهية علن عر العصور ينتقلوف عن عذىب إىل عذىب ،كالظاىر أف
( )1
الباعث عليو أعر ديٍت .
الثاين :أف ا١تذاىب الفقهية ا١تتبوعة كلها طريق إىل الفقو يف
( )2
الدين يف أصولو كفركعو .
( )3

كعن العلماء عن قاؿ بوجوب االنتقاؿ يف ىذه اٟتاؿ .
كاألدلة يف ىذه ىي أدلة ا١تسألة السابقة؛ ألف عناط ا١تسألتُت
كاحد ،كىو ٕتويز األاذ عن غَت ا١تذىب.
لكن الذي يظهر _ واهلل أعلم _ عند من فرق بين مسألتين
في الحكم ما يأتي:
أوال :تجويز االنتقال الكلي ومنع االنتقال الجزمي؛ ألف ابهة
التلفيق كتتبع الراص تدال يف االنتقاؿ اٞتزئي كال تدال يف االنتقاؿ
الكلي؛ فالعاعي اذا أاذ ّتزء عن ىذا ا١تذىب كجزء عن آار كاف
قصد التلفيق كتتبع الراص ألصق بوٓ ،تبلؼ انتقالو كليان إىل ا١تذىب
اآلار حيث يأاذ ّتميع راصو كعزائمو.
ثانيا :تجويز االنتقال الجزمي ومنع االنتقال الكلي؛ ألف عنع
االنتقاؿ الكلي عبٍت علن اعتناع االنتساب للمذىب عن أصلو؛ ألنو
( )1ينظر :نشر البنود. 354/ 2
( )2ينظر :ا١ترجع السابق.
( )3ينظر :ا١ترجع السابق.
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عًتتب علن القوؿ بأف العاعي ال عذىب لو؛ فهو ليس أىبل للنظر
كاالجتهاد كال يصح انتسابو للمذاىب ،بل عليو سااؿ ا تهدين ،فإذا
عمل بق ولو يف عسألة فاألكثر علن ٖترمي انتقالو عنها.
منشأ الخالف في المسألة:
أاار النوكم إىل عنشأ للخبلؼ يف ا١تسألة ،فقاؿ " :كإذا د مكنت
ا١تذاىب فهل جيوز للمقلد أف ينتقل عن عذىب إىل عذىب؟ إ ف قلنا
يلزعو االجتهاد يف طلب األعلم كغلب علن ظنو أف الثاين أعلم ينب ي
أف جيوز ،بل جيب ،كإف اَتناه فينب ي أف جيوز أيضان؛ كما لو قلد يف
( )1
القبلة ىذا أياعان ،كىذا أياعان " .
كذل أف العلماء قد ااتلفوا ىل علن العاعي اجتهاد يف ٗتَت
أعلم أك أ تقن ا تهدين ك٨توىا عن األكصاؼ أـ خيتار عن غَت اجتهاد؟
فمن قاؿ جيتهد ج َوز التنقل كعن عنع عنع.
كالذم يظهر يل عن ابلؿ النظر يف األدلة أنو ليس عنشأن
للخبلؼ بل ىو عن آثاره كسنذكره بعد عرض ا٠تبلؼ.

( )1ركضة الطالبُت. 148/11
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املبحح الزابع :أثز اخلالف يف املشألة
الذم يظهر – كاهلل أعلم – أف ا٠تبلؼ بُت األقواؿ يف ىذه
ا١تسائل ابلؼ ععنوم ،كيظهر أثر ذل بوضوح يف عسألة :إذا انتسب
العاعي إىل عذىب ععُت ،فهل لو أف يقلد غَت ا١تذىب الذم انتسب
( )1
إليو؟ .
كيتضح أثر ا٠تبلؼ يف ا١تسائل الثبلث عند ا يزين ،كيف عسأليت
االلتزاـ عند ا١تانعُت ،كسيكوف ذل يف فرعُت:
األول :أثر الخالف عند المانعين:
علن القوؿ بتحرمي انتقاؿ العاعي  -جزئيان كاف أك كليان  -عن
ا١تذىب بعد تعيينو ،فإ ف بعض العلماء كىم بعض اٟتنفية يركف تفسيق
( )2
ا١تتنقل كاستلزاـ تعزيزه.
كبناءن عليو فليس لو أف يقلد كال يستفيت غَت ا١تذىب الذم
انتسب إليو؛ ألنو يعتقده أرجح عن غَته ،فعليو الوفاء ٔتوجب
( )3
اعتقاده .
( ) 1ينظر ٢تذه ا١تسألة :الوصوؿ إىل األصوؿ البن برىاف  ،369/ 2ا١تلل كالنحل
للشهرستاين ،473-472/1البحر احمليط . 324/ 6
( )2ينظر :ارح فتح القدير ،257/7البحر الرائق ،289/6حااية ابن
عابدين. 84/ 4
( )3ينظر :أدب ا١تفيت كا١تستفيت ،161/سبلسل الذىب  ،454/تيسَت
التحرير ،253/4التقرير كالتحبَت. 354/ 3
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الثاني :أثر الخالف عند المجيزين:
علن القوؿ بعدـ كجوب التزاـ العاعي ٔتذىب ععُت  -جزئي ان
كاف أك كليان  -فإ نو يًتتب علن ذل عسألة اجتهاد العاعي يف ااتيار
ا تهدين ،كىي أيضا ٤تل ا٠تبلؼ عند اٞتميع الذم مل يلتزـ ٔتذىب
بعد؛ كىي علن أقواؿ؛ مها كجهاف يف عذىب الشافعية ،كركايتاف عند
اٟتنابلة:
أحدىما :أنو يف التمذىب يبحث حىت يعلم علم عثلو عن أس مد
ا١تذاىب كأص محها أصبل فيستفيت أىلو ،كيف االلتزاـ يبحث عن األعلم
( )1
كاألفقو عن ا١تفتُت .
وثانيهما :أنو يقلد عن ااء عن أىل االجتهاد .كىو عأاوذ عن
أٛتد عن ركاية اٟتسُت بن بشار ،كقد سألو عن عسألة يف الطبلؽ
فقاؿ " :إف فعل كذا حنث ،فق لت لو :فإف أفتاين إنساف :ال أحنث.
( )2
فقاؿ :تعرؼ حلقة ا١تدنيُت؟ قلت :فإف أفتوين أدال؟ .قاؿ :نعم " .
ثم اختلف القاملون باجتهاد العامي :إف اجتهد يف العلماء
فاستول عنده علمهم قيل :يقدـ األدين ،كقيل :مها سواء.
فإف كاف أحدمها أعلم كاآلار أدين قيل :مها سواء كقيل :يعتمد
األعلم.
( )1ينظر :ارح فتح القدير ،257/7البحر الرائق ،289/6حااية ابن
عابدين. 84/ 4
( )2ينظر :العدة يف أصوؿ الفقو . 1226/ 4
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فإف استوكا عنده يف العلم كالدين ،كاف ٥تَتان يف األاذ بأم
( )1
أقاكيلهم ااء؛ ألنو ليس بعضهم بقبوؿ قولو أكىل .
كعع ذل فقد ذكر بعض العلماء بأف كبلن عن أرباب القولُت قد
ذىب إىل أف العاعي ليس لو أف يأاذ ب َت عذىبو الذم انتسب إليو،
( )2
اركجان عن ٗتبط العاعي يف األحكاـ كالطو فيها .
كاهلل أعلم

( )1ينظر :ركضة الطالبُت ،117/11أدب ا١تفيت كا١تستفيت، 162/ 1
ا١تسودة ،412/ 1التمهيد لئلسنوم ،534/ 1ركضة الناظر، 375/1
. 385
( )2ينظر :ا١تلل كالنحل للشهرستاين. 473-472/ 1
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خامتة البحح
تناكلت ىذه ا٠تا٘تة أىم النتائج اليت توصل إليها الباحث،

كعنها:
أوالً :أف ا٠تبلصة يف تعريف التمذىب ىو :األاذ ٔتذىب إعاـ ٣تتهد؛
إعا يف اٞتملة بأف يأاذ براص ا١تذىب كعزائمو ،كإعا يف عسألة
أك أكثر عن عذىبو.
ثانياً :الذم يًتجح يف حكم ٘تذىب العاعي ىو جوازه ال لزكعو إذا كاف
ال طريق لو إىل ععرفة اٟتكم الشرعي إالَ بذل  ،كىذا القوؿ ىو
الذم ٕتتمع عليو األدلة بُت ا١توجبُت لبللتزاـ ٔتذىب ععُت
كا١تانعُت عنو.
ثالثاً :األقرب يف عسألة حكم التزاـ العاعي ٔتسائل عذىبو ،ىو اٞتواز
بشرط النظر إ ىل عاعل الًتجيح ا١تعترب عثل إرادة العاعي االحتياط
بأاذ قوؿ ا١تتشدد ،أك ترجح ا تهد لكونو األعلم ،ك٨توىا.
كىذا ينطبق أيضان علن عسألة انتقاؿ العاعي عن عذىب آلار؛
فاألقواؿ كاألدلة تكاد تكوف ىي نفس األدلة للمسألتُت.
رابعاً :عع عا كرد عن أقواؿ كأدلة ا يزين كا١تانعُت النتقاؿ العاعي عن
عذىب آلار إال أهنم قد اتفقوا علن أف العاعي ليس لو أف يأاذ
ب َت عذىبو الذم انتسب إليو ،اركجان عن ٗتبطو يف األحكاـ.
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املصادر واملزاجع
االتباع للقاضي ابن أيب العز اٟتنفي ت 792ى ػٖ ،تقيق ٤تمد عطا اهلل
كعاصم القريويت .ا١تكتبة السلفية ،الىور .الطبعة الثانية.
إجابة السائل ارح ب ية اآلعل :لئلعاـ الصنعاين ت 1182ىػٖ .تقيق
حسُت السياغي كحسن األىدؿ .عاسسة الرسالة .الكبعة الثانية
1448ىػ 1988 -ـ.
االجتهاد كالتقليد عند الشاطيب :رسالة عاجستَت للدكتور كليد بن فهد
الودعاف .دار التدعرية ،الرياض .الطبعة األكىل 1434ىػ.
اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ :لسيف الدين اآلعدم ت 631ىػ،
ٖتقيق٣ :تموعة عن الباحثُت .دار الفضيلة ،الرياض .الطبعة األكىل
1437ىػ.
اإلحكاـ يف ٘تييز الفتاكل عن األحكاـ كتصرفات القاضي كاإلعاـ
لئلعاـ القرايف ت 684ىػٖ .تقيق عبدالفتاح أبو غدة .دار
البشائر ،بَتكت .الطبعة الثانية 1416ىػ  1995 -ـ.
ااتبلؼ ا١تذاىبٟ :تافظ جبلؿ الدين السيوطي 911ىػٖ .تقيق
عبدالقيوـ ٤تمد البستوم .دار االعتصاـ.
اآلداب الشرعية :لشمس الدين ٤تمد بن عفلح ا١تقدسي اٟتنبلي ت
 763ىػٖ .تقيق اعيب األرناؤكط كعمر القيّاـ .كزارة األكقاؼ،
قطر .الطبعة األكىل 1436ىػ 2415 -ـ.
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آداب الفتول كا١تفيت كا١تستفيت ليحِت بن ارؼ النوكم ت  676ىػ.
عناية بساـ اٞتايب .دار الفكر ،دعشق .الطبعة األكىل 1448ىػ.
أدب ا١تفيت كا١تستفيت :تأليف عثماف بن عبدالرٛتن ا١تعركؼ بابن
الصبلح ت643ىػٖ ،تقيق :عوفق عبداهلل عبدالقادر ،عكتبة العلوـ
كاٟتكم ،الدينة ا١تنورة ،الطبعة الثانية 1423ىػ.
إرااد الفحوؿ إىل ٖتقيق اٟتق عن علم األصوؿ :حملمد بن علي بن
٤تمد الشوكاين ت  1255ىػٖ ،تقيق ساعي األثرم ،دار الفضيلة.
إرااد أىل ا١تلة إىل إثبات األىلة :حملمد ٓتيت ا١تطيعي .عطبعة
كردستاف العلمية ،عصر1329 .ىػ.
إركاء ال ليل يف ٗتريج أحاديث عنار السبيل :حملمد ناصر الدين األباين.
ا١تكتب اإلسبلعي -بَتكت .الطبعة األكىل 1399ى ػ1979 -ـ.
أصوؿ الفقو :لشمس الدين ٤تمد بن عفلح ا١تقدسي اٟتنبلي ت 763
ىػ .بتحقيق د4فهد ٤تمد السدحاف .عكتبة العبيكاف .الطبعة
األكىل 1424ىػ 1999ـ.
أصوؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جهلو :للدكتور عياض السلمي .دار
التدعرية ،الرياض .الطبعة األكىل 1426ىػ  2415 -ـ.
إعبلـ ا١توقعُت عن رب العا١تُت :تأليف مشس الدين أيب عبداهلل ٤تمد
بن أيب بكر بن قيم اٞتوزية ت  751ىػ ،رتبو كضبطو كارج
أحاديثو :بشَت ٤تمد عيوف ،عكتبة دار البياف دعشق -الطبعة
األكىل  1421ى ػ
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اإلنصاؼ يف بياف أسباب االاتبلؼ لئلعاـ كيل اهلل الدىلوم ت
1176ىػٖ ،تقيق ٤تمد صبحي حبلؽ كعاعر حسُت ،دار ابن
حزـ ،الطبعة األكىل 1424ىػ  1999 -ـ.
اإل نصاؼ يف ععرفة الراجح عن ا٠تبلؼ علن عذىب اإلعاـ أٛتد بن
حنبل :تأليف ايخ اإلسبلـ عبلء الدين أيب اٟتسن علي بن
سليماف ا١ترداكم ت  885ىػ ،صححو كحققو ٤تمد حاعد
الفقي ،دار إحياء الًتاث العريب ،كعاسسة التاريخ اإلسبلعي،
الطبعة األكىل.
إيقاظ مهم أكيل األبصار لصاحل ب ن ٤تمد العمرم الشهَت بالفبلين ت
1218ىػ ،بتحقيق أيب عماد السخاكم ،دار الفتح ،الشارقة،
الطبعة األكىل 1418ىػ  1997 -ـ.
البحر الرائق ارح كنز الدقائق :تأليف :زين العابدين بن إبراىيم ابن
٧تيم اٟتنفي ،ت 974ىػ ،دار ا١تعرفة ،بَتكت ،ط :الثانية.
البحر احمليط :للزركشي بدر الدين بن ٤تمد بن هبادر الشافعي ت
 794ىػٖ ،ترير كعراجعة د4عمر األاقر كآاركف ،دار الصفوة -
القاىرة ،الطبعة الثانية  1413ىػ  1992 -ـ.
بدعة التعصب ا١تذىيب كآثارىا ا٠تطَتة يف ٚتود الفكر كا٨تطاط
ا١تسلمُت :حملمد عيد عباسي ،ا١تكتبة اإلسبلعية ،عماف – األردف.
الربىاف يف أصوؿ الفقو :إلعاـ اٟترعُت أيب ا١تعايل عبدا١تل بن عبداهلل
اٞتويٍت ،ت  478ى ػ ٖتقيق :الدكتور عبدالعظيم ٤تمود الديب،
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دار الوفاء للطباعة كالنشر كالتوزيع ،الطبعة الثالثة  1412ىػ -
 1992ـ.
بياف ا١تختصر  -ارح ٥تتصر ابن اٟتاجب  :-تأليف مشس الدين أبو
الثناء ٤تمود ابن عبدالرٛتن األصفهاين ت  749ىػٖ ،تقيق
الدكتور ٤تمد عظهر بقا ،دار ا١تدين للطباعة كالنشر كالتوزيع
الطبعة األكىل  1446ىػ  1986 -ـ.
التبصرة يف أصوؿ الفقو :أليب إسحاؽ إبراىيم بن علي بن يوسف
الشَتازم ت476ىػٖ ،تقيق :د٤4تمد حسن ىيتو ،دار الفكر -
دعشق ،الطبعة األكىل 1984ـ.
تبصَت النجباء ْتقيقة االجتهاد كالتقليد كالتلفيق كاإلفتاء حملمد بن
إبراىيم اٟتفناكم .دار اٟتديث ،القاىرة .الطبعة األكىل  1415ق
 1995ـ.تشنيف ا١تساعع بشرح ٚتع اٞتواعع :حملمد بن هبادر الزركشي ت
794ىػٖ .تقيق سيد عبدالعزيز كعبداهلل ربيع .عكتبة قرطبة،
القاىرة .الطبعة األكىل 1418ىػ 1998 -ـ.
تعريف الراغب ْتقيقة ا١تذىبية كا١تذاىب :حملمد عيد عباسي ،ا١تكتبة
اإلسبلعية ،عماف – األردف.
تقريب الوصوؿ إىل علم األصوؿ :البن جزم ا١تالكي ت 741ىػ.
ٖتقيق الشيخ ٤تمد ا١تختار الشنقيطي .الطبعة الثانية 1423ىػ -
2442ـ.
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التقرير كالتحبَت :ارح العبلعة احملقق ابن أعَت اٟتاج ت سنة  879ىػ،
دار الكتب العلمية بَتكت  -لبناف ،الطبعة الثانية  1443ىػ -
 1983ـ.
التقليد كأحكاعو :للدكتور سعد الشثرم .دار الوطن ،الطبعة األكىل
1416ىػ.
التمذىب ،دراسة نقدية نظرية .رسالة دكتوراة ٠تالد عساعد الركيتع.
دار التدعرية ،الرياض .الكبعة األكىل 1434ىػ 2413 -ـ.
التمهيد يف ٗتريج الفركع علن األصوؿ :لئلعاـ ٚتاؿ الدين أيب ٤تمد
عبدالرحيم بن اٟتسن األسنوم ت  772ىػٖ ،تقيق د٤4تمد
حسن ىيتو ،عاسسة الرسالة ،الطبعة الثالثة  1444ىػ 1984 -
ـ.
تيسَت التحرير :ل لعبلعة ٤تمد أعُت ا١تعركؼ بأعَت بادااه اٟتنفي
ا٠تراساين ،دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع.
ٚتع اٞتواعع يف أصوؿ الفقو :لتاج الدين ابن السبكي ت 771ىػ.
تعليق عبدا١تنعم اليل إبراىيم .دار الكتب العلمية .الطبعة الثانية
1424ىػ  2442 -ـ.
حااية ابن عابدين ( رد احملتار علن الدر ا١تختار ارح تنوير األبصار
) :حملمد أعُت ابن عابدينٖ .تقيق عادؿ عبد ا١توجود كعلي
ععوض .دار عامل الكتب .طبعة ااصة 1423ىػ  2443 -ـ.
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حااية البناين علن ارح اٞتبلؿ مشس الدين ٤تمد احمللي علن عنت ٚتع
اٞتواعع :البن السبكي دار الفكر ،بَتكت  -لبناف  1982ـ -
 1442ىػ.
حااية العطار علن ٚتع اٞتواعع :للعبلعة الشيخ حسن العطار علن
ارح اٞتبلؿ احمللي علن ٚتع اٞتواعع البن السبكي ،دار الكتب
العلمية ،بَتكت  -لبناف ،كدار الباز للنشر كالتوزيع.
حااية ا١تطيعي علن هناية السوؿ ( سلم الوصوؿ لشرح هناية السوؿ ):
حملمد ٓتيت ا١تطيعي ت 1354ىػ .عكتبة ْتر العلوـ .عصر.
الركض ا١تربع ارح زاد ا١تستقنع يف ااتصار ا١تقنع :للشيخ عنصور بن
يونس البهويت ت 1451ىػٖ .تقيق سعيد اللحاـ .دار بلنسية.
ركضة الطالبُت كعمدة ا١تفتُت :لئلعاـ النوكم ،إاراؼ زىَت الشاكيش،
ا١تكتب اإلسبلعي ،الطبعة الثالثة  1412ىػ  1991 -ـ.
ركضة الناظر كجنة ا١تناظر يف أصوؿ الفقو١ :توفق الدين بن قداعة
ا١تقدسي ت 624ىػ ٖتقيق :د4عبدالكرمي النملة ،عكتبة الراد -
الرياض ،الطبعة األكىل  1413ىػ  1993 -ـ.
سبلسل الذىب :للزركشي بدر الدين بن ٤تمد بن هبادر الشافعي ت
 794ىػٖ ،تقيق ٤تمد ا١تختار الشنقيطي .الطبعة الثانية 1423ى ػ
2442 -ـ.

- 51 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 081الجزء األول

ارح العضد علن ٥تتصر ا١تنتهن األصويل البن اٟتاجب :للقاضي
عضد ا١تلة كالدين ا١تتوىف سنة  756ىػ ،عطبوع عع حااية العبلعة
التفتازاين.
ارح الكوكب ا١تنَت يف أصوؿ الفقو :حملمد بن أٛتد بن عبدالعزيز بن
النجار الفتوحي اٟتنبلي ت سنة  972ىػٖ ،تقيق د٤4تمد
الزحيلي ،كد 4نزيو ٛتاد ،دار الفكر دعشق  1442ىػ 1982 -
ـ.
ارح الورقات لتاج الدين الفزارم ا١تعركؼ بابن الكرفاح ت 694ىػ.
ٖتقيق سارة اايف ا٢تاجرم .دار البشائر اإلسبلعية
ارح تنقيح الفصوؿ :أليب العباس أٛتد بن عبدالرٛتن الشهَت بابن
حلولو القَتكاين ا١تالكي ت 895ىػ ،عطبوع علن ىاعش تنقيح
الفصوؿ – ا١تطبعة التونسية.
ارح عنتهن اإلرادات :للشيخ عنصور بن يونس البهويت ت 1451ىػ.
ٖتقيق د عبداهلل الًتكي .دار عامل الكتب ،الرياض .الطبعة
1432ىػ.
صحيح الًتغيب كالًتىيب :حملمد ناصر الدين األلباين .عكتبة ا١تعارؼ
للنشر كالتوزيع .الطبعة األكىل 1421ىػ  2444 -ـ.
صفة الفتول كا١تفيت كا١تستفيت :تأليف :أٛتد بن ٛتداف اٟتراين اٟتنبلي،
ٖتقيق٤ :تمد ناصر الدين األلباين ،ا١تكتب اإلسبلعي ،الطبعة
األكىل 1384ىػ.
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العدة يف أصوؿ الفقو :ل لقاضي أيب يعلن ٤تمد بن اٟتسُت الفراء
اٟتنبلي سنة 458ىػٖ ،تقيق :د4أٛتد علي سَت ا١تباركي ،الطبعة
األكىل  1414ىػ  1994 -ـ.
عقد اٞتيد يف أحكاـ االجتهاد كالتقليد لئلعاـ كيل اهلل الدىلوم ت
ٖ .1176تقيق ٤تمد علي األثرم .دار الفتح ،الشارقة – الطبعة
ألكىل 1415ىػ 1995 -ـ.
فتاكل ابن الصبلح :لعثماف بن عبد الرٛتن تقي الدين ا١تعركؼ بابن
الصبلح ت 643ى ػ ٖتقيق :د .عوفق عبد اهلل عبد القادر .عكتبة
العلوـ كاٟتكم  -بَتكت  -الطبعة األكىل .1447
فتح ا١تعُت بشرح قرة العُت ٔتهمات الدين :ألٛتد ا١تليبارم الفناين.
عناية بساـ اٞتايب .دار ابن حزـ .الطبعة األكىل 1424ىػ 4
 2444ـ.
الفقيو كا١تتفقو :أليب بكر أٛتد بن ٤تمد الب دادم ت 462ىػٖ .تقيق
عادؿ العزازم .دار ابن اٞتوزم .الطبعة الثالثة 1426ىػ.
قمع أىل الزيغ كاإلٟتاد عن الطعن يف تقليد أئمة االجتهاد :حملمد
ا٠تضر الشنقيطي .عاسسة الرسالة ،الطبعة األكىل  1419ق،
 1999ـ.
قواعد األناـ يف عصاحل األناـ :للعز بن عبدالسبلـ 664ىػ .تعليق طو
عبدالرؤكؼ سعد .عكتبة الكليات األزىرية .القاىرة.
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القوؿ السديد يف بعض عسائل االجتهاد كالتقليد :حملمد بن عبدالعظيم
ا١توركمٖ .تقيق جاسم الياسُت كعدناف الركعي .دار الدعوة،
الكويت .الطبعة األكىل 1448ىػ 1988 -ـ.
كتاب العلم :حملمد بن صاحل العثيمُت ت 1424ىػ . .دار البصَتة.
األسكندرية .الطبعة األكىل 1424ىػ2443 - 4ـ.
البلعذىبية أاطر بدعة دد الشريعة اإلسبلعية :حملمد البوطي .دار
الفارايب ،دعشق1426 .ىػ.
لزكـ اتباع األئمة حسمان للفوضن الدينية :حملمد اٟتاعد .دار األنصار،
القاىرة .الطبعة الثالثة 1398ى ػ
لساف العرب :لئلعاـ العبلعة أيب الفضل ٚتاؿ الدين ٤تمد بن عكرـ بن
عنظور األفريقي ا١تصرم ،دار صادر  -بَتكت ،عكتبة العلوـ
كاٟتكم با١تدينة ا١تنورة.
ا موع ارح ا١تهذب :لئلعاـ أيب زكريا اِت بن ارؼ النوكم ت سنة
 676ىػ ،دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع.
٣تموع فتاكل ايخ اإلسبلـ ابن تيميةٚ :تع كترتيب عبدالرٛتن بن
٤تمد بن قاسم العاصمي النجدم اٟتنبلي ،كساعده ابنو ٤تمد،
عكتبة ابن تيمية لطباعة كنشر الكتب السلفية ،كعطابع الطوّتي
التجارية.
٥تتار الصحاح :تأليف الشيخ اإلعاـ ٤تمد بن أيب بكر بن عبدالقادر
الرازم ،عٍت بًتتيبو٤ :تمود ااطر ب  ،راجعتو كحققتوٞ :تنة عن
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علماء العربية ،دار الفكر  -بَتكت  -لبناف1441 ،ى ػ -
1981ـ4
عسند اإلعاـ أٛتد ت 244ىػٖ .تقيق عبداهلل الًتكي .كزارة الشاكف
اإلسبلعية.
ا١تسودة يف أصوؿ الفقو آلؿ تيميةٚ :تعها اهاب الدين أبو العباس
اٟتنبلي اٟتراين الدعشقي ت سنة  745ىػٖ ،تقيق كتعليق :أٛتد
الذركم ،دار الفضيلة ،الطبعة األكىل .2442-1422
ا١تعتمد يف أصوؿ الفقو :تأليف أيب اٟتسن ٤تمد بن علي البصرم ،ت
سنة  436ىػ ،اعتٌت بتهذيبو كٖتقيقو ٤تمد ٛتيداهلل كآاركف،
ا١تعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربيَة ،بدعشق  1384ىػ -
 1964ـ.
ا١تعيار ا١تعرب كاٞتاعع ا١ت رب عن فتاكم أىل إفريقية كاألندلس
كا١ت رب :أليب العباس أٛتد بن اِت الونشريسي ت 814ى ػ.
ٖتقيق ٤تمد حجي ،دار ال رب اإلسبلع ي1441 .ىػ 1981 -ـ.
ا١تلل كالنحل :لئلعاـ أيب الفتح ٤تمد بن عبدالكرمي الشهرستاين ت
548ىػٖ .تقيق ٤تمد فتح اهلل بدراف .دار أضواء السلف ،الرياض.
عصورة عن طبعة األزىر ،الطبعة األكىل.
ا١توافقات يف أصوؿ الشريعة :أليب إسحاؽ إبراىيم بن عوسن اللخمي
ال رناطي ا١تالكي الشاطيب ت  794ىػٖ ،تقيق :عشهور آؿ
سلماف ،دار ابن القيم ،القاىرة ،ط 1424 1ىػ.
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ا١تيزاف :لعبدالوىاب الشعراين .طبعة قدمية بدكف ععلوعات.
النبذ يف أصوؿ الفقو أليب ٤تمد علي بن أٛتد بن حزـ ت 456ىػ.
ٖتقيق ٤تمد أٛتد النجدم .عكتبة دار اإلعاـ الذىيب .الطبعة
األكىل 1414ىػ.
النظائر :لبكر بن عبداهلل أبو زيد .دار العاصمة ،الرياض .الطبعة الثانية
1423ىػ.
نيل السوؿ علن عرتقن الوصوؿ إىل علم األصوؿ :حملمد بن اِت
الواليت .بتحقيق حفيده ٤تمد عبداهلل الواليت .دار عامل الكتب.
1442ىػ 1992-ـ.
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