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  ملخص البحث

استعمل الفقھاء المتقدمین مصطلح االلتزام بكثرة في مصنفاتھم  -١
 نفسھ شیئًا غیر الزم لھ اختیارًا وتآلیفھم ، للداللة على إلزام اإلنسان

التزام تبادلي ، والثاني : ، وكانوا یطلقونھ على نوعین منھ ، األول 
 . التزام فردي : 

إیجاب اإلنسان على نفسھ أمرًا : أن التعریف الراجح لاللتزام أنھ -٢
  .جائزًا شرعًا 

مصادر االلتزام تنحصر في التصرفات التي تتم بإیجاب وقبول ،  -٣
ت التي تتم باإلیجاب المجرد عن القبول ، وأما التصرفات والتصرفا

التي تنشأ بغیر اختیار اإلنسان وإرادتھ كالفعل الضار ، والفعل النافع 
  .، والشرع ، فإنھا مصادر لإللزام ال االلتزام 

ال ی��صح اإلل��زام بم��ذھب مع��ین ف��ي الفت��وى ، ب��ل عل��ى المفت��ي أن یتح��رى م��ا    -٤
 سنة ، وفق طرق االستدالل ، الت�ي ن�ص علیھ�ا علم�اء             یشھد لھ الدلیل ، من كتاب أو      

 . أصول الفقھ في كتبھم 

  

والحمد هللا أوال و آخرًا، وصلى اهللا على نبینا محمد، وعلى آلھ وصحبھ .. ھذا 
  . وسلم
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Abstract 
Praise be to Allaah, who, by His grace, is good, and after 
Allaah has done me to complete this brief research on the 
obligation of the doctrine in education, I present it to the 
holy reader, showing the results of this research. 
١ - The advanced jurists used the term of commitment in 
many of their work and composition, to indicate the 
obligation of the person himself something is not 
necessary choice, and they were calling on two types of it, 
the first: mutual commitment, and the second: individual 
commitment. 
٢ - The most correct definition of the obligation is that: 
The man's self-affirmation is permissible in sharee'ah. 
٣ - Sources of commitment are limited to the actions 
taken in the affirmative and acceptance, and actions taken 
positively affirmation of acceptance, and actions that arise 
without the choice of man and his will, such as harmful 
action, useful action, and Sharia, are sources of obligation 
not commitment. 

  

  

٤-It is not correct to bind a specific doctrine in the fatwa. 
Rather, the mufti must investigate what the evidence 
attests to, from a book or a year, according to the methods 
of inference, which were written by the scholars of the 
fundamentals of fiqh in their books. 
 
This .. Praise be to God first and last, and God bless 
our Prophet Muhammad, and his family and companions.
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حمة للعالمین ، و على      الحمد هللا رب العالمین ، والصالة والسالم على المبعوث ر
  : أما بعد .            آلھ وصحبھ و من نھج نھجھ إلى یوم الدین 

    فإن كت�ب أص�ول الفق�ھ تمتل�ئ بالح�دیث ع�ن حك�م االلت�زام بالم�ذھب ، وذل�ك                
ضمن الحدیث عن االجتھاد والتقلید ، وآداب المفتي والمستفتي ، لك�ن م�سألة اإلل�زام            

كم أو من ینیبھ ، بإلزام الناس مذھبًا معینًا فإن حدیثھم بالمذھب ، بمعنى أن یقوم الحا
قلیل في ھذا الباب ، و أكثر ما تثور ھذه المسألة عندھم ؛ حینما یروون ق�صة اإلم�ام              
مالك رحمھ اهللا تعالى م�ع أب�ي جعف�ر المن�صور ، حینم�ا أل�ف اإلم�ام رحم�ھ اهللا تع�الى                   

نعھ اإلمام مالك رحمھ اهللا ، ونص كتاب الموطأ ، وأراد الخلیفة حمل الناس علیھ ، فم
إن�ي عزم�ت أن     :  أن أب�ا جعف�ر ق�ال ل�ھ           ((:القصة كما رواھا القاضي عیاض كما یلي        

أكتب كتبك ھذه نسخًا ، ثم أبعث إلى كل مصر من أم�صار الم�سلمین بن�سخة ، آم�رھم       
بأن یعملوا بما فیھا ، و ال یتعدوھا إل�ى غیرھ�ا م�ن ھ�ذا العل�م المح�دث ، ف�إنني رأی�ت            

  . أصل العلم ، روایة أھل المدینة وعملھم 
فقلت یا أمیر المؤمنین ال تفعل ، فإن الن�اس ق�د س�بقت لھ�م أقاوی�ل ، و س�معوا          
أحادیث و روایات ، و أخذ كل ق�وم بم�ا س�بق إل�یھم ، و عمل�وا ب�ھ و اس�تدلوا ل�ھ م�ن                

 و غی��رھم ، و إن ردھ��م عم��ا اعتق��دوا ش��دید ، ف��دع    اخ��تالف أص��حاب رس��ول اهللا  
  . اس و ما ھم علیھ و ما اختار أھل كل بلد ألنفسھم الن

  .) ١( ))لو طاوعتني على ذلك ألمرت بھ : فقال 
  . ومن یذكر ھذه القصة یستشھد بھا على عدم جواز اإللزام مطلقا 

ورأیت أن الحاجة ماسة في أیامنا ھذه ، إلى بحث الموض�وع ، بحث�ًا یستق�صي        
رتب علیھ من مصالح ومفاس�د ، وم�ا یبن�ي عل�ى     فیھ الباحث اإللزام بالمذھب ، وما یت      

  . ھذا الترتیب من أحكام 
  . وھل اإللزام ، مناف للحریة التي ینادي بھا العالم الیوم ؟ 

أن أظھر المجاالت التي ینبغي البحث عن حكم اإللزام بالمذھب فیھا،  : وبدا لي   
  . ھي اإللزام بالمذھب في الفتوى 

مخت��صر ، و ال��ذي أرج��و أن یك��ون ن��واة لبح��ث    فك��ان أن كتب��ت ھ��ذا البح��ث ال
  . أكثر استقصاء یلیق من حیث حجمھ ومحتواه بالقضیة التي یناقشھا 

                                                           

 ) .١٩١/ ١(ترتیب المدارك للقاضي عیاض )  ١(
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  : وقد قسمت ھذا البحث إلى 
  :  مبحثین     

  .شرح مفردات العنوان : المبحث األول 
  :وفیھ أربعة مطالب 

  :تعریف اإللزام : المطلب األول 
  .للغة اإللزام في ا: المسألة األولى 
  . اإللزام في االصطالح : المسألة الثانیة 

  تعریف المذھب: المطلب الثاني 
  .المذھب في اللغة : المسألة األولى 
  . المذھب في االصطالح : المسألة الثانیة 

 تعریف الفتوى لغة واصطالحا: المطلب الثالث 
  .الفتوى في اللغة : المسألة األولى 
  . االصطالح الفتوى في: المسألة الثانیة 

  معنى اإللزام بالمذھب في الفتوى: المطلب الرابع 
  اإللزام بالمذھب في الفتوى: المبحث الثاني 

          
  .وختمت ھذا البحث بخاتمة بینت فیھا أبرز نتائجھ 

  .ھذا وأسأل اهللا تعالى أن ینفع بھ وأن یجعلھ خالصا لوجھھ الكریم 
  

  محمد بن إبراھیم السعیدي :               د                                     
                                                                مكة المكرمة
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ل أل   لمبح 

لعن    .ش مف 

ال  بعة م   :فيه 

ل  أل ل  إلل : لم ي    :تع

لى  أل للغة : لمسألة    .إلل في 

لثانية  ال : لمسألة  الص   .إلل في 

لثاني  ل  ه: لم لم ي    تع

لى  أل للغة : لمسألة  ه في    .لم

لثانية  ال : لمسألة  الص ه في    .لم

لثال  ل  الحا: لم ص لقضا لغة  ي   تع

لى  أل للغة : لمسألة    .لقضا في 

لثانية  ال : لمسألة  الص   .لقضا في 

بع ل ل  لقضا : لم ه في  إلل بالم   معنى 
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ب اطولا  

  رف ازام

لى  أل للغة : لمسألة    : إلل في 

الالم والزاء والمیم أصٌل واحد صحیح ، وأصلھ َلِزَم الشيَء َیْلَزُمُھ َلْزَمًا وُلُزْوَمًا   
 التزم الشيء یلتزمھ التزامًا، واسم وِلَزاَمًا َوِلَزاَمًة َوُلْزَمًة َوُلْزَماَنًا ، وھو مصدر الفعل  

   .)١(َمْلُزوٌم : الِزٌم ، واسم المفعول : الفاعل منھ 
   .)٢("العذاب المالزم للكفار : واللَِّزام :" جاء في معجم مقاییس اللغة 

َلِزَمھ ال�شَّيُء َیْلَزُم�ُھ   : یقال . وااللتزام یدلُّ على مصاَحبة الشَّيء بالشَّيء دائمًا        
إذا ثب�ت ودام    : َل�ِزَم ال�شيء یل�زم لزوم�ًا         : وذ من الثبوت والم�داوة ، یق�ال         وھو مأخ . 

: ثابتا ودائم�ا ، والت�زم األم�ر       : وألزمتھ باألمر جعلتھ الزما ، ، أي        . علیھ ولم ُیَفاِرَقُھ    
   . )٣(أي أوجبھ على نفسھ 

أي  : أوجب�ھ علی�ھ ، وألزم�ھ إی�اه فألتزم�ھ ، وَرُج�ٌل ُلَزَم�ةٌ               : وألزم فالنًا ال�شيء     
  )٤(. َیْلَزُم الشَّيَء فال ُیَفاِرُقُھ 

ھو : اعتنقھ ، فھو ملتزم ، والُمالِزم : االْعِتَناُق ، والتزمھ: َوااللِتَزاُم 
   . )٥(الُمَعاِنق

یا رسول اهللا الرجل منا یلقى أخاه أو صدیقھ أینحني لھ ؟ : (( وفي الحدیث 
   .)٦())نعم:یأخذ بیده ویصافحھ؟ قالف: قال. ال : فیلتزمھ ویقبلھ؟ قال: قال. ال :قال

الُمْلَتَزم ، على وزن ُمْفَتَعل ؛ : ومنھ یقال لما بین باب الكعبة والَحَجِر األسود 
  . یضمونھ إلى صدورھم: ألن الناس یعتنقونھ ، أي 

أي : حججتھ ، ولزمھ المال أي وجب علیھ ، وَلِزَمھ الطالق         : وألزمت خصمي   
   .) ٧(وجب حكمھ وھو قطع الزوجیة

الثب�وت عل�ى ال�شيء وال�دوام        : معن�اه : مما تقدم یتبین لنا أن االلت�زام ف�ي اللغ�ة          
  .واإلیجاب على النفس حقیقة ، وعلى االعتناق مجازًا . وعدم مفارقتھ بعد اعتناقھ 

  
                                                           

) ١٤٩٤ص ( ، القاموس المحیط  ) ٢١١ص( ، المصباح المنیر  ) ٧/٤٠٢٧( لسان العرب ) ١(
  ) .٨٢٣ص( ،  المعجم الوسیط  ) ٩/٥٩( ج العروس ، تا

 ).٥/٢٤٥( ابن فارس ) ٢(
 ).١٤٩٤ص ( ، القاموس المحیط  )٢/١٦٦( أساس البالغة ) ٣(
) ١٤٩٤ص ( ، القاموس المحیط  ) ٢١١ص( ، المصباح المنیر  ) ٧/٤٠٢٧( لسان العرب ) ٤(

  ) .٨٢٣ص( ،  المعجم الوسیط  )٩/٥٩( ، تاج العروس 
 ).١٤٩٤( ، القاموس المحیط )٢/١٦٧( ساس البالغة أ) ٥(
 ).٢٨٧١(باب ما جاء في المصافحة ، الترمذي ، كتاب االستئذان ) ٦(
لسان العرب ، ) لزم )(٥/٢٠٢٩(، الصحاح  )٤٥٠ص(المفردات في غریب القرآن : انظر ) ٧(

ج ، تا)١٤٩٤ص(القاموس المحیط ، ) لزم) (١/٥٥٢( ، المصباح المنیر ) ٧/٤٠٢٧(
  ).٨٢٣ص(المعجم الوسیط ، )٢٤٥ /٥(،  مقاییس اللغة البن فارس  )٩/٥٩(العروس 
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لثانية  ال : لمسألة  الص  :إلل في 

 اإلن�سان نف�سھ     استعمل الفقھاء المتقدمین مصطلح االلتزام ، للداللة على إل�زام         
شیئًا غیر الزم لھ اختیارًا ، ومن خالل التتبع نجدھم یطلقونھ ویریدون بھ نوعین من       

  :االلتزامات
االلتزام التبادلي ، وھو الذي یق�ع ب�ین ط�رفین ، حی�ث ُین�شئ ك�ل         : النوع األول   

طرف التزامًا على نفسھ اختیارًا لمصلحة الطرف اآلخر ، كما في االلتزام�ات الناش�ئة              
ن عق��د البی��ع ،حی��ث یعتب��ر الب��ائع ملتزم��ًا بم��ا یتعل��ق ب��المبیع ال��ذي انتقل��ت ملكیت��ھ     ع��

للمشتري، وملتَزمًا لھ فیما یتعلق بالثمن الذي انتقلت ملكیتھ ل�ھ ، والم�شتري ملتزم�ًا           
فھذا النوع من االلتزام بمعنى عقود المبادالت التي تنشأ  . بالثمن ، ملتزمًا لھ بالمبیع      

تشمل عقودا متع�ددة ك�البیع ، واإلج�ارة ، واالست�صناع، والمزارع�ة              بین المتعاقدین و  
  . والمساقاة، والمضاربة ، والزواج ، والخلع ، وحوھا 

وق��د وج��د م��ن الفقھ��اء م��ن یف��سر العق��د بأن��ھ الت��زام المتعاق��دین ، أو ارتب��اط         
ْلَتِزَم ِللَِّھ ُقْرَبًة   َمْعَنى النَّْذِر ، ُھَو َأْن یَ     " التزامي بین اإلیجاب والقبول ،جاء في الفروع        

، َلِزَمُھ اْلَوَفاُء ، َوِھَي َعْقٌد َوَعْھٌد َوُمَعاَھَدٌة ِللَّ�ِھ ، َألنَّ�ُھ اْلَت�َزَم ِللَّ�ِھ َم�ا َیْطُلُب�ُھ اللَّ�ُھ ِمْن�ُھ ،            
ُمَتَعاِق�َدْیِن ِلآلَخ�ِر   َوِإْن َتَضمََّنْت َمْعَنى اْلُعُقوِد الَِّتي َبْیَن النَّاِس ، َوُھَو َأْن َیْلَتِزَم ُك�لٌّ ِم�ْن الْ            

   . )١(" َما اتََّفَقا َعَلْیِھ 
  االلتزام الفردي : النوع الثاني 

وھو االلتزام الصادرة من طرف واحد ، حیث یلزم اإلنسان نف�سھ أم�رًا اختی�ارًا        
  . دون أن یتحمل الطرف اآلخر أي التزامات 

، حت�ى ق�صر االلت�زام    وھذا النوع من االلتزام ھو األشھر بین الفقھاء إذا أطلق     
علیھ ، ولذا شاع عندھم مفھومھ في العقود التي موضوعھا التبرع�ات ، حی�ث یك�ون              
التملی��ك فیھ��ا م��ن غی��ر مقاب��ل كعق��د الھب��ة ، وال��صدقة والوص��یة ، والوق��ف واإلع��ارة  

 ، )٢(الت��زام م��ال تبرع��اً : والن��ذر، وال��ضمان والكفال��ة، فنج��دھم یعرف��ون ال��ضمان بأن��ھ  
: مدلول االلتزام لغ�ة  : "  ، قال الحطاب المالكي  )٣(التزام قربة   : نھ  ویعرفون النذر بأ  

، وأما في عرف الفقھاء فھو إلزام الشخص    ... إلزام الشخص نفسھ ما لم یكن الزمًا        
 ، )٤(" نف��سھ ش��یئًا م��ن المع��روف مطلق��ًا أو معلق��ًا عل��ى ش��يء فھ��و بمعن��ى العطی��ة      

لحبس ، والعاریة ، والعمرى ، والعریة     فدخل في ذلك الصدقة ، والھبة، وا      : " ویقول
، والمنحة، واإلرفاق ، واإلخدام، واإلسكان ، والن�ذر إذا ك�ان غی�ر معل�ق ، وال�ضمان                    

  )٥(" وااللتزام بالمعنى األخص 
  : وقد توسع المالكیة في مفھوم ھذا النوع من االلتزام فجعلوه نوعان 

                                                           

 ).١٠/٤٥٢(الفروع ) ١(
 ).٦/٤٤٥( المغني ) ٢(
 ).٨/٤٥٩(المجموع ) ٣(
 ).٦٨ص(تحریر الكالم في مسائل االلتزام ) ٤(
 ).٧١ص(تحیر الكالم في مسائل االلتزام ) ٥(
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 دال علی�ھ أو م�ا یق�وم    إلزام الشخص نفسھ شیئًا من المعروف ب�أي لف�ظ         : األول
  . مقامھ من إشارة أو نحوھا 

إلزام الشخص نف�سھ ش�یئًا م�ن المع�روف بلف�ظ االلت�زام ، وھ�ذا أخ�ص           : الثاني  
  .من سابقھ ، حیث أنھ نوع من أنواع العطیة 

وقد صنف الفقیھ المالكي الحطاب مؤلفًا مستقًال في ذلك سماه تحریر الكالم في 
  .ماھیة االلتزام ، وأركانھ ، وأنواعھ ومسائلھ بّین فیھ . مسائل االلتزام 

إلزام الشخص نفسھ ش�یئًا م�ن المع�روف    : " وقد عرف الحطاب االلتزام بقولھ     
    .)١(" مطلقًا أو معلقًا على شيء 

ومم��ا س��بق یتب��ین لن��ا أن االلت��زام ق��د ی��تم ب��الملتزم وح��ده ، وھ��و م��ا ن��سمیھ         
ي ؛ ألن الت�زام الح�ق بإن�شاء العق�د ،            وقد یحت�اج لوج�ود ط�رف ث�ان        . بااللتزام الفردي   

والعق��د ال ی��تم إال باإلیج��اب والقب��ول ، والقب��ول یحت��اج إل��ى قاب��ل ، وھ��ذا م��ا ن��سمیھ        
  . بااللتزام التبادلي 

ومن التعریفات االصطالحیة الحدیثة لاللتزام ما عرفھ بھ األستاذ الدكتور أحمد           
لتصرف االختی�اري ال�ذي ین�شئ    ط ا: االلتزام ھو :  حیث قال – رحمھ اهللا   –أبو سنھ   

حق��ًا ، كعق��د ال��زواج وال��رھن أو ینقل��ھ عق��د البی��ع والحوال��ة ، أو ینھی��ھ كإقال��ة البی��ع     
والطالق أو یسقطھ كاإلبراء عن الدین سواء أكان نافعًا أم ضارًا ، وسواء أكان الحق     

   .)٢(" عینیًا أم ثابتًا في الذمة 

ب اطا  

  رف اذب

أل للغة : لى لمسألة  ه في    : لم

من مادة  َذَھَب ، وھو المكان الذي ُی�ذھب إلی�ھ ، وُنق�ل إل�ى          : المذھب في اللغة    
  .)٣(ذھبُت مذھب فالن أي قصدُت قصده واتخذت طریقتھ: المعتقد والطریقة ، وُیقال

  .ذھب إلى قول فالن ، أي توجھ إلیھ وأخذ بھ : وذھب بمعنى توجھ ، یقال 
أي  : وذھ�ب ف�ي ال�دین م�ذھبا ً    .  أي قصد قصده وطریقتھ: وذھب مذھب فالن 

  .الطریقة : رأى فیھ رأیاً  أو أحدث فیھ بدعة والمذھب 
   . )٤(المعتقد الذي یذھب إلیھ صاحبھ: أیضاً   والمذھب

لثانية  ال : لمسألة  الص ه في    :     لم

  . لكلمة مذھبال یبعد المعنى االصطالحي للمذھب الفقھي عن المدلول اللغوي 

                                                           

 ).٦٨ص(تحریر الكالم في مسائل االلتزام ) ١(
 ).٢٠٠ص(نظریة الحق ، لفھمي أبو سنة ) ٢(
؛ لسان )ذ ھـ ب /١( ؛ المصباح المنیر للفیومي )ذ ھـ ب / ١(القاموس المحیط للفیروز أبادي ) ٣(

 ).ذ ھـ ب / ١( العرب البن منظور 
  . )١/٣١٦( المعجم الوسیط ) ٤(



 - ٤٥٦١ -

أن المعن�ى اللغ�وي نق�ل       ] م١٠٩٨:ت[وقد ذكر الشیخ أحم�د ب�ن محم�د الحم�وي          
   .)١(إلى معناه في عرف الفقھاء

 - یعن�ي الم�ذھب   -وأص�لھ  : " وقال العالمة ابن حجر الھیتمي رحمھ اهللا تعالى   
مكان الذھاب ثم استعیر لما ی�ذھب إلی�ھ م�ن األحك�ام ت�شبیھا للمعق�ول بالمح�سوس ث�م              

 ، أي ال�راجح فیھ�ا ف�ي    )٢() على الراجح ومنھ ق�ولھم الم�ذھب ف�ي الم�سألة ك�ذا        غلب  
  .المذھب كذا

أنھ لما كانت الفروع االجتھادیة غالبا خفی�ة بعی�دة المن�ال            : ووجھ ھذا النقل ھو   
ش��بھت إدارة ال��ذھن الس��تخراج حكمھ��ا بم��ن ی��ذھب إل��ى المك��ان الح��سي البعی��د ال��ذي    

  .ي العادةیواجھ الذاھب إلیھ مشقة وجھدا ف
م�ا اخ�تص ب�ھ المجتھ�د م�ن      : وقد عرفھ ال�شیخ أحم�د ب�ن محم�د الحم�وي بأن�ھ             

  . )٣(األحكام الشرعیة الفرعیة االجتھادیة المستفادة من األدلة الظنیة
ُیخرج آراء المجتھد في القضایا العقدی�ة م�ن      : والمالحظ على ھذا التعریف أنھ      

  .بالفرعیة : حكام الشرعیة مدلول المذھب الفقھي ، وھذا مفھوم تقییده األ
االجتھادی��ة ، یخ��رج ب��ھ األحك��ام الثابت��ة بالن��صوص ذات الدالل��ة    : كم��ا أن َقْی��د 

  .)٤(المحكمة
الم�ستفادة م�ن األدل�ة الظنی�ة ، فیظھ�ر أن�ھ یعن�ي األدل�ة الظنی�ة م�ن                     : أما قول�ھ    

 حی��ث الدالل��ة ، ال الظنی��ة م��ن حی��ث الثب��وت ، ألن ال��دلیل إذا ك��ان قطع��ي الثب��وت ظن��ي 
  :الدالل�ة، فھ�و م�ن األدل�ة الت�ي یج��وز االجتھ�اد ف�ي داللتھ�ا ، و ذل�ك كق�ول اهللا تع��الى           

، فإنھ�ا قطعی�ة   )٥(  َیا َأیَُّھا الَّ�ِذیَن آَمُن�وا ِإَذا ُقْم�ُتْم ِإَل�ى ال�صَّالِة َفاْغ�ِسُلوا ُوُج�وَھُكْم             
  . الثبوت ، لكن داللتھا على اشتراط النیة في الوضوء ظنیة 

  .نیة الثبوت قطعیة الداللة ، فال محل حینئذ لالجتھاد في داللتھا أما األدلة ظ
وعندي ، أن التعری�ف ال�ذي اخت�اره الحم�وي ، ال ینطب�ق عل�ى تعری�ف الفقھ�اء          
للم��ذھب كم��ا ظ��ن ، إذ إن دالل��ة الم��ذھب ال تنح��صر ف��ي فت��اوى المجتھ��د ، ب��ل ت��شمل   

ت ع��ن أحم�د رحم��ھ  جمی�ع الم�روي عن��ھ ف�ي الم�سألة الواح��دة وإن اختل�ف ؛ كالروای�ا      
فت�اوى كب�ار تالمی�ذه ، إذا اعتم�دھا     : ، كم�ا ت�شمل   )١( ، والروایات ع�ن ال�شافعي      )٦(اهللا

                                                           

  ).١/٣٠(غمز عیون البصائر للحموي ) ١(
 ).١/٣٩( حجر تحفة المحتاج البن ) ٢(
  ).١/٣٠(غمز عیون البصائر للحموي ) ٣(
وال نسخا ، وال تخصیصا ، الفظ الذي دل بصیغتھ على معناه داللة ال تحتمل تأویال : المحكم ھو) ٤(

أصول  .  وَلا َتْقَبُلوا َلُھْم َشَھاَدًة َأَبدًا : قولھ تعالىَ : ومثالھ  ، في حال حیاة النبي ، 
 .) ١/١٦٥(السرخسي 

 ) .٦(من اآلیة : سورة المائدة) ٥(
وقد ، أقوال اإلمام أحمد رواھا عدد من تالمیذه كحنبل واألثرم  وأبي داود ومھنا وغیرھم ) ٦(

ولعلماء الحنابلة أقوال في طرق ، تختلف فتوى اإلمام أحمد في مسألتین یظھر تشابھھما
، المسودة ، تین والوجھین كتاب الروای: انظر . الجمع أو الترجیح بین ھذه الروایات  

 .ابن تیمیة  ) ٥٢٧(
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كبار علماء المذھب وإن خالفت ما ذھب إلیھ اإلمام ، كم�ا ھ�و ال�شأن ف�ي فت�اوى أب�ي                  
األظھ�ر ف�ي الم�ذھب      : ، كما یطلق الم�ذھب أی�ضا عل�ى          )٢(حنیفة وصاحبیھ رحمھم اهللا   

: ، كم�ا ی��دخل ف�ي الم�ذھب أی��ضا    )٤(م�سائل المخرج�ة عل��ى أق�وال اإلم�ام    ، وال)٣(الواح�د 
أقوال المجتھ�د ف�ي القواع�د األص�ولیة ، الت�ي ینطل�ق منھ�ا ف�ي فھم�ھ لألدل�ة ، وك�ذلك                 

فتاوى علماء المذھب في النوازل التي ال فتوى لإلم�ام فیھ�ا     : یدخل في المذھب أیضا     
  . )٥(ك اإلمام، وإنما یبني العلماء النظر فیھا على أصول ذل

وعلى ذلك فالمذھب یختلف من طور إل�ى ط�ور ، فتج�د أن المعتم�د للفت�وى ف�ي         
الق�رون األول�ى م�ن ن��شوء الم�ذھب ، غی�ر المعتم�د ف��ي الق�رون المتوس�طة ، والث��اني         

  .)٦(أیضا غیر المعتمد في القرون المتأخرة ، وھو أمر تتفق فیھ المذاھب األربعة
األن���سب للم���ذھب ف���ي الع���رف ال���سائد ب���ین إن التعری���ف : وب���ذلك یمك���ن الق���ول

اسم جامع الجتھادات إمام من األئمة ، واألصول والقواعد التي ینطلق منھ�ا            : الفقھاء
في اجتھاداتھ ، واألوجھ والتخریجات التي ینقلھ�ا أص�حابھ، واجتھ�ادات أص�حاب ھ�ذا                

لم�اؤه  اإلمام، التي یبنونھا على أصولھ وقواعده ، والمعتمد في كٍل ھو م�ا ی�صطلح ع                
  . على اعتماده

وحین نتتب�ع عب�ارات الفقھ�اء ف�ي كت�بھم ، نج�د أنھ�م ال یعن�ون بالم�ذھب أق�وال               
اإلمام وحسب ، بل یطلقون المذھب على كل ما تقدم ، مما یؤكد انطباق ھذا التعری�ف        

  .على ما تعارف العلماء على تسمیتھ بالمذھب 

  اطب اث

طوا  ءف ار  

لى لمسألة  للغة : أل   : إلفتا في 

                                                                                                                                                      

ویقع في روایتھم عنھ بعض ، كتب الشافعي وأقوالھ رحمھ اهللا رواھا عنھ عدد من تالمیذه ) ١(
االختالف وعلماء الشافعیة یرجحون ما رواه المزني والبویطي والربیع المرادي على ما 

  ).١/٦٨(المجموع للنووي ، رواه غیرھم 
  ).١/٤٩(بن عابدین حاشیة ا) ٢(
المجموع ، أقوال أصحاب اإلمام المخرجة على أصولھ والمستنبطة من قواعده : األوُجھ ) ٣(

 ).٦٥/ ١(للنووي 
، نقل الحكم الذي أفتى بھ اإلمام من مسألة إلى ما یشبھھا والتسویة بینھما فیھ : التخریج ) ٤(

  ).١/٦(اإلنصاف في معرفة الراجح من مسائل الخالف للمرداوي 
 ).١/٤٠( حاشیة العدوي ) ٥(
: علي: د .أ: المذھب عند الحنفیة : انظر في أطوار المذاھب والكتب المعتمدة في كل عصر ) ٦(

محمد إبراھیم ؛ المدخل إلى : علي : د.أ، محمد إبراھیم ؛ اصطالح المذھب عند المالكیة 
،  اإلمام أحمد بن حنبل فھد بن عبداهللا ؛ المدخل إلى مذھب:الحبیشي ، مذھب الشافعي 

 .عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى : بدران 
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كلمة تتكون من حرف الفاء والتاء وحرف المعتل ، وھو اسم مصدر : الفتوى 
: یقال . والجمع الفتاوى والفتاوي . بمعنى اإلفتاء، من أفتى العالم إذا بین الحكم 

   .)١(أفتیتھ َفْتوى وفتیا ، إذا أجبتھ عن مسألتھ
تحاكموا إلیھ وارتفعوا : وتفاتوا إلى فالن، تبیین المشكل من األحكام : والفتیا 
أفتیت فالنًا رؤیا رآھا ، إذا َعَبَرتھا لھ : ویقال. التخاصم : والتفاتي .  إلیھ في الفتیا 

    .)٢( َیا َأیَُّھا اْلَمُأل َأْفُتوِني ِفي ُرْؤَیاي : ، ومنھ قولھ تعالى حاكیًا عن ملك مصر 
: وأفتاه في األمر ، أي وضع اإلفتاء ، والفتیا والفتوى ؛ اسمان یوضعان م

  . أبانھ لھ ، واستفتیتھ فأفتاني إفتاًء 
َوَیْسَتْفُتوَنَك ِفي  :  ومنھ قولھ تعالى  . )٣(ما أفتى بھ الفقیھ: والفتیا والفتوى

  . )٤( النَِّساء ُقِل الّلُھ ُیْفِتیُكْم ِفیِھنَّ
وفي الحدیث الشریف الفتوى ، : إذا أجابھ ، واالسم : وأفتاه في المسألة یفتیھ 

: أي  ، )٥())اإلثم ما حاك في صدرك، وإن أفتاك الناس وأفتوك  : ((  عن النبي
  . )٦(وإن جعلوا لك فیھ رخصة وجوازًا 

لثانية  ال : لمسألة  الص   :إلفتا في 

  : عرفت الفتوى اصطالحا بتعاریف عدة ، منھا 
  .)٧("اهللا تعالى ، في إلزام ، أو إباحة إخبار عن حكم : " عرفھا القرافي بأنھا 

    .)٨("إخبار بحكم شرعي من غیر إلزام : " وعرَّفھا الحطاب بأنھا  
   .)١٠ ("بیان حكم المسألة : "  اإلفتاء بأنھ )٩(وعرف الجرجاني

                                                           

ل�سان الع�رب ، محم�د ب�ن مك�رم ب�ن منظ�ور األفریق�ي         )   ١٥/١٤٥(لسان الع�رب الب�ن منظ�ور     ) ١(
المصباح المنیر في غری�ب  . ١٩٩٢ -١٤١٤الطبعة الثالثة سنة ، المصري ، دار صادر بیروت 

 . لبنان –بیروت ، المكتبة العلمیة  ، الجزء األول، شرح الكبیر لعلي المقرئ 
 ٤٣: سورة یوسف) ٢(
 )  .١٥/١٤٥(لسان العرب البن منظور ) ٣(
 ١٢٧اآلیة : سورة النساء ) ٤(
والح�دیث م�شھور ح�سنھ الن�ووي ، ینظ�ر      . وغیره بألفاظ متقارب�ة ) ١٧٥٤٥(رواه اإلمام أحمد   ) ٥(

 رجب الحنبلي، دار المعرف�ة  بی�روت       جامع العلوم والحكم، أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن         
" ص���حیح الترغی���ب"وح���سنھ ال���شیخ األلب���اني ف���ي ). ٢٥١ / ١(ھ���ـ ١٤٠٨، الطبع���ة األول���ى 

)٢/١٥١. ( 
 ) .٣/٧٧٨(النھایة في غریب الحدیث البن األثیر ) ٦(
 ).٤/٥٣(الفروق للقرافي ) ٧(
    ) .٣٢/ ١(مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل ) ٨(
القاھر بن عبد الرحمن الجرجاني، نحوي ومتكلم على مذھب األشعري ، فقیھ       الشیخ عبد   : ھو  ) ٩(

على مذھب الشافعي ، من م�صنفاتھ ف�ي النح�و، المغن�ي ف�ي ش�رح اإلی�ضاح ، وكت�اب العوام�ل                     
 ) .٢٤٢ / ٣(ینظر طبقات الشافعیة الكبرى . ھـ٤٧١المائة وغیرھا ، توفي سنة 

/ ھ�ـ  ١٤٢٨ بیروت ، الطبعة األول�ى ،    –ار المعرفة   التعریفات ، علي بن محمد الجرجاني ، د       ) ١٠(
 ).٣٥ص (م ٢٠٠٧
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إخبار بحكم اهللا تعالى ، عن دلیل شرعي : " وعرفھ محمد سلیمان األشقر بأنھ
   .)١"(نازل ، لمن سأل عنھ ، في أمر 

ما یخبر بھ المفتي ، جوابا لسؤال أو بیانا لحكم من : " وعرفھا التركي بأنھا 
  . )٢("األحكام ، وإن لم یكن سؤاال خاصا 

ومن خالل ما تقدم یتبین لنا أن المعنى االصطالحي لإلفتاء یت�شابھ م�ع المعن�ى                 
د بك�ون الم�سألة   أن المعنى االص�طالحي مقی�  : اللغوي ، مع فارق واحد بینھما ، وھو     

  .شرعیة فقط

راب اطا  

   ازام ذب  اء

اإلل�زام ، والم�ذھب ، یت�ضح أن         : بعد التعریف اللغ�وي واالص�طالحي لمفردت�ي         
اإلجابة عن حكم ال�زام الن�اس وإثب�اتھم عل�ى م�ذھب واح�د       : المقصود بھذا البحث ھو    

  .من المذاھب الفقھیة 
  

  .دید في القول والعمل وأسأل اهللا تعالى التس
  
  

                                                           

 ) .٩ص (الفتیا ومناھج اإلفتاء، لألشقر ) ١(
الطبع�ة  ، مؤس�سة الرس�الة   ، أصول مذھب اإلم�ام أحم�د لل�دكتور عب�د اهللا عب�د المح�سن الترك�ي            ) ٢(

 .م ١٩٩٦- ه ١٣١٦ سنة -الرابعة 
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  املبحث الثاني

  اإللزام باملذهب يف الفتوى              

  :   اإللزام بالمذھب في الفتوى 
      حین نتتبع كتب أصول الفقھ في القدیم والحدیث ، ال نجد أن مسألة حك�م اإلل�زام            

كت�ب  بمذھب مع�ین ف�ي الفت�وى مث�ارة عن�دھم أص�ال ، ف�ضال ع�ن أن یختلف�وا فیھ�ا ، ف                     
األصول حین تتحدث عن أحكام المفتین والمستفتین ، تقسم الناس إلى مجتھ�د ومقل�د              

  . إلى عالم دون مرتبة االجتھاد یقلد مجتھدا ، وإلى عامي : ، والمقلد
 قوال بإلزامھ باجتھاد غی�ره ب�ل   -ممن اطلعت على كتبھم-   أما المجتھد فلم یذكر أحد  

نظر في األدلة ، والقول بما یوافق الدلیل ،  قال  الجمیع متفقون على أنھ یجب علیھ ال
وھ�م  . ثم اعل�م أن المخاط�ب باالجتھ�اد ، أھل�ھ    ]: "  ھـ٤٨٩:ت[أبو المظفر السمعاني  

العلم��اء دون العام��ة ، ف��إذا نزل��ت بالع��الم نازل��ة ، وج��ب علی��ھ طلبھ��ا ف��ي الن��صوص      
ره ، وف��ي  ، وإق��راوالظ��واھر ، ف��ي منطوقھ��ا إل��ى مفھومھ��ا ، وم��ن أفع��ال الرس��ول 

إجماع علماء األمصار ، فإن وجد في شيء من ذلك ما یدل علی�ھ ق�ضى ب�ھ ، وإن ل�م         
یجده ، طلبھ ف�ي األص�ول والقی�اس علیھ�ا ، وب�دأ ف�ي طل�ب العل�ة ب�النص ، ف�إن وج�د                
التعلیل منصوصا علیھ عمل بھ ، فإن لم یجد في النص ، عدل إلى المفھ�وم ، ف�إن ل�م              

 في األصول في ذل�ك الحك�م ، والم�ؤثر م�ا بین�اه م�ن        یجد ، نظر في األوصاف المؤثرة     
إن عرضت لھ واقعة ق�د اجتھ�د فیھ�ا ، ف�ال یج�وز أن یقل�د         :  واتفقوا على أنھ     )١( "قبل

غیره ، وإن عرضت لھ واقعة لم یسبق وأن اجتھد فیھا ، فجم�اھیر العلم�اء عل�ى أن�ھ      
 عل�ى المجتھ�د بفت�وى     ، ف�إذا تحق�ق أن�ھ ال إل�زام       )٢(یجب علیھ االجتھ�اد وال یقل�د أح�دا        
  .فمن باب أولى أن ال یلزم بمذھب 

   إال أن ع��ددا م��ن العلم��اء ف��ي الع��صور الفقھی��ة المتوس��طة والمت��أخرة ، رأوا خل��و     
أع���صارھم م���ن المجتھ���دین ، ول���ذلك ألزم���وا العلم���اء باتب���اع أح���د الم���ذاھب األربع���ة  

أن م�ن رأى  ال�ذي ن�ص عل�ى       ] ھ�ـ ٥٠٥:ت[المستقرة ، ومن ھؤالء أبو حامد الغزالي        
 ، و أب��و )٣(ض��عف ق��ول إمام��ھ ، فإن��ھ ال یتج��اوزه إل��ى غی��ره وال ین��اظر لل��دفاع عن��ھ    

منذ دھر طویل طوي بساط المفتي : " قال رحمھ اهللا ] ھـ٦٤٣:ت[عمرو بن الصالح 
المستقل المطلق ، والمجتھد المستقل ، وأف�ضى أم�ر الفت�وى إل�ى الفقھ�اء المنت�سبین                  

  . )٤(  " إلى أئمة المذاھب المتبوعة
ول��م یب��ق الی��وم إال ھ��ذه الم��ذاھب   ]: (( ھ��ـ٧٤٨:ت[     وق��ال ش��مس ال��دین ال��ذھبي   

األربعة وقّل من ینھض بمعرفتھا كما ینبغي ، فضال عن أن یكون مجتھ�دا ، و انقط�ع        

                                                           

  ) .٢/٣٠٢( قواطع األدلة في األصول للسمعاني )  ١(
  ) .٦/٢٨٥(البحر المحیط للزركشي )  ٢(
  ) .١/٤٣(إحیاء علوم الدین للغزالي )  ٣(
  ).١/٢٩(أدب المفتي والمستفتي البن الصالح )  ٤(
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أتباع أبي ثور بعد الثالثمائة ، و أصحاب داود إال القلیل ، وبقي مذھب ابن جریر إلى          
  .)١ ())ما بعد األربعمائة 

أنھ یجب على العالم االلتزام بم�ذھب مع�ین م�ن ھ�ذه األربع�ة ،      :      والزم ھذا القول   
ألن أھلیة النظر في األدلة تكاد تكون منعدمة ف�یمن بع�دھم ، وھ�م ی�روون لالست�شھاد        

عزم على ت�ألیف كت�اب أس�ماه المح�یط ،       ] ھـ٤٣٨:ت[على ذلك أن أبا محمد الجویني       
ما یقف على مورد األحادی�ث وال یع�دوھا ، ویتجن�ب الع�صبیة     ال تقید فیھ بمذھب ، وإن 

من�ھ ثالث�ة ، فانتق�د علی�ھ         ] ھ�ـ ٤٥٨:ت[للمذھب ، فوقع إلى الحافظ أب�ي بك�ر البیھق�ي            
 ، وأن رغبتھ أوھامًا حدیثیة وبین أن اآلخذ بالحدیث ، الواقف عنده ، ھو الشافعي      

ل�ل فیھ�ا ، یعرفھ�ا م�ن ی�تقن        عن األحادیث التي أوردھا الشیخ أبو محمد ، إنما ھ�ي لع           
ھ��ذه برك��ة : ((ص��ناعة المح��دثین ، فلم��ا وص��لت الرس��الة إل��ى ال��شیخ أب��ي محم��د ق��ال  

أن أب�ا محم��د ،  : وال�شاھد منھ��ا  . )٢(ودع�ا للبیھق��ي ، وت�رك إتم��ام الت�صنیف   )) . العل�م 
عل�ى جالل��ة علم��ھ ، وتقدم��ھ ف��ي الفق��ھ والح�دیث واألص��ول ، ل��م ی��ستقم ل��ھ االس��تدالل   

شھادة شیخ المحدثین في وقتھ وھو البیھق�ي ، ف�إذا ك�ان األم�ر ك�ذلك ف�ي              بالحدیث ، ب  
  . ھذین الشیخین فما بالك بغیرھما ممن ھو دونھما 

     والباحث حین یراجع الشروط التي وضعھا علماء األصول لیك�ون الم�رء مجتھ�دًا             
یالح��ظ أنھ��ا ش��روط لی��ست م��ن ال��صرامة بحی��ث تمن��ع رج��اًال م��ن أمث��ال أب��ي محم��د        

یني وأبي بكر البیھقي من االجتھاد ، بل ھي شروط تنطبق على من ھ�م دونھم�ا                  الجو
بكثیر ، األمر الذي یدل على أن إلزام العلماء باتب�اع م�ذھب مع�ین ل�م یك�ن ناش�ئا ع�ن                     
أسباب علمیة منھجیة ، كم�ا ص�وره ال�سبكي وھ�و ی�روي ق�صة الج�ویني والبیھق�ي ،                    

 أن��ھ أخط��أ ف��ي ك��ل ش��يء ، كم��ا أن  ألن خط��أ الج��ویني ف��ي بع��ض األحادی��ث ، ال یعن��ي 
صواب الشافعي رحمھ اهللا في أكثر األحادیث ، ال یعني أنھ أصاب في كل شيء ، ولو       
سلمنا أن أبا محمد الجویني لم یكن من أصحاب صناعة الحدیث ومعرف�ة علل�ھ ، وأن           
ھذا كاف ألن ینھاه البیھقي من أجلھ عن االجتھاد ، فلماذا ل�م یجتھ�د البیھق�ي ، وھ�و               

  . حد أعالم األمة اإلسالمیة في صناعة الحدیث روایة  ودرایة أ
     والذي یظھر لي أن الحامل لھم عل�ى الت�زام التم�ذھب ن�شأ ع�ن  ال�ورع والخ�وف                   
الشدید من الخط�أ ف�ي دی�ن اهللا تع�الى ، استح�ضارًا للوعی�د ال�شدید لم�ن ق�ال عل�ى اهللا                 

  . ھا بغیر علم ، ثم أصبحت ثقافة سائدة یصعب االنفكاك من
لم�ا ص�رح باالجتھ�اد ، رم�اه علم�اء           ] ھ�ـ ٩١١:ت[    وھا ھو ج�الل ال�دین ال�سیوطي         

  .)٣(عصره عن قوس واحدة ، وھو من ھو في التمكن من مختلف العلوم
    یؤكد ذلك أن كل من تحدث عن وجوب الت�زام العلم�اء بالم�ذاھب ، إنم�ا اس�تند ف�ي            

م وھم أعلم منھم لم یسلكوا سبیل ذلك إلى االنتقاص من علماء عصره ، وأن من قبلھ
] ھـ١٣٩٤:ت[االجتھاد فكیف بھم ، بل صرح أحدھم وھو الشیخ ظفر أحمد العثماني      

                                                           

  ) .٨/٩٢(سیر أعالم النبالء للذھبي )  ١(
  ) .٥/٧٧(طبقات الشافعیة الكبرى للسبكي )  ٢(
 )  .١/١١(فیض القدیر للمناوي )  ٣(
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بأن انقط�اع االجتھ�اد مبن�ي عل�ى االس�تقراء والتتب�ع ، ولی�ست بم�سألة ش�رعیة ثابت�ة                  
  .)١(بالكتاب والسنة نفیا أو إثباتا

ك أن��ھ حك��م قاص��ر ، وذل��ك ألنھ��م      ف��إذا ك��ان الحك��م عن��دھم ھ��و لالس��تقراء ، ف��ال ش�� 
استْقروا العصر فلم یجدوا فیھ أمثال أبي حنیف�ة ومال�ك وال�شافعي وأحم�د ، لك�نھم ل�و           

كم�ا ن�ص علیھ�ا    -استْقروا العصر ، وبحثوا فیھ عمن تنطب�ق عل�یھم ش�روط االجتھ�اد               
  .  لوجدوا خیرًا كثیرًا -علماء األصول

  ] ھـ٦٠٦:ت[لرازي     وھذه شروط االجتھاد كما ھي عند اإلمام ا
  .أن یكون عارفًا بمقتضى اللفظ ومعناه  -١
 .أن یعرف من حال المخاطب أنھ یعني باللفظ ما یقتضیھ ظاھره  -٢
أن یمیز اللفظ المجرد عن القرینة م�ن اللف�ظ المقت�رن بالقرین�ة ، وأن یع�رف                 -٣

 . القرائن وما صلح منھا وماال یصلح 
مسمائة آیة ، وال یشترط حفظھا أن یعرف من القرآن آیات األحكام وقْدُرھا خ -٤

 .، بل معرفة مواضعھا 
أن یعرف من السنة مق�دار أحادی�ث األحك�ام ، وال ی�شترط حفظھ�ا وال معرف�ة              -٥

جمیعھا ، بل یكفیھ أن یكون عنده أصل مصحح مشتمل على أحادیث األحكام             
 . 

أن یعرف من اإلجماع ما یمنعھ من القول في مسألة على خ�الف م�ا أجمع�وا                   -٦
 . علیھ 

أن یع��رف م��ن العل��وم العقلی��ة ، والنح��و والت��صریف ، م��ا ی��ستطیع ب��ھ فھ��م       -٧
 . الكتاب والسنة ، وكذلك من علم التفسیر والناسخ والمنسوخ 

أما الجرح والتعدیل فیمكن االكتفاء بما قدمھ األئم�ة األول�ون ، وك�ذلك ف�روع          -٨
 .)٢(الفقھ ، ال یشترط في المجتھد معرفتھا

 وض�عھا العلم�اء للمجتھ�د ال یج�د فیھ�ا ع�سرًا ، وم�ن                فالقارئ لھذه الشروط التي   
یطلع على سیر العلماء الكبار الذین ذموا االجتھ�اد وادع�وا انق�ضاءه ، یج�د أنھ�م       
أكبر بكثیر من ھذه الشروط التي وض�عھا األص�ولیون للمجتھ�د ، وق�د اتخ�ذُت م�ا              

لمی�دان ، وإال  قالھ اإلمام الرازي ألن العلماء غالبا یْسلمون لھ بالریاسة في ھ�ذا ا      
  .)٣(فإن خالف العلماء في ھذه الشروط قلیل وال یقدح في وجھ استشھادنا

أن خالف العلماء لیس في جواز االجتھاد ، بل في إمكانیة وقوع :     وبھ یتبین 
  .من ھو أھل لھ 

    وحین ننظر لمجمل شروط االجتھاد المدونة ف�ي كت�ب أص�ول الفق�ھ ، نج�د أن            
الشروط كانوا متوفرین على مر العصور ، وھم وهللا الحمد         من توفرت فیھم ھذه     

                                                           

  ) .١/٥٥( إعالء السنن لظفر أحمد العثماني ) ١(
  ) .٢/٣٠( المحصول في علم األصول للرازي )  ٢(
وما بعدھا وإحاالت  ) ٨/٣٨٦٧(انظر التحبیر شرح التحریر في أصول الفقھ للمرداوي )  ٣(

 .المحقق لیتبین لك مدى االتفاق في الجملة على ھذه الشروط 
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موجودون في عصرنا ھ�ذا، ف�ال نع�دم م�ن علم�اء ع�صرنا ف�ي بالدن�ا وف�ي أنح�اء            
الع��الم اإلس��المي ، م��ن یعرف��ون أدل��ة األحك��ام م��ن كت��اب وس��نة ، ویعرف��ون م��ن     

  .ة ، ما یفھمون بھ ألفاظ الكتاب والسنفقھ، وعلوم اللغة ، وعلوم القرآنأصول ال
   أما كون األفاضل من علماء األمة ، ممن مضوا أحجموا عن االجتھاد واكتف�وا   
بالتم��ذھب ، فل��یس ف��ي فعلھ��م مھم��ا كث��روا حج��ة عل��ى غی��رھم ، ال س��یما وأنھ��م    
أنفسھم من سطر شروط االجتھاد في كتب األصول ، كاإلمام الغزالي الذي ق�دمت       

 ف�ي المجتھ�د حف�ظ الق�رآن وال       قبل قلی�ل قول�ھ ف�ي انع�دام المجتھ�دین ، ال ی�شترط              
استیعاب السنة بل یكتفي بمعرفتھ مواضع ما یستدل بھ عل�ى األحك�ام منھ�ا حت�ى                

وش��روط االجتھ��اد المتف�ق علیھ��ا ف��ي الجمل��ة  تنطب��ق  . )١(إذا احت�اج إلیھ��ا وج��دھا 
على الجم الغفیر من معاصري اإلمام الغزالي ومن جاء بعده ، وھذا یجلي أن م�ا              

  . ك االجتھاد إنما كان من الورع وشدة التعظیم لألئمةذھبوا إلیھ من تر
فق�د تف�اوت  األص�ولیون كثی�را فی�ھ ، وس�ر         : أما تقلید العالم والتزام�ھ م�ذھبا          

أن األصولیین وجدوا أكث�ر األئم�ة المتق�دمین وم�نھم     : ھذا التفاوت كما یظھر لي   
م�ن ھ�و أعل�م    م ل  ، یمنع�ون تقلی�د الع�ال       )٢(محمد بن الحسن ، و ال�شافعي ، وأحم�د         

منھ ، وكان ھ�ذا مناق�ضا للواق�ع ال�ذي یلت�زم فی�ھ أئم�ة كب�ار بأح�د الم�ذاھب ، وال             
یخرجون عنھ ، ومن ضمن ھؤالء األئمة الذین اختاروا التقلی�د، العدی�د م�ن كب�ار        
علماء األصول ، فجاءت أقوالھم ما بین مانع للتقلید مطلق�ا ، كالقاض�ي أب�ي بك�ر                

والقاض��ي ] ھ��ـ٤٥٠:ت[ض��ي أب��ي الطی��ب الطب��ري ، والقا] ھ��ـ٤٠٣:ت[الب��اقالني 
و ] ھ��ـ٦٠٦:ت[وال��رازي ] ھ��ـ٤٧٨:ت[وإم��ام الح��رمین  ]ھ��ـ٤٥٨:ت[أب��ي یعل��ى 

، و بین ملزم بالتقلید ، كالعلم�اء        )٣(]ھـ٧٥١:ت[وابن القیم   ] ھـ٦٣١:ت[اآلمدي  
ال��ذین ق��دمنا آراءھ��م قب��ل قلی��ل ، ول��یس لھ��م دلی��ل عل��ى ھ��ذا س��وى ح��سم م��ادة       

] : (( ھ�ـ ٥٣٦:ت[ن القادر على االجتھاد ، ق�ال الم�ازري  الفوضى وخلو العصر م  
ال أفتي بغیر المشھور ، وال أحمل الن�اس عل�ى غی�ره ، وق�د ق�ل ال�ورع وال�تحفظ                       
على الدیانة ، وكثر من یدعي العلم ویتجاسر على الفتوى فیھ بغیر بصیرة ، ولو 

ت�ك  فتح لھم ب�اب ف�ي مخالف�ة م�شھور الم�ذھب الت�سع الخ�رق عل�ى الراق�ع ، و ھ                    
 ، وھ��و یعن��ي  )٤( ))حج��اب الم��ذھب ، وھ��ذا م��ن المف��سدات الت��ي ال خف��اء فیھ��ا       

المشھور من مذھب مال�ك ، والمع�روف أن الم�ازري رحم�ھ اهللا م�ن       : بالمشھور  

                                                           

  ) .٢/٣٥١(المستصفى للغزالي )  ١(
العدة في أصول الفقھ ألبي یعلى ،  ) ٤٣٤ / ٣( التلخیص في أصول الفقھ للجویني : انظر )  ٢(

  )  .٧١ ،٤ /٨( التحبیر للمرداوي ،  ) ٥/١٥٩٥( الفراء 
إعالم الموقعین ) ٤٣٣/ ٢(وجمع الجوامع مع حاشیة المحلي للسبكي  ، المرجعان السابقان )  ٣(

  ) .١٧٣/ ٢( البن القیم 
  ) . ٧٤/ ١( نقال عن فتح العلي المالك لعلیش ،  ) ١٥٧ص (لتمذھب للیافعي ا)  ٤(
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، و مع ذل�ك یلت�زم التقلی�د فیم�ا یفت�ي      )١(األئمة الكبار في الفقھ والحدیث واألصول 
  . بھ 

 االجتھاد أمر غیر صحیح ، إذ ال یمك�ن           وما یذكرونھ من انعدام القادرین على     
لن�ا أن نت�صور أن البیھق�ي ، وال�دارقطني ، و أب��ا إس�حق ال�شیرازي ، وأب�ا یعل��ى        
الف��راء ، و الم��اوردي ، و اب��ن ھبی��رة ، و القاض��ي عی��اض ، والن��ووي ، واب��ن      
قدامة ، وأمثاھم من األعالم في مختلف الم�ذاھب ، ال یمك�ن لن�ا أن نت�صور أنھ�م              

یمتلكون أدوات االجتھاد ، أو ال تت�وافر ف�یھم ش�روط المجتھ�د ، ف�سعة         لم یكونوا   
  . علمھم ، وقدراتھم العقلیة ، وعدالتھم ، تمتلئ بوصفھا كتب التراجم 

    أما احتجاجھم بالفوضى ، وأن في االلت�زام بالم�ذھب ح�سما لمادتھ�ا ، ف�یمكن                  
لى الت�زام العلم�اء   الجواب عنھ بعكس القول ، وھو أن ترك االجتھاد ، والجنوح إ        

بالتمذھب یؤدي إلى الجم�ود ، وأط�ر الن�اس عل�ى اخ�تالف بل�دانھم ، وأع�صارھم                 
وتب�این أع�رافھم وع�اداتھم ، ون�وازلھم ، عل�ى أق�وال ن�شأت ف�ي غی�ر أع��صارھم          

  . وأحوالھم ، وھذا یجعل الشریعة بعیدة عن األمة غیر متفاعلة مع متغیراتھا 
من توفرت فی�ھ ش�روط االجتھ�اد ، الت�ي ذكرھ�ا               وبھذا ینتصر القول ، بأن كل       

األصولیون في كتبھم ، یجب علیھ االجتھاد في فتاویھ وإن خ�الف الم�شھور م�ن                
  :مذھب���ھ ، وذل���ك لعم���وم أدل���ة األم���ر باألخ���ذ بالكت���اب وال���سنة كق���ول اهللا تع���الى 

ْن َیْأِتَیُكُم اْلَعَذاُب َبْغَتًة َوَأْنُتْم  ال  َواتَِّبُعوا َأْحَسَن َما ُأْنِزَل ِإَلْیُكْم ِمْن َربُِّكْم ِمْن َقْبِل أَ          

  )٥٥:الزمر(َتْشُعُروَن

 ُقْل ِإن ُكنُتْم ُتِحبُّوَن الّلَھ َفاتَِّبُعوِني ُیْحِبْبُكُم الّلُھ َوَیْغِفْر َلُك�ْم ُذُن�وَبُكْم   :وقولھ تعالى   

َوالّلُھ َغُف�وٌر رَِّح�یمٌ    
 

ع ال�نص وإنم�ا     فالع�الم ال�ذي ال یتب�      ) ٣١اآلی�ة : آل عم�ران   (

اتبع قول مجتھد آخر، مھما كان قدره ال یكون ممتثًال لھذا األمر من اهللا س�بحانھ         
  . تعالى

    وھناك فئة من العلماء الحظوا ما أشرت إلیھ من عدم االتساق بین النھي عن 
االجتھ��اد ، و ب��ین الواق��ع ال��ذي ش��ھد بت��وافر علم��اء مم��ن تنطب��ق عل��یھم ش��رائط  

من ذلك بأن ھؤالء العلماء قد اجتھدوا فترجح عن�دھم م�ذھب      االجتھاد ، فخرجوا    
ھ�ذا اإلم��ام ، وم�ن ذل��ك م��ا نقل�ھ اب��ن ال�صالح رحم��ھ اهللا تع��الى ع�ن أب��ي إس��حاق      

م�ا ذھ�ب إلی�ھ    : الصحیح الذي ذھ�ب إلی�ھ المحقق�ون       ((]:ھـ٤١٨:ت[االسفراییني  
قلی�د  أصحابنا ، وھو أنھم صاروا إلى مذھب ال�شافعي رحم�ھ اهللا ال عل�ى جھ�ة الت             

لھ ، ولكن لما وجدوا طریقھ في االجتھاد والفتاوى أسد الطرق وأوالھا ولم یك�ن             
لھم بد من االجتھاد ، سلكوا طریقھ في االجتھاد وطلبوا معرفة األحك�ام ب�الطریق      

  )).الذي طلبھا الشافعي بھ

                                                           

  ) .٢٧٩: ١(الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب البن فرحون )  ١(
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    وھذا الذي ذكره اإلمام االسفراییني غیر مقنع ، ألنھم لو كانوا قل�دوا طریقت�ھ      
سب ،لم یصیروا إلى موافقتھ في كل شيء ، وھذا ما ظھر البن الصالح حیث وح

دعوى انتفاء التقلی�د ع�نھم   : قلت ((:قال بعد نقلھ النص المتقدم عن أبي إسحاق   
  .)١())مطلقا من كل وجھ ال یستقیم

    ومن األصولیین من قسم االجتھاد إلى اجتھ�اد مطل�ق واجتھ�اد ف�ي الم�ذھب ،                 
ھو الذي یرجح بین روایات إمامھ ویخت�ار منھ�ا ، ومثل�وا    : ذھبفالمجتھد في الم  

ف��ي الم��ذھب الحنف��ي ،والم��ازري ف��ي الم��ذھب    ] ھ��ـ٧٩٢:ت[لھ��ؤالء بالطح��اوي  
ف�ي الم�ذھب ال�شافعي ، وأب�ي یعل�ى ف�ي الم�ذھب        ] ھـ٦٧٦:ت[المالكي  والنووي  

  .)٢(الحنبلي
 انكف�اف أمث�ال    لتبری�ر الواق�ع ، وھ�و     -كما ق�دمت    -    ویظھر لي أنھ تقسیم جاء      

ھؤالء األئمة عن االجتھاد المطلق ، وذلك أن من یرجح بین الروایات عن إمامھ          
، إم��ا أن یك��ون ترجیح��ھ ب��النظر إل��ى الكت��اب وال��سنة ، وأي ھ��ذه الروای��ات أش��د    
موافقة لھا ، وإما أن یكون بالھوى ، والث�اني ممن�وع إن ش�اء اهللا لم�ا ثب�ت وهللا                   

 ، ف��ال یبق��ى إال األول وھ��و ع��ین االجتھ��اد ،   الحم��د م��ن عظ��م عن��ایتھم وورعھ��م  
  . ویبقى أنھم ال یتوسعون في البحث عما خالفھ إمامھم من أقوال 

وھ�و م��ن ل�یس م��ن أھ��ل عل�وم ال��شرع ، فق�د حك��ى الزرك��شي     :       أم�ا الع��امي  
  :اإلجماع على وجوب تقلیده للعلماء ، وأن العام�ة ھ�م المخ�اطبون بقول�ھ تع�الى                  

  .)٣()٤٣:النحل(ْھَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم َال َتْعَلُموَن َفاْسَأُلوْا َأ

   وال یلزمھ اتباع علماء مذھب بعینھ ، بل من وجده من العلماء أھال لالس�تفتاء   
  .)٤(سألھ

  
  
  
  
  

  
  
  

  

                                                           

  ).٣٠/ ١( أدب المفتي والمستفتي البن الصالح )  ١(
النافع ، ) ١٧ ص(صفة الفتوى والمفتي والمستفتي للنمري ، ) ٢٩ص( المرجع السابق )  ٢(

 ) .١٠ص(الكبیر شرح الجامع الصغیر للكنوي 
 ) .٢٨٣/ ٦( البحر المحیط للزركشي )  ٣(
حجة اهللا ،  ) ٣/٤٥٩(التقریر والتحبیر البن أمیر الحاج ،  ) ١/٣٧٢(المستصفى للغزالي )  ٤(

  ) .١/٤٥٤(البالغة للدھلوي 
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    خاتمة 
  

  اھم نتائج البحث
 الحم���د هللا ال���ذي بنعمت���ھ ت���تم ال���صالحات ، وبع���د أن وفقن���ي اهللا تع���الى إلتم���ام ھ���ذا    

 الم����وجز ، ع����ن اإلل����زام بالم����ذھب ف����ي التعل����یم ، أق����دم ب����ین ی����دي الق����ارئ  البح����ث
  . الكریم ، أظھر ما تضمنھ ھذا البحث من نتائج 

استعمل الفقھاء المتقدمین مصطلح االلتزام بكثرة في مصنفاتھم  -٥
وتآلیفھم ، للداللة على إلزام اإلنسان نفسھ شیئًا غیر الزم لھ اختیارًا 

التزام تبادلي ، والثاني : وعین منھ ، األول ، وكانوا یطلقونھ على ن
 . التزام فردي : 

إیجاب اإلنسان على نفسھ أمرًا : أن التعریف الراجح لاللتزام أنھ -٦
  .جائزًا شرعًا 

مصادر االلتزام تنحصر في التصرفات التي تتم بإیجاب وقبول ،  -٧
والتصرفات التي تتم باإلیجاب المجرد عن القبول ، وأما التصرفات 

تي تنشأ بغیر اختیار اإلنسان وإرادتھ كالفعل الضار ، والفعل النافع ال
  .، والشرع ، فإنھا مصادر لإللزام ال االلتزام 

ال ی��صح اإلل��زام بم��ذھب مع��ین ف��ي الفت��وى ، ب��ل عل��ى المفت��ي أن یتح��رى م��ا    -٨
یشھد لھ الدلیل ، من كتاب أو سنة ، وفق طرق االستدالل ، الت�ي ن�ص علیھ�ا علم�اء                   

 . قھ في كتبھم أصول الف
  

  . والحمد هللا أوال و آخرًا، وصلى اهللا على نبینا محمد، وعلى آلھ وصحبھ وسلم.. ھذا 
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جع لم لمصا    فه 

 .إحیاء علوم الدین، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ،دار المعرفة ، بیروت  -١
أدب المفتي والمستفتي ، مطبوع ضمن فتاوى ابن الصالح أبي عمرو عثمان  -٢

ھـ دار ١٤٠٢: عبد المعطي قلعجي ، ط األولى : الشھرزوري ، تحقیق 
 .المعرفة ، بیروت

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار اهللا  ، أساس البالغة -٣
دار الكتب العلمیة،  ،  محمد باسل عیون السود: ، تحقیق)ھـ٥٣٨: المتوفى(

  .٢ : ، عدد األجزاء م١٩٩٨ - ھـ ١٤١٩ األولى ، : ، الطبعة لبنان–بیروت 
 .محمد إبراھیم: علي:د.اصطالح المذھب عند المالكیة ، أ -٤
إبراھیم بن علي بن محمد،  ، تبصرة الحكام في أصول األقضیة ومناھج األحكام -٥

 ، مكتبة الكلیات األزھریة ، )ھـ٧٩٩(ابن فرحون، برھان الدین الیعمري 
   .٢ :زاء ، عدد األجم١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦ األولى، :الطبعة

أبي الوفاء : أصول السرخسي أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي ، تحقیق  -٦
 ١٣٩٣األفغاني ، لجنة إحیاء المعرف النعمانیة حیدر أباد ، ودار المعرفة ،

 .بیروت 
عبد الفتاح أبو غدة ، إدارة القرآن : إعالء السنن  ، ظفر أحمد العثماني ، تحقیق  -٧

  .والعلوم اإلسالمیة ، كراتشي
محمد : إعالم الموقعین ، شمس الدین محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزیة، تحقیق  -٨

 .محیي الدین عبد الحمید ، دار الباز للنشر والتوزیع
عالء الدین الحسن :اإلنصاف في معرفة الراجح من مسائل الخالف ، المرداوي  -٩

 حامد محمد: ھـ ، ت ١٤٠٦بن علي ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، 
 .الفقي 

عبدالستار أبي غدة ، : د : البحر المحیط ،محمد بن بھادر الزركشي ، تحقیق  -١٠
 .ھـ ، الكویت ١٤١٣: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة الكویتیة ، ط الثانیة 

بدائع الصنائع ، عالء الدین أبو بكر بن مسعود الكاساني ، دار الكتب العلمیة ،  -١١
 .بیروت 

، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني   جواھر القاموستاج العروس من -١٢
/ الزَّبیدي ، تحقیق مجموعة من المحققین ، الناشر دار الھدایة ، عدد األجزاء 

٤٠.  
 ، )ھـ٢٧٦(أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري ، تأویل مشكل القرآن -١٣

  . لبنان–روت دار الكتب العلمیة، بی ،  إبراھیم شمس الدین:المحقق
تبصرة الحكام في أصول األقضیة ومناھج األحكام ، برھان الدین إبراھیم بن  -١٤

جمال مرعشلي ، دار الكتب العلمیة :محمد فرحون الیعمري ، تحقیق 
 .ھـ بیروت ١٤٢٢،

بھاء الدین علي بن سلیمان : التحبیر شرح التحریر في أصول الفقھ ، تألیف  -١٥
ھـ مكتبة ١٤٢١بن محمد السراج ، الطبعة األولى د أحمد : المرداوي ، تحقیق 

 .الرشد ، الریاض 
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 ، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي ، تحفة المحتاج في شرح المنھاج -١٦
المكتبة التجاریة  ،  على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء:روجعت وصححت

 -   ھـ١٣٥٧ ،  بدون طبعة: ، الطبعةالكبرى بمصر لصاحبھا مصطفى محمد
  .١٠ : ، عدد األجزاء م١٩٨٣

ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعالم مذھب مالك ، عیاض بن موسى  -١٧
د أحمد بكیھ محمود، مكتبة الحیاة بیروت و : بن عیاض بن عمرون ، تحقیق 

 .مكتبة الفكر طرابلس لیبیا 
د بن ، محمد بن جریر بن یزی) جامع البیان في تأویل القرآن (تفسیر الطبري -١٨

 أحمد محمد : ، المحقق)ھـ٣١٠(كثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري 
 ، عدد  م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠األولى، : ، الطبعةمؤسسة الرسالة ، شاكر

 .٢٤األجزاء
أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر ، ) تفسیر القرآن العظیم (تفسیر ابن كثیر -١٩

 ،  محمد حسین شمس الدین: ، المحقق)ھـ٧٧٤(القرشي البصري ثم الدمشقي 
 - األولى : ، الطبعة بیروت–دار الكتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضون 

  . ھـ١٤١٩
 .التقریر والتحبیر ، ابن أمیر الحاج ، دار الفكر -٢٠
: التلخیص في أصول الفقھ، أبو المعالي عبد الملك بن عبداهللا الجویني ، تحقیق  -٢١

، دار البشائر ، ودار الباز ، الطبعة األولى ، عبداهللا النیبالي وشبیر العمري 
 . ، بیروت ١٤١٧

 .ھـ ١٤٣٧، ١التمذھب ، عبد الفتاح الیافعي، الرسالة ناشرون ، ط -٢٢
الجامع ألحكام القرآن، أبو عبداهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي ، دار  -٢٣

 .الشعب ، القاھرة 
 .١٣٤٥٨جریدة الریاض العدد  -٢٤
 com.alfekar.www://http :ونیة رابط جریدة الفكر اإللكتر -٢٥
 .جمع الجوامع مع حاشیة المحلي ، تاج الدین عبدالوھاب السبكي ، بیروت  -٢٦
 حاشیة اإلمام التاودي على شرح التحفة التسولي ، طبعة دار المعرفة -٢٧
عبد اهللا بن حجازي بن إبراھیم الخلوتي ریر ، حاشیة الشرقاوي على التح -٢٨

 األزھري الشافعي المشھور بالشرقاوي
حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني ،علي الصعیدي العدوي ،تحقیق  -٢٩

 .ھـ دار الفكر ، بیروت ١٤١٢یوسف الشیخ محمد البقاعي ، : 
محمد شریف : تحقیق حجة اهللا البالغة ، شاه ولي اهللا بن عبدالرحیم الدھلوي ،  -٣٠

 .ھـ بیروت ١٤١٠األولى ، : سكر ، دار إحیاء العلوم ، ط 
الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب ، إبراھیم بن علي بن فرحون ،  -٣١

 .دار الكتب العلمیة ، بیروت 
محمد بوخبزة ، دار : الذخیرة ، شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي ، تحقیق  -٣٢

 .م بیروت  ١٩٩٤األولى :  ، طالغرب اإلسالم
ابن عابدین، محمد أمین ، ) حاشیة ابن عابدین  ( رد المحتار على الدر المختار -٣٣

دار  ، )ھـ١٢٥٢: المتوفى(بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي 

http://www.alfekar.com/news.php?action=view&id=102
http://www.feqhbook.com/?book_authors=%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%a8%d9%86-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d8%a8%d9%86-%d8%a5%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%88%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d9%84
http://www.feqhbook.com/?book_authors=%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%a8%d9%86-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d9%8a-%d8%a8%d9%86-%d8%a5%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%88%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d9%84
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  .٦ : ، عدد األجزاءم١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢ الثانیة، : ، الطبعةبیروت-الفكر
زھیر الشاویش ، المكتب : ن شرف النووي ، تحقیق روضة الطالبین ، یحي ب -٣٤

 .ھـ بیروت ١٤١٢الثالثة : اإلسالمي ، ط
محمد محیي : سنن أبي داود ، أبو داود سلمان بن األشعث السجستاني ، تحقیق  -٣٥

 .الدین عبد الحمید ، دار الفكر ، بیروت 
 :، المحقق )  ھـ٢٧٩(سنن الترمذي ، ألبي عیسى محمد بن عیسى الترمذي  -٣٦

 م ، عدد األجزاء ١٩٩٨ بیروت ، –بشار عواد معروف ، دار الغرب اإلسالمي 
 :٦.  

 :المحقق ، ) ھـ٢٧٣( ، أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني سنن ابن ماجھ -٣٧
 َعبد الّلطیف حرز اهللا ، - محمَّد كامل قره بللي - عادل مرشد -شعیب األرنؤوط 

 ، عدد  م٢٠٠٩ - ھـ ١٤٣٠ األولى، : ، الطبعة دار الرسالة العالمیة:الناشر
  .٥ :األجزاء

: سیر أعالم النبالء ،  محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي ،  تحقیق  -٣٨
ھـ ، ١٤١٣التاسعة : ، الطبعة : شعیب األرناؤوط ، محمد نعیم العرقسوسي

 . بیروت -مؤسسة الرسالة 
 حقائق اإلمام ابن عرفة الھدایة الكافیة الشافیة لبیان (شرح حدود ابن عرفة -٣٩

، محمد بن قاسم األنصاري، أبو عبد اهللا، الرصاع التونسي المالكي ) الوافیة
 ، عدد ھـ١٣٥٠ األولى، : ، الطبعة، المكتبة العلمیة) ھـ٨٩٤: المتوفى(

  .١ :األجزاء
أحمد عبد الغفور عطار ، : الصحاح  ، إسماعیل بن حماد الجوھري ، تحقیق -٤٠

 .ھـ دار العلك للمالیین ، بیروت ١٤٠٤ :الطبعة الثالثة 
محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا  ، )الجامع الصحیح المختصر (صحیح البخاري -٤١

مصطفى دیب البغا أستاذ الحدیث وعلومھ في .  د:تحقیق  ، البخاري الجعفي
الطبعة  ،  بیروت–دار ابن كثیر ، الیمامة  ،  جامعة دمشق-كلیة الشریعة 

   .٦ : ، عدد األجزاء ١٩٨٧ – ١٤٠٧الثالثة ، 
محمد : صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ، أحمد بن حمدان النمري ، تحقیق   -٤٢

 .ھـ بیروت ١٣٩٧الثالثة ، : ناصر الدین األلباني ، المكتب اإلسالمي ، ط 
. د: طبقات الشافعیة الكبرى ، تاج الدین بن علي بن عبدالكافي السبكي ، تحقیق  -٤٣

ھـ  ، ھجر ١٤١٣ ، ٢عبد الفتاح محمد الحلو، ، ط.ي دمحمود محمد الطناح
 .للطباعة والنشر والتوزیع 

د أحمد سیر : العدة في أصول الفقھ ، أبو یعلى محمد بن الحسین الفراء ، تحقیق -٤٤
 .ھـ الریاض ١٤١٠المباركي ، الطبعة األولى ،

 ، ة العلمیدار الكتبغمز عیون البصائر ، أحمد بن محمد الحنفي الحموي ،   -٤٥
  .٤: ، عدد األجزاءم١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥ األولى، :الطبعة

فتح القدیر شرح الھدایة ، كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف  -٤٦
 .الثانیة ، دار الفكر ، بیروت : بابن الھمام ، ط 

، تحقیق أبو الزھراء حازم )  ه ٧٦٢( الفروع ، محمد بن مفلح المقدسي  -٤٧
  .٦ ه ، بیروت ، عدد األجزاء ١٤١٨ العلمیة، القاضي، دار الكتب



 - ٤٥٧٥ -

 .فیض القدیر، محمد بن عبد الرؤوف المناوي، المكتبة التجاریة ، مكة  -٤٨
 القاموس المحیط ، حمد بن یعقوب بن محمد بن إبراھیم الشیرازي الفیروزآبادي  -٤٩

، دار الكتب العلمیة ، ١٣٩٩:الطاھر بن أحمد الزاوي ، الطبعة األولى : ترتیب 
 .یروت ب

قواطع األدلة في األصول ، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار  -٥٠
محمد : م ، تحقیق ١٩٩٧ -ھـ١٤١٨ - بیروت -السمعاني ، دار الكتب العلمیة 

 .حسن محمد حسن إسماعیل الشافعي 
/ د : كتاب الروایتین والوجھین ، أبو یعلى محمد بن الحسین الفراء ، تحقیق   -٥١

 .ھـ١٤٠٥: ن محمد الالحم  مكتبة المعارف ، ط األولى عبد الكریم ب
منصور بن یونس بن إدریس البھوتي  ، كشاف القناع عن متن اإلقناع -٥٢

 ،  بیروت–دار الفكر  ،  ھالل مصیلحي و مصطفى ھالل:، تحقیق)ھـ١٠٥١(
  .٦ : ، عدد األجزاءھـ١٤٠٢ :الطبعة

عبدالسالم .د: تحقیق ، حطابأبو عبد اهللا محمد ال ،الكالم في مسائل االلتزام  -٥٣
  . لبنان /دار الغرب اإلسالمي: الناشر ، محمد الشریف

 –دار صادر  ، ، محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري لسان العرب  -٥٤
  .١٥ : ، عدد األجزاء بیروت ، الطبعة األولى

مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر ، عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان  -٥٥
خلیل عمران المنصور : ، تحقیق ) ھـ ١٠٧٨( ولي المدعو بشیخي زاده الكلیب

 .م ١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩، دار الكتب العلمیة ، 
  .المجموع  ، یحي بن شرف النووي، دار الفكر -٥٦
د عمر الجیدي ، منشورات : محاضرات في تاریخ المذھب المالكي ، تألیف  -٥٧

 .عكاظ
ن عمر بن الحسین الرازي ، المحصول في علم األصول ، فخر الدین محمد ب -٥٨

ھـ  ، جامعة اإلمام ١٤٠١أ،د ، طھ جابر العلواني ، الطبعة األولى: تحقیق 
 .محمد بن سعود ، الریاض 

 محمود : ، تحقیق  محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي ،مختار الصحاح -٥٩
 – ١٤١٥ بیروت ، الطبعة طبعة جدیدة ، –خاطر ، مكتبة لبنان ناشرون 

   .١ :دد األجزاء  ، ع١٩٩٥
  .م١٩٩٣ دائرة المعاجم ـ مكتبة لبنان ـ  -٦٠
عبد القادر بن أحمد بن : المدخل إلى مذھب اإلمام أحمد بن حنبل ، بدران  -٦١

 .مصطفى ، دار الفكر العربي 
 .فھد بن عبداهللا  :المدخل إلى مذھب الشافعي ، الحبیشي  -٦٢
 . األولى ، جامعة أم القرى :محمد إبراھیم ،ط : علي: د .أ: المذھب عند الحنفیة  -٦٣
 القاضي أبو یعلى، محمد بن  ،المسائل الفقھیة من كتاب الروایتین والوجھین -٦٤

 : تحقیق)ھـ٤٥٨: المتوفى(الحسین بن محمد بن خلف المعروف بـ ابن الفراء 
 األولى : ، الطبعةمكتبة المعارف، الریاض ، عبد الكریم بن محمد الالحم. د
 ) .م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥(

 .لمستصفى ، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، دار العلوم الحدیثة ، بیروت ا -٦٥



 - ٤٥٧٦ -

مجد الدین عبد السالم : بدأ بتصنیفھا الجّد [ ، آل تیمیة  المسودة في أصول الفقھ -٦٦
: ت( عبد الحلیم بن تیمیة : ، وأضاف إلیھا األب، ) ھـ٦٥٢: ت (بن تیمیة 

 : ، المحقق ) ]ھـ٧٢٨(ن تیمیة أحمد ب: ، ثم أكملھا االبن الحفید ) ھـ٦٨٢
  . دار الكتاب العربي: ، الناشر محمد محیي الدین عبد الحمید

  .المصباح المنیر ، أحمد بن محمد بن علي الفیومي  -٦٧
عبدالسالم : معجم مقاییس اللغة ، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا ،تحقیق  -٦٨

 .وتھـ ، دار الجیل، بیر١٤١١محمد ھرون ،الطبعة األولى 
عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق  ، معجم المؤلفین -٦٩

 ، عدد  بیروت، دار إحیاء التراث العربي بیروت-مكتبة المثنى  ، )ھـ١٤٠٨(
  .١٣ :األجزاء

المعجم الوسیط ، إبراھیم مصطفى ـ أحمد الزیات ـ حامد عبد القادر ـ محمد  -٧٠
  .٢ : ، عدد األجزاءاللغة العربیة مجمع : ، تحقیقدار الدعوة ، النجار

 .، بیروت ١٤٠٥المغني، موفق الدین عبداهللا بن أحمد بن قدامة ،دار الفكر،  -٧١
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج ، شمس الدین، محمد بن أحمد  -٧٢

 األولى، :الطبعة ، دار الكتب العلمیة ، )ھـ٩٧٧(الخطیب الشربیني الشافعي 
  .٦ :عدد األجزاء ، م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥

أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب  ، المفردات في غریب القرآن -٧٣
دار القلم،  ،  صفوان عدنان الداودي: ، المحقق)ھـ٥٠٢: المتوفى(األصفھانى 

  . ه١٤١٢ - األولى : ، الطبعة دمشق بیروت-الدار الشامیة 
عبد السالم :  زكریا ،تحقیق مقاییس اللغة ، أبو الحسین أحمد بن فارس بن -٧٤

 .ھـ  دار الجیل ، بیروت  ١٤١١محمد ھرون ،الطبعة األولى 
زكریا عمیرات، دار الكتب : المھذب ، أبو إسحاق إبراھم الشیرازي ، تحقیق -٧٥

 .ھـ بیروت ١٤١٦: األولى : العلمیة ،ط 
 شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن ،   مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل -٧٦

د بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعیني محم
 م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢ الثالثة، : ، الطبعةدار الفكر ، )ھـ٩٥٤: المتوفى(المالكي 

  ،٦ :، عدد األجزاء
النافع الكبیر شرح الجامع الصغیر ، أبو الحسنات عبد الحي اللكنوي ، إدارة  -٧٧

 . كراتشي ھـ١٤١١القرآن والعلوم اإلسالمیة ، 
     .أحمد فھمي أبوسنة نظریة التعسف في استعمال الحق في الفقھ اإلسالمي ،  -٧٨
 مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن  ،النھایة في غریب الحدیث واألثر -٧٩

 ، )ھـ٦٠٦(زري ابن األثیر محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني الج
 -  طاھر أحمد الزاوى : ، تحقیقم١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩ بیروت، -المكتبة العلمیة 

  .٥:، عدد األجزاءمحمود محمد الطناحي
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