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 ملخص البحث

حكم التقليد "م، 2012/2013عبد الوهابوف، العام الدراسي  حممد حبيب        

العلوم قسم  .اجستريامل رسالة )دراسة وصفية حتليلية( "للمذاهب الفقهية األربعة

: حتت اإلشراف ،ماالنج احلكومية اإلسالمية اجلامعةكلية الدراسات العليا باإلسالمية،

    .الدكتور فيصل حممود آدم إبراهيم والدكترر عون الرفيق

  .التقليد، واملذاهب الفقهية األربعة  :األساسية الكلمات

قبول قول :  اختلف عبارات األصوليني يف بيان حد التقليد واملراد منه، منها       

ة بال قبول رأي من ال تقوم به احلج"الغري من غري حجة، وعّرفه الشوكاين بقوله 

 سواء جمموعة أو الشخص، اختطها اليت الطريقة: (وهو" مذهب"املذاهب مجع . حجة

وغريها ويعين هنا مبذهب أيب حنيفة،  األحكام أو السلوك أو اإلعتقاد جمال يف أكانت

 يف التقليد مشروعية على العلم أهل وقد أمجع. ومالك، والشافعي وأمحد بن حنبل

 وكذلك ، املعتزلة بعض إال ذلك خيالف يف تهاد، ومللالج أهال يكن مل ملن الفروع

وهذا يسمى  اإلهلية الصفات باب يف منحى املعتزلة ينحا أيضا وهو حزم ابن خالف

وهذا التقليد كان معروفًا يف زمن . تقليدا عند علماء األصول من أهل السنة واجلماعة

  .ن املستفتونالصحابة ومن بعدهم، فيهم كانوا املفتون وهم عدد حمصور وكا



 ن 
 

وإن من املشكلة هو إنكار بعض املتأخرين على أتباع املذاهب الفقهية وعد      

ومن تلك القضية يريد . املقلدين إليها من املبتدعة، ودعوم إىل نبذ هذه املذاهب

ما حكم التقليد هلذه املذاهب الفقهية :  الباحث أن يقدم سؤال البحث كما يلي

  .األربعة ؟

  : ا أهداف هذا البحث، فيقصد الباحث إىل حتقيق مجلة أهداف منهاوأم       

مجع املادة العلمية يف املوضوع يف موضع واحد، وحتليلها، وبالتايل اخللوص إىل  - أ

  نتيجة؛     

اإلسهام يف توضيح التصور الصحيح حلكم التقليد للمذاهب الفقهية األربعة؛    -ب

  .لتطرف يف التبديع والتضليل يف مسألة التتقليداإلسهام يف القضاء على الغلو وا -ج

 املدخل املستخدم ولتحقيق هذه األهداف استخدم الباحث املنهج الكيفي وأما        

 طريقة الباحث البيانات فاستخدم مجع طريقة وأما املكتيب، البحث هو البحث هذا يف

 طريقة الباحث ستخدما املعلومات والتقرير ووصف ولتصوير البيانات، جلمع الوثائقية

  .املضمون حتليل

التقليد أمر  -أ: وأما نتائج البحث الذي حصل الباحث من هذه الدراسة فهي        

مشروعي يف الفروع ملن مل يكن أهالً لإلجتهاد عند مجهور العلماء ولو كان عاملًا يف 



 س 
 

مروم بنيل بعض األحكام، ألن الصحابة رضوان اهللا غليهم كانوا يفتون العوام وال يأ

 أن -ب. درجة اإلجتهاد وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم

 اتباع بل هو آراء الرجال على مجودا أو والسنة للكتاب هجرا ليس األئمة هلؤالء تقليد

 ، ا وحاكم عامل هو حيث من لنصوصهما واملقلد يقلدهم العلماء فقه وفق هلما

اهللا صلى اهللا  رسول عن مبلغ احلقيقة يف فهو جهة أخرى من ال ، مبقتضاها وحاكم

ال يصح أن " إذا صح احلديث فهو مذهيب"قاعدة  -ج. اهللا عن املبلغ عليه وسلم

يتمسك ا إال من ميتلك أهلية النظر يف النصوص، ومعرفة ناسخها ومنسوخها وغري 

ين، ألن العامة ال بد ذلك من الشروط، وي األئمة عن تقليدهم ينصرف إىل اتهد

  .هلا من تقليد علمائها
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Analalisis), Tesis, Program Magister Studi Ilmu Agama Islam. 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing Pertama    : Dr.  Faisol Mahmud Adam Ibrahim 
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       Perbedaan  pendapat  para  ahli dalam menjelaskan tentang batasan 

Taglid, ialah menerima perkataan orang lain sebagai argumen, Imam 

Asu syaukani mengatakan “  dapat menerima suatu pendapt, tidak 

mengemukakan argument tanpa adanya suatu argument “. Kata “ al 

mazahib “  ialah  jama’ dari kata “ madzhab “, yang mempunyai arti 

thorigoh atau jalan yang ditempuh oleh seseorang atau sekumpulan 

orang baik dalam bidang keyakinan atau perilaku atau hokum – hokum 

dan lain – lain. Sedangkan yang dikaji disini ialah madzhab Abu 

Hanifah, imam Malik, imam Syafi’I, dan imam Ahmad bin Hanbal. Para 

ulama’ ntelah sepakat taglid ialah keabsahan dalam mengikuti pendapat 

yang tidak mengetahui dari mana sumber atau dasar ijtihad, bukan 

hanya melanggar (tidak mempunyai dasar) melainkan juga isolasionis 

tertentu, seperti yang telah dilakukan oleh ibn Hazm, dia telah 

berorientasi tentang isolasionis dalam bab sifat ketuhanan, inilah yang di 

namakan taglid oleh para ulama’ ahli sunnah wal jamaah. Taglid ini 
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sudah dikenal pada masa sahabat dan masa tabiin, mereka dikenal sebagai 

seorang pefatva, jumlah mereka terbatas, mereka merupakan mustaftun. 

       Adapun rumusan masalah ialah pengingkaran sebagian orang 

terhadap pengikut madzhab – madzhab figh yang dijanjikan para 

mugollid kepada para innovator, serta mereka juga mengajak untuk 

meninggalkan madzhab – madzhab ini. Oleh karena sebab inilah, 

penulis ingin mengungkapkan “bagaimana hokum taglid menurut 

empat madzhab figh”. 

       Adapun tujuan penelitian ini ialah pertama, mengumpulkan artikel 

ilmiah pada subjek di satu tempat,serta menganalisisnya dan kemudian 

menyimpulkan hasil. Kedua, memberikan kontribusi untuk 

memperjelas persepsi yang tepat untuk hokum taglid bagi empat 

madzhab figh. Ketiga, memberikan kontribusi untuk penghapusan 

ektremisme dalam hal pemalsuan dan misinformasi dalam masalah 

taglid. Untuk mencapai tujuan, peneliti menggunakan metode 

kualitatif. Adapun cara pengumpulan data peneliti menggunakan 

metode documenter, yaituuntuk laporan pengumpulan, pencitraan, 

informasi, deskripsi data dan laporan. Setelah itu peneliti 

menggunakanmetode analisis. 

       Adapun hasil penelitian ini ialah pertama, taglid merupakan 

perintah syariat dalam cabang syariat itu sendiri, bagi merekayang 

tidakmemenuhisyarat untuk ijtihad sendiri, menurut jumhurul ulama’ 

yang ‘alim dalam sebagian hokum. Sesungguhnya para sahabat RA 

berfatwa kepada umat, para sahabat tidak memerintahkan kepada umat 

untuk mengambil ijtihad sendiri, hal itu kerena peran pentingnya dan 

frekuensi para ulama’ dan umat. Kedua, bahwa taglid ini  diperuntukkan 

bagi semua umat, bukan untuk yang melakykan pembelotan terhadap 
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Al-Qur’an dan sunnah, serta kaku terhadap pendapat manusia, akan 

tetapi umat harus selalu berlandaskan Al-Quran dan sunnah. Menurut 

para ulama’ figh untuk ketentuannya, para mukollid seharusnya mereka 

meniru orang yang ‘alim dan bijaksana akan keduanya. Orang yang 

bijaksana akan keputusannya, bukan orang yang selalu memiliki 

pandangan lain, pada hakikatnya  dia ialah orang selalu mengarjakan 

sunnah-sunnah nabi SAW dan selalu mentaati perintah Allah SWT. 

Ketiga, kaidah “ jika Anda berbicara benar maka dia (mengikuti) 

madzhabku “ artinya tidak benar jika dia berpegang teguh kepada 

kaidah tersebut kecuali dia memilikipertimbangan yang baik dalam 

setiap ketentuan, mengetahui nasikh dan mansukhnya, dan suarat-

suaratyang lain. Saya melarang kepada seluruh umat tentang taglid 

mereka yang keluar dari para ijtihad, karena sesungguhnya umat harus 

mengikuti taglid para ulama’.    
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Ibrahim Malang. 

First Supervisor: Dr. Faisol Mahmud Adam Ibrahim 
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    Basic word: taqlid, four madhhab  of Fiqh 

Differences of opinion in fiqh experts in explaining the limits taqlid, is 

receiving words of others as an argument, Imam Asy Syaukani say "may 

accept an opinion, do not argue without an argument". The word "al 

madzahib" is jama 'of the word "madhhab", which mean thoriqoh or 

road taken by a person or group of persons in the field of belief, 

behavior, laws and others. While the madhhabs that is being studied 

here are Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i and Imam Ahmad ibn 

Hanbal. The scholars have agreed taqlid is validity in the following 

opinion which do not know the source or basis of ijtihad, not only 

violates (which has no basis) but also certain isolationist. As has been 

done by ibn Hazam, he concerned about the isolationist nature of 

divinity, which is called taqlid by the scholars' experts, Sunnah wal 

worshipers. Taqlid is already known at the time of companions and the 

successors, they are known as a pefatwa, their number is limited, and 

they are mustaftun. 
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The formulation of the problem is the denial of some of the followers of 

fiqh madhhab in Islam that is promised by the muqollid to the 

innovator, and they are also inviting moslem to leave these madhhab in 

Islam. Because of this reason, the author wanted to express "how the 

law according to the four madhhabs of fiqh taqlid". 

The purpose of this study is first, to collect scientific articles on the 

subject in one place, as well as analyze and then conclude the result. 

Second, contribute to clarify the right perception to legal taqlid for the 

four madhhabs of fiqh. Third, contribute to the elimination of 

extremism in terms of fraud and misinformation in taqlid issues. To 

achieve this goal, researcher uses qualitative methods. The entrance 

used in this research is the search for the book (the data). The 

researchers used a data collection method of the documentary, which is 

to report the collection, imaging, information, description of the data 

and reports. After that the researcher uses content analysis method. 

The results of this study are first, taqlid is the branch command Shari'a 

Shari'a itself, for those who do not qualify for their own ijtihad. 

According to jumhurul ulama that alim in some laws, indeed the 

companions RA advising the people, that the companions are not 

asking the people to take their own ijtihad, it is because of its 

importance and frequency of the scholars' and the people. Second, that 

taqlid is intended for all people, not for those who defect the Qur'an 

and Sunnah, and robust to human opinion, but people should always be 

based on the Qur'an and Sunnah. According to the scholars 'fiqh and its 

provisions, the muqollid is supposed to follow those who are pious and 

wise in both. The wise man in making every decision, not the one who 

always has another view, in fact he was the one who is always doing the 

Sunnah of the Prophet SAW and obey the commands of Allah. Third, 
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the rule "if you tell the truth then he (follow) my madhhab" means that 

is not right if he cling to the principle unless he has good judgment in 

any conditions, knowing naskh and mansukh, and other conditions. I 

ban to the whole people with their taqlid out of the ijthad, because 

actually, the people should have to follow the taqlid of the scholars'.  
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 ملخص البحث

حكم التقليد "م، 2012/2013عبد الوهابوف، العام الدراسي  حممد حبيب        

العلوم قسم  .اجستريامل رسالة )دراسة وصفية حتليلية( "للمذاهب الفقهية األربعة

: حتت اإلشراف ،ماالنج احلكومية اإلسالمية اجلامعةكلية الدراسات العليا باإلسالمية،

    .آدم إبراهيم والدكترر عون الرفيقالدكتور فيصل حممود 

  .التقليد، واملذاهب الفقهية األربعة  :األساسية الكلمات

قبول قول :  اختلف عبارات األصوليني يف بيان حد التقليد واملراد منه، منها       

قبول رأي من ال تقوم به احلجة بال "الغري من غري حجة، وعرفه الشوكاين بقوله 

 سواء جمموعة أو الشخص، اختطها اليت الطريقة: (وهو" مذهب"ع املذاهب مج. حجة

وغريها ويعين هنا مبذهب أيب حنيفة،  األحكام أو السلوك أو اإلعتقاد جمال يف أكانت

 يف التقليد مشروعية على العلم أهل وقد أمجع. ومالك، والشافعي وأمحد بن حنبل

 وكذلك ، املعتزلة بعض إال كذل خيالف يف لالجتهاد، ومل أهال يكن مل ملن الفروع

وهذا يسمى  اإلهلية الصفات باب يف منحى املعتزلة ينحا أيضا وهو حزم ابن خالف

وهذا التقليد كان معروفًا يف زمن . تقليدا عند علماء األصول من أهل السنة واجلماعة

  .الصحابة ومن بعدهم، فيهم كانوا املفتون وهم عدد حمصور وكان املستفتون
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من املشكلة هو إنكار بعض املتأخرين على أتباع املذاهب الفقهية وعد  وإن     

ومن تلك القضية يريد . املقلدين إليها من املبتدعة، ودعوم إىل نبذ هذه املذاهب

ما حكم التقليد هلذه املذاهب الفقهية :  الباحث أن يقدم سؤال البحث كما يلي

  .األربعة ؟

  : قصد الباحث إىل حتقيق مجلة أهداف منهاوأما أهداف هذا البحث، في       

مجع املادة العلمية يف املوضوع يف موضع واحد، وحتليلها، وبالتايل اخللوص إىل  - أ

اإلسهام يف توضيح التصور الصحيح حلكم التقليد للمذاهب الفقهية  -نتيجة؛     ب

ليل يف مسألة اإلسهام يف القضاء على الغلو والتطرف يف التبديع والتض - األربعة؛   ج

  .التتقليد

 املدخل املستخدم ولتحقيق هذه األهداف استخدم الباحث املنهج الكيفي وأما        

 طريقة الباحث البيانات فاستخدم مجع طريقة وأما املكتيب، البحث هو البحث هذا يف

 طريقة الباحث استخدم املعلومات والتقرير ووصف ولتصوير البيانات، جلمع الوثائقية

  .املضمون يلحتل

التقليد أمر  -أ: وأما نتائج البحث الذي حصل الباحث من هذه الدراسة فهي        

مشروعي يف الفروع ملن مل يكن أهالً لإلجتهاد عند مجهور العلماء ولو كان عاملًا يف 
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بعض األحكام، ألن الصحابة رضوان اهللا غليهم كانوا يفتون العوام وال يأمروم بنيل 

 أن -ب. هاد وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهمدرجة اإلجت

 اتباع بل هو آراء الرجال على مجودا أو والسنة للكتاب هجرا ليس األئمة هلؤالء تقليد

 ، ا وحاكم عامل هو حيث من لنصوصهما واملقلد يقلدهم العلماء فقه وفق هلما

اهللا صلى اهللا  رسول عن مبلغ حلقيقةا يف فهو جهة أخرى من ال ، مبقتضاها وحاكم

ال يصح أن " إذا صح احلديث فهو مذهيب"قاعدة  -ج. اهللا عن املبلغ عليه وسلم

يتمسك ا إال من ميتلك أهلية النظر يف النصوص، ومعرفة ناسخها ومنسوخها وغري 

ذلك من الشروط، وي األئمة عن تقليدهم ينصرف إىل اتهدين، ألن العامة ال بد 

  .ا من تقليد علمائهاهل
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Abstrak 

 Muhammadkhabib Abdulvagabov, Tahun ajaran  2012/2013, “Hukum 

Taglid Menurut Empat Madzhab Figh “  (Penelitian Deskriptif 

Analalisis), Tesis, Program Magister Studi Ilmu Agama Islam. 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing Pertama    : Dr.  Faisol Mahmud Adam Ibrahim 

Pembimbing Kedua       : Dr. Aunurrofig 

Kata dasar  : Taglid, Empat Madzhab Figh 

       Perbedaan  pendapat  para  ahli dalam menjelaskan tentang batasan 

Taglid, ialah menerima perkataan orang lain sebagai argumen, Imam 

Asu syaukani mengatakan “  dapat menerima suatu pendapt, tidak 

mengemukakan argument tanpa adanya suatu argument “. Kata “ al 

mazahib “  ialah  jama’ dari kata “ madzhab “, yang mempunyai arti 

thorigoh atau jalan yang ditempuh oleh seseorang atau sekumpulan 

orang baik dalam bidang keyakinan atau perilaku atau hokum – hokum 

dan lain – lain. Sedangkan yang dikaji disini ialah madzhab Abu 

Hanifah, imam Malik, imam Syafi’I, dan imam Ahmad bin Hanbal. Para 

ulama’ ntelah sepakat taglid ialah keabsahan dalam mengikuti pendapat 

yang tidak mengetahui dari mana sumber atau dasar ijtihad, bukan 

hanya melanggar (tidak mempunyai dasar) melainkan juga isolasionis 

tertentu, seperti yang telah dilakukan oleh ibn Hazm, dia telah 

berorientasi tentang isolasionis dalam bab sifat ketuhanan, inilah yang di 

namakan taglid oleh para ulama’ ahli sunnah wal jamaah. Taglid ini 

sudah dikenal pada masa sahabat dan masa tabiin, mereka dikenal sebagai 

seorang pefatva, jumlah mereka terbatas, mereka merupakan mustaftun. 
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       Adapun rumusan masalah ialah pengingkaran sebagian orang 

terhadap pengikut madzhab – madzhab figh yang dijanjikan para 

mugollid kepada para innovator, serta mereka juga mengajak untuk 

meninggalkan madzhab – madzhab ini. Oleh karena sebab inilah, 

penulis ingin mengungkapkan “bagaimana hokum taglid menurut 

empat madzhab figh”. 

       Adapun tujuan penelitian ini ialah pertama, mengumpulkan artikel 

ilmiah pada subjek di satu tempat,serta menganalisisnya dan kemudian 

menyimpulkan hasil. Kedua, memberikan kontribusi untuk 

memperjelas persepsi yang tepat untuk hokum taglid bagi empat 

madzhab figh. Ketiga, memberikan kontribusi untuk penghapusan 

ektremisme dalam hal pemalsuan dan misinformasi dalam masalah 

taglid. Untuk mencapai tujuan, peneliti menggunakan metode 

kualitatif. Adapun cara pengumpulan data peneliti menggunakan 

metode documenter, yaituuntuk laporan pengumpulan, pencitraan, 

informasi, deskripsi data dan laporan. Setelah itu peneliti 

menggunakanmetode analisis. 

       Adapun hasil penelitian ini ialah pertama, taglid merupakan 

perintah syariat dalam cabang syariat itu sendiri, bagi merekayang 

tidakmemenuhisyarat untuk ijtihad sendiri, menurut jumhurul ulama’ 

yang ‘alim dalam sebagian hokum. Sesungguhnya para sahabat RA 

berfatwa kepada umat, para sahabat tidak memerintahkan kepada umat 

untuk mengambil ijtihad sendiri, hal itu kerena peran pentingnya dan 

frekuensi para ulama’ dan umat. Kedua, bahwa taglid ini  diperuntukkan 

bagi semua umat, bukan untuk yang melakykan pembelotan terhadap 

Al-Qur’an dan sunnah, serta kaku terhadap pendapat manusia, akan 

tetapi umat harus selalu berlandaskan Al-Quran dan sunnah. Menurut 
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para ulama’ figh untuk ketentuannya, para mukollid seharusnya mereka 

meniru orang yang ‘alim dan bijaksana akan keduanya. Orang yang 

bijaksana akan keputusannya, bukan orang yang selalu memiliki 

pandangan lain, pada hakikatnya  dia ialah orang selalu mengarjakan 

sunnah-sunnah nabi SAW dan selalu mentaati perintah Allah SWT. 

Ketiga, kaidah “ jika Anda berbicara benar maka dia (mengikuti) 

madzhabku “ artinya tidak benar jika dia berpegang teguh kepada 

kaidah tersebut kecuali dia memilikipertimbangan yang baik dalam 

setiap ketentuan, mengetahui nasikh dan mansukhnya, dan suarat-

suaratyang lain. Saya melarang kepada seluruh umat tentang taglid 

mereka yang keluar dari para ijtihad, karena sesungguhnya umat harus 

mengikuti taglid para ulama’.    
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                                          Abstract 

 

Muhammad Habib, academic year 2012/2013, "Taqlid Law based on 

four Madhhab of Fiqh " (Descriptive Analysis Research), Thesis, Master 

Program in Islamic Studies. State Islamic University Maulana Malik 

Ibrahim Malang. 

First Supervisor: Dr. Faisol Mahmud Adam Ibrahim 

Second Supervisor: Dr. Aunurrofiq 

 

    Basic word: taqlid, four madhhab  of Fiqh 

Differences of opinion in fiqh experts in explaining the limits taqlid, is 

receiving words of others as an argument, Imam Asy Syaukani say "may 

accept an opinion, do not argue without an argument". The word "al 

madzahib" is jama 'of the word "madhhab", which mean thoriqoh or 

road taken by a person or group of persons in the field of belief, 

behavior, laws and others. While the madhhabs that is being studied 

here are Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i and Imam Ahmad ibn 

Hanbal. The scholars have agreed taqlid is validity in the following 

opinion which do not know the source or basis of ijtihad, not only 

violates (which has no basis) but also certain isolationist. As has been 

done by ibn Hazam, he concerned about the isolationist nature of 
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divinity, which is called taqlid by the scholars' experts, Sunnah wal 

worshipers. Taqlid is already known at the time of companions and the 

successors, they are known as a pefatwa, their number is limited, and 

they are mustaftun. 

The formulation of the problem is the denial of some of the followers of 

fiqh madhhab in Islam that is promised by the muqollid to the 

innovator, and they are also inviting moslem to leave these madhhab in 

Islam. Because of this reason, the author wanted to express "how the 

law according to the four madhhabs of fiqh taqlid". 

The purpose of this study is first, to collect scientific articles on the 

subject in one place, as well as analyze and then conclude the result. 

Second, contribute to clarify the right perception to legal taqlid for the 

four madhhabs of fiqh. Third, contribute to the elimination of 

extremism in terms of fraud and misinformation in taqlid issues. To 

achieve this goal, researcher uses qualitative methods. The entrance 

used in this research is the search for the book (the data). The 

researchers used a data collection method of the documentary, which is 

to report the collection, imaging, information, description of the data 

and reports. After that the researcher uses content analysis method. 

The results of this study are first, taqlid is the branch command Shari'a 

Shari'a itself, for those who do not qualify for their own ijtihad. 
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According to jumhurul ulama that alim in some laws, indeed the 

companions RA advising the people, that the companions are not 

asking the people to take their own ijtihad, it is because of its 

importance and frequency of the scholars' and the people. Second, that 

taqlid is intended for all people, not for those who defect the Qur'an 

and Sunnah, and robust to human opinion, but people should always be 

based on the Qur'an and Sunnah. According to the scholars 'fiqh and its 

provisions, the muqollid is supposed to follow those who are pious and 

wise in both. The wise man in making every decision, not the one who 

always has another view, in fact he was the one who is always doing the 

Sunnah of the Prophet SAW and obey the commands of Allah. Third, 

the rule "if you tell the truth then he (follow) my madhhab" means that 

is not right if he cling to the principle unless he has good judgment in 

any conditions, knowing naskh and mansukh, and other conditions. I 

ban to the whole people with their taqlid out of the ijthad, because 

actually, the people should have to follow the taqlid of the scholars'.  
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  .والدراسات السابقة اإلطار العام: الفصل األول

  .مقدمة - أ 

وتابعيهم وتابعي تابعيهم بالشهادة على لسان رسوله  الصحابةوقد خص اهللا تعاىل      

صلى اهللا عليه وسلم أم خري القرون من خري أمة أخرجت للناس ـ لذلك اصطلح 

من علم وعمل فهو خري املسلمون على أن يسموهم السلف الصاحل، فما جاء عنهم 

: وسواس، وقد كان أئمة الفقه األربعةوأساس، وما خالف جهم فهو أوهام، ومثرات 

من خرية العلماء يف آخر   ‐رضي اهللا عنهم  ‐أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأمحد

تلك القرون، بل كانوا يف ذلك القرن املبارك أئمة للعلماء العاملني، وقدوة للصاحلني، 

علم التابعني، وورث التابعون علم الصحابة، وورث الصحابة علم رسول اهللا  ورثوا

صلى اهللا عليه وسلم، فنعم املورث، ونعم الوارث، يكفيهم شهادة حقٍ قولُ رسول 

؛ 1”خري الناس قرين، مث الذين يلوم، مث الذين يلوم“: اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ائر القرون أئمة يف دينهم، وتدارسوا ما وألجل هذه اخلصوصية اختذهم الناس يف س

جاء عنهم من علوم الدين، فنظموه ورتبوه ، وفصلوا قواعده وفروعه، وأقاموا أساسه 

وأصوله، وبينوا ما اجتمعوا عليه، وما اختلفوا فيه تبعاً الختيارهم مما اختلف فيه 

إمام فيما اختار الصحابة والتابعون، أو وجِد من املسائل يف عصرهم، وبينوا ج كل 

                                                            
  .3859، 2303، 2302، 2221: رقم احلديث) بريوت  -دار إحياء التراث العريب (سنن الترمذي،  - 1
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من األحكام واألدلة، وما يتميز به عن إخوانه من أولئك األئمة، ومسوا ج كل منهم 

حبسب  ‐ها، أو كل مجاعة اتباع من رأوه مذهباً، وتبعتهم األمة، واختار كل واحد من

أوىل وأفضل، أو حبسب ما تيسر هلم تعلمه من هذه  ‐اختالف التقدير واالختيار 

 .سن الظن باألئمة اآلخريناملذاهب، مع ح

ن، فإذا اوظل األمر على ذلك طول تاريخ األمة اإلسالمية إىل أن صرنا يف آخر الزم   

باتباعها هذه املذاهب  ،فئة من املسلمني تتهم أكثرية األمة اإلسالمية بأا خرجت

ثها عن طريق السلف الصاحل أهل القرون الثالثة، كأن أحكام الشريعة اليت ور ،األربعة

ونظمها تالميذ األئمة األربعة حسب منهاج كل  ،األئمة األربعة عن الصحابة والتابعني

شيء آخر غري ما ذهب إليه أولئك السلف الصاحلون، وإذا هتاف  ،منهم يف الترجيح

اتركوا املذاهب األربعة واتبعوا مذهب السلف، فإن ترك : شديد يرفعه الالمذهبيون

  .ضاللةو مذهب السلف بدعة

ن اىل زعزعة الثقة ا، و يدعون إىل اجتهاد جديد لكن هذا الفريق من الناس يعمدو   

آلن، ليزعم القاصرون إلستفاء شروطه بإطالقها مكان يف الوجود الو مل يكن مماثل، و

 أن هلم أن جيتهدوا كما اجتهدعلومهم أم أهله ومحلة لوائه، ويف يف عقوهلم و

هم من أجل هذا م هم مقصرون بزعمهم فيها، وذاهبهاألولون، مستدركني على م

إىل نشر كلمات خملصة ألقاها األئمة رمحهم اهللا تعاىل إبراء لذممهم، و ختفيفا يعمدون 
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اقصاء جلرائر السوء أن تنسحب بعدهم بسببهم، لكنهم الديين عن كواهلهم، وللعبء 

ا وا، فيقوم علومهم، ليحسنوا التصرف العلميلقوها إىل الكاملني يف مداركهم وأ

ذا كقول كل تقدير حصوله، وبفرض وجوده ووا، ون ما استطاعالعوج يف بعض الشؤ

مما سترى توليته  حنو هذاو) إذا صح احلديث فهو مذهيب: (ىلمنهم رمحهم اهللا تعا

    .جهته احلسنة السليمة، إن شاء اهللاو

ون يف األوساط قاموا ينعقطبلوا له وزمروا، و املنكرين للتقليدبيد أن بعض      

 ذاته حق الساذجة بوجوب إعادة النظر يف مقررات األئمة، متمثلني بكالم هو يف

 .لكنهم أرادوا به باطال

إن اتهدين : ، وهي مثل قوهلمالمذهبيونلهنا بعض الشبهات اليت تعرض هلا او   

ه الفقهاء قد كثروا يف كل عصر من العصور، فما هو السبب يف حصر التقليد يف هذو

على أحقيتها ؟  إن القرآن واحد املذاهب األربعة خاصة، هل نص القرآن أو السنة 

  الرسول واحد فكيف نشأ هذا اخلالف يف املسائل الفقهية بني األئمة األربعة؟و

هو  والتقليد نفسها ال تفرق، و لكن التطبيق اخلاطئ للمذهبية والتقليد أما املذهبية    

مث ما . التربيةعليم ولكن حله بالتوعية و التإللغاء، والذي يفرق، وهذ ليس حله با

األربعة، هو أضيق صور التشتت،  وصلت إليه األمة اإلسالمية من اعتماد املذاهب

  .ماليني املذاهببدون ذلك يكون عندنا و
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يف هذا البحث، إن  اغريها هي ما حياول الباحث اإلجابة عنهفهذه التساؤالت و       

لوجهه  جيعله خالصايف إمتام ما قصدناه وفنسأل اهللا تعاىل أن يوفقنا   .تعاىل شاء اهللا

  .آمني يا جميب. الكرمي

      البحث مشكلة –ب 

 يدور حول إشكال رئيس" األربعة الفقهية لمذاهبحكم التقليد ل"إن موضوع      

تدعة، على أتباع املذاهب الفقهية وعد املقلدين إليها من املبوهو إنكار بعض املتأخرين 

  .وما هو موقف صحيح للتقليد. ودعوم إىل نبذ املذاهب الفقهية

قليد سيتكلم الباحث عن سبب نشأة املذاهب األربعة وقبل الكالم عن الت      

 .الفقهية، مث عن اإلجتهاد وطبقات اتهدين ليكون توطئة للحديث عن حكم التقليد

  البحث سؤال – ج

 ؟األربعة  لفقهيةا ما حكم التقليد هلذه املذاهب - 

  أهداف البحث -د 

  :يصبو إىل حتقيق مجلة أهداف منها" للمذاهب األربعة  حكم التقليد"إن موضوع      

مجع املادة العلمية يف املوضوع يف موضع واحد، وحتليلها، وبالتايل اخللوص إىل  - 1

 .نتيجة

 .اإلسهام يف توضيح التصور الصحيح هلذا املوضوع - 2
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  .ى الغلو والتطرف يف التبديع والتضليل يف مسألة التتقليداإلسهام يف القضاء عل - 3

  : حدود البحث –و 

  ".األربعة  للمذاهب الفقهيةحكم التقليد ": ةيدود املوضوعاحل     

  .م2012 - 2011العام الدراسي : ةدود الزمانياحل     

  .جلميع األمة اإلسالمية عامة وبالد روسيا خاصة: ةدود املكانياحل     

  مهية البحثأ – ه

ملا هلذه يث إن فيه بيانا ملسائل مهمة ، وحإن هذا البحث يكتسي أمهية بالغة    

  . العامةالقة بواقع املسلمني من اخلاصة واملسائل من ع

  :فهي: من ناحية نظرية   

عن الدين اإلسالمي ، ومعرفة مصادره  والقارئ زيادة املعلومات للباحث - 1

 .األمتالصحيح والوجه  ريعاته علىتشوأحكامه و

 الذي أحلق باملذاهب الفقهية عن طريق بيان حقيقة املذاهبإزالة اللبس - 2

 .الفقهية

املذاهب األربعة الفقهية، الذي صارت يف  سامهة يف بيان حكم التقليد هلذهامل- 3

 .عصرنا الراهن كاملشكلة ولو مل يكن هناك جمال لإلشكال
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  :تطبيقيةومن ناحية ال

بنات اليت جتمع صرح األمة، وأن يكون حماولة هادفة، أن يكون لبنة، من الل- 1

إلزالة الفرقة بني املسلمني يف زمن هم أحوج إليه، ويرفع احلاجز الذي 

 .وضعه الألمذهبيون بينهم

    .ية والتزامهمهاملذاهب الفق تقليد هلذهالالتأكيد على أن وحدة املسلمني يف - 2

  حتديد مصطلحات البحث – ز

ليني ، هو خطاب اهللا تعاىل املتعلق واملنع، وعند األص: احلكم يف اللغة :حكم - 1

هو األثر الذي يقتضيه : وعند الفقهاء . بأفعال املكلفني باالقتضاء أو التخيري أو الوضع

 .2خطاب الشارع يف الفعل ، كالوجوب واحلرمة واإلباحة

                  : وهلا يف اللغة معان كثرية منها" قلد"مأخوذ من مادة : لغة :التقليد - 2

وضع الشيء يف العنق مع اإلحاطة به، ومن املعنوي تقليد الوالة، أي جعل الواليات 

       .3أمانة ومسؤولية يف أعناقهم، كأا قد أحاطت

املراد منه، األصوليني يف بيان حد التقليد و اختلف عبارات: التقليد اصطالحا      

  :وسأقتصر على ذكر بعض منها

                                                            
  .ه1419-م 1999دار الفكر، : الوجيز يف أصول الفقه لوهبة الزحيلي ، بريوت دار الفكر املعاصر؛ دمشق  - 2
، ، لسان العربب إلبن منظور ، مادة  ذهب، 348خمتار الصحاح حملمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ، مادة قلد، ص - 3
  .3/148قلد، ، مادة )1980، 1408ط، .دار اجليل، بريوت، د(
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 .4 ل الغري من غري حجة، و ممن قال به إمام احلرمني، و الغزايلقبول قو    - 

يعين من ال  .5"قبول رأي من ال تقوم به احلجة بال حجة"وعرفه الشوكاين بقوله  -   

ذا مل يكن رأيه مستندا إىل مصدر من مصادر التشريع، أما رسول تقوم به احلجة إال إ

   .اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقوله حجة بنفسه

 الشخص، اختطها اليت الطريقة: (وهو" مذهب"مجع  مذاهب: املذاهب األربعة - 3

  .6)وغريها األحكام أو السلوك أو اإلعتقاد جمال يف أكانت سواء جمموعة أو

  .ونعين هنا مبذهب أيب حنيفة، ومالك، والشافعي وأمحد بن حنبل     

  :الدراسات السابقة - س     

يبني : للشيخ حممد حامد" سما للفوضى الدينيةلزوم اتباع مذاهب األئمة ح" - 1

أن ي األئمة عن التقليد ليس على اطالقه ، : السؤال األول. فيه عن ثالث أسئلة

. آلة اإلجتهاد دون غريهم طائفة من الناس الذين استكملت عندهموإمنا هو مقيد ب

يها عن مناقب يذكر ف: والسؤال الثالث. يذكر فيها طبقات اتهدين: السؤال الثاين

                                                            
، املستصفى 2/348الربهان يف أصول الفقه لعبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلويين أبو املعايل إمام احلرمني ، دون طبعة،   - 4

 - ه1417، 3مؤسسة الرسالة، بريوت، ط(يف علم األصول أليب حامد حممد بن حممد الغزايل،، حتقيق حممد سليمان األشقر، 
  .2/387، )م1987

ه، 1412، 1دار الفكر، بريوت، ط (إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول حملمد بن علي الشوكايت، ،  - 5
  .443ص) م1982

، )م 1988ه،  1408، 2دار النفائس، لبنان، ط(معجم لغة الفقهاء ألمحد حممد رواس قلعجي وحامد صادق قنيب،  ،  - 6
     419ص



‐ 8 ‐ 
 

وحفظه للحديث، وأن مذهبه الخيالف احلديث كما يدعيه البعض، وأنه ما  أيب حنيفة

 .كان يترك احلديث إذا صح عنده

أن : ألديب الكمداين، وهو يبني يف هذه الرسالة" بدعة ترك املذاهب الفقهية "  - 2

أنه البد ، واحلديث الشريف ال بد له من فقه وفهم، وأن احلديث مضلة إال للفقهاء 

الفقهاء ، وتقليد منهجهم وسلوكهم ، وأن احملدث ال يستغين ىل األئمة من الرجوع إ

 .تقليد لواحد من املذاهب احملفوظةلعن ا

األخذ باحلديث : ويرد على بعض الشبهات اليت يروجها الالمذهبيون، وهي مثل قوهلم

اتباع رسول اهللا صلى ، وأن املسلم مأمور ب أوىل من األخذ بقول الشافعي وأيب حنيفة

  .اهللا عليه وسلم، وغري مأمور باتباع غريه

لعبد الفتاح اليافعي، وهو فعالً حبث رائع " التمذهب دراسة تأصيلية مقارنة "  - 3

:                                                           املباحث التالية وهيجداً، وهو يتحدث فيه عن 

 .األجتهاد وطبقات اتهدين - 

 .التمذهب والتقليد - 

 .حكم اخلروج عن املذاهب األربعة - 

 .اإلعتداد مبذهب الظاهرية - 

 .العمل باحلديث الضعيف - 

 .ذات صلة بالتمذهبمقترفات  - 
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  :استفادة الباحث   

لكتابة هذا  الدراسات السابقة مبعلومات وافرة إن الباحث قد استفاد من تلك     

أن التقليد هلذه املذاهب األربعة والتمذهب ا هي أفضل وأحسن البحث ، من حيث 

، فتونوال والفساد اجلهل القرون ذي عاشر يف سيما الة الطرق لوحدة املسلمني قاطب

  .وما بعده من القرون

هي " األربعة  الفقهية لمذاهبلحكم التقليد "  وميزة هذا البحث املتواضع بعنوان     

أم  أو جائز اجب، هل هو والفقهية ذاهبذه املعن حكم التقليد هل أن الباحث يبني فيه

 .بعض التحليالت طيالبعض، مث بعد ذلك يع بدعة كما يدعيه
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  .اإلطار النظري :الفصل الثاين

ال بد من بيان حقيقة  عىن احلقيقي ملوضوع التقليد، ومن املقلد ،املوللوقوف على      

الوصول إىل  ا املوضوع واليت ال ميكن للمرءبعض املصطلحات اليت هلا ارتباط وثيق ذ

". اتهد"و " اإلجتهاد " وكذلك معىن " املذاهب األربعة "حقيقتها إال ببيان معىن 

  . في هذه املصطلحات ما يسهم يف بيان معىن التقليدف

  

  .األربعة الفقهية املفاهيم العامة عن املذاهب: املبحث األول

  .اصطالحالغة و املذهب معىن :األول طلبامل

  :تعريف املذهب لغة – 1     

  :تدور معاين املذهب لغة حول

 .7سار أو مرَّ به...ذهب، ذهابا وذهوبا ومذهبا: يقال: السري واملرور -أ      

واملذهب : (يف قوله سانلالويؤكد هذا املعىن صاحب : الطريقة واملعتقد –ب      

  .  8)املعتقد الذي يذهب إليه، وذهب فالن بذَهبِه، أي املذهب الذي يذهب إليه

      
                                                            

  2/1081ع السابق، مادة  ذهب، ، لسان العرب إلبن منظور، املرج -7
  2/1081لسان العرب املرجع نفسه،  - 8
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  : تعريف املذهب اصطالحا – 2    

  .ة بالفن الذي خيتص بهتعاريف متعلقوعرَّف العلماء املذهب تعاريف عامة،      

الطريقة اليت اختطها الشخص، أو : (فقد عرَّفه الدكتور عمر سليمان األشقر بأنه      

  .9)جمموعة سواء أكانت يف جمال اإلعتقاد أو السلوك أو األحكام وغريها

ويالحظ على هذ التعريف أنه عام، فهو يشمل املذهب العقدي واملذهب      

  .ي وهذه الدراسة تعين باملذهب الفقهيالنفسي، واملذهب الفقه

  .وصاحب التعريف يرى أنّ املذهب هو الطريقة اليت اختطها الشخص أو اموعة     

عرفه بعض العلماء بأنه طريقة معينة يف استنباط األحكام الشرعية من أدلتها  -     

  .10التفصيلية

له معتقدا له بدليله ومات ما قا(ويرى الدكتور أبو زيد أن حقيقة مذهب اإلنسان      

  .11)عليه، أو ما جرى جمرى قوله، أو ما مشلته علته

                                                            
     419معجم لغة الفقهاء ألمحد حممد رواس قلعجي وحامد صادق قنيب،املرجع السابق ، ص - 9
ه،  1418، 2دار النفـائس، عمـان، ط  (املدخل إىل دراسة املدارس و املذاهب الفقهيـة لعمـر سـليمان األشـقر ،       -10

  44ص، )م1998
دار العاصمة، اململكة العربية (، )أبو زيد(املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد و خترجيات األصحاب لبكر بن عبد اهللا  - 11

  .36، ص)م 1997ه  1417، 1السعودية، ط 
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مذهب اإلنسان يدخل فيه أيضا خترجيات أصحاب املذهب على قول إمامهم، أو      

قياسهم على قوله، فاملذهب يشمل القواعد اليت خطها اإلمام واألقوال اليت قاهلا 

  .ماموخترجيات األصحاب واألقسية على قول اإل

ما ذهب إليه من األحكام يف : "وعلى هذا فمذهب اإلمام الشافعي مثالً هو     

  . 12"املسائل

فاملذهب إذن يطلق على املنهج الذي سلكه فقيه جمتهد، اختص به من بني      

  .13الفقهاء، أدى به إىل اختيار مجلة من األحكام يف جمال الفروع

طريقة متبعة يف استنباط : "ب الفقهي هوومما سبق فالتعريف املناسب للمذه     

ام من األئمة، ودرج عليها األحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية سلكها إم

  ".ذته وأتباعه من بعدهتالم

  :نشأاو األربعة الفقهية املذاهب تاريخ :الثاين املطلب

  .ااملذاهب األربعة الفقهية وأسبا نشأة سنستعرض يف إجيازواآلن      

تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخلَّف كتاب اهللا، وأحاديث حدث ا،      

وأفعاال فعلها، وقد شاهد ذلك كله أصحابه ومسعوا منه، ومن الصحابة من مسع بعض 

                                                            
  6، ص)م 1998ه  1418، 1لبنان، ط  -دار الكتب العلمية، بريوت(فتح املعني لزين الدين بن عبد العزيز املليباري،  - 12
  .44املدخل إىل دراسة املدارس و املذاهب الفقهية ألشقر، املرجع السابق، ص - 13
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قوله دون البعض، ومن رأى بعض أفعاله دون البعض، مث تفرقوا يف األمصار عند 

هم من نزل الشام، ومنهم من نزل مصر، وكان كل الفتح، فمنهم من نزل العراق، ومن

مجع من الصحابة يرتل مصرا يروي ما مسع وما رأى من رسول اهللا، ومل يكن ذلك 

كله مدوَّنا إمنا كانوا يقولونه شفاها، وقليال منهم من يكتب، وظهر بعد ذلك مصدر 

ممن مل آخر، وهو أنّ كبار الصحابة وعلماءهم كانت تعرض عليهم بعض األحداث 

يعرفوا فيها نصا من كتاب وال حديث، فيجتهد برأيه ويقول فيها قوالً، وكان هذا 

القول فيما بعد يعد مستندا من مستندات التشريع، ألنه صدر عن صحايب كبري، عاشر 

  .النيب زمنا طويالً، وعرف مناحي الشريعة وجمراها

ى الصحابة، وليس ما علي كل حال زادت مراجع التشريع مرجعا وهو فتاو     

خلفه الصحابة قاصرا على ما ذكرت، بل هناك أمر آخر وهو أنّ احلديث قد يكون 

قد ثبت عن الرسول، ولكن اختلف أنظار الصحابة يف توجيهه وتفسريه وتأويله، أو 

ما روي  :مثال األول يبلغ البعض؛ قد نسخ حبديث آخر بلغ بعضهم ومل أنّ احلديث

يف الطواف مرة، فذهب كثري إىل أنّ الرَّملَ يف الطواف سنة،  أنّ رسول اهللا أسرع

وقال ابن عباس ليس بسنة، إمنا فعله النيب لسبب عارض، وهو أنه قد بلغه قول 

، فأراد أن يظهر هلم باإلسراع القوة والنشاط، وليس 14حمَّى يثْرب وهنهم: املشركني

تعة عام خيرب وأوطاس، مث ى أنّ النيب رخص يف نكاح امل: ومثال الثاين. بسنة

                                                            
  .4009؛ 1525: رقم احلديث ) 1987 – 1407الطبعة الثالثة ،  بريوت –دار ابن كثري ، اليمامة : (صحيح البخاري - 14
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، فاختلفت الصحابة يف ذلك ويف نسخه، وقد يثبت احلديث أيضا ولكن 15عنها

خيتلفون يف علّته، كالذي روي أنّ رسول اهللا قام للجنازة، فاختلفوا يف تعليل ذلك، 

ذلك لتعظيم املالئكة حتف بامليت، أو هلول املوت، فيعم الوقوف للميت : فقال قوم

إا كانت ليهودي، فكره أن تعلو فوق رأسه، فالقيام خيص : و قال قوم والكافر،

  .الكافر اخل

فلما جاء عصر التابعني زادت املصادر مصدرا على النحو املاضي، فكان من كبار      

التابعني من له فتاوى يف حوادث مل تكن يف عهد النيب وال الصحابة، وكان لكل كبري 

بعض اآليات القرآنية، وآراء يف تأويل احلديث، وآراء يف من كبارهم آراء يف تفسري 

فتاوى الصحابة، كما كان هلم آراء يف تقدير الصحابة وتقوميهم من الناحية الفقهية، 

فمن التابعني من يفضل أقوال عبد اهللا بن مسعود على غريه، ومنهم من يفضل آراء 

جع إىل البلد الذي فيه علي وابن عباس، إىل غري ذلك؛ ويغلب أن هذا الترجيح ير

الصحايب والتابعي وتابع التابعي، فهو يتتلمذ للصحابة الذين كانوا يف بلده، ويأخذ 

  .بقوهلم، ويفضل روايتهم

وجاء بعد التابعني طبقة أخرى تعمل عمل التابعني وهكذا، فعمر وعثمان وعبد      

كانوا أئمة  –رضي اهللا عنهم  –اهللا بن عمر وعائشة وابن عباس وزيد بن ثابت 

املدينة، وجاء بعدهم تالميذهم، ومن أشهرهم سعيد بن املسيب، وسامل بن عبد اهللا 

                                                            
  .3484. ر: صحيح مسلم - 15
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بن عمر، ومن بعدمها الزهري، وحيي بن سعيد، و ربيعةُ الرَّأْي، ومن بعدهم مالك، 

لذلك كان مالك أعلم الناس بقضايا عمر، وأقوال عبد اهللا بن عمر، وعائشة، ومن 

 بن مسعود وعلي يف الكوفة، مث شريح والشعيب، مث علقمة وكان عبد اهللا. ذكرنا

وإبراهيم النخعي، ومتت السلسلة إىل أيب حنيفة، فكان مالك ينهج منهج من ذكرنا 

وكما كان مالك أعلم الناس بأحاديث . من أعالم مدرسته، وأبو حنيفة كذلك

ئهم، كان أبو حنيفة املدينة، وقضايا علماء الصحابة املدنيني وتابعيهم وفتاويهم وآرا

أعلم الناس بقضايا عبد اهللا بن مسعود وعلي بن أيب طالب، وغريمها من صحابة 

وملا جاء دور التدوين يف العصر العباسي . العراق وفتاويهم، وآراء التابعني من الكوفيني

رأينا مالكاً جيمع هذا الذي ذكرنا يف كتابه املوطأ، والعلماء العراقيني جيمعون فتاوى 

   16.ئمتهم ومشاخيهم يف الكتبأ

الفقه اإلسالمي ة، و املنشغلون بتاريخ التشريع وو بذلك تكونت املدارس الفقهي     

  :يقسمون هذه املدارس الفقهية إىل قسمني

، لكثرة رواية احلديث يف "مدرسة أهل احلديث"مسيت املدرسة األوىل ب -      

اإلجتهاد، لندرة احلوادث املعقدة احلجاز، ولقلة حاجتهم إىل استعمال الرأي يف 

  .17لديهم

                                                            
  . 160 -2/157) م 1997ر، مكتبة األسرة، مص(ضحى اإلسالم ألمحد أمني، ، - 16
    .1/167املدخل الفقهي العام ملصطفى أمحد الزرقا، ،  - 17
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وإمنا مسوا بأصحاب احلديث، ألن عنايتهم بتحصيل : "يقول الشهرستاين     

، وال يرجعون إىل القياس اجللي األحاديث ونقل األخبار وبناء األحكام على النصوص

  .18"اخلفي ما وجدوا خربا أو أثراو

، لقلة انتشار احلديث النبوي  19"هل الرأيمدرسة أ: " و مسيت املدرسة الثانية -      

يف العراق بادي األمر، ولتعقد احلياة املدنية فيه، وتشعب األفكار وازدحام األعراف، 

  . 20وكثرة احلوادث اليت مل يعرف هلا نص صريح، مما يلجئ إىل استعمال الرأي

  :أساس اخلالف بني املدرستني -      

ال خالف فيه، وإمنا  ايف اإلحتجاج بالسنة فهذ ال يعود اخلالف بني املدرستني     

  . األخذ بالرأي، و تفريع املسائل بناء عليه: اخلالف وقع يف أمرين

فأهل احلجاز كانوا ال يتوسعون يف الرأي وال يلجؤون إليه إال : األخذ بالرأي     

  .قليال ويؤثرون الوقوف عند النصوص واآلثار

                                                            
  .1/206) م1993 -ه 1414، 3.دار املعرفة، بريوت، ط(امللل و النحل أليب الفتح حممد الشهرستاين ،   - 18
و أعمال الفكر يف الوقائع اليت مل يرد  العلم بالشيء على سبيل الظن و اإلعتقاد، و قد خصه الفقهاء بالنظر: املقصود بالرأي - 19

ا النص، فاملراد بأهل الرأي الذين أكثروا من استعمال الرأي و القياس يف بيان األحكام الشرعية، و ليس املراد أم مل يكونوا 
  .11املدخل إىل املدارس و املذاهب الفقهية، ص: يعتمدون على الكتاب و السنة، انظر األشقر

  .1/167لفقهي العام ملصطفى أمحد الزرقا، املرجع السابق، املدخل ا  - 20
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وا يتوسعون يف اإلفتاء بالرأي، وحجتهم يف ذلك أن أما فقهاء مدرسة الرأي فكان     

أحكام الشريعة معقولة املعىن، وأا اشتملت على مصاحل العباد، ومنه ال بد من البحث 

  .21هذه املصاحل ءعلى العلل ليتمكن الفقيه من استنباط األحكام اجلديدة على ضو

  : واخلالصة اليت ميكن الوصول إليها هي     

  .األعرافاينتني، منشؤمها اختالف البيئة وتني متبوجود مدرس     

  .اإلختالف بني املدرستني ليست وليد األهواء، وإمنا وليد الظروف والوقائع     

اختصاص مدرسة الرأي ذه التسمية، ال ينفي عنها استعماهلا للنصوص،      

دود الضوابط فتسميتها وليدة تنوع الوقائع وتشعب احلياة، وجاء استعمال الرأي يف ح

  .الشرعية، من أجل إجياد األحكام للوقائع

مل جيد  والدليل على أن استعمال الرأي للقاضي أمر مستحسن يف الشرع إذا     

 يبعثَ أَنْ أَراد لَمَّا: سلمسنة، حديث النيب صلى اهللا عليه والحكم الواقعة يف الكتاب و

. اللَّه بِكتابِ أَقْضى قَالَ. » قَضاٌء لَك عرض إِذَا ضىتقْ كَيف«  قَالَ الْيمنِ إِلَى معاذًا

. -وسلم عليه اهللا صلى -  اللَّه رسولِ فَبِسنَّة قَالَ. » اللَّه كتابِ فى تجِد لَم فَإِنْ«  قَالَ

 اللَّه كتابِ فى والَ -  وسلم عليه اهللا صلى -  اللَّه رسولِ سنَّة فى تجِد لَم فَإِنْ« قَالَ

                                                            
  .و ما بعدها 137ص) دار عمر بن اخلطاب اإلسكندرية،(املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية لعبد الكرمي زيدان،  - 21
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 صدره -  وسلم عليه اهللا صلى -  اللَّه رسولُ فَضرب. آلُو والَ رأْيِى أَجتهِد قَالَ. »

     .22» اللَّه رسولَ يرضى لما اللَّه رسولِ رسولَ وفَّق الَّذى للَّه الْحمد«  وقَالَ

استعماهلا الرأي،  ذه التسمية، ال ينفي عنها اختصاص مدرسة احلديث أو األثر     

  . إمنا السمة الغالبة، وهذا ناتج عن بساطة احلياة وعدم تعقد النوازلو

فاملدرسة الفقهية إذن هي النواة األساسية لنشأة املذاهب الفقهية، ملا خلفته من      

  .اختالف يف مناهج اإلستنباط وكثرة اإلتباع

  : هيةنشأة املذاهب الفق     

ليقوموا حبملها  - لقد كان من لطف اهللا تعاىل ذه األمة، أن سخر هلا رجاال     

أجنبتهم اإلنسانية، فقها وأمانة،  نالنوابغ، الذييعدون من األفذاذ و -ا إىل الناسوإيصاهل

" الشافعي"و " مالك"و " أبو حنيفة"وإخالصا وكفاءة، وكان منهم هؤالء األربعة 

اليوم، وتتلقاه األمة  قدر لفقههم أن يعيش هلذان الذي - رمحهم اهللا -"وأمحد بن حنبل

  .الرضابالقبول و

                                                            
  3/330باب اجتهاد الرأي يف القضاء،  -11رواه أبو داود، سنن أيب داود،يف   - 22
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مل تأخذ املؤسسني من األئمة اتهدين، وهب الفقهية تكونت مع ظهور افاملذ     

اجلمع والتصنيف، عندما ال جبهود تالميذهم، يف التأصيل والتفريع وشكلها النهائي إ

  . وانتشرت بني الناسمتيزت املذاهب عن بعضها 

  :تبلور املذاهبوضع مناهج اإلستنباط و

مع حلول عصر األئمة اتهدين، من فقهاء األمصار أمثال أيب حنيفة ومالك      

احتد اإلختالف بينهم، وصار لكل واحد منهم اجتهادات خاصة به، ذلك . والشافعي

د حكم الواقعة يف فإذا مل جن... أن احلوادث ال تعد وال حتصى والنصوص حمدودة

ولكل "الكتاب والسنة، فما السبيل على إجياد احلكم؟ هنا اختلفت أنظار اتهدين 

ضوء القواعد اليت أصلوها تفرعت املسائل غري له، وعلى ضوء ما اعتمدوه، وعلى دلي

حمدودة من نصوص معدودة، ونتج عن ذلك اختالف، مل ميس البدهيات وال 

إلنطالق على ضوء الكتاب والسنة حلل مشاكل اإلنسان القطعيات وإمنا حماوالت ل

  .23"اليت ال تتناهى احتماالا، على ضوء قواعد اإلستنباط، اليت حددا النصوص

  .أصول كليةاإلجتهادات، أا خاضعة لضوابط وما مييز هذه و     

 يعد اإلجتهاد مقتصرا على ضعت ضوابط اإلستنباط، ومللعصر، وففي ذلك ا       

حكام اجلزئية للوقائع، بل أصبح الفقهاء، يفكرون يف مناهج اإلستنباط وضوابطه األ

                                                            
  .75، ص)دار الشهاب، باتنة اجلزائر،(بري و األكرب لسعيد حوى، جوالت يف الفقهني الك - 23
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ويعد اإلمام الشافعي املؤسس لعلم التدوين يف أصول الفقه، وذلك يف كتابه املوسوم 

  .بالرسالة

الرأي، قد وقف على ي الذي اغترف من مدرسيت احلديث وفاإلمام الشافع      

خضع مجيع هذه اآلراء إىل موازين علمية دقيقة، حىت ني وفكر أن يتاختالف املدرس

دوا يف هتدى الشافعي إىل تلك املوازين ويتميز احلق من تلك اآلراء عن غريه وقد ا

  .24رسالته

: ولقد جاء الشافعي يف وقت كثر فيه اخلالف، وبلغ حدا وصفه الدهلوي بقوله     

انب من اإلختالفات، ما مل فاتسع اخلرق وكثر الشعب، وهجِم الناس من كل ج"

يكن حبساب، فبقوا متحريين مدهوشني، ال يستطيعون سبيال حىت جاءهم تأييد من 

  .25)رم فأهلم الشافعي قواعد مجع هذه اإلختالفات وفتح ملن بعده باب، و أي باب

  

  

  

                                                            
، 1دار النفائس، بريوت، لبنان، ط (اإلنصاف يف بيان أسباب اإلختالف لويل اهللا الدهلوي ، راجعه و علق عليه أبو غدة،  - 24

  .41ص) م 1977ه،  1397
  .82ويل اهللا الدهلوي ، املرجع السابق، ص - 25
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  :دور التالاميذ يف حفظ املذاهب - 

دراسة علل آن والسنة، وعلى دراسة القر عكف األئمة وتالميذهم من بعدهم      

األحكام فيها، واستخرجوا من جمموع ما استنبطوه من علل قواعد فقهية تفرع عليها 

  .26الفروع، فانتهت بذلك اموعات الفقهية إىل ثالث عند إمام كل مذهب

  .جمموعة الفروع اليت استنبطت يف هذا املذهب - :األوىل     

 .اإلستنباط يف املذهباألصول اليت تعد مناهج  - :الثانية     

زئية اجل القواعد اليت تكون جمموعة علل األحكام، اليت بنيت عليها الفروع: الثالثة     

أساليب، مما جعل املذاهب تتبلور، وتنتقل عن بعضها وذا أصبح لكل إمام أصول و

ويكون لكل منها كيان فقهي متميز، مما ساعد وسهل عملية تكون املذاهب الظروف 

  : السائدة آنذاك واليت منها العامة

  .تدوين القرآن والسنة، ومجع فتاوى الصحابة والتابعني -   

تشجيع اخللفاء للحركة الفقهية ومؤازرم للعلماء وعنايتهم مبجالس البحث  -   

  .والنظر

  .27شيوع املناظرة العلمية بني الفقهاء -   

                                                            
  .4/48، )حماضرات ملتقى الفكر اإلسالمي السابع عشر، باجلزائر(اإلسالمي أليب زهرة حممد،   اإلجتهاد يف فقه - 26
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القرن  رجة األوىل، ومل ينتهدوهكذا فإن ظهور املذاهب، كان ألسباب علمية بال     

وكان لكل مذهب من املذاهب املدونة تالميذ . الثالث حىت اكتمل منو املذاهب

يتدارسونه، وأتباع يلتزمونه ويتسمون بإمسه وهكذا فإن التمذهب للمجتهدين بأعيام 

 كان ظهوره يف أواخر القرن الثالث، وبعد أن أصبح لكل مذهب كيانه الفقهي

بعد املائتني ظهر فيهم : "ميذ ينشرونه وينصرون له، وقال الدهلوياملستقل، وتال

كان ال يعتمدعلى مذهب جمتهد بعينه و قل من كان، والتمذهب للمجتهدين بأعيام

  .28"هذا هو الواجب يف ذلك الزمان

  :األربعة الفقهية هذه املذاهب عوامل بقاء:  الثالث املطلب

منعتها، وبأتباعها وحسن أسلوم يف الدعاية هذه املذهب بقوا و بقيتإمنا      

فالدين مل ينتشر إال بقوته ومنعته، وأي مذهب فقهي فسبيل انتشاره هو (والتجنيد، 

وما يكتب هلا من القبول وما يهبها اهللا، من كثرة األتباع وقوة  29)سبيل انتشار الدين

  .30عارضتهم، وما منحوا من حصانة الرأي

أن السبب األساسي يف بقاء املذاهب يعود إىل العامل ويرى الالمذهبيون      

أن التقليد باملذاهب األربعة، كان نتيجة حلركة سياسية دعمها : (السياسي، ويقولون

                                                                                                                                                                   
  .4/48أبو زهرة حممد، املرجع السابق،  - 27
  .40اإلنصاف لويل اهللا الدهلوي ، املرجع السابق ص  - 28
  .1/35م 1990ه، 1410املوسوعة الفقهية، دار الكتب املصري القاهرة،  - 29
  .1/32ة الفقهية، املرجع نفسه، املوسوع - 30
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العلماء، وساروا فيها استجابة لرغبة امللوك الذين آثروا حصر اإلجتاهات الفقهية يف 

وقاف، وجعل هذه املذاهب حيث عمل هؤالء على إنشاء مدارس وختصيص األ

  .31القضاء مقصورا على فقه املذهب الذي يعتنقون

وميكن اجلواب هلذا اإلعتراض، أن تأسيس املذاهب بريء من أي سلطة أو جهة       

حاكمة، أما تبنيه كدستور للحكم فهذا يدل على ترجيح هذه احلكومة هلذه املذهب 

 إمنا يدل على أا ا فيها، وريه وهذا ليس عيبا يف املذاهب وال طعنللعمل به دون غ

فالدافع الذايت هو احملرك . كاملة وشاملة لشؤون احلياة فعمل مبوجبها مئات السنني

  .أي شأنو) و ال بد لألصح من شأن: "يقال كما. األساس

  

  طبقات اتهدينيف اإلجتهاد و: بحث الثاينامل

  :تعريف اإلجتهاد:  األول طلبامل

 مشقة فيه فيما الوسع لبذ : هو لغة االجتهاد     

  شرعي حبكم ظن لتحصيل الوسع الفقيه استفراغ : واصطالحا     

                                                            
شروط اإلجتهاد و (و الظاهر حممد العموري . 625 -4/624اإلحكام يف أصول األحكام إلبن حزم ، نسخة إلكترونية  - 31

  .2/214) مراتب اتهدين، ملتقى الفكر السابع عشر، اجلزائر
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 حتقيق يف الوسع استفراغ: لغة) واإلجتهاد: ((األنصاري زكريا اإلسالم شيخ قال     

 األحكام من بشيء طلب الظن يف الوسع استفراغ : واصطالحا املشقة، يستلزم ما

  .32)الشرعية

 يف االجتهاد وهو اإلطالق عند املراد ) االجتهاد((: اجلمع على لياحمل شرح ويف     

لتحصيل  ( األدلة يف النظر يف طاقته متام يبذل بأن ) الوسع الفقيه استفراغ( الفروع

  .33)حبكم ظن

 من حيس حبيث االستفراغ املراد : البدخشي قال ( :عليه العطار حاشية ويف     

 االصطالح يف يعد ال فإنه املقصر اجتهاد جخير حىت عليه املزيد النفس العجز

  ).معتربا اجتهادا

 إن سيأيت كما أقسام واملنتسب ، املنتسب ومنهم املستقل فمنهم أقسام واتهدون     

  .املستقل اتهد عن للحديث خمصص املطلب هذا ولكن ، تالية مطالب اهللا يف شاء

  :تهد املستقلتعريف ا:  الثاين طلبامل

 التعريج من لنا بد ال لكن جدا طويل وطبقات اتهدين االجتهاد عن الكالمو     

 وتعريف االستقاليل االجتهاد بتعريف ولنبدأ. مبسألتنا صلة له مما ذلك من طرف على

                                                            
  .5/216مي،  دار الكتب اإلسال -األنصاري،  زكريا اإلسالم أسىن املطالب لشيخ - 32
  .2/240دار الكتب العلمية،  - شرح احمللي على مجع اجلوامع حباشية العطار حلسن بن حممد العطار  - 33
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 مبا خمتصر بشكل ذلك كل اتهدين من دون ذلك هو من مث وشروطه، به اتصف من

  .بالقصود خيل وال بالغرض يفي

     الفروع أحكام واستنباط األصول قواعد بتأسيس املستقل هو : املستقل تهدفا 

  .األربعة كاألئمة الفروع يف وال األصول يف ال ألحد تقليد غري من األدلة من

 اطَّلع من وهو: إما مطلق: اعلموا أن اتهد: (قال الشَّريف التمسانِي املالكي      

 حكم عن يبحث فهو فيها، النظر ووجوه مبداركها وأحاط الشرع، على قواعد

   .34) املطلوب على داللتها بنظره يف نازلة

  .مستقل وغري مستقل : قسمان االجتهاد املطلق: (السيوطي اإلمام وقال     

 قواعد عن خارجا الفقه عليها يبين لنفسه بقواعده استقل الذي هو : واملستقل     

  . 35)حنبل بن وأمحد حنيفة وأيب والشافعي كمالك املذاهب املقررة

 الدين مشس عن: ( الصغري اجلامع على شرحه يف اللكنوي احلسنات أبو ونقل     

 : األوىل : طبقات سبع على الفقهاء أن : باشا كمال بابن الشهري سليمان بن أمحد

 قواعد تأسيس يف مسلكهم سلك ومن األربعة كاألئمة الشرع يف طبقة اتهدين

                                                            
  .441ص االبتهاج بتطريز الديباج ألمحد بابا التنبكيت نسخة إلكترونية، نيل - 34
  .112العلمية، ص الكتب دار - جلالل الدين السيوطي األرض إىل أخلد من على الرد  - 35
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 يف ال ألحد تقليد غري من األربعة األدلة من الفروع أحكام طواستنبا األصول

  . املفيت رسم رسالته يف عابدين ابن أيضا ونقله اه 36)الفروع  يف وال األصول

  :عند مجهور العلماء شروط اتهد املستقل

 وقد إال األصول كتب من من كتاب فما املستقل اتهد شروط العلماء ذكر وقد     

  .اتهد املستقل شروط أوله يف وذكر والتقليد جتهادلال بابا عقد

  : القرآن من األحكام بأدلة إملامه : األول الشرط

 األول الشرط: (قال الزركشي رمحه اهللا يف شروط اتهد       بنصوص إحاطته :

 والسنة الكتاب  مجيع يشترط معرفة وال جيتهد أن له جيز مل أحدمها يف قصر فإن :

 آية مقدار مخسمائة وهو : العريب وابن الغزايل قال باألحكام فيه يتعلق ما بل ، الكتاب

 أفرد آيات من أول سليمان بن مقاتل رأوا وكأم بعضهم عن املاوردي وحكاه ،

 داللة احلصر، فإن ال الظاهرة أراد وإمنا ، آية مخسمائة وجعلها تصنيف يف األحكام

 من عد وهلذا فيها ضرورة بدرك عضهمب فيختص ، القرائح باختالف ختتلف الدليل

 ،37چ    �  �  �  �  �  �چ  : تعاىل قوله لداللة التفطن الشافعي خصائص

                                                            
  .نسخة الكترونية. 1/8شرح اجلامع الصغري أليب احلسنات اللكنوي،  - 36
  .92: سورة مرمي - 37
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 أنكحة صحة على 38چۓ  ڭ  چ  : تعاىل وقوله عليه عتق ولده ملك من أن على

  .لألحكام مل تسق اليت اآليات من ذلك وغري ، الكتاب أهل

 عز اإلمام بكتاب فعليه بذلك التحقيق رادأ ومن :  ]للزركشي والكالم[قلت       

 السالم عبد بن الدين

 ما يشترط وال ، الشرع حبكم يتعلق ما معرفة يشترط : منصور أبو األستاذ قال     

 . واملواعظ من القصص فيها

 يف قال ؟ لتالوته حافظا يكون أن يشترط فهل القرآن بأحكام عاملا كان وإذا     

 احلافظ ألن ، للقرآن حافظا يكون أن يلزم أنه إىل العلم أهل من كثري ذهب: القواطع

 .فيه الناظر ملعانيه من أضبط

 أبو األستاذ وجزم والزواجر األمثال من فيه ما حيفظ أن يلزم ال :آخرون وقال     

  .39)الرافعي عليه وجرى ، احلفظ يشترط ال بأنه إسحاق وغريه

      

  

 :السنة من كاماألح بأدلة إملامه : الثاين الشرط
                                                            

  .11: سورة التَّحرمي - 38
  .8/230) م1994 - ه1414الكتيب،  دار 1.ط( احمليط يف أصول الفقه لعبد اهللا بدر الدين الزكشي،  البحر  - 39
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 قال ، باألحكام املتعلقة السنن معرفة : الثاين الشرط: (اهللا رمحه الزركشي قال     

 آالف ثالثة هي: احملصول يف العريب ابن وقال ، حديث مخسمائة إا وقيل : املاوردي

 أمحد وشدد سنة

 يفيت نأ ميكنه حىت احلديث من الرجل يكفي كم : ألمحد قلت : الضرير أبو وقال     

 قال ؟ ألف ثالمثائة قلت ، ال : قال ؟ ألف مائتا : قلت ، ال : قال ؟ ألف مائة ؟ يكفيه

 رواية ويف أرجو : قال ؟ ألف مخسمائة : قلت ، ال : قال ؟ ألف أربعمائة : قلت ال، :

  لعله : قال : ألف فثالمثائة : قلت :

 مل من :قال وهلذا ، املتون قوطر والتابعني الصحابة آثار العدد مراده ذا وكأن     

 . 40)به الفتيا وال احلديث على احلكم له حيل ال احلديث جيمع طرق

 هذا حيفظ حىت االجتهاد أهل من يكون ال أنه هذا ظاهر : أصحابه بعض وقال(     

 الفقهاء أكمل وصف أراد يكون أو الفتيا يف والتغليظ االحتياط على وهو حممول القدر

 عليه اهللا صلى النيب عن العلم عليها يدور اليت األصول : أمحد قال فقد نهبد م ال ما فأما

 . ومائتني ألفا أن تكون ينبغي وسلم

                                                            
  .8/230دين الزكشي، املرجع السابق، احمليط يف أصول الفقه لعبد اهللا بدر ال البحر - 40
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 وقد االجتهاد باب النسد وإال ، السنن جبميع اإلحاطة يشترط ال أنه واملختار     

 فيها يستحضروا ومل كثرية مسائل يف الصحابة من وغريه عنه اهللا عمر رضي اجتهد

 إليها فرجعوا ، هلم حىت رويت نصوصال

 ال إذ ، الباب ذلك يف ورد ما مجيع استحضاره يشترط وال : الرازي بكر أبو قال     

  فيه روي ما مجيع االجتهاد عند ذهنه حضر ملا تصور ولو به متكن اإلحاطة

 أحاديث جيمع أصل عنده يكون أن يكفيه : األصوليني من ومجاعة الغزايل وقال     

 فيه العناية وقعت أصل أو للبيهقي واآلثار السنن ومعرفة ، داود أيب حكام، كسنناأل

 احلاجة وقت فرياجعه باب كل مبواقع فيه ويكتفي أحاديث األحكام جبمع

 اخلالف جيري وال لعسره ، خالف بال السنن حفظ يشترط ال أنه كالمهم وظاهر     

 منها به يقطع ما بني ليميز ، اآلحاد من راملتوات معرفة من بد وال هاهنا القرآن يف حفظ

  .41) يقطع وما ال

 : اخلالف ومسائل اإلمجاع مسائل على اطالعه : الثالث الشرط

 اإلمجاع : الثالث الشرط : (اهللا رمحه الزركشي قال       ال حىت مواقعه فليعرف :

 ه ليستفتوا أن يعلم فيها يفيت مسألة كل بل ، مجيعه يلزمه حفظ وال خبالفه يفيت

                                                            
  .8/231احمليط يف أصول الفقه لعبد اهللا بدر الدين الزكشي، املرجع السابق،  البحر - 41
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 ذلك أن مع بد وال مولدة احلادثة تكون أو ، مذهب عامل يوافقه وإمنا ، لإلمجاع خمالفة

خيالف  قوال حيدث ال حىت وفائدته ، الرسالة يف الشافعي ذكره االختالف يعرف

  .42)اإلمجاع عن بذلك فيخرج أقواهلم

 ):الفقه أصول ( به يتعلق وما القياس معرفة : الرابع الشرط

 ، وأركانه بشروطه فليعرفه : القياس : الرابع الشرط: (الزركشي رمحه اهللا قال     

 فمن املسائل يف بعض إليه وحيتاج الفقه يتشعب ومنه الرأي االجتهاد وأصل مناط فإنه

 فهذه االجتهاد جوزنا جتزؤ إن ، نعم املواضع تلك يف االستنباط ميكنه ال ذلك يعرف ال

 العيد دقيق ابن فيها قال ذلك إىل حيتاج ال النص إىل ترجع اليت واملسائل تعم ال احلاجة

  .43)جمتهدين للقياس النفاة الظاهرية يكون ال أن هذا اشتراط من ويلزم :

 :واالستدالل العقلي النظر كيفية معرفة : اخلامس الشرط

 الرباهني شرائط فليعرف: النظر كيفية : اخلامس الشرط: (اهللا رمحه الزركشي قال     

 ذكره كذا ، على بصرية ليكون املطلوب ويستفتح املقدمات تركيب وكيفية دودواحل

  املنطق بعلم معرفته الغزايل اشتراط وأصله املتأخرون

                                                            
  .8/232احمليط يف أصول الفقه لعبد اهللا بدر الدين الزكشي، املرجع السابق،  البحر - 42
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 اصطالح يقع ما حسب على ذلك اشتراط يف أن شك وال : العيد دقيق ابن قال     

 وال فيه خائضني ونوايك مل اتهدين من األولني بأن لعلمنا ، معترب غري الفن أرباب هذا

 من بد ال احلقائق ومعرفة الدليل تصحيح عليه يتوقف ما كل أن أيضا شك

  .44)اعتباره

 :العربية باللغة معرفته  :السادس الشرط

 لغة : العرب بلسان  عارفا يكون أن : السادس الشرط: (اهللا رمحه الزركشي قال     

 حد إىل يف االستعمال وعادم مخطا به يفهم الذي القدر فليعرف ، وتصريفا وحنوا

 وجمازه ، وحقيقته وخاصه وعامه ، ومبينه وجممله ، وظاهره الكالم صريح بني به مييز

 وال ، املستعمل غالب يعرف أن اللغة من ويكفيه : إسحاق أبو األستاذ قال     

 فعولوامل كالفاعل ، الكالم ظاهر يف التمييز به يصح الذي النحو ومن التبحر، يشترط

 والكنايات واخلطاب والعطف اجلمع يف املعاين عليه تتفق والرافع وما واخلافض

 دقائقه على يلزم اإلشراف وال والفصل والوصل

 القاسم أليب اجلمل كتاب يف ما معرفة يكفيه : التقريب كتاب يف حزم ابن وقال     

 باختالف عاينامل الختالف واألفعال باألمساء منها خيتص ما بني ويفصل الزجاجي،

 الداخلة عليها العوامل
                                                            

  .8/232املرجع نفسه،  - 44
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 على متوقفة عربية الشريعة ألن ، متعني فيه األصل واشتراط : العيد دقيق ابن قال     

 ما معرفة املعترب وإمنا ، العلم هذا يف أحدث الذي التوسع يشترط ال ، نعم معرفة اللغة

 . الكالم فهم يتوقف عليه

 ، غريه إىل عنه عزب فيما ويرجع بأكثره يطاحم يكون أن اتهد يلزم والذي     

 اإلمامية كرواية ، العربية بإغفاهلم كثري زل وقد ، يف السنة كالقول  تركناه ما( :

 ونظائره ، آدم بنصب 46) موسى آدم فحج( : والقدرية بالنصب، 45)صدقة

 ، بينها والفرق ، الكلم أبنية معرفة من عليه يتوقف ملا ، التصريف بالعربية ويلحق     

  .     47)ومفعوال فاعال وحنوه ) خمتار ( لفظ من امل يف باب كما

 ذلك وحنو واخلاص والعام واملنسوخ الناسخ معرفة : السابع الشرط

 أن خمافة : واملنسوخ  الناسخ معرفة : السابع الشرط: ( اهللا رمحه الزركشي قال     

 الناسخ أتعرف :لقاض ، عنه اهللا ضير علي قال وهلذا املتروك باملنسوخ احلكم يف يقع

 وأهلكت هلكت : قال ، ال : قال ؟ واملنسوخ

 ، واملبني ، وامل واملفسر ، واخلصوص العموم يف النص وجوه معرفة وكذلك     

  .48)جيز مل فيها قصر فإن واملقيد واملطلق
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 :الرواة وحال احلديث بأصول يتعلق ما معرفة : الثامن الشرط

 والضعف القوة يف  الرواة حال معرفة : الثامن الشرط: ( اهللا رمحه كشيالزر قال     

 : والغزايل أبو إسحاق الشيخ قال ، املردود عن واملقبول ، الفاسد عن الصحيح ومتييز

 ، داود والدارقطين وأيب ومسلم والبخاري كأمحد ، احلديث أئمة قول على ويقول

 يف القيم املقومني بقول نأخذ كما ، هلمبقو األخذ فجاز ، بذلك املعرفة أهل ألم

 هي اليت األحاديث على املبنية األحكام يف إليه مضطر وهذا : العيد دقيق ابن قال      

 .    49)... السقيم من الصحيح معرفة إىل املوصل الطريق فإنه ، باب اآلحاد يف

 :العدالة :التاسع الشرط

 وغريهم والكيا  والغزايل منصور أبو اذاألست وشرط : (اهللا رمحه الزركشي قال     

 فله عاملا كان إذا نفسه يف هو وأما : قالوا قوله على االعتماد جواز إىل بالنسبة العدالة

 ال لصحة ، الفتوى لقبول شرط فالعدالة لنفسه باجتهاده ويأخذ لنفسه جيتهد أن

 ركن العدالة أن غريهم كالم وقضية االجتهاد
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 اجتهاده صح العلم باالجتهاد قصد إن : السمعاين وابن لروياينوا املاوردي وقال     

 حكمه نفوذ يف شرطا العدالة كانت والفتيا احلكم به قصد وإن ، عدال مل يكن وإن

 الفتيا شرائط من أغلظ احلكم شرائط ، ألن فتياه وقبول

 ينالد أمر يف متساهل غري ، مأمونا ثقة كونه يشترط لكن : السمعاين ابن قال     

  .50)هذا وراء ما به مرادهم العدالة اشتراط عدم من األصحاب وما ذكره :قال

 : والذكاء الفطنة : العاشر الشرط

 والذكاء الفطنة فيه الطربيو والكيا املاوردي وشرط : (اهللا رمحه الزركشي قال      

 الفطنة فيه قلّت فإن ، املنطوق أمارات من عنه املسكوت معرفة إىل ما ليصل ،

 .51)يصح مل والذكاء

 : الشروط تلك يف املطلوب املقدار

 يكون أن يشترط وال هلا ضابطا يكون أن هو املشروطة األمور تلك يف الواجب      

 ذلك وعلى العلوم تلك يف وسطى درجة ذا يكون بل ، ا كاملتخصص متبحرا

  : اتهد وصف يف احمللي الدين جالل اإلمام قال ، فيها التبحر وقيل يلزم األكثرون،

 معان من ) وأصوال وبالغة ( وتصريف حنو من ) وعربية لغة الوسطى الدرجة ذو(
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 كتاب من (عليها  بداللته به هي تتعلق ما أي الالم بفتح ) األحكام ومتعلق ( وبيان

 االستنباط املقصود له ليتأتى العلوم هذه يف املتوسط أي )املتون حيفظ مل وإن وسنة

 ...باالجتهاد

 ملكة العلوم هذه من ( اتهد أي ) هو ( املصنف والد ) اإلمام الشيخ وقال (     

 الشارع مقصود ا يفهم قوة اكتسب حبيث ومارسها الشرع قواعد مبعظم له، وأحاط

  .52)ذكر ما إليها وضم العلوم تلك يف بالتوسط يكتف فلم )

 معرفةُ هو هذه الفنون من تاج إليهاحمل املقدار من جعل: (الشوكاين وقال     

اراختصم، ط كتابٍ أومتوس فقد فيها املوضوعة املؤلفات من ،بل أبعد 

ا على اإلطالع يف والتوسع هلا املمارسة من االستكثارتهد يزيد مما مطواليف  قوةً ا

 . مطلوبه حصول يف وبصريةً االستخراج، يف بصرا و البحث،

  تثْبت وإمنا  ، العلوم هذه يف القوية امللَكَةُ لهتثْبت أن بدال نهأ : واحلاصلُ     

  .53)الفن هذا لشيوخ املُالزمة وكثرة ، املُمارسة امللَكَةُ بطولِ هذه
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  :مراتب اتهد غري املستقل:  الثالث طلبامل

  :اإلمجال على املراتب ذكر       

 ومن املهم ، مراتب واملقلدين ملذهب نياملنتسب اتهدين من املستقل اتهد لغري       

 عشواء فيؤخر خبط خيبط أن بد ال ذلك يعرف ال من ألن ، املراتب تلك جدا معرفة

 من فإن(  :احلنفي اللكنوين احلسنات أبو يقول ، التأخري حقه ما ويقدم حقه التقدمي ما

 تقدميال يستحق ال من بتقدمي اخلبط يف يقع ودرجام الفقهاء مراتب يعرف مل

 بطبقات يعلم مل قبلنا زماننا ومن علماء من عامل من وكم بالتقدمي، يليق من وتأخري

 فاضل من وكم ،هو أعلى من تصرحيات وهجر أدىن هو من أقوال فرجح فقهائنا

 الغريبة املسائل بكاتيب واستند واليابس الرطب على اعتمد سبقنا ومن عاصرنا ممن

  .54)كالناعس الضعيفة والروايات

 شاء إن سيأيت كما املراتب تلك تعداد يف اهللا رمحهم الفقهاء مسالك تعددت وقد     

 : مراتب مخس اجلملة يف إال أا اهللا
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 : املستقل املطلق اتهد مرتبة : األوىل املرتبة

االجتهاد  مبحث يف املرتبة هذه عن الكالم تقدم وقد إليهم ومن األربعة كاألئمة     

 االستقاليل

 : جمتهد إمام إىل املنتسب املطلق اتهد مرتبة : الثانية رتبةامل

 مسلك سلك أخرى جهة ومن املستقل االجتهاد شروط على حائز جهة من فهو      

 املزين كأمثال اإلمام ذلك اجتهاد اجتهاده فوافق واالستدالل النظر يف إمام جمتهد

 الشافعي اإلمام أصحاب من والبويطي وأضرام

 : الوجوه أصحاب مرتبة : الثالثة ةاملرتب

 ما على اإلمام عليه ينص مل ما خيرجون الذين وهم الوجوه اجمتهدو هلم ويقال     

 اإلمام مذهب يف وأضرام واإلصطخري القفال كأمثال ألصوله وفقا عليه اإلمام نص

 .الشافعي

  : الترجيح أصحاب مرتبة : الرابعة املرتبة

 وأوجه اإلمام أقوال بني يرجحون نالذي وهم الفتوى اجمتهدو هلم ويقال     

 .الشافعي مذهب يف والرافعي النووي األصحاب كأمثال
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 : املذهب ضبطة مرتبة : اخلامسة املرتبة

 الرملي كأمثال اجلملة يف وقواعده وفروعه أصوله يف املذهب ضبطوا الذين وهم     

  .الشافعي مذهب يف وابن حجر

 : باملذهب املشتغل مرتبة وهي : سادسة مرتبة عد وبعضهم

 وهذا فقط البعض ضبط بل للمذهب الكلي الضبط درجة إىل يصل مل الذي وهو     

  .مفصال اهللا شاء إن سيأيت كما منه متأكدا وكان ضبطه فيما إال يفيت أن جيوز له ال

ون واملنتسب : قال األنوار كتاب يف: ( اإلنصاف كتابه يف الدهلوي اهللا ويل قال     

 : أصناف وأمحد ومالك حنيفة وأيب الشافعي مذهب إىل

 املنتسب تقليد على متفرع للشافعي وتقليدهم العوام : أحدها  -    

إليه  ينسبون وإمنا جمتهدا يقلد ال واتهد االجتهاد رتبة إىل البالغون : الثاين  -    

 على بعض بعضها وترتيب األدلة واستعمال االجتهاد يف طريقه على جلريهم

على  وقفوا لكنهم االجتهاد درجة يبلغوا مل الذين وهم املتوسطون : الثالث  -    

 ، وهؤالء عليه نص ما على منصوصا جيدوه مل ما قياس من وحكوا اإلمام أصول
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 أنفسهم يف يقلدون ال أم واملشهور العوام من بقوهلم يأخذه من وكذا له مقلدون

  .55)نواراأل كالم انتهى مقلدون ألم

  هل باب اإلجتهاد مغلق ؟  :الرابع طلبامل

 : فنقول تفصيل ذلك يف     

 أحد إليها يسبقه مل وفروعا وقواعد أصوال حيدث أن له من باتهد أردنا إذا     

 العلم أهل عند تقرر قد ألنه ، له مفتوحا الباب زال ما ذلك إن : يقال ميكن أن فال

 شاء إن ذلك عن الكالم وسيأيت املتقدمني من أحد به يقل مل قول جواز إحداث عدم

 املستقل باتهد يسمى ما وهذا ، اهللا

 دعت أن الضرورة يوضح كله وهذا: (  احمليط البحر يف الزركشي وقال     

 يستبدون هلم باقية يبقوا مل حىت بالربهان سبقوهم ألم ، املتقدمني اتباع إىل املتأخرين

 إثبات تعذر وظهر ذا للمتقدم، الفضل ولكن ، يشاء من ؤتيهي اهللا فضل وذلك ، ا

  .56)بقواعد مستقل مذهب
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 عن النوازل يف يفيت ومن ، األئمة أقوال بني يرجح من باتهد أردنا إذا أما(     

 . ؟ والعزائم اهلمم أين لكن واسع اهللا وفضل له مفتوح ذاته يف االجتهاد اجتهاد فباب

  تقدم  كما مراتب وهو املنتسب تهدبا ما يسمى هو وهذا

 أصوال اتهدين بعض مذاهب حفظت وقد كثري لالجتهاد املدعون كان وملا     

 مباحا كأل األمر يكون لئال الباب فتح بعدم قالوا األئمة بعض أن جند وقواعد وفروعا

 يففك املرتبة تلك يبلغوا مل الكبار األئمة أولئك كان إذا ألنه ، ودب من هب لكل

 السابق باملعىن االجتهاد باب إن : فنقول ونكرر نعود ولكننا ، ؟ من بعدهم يبلغها

 أهله غري يدعيه ال حىت واالعتناء التحري فيجب ، اهلني باألمر ولكنه ليس مفتوح

 حصل قد كما وحنوه اإلفتاء يف العلمية والفوضى الدين يف الفساد العريض فيحصل

 57)فعال

 لذكرها بنا حاجة ال كثرية للمتأهل مفتوح االجتهاد باب أن يف العلم أهل وأقوال     

 أن من خوفا ذلك أمام الباب أوصدوا الذين العلم أهل أقوال بعض هنا ولكننا سنذكر

  : ذلك لقول دعتهم اليت األسباب أقواهلم وضمن فيه غري أهله يدخل

 ،  قل الدين والورعمث: (األربعة املذاهب غري اتبع من على الرد يف رجب ابن قال     

 فلو. بأهل له هو وليس لذلك نفسه ينصب ومن علم بغري الدين يف من يتكلم وكثر
                                                            

. 95التمذهب دراسة تأصيلية مقارنة للمسائل املتعلقة بالتمذهب لعبد الفتاح بن صاحل قديش، نسخة الكترونية، ،  ص  - 57
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أن  حبيث األول الصدر يف عليه كان ما على املتأخرة األزمان هذه يف احلال استمر

 ، حمالة ال الدين نظام به الختل ؛ احلق أنه له يظهر أنه يدعي مبا أحد يفيت كل

 ديننا ولصار ، يشاء ما شاء من كل ولقال ، حالالً واحلرام حراماً ولصار احلالل

 . قبلنا من الكتابني أهل مثل دين ذلك بسبب

 أئمة للناس نصب بأن : وحفظه الدين ضبط أن سبحانه اهللا حكمة فاقتضت     

 باألحكام العلم مرتبة يف املقصودة الغاية وبلوغهم ودرايتهم على علمهم جمتمعاً

 ، عليهم الفتاوى يف يعولون كلهم الناس فصار ، واحلديث أهل الرأي من ، والفتوى

 ، قواعدهم وحيرر مذاهبهم يضبط من اهللا وأقام ، إليهم معرفة األحكام يف ويرجعون

 ذلك إىل ترد حىت ، وفصوله وقواعده وأصوله منهم كل إمام مذهب ضبط حىت

 بعباده اهللا لطف من ذلك انوك. واحلرام احلالل يف مسائل الكالم ويضبط األحكام

 . الدين هذا حفظ يف عوائده احلسنة مجلة ومن ، املؤمنني

 جريء برأيه معجبٍ متكلف أمحق كل من ، العجاب الناس لرأى : ذلك ولوال     

 هو وأنه األمة هادي أنه هذا ويدعي ، األئمة مامإ أنه هذا فيدعي. وثاب على الناس

 . عليه اخللق دون والتعويل ليهإ الناس دون الرجوع الذي ينبغي

 ، جسيم وأمره عظيم خطره الذي الباب هذا انسد ومنته اهللا حبمد ولكن     

 عوائده ومجيل لعباده تعاىل اهللا لطف من ذلك وكان العظيمة املفاسد حنسمت هذهوا
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 ويتكلم ، االجتهاد درجة بلوغ يدعي من يظهر يزل فلم هذا ومع . احلميمة وعواطفه

 اه 58) انقياد وال األئمة هؤالء من ألحد تقليٍد غري من مالعل يف

  عند األمصار يف التقليد ووقف: (و قال اإلمام ابن خلدون يف مقدمة تارخيه     

 كثر ملا طرقهو اخلالف باب الناس سدو سواهم ملن املقلدون ودرس األربعة هؤالء

 خشي وملا االجتهاد رتبة إىل الوصول عن عاق وملا العلوم يف تشعب االصطالحات

 واإلعواز بالعجز فصرحوا بدينه الو برأيه يوثق ال منو أهله غري إىل إسناد ذلك من

 يتداول أن وحظروا املقلدين من به اختص من كل هؤالء تقليد إىل الناس وردوا

 مذاهبهم نقل إال يبق ومل التالعب من فيه تقليدهم ملا

 سندها اتصال و األصول تصحيح عدب منهم قلده من مبذهب فقلد كلٌ وعمل     

 عقبه على مردود العهد هلذا االجتهاد ومدعي هذا غري للفقه اليوم ال حمصول بالرواية

 أمحد فأما األربعة األئمة هؤالء تقليد على اليوم اإلسالم أهل صار وقد تقليده مهجور

  59.)...االجتهاد عن مذهبه لبعد قليل حنبل فمقلده بن

 وصفات إن للمجتهد شروطًا : (األحكام جملة شرح يف حيدر يعل الشيخ وقال     

 تلك على حائزا يكن مل ما جمتهد للعامل يقال فال ، الفقه أصول كتب يف معينة

 . الصفات
                                                            

  .نسخة الكترونية. 6- 5 ص ، رجب إلبن األربعة املذاهب غري اتبع من على الرد - 58
  .1/563الفكر،  دار خلدون إلبن خلدون، ابن تاريخ - 59
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من  خوفا االجتهاد باب سد على أمجعوا قد الفقهاء من فاملتأخرون ذلك ومع      

 ورد قد ) األربعة ملذاهبا ( وهي ، املوجودة املذاهب وألن ، 60تشتت األحكام

 االجتهاد باب يزل مل الشيعيون وهم املسلمني من فريقا أن إال ما فيه الكفاية فيها

 بالد يف احلال هو كما ، الشرعية املسائل يف اتهدون وفيهم اآلن، عندهم مفتوحا

 اه61)والعراق عامل وبالد العجم

:  للفوضى حسما األئمة مذاهب اتباع لزوم كتابه يف احلامد حممد الشيخ وقال     

 االجتهاد املطلق أن من اهللا رمحهم فقهاؤنا قرره ما هو به والعمل علينا علمه والذي(

على  حجرا هذا وليس اهلجرة من سنة ٤٠٠ مضت أن بعد ممنوع األحكام يف

 متقدميها من ناسا منح ما مثل األمة هذه متأخري من ناسا مينحه أن تعاىل اهللا فضل

 من ليس من االجتهاد يدعي لئال ولكن سبحانه ربنا فضل على حجر ال كال فإنه

 قبلنا األمم يف وقعت كاليت واسعة دينية فوضى فنقع يف أهله

 أن األمة، هذه على إشفاقا الباب هذا إقفال األتقياء، العلماء رأى ذلك من أجل     

  اه62)اتهدين مؤهالت هلم ليس الذين االجتهاد أدعياء باتباعها اخللط واخلبط يف تقع

                                                            
  .هذه املقولة ختص اتهد املستقل لصعوبة توفر اإلجتهاد فيه وليس هذا على اإلطالق - 60
  .1/34اجليل،  دار  -حيدر،  لعلي األحكام جملة شرح درر احلكم - 61
  .10 - 9األنصار، ص دار – احلامد حملمد األئمة مذاهب اتباع لزوم - 62
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: (  السنن إلعالء الفقهية املقدمة وهو الفقه علوم يف فوائد يف الكريانوي وقال      

 مسألة وليست التتبع و 63االستقراء على فمبين االجتهاد انقطاع مسألة وأما

   اجلهاالت من عليها فاالعتراض إثباتا وال نفيا ال والسنة الكتاب يف واردة شرعية

 يدعي من لكل يسلم أن يستلزم ال فهو بعد ينقطع مل االجتهاد أن سلم ولو     

 ذلك له يسلم شرائط فيه ووجدت األحوال له شهدت إن نعم . أنه جمتهد االجتهاد

 . يقلده أن واحدا يلزم ال وبعد التسليم فال وإال

 أحد زامإل له ميكن وال اجتهاده إليه أدى مبا ويعمل لنفسه جيتهد أن له يكون نعم     

 مذهبه إىل الناس ودعوته املخالفة أشد له وخمالفا للتقليد منكرا كان إذا السيما تقليده

 تقليد إىل للناس دعوته يصح فكيف التقليد حرمة مذهبه ألن ملذهبه مناقض

  .64)ا!نفسه؟

  

  

  

                                                            
  .هو تتبع اجلزءيات للوصول إىل حكم كلي: اإلستقراء - 63
  .73كراتشي، ص اإلسالمية والعلوم القرآن إدارة – للكريانوي الفقه علوم يف فوائد - 64
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 منهجية البحث: الفصل الثالث

  منهج البحث

 : يلي كما البحث هذا منهج يشتمل     

 حثالب نوع -أ

 البحث هو نوع البحث يف الباحث يستخدم العلمي البحث هذا دراسة خالل من

 من أو حتريرا كانت كتابة وصفية بيانات تنتاج ا الذي خطوة البحث الكيفي وهو

 .)وتايلور بوغدان عند( اإلنسان حياة

 البحث هذا وأن  .املكتيب  البحث فهو البحث هذا يف املستخدم املدخل وأما     

 األصولية من الكتب يتعلق حبكم التقليد مما األخبار إىل حيتاج الباحث ، كتايب ينظر

 جيد أن يستطيع حىت ذلك املناقشات وغري خالصة من وإما والعصرية التراثية القدمية

  .حوله احلقائق

  مصادر البيانات – ب

من  ناملعتربي من أقوال العلماءتتكون كما ذكر إن مصادر بيانات هذا البحث      

  . بغض النظر عن أمساء مراجعها إذا صحت النقول عن قائليها أهل السنة واجلماعة

  طريقة مجع البيانات – ج

  :لكتابة هذا البحث األدوات التاليةيستخدم الباحث يف مجع املعلومات      
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يف عملية  الباحث  اهيستخدم طريقة مجع البيانات أو املنهج الذيو: الوثائق - 1

على  قية، وهي طريقة عملية جلمع احلقائق واملعلوماتئي طريقة الوثامجع البيانات ه

الت أو من الكتاب أو اجلريدة أو ا معني طريقة نظر الوثائق املوجودة يف مكان

حتتوي على الكتب اليت حبث وطريقة الوثائق يف هذا البحث   65امللحوظات وغري ذلك

هذا  حل مشكلة يف ا يتعلق به مما له اثراألربعة ، ومالفقهية لمذاهب لفيها عن التقليد 

 .البحث

وهذا ناتج عن األول إذ جتلى يف كل مرحلة من مراحل البحث، إذ : التحليل - 2

به متكّنت من فهم األقوال ومراميها، وإدراك معانيها ملعرفة املقصود منها، وبه متكّنت 

 . من الوصول إىل خمتلف النتائج يف هذا البحث

  :ياناتطريقة حتليل الب – د

جلنس البيانات النوعية ابتدأ الباحث يف حبثه بطريقة حتليل البيانات باألسلوب وفقًا      

ليل بيانات هذا البحث ، والطريقة اليت يستخدمها الباحث يف عملية حت 66الوصفي

                                                            
65 - Suhersimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek Jakarta.1996 
Rineka Cipta. Hal: 206. 

  .منهج من مناهج البحث باستخدام التعريف بطريقة حمللة ودقيقة: صفيالتحليل الو - 66
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، وكما ذكره ذوقان عبيدات ، هذه الطريقة لتحليل 67طريقة حتليل املضمون : هي

  .68املتضمنة يف الوثيقة بوضوح املراكز على املعلومات

                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
منهج من مناهج البحث استخدم بعض املرحلة بطرق منظمة وموضوعية للوصول إىل اإلستنباط الصحيح : حتليل املضمون - 67

  . من كتب أو بيانات
  .211: نشر والتوزيع، لبنان، دون السنة، صالبحث العلمي، مفهوم أدواته وأساليبه لذوقان عبيدات،  دار الفكر لل - 68
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 التقليد :الفصل الرابع

  :معىن التقليد: املبحث األول

  :تعريف التقليد       

  :وهلا يف اللغة معان كثرية منها" قلد"مأخوذ من مادة : التقليد لغة       

لوالة، أي جعل وضع الشيء يف العنق مع اإلحاطة به، ومن املعنوي تقليد ا       

  .69الواليات أمانة ومسؤولية يف أعناقهم، كأا قد أحاطت

  :التقليد اصطالحا     

املراد منه، وسأقتصر على ذكر األصوليني يف بيان حد التقليد و عبارات تاختلف     

  :بعض منها

حجة، وممن قال به إمام احلرمني،  قبول قول الغري من غري - 

 .70 الغزايلو

قبول رأي من ال تقوم به احلجة "بقوله  عرفه الشوكاينو - 

 .71"بال حجة

                                                            
  .3/148، و لسان العرب إلبن منظور، مادة قلد، 348خمتار الصحاح للرازي،  مادة قلد، ص - 69
  .2/387املستصفى من علم األصول، أليب حامد الغزايل، املرجع السابق،  2/348الربهان للجويين،  - 70
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والتقليد غري منحصر يف األقوال، بل يتعدى إىل : القول - 

 .72األفعال

  حكم التقليد لغري اتهد: الثايناملبحث 

وإذا تأملنا وجدنا أن التقليد أمر طبيعي والزم لإلنسان لزوم الظل، ال ميكن       

  .ألحد التخلص منه

 ، لالجتهاد أهال يكن مل ملن  الفروع يف التقليد مشروعية على العلم هلأ أمجع      

منحى  ينحا أيضا وهو حزم ابن خالف وكذلك ، املعتزلة بعض إال ذلك خيالف يف ومل

 األصول كتب يف مبسوطة ذلك أجاز من وأدلة ، اإلهلية الصفات باب يف املعتزلة

 اآليت العلم أهل كالم ضمن وبعضها مذكور

 جمتهدا يكن مل ملن والتمذهب التقليد مشروعية يف العلم أهل أقوال بعض وإليك     

  :التالية طالبذلك ضمن امل على ونقلهم اإلمجاع

  :ذلك يف احلنفية أقوال من: األول طلبامل

 عند) غري اتهد املطلق يلزمه(: مسألة: (والتحبري التقرير يف احلاج أمري ابن قال      

 كالفرائض العلوم بعض أو الفقه مسائل بعض يف جمتهدا كان وإن التقليد( اجلمهور

                                                                                                                                                                   
  .443ص إرشاد الفحول، للشوكاين املرجع السابق - 71
  .17، ص)1416، 1دار الوطن الرياض، ط(التقليد و أحكامه لسعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري،   - 72
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 ( ووجهه األكثرين عليه أن تقدم ملا ) احلق وهو ( لالجتهاد ) بالتجزي القول على

 عليه يقدر فيما التقليد ويلزمه أي ) ومطلقا(بالتقليد  متعلق وهو )عليه يقدر ال فيما

 بعض وقال أي ) وقيل ( بالتجزي ولنفي الق أي )نفيه على ( عليه يقدر ال وفيما

 ) وإال ( له داته أي) مستنده صحة تبيني بشرط العامل يف ( التقليد يلزم إمنا املعتزلة

 اه 73) تقليده له جيز مل له يبينها مل لو

ۀ  ۀ   ہ      ہ  چ    :تعاىل قوله) لنا عموم( :لذلك التدليل يف احلاج أمري ابن وقال     

 العلوم عاملا ببعض أو كان صرفا عاميا ) يعلم ال فيمن ( 74چہ    ه     ہ            

 بعلة( األمر بالسؤال أي ) لتعلقه يعلم ال وفيما ( معرفته لزمه مسألة حبكم عامل غري

 يعلم ال فيما العموم فيلزمه السؤال وجوب حتقق العلم عدم حتقق فكلما ) العلم عدم

 أن الشرط العلية على والدليل السؤال فيها عليه فيجب املسألة ذه عامل غري وهذا

 مل وأيضا( سواه للمسبب يبق مل الذي الشرط يف ويستعمل أغلب السببية يف اللغوي

 وال( وذاعوشاع  ذلك يف هلم ) مستند إبداء بال ( املفتني ) يتبعون املستفتون يزل

 اه 75). داته العامل إتباع جواز على سكوتيا إمجاعا فكان عليهم ) نكري

                                                            
  .3/459العلمية،  الكتب دار - احلاج أمري البن والتحبري التقرير - 73
  .7: سورة األنبياء- 74
  .3/459التقرير والتبحري إلبن أمري احلاج، املرجع السابق،  - 75
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 اجتمعت قد املدونة احملررة األربعة املذاهب هذه إن: ( الدهلوي اهللا ويل وقال       

 ما املصاحل من ذلك ويف هذا يومنا إىل تقليدها جواز على منها به يعتد من أو األمة

 اهلوى وأشربت النفوس جدا اهلمم فيها قصرت اليت األيام هذه يف سيما ال خيفى ال

 برأيه أير ذي كل وأعجب

 بقول يأخذ أن ألحد حيل وال حرام التقليد : قال حيث حزم ابن إليه ذهب فما       

 من ضرب له فيمن يتم إمنا ... برهان بال وسلم عليه اهللا صلى اهللا غري رسول أحد

  اه 76) واحدة يف مسألة ولو االجتهاد

  :ذلك يف املالكية أقوال من: الثاين طلبامل

تقليد  جيب على العوام: قال ابن القصار قال مالك: (رايفللق الذخرية يف      

 على جيب كما تهدينا أعيان يف االجتهاد عليهم وجيب األحكام يف اتهدين

 ، بغداد ملعتزلة خالفا العلماء مجهور قول وهو ، األدلة أعيان يف االجتهاد اتهدين

 اه 77)فقط االجتهاد مسائل يف جيوز : وقال اجلبائي

                                                            
  .1/132القاهرة، – احلديثة الكتب دار - الدهلوي اهللا لويل البالغة اهللا حجة - 76
  .1/140) م بريوت1994دار الغرب (للقرايف،  الذخرية - 77
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 من الغري بقول األخذ هو التقليد ) فرع : (اجلليل مواهب يف احلطاب اإلمام وقال     

 االجتهاد أهلية فيه ليس من على جيب أنه اجلمهور عليه والذي ، دليله معرفة غري

 78. )بعامل ليس أو عاملا كان سواء اتهدين األئمة أحد يقلد أن

 وجوب على السنة أهل أمجع وقد (: املالك العلي فتح يف عليش الشيخ وقال     

 رمحه فرحون ابن لإلمام الديباج يف حسبما االجتهاد أهلية فيه ليس من على التقليد

 الدين من معلوما صار حىت ذلك وشاع وغريمها اللقاين للشيخ املريد وعمدة اهللا تعاىل

  . 79) بالضرورة

  :ذلك يف الشافعية أقوال من: الثالث طلبامل

 عليه جيب العامي: مسألة التقليد العامي للعلماء: (املستصفى يف الغزايل ماإلما قال      

 واتباع يف الدليل النظر يلزمهم : القدرية من قوم وقال ، العلماء واتباع االستفتاء

 : مبسلكني باطل وهذا ، املعصوم اإلمام

 درجة بنيل يأمروم وال العوام يفتون كانوا فإم الصحابة إمجاع : أحدمها     

 ... وعوامهم علمائهم من والتواتر الضرورة على معلوم وذلك االجتهاد

                                                            
  .1/30ه، 1392 – بريوت الفكر دار - للحطاب اجلليل مواهب - 78
  .1/90املعرفة،  دار - لعليش املالك العلي فتح - 79
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 وتكليفه ، باألحكام مكلف العامي أن على منعقد اإلمجاع إن : الثاين املسلك     

 احلرف وتتعطل والنسل احلرث ينقطع أن إىل يؤدي ألنه حمال رتبة االجتهاد طلب

 يرد وذلك العلم بطلب ملتهمجب الناس لاشتغ لو الدنيا خراب ويؤدي إىل والصنائع

 العامل وخراب العلماء إهالك إىل بل العلم اندراس إىل املعايش ويؤدي طلب إىل العلماء

 اه .80)" العلماء سؤال إال يبق مل  هذا استحال  وإذا

 كتابه يف والعقل واإلمجاع النص من ذلك على التدليل يف اآلمدي اإلمام وقال     

 :واملعقول واإلمجاع النص عليه لويد: (اإلحكام

81 چۀ  ۀ   ہ      ہ  ہ             ہ    ه چ   تعاىل فقوله : النص أما       
 عام وهو 

 عاما وإذا كان ... يعلم ال ما كل عن السؤال يف عاما يكون أن وجيب املخاطبني لكل

 از وهواجلو ) فاسألوا ( قوله درجات فأدىن مبعلوم ليس ما كل ويف األشخاص يف

 اخلصوم مذهب خالف

 حدوث قبل والتابعني الصحابة زمن يف العامة تزل مل أنه فهو : اإلمجاع وأما      

 إىل يبادرون منهم والعلماء الشرعية األحكام يف ويتبعوم اتهدين املخالفني يستفتون

 فكان نكري غري من ذلك عن ينهوم وال الدليل ذكر إىل إشارة غري سؤاهلم من إجابة

 مطلقا للمجتهد العامي جواز اتباع على إمجاعا
                                                            

  .1/382، 1413 األوىل – لعلميةا الكتب دار - للغزايل املستصفى - 80
  .7: سورة األنبياء - 81
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 إما فرعية حادثة به حدثت إذا االجتهاد أهلية له ليس من أن فهو : املعقول وأما     

 بشيء متعبدا كان وإن الفريقني من اإلمجاع خالف وهو بشيء متعبدا ال يكون أن

 يف يفضي مما ذلك ألن تنعمم األول بالتقليد، أو للحكم املثبت الدليل بالنظر يف فإما

 وتعطيل املعايش عن واالشتغال احلوادث أدلة يف النظر إىل أمجع اخللق حق ويف حقه

 رأسا والتقليد االجتهاد ورفع والنسل احلرث وتعطيل وخراب الدنيا واحلرف الصنائع

 اه 82)...

 بلغي مل وعامل  ، وعامي ، جمتهد : ضروب ثالثة فيه والناس: ( الزركشي وقال    

 .االجتهاد رتبة

 عليه وجيب ، االستفتاء له جيوز أنه على واجلمهور : الصرف العامي : أحدها     

 ، اجتهاد إىل تؤدي ال العلوم من عنده ما ينفعه وال ، مجيعها الشريعة يف فروع التقليد

 علمائها تقليد عليها العامة أن العلماء خيتلف ومل ، اإلمجاع فيه الرب عبد ابن وحكى

 .83چۀ  ۀ   ہ      ہ  ہ             ہ    هچ : املرادون بقوله وأم ،

                                                            
  .3/234ه،  1404 األوىل – العريب الكتاب دار - لآلمدي األحكام أصول يف اإلحكام - 82
  .7: سورة األنبياء - 83
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وأَجمعوا على أَنَّ الْأَعمى لَا بدَّ له من تقْليد غَيرِه يف الْقبلَة نقَلَ لَك من لَا  : قال     

 بِه يندى ما ينعبِم رِهيلَا بِغله و لْمانتهى . 84ع . 

 الوقوف عليه جيب : وقالوا ، األصول يف كالتقليد ، بغداد معتزلة بعض نهم ومنع     

 ... أصوهلا على لتنبيهه إال ، العامل إىل يرجع وال ، وعلته احلكم على طريق

 فاختار : االجتهاد رتبة يبلغ ومل املعتربة العلوم بعض حصل الذي العامل : الثاين     

 ال : قوم وقال . االجتهاد عنه لعجزه ، الصرف كالعامي أنه وغريه احلاجب ابن

 خبالف األحكام معرفة صالحية ألن ، بطريقه احلكم معرفة عليه وجيب ذلك جيوز

 . األوىل باب من هنا واألستاذ اجلبائي عن السابق عليه اخلالف وجييء . غريه

 ، يناملتبحر املذاهب أتباع سيما ال نظر فيه بالعامي هنا إحلاقه من أطلقوه وما     

 من وغريه علي أيب الشيخ قول سبق وقد . املقلدين نصبة أنفسهم مل ينصبوا فإم

  للشافعي  لسنا مقلدين : أصحابنا

 أن ميكن وال . جمتهدا جمتهد يقلد ال إذ ، باتهدين إحلاقهم يف اإلشكال وكذلك     

 . حالتني سوى لنا ليس ألنه . بينهما يكون واسطة

                                                            
 بد له من وأمجعوا على أن األعمى ال: ، كالتايل1/491"  معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة"والعبارة اليت يف  -   84

  . تقليد غريه ممن يثق مبيزه بالقبلة إذا أشكلت عليه، فكذلك من ال علم له وال بصر مبعىن ما يدين به ال بد له من تقليد عامله
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 كوم أما . مذهبا حيدثوا ال أن ملتزمون جمتهدونأم واملختار : املنري ابن قال     

 فألن مذهبا حيدثوا ال أن ملتزمني كوم وأما . م قائمة األوصاف جمتهدين فألن

 املتقدمني قواعد لسائر مباينة وقواعد أصول لفروعه يكون حبيث مذهب زائد إحداث

 إمام تقليد عليهم ميتنع ال نعم ، ساليباأل سائر املتقدمني ، الستيعاب الوجود متعذر

 لكن ، إمامه يقلد أن له جيز مل واقعة يف إمامه غري مذهب صحة له ظهر إذا ، قاعدة يف

  . 85)قبله من نظر ، لكمال مستبعد ذلك وقوع

  :ذلك يف احلنابلة أقوال من: الرابع طلبامل

 فكانت جائز إمجاعا فهو: و أما التقليد يف الفروع : (قدامة ابن املوفق قال     

 مأثوم مثاب غري خمطىء وإما مصيب إما  الفروع يف اتهد وألن ، فيه اإلمجاع احلجة

 . ذلك العامي على وجب بل فيها التقليد جاز فلهذا ذكرناه ما خبالف

 وهو أيضا الفروع يف الدليل يف النظر يلزمهم العامة أن إىل القدرية بعض وذهب      

 االجتهاد درجة بنيل يأمروم وال العامة يفتون كانوا فإم ابةالصح باطل بإمجاع

 وعوامهم علمائهم من والتواتر معلوم بالضرورة وذلك

 يؤدي االجتهاد رتبة وتكليفه األحكام العامي تكليف على منعقد اإلمجاع وألن      

 الدنيا خراب إىل فيؤدي والصنائع احلرف وتعطيل والنسل احلرث إىل انقطاع
                                                            

  .8/333حبر احمليط للزركشي، املرجع السابق،  - 85
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 رتبة يبلغ أن إىل حكم هلا يثبت مل إن حادثة به نزلت إذا العامي يصنع ماذا مث     

 إال يبق فلم األحكام فتضيع أبدا ذلك يبلغ ال ولعله جمتهدا يصري مىت االجتهاد فإىل

ۀ  ۀ   ہ      ہ  ہ             ہ    چ قوله يف العلماء بسؤال تعاىل اهللا أمر العلماء وقد سؤال

  87.)86چه

 بأدلة مع التقليد جواز على يستدلون أم السابقني األئمة كالم يف الحظت لعلك     

االستدالل  إن : املعترض قال فإن ، مقلدون بأم مقرون األئمة هؤالء من كثريا أن

 ؟ مقلدون وهم التقليد جواز على االستدالل هلم ساغ فكيف اتهد شأن من

  : االعتراض ذلك إيراد بعد الفقه علوم يف وائدف يف الكريانوي قال : فاجلواب     

 ناإ : واحلاصل اخلصم مع وااراة العنان إرخاء قبيل من استداللنا أن : عنه واجلواب(

 على دال فالدليل االستدالل أهل من كنا وإن كالم فال االستدالل أهل من مل نكن إن

 كليهما على ساقط وكالمكم التقديرين كال على ثابت  فمدعانا وجوب التقليد

 اإليراد فاندفع

 علينا توجبون فكيف االستدالل أهل من نكن مل إن : ونقول نعارضكم أن ولنا     

 يبطل علينا فإنكاركم ؟ االستدالل علينا تنكرون فكيف أهله من كنا وإن االجتهاد؟

 عليكم مذهبكم
                                                            

  .7: سورة األنبياء - 86
  .1/383رياض، بال سعود بن حممد اإلمام جامعة - قدامة البن الناظر روضة - 87
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 لألول أهل ملقلدوا املذهب على االستدالل وبني للمذهب االستدالل بني فرق مث     

 املذهب على واالستدالل لإلمام موافقة للمذهب االستدالل ألن للثاين وليس بأهل

 للمجتهد ختطئة املخالفة يف ألن للمخالفة بأهل وليس للموافقة أهل له واملقلد خمالفة

 التخطئة يقدر على ال واملقلد

 هدينات من خالفه ملن ختطئة للمذهب استدالله يف : قلت فإن     

 ختطئة ال عنه الطعن ودفع اإلمام عن االعتذار هو االستدالل منشأ ألن كال : قلنا     

 بل للتقليد مبناف ليس االستدالل نفس مث خيفى ال كما بعيد بون وبينهما من خالفه

 احلجية يستلزم ال االستدالل ونفس للعمل موجبة حجة استدالله كون له هو املنايف

 لعدم املذهب ترك يلزمه ال الدليل حيث من املخالف ذهبم ترجح عنده لو ألنه

   اه 88) ذلك فاعرف املذهب ترك عليه وجب حجة استدالله ولو كان استدالله حجية

 يتمذهب مل من األعالم من األربعة املذاهب استقرار بعد من نعد أن أردنا وإذا     

 .اليد أصابع عدد نتجاوز أن استطعنا ملا مبذهب منها

  :اعتراضات املعترضني على التقليد:  الثالث املبحث

  :السنة وليس كالم األئمةأن الدليل هو الكتاب و:  اعتراض –أ      

                                                            
  .69املرجع السابق، ص للكريانوي، الفقه علوم يف فوائد - 88
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 والتمذهب التقليد عن اتهد غري ينهي من يتمسك ا اعتراضات هناك     

  :عنها التقليد جييز من جواب ونذكر بعضها على أن نعرج وسنحاول

 مجود أو والسنة للكتاب هجر هو األحكام يف األئمة هؤالء تقليد أن يظن وال      

 إن"  : الشاطيب قال .لنصوصهما العلماء فقه وفق هلما اتباع بل هو آراء الرجال على

 هو حيث من اتبع فإمنا ، حكمه يف الناس انقاد إليه  قوله يف إذا اتبع بالشريعة العامل

 عن مبلغ احلقيقة يف فهو أخرى جهة من ال ، مبقتضاها وحاكم ، ا وحاكم عامل

  89."اهللا عن املبلغ صلى اهللا عليه وسلماهللا  رسول

 : والتمذهب التقليد على املعترضون يقول

 قال مالك قال حنيفة أبو قال لنا وتقولون رسوله وقال اهللا قال : لكم نقول حنن     

 من حجارة معليك لترت أن يوشك ( عباس بنإ قول مسعتم أما ... أمحد الشافعي قال

 هو الدليل  ..)عمر قال بكر أبو قال : يل وتقولون اهللا رسول قال أقول لكم السماء

  .األئمة كالم والسنة وليس الكتاب

 : وجوه من االعتراض هذا عن والتمذهب التقليد جييز من وأجاب         

 املعترض على حجة هو احلقيقة يف عباس ابن أثر أن : األول الوجه

                                                            
  .2/857مصر،  – الكربى التجارية املكتبة - للشاطيب االعتصام - 89
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  أيب بن عن: (كالتايل  األوسط يف الطرباين رواه كما فتمامه األثر يكمل ال ألنه     

أضللت  طاملا عباس بنا يا : فقال عباس بنا أتى أنه : الزبري بن عروة عن األعمى مليكة

 أنه زعمت طاف فإذا عمرة أو حبج حمرما خيرج الرجل :قال ةعري يا ذاك وما قال الناس

 يف ما أم عندك آثر وحيك أمها فقال ذلك عن ينهيان وعمر بكر أبو كان فقد قد حل

 عروة فقال ، أمته ويف أصحابه يف اهللا رسول سن وما كتاب اهللا  أعلم كانا مها :

 90) عروة فخصمه : مليكة أيب بن قال ، ومنك مين اهللا رسول وما سن اهللا بكتاب

   .91اهليثمي إسناده صحيح قال اه

 : عباس البن عروة قال قال مليكة أيب بن عن : (همسنده، و لفظ يف أمحد ورواه      

 أشهر احلج يف بالعمرة تأمرنا قال عرية يا ذاك ما قال عباس بنا يا الناس تضل مىت حىت

 وسلم فقال عليه اهللا صلى اهللا رسول فعلها قد : عباس بن فقال وعمر بكر أبو ى وقد

  .92) منك به علموأ وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسول أتبع مها كانا: عروة

 : قصور فيه فقط والسنة الكتاب هو الدليل بأن القول أن :الثاين الوجه    

                                                            
  .1/11ه،  1415 – احلرمني دار – للطرباين األوسط املعجم - 90
  .3/527للتراث،  الريان دار - للهيثمي الزوائد جممع - 91
  .1/252قرطبة،  ؤسسةم - أمحد مسند - 92
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 هو الدليل أن إذا       قال خربي مطلوب إىل فيه النظر بصحيح يتوصل ما :

 اه 93) خربي مطلوب إىل فيه النظر بصحيح التوصل ميكن ما والدليل( :الشوكاين

 القرآن منها جدا كثرية األدلة بل فقط والسنة ابالكت هو ليس فالدليل وعليه(    

 اإلمجاع يف به يعتد من عند عليها جممع األربعة وهذا والقياس ومنها اإلمجاع والسنة

 والعرف قبلنا من وشرع الصحايب كقول األئمة بني خمتلف فيها أدلة وهناك

 إخل ووو واالستحسان واالستصحاب واالستصالح

 وما حمصورة والسنة القرآن نصوص ألن القياس هو استعماال األدلة أكثر إن بل     

 94)هلا حصر ال جدا كثرية فهي واحلوادث املسائل أما ، قليل منها باألحكام يتعلق

  :مقربون بل والسنة للكتاب قسيما ليسوا األئمة : الثالث الوجه     

 أمامنا وكأن سنةوال للكتاب قسيما اتهد جيعل أنه املعترض كالم من يظهر الذي     

 األئمة أقوال هو : والثاين ، والسنة الكتاب هو : األول : خيارين متناقضني

 يف فهي والسنة للكتاب فهم عن عبارة هي األئمة أقوال ألن كذلك األمر وليس     

 يف الشاطيب اإلمام قال هلا قسيما وليست لألمة والسنة للكتاب احلقيقة تقريب

                                                            
  .21الفكر، ص دار للشوكاين املرجع السابق، الفحول إرشاد - 93
. 2بالتمذهب، لعبد الفتاح بن صاحل قديش اليافعي، املرجع السابق، ط املتعلقة للمسائل مقارنة تأصيلية التمذهب دراسة - 94
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 ذلك على والدليل وسلم عليه اهللا صلى النيب مقام يف األمة ئمقا املفيت : (املوافقات

 أمور

 أحدها       احلديث يف الشرعي النقل :  مل األنبياء وأن األنبياء ورثة العلماء أن ( :

           �  �  �  �چ   العلماء يف وقال 95)... العلم ورثوا وإمنا درمها وال يورثوا دينارا

 .اآلية و أشباه ذلك  96چ  �  �     �  �  �  �  �  �

 ... الغائب منكم الشاهد ليبلغ أال : لقوله األحكام تبليغ يف عنه نائب أنه : والثاين     

 عن منقول إما الشريعة من يبلغه ما ألن وجه من شارع املفيت أن : والثالث     

 فيه ونيك : والثاين ، مبلغا فيه يكون : فاألول : املنقول من مستنبط صاحبها وإما

 للمجتهد كان فإذا للشارع هو إمنا األحكام وإنشاء ، األحكام إنشاء مقامه يف قائما

 اتباعه واجب شارع الوجه هذا من فهو واجتهاده نظره األحكام حبسب إنشاء

 ... ما قاله وفق على والعمل

 حبسب املكلفني أفعال على للشريعة وموقع كالنيب اهللا عن خمرب فاملفيت اجلملة وعلى     

 وقرنت األمر أوىل مسوا ولذلك كالنيب اخلالفة مبنشور األمة يف أمره ونافذ نظره كالنيب

                                                            
  .2682: حلديثرقم ا: أخرجه الترمذي، باب ما جاء يف فضل الفقه على العبادة - 95
  .122 :سورة التوبة - 96
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ی   ی    �  �  �  �  �  �  �چ   تعاىل قوله يف ورسوله اهللا طاعتهم بطاعة

  اه 98) كثرية املعىن هذا على واألدلة  ،97 چي

 اتهدين وىفتا أن وهو ذلك من أعظم ما إىل الشاطيب اإلمام ذهب بل     

 رمحه قال وفقها على والعمل ا األخذ يف الشرعية كاألدلة لغري اتهدين بالنسبة

 إىل بالنسبة الشرعية كاألدلة العوام إىل بالنسبة اتهدين فتاوي: (املوافقات يف اهللا

 ال كانوا إذ سواء وعدمها املقلدين إىل بالنسبة األدلة وجود أن : عليه والدليل اتهدين

 هلم ذلك جيوز وال شأم من واالستنباط األدلة يف النظر فليس شيئا منها يستفيدون

 .99چہ  ہ    ہ    ه        ۀ  ۀ   ہ چ:  تعاىل قال وقد البتة

 الدين أحكام يف مرجعه وإليهم الذكر أهل سؤال إال له يصح فال عامل غري واملقلد     

 الشارع مقام قائمة وأقواهلم لشارعا مقام له القائمون إذا فهم على اإلطالق

 ال إذ الدليل لعدم مساو فذلك التكليف يسقط املفيت فقد كان إذا فإنه وأيضا     

 يوجد مل إذا فكذلك به التكليف سقط العمل على دليل يوجد مل فإذا إال بدليل تكليف

  اه 100) مأعل واهللا العامي دليل اتهد قول أن فثبت به مكلف غري فهو يف العمل مفت

                                                            
  .59: سورة النساء - 97
  .4/244املعرفة،  دار - للشاطيب املوافقات - 98
  .7: سورة األنبياء - 99

  .4/292املوافقات للشاطيب، املرجع السابق،  - 100
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 نافٍذ تكوينٍ عن عبارة  والتحرمي التحليل أن ذلك وسر: (الدهلوي  اهللا ويل وقال    

 سببا هذا التكوين فيكون به يؤاخذ ال أو به يؤاخذ الفالين الشيء أن امللكوت يف

 وأما غريه يف توجد ال جمده جل به املختصة اهللا صفات من وهذا وتركها للمؤاخذة

 قطعية أمارة قوله أن فبمعىن وسلم عليه اهللا صلى النيب مي إىلوالتحر التحليل نسبة

 عن ذلك روايتهم فبمعىن أمته من اتهدين إىل نسبتها وأما وحترميه اهللا لتحليل

 اه 101) كالمه من ذلك معىن استنباط أو الشارع نص من الشرع

 معدود تهدونا استنبطه ما مجيع  حزم ابن قال: ( للشعراين الكربى امليزان ويف     

 اخلطأ إىل األئمة نسب فقد ذلك أنكر ومن العوام على دليله خفي وإن الشريعة من

 اه102)الطريق عن قائله من ضالل وذلك اهللا به يأذن مل ما يشرعون وأم

 لتقليدل ايزون قال       املعترض قال فإن : ال  فكيف قلتم كما األمر كان إن :

 ؟ خالفه على والرسول اهللا قول ظهور بعد اإلمام قول تتركون

 فاجلواب        ذلك إيراد بعد الفقه علوم يف فوائد كتابه يف الكريانوي قال :

 اإلمام قول نرجح ناإ الباطل واعتقادكم الفاسد ظنكم منشأ هو هذا : قلنا :االعتراض

 اهللا قول ظهور أن األمر وحقيقة كذلك ليس األمر أن مع اهللا ورسوله قول على

 قول ذلك أن يعلم أن : أحدمها: أمرين على موقوف اإلمام خالف قول على هورسول
                                                            

  .1/124لويل اهللا الدهلوي، املرجع السابق،  البالغة اهللا حجة - 101
  .1/16العلمية،  الكتب دار - للشعراين الكربى امليزان - 102
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 هذين بأحد املقلد عند علم اإلمام وال لقول خمالف أنه يعلم أن: والثاين ، والرسول اهللا

 يكون أو أصال عليه يقدر ال إما واملقلد االستدالل على موقوف العلم هذا ألن األمرين

 على الغسل على وجوب استدل من كاستدالل شرعا لالعتبار قابل غري استدالله

 التيمم بآية املشجوج

 اهللا حكم خالف بأنه اتهد على حيكم أن له ميكن فكيف كذلك األمر كان وإذا      

 ؟ للمخالفة قوله يترك فكيف ذلك ميكن مل وإذا ؟ نفسه باجتهاد ورسوله

 اإلمام قول ألن ليس غريهو للحديث اإلمام قول املقلد ترك عدم أن فاحلاصل     

 خمالفة عنده يثبت مل أنه ألجل بل  ذلك من حاشاه والرسول اهللا قول على عنده راجح

 هللا والرسول اإلمام

 همنعل معنا اآلخرون والعلماء فنحن بنفسه املخالفة هو يعلم ال كان إن : قلت فإن     

 احلديث خالف بأن إمامه

 يعتمد وال لالستدالل بأهل ليس فهو باالستدالل القول هذا يف صدقكم إن : قلنا     

 ؟ بالتصديق فكيف استدالله على صحة
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 اآلخر من أوىل التقليدين أحد وليس لكم مقلدا يكون حجة بدون صدقكم وإن     

 وهللا  واللجاج الطعن غبار فانكشف تقليدكم إىل ويرجع السابق تقليده فكيف يترك

  اه 103) احلمد

 االتباع رتبةم

 االتباع مرتبة وهي والتقليد االجتهاد بني وسط مرتبة هناك : يقال دق     

 فقط صنفني وليسوا أصناف ثالثة بالنسبة لذلك فالناس

 يكون أو معتربا واستدالله نظره يكون أن إما املرتبة هذه صاحب : فيقال     

 مقلد فهو معترب غري كان وإن جمتهد فهو معتربا كان فإن:  عن االعتبار قاصرا

 : ثالثة أمور أحد من خيلو ال بأحكامها املكلف فإذا ( :الشاطيب اإلمام الق ،

 ... فيها اجتهاده إليه أداه ما فحكمه فيها جمتهدا يكون أن : أحدها     

 من له بد فال مجلة احلاكم العلم من خليا صرفا مقلدا يكون أن : والثاىن     

 من إال به يقتدى ال أنه ومعلوم هب يقتدى وعامل عليه حيكم وحاكم يقوده قائد

 احلاكم بالعلم عامل هو حيث

                                                            
  .30املرجع السابق، ص للكريانوي الفقه علوم يف فوائد - 103
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 وموقعه الدليل يفهم لكنه تهدينا مبلغ بالغ غري يكون أن : والثالث     

 : خيلو فال وحنوه املناط حتقيق فيه املعتربة باملرجحات للترجيح فهمه ويصلح

 ذلك يف تهدا مثل صار اعتربناه فإن : ال أو ونظره ترجيحه يعترب أن إما

 يشبهه فالذي شطره متوجه حنوه ناظر احلاكم للعلم تابع هو إمنا تهدوا الوجه

 كذلك

 اتبع إمنا والعامي العامي درجة إىل رجوعه من بد فال نعتربه مل وإن     

 نزل من فكذلك احلاكم العلم صوب إىل توجهه جهة من تهدا

 اه104)لتهمرت

 أو ، اتهد غري بالعامي املراد : نقول : (التحفة على الشرواين حاشية ويف     

 يف احمللي به صرح كما ذلك يف العامي مثل العلماء من تهدينا غري : نقول

 اه 105)اجلوامع مجع شرح

                                                            
 2/342اإلعتصام للشاطيب،  - 104
حاشية الشرواين علي حتفه احملتاج بشرح املنهاج لشهاب الدين امحد بـن حجـر اهليـتم لعبـد احلميـد الشـرواين ،        - 105

  .10/110دار إحياء التراث العريب، 
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 فيه أوبعضهم هل جيوز التقليد مطلقًا ) وسأل: (عليش الشيخ وقال     

: نصه مبا السنوسي وسفي بن حممد اهللا عبد أبو الصاحل الفقيه فأجاب تفصيل؟

 : أقسام أربعة الشرعية األحكام يف التقليد باعتبار الناس أن اعلم

 مل أنه إال النظر عليه تيسر وجمتهد ، كذا احلكم أن ظن حىت اجتهد جمتهد     

 إال لنفسه بالنظر االستبداد على يقدر وال االجتهاد درجة يبلغ مل وعامل ينظر،

 : حمض وعامي ، املرجوح من منها الراجح فهم والاألق أدلة له بينت إذا أنه

  محمر حقه يف التقليد أن خفاء فال باجتهاده احلكم ظن الذي تهدا أما  -    

 على فاألكثر ينظر مل أنه إال االجتهاد بصفات هو الذي تهدا وأما  -    

 االجتهاد من لتمكنه حقه يف التقليد حترمي

 يلزمهما فإنه احملض والعامي االجتهاد رتبة يصل مل الذي العامل وأما -    

 اه107)106چۀ  ۀ   ہ ہ  ہ  ہ هچ : لقوله تعاىل تهدا تقليد

 قوهلم من ‐ ذكره سبق فيما بالعامي اجلمهور مقصود أن نعلم ذلك ومن     

 أنه أيضا ونعلم ، عاملا كان ولو مبجتهد ليس من هو ‐ يقلد أن يلزمه العامي :
                                                            

  .7:ألنبياءسورة ا - 106
  .1/90املرجع السابق،  لعليش املالك العلي فتح - 107
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 ال تهدونا مث مقلد وإما جمتهد إما بل االتباع مرتبة امسها مرتبة هناك ليس

  .املقلدون وكذا يستوون

  :وهنا شبهة أخرى      

ن كتب السنة اليوم كثرية، وتوافرها للباحثني أ: ( وهي قول بعض الناس     

املعاصرين ميسور أكثر من توافرها للسابقني، وقد تيسرت اإلستفادةُ منها بالطباعة 

ارس املختلف أكثر من تيسُّر استفادة املتقدمني منها، فمن السهل اإلعتماد عليها والفه

 غريه، وتثبيت األحكام الفقهية اليت دل الدليل عليها، وتنقيح وأخذُ الثابت منها، وترك

  .الفقه مما ال دليل عليه

  :واجلواب عن ذلك من وجوه     

  :وقدميا قالوا إن هذا الكالم من الغباء مبكان، – 1     

  !وكم للشيخ من كتب كبار     ولكن ليس يدري ما دحاها

  :وقالوا      

  ليس بعلم ما حوى القمطْر     ما العلم إال ما وعاه الصدر

  :وكان حالُ علمائنا قاطبة ما عبَّر عنه ابن حزم رمحه اهللا تعاىل      
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                  ال ت حرقوا القرطاسحرقوا الذيفإنْ ت  

  تضمَّنه القرطاس، بل هو يف صدري                                         

  يسري معي حيث استقلَّت ركائيب                 

  ويرتل إِنْ أَنزِلْ ويدفَن يف قربي                                         

إن فالنا مجع كتبا كثرية : احلكماءقيل لبعض : " للخطيب" الفقيه و املتفقه"ويف      

فما صنع شيئًا، ما تصنع البهيمة : ال، قال: هل فَهمه على قَدر كتبه ؟ قيل: فقال! 

فضلُ  بِك إالتمالك من كَ: وقال رجل لرجل كَتب وال يعلم شيئا مما كتب. بالعلم

 .108"تعبك، وطول أَرقك، وتسويد ورقك

مل يكونوا : دونوه، ووفرة ما وصل إلينا من تراثهمئمتنا على كثرة ما إن أ - 2     

أجبت : "وكن على ذكْر من كلمة اإلمام الباغَندي. يدونون إال القليلَ من حمفوظام

  !عن ثالث مئة ألف مسألة يف حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

كثر من للمتقي اهلندي، وفيه أ" كرت العمال"إن أوسع كتب السنة اليوم هو  – 3     

ستة وأربعني ألف حديث، إال أن اإلستفادة منه على النحو الذي يريده القائلُ غري 

                                                            
  .نسخة الكترونية. 109 - 2/108الفقيه واملتفقه للخطيب،  - 108
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متيسرة، إذ أن كثريا من مصادره غري متيسرة الرجوع إليه وال حتقيق أسانيده، وحينئذ 

  .سيبقى األمر معلقًا على البت يف أسانيده

ا ينقل عن األئمة اتهدين من يقلُّ كثريا عم" كرت العمال"إن عدد أحاديث  – 4     

وعدد األحاديث . األحاديث اليت حتمَّلوها ومسعوها، على كثرة ما فيه من مكررات

اليت ذكرها اإلمام أبو حنيفة يف تصانيفه نيف و سبعون ألف حديث، فضالً عما مل 

  !.فقط من أربعني ألف حديث" اآلثار"يذكره، وهو انتخب كتابه 

ان أن اإلمام مالكًا روى مئة ألف حديث، فضالً عما حتمَّله ومل وعن ابن اهليَّ     

من حنو مخسني ألفًا وسبع مئة ألف " مسنده"يروه، ومشهور أن اإلمام أمحد انتقى 

  !.حديث

أيفيت الرجل من مئة : " إىل حيىي بن معني وقد قيل له" اجلامع"وأسند اخلطيب يف      

: ثالث مئة ألف؟ قال: ال، قلت: ٍف؟ قالال، قلت، ومن مئيت أل: ألف حديث؟ قال

  .109"أرجو: مخس مئة ألف؟ قال: ال، قلت

وليس يكفيه إذا نصب نفسه للفُتيا أن جيمع يف : "وعلق عليه اخلطيب بقوله     

دون معرفته به ونظَرِه فيه، وإتقانه له، فإن العلم هو  - بن معني - الكتب ما ذكره حيىي

  ".ر والتوسع يف الروايةالفهم والدراية، وليس باإلكثا

                                                            
  . 2/174مكتبة املعارف، –اجلامع آلداب الراوي للخطيب  - 109
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ولو فرضنا أن تلك اموعة الكبرية من األحاديث قد توافرت، فإن  – 5     

اإلختالف بني األئمة قائم ال يزول، ما دامت األسباب األخرى لإلختالف موجودة 

قائمة، وهي ذات أثر يف اإلختالف أكرب بكثري من هذا السبب الرابع الذي نتحدث 

  .عنه

كما كان هو  - لو فرضنا أيضا أن األحاديث املوجودة كافية لإلجتهادو – 6     

كون : فإن توافر األحاديث وحدها غري كاٍف لإلجتهاد؟ وهي -واقع ابن معني وغريه

  . اه110)وسائلها و مقاصدها: اتهِد متمكِّنا يف كافة علوم اإلسالم

  .مرة ثانية هنا هاعن ذكر شروط اتهد فلذلك أعرضناوقد ذكرنا      

( : وهلم، وهي ق نقالً عن بعض كتبهمذكرها البوطي اليت  وهنا شبهة أخرى     

م ن الذين قلدمتوهم ، وجعلتم أقواهلعلى أي شيء كان الناس قبل أن يوجد فالن وفال

مبرتلة نصوص الشارع، أفكان الناس قبل وجود هؤالء على هدى أو ضاللة ؟ فال بدَّ 

فما الذي كانوا عليه غري اتباع القرآن  يقال هلمن يقروا بأم كانوا على هدى ، فأ

والسنة واآلثار وتقدمي قول اهللا تعاىل ورسوله وآثار الصحابة رضي اهللا عنهم على ما 

                                                            
م، 1997ه 1418عة الرابعة أثر احلديث الشريف يف اختالف أئمة الفقهاء حملمد عوامة ، دار البشائر اإلسالمية، الطب - 110
  .17- 172ص
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دي فماذا خيالفها والتحاكم إليها دون قول فالن وفالن برأيه؟ وإذا كان هذا هو اهل

   111)38ص:الكراس... (! يؤفكون؟أىنبعد احلق إال الضالل ف

، وجنيب عن يف الكشف عن هذا الدليل العجيب -يعين البوطي -  وحنن نقول     

 كان الناس قبل أن يوجد فالن: هذا السؤال فنقولالذي يسأله صاحب الكراس  املقلد

إن : أمل يقل ابن خلدون يف نفس ذلك الفصل... وفالن يفعلون كما قال ابن خلدون

لهم مل يكونوا أهل فتيا وال كان الدين يؤخذ عن مجيعهم، وإمنا كان خمتصا الصحابة ك

باحلاملني للقرآن العارفني بناسخه ومنسوخه ومتشاه وحمكمه وسائر داللته فما معىن 

  هذا الكالم الواضح؟

ان أهل الفتيا واإلجتهاد من الصحابة عددا حمصورا ومميزا فيهم كما يقول، إذا ك     

جرم  ال.. الباقون منهم دون هذه املرتبة، فممن يتلقى هؤالء الباقون إذًا دينهم؟وكان 

، أم يتلقونه من هذا العدد احملصور املمتاز عنهم بالقدرة على اإلجتهاد واإلستنباط

إذًا مل خيتلف األمر ومل يتبدل بني العهدين، كان !.. ؟ وهل التقليد شيء آخر غري هذا

ة يقلدون من اشتهر يف عصرهم بالفتيا واإلجتهاد وكانوا يف العوام يف عهد الصحاب

عصر التابعني أيضا يفعلون ذلك، ويف العصر الذي يليه يفعلون ذلك أيضا، وما 

الشافعي وأبو حنيفة وأمحد ومالك، إال طائفة من هؤالء اتهدين جاز للعوام أن 

                                                            
الالمذهبية أخطر بدعة دد الشريعة (هي رسالة اليت كتبها اخلجندي، وألف حممد سعيد رمضان البوطي كتابه : الكراس - 111

  .ردا عليه)  اإلسالمية
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وكما جاز للعوام من يقلدوهم كما جاز ملن قبلهم من العوام أن يقلدوا مثلهم، 

الصحابة أن يقلدوا جمتهدة عصرهم من أمثال ابن عباس وأبن مسعود وزيد بن ثابت 

  .واخللفاء الرشدين

على أنه كان يف عهد التابعني مذهبان أمل جيمع كل علماء التاريخ وتاريخ التشريع      

مة أهل راق وأن عايف احلجاز ومذهب أهل الرأي يف الععظيمان مذهب أهل احلديث 

احلجاز كانوا يقلدون املذهب السائد عندهم وعامة أهل العراق يقلدون املذهب 

  !.السائد فيما بينهم وأنه كان هلذا املذهب أئمته وللمذهب اآلخر أئمته؟

ظهرت املذاهب األربعة؟ مل يظهر فما الذي حدث مما خيالف هذا الواقع عندما      

ملذاهب األربعة وضعوا منهجا لالستنباط فيما جديد كل ما يف األمر أنَّ أئمة هذه ا

هم، اشتقوه من أدلة الكتاب والسنة ضبطوا به الرأي والقياس السليم وميزوه عن نبي

الرأي واألقيسة الباطلة فتالحم بذلك كل من مذهيب الرأي واحلديث واختفى تدرجييا 

  .112)كل من طريف اإلفراط والتفريط

  :)هو مذهيبف إذا صح احلديث:  ( اعتراض –ب 

                                                            
م، دار الفارايب، 2005 -ه1426ثانية .الالمذهبية أخطر بدعة دد الشريعة اإلسالمية حملمد سعيد رمضان البوطي، ط - 112

  .93- 90سورية دمشق، ص 
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 عن النهي عنهم ورد اتهدين األئمة إن : التقليد على املعترضون قال          

 احلديث صح إذا(  : قال أنه عنهم اهللا رضي األربعة األئمة من كل عن تقليدهم وورد

 )مذهيب فهو

 من قل مهمتان مسألتان فيها  العبارة هذه أن : ذلك عن اجلواب : ايزون قال     

 : التايل السؤال ذلك يبني تنبه هلما،ي

حديثا  وجدمت إذا أي :  )مذهيب فهو احلديث صح إذا ( بقوله اإلمام مقصود هل ‐     

 ؟ مذهيب فهو إيل فانسبوه حكم على صحيحا يدل

به  فخذوا قويل خيالف حكم على يدل صحيحا حديثا وجدمت إذا : مقصوده أم  ‐    

 لألمرين حمتملة الكلمة ؟ لكذ يف تقلدوين وال قويل ودعوا

 : آخر بتعبري ومها املسألتان لنا بانت قد اآلن ولعله     

 إىل ينسبه أن له فهل حكم على يدل صحيحا حديثا إلمام املقلد وجد إذا : األوىل     

 صح وقد مذهيب فهو احلديث صح إذا : قال ألنه فالن مذهب هو فيقول ذلك اإلمام

 اإلمام لذلك قلدم لكل ذلك ؟ وهل احلديث

 بظاهر يأخذ فهل مذهبه خيالف ظاهره حديثا إلمام املقلد وجد إذا : هي والثانية    

 ؟ باملذهب يأخذ احلديث أم
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 : التفصيل من بشي املسألتني هاتني لنأخذ     

 اإلمام ملذهب احلديث ظاهر نسبة : األوىل املسألة

 أن أيضا شك وال احلديث فةخمال عدم على حريصني كانوا األئمة أن شك ال     

 يدعوا حىت املقولة تلك ألصحام قالوا ولذا احلديث من شيء عليهم قد خيفى األئمة

من  لكل ليس ذلك لكن ، اخلطأ وجود عند مذاهبهم تصحيح يف جماال ألصحام

 ألن تأهله دقيقة ومواصفات عسرة شروط لذلك بل املذاهب من مذهب إىل ينتسب

 : الشروط هذه ومن يفعل ذلك

أصحاب  وصف تقدم وقد املذهب يف اتهد وهو له متأهل من ذلك يكون أن  ‐     

 املراتب فصل يف املرتبة هذه

 ، صحته يعلم مل أو احلديث هذا على يقف مل اإلمام أن ظنه على يغلب أن  ‐     

نه ع اآلخذين أصحابه كتب من وحنوها كلها اإلمام كتب مطالعة بعد يكون وهذا إمنا

 أشبهها وما

 يستدل فال االستدالل يف اإلمام ألصول وفقا باحلديث استدالله يكون أن  ‐     

 إال باملرسل االحتجاج عدم هو الشافعي مذهب ألن شافعي وهو حبديث مرسل
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كتب  يف مقرر هو كما الشروط تلك دون به فيحتجون الثالثة األئمة بشروط خبالف

 الفقه وأصول احلديث أصول

ويقدم  يعارضه ما اإلمام عند احلديث هلذا يكون فقد املعارض انتفاء من بد ال  ‐     

 عليه

 من ألحد املذهب يف قوالً وافق إذا مبا ذلك تقييد وهو شرطا بعضهم زاد  ‐     

  .113املذهب صاحب غري جمتهدي املذهب

 :ذلك يف العلم أهل أقوال بعض وإليك     

 : ذلك يف احلنفية أقوال من

 ومعرفة النصوص يف للنظر أهال  كان ملن ذلك أن خيفى وال: (عابدين ابن قال      

 إىل نسبته صح به الدليل وعملوا يف املذهب أهل نظر فإذا ، منسوخها من حمكمها

 رجع دليله ضعف لو علم أنه شك ال إذ ، املذهب صاحب بإذن  صادرا لكونه املذهب

 أفتوا حيث بعض املشايخ على اهلمام ابن احملقق رد ولذا ؛ األقوى الدليل واتبع عنه

 اه 114) دليله لضعف إال اإلمام قول عن يعدل ال بأنه اإلمامني بقول

                                                            
التمذهب دراسة تأصيلية مقارنة للمسائل املتعلقة بالتمذهب، لعبد الفتاح بـن صـاحل قـديش، نسـخة الكترونيـة،       - 113
  .124-123ص

  .1/68، 1386الثانية  –دار الكتب العلمية  - حاشية ابن عابدين على الدر املختار  إلبن عابدين  - 114
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قوالً  وافق إذا مبا ذلك تقييد ينبغي : أيضاَ وأقول : ( املفيت رسم رسالته يف وقال     

 ألن متنا،أئ عليه اتفق مما املذهب عن خرج فيما االجتهاد يف يأذنوا مل إذ ، املذهب يف

 يعملوا مل حىت رآه مما أرجح دليالً رأوا أم فالظاهر ، اجتهاده من أقوى اجتهادهم

 اه 115)به

 : ذلك يف املالكية أقوال من

 على هذا الشافعية فقهاء من كثري اعتمد قد : ( التنقيح شرح يف كما القرايف قال     

 والعلم ، املعارض انتفاء من بد ال فإنه ، غلط وهو ‐ مذهيب فهو احلديث صح إذا –

 ال : يقال أن حيسن حىت ، الشريعة استقراء أهلية له من على يتوقف املعارض بعدم

من  القائل فهذا به عربة فال ، املطلق اتهد غري استقراء أما احلديث هلذا معارض

 ليس لكنه الفتيا يصرح ذه أن قبل االستقراء أهلية لنفسه حيصل أن ينبغي الشافعية

  اه116)القول هذا يف خمطئ فهو ذلكك

  

  

  
                                                            

  .24ملفيت إلبن عابدين، نسخة الكترونية، صرسم ا - 115
  .450شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول ألمحد بن إدريس القرايف ، نسخة الكترونية، ص - 116
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 : ذلك يف الشافعية أقوال من

 يف وجدمت إذا  : قال  أنه عنه اهللا رضي الشافعي عن روينا: ( الصالح ابن قال     

 اهللا صلى اهللا بسنة رسول فقولوا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سنة خالف كتايب

 .قلته ما ودعوا وسلم عليه

 من وكان أصحابنا أئمة من كثري بذلك فعمل عنه مشهور معناه يف هو وما وهذا     

 قائال به وأفىت باحلديث عمل خالفه الشافعي ومذهب حديث فيها مبسألة ظفر منهم

 الشافعي عن نقل ما ومنه ، نادرا إال ذلك يتفق ومل احلديث وافق ما مذهب الشافعي

 ... احلديث وفق على قول فيه اهللا عنه رضي

 من حجة يراه مبا بالعمل يستقل أن له يسوغ فقيه كل فليس باهلني هذا وليس     

 عمدا الشافعي تركه حبديث عمل من الشافعيني من املسلك هذا سلك وفيمناحلديث 

 أيب بن موسى الوليد كأيب غريه على وخفي عليه يتحقق ملانع بصحته علم منه على

 ... اجلارود



‐ 80 ‐ 
 

 الشافعي قال أقول فأنا واحملجوم احلاجم فطرأ حديث صح وقد : الوليد أبو قال     

 مع تركه الشافعي أن حيث من ذلك الوليد أيب على فرد ، واحملجوم أفطر احلاجم

 اه 117) وبينه ذلك على عنه اهللا رضي دلل وقد عنده منسوخا لكونه صحته

 إذا أصحابنا متقدمي من مجاعة كان( : النووي اإلمام وقال       فيها مسألة رأوا 

 الشافعي مذهب : قائلني به وأفتوا ، باحلديث عملوا خالفه الشافعي حديث، ومذهب

 على قول الشافعي فيه عن نقل ما ومنه ، نادرا إال ذلك يتفق ومل ، احلديث وافق ما

 .احلديث وفق

 هذا : قال صحيحا حديثا رأى واحد كل أن معناه ليس الشافعي قاله الذي وهذا     

 ما على املذهب يف االجتهاد رتبة له فيمن هذا وإمنا ، بظاهره وعمل مذهب الشافعي

 اهللا رمحه ‐ الشافعي أن ظنه على يغلب أن : وشرطه ، منه قريب أو صفته من تقدم

 كتب مطالعة بعد يكون إمنا وهذا ، صحته يعلم مل أو احلديث هذا على يقف مل ‐

 شرط وهذا . بههاأش وما عنه اآلخذين أصحابه كتب من وحنوها كلها الشافعي

  به يتصف من قل صعب

                                                            
  .1/53،  1407 األوىل – واحلكم العلوم مكتبة - الصالح البن واملستفيت املفيت أدب - 117
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 أحاديث بظاهر العمل ترك ‐ اهللا رمحه ‐ الشافعي ألن ؛ ذكرنا ما اشترطوا وإمنا     

 أو ختصيصها أو نسخها أو فيها طعن على عنده الدليل قام لكن ، وعلمها كثرية رآها

 اه 118)ذلك أو حنو تأويلها

 األزمان هذه يف به يتصف من قل شرط هلذا ولكن : (واللغات األمساء ذيب يف وقال

 اه 119)املهذب شرح مقدمة يف أوضحته وقد

 ملا ردا ليس عنهما تعاىل اهللا رضي قااله وهذا الذي(  :السبكي الدين تقي وقال     

 حىت املقام هذا لصعوبة تبيني ولكنه عن غريه امتاز ا فضيلة لكونه وال الشافعي قاله

 عن والتنقيب البحث من بد ال كله كذلك الدين يف واالفتاء أحد كل به يغتر ال

 وليس صعب فهو عليه حيصل الذي بالدليل للعمل الصدر ينشرح حىت الشرعية األدلة

 اه120) وطلبه عليه احلرص ينبغي ذلك مع قااله كما باهلني

 نص ال حكم على ودل الرسول عن صح ما كل(  : شامة أبو اإلمام وقال     

 نص له ما أما .به أمر ومما قوله من أخذا فيه شك ال مذهبه هوف على خالفه للشافعي

  : خالفه فقسمان على

                                                            
    .1/105نريية، املطبعة امل -اموع لإلمام النووي  - 118
  .1/51املنريية،  الطبعة - للنووي واللغات األمساء ذيب - 119
  .107البشائر، ص دار - للسبكي مذهيب فهو احلديث صح إذا املطليب اإلمام قول معىن - 120
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 إىل ويصار نصه يترك األول كالقسم فهذا احلديث فيه بلغه يكن مل ما : أحدمها     

 خفيت إذا أما احلكم ذلك على احلديث داللة وضحت إذا هذا مذهبه احلديث وهو

 . فال لهقو على احلديث يلاجلمع وترت وأمكن

 كالمه فينظر عليه وتكلم وأوله ثبوته وعرف احلديث بلغه قد يكون أن : والثاين     

 ... عليه هو محله على احلديث ومحل خيالف مل له دفع ال متوجها ظاهرا فإن كان

  اه121)

 رفع يعين – إثباته والصواب : العيد دقيق بنا قال : (حجر البن الباري فتح ويف     

صح  إذا : قال لكونه للشافعي مذهبا كونه وأما  ‐األول التشهد من الرفع عند األيدي

  انتهى نظر ففيه مذهىب فهو احلديث

 حجر ابن قال       أن عرف إذا ما الوصية ذه العمل حمل أن النظر ووجه :

 من بوجه تأوله أو ورده عليه اطلع أنه عرف إذا أما الشافعي عليه مل يطلع احلديث

 اه 122) حمتمل هنا األمرفال و الوجوه

  

  

                                                            
  .129السبكي، املرجع نفسه، ص - 121
  .2/223، 1379 بريوت املعرفة دار - حجر البن الباري فتح - 122
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 : ذلك يف احلنابلة أقوال من

 فيجوز املخالف له قوله ال احلديث عليه دل ما مذهبه(... : محدان ابن قال     

 احلديث من حجة رآه مبا يعمل أن فقيه لكل وليس مذهبه أنه على للحديث الفتوى

 وقد ، به فويعر ذلك يعرف من يسأل أو أم ال ناسخ أو معارض له هل ينظر حىت

 :خزمية البن قيل وقد، بينه ملا منسوخ ألنه عنده عمدا باحلديث العمل الشافعي ترك

 الشافعي يودعها واحلرام مل احلالل يف وسلم عليه اهللا صلى اهللا لرسول سنة تعرف هل

  اه 123) ال : قال ؟ كتابه

 هو عندهم ما غاية وإمنا مذهب على يتفقهوا مل ممن األزمان هذه يف الناس بعض     

 من يقرأها مل مسألة يف سؤال أحدهم على ورد إذا وهناك هنا من أخذوها ثقافة فقهية

 ..!! كذا حكمها املسألة أن يل يظهر الذي : قال مث ذلك من أقل أو دقيقة فكّر قبل

 !!! عند اهللا والعلم

 يفل أصبت فإن اجتهدت : قال ؟ هذا لك أين من : !!! املفيت هلذا قيل فإذا     

إِذَا حكَم الْحاكم فَاجتهد ثُمَّ «  عليه اهللا صلى قال وقد أجر فلي وإن أخطأت أجران

انرأَج فَلَه ابأَص.  رأَج طَأَ فَلَهثُمَّ أَخ دهتفَاج كَمإِذَا ح124»و.  

                                                            
  .38، ص١٣٩٧ الثالثة – اإلسالمي املكتب – محدان البن واملستفيت واملفيت الفتوى صفة - 123
  .4584.و مسلم، ر. 6919.أخره البخاري يف صحيحه، ر - 124
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 موزور فهو كذلك ليس من أما األهلية له من حق يف احلديث هذا أن درى وما     

من  كان فيمن هذا( : السنن معامل يف اخلطايبُّ قال اإلمام قال أصاب ولو أجورغري م

 يكن مل من فأما ، القياس بوجوه باألصول عارفاً ، االجتهاد آللة جامعاً ، اتهدين

 أعظم عليه خياف بل ، احلكم يف باخلطأ يعذَر وال ٌمتكلِّف فهو لالجتهاد حمالً

 اه ) الوِزرِ

 هذا أن املسلمون أمجع : العلماء قال ( :مسلم على شرحه يف النووي اإلمام وقال     

وأجر  باجتهاده أجر : أجران له أصاب فإن ، للحكمِ أهلٍ عاملٍ حاكمٍ يف احلديث

احلاكم  أراد إذا تقديره حمذوف احلديث ويف ، باجتهاده أجر فله أخطأ وإن ، بإصابته

 . فاجتهد

 بل ، له أجر فال حكم فإن احلكم له حيلُّ فال للحكم أهلب ليس من فأما : قالوا     

 صادرةً ليست اتفاقية إصابته ألن ال أم احلق وافق سواٌء حكمه ينفذُ آمثٌ، وال هو

 وهي ، ال أم الصواب وافق سواء ، أحكامه مجيع يف عاصٍ فهو أصل شرعي عن

 اه 125) ذلك من شيٍء يف يعذَر كلُّها وال مردودةٌ

  

  
                                                            

  12/13بريوت،  العريب التراث إحياء دار- مسلم على النووي شرح - 125
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  بدعةالتزام املذهب خطأ وأن :  عتراضا –ت 

: بدعة يف الدين ألمور منهاإن التزام املذهب خطأ و) : (بيوناي الالمذه(قالوا (      

أن عدم التزام مذهب هو األصل واأليسر واألقرب إىل الفهم الصحيح ملراد اهللا تعاىل 

ينا منهم بل أطلق ألن اهللا تعاىل حني أمر اجلاهل بسؤال أهل الذكر مل حيدد واحدا مع

  ).ذالك ومن املعروف أن املطلق يبقى على إطالقه حىت يأيت ما يقيده

وهذا السبب كما يفهم منه عدم وجوب األخذ من :  )اي يوسف خطار(أقول      

أكثر من واحد فاألمر مباح إن شاء أخذ املقلد أو املتبع من واحد وإن شاء أخذ من 

ن يأخذ من أكثر من واحد والقول بأن األصل أكثر و ليس هناك ما يوجب عليه أ

  . 126كان كذلك خمالف للواقع

وذكر حممد سعيد رمضان البوطي يف كتابه الالمذهبية عن شذرات الذهب ألبن      

هو  املذهب فحسب وإمناو معلوم أن اتباع مذهب معني ال يعترب اتباعا إلمام : (العماد

هذا املذهب ودعوا إليه وألفوا فيه كتبهم اتباع جلمهور من العلماء ممن ساروا على 

وعلموها للناس فإذا عرفنا أم كانوا من خرية الناس وهم معظم علماء هذه األمة 

                                                            
  .576املوسوعة اليوسفية يف بيان أدلة الصوفية ليوسف خطار، نسخة الكترونية، ص - 126
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فكيف يستسيغ هؤالء املنكرون تضليلهم وتسفيه عملهم واحلكم عليه بأنه بدعة حمرمة 

  127!!)جيب الرجوع عنها؟

لصحيح ملراد اهللا تعاىل هو عدم التزام مث القول بأن األيسر واألقرب إىل الفهم ا(     

مذهب بعينه عكس الواقع متاما فإن الذي جيد أهل قريته أو بلده على مذهب واحد 

وحالة واحدة يف العمل باألحكام غري متفرقني بني أقوال هذا اتهد وأقوال ذاك 

تلفة بني يسهل عليه معرفة أحكام دينه وتعلمها أكثر بكثري من أن جيد هناك أقواال خم

  .اتهدين ال يعرفها أيها األصح وأيها بإمكانه أن خيتاره

والذي جيد نفسه يسري على مثل ما يسري عليه الناس يكون أكثر راحة يف نفسه      

  .من الذي جيد نفسه خمالفا لغريه يف أعماله

وأن عدم : ( وأما السبب الثاين يف عدم اتباع مذهب معني فقد جاء عن املنكر     

التزام مذهب معني واجب للتفريق بني أتباع املعصوم صلى اهللا عليه وآله وسلم واتباع 

غري املعصوم ألن من يلتزم اتباع مذهب ما يكون قد سوى يف واقع األمر بني اتباع 

  ).النيب املعصوم صلى اهللا عليه وآله وسلم وبني اتباع الفقيه الذي خيطئ ويصيب

اتباع النيب املعصوم صلى اهللا عليه وآله وسلم إمنا يكون ذكرنا فيما مر ان : الرد     

باتباع أقوال أهل الذكر، واتباع املذهب إمنا هو اتباع جلمهرة كبرية من العلماء 

                                                            
  .79ص) م1985-ه1405مكتبة الفاريب (الالمذهبية أخطر بدعة دد الشريعة اإلسالمية، حملمد سعيد رمضان البوطي  - 127
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فكيف ال يكون املتبع للمذهب متبعا للمعصوم وهل يستطيع أن يرجع إىل نصوص 

  !تبعا للمعصوم متاما؟الشرع لينظر فيها كما نظر فيها الذين يتبعهم وغريهم ليكون م

     هرة العلماء يف ومن أين له ذلك؟ وقد كفاه ذلك من هو أقدر عليه منه وهم مج

مذهبه وهو يتبعهم بناء على ذلك فإذا قلنا إنه مل يفعلوا ذلك فهذا كذب عليهم 

وافتراء وطعن م قد بيناه، وإذا عرفنا إم فعلوا ذلك عرفنا أن اتباعهم إمنا هو اتباع 

  ).معصوم، ولكن بالصورة الصحيحة ال باإلجتهاد جلهل وغري علملل

ولو أن الناس مجيعا : ( ويقول حممد سعيد رمضان البوطي يف كتابه املذكور          

: عرفوا كيفية اتباع املعصوم والوسيلة إىل فهم املراد من كالمه ملا انقسموا إىل قسمني

ۀ  ۀ   ہ      ہ  ہ             ہ    چ  نف األولمقلدين وجمتهدين وملا قال اهللا تعاىل للص

فقد أمرهم باتباع أهل الذكر مع أم غري معصومني ومل يأمرهم بالرجوع  128 چه    

  ).إىل ألفاظ الكتاب والسنة مع أما معصومان

  :وقال أحد املنكرين     

لذين أمرنا وإن فعل الصحابة والسلف الصاحل من أهل القرون الثالثة الفاضلة ا(     

باإلقتداء م هو عدم اإللتزام مبذهب معني فكان الذي ال يعرف استنباط األحكام من 

  ).األدلة الشرعية فيهم يسأل أي واحد من العلماء دون التعيني

                                                            
  .7: سورة األنبياء - 128



‐ 88 ‐ 
 

مر معنا أن هذا مل يكن عاما بني الناس فقد كان هناك من يتبع واحدا بعينه : الرد     

ف فيما بعد اختلفت عما كانت عليه وتطورت تطورا أو مجاعة بعينها مث إن الظرو

  .دعا الناس إىل اإللتزام باملذاهب وعدم األخذ من أي جمتهد يف أي مسألة

فمعلوم أن الظروف واألوضاع اليت كان عليها السلف رضي اهللا عنهم يف بداية     

دودة وان العصور اإلسالمية كانت بسيطة وسهلة وأن املسائل احلياتية كانت قليلة وحم

اتهدين يف البالد اإلسالمية كانوا قالئل ولذلك كان من السهل أن يسأل املسلم أي 

واحد من العلماء ويأخذ من أي اتهدين شاء لكن هذه الظروف اإلجتماعية فيما 

بعد قد تطورت بتطور اتمع اإلسالمي وبدأت أمور احلياة تتعقد أكثر فأكثر 

ر واملعامالت بني الناس تتطور وتتغري واملستجدات وكثرت واملسائل تزيد أكثر فأكث

املذاهب بني الناس حىت صارت بالعشرات وكان هذا هو السبب الذي دعا بعض 

احلكام إىل أن حيمل الناس على مذهب أو على بعض املذاهب حرصا على أوضاع 

مل اليت اتمع ال بدافع اجلور والغشم كما يصوره بعضهم، وكان ذلك من أهم العوا

أحوجت الناس إىل اإللتزام مبذهب معني من املذاهب املختلفة لئال خيتلف الناس 

اختالفًا واسعا يف أخذهم من اتهدين وتطبيقهم ملسائل الشريعة ولئال يصري لكل 

  .129واحد منهم مذهب

                                                            
  .577-578املوسوعة اليوسفية ليوسف خطار، املرجع السابق، ص - 129
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وسارت األمة على هذا احلل وحسم ذلك الوضع الذي كان من احملتمل وقوعه      

قراض نيلتزمون يف بعض املذاهب ويتركون البعض اآلخر مما تسبب يف اوجعل الناس 

املذاهب األخرى، وكان يف ذلك حكمة كبرية حيث ضاقت شقة اخلالف بني 

املسلمني بصورة كبرية فلم يتسبب حق اإلجتهاد الشرعي يف تفريق الناس وتبديد 

هذا احلق يف اتمع اإلسالمي بسبب سوء استعماله ومل خيسر املسلمون مثرات 

الوصول إىل معرفة أحكام الشرع يف كل األمور املستجدة واملختلفة عن طريق ما بقي 

  .من أقوال اتهدين الثقات

ال جيب على مسلم اتباع مذهب معني واإللتزام وللمسلم أن يتبع : فإذا قال أحد     

  .يف كل مسألة من شاء من اتهدين

علماء ولكنه كما ال يصح أن نلزم أحدا بإتباع هذا صحيح وقد ذكره ال: نقول     

  . مذهب معني فإنه ال يصح أيضا ان مننع أحدا من التزام مذهب معني إذا شاء

وهذه األمور السابقة اليت استنبطتم منها احلكم حبرمة التزام مذهب معني فإنه ال      

ل به األئمة تصح أدلة على ذلك احلكم وال نسلم لكم ذا اإلجتهاد الذي مل يق

  .والعلماء وال نراه يف نفس الوقت صحيحا

مث لنفترض أن الناس استجابوا هلذه الدعوة وصار كل واحد منهم يتبع يف كل      

مسألة من شاء من اتهدين فعند هذه املسألة يسأل جمتهدا وعند مسألة أخرى يسأل 
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تهدون كثر واآلراء جمتهدا آخر أو يأخذ من قول جمتهد مضى، واملسائل كثرية وا

خمتلفة يف كل مسألة فما الذي سينجم عن ذلك؟ إنه سينجم عنه صور كثرية جدا 

وخمتلفة ميكن أن يصل إليها الناس من خالل اعتماد كل واحد منهم على األخذ ممن 

  .130شاء من اتهدين يف كل مسألة

ره الشرعية وسنرى الناس فيما بعد وليس فيهم واحد يطبق أحكاما يف كل أمو     

مشاة ملا يطبقه اآلخر وسيبدوا الناس وكان لكل واحد منهم مذهبا خيتلف عن غريه 

فيه ويف ذلك ما ال خيفى من الفساد سيما وأن الظروف كما قلنا تعقدت و تطورت 

واملسائل واملستجدات قد زادت وكثرت واآلراء قد توسعت واتهدين قد كثروا 

كم ويقع الناس يف مآزق اعقد وأخطر من اليت حدثت وميكن أن يزيدوا على حد قول

يف املاضي عندما وقعت هذه احلالة وكثرت املذاهب وتشعبت اآلراء وسلم اهللا عز 

وجل اإلسالم واملسلمني منها بثبات الناس على هذه املذاهب األربعة ومتسكهم 

  .131ا

  

  

  
                                                            

  .578-580املوسوعة اليوسفية ليوسف خطار، املرجع السابق، ص  - 130
  .580وسوعة اليوسفية ليوسف خطار، املرجع السابق، صامل - 131
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  ىل آخراإلنتقال عن مذهبه إ:  املبحث الرابع

 :اخلروج جبواز يقول من عند جزئيا املذهب عن اخلروج شروط

 عليها متفق بعضها اخلروج جواز يف مهمة شروط املذهب عن اخلروج جييز ملن     

 : هي الشروط وهذه فيها خمتلف عندهم وبعضها

 بالتشهي يتنقل وأال الرخص يتتبع أال - 1     

 املذهبني على باطلة صورة يلفق أال  ‐2     

 املسألة تلك يف األول باملذهب عمل قد يكون أال  ‐3     

 اآلخر للمذهب مذهبه عن للخروج صدره ينشرح أن  ‐4     

 مذهبه إىل انتقل الذي اإلمام يف والعلم الفضل يعتقد أن ‐ 5     

 القاضي حكم فيه ينقض ال مما إليه انتقل الذي القول يكون أن  ‐6     

 القضاء غري يف ذلك يكون أن  ‐7     

 كان أو ما، إمام مذهب يريد املستفيت كان إذا اإلفتاء غري يف ذلك يكون أن  ‐8     

 اإلمام ذلك مبذهب املفيت يفيت

 األربعة املذاهب عن خيرج أال بعضهم وشرط  ‐ 9     
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 : التالية املسائل ضمن الشروط هذه يف العلم أهل أقوال بعض وإليك      

 : ذلك يف احلنفية أقوال من

  : املسألة تلك يف األول باملذهب عملال عدم شرط

 ‐ به عمل أي ‐  فيه اتهد قلد فيما املقلد يرجع ال : مسألة: ( والتحبري التقرير يف     

 كالم ففي كما قاال وليس : الزركشي قال لكن ، احلاجب وابن اآلمدي ذكره اتفاقا

 لكن عتقد صحتها إذا ميتنع وكيف أيضا العمل بعد اخلالف جريان يقتضي ما غريمها

يظهر والعامي ال غريه، له يظهر مل ما به مكلف إمام مذهب بالتزامه أنه قااله ما هوج 

 أمارة اىل أمارة من ينتقل حيث اتهد خبالف له

 ليترك اإلباحة إىل الوجوب من كان إن العمل بعد التقليد : فقال بعضهم لوفصَّ     

 النكاح أن يف يقلد كالشافعي ليترك اإلباحة إىل احلظر من أو الوتر يف كاحلنفي يقلد

 خارج التحرمي أو الوجوب واعتقاد ، اإلباحة ينايف ال والترك والفعل جائز، ويل بغري

 كان وإن ، التقليد من مانع فيها العمل بأن للقول معىن فال قبله العمل، وحاصل عن

 أبعد باملنع فالقول ، التحرمي أو الوجوب يف يقلد اإلباحة يعتقد فإن كان بالعكس

 اه 132) األقسام إال هذه العامي يف وليس

                                                            
  .3/367املرجع السابق،  – احلاج أمري البن والتحبري التقرير - 132
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 : ما مذهب على يفيت كان إذا اإلفتاء غري يف ذلك يكون أن شرط

 األصوليون وقال قال يف تصحيح القدوري: الرملي قال : (عابدين ابن حاشية يف     

 .املذهب يف وهو املختار ، باالتفاق العمل بعد التقليد عن الرجوع يصح ال : أمجع

 أفىت إذا مذهب على واملفيت : الفتاوى كتاب يف اخلطيب احلسن أبو اإلمام وقال     

 حمض ألنه ؛ خبالفه ويفيت غريه يقلد أن له ليس إمام مذهب على كذا بكون الشيء

 ال واملقلد ، غريه له يظهر مل ما به كلفم إمام مذهب بالتزامه إنه وقال أيضا تشه،

 اه 133)له يظهر

 : بالتشهي االنتقال وعدم الرخص تتبع عدم شرط

لو أن :  الفتاوى جواهر يف قال: ( الدرية بالعقود املسماة عابدين ابن فتاوى يف أن     

 له وضح ملا باجتهاد منها أكثر يف أو مسألة يف مذهبه من برئ االجتهاد أهل من رجال

 كان بل مذموما وال ملوما يكن مل احلجج من غريمها أو السنة أو الكتاب من دليل

 .املتقدمني األئمة أفعال وهكذا منه سعة يف وهو مأجورا حممودا

                                                            
  .6/289، 1386 الثانية – العلمية الكتب دار إلبن عابدين،– املختار الدر على عابدين ابن حاشية - 133
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 ملا لكن دليل غري من قول إىل قول من فانتقل االجتهاد أهل من يكن مل الذي فأما     

 والتعزير ، للتأديب مستوجب آمث مذموم فهو وشهوا الدنيا غرض يرغب من

 اه 134) ومذهبه بدينه فهواستخفا يف الدين املنكر الرتكابه

 به صرح والذي: العالئي الدين صالح اإلمام قال: ( أيضا والتحبري التقرير ويف     

 مذهب فيها خبالف والعمل املسائل آحاد يف االنتقال جواز كتبهم مشهور يف الفقهاء

 وشبهوا ذلك للرخص، التتبع وجه على ذلك يكن مل إذا مذهبه يقلد الذي إمامه

 أن جيتهد له ليس قلنا إذا بعضها تنجس وثياب ماء أواين عليه اشتبهت ذيال باألعمى

 وال منع آخر الثياب ويف واحدا األواين يف يقلد أن جيوز فإنه جيتهد بصريا يقلد بل فيها

 ذلك من

 احلكم ذلك عن أي عنه يرجع ال تهد تقليدا حبكم عمل إن يلتزم مل كمن وقيل     

 السبكي قال اتهدين، من غريه تقليد له ،تهد تقليدا به عمل ما غري أي ويف غريه

 مل فيما اتباعه أي يوجبه ما لعدم الظن على الغالب وهو املصنف األعدل، وقال وهو

 رخص اتباعه جواز يلتزم مل كمن كونه من أي منه ويتخرج .... شرعا به يعمل

 مانع منه مينع وال ملسائلا من يقع فيما األهون هو ما كل منها من أخذه أي املذاهب
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 بآخر عمل يكن مل بأن سبيل إليه له كان إذا عليه يسلك األخف أن لإلنسان اذ شرعي

 .فيه

 الرخص تتبع عن الناس لكف منهم إلزامات هذه مثل أن والغالب : أيضا وقال     

 هذا مينع ما أدري ال وأنا عليه أخف قوله جمتهد قولب مسألة كل يف أخذ العامي وإال

 مسوغ جمتهد قول من نفسه على أخف هو ما يتبع اإلنسان وكون العقل والسمع، من

 خفف ما حيب وسلم عليه اهللا صلى وكان عليه، ذمه الشرع من ما علمت االجتهاد له

 ... عليهم

 إن إمجاعا الرخص تتبع للعامي جيوز ال أنه من الرب عبد ابن عن ورد ما لكن : قلت     

 تفسيق يف إذ اإلمجاع دعوى صحة نسلم ال يقال أن وميكن ، جواب إىل صح احتاج

 متأول غري على املفسقة الرواية يعلى أبو القاضي ومحل روايتان أمحد عن املتتبع للرخص

 يفسق ال عاميا كان أو دليل قوي إن : احلنابلة بعض وذكر ، وال مقلد

 ال أنه هريرة أيب ناب عن وغريه احلناطي حكاية عن : وأصلها للنووي روضة ويف     

  .اه135)به يفسق
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 : املذهبني عند باطلة صورة تلفيقه عدم شرط

 يقل مل ما ذلك من له جيتمع ما حنو على حممول لعله مث : (والتحبري التقرير ويف     

 وهو ) متأخر ( تقليد غريه جواز أي ) وقيده(  : بقوله إليه أشار كما جمتهد مبجموعه

 بطالنه على أي جمتمع مينعانه ما غريه تقليد أي عليه يترتب ال بأن ( القرايف العالمة

 ) كالمها

 والغسل الوضوء يف املغسولة لألعضاء الدلك فرضية عدم يف الشافعي قلد فمن     

 كان إن وصلى شهوة بال وملس فتوضأ للوضوء شهوة بال اللمس نقض يف عدم ومالكا

 مالك أي عندمها بطلت دلك الب كان إن وإال ذلك عند صالته صحت الوضوء بدلك

 اه136) والشافعي

 :لالنتقال الصدر انشراح شرط

 يف جيتمع ال أن اشتراط على الزنايت العيد دقيق ابن ووافق : (احلاج أمري ابن قال     

 مما فيه قلد ما ال يكون بأن الثالث الشرط وأبدل بطالا على اإلمجاع يقع صورة

 .وقع لو احلكم فيه ينقض
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 كان وإن :وقال هذا اشتراط على السالم عبد بن الدين عز الشيخ تصرواق     

 جاز املأخذان متقاربني

 متالعبا لكونه اعتقاده وعدم املذكور للتقليد صدره انشراح : الثاين والشرط     

 يف حاك ما واإلمث : "وسلم عليه اهللا صلى قوله الشرط هذا ودليل فيه بالدين متساهال

 اه إمث ففعله النفس يف حاك ما بأن حفهذا تصري 137"الصدر

 انشراح وأما منه بد فال فيه متساهال بالدين متالعبا كونه اعتقاد عدم أما : قلت     

 اه 138) أيضا كذلك احلديث إن كما إطالقه على فليس صدره للتقليد

 : ذلك يف املالكية أقوال من

 :بالتشهي االنتقال وعدم الرخص تتبع عدم شرط

 إمجاعا امتنع وإال املذاهب رخص يتتبع ال أن بشرط ولكن...: (نفراوي ال وقال     

 االنتقال جواز يف ووقع خالف . للضرورة فيجوز يوما الرخصة لتقليد يضطر أن إال

 ، مطلقا واملنع ، مطلقا ذلك جواز: يعين  - ثالثة، أقوال على آخر إىل مذهب من

                                                            
  .197رقم احلديث : املعجم الكبري للطرباين  -  137
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 تقليد فيها له تقدم فيما إمامه ومنعه ليدتق فيها له يتقدم مل مسألة يف جوازه :والثالث

 اه 139).اجلواز على الزنايت اقتصر -إمامه 

لطبع  وأوفقها املذاهب أخف تتبع وأما : (لعليش املالك العلي فتح يف وأيضا     

وغريه،  الرياشي قاله مطلوبا حمبوبا كونه عن فضال جيوز ال فمما والذاهب إليها الصائر

بن  خلالد قال أنه التيمي سليمان عن : العلم بيان كتابه يف لربا عبد بن عمر أبو وقال

 إمجاع هذا : عمر أبو قال ، كله الشر فيك اجتمع عامل كل برخصة أخذت إن احلارث

  خالفا فيه ال أعلم

 دليل إىل استناد غري من املذاهب رخص تتبع أن على اإلمجاع أيضا حزم ابن ونقل     

 . حيل ال شرعي فسق

 يكون أن إال حهأجرِّ مل األمصار بعض بقول أخذ من :زيد أيب بن حممد أيب نوع     

 من عمر وأبو حزم ابن ذكره ما وعلل ، قائل كل من وافقه ما بكل يأخذ مامل شاذا

 مسألة كل يف التكليف إسقاط إىل مؤد بأنه املذاهب رخص تتبع على منع اإلمجاع

 . فيها خمتلف
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 له عنت نازلة كل يف املكلف صار إذا : تعاىل اهللا رمحه الشاطيب إسحاق أبو وقال     

 متابعة يف ومتادى التقوى ربقة خلع فقد هواه فيها وافق قول وكل املذاهب يتتبع رخص

 ... قدمه ما وأخر الشرع أبرمه ما اهلوى ونقض

 وللعامي : فتاويه بعض يف تعاىل اهللا رمحه الشافعي السالم عبد بن الدين عز وقال     

 حمبوب بالرخص األخذ ألن أنكره ممن جهل ذلك وإنكار املذاهب يعمل برخص نأ

اتهدين  بتصويب قلنا فإن  140چ  ۓه  ه   ه   ه  ے   ے  ۓچ  يسر اهللا ودين

 يف منحصر غري فالصواب بذلك نقل مل وإن نكاراإل جيوز وال صواب الرخص فكل

 اه 141) الريب ملظان واجتنابا ياطاواحت تورعا بالعزمية األخذ األفضل كان العزمية وإن

 : املذهبني عند باطلة صورة تلفيق عدم شرط

 منه اخلروج هل له معينا مذهبا املقلد التزام بعد اختلف مث: ( املالك العلي فتح ويف     

 : ؟ اتهدين مذاهب من غريه إىل

 منه اخلروج له زجيو : وقيل ، بعينه التزامه جيب وأنه التزمه ألنه جيوز ال : فقيل     

 جيوز وال به يعمل مل فيما اخلروج له فيجوز الفرق : وثالثها ، يلزمه ال ما ألنه التزم

                                                            
  .٧٨ :سورة  احلج- 140
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 ليرت فيما يأخذ أن له بل معني مذهب التزام بدءا عليه جيب ال : وقيل ، عمل به فيما

 .أخرى وبغريه املذهب تارة ذا به

 يقع فيما األهون هو ما منها يأخذ نبأ املذاهب يف الرخص تتبع ميتنع أنه واألصح     

 . اه 142) الرخص متتبع بتفسيق بعضهم وصرح ميتنع ال وقيل من املسائل

 : املسألة تلك يف األول باملذهب العمل عدم شرط

 له مذهب إىل مذهب من االنتقال: القباب العباس أبو قال: ( عليش الشيخ وقال      

 إلمامه مقلدا ويبقى ، خاصة يف نازلة بالكلية ينتقل أن : األخرى الصورة  ...:صورتان

 : أقوال ثالثة ذلك احلاجب يف وابن اآلمدي فنقل حكمه وأما . عداها فيما

 فيها له يتقدم مل مسألة يف جوازه : والثالث ، مطلقا واملنع ، مطلقا ذلك جواز     

 اه 143) إمامه تقليد فيها له تقدم فيما إمامه ومنعه تقليد

 : مذهبه إىل انتقل الذي اإلمام يف والعلم الفضل يعتقد أن شرط

 مذهب من واالنتقال النوازل يف املذاهب تقليد جيوز : الزنايت قال : (القرايف قال     

 : شروط بثالثة مذهب اىل
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وال  ويل وال صداق بغري تزوج كمن اإلمجاع خيالف وجه على بينها جيمع أال −

 أحد يقل ا مل الصورة هذه فإن شهود

 عماية يف رميا يقلده وال إليه أخباره بوصول الفضل يقلده فيمن يعتقد أنو −

إىل  وطرق اجلنة إىل مسالك كلها واملذاهب :قال املذاهب، رخص يتتبع وأال −

 اه 144) وصله طريقا منها سلك فمن السعادة

  : القاضي قضاء فيه ينقض ال فيما يكون أن شرط

 جيوز]: أي غري الزنايت[قال غريه : (السابق الزنايت لكالم نقله بعد القرايف قال     

 ما أربعة وهو احلاكم حكم فيه ينقض ال ما كل يف إليها املذاهب واالنتقال تقليد

 .اجللي القياس أو النص أو القواعد أو خالف اإلمجاع

 مع نقره ال ما فإن متعني حسن فهو األربعة هذه بالرخص اهللا رمحه أراد فإن     

 ذلك قبل نقره ال أن فأوىل كمحبكم احلا تأكده

 قلد من يكون أن يلزمه كان كيف املكلف على سهولة فيه ما بالرخص أراد وإن     

 وليس تعاىل اهللا لتقوى خمالفا العقود يف األلفاظ وترك واألرواث يف املياه مالكا

  اه 145)كذلك

                                                            
  1/140) م بريوت1994دار الغرب (الذخرية للقرايف،  - 144
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 :ذلك يف الشافعية أقوال من

 : بالتشهي االنتقال وعدم الرخص تتبع عدم شرط

 كل من يأخذ بأن الرخص يتتبع ال أن أيضا ويشترط : (اهليتمي حجر ابن قال     

 أنه كان األوجه مث ومن ، حينئذ عنقه من التكليف ربقة الحنالل ؛ منه باألسهل مذهب

 هذا ؛ ألن حمله يف ليس به يتقيد تقليد بغري يتبع مبن ختصيصه ينبغي أنه وزعم . به يفسق

 . ظاهر هو كما قطعا يفسق بل اخلالف حمل من ليس

 ينايف ال جهل وإنكاره ، املذاهب برخص يعمل أن للعامل : السالم عبد ابن وقول     

 العمل وليس بالتتبع يعرب مل ألنه ؛ فيه وهم ملن خالفا به الفسق وال ، حرمة التتبع

 يف الكالم وليس أيضا بالعزائم األخذ مع ا األخذ لصدق له مقتضيا برخص املذاهب

 مع سيما ال للرخص متتبع أنه فيه يقال ال والرخص ، بالعزائم عمل ألن من ؛ هذا

 .فتأمله مر مبا لضبطهم للتتبع النظر

 وكذا ، الرخص تتبع منع على اإلمجاع حزم ابن نقل يرده جبوازه احملكي والوجه     

 أنه مع والنقل ، العقل من ذلك مينع ما أدري ال : اهلمام ابن احلنفية حمقق به قول يرد

 ، أمته على خفف ما حيب وسلم عليه اهللا صلى كان وقد متبوع، قول جمتهد اتباع

 . ه ا . بذلك تقييد غري من شاءوا من يسألون بعدهم ومن عصر الصحابة يف والناس
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 مبن تغتر وال له فتفطن أيضا اإلمجاع خالف وهو ، أيضا التلفيق جواز وظاهره     

  .تقرر كما لإلمجاع خالفامل هذا أخذ ال بكالمه

 احملتاطني بعض عن اخلادم ويف       ، باألخف األخذ بوسواس بلي ملن األوىل :

 عن خيرج لئال ؛ باألثقل األخذ ولضده الشرع عن فيخرج يزداد لئال والرخص؛

 اه 146).اإلباحة

 الرخص تتبع عدم اشتراط مث : الصالح ابن قال : (اهليتمي حجر ابن فتاوي ويف     

 ؟ يفسق بالتتبع فهل األول وعلى احلنفية من اهلمام بن الكمال احملقق وتبعه املعتمد وه

 : وجهان

 ابن إن بعضهم وقول فتاويه يف النووي كالم يقتضيه كما يفسق ال أنه أوجههما     

 ابن أفىت فقد وإال تقليد غري من متتبعها على حممول الفسق على اإلمجاع حزم حكى

 أو السهلة األمور هنا بالرخص املراد وهل جهل، إنكاره إن :وقال هجبواز عبد السالم

 ومقتضى عليه نبه من أر ومل نظر حمل األصوليني عند الرخصة ضابط عليها اليت ينطبق

 اه 147) ببعيد وليس األول عليه باألهون الروضة تعبري أصل
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 الرخص يتتبع مامل التقليد صور سائر من وغريه ذلك وحمل: (احملتاج  حتفة ويف     

 وحمل : وجيه قيل وهو يفسق قيل بل به أمث وإال ، عنقه من التكليف ربقة تنحل حبيث

 قطعا فسق وإال املدونة املذاهب من تتبعها إن ضعفه

 جيوز ال إمام بقول مسألة يف عمل من كاآلمدي احلاجب ابن قول ذلك ينايف وال     

 يلزم ما األول العمل آثار من بقي إذا ما على محله لتعني اتفاقا غريه بقول العمل فيها له

 مسح يف الشافعي كتقليد اإلمامني من كل ا يقول ال حقيقة تركب مع الثاين عليه

 اه 148) واحدة صالة يف الكلب طهارة يف الرأس ومالك بعض

 يف املذاهب  ) الرخص تتبع ميتنع أنه ( األصح )و: ( اجلمع على احمللي شرح ويف     

إسحاق  أبو وخالف ( املسائل من يقع فيما األهون هو ما منها كل من يأخذ بأن

 عن وأصلها الروضة يف ملا سهو عنه النقل هذا أن والظاهر ، ذلك فجوز ) املروزي

 ال أنه هريرة أيب ابن وعن بذلك، يفسق أنه إسحاق أيب عن وغريه حكاية احلناطي

 به يفسق
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 ال أنه على مبين فهو اجلواز الفسق بعدم أراد إن ‐ األول على تفقه وقد ‐ والثاين     

 اجلواز تقييد منه ويؤخذ ، وغريه للملتزم شامل التتبع وامتناع معني مذهب جيب التزام

 اه   149) الرخص تتبع إىل يؤد مل مبا السابق فيهما

 : قائال الرخص تتبع منع فقد الغزايل اإلمام وأما : (و يف حاشية العطار على اجلمع     

 إمام واتباع تقليد عن هلم غىن ال اتهدين منصب يبلغ مل من وكل والفقهاء العوام إن

 أطيب املذاهب وختري حمال الشرع مأخذ عن الذاهلة القاصرة العقول حتكيم إذ قدوة

  :حمال ألمرين مذهب ذي كل مذهب من واألهون األخف بالتقاط املطالب وأسهل

عن  فينسل فاعله على اخلرق ويتسع ، والتشهر يزالتمي من قريب ذلك أن : أحدمها     

 على القواعد آحاد يف الشرع أئمة اتفقت اليت التوسعات بآحاد الشرع مضايق معظم

 األفضل اتباع إىل حمالة ال جير املذاهب وختري متحتم األفضل اتباع أن :ردها واآلخر

 تصويب من تلقيا ماألحكا يف اخلرية أثبت من بقول مباالة وال أخرى تارة واملفضول

  اه 150) فساده ذكرنا ما اتهدين على

  

  

                                                            
  .2/442املرجع السابق،  –ر حلسن بن حممد العطار شرح احمللي على مجع اجلوامع حباشية العطا - 149
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 : املذهبني عند باطلة صورة تلفيق عدم شرط

 حقيقة منهما يتولد قولني بني يلفق ال أن أيضا ويشترط: (اهليتميي حجر ابن وقال     

 مر كما عينها يف مث بضده ، مسألة يف بقول يعمل ال وأن منهما كل ا يقول ال مركبة

 العمل بعد على املنع االتفاق اآلمدي حكاية بيان مع اخلطبة شرح يف ذلك بسط . 

 نقل إمنا ، فإنه عليه ثَم جريت وإن ، جتوز فيه مثله احلاجب ابن عن واحد غري ونقل

 صرح باخلالف وكذا ، فخالف معينا التزم فإن : قال مذهبا يلتزم مل عامي يف ذلك

 القرايف مطلقا

 السالم عبد ابن جوز فقد الفقهاء ال األصوليني اتفاق باالتفاق رادامل ولعل : وقيل     

 االنتقال جواز األئمة وأطلق ال أو باألول االنتقال عمل  من سنوياأل أخذ وقد .

 فيه خيالف مبا بعضهم صرح مث ، شيئا تناولت إذا األئمة إطالقات أن: وتبعوه اموع

 اه151)فيه بإطالقهم األخذ فاملعتمد

 أن ال جتتمع: للخروج اشترط العيد دقيق ابن أن: (اهليتمي حجر ابن فتاوي ويف      

 . وصلى الذكر ومس افتصد إذا كما بطالا على اإلمجاع يقع صورة

                                                            
  .10/113املرجع السابق،  – اهليتمي حجر البن احملتاج حتفة - 151
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 أن بد فال شهوة بال باللمس النقض عدم يف مالكا قلد مبن : ومثله القرايف جزم وبه     

 باطلة فصالته وإال رأسه مجيع ميسحو فيها مس اليت الطهارة تلك يف مالكا يكون قلد

 عند اإلمامني

 حيد فإنه شهود وال ويل بال نكح لو ما فروعه من وذكر وأقره سنوياأل عنه ونقله     

 اه 152) النكاح بطالن على ومالك حنيفة أيب التفاق الرافعي كما قاله

يف  قرايفال عن متهيده يف سنوياأل ونقل: ( أيضا اجلمع على العطار حاشية ويف     

 جيمع أمر يف موقعا يكون ال أن الغري مذهب تقليد جواز يشترط أنه : احملصول شرح

 اخلايل باللمس النقض عدم يف مثال مالكا قلد فمن الثاين وإمامه األول إمامه على إبطاله

 عند باطلة صالته فتكون وإال ، رأسه مجيع وميسح بدنه يدلك أن بد فال عن الشهوة

 أو حنيفة أليب تقليدا ويل بال نكح إذا املسألة هذه فروع ومن : سنوياأل اإلمامني، قال

 كما حد أيضا شهود وال ويل بال نكح فلو حيد ال فإنه ووطئ ملالك شهود تقليدا بال

 اه153)البطالن على اتفقا قد اإلمامني ؛ ألن الرافعي قاله
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  : لالنتقال الصدر انشراح شرط

انشراح  : للخروج اشترط العيد دقيق ابن أن : (تمياهلي حجر ابن فتاوي ويف       

 نفسك يف حاك ما اإلمث"  : حلديث بالدين متالعبا لكونه اعتقاده وعدم للتقليد صدره

 يعتقده ما على إنسان يقدم ال أن وهو التكاليف مجيع شرط هذا إن أقول بل قال ، "

 اه 154) وجل عز اهللا خمالفا ألمر

 : املسألة تلك يف ولاأل باملذهب العمل عدم شرط

يف  مبذهب يعمل ال أن االنتقال شرط مث: ( أيضا اهليتمي حجر ابن فتاوي ويف     

 يريد ما خالف فيها يرى وهو الواقعة تلك يف آخر إمام تقليد على بقائه مع واقعة

 السالم عبد ابن قاله القاضي، قضاء فيه ينقض مما احلكم ذلك يكون وأن العمل به

 التأويل يكون حبيث النص ظاهر خالف ما ينقض مبا وأحلق العيد ابن دقيق عليه وتابعه

   ...مستكرها

 يف إمامه بقول يعمل ال أن احلاجب وابن لآلمدي تبعا السبكي ابن وشرط     

  اه 155)واقعة
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و قول الشيخ سيف الدين اآلمدي و ابن : (فتاويه يف كما السبكي التقي وقال     

 ، نظر فيها االتفاق دعوى باالتفاق بعده ال العمل قبل جيوز هإن : اهللا رمحهما احلاجب

صحته  اعتقد إذا ميتنع وكيف أيضا العمل خالف بإثبات يشعر ما غريمها ويف كالم

ال  والعامي ، غريه له يظهر مل ما به مكلف إمام مذهب بالتزامه أنه قااله ما وجه ولكن

وابن  اآلمدي قاله ما وجه هذا ، إمارة إىل إمارة من ينتقل حيث اتهد خبالف له يظهر

  اه 156)به بأس وال احلاجب

 : القضاء غري يف ذلك يكون أن شرط

 مل إذا والقضاء اإلفتاء يف ال نفسه حق يف باملرجوح العمل وجيوز ( :قليويب قال     

 اه 157) واحدة مسألة يف وحرمة بني متناقضني كحل جيمع

 ع ( عليه نص كما نفسه حق يف الضعيف قولال تقليد جيوز: ( البجريمي وقال     

 اه 158) شيخنا قرره كما به يفىت أن جيوز وال )ش

 : ما إمام مذهب على يفيت كان إذا الفتوى غري يف ذلك يكون أن شرط

                                                            
  .1/148املعارف،  دار - السبكي لتقي الدين السبكي فتاوي - 156
  .1/13العربية،  الكتب إحياء دار منهاج الطالبني لقليويب وعمرية، على احمللي شرح على وعمرية قليويب حاشيتا - 157
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 مباحا أو واجبا الشيء بكون أفىت إذا مذهب على املفيت عمن: ( السبكي التقي قال     

 أن له وليس ] مذهبه[ يقلد أن حيسن اإلفتاء لدللمق جيوز حيث مذهبه على حراما أو

 فنعود دينية يقصد مصلحة أن إال اللهم تشه حمض حينئذ ألنه خبالفه ويفيت غريه يقلد

 جبوازه ونقول قدمناه ما إىل

 واخلالص الليث مبذهب احلاج نذر يف ولده أفىت أنه القاسم ابن عن روي كما     

 بالوفاء يعين مالك بقول إال فتكأ مل عدت إن : له ميني وقال بكفارة

 بكل يفيت أن فله التخيري يرى كان أنه على هذا القاسم ابن قول محلنا إن أنا على     

 مصلحة قصد إذا التخيري يرد مل وإن ذلك عليه ميتنع ال واملقلد مصلحة رآه منهما إذا

 اه 159) أعلم واهللا فال وأما بالتشهي ، دينية

 حنث القاسم ابن ولد إىل املسندة احلكايات يف : املنري ابن لقا: ( الزركشي وقال     

 فيها أفتيك:  له فقال ، أباه فاستفىت احلرام اهللا بيت إىل باملشي فيها حلف ميني يف

 بالوفاء يعين . مالك مبذهب أفتيتك عدت وإن ، ميني كفارة الليث مبذهب

 عليه ومحله ، به أفتاه نهأ ال الليث مذهب له نقل أنه عندي ذلك وحممل : قال     

 مث ذلك من فخلصه ، أخرى مفسدة ارتكاب خشية أو احلالف على مبشقة املشي علمه

 . العادة من حترزه مبا يقتضي هدده

                                                            
  .1/148املرجع السابق،  – السبكي التقي فتاوي - 159
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 مصلحة رآه إذا منهما بكل يفيت أن فله التخيري يرى القاسم ابن كان ورمبا : قلت     

 ساءت فقد اآلن وأما ، نوادر تفقت الوقائع هذه وكانت : قال . فال وأما بالتشهي ،

 على اإلقدام عن العوام إجلام إال فليس ، فتون إىل وتغري الفجور وكثر القصود والظنون

 اه 160)...الرخص ألبتة

  : األربعة املذاهب عن اخلروج عدم شرط

 : (أيضا اجلمع على العطار حاشية ويف       يكون وأن بد ال وأنه : سنوياأل قال 

 وهم اآلن عليهم اإلمجاع استقر الذين للمجتهدين املدونة املسائل يف بعوالتت التقليد

 كثريين كانوا وقد ، مذاهبهم انقرضت أصحام مبوت ألنه ؛ عداهم من دون األربعة

 . أوال

 ربقة عن خيرج حبيث رأسا العزائم يترك ال أن وهو آخر بقيد الرخص تتبع ويقيد     

 اه 161). لفةك فيه ما إلزام هو التكليف الذي

 : القاضي قضاء فيه ينقض ال فيما يكون أن اشتراط

 تقليد مث أراد األئمة من إماما قلد ومن: ( قواعده يف السالم عبد بن العز وقال     

 أراد األنتقال الذى املذهب كان فإن التفصيل واملختار خالف فيه ذلك له فهل غريه

                                                            
  .8/377املرجع السابق،  –شي البحر احمليط للزك - 160
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 نقضه إال جيب مل فإنه نقضه جيب حكم إىل األنتقال له فليس احلكم فيه ينقض مما إليه

  اه 162)لبطالنه

 : السبكي كالم من الشروط جمموعة

 يقلد أن أراد إذا األئمة من غريه أو الشافعي مبذهب املتعبد: ( السبكي التقي قال     

 : أحوال فله مسألة يف غريه

 فيجوز املسألة تلك يف الغري ذلك مذهب رجحان حاله حبسب يعتقد أن : إحداها     

 ظنه يف اتباعا للراجح

 كال يف ولكن أصال رجحانا يعتقد ال أو إمامه مذهب رجحان يعتقد أن : الثانية     

 يقصد أصال للرجحان االعتقاد وعدم إمامه مذهب رجحان اعتقاده األمرين أعين

 ... أيضا جائز فهو متثيله تقدم مما ذلك أشبه وما ، احتياطا لدينه تقليده

 ةالثالث       أو حلقته حاقة حلاجة إليه حمتاج هو فيما الرخصة بتقليده يقصد أن :

 فيمتنع األعلم تقليد ويعتقد إمامه رجحان يعتقد أن إال أيضا أرهقته فيجوز ضرورة

  . واألوىل اجلواز صعب وهو

                                                            
  .2/135دار الكتب العلمية،  -قواعد األحكام يف مصاحل األنام لعز بن عبد السالم  - 162
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 غري من الترخص قصد جمرد بل حاجة وال ضرورة ذلك إىل تدعوه ال أن : الرابعة     

 . للدين ال هلواه متبع حينئذ ألنه فيمتنع رجحانه نهظ على أن يغلب

 وزيادة قلناه ملا فيمتنع ديدنه الرخص اتباع وجيعل ذلك منه يكثر أن : اخلامسة     

 . فحشه

 . فيمتنع باإلمجاع ممتنعة مركبة حقيقة ذلك من جيتمع أن: السادسة     

 مبذهب فيأخذها اجلوار عةبشف يدعي كاحلنفي األول بتقليده يعمل أن : السابعة     

 إما خطئه لتحقق فيمتنع منها فيمتنع الشافعي يقلد أن فرييد عليه تستحق مث أيب حنيفة

 . مكلف واحد شخص وهو الثاين يف وإما يف األول

  اه 163) لنا ظهر ما حسب السبع املسائل هذه وذكر التفصيل وهذا     

 :ذلك يف احلنابلة أقوال من

 : بالتشهي االنتقال عدمو الرخص تتبع عدم شرط

 وهو ) الرخص تتبع ( على العامي : أي ) عليه وحيرم : ( الفتوحي النجار ابن قال     

 ( املذهب ذلك يف يعمل بغريها وال ، ا عمل مذهب يف رخصة وجد كلما أنه

 علماء من أحد مجيع الرخص بإباحة يقول ال ألنه . الرخص بتتبع : أي ) به ويفسق

                                                            
  .1/148املرجع السابق،  – السبكي التقي فتاوي - 163
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 غريه يف اليت بالرخصة األخرى يقول ال املذهب هذا يف بالرخصة القائل فإن : املسلمني

 إمجاعا الرخص تتبع للعامي جيوز ال : الرب عبد ابن قال .

 يف ومجعها . العلماء أقوال من املذاهب رخص تتبع الناس بعض أن : حيكى ومما     

 رآها فلما ، عياناأل العلماء بعض على فعرضه ، اخللفاء بعض إىل به ، وذهب كتاب

 من أحد ذلك مبجموع يقول وال ، الدين يف زندقة هذه ، أمري املؤمنني يا " قال

 164     "املسلمني

 ومحل ، روايتني بالرخص أخذ من فسق يف ، أمحد عن أصحابنا بعض وذكر     

 فسقه عدم وروي ، نظر وفيه : مفلح ابن قال . مقلد أو متأول غري ذلك على القاضي

  اه165.)أيب هريرة ابن عن

 دليل قال بال وخالفه مذهبا التزم فيمن : مطلب : (للسفاريين األلباب غذاء ويف     

 بال دليل خمالفته عليه أنكر مذهبا التزم من : الكربى آدابه يف مفلح ابن العالمة اإلمام

آخر  موضع يف وذكر ، املسألة هذه الرعاية يف ذكر كذا . عذر وال سائغ تقليد وال

                                                            
 فدفع املعتضد على دخلت : يقول القاضي إسحاق بن إمساعيل مسعت يقول سريج بن العباس أيب عن : ( قيالبيه روى - 164
 مصنف املؤمنني أمري يا : له فقلت لنفسه منهم كل به احتج وما زلل العلماء من الرخص له مجع قد وكان فيه نظرت كتابا إيل
ومن  املتعة يبح مل املسكر أباح من ولكن رويت ما على األحاديث : قلت ؟ األحاديث هذه مل تصح: فقال زنديق الكتاب هذا
دينه فأمر املعتضد فأحرق  ذهب ا أخذ مث العلماء زلل مجع ومن زلة وله إال عامل من وما واملسكر الغناء يبح مل املتعة أباح

  .10/211، 1414 – املكرمة مكة الباز دار مكتبة - للبيهقي الكربى اه السنن)الكتاب
  .627احملمدية، ص السنة مطبعة - الفتوحي النجار البن املنري الكوكب شرح - 165



‐ 115 ‐ 
 

وقيل  ، بلى وقيل ، أهله غري يقلد وال األشهر يف معني مبذهب يلتزم أن مقلد كل زميل

  اه166)ضرورة

  :قرار امع الفقهي

 املؤمتر ملنظمة التابع الفقهي امع وأود أن أختم هذا املبحث بقرار جملس     

  :وهو يف جملة امع وإليك نصه الرخص تتبع بشأن اإلسالمي

  1/8/ 70: قرار رقم

  بشأن 

 : بالرخصة وحكمه األخذ 

 سريي ببندر الثامن مؤمتره دورة يف املنعقد اإلسالمي الفقه جممع جملس إن       

حزيران  27 - 21افق ه املو1414حمرم  8 -1بروناي دار السالم من  بيجوان،

  .م1993) يونيو(

 األخذ"  :موضوع خبصوص امع إىل الواردة البحوث على بعد اطالعه       

  ".وحكمه بالرخصة

 : يلي ما قرر ، حوله دارت اليت املناقشات إىل وبعد استماعه       
                                                            

  .1/224قرطبة،  مؤسسة - للسفاريين األلباب غذاء - 166
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 مع املكلفني، عن ختفيفاً لعذر، األحكام من شرع ما هي الشرعية الرخصة  -  1     

 . األصلي للحكم املوجب قيام السبب

 رطبش أسباا، وجدت إذا الشرعية بالرخص األخذ مشروعية يف خالف وال     

 املقررة الشرعية الضوابط مراعاة مع مواضعها، على واالقتصار من دواعيها، التحقق

  . ا لألخذ

مقابلة  يف ألمر مبيحاً املذهبية االجتهادات من جاء ما الفقهية بالرخص املراد  - 2     

 . حتظره أخرى اجتهادات

 شرعاً جائز أقواهلم، من أخف هو ما اتباع مبعىن الفقهاء، برخص واألخذ     

 ).٤  (البند اآلتية يف بالضوابط

 كانت إذا األصلية الفقهية املسائل معاملة تعامل العامة القضايا يف الرخص -  3     

 أهلية فيهم تتوافر ممن مجاعي اجتهاد عن وصادرة شرعاً، معتربة محققة ملصلحة

 . العلمية واألمانة بالتقوى االختيار ويتصفون

 إىل يؤدي ذلك ألن اهلوى، رد الفقهية املذاهب برخص األخذ وزجي ال  -  4     

 : التالية الضوابط مبراعاة بالرخص األخذ جيوز وإمنا من التكليف، التحلل
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 من بأا توصف ومل شرعاً معتربة ا يترخص اليت الفقهاء أقوال تكون أن -أ      

 . شواذ األقوال

عامة  حاجة أكانت سواء للمشقة دفعاً بالرخصة، األخذ إىل احلاجة تقوم أن -ب      

 . فردية أم خاصة أم للمجتمع

 هو من على يعتمد أن أو االختيار، على قدرة ذا بالرخص اآلخذ يكون أن -ج      

  .أهل لذلك

 يف بيانه اآليت املمنوع التلفيق يف الوقوع بالرخص األخذ على يترتب أال - د     

 )6(البند

 . مشروع غري غرض إىل للوصول ذريعة القول بذلك األخذ ونيك أال - ه     

 . بالرخصة لألخذ املترخص نفس تطمئن أن -و      

 ذات واحدة مسألة يف املقلد يأيت أن هي املذاهب تقليد يف التلفيق حقيقة - 5     

 . املسألة تلك يف قلدهم ممن جمتهد ا يقول ال بكيفية فأكثر فرعني مترابطني

 : التالية األحوال يف ممنوعاً التلفيق يكون - 6     

 يف املبينة الضوابط بأحد اإلخالل أو اهلوى، رد بالرخص األخذ إىل أدى إذا -أ      

 . بالرخص مسألة األخذ
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 . القضاء حكم نقض إىل أدى إذا - ب     

  . واحدة واقعة يف تقليدا به عمل ما نقض إىل أدى إذا - ج     

 . يستلزمه ما أو اإلمجاع خمالفة إىل أدى إذا - د      

  اه   167) أعلم واهللا . اتهدين من أحد يقرها ال مركّبة حالة إىل أدى إذا -ه       

  

       

  

  

  

  

  

                                                            
جملة فقهية .  ( 640 – 1/639. جملة امع الفقهي اإلسالمي،الدورة الثمانية ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي العدد الثامن - 167

ايا الفقهية املعاصرة يف الشريعة االسالمية يف ضوء الكتاب والسنة من خالل نشر أحباث العلماء وأهل علمية حمكمة تم بالقض
  ).اإلختصاص يف الفقه االسالمي كما تم بنشر قرارات جملس امع الفقهي التابع للرابطة
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  خامتة:  الفصل اخلامس

  :خامتة     

ويف ختام هذا اجلهد املتواضع، والذي حاولت فيه بيان حكم التقليد للمذاهب      

دعاة  بسببواملذاهب الفقهية بالتقليد  حلقأبعض الشبه اليت  بعة وإزالةالفقهية األر

  :مجلة من النتائج واإلقتراحات اآلتية علىأكون قد حصلت الالمذهبية 

  النتائج –أ  

 مدرسة عن عبارة هو ‐ املذاهب بقية يف احلال هو كما – الشافعي مذهب – 1      

 يف واألئمة العلماء من اآلالف مئات أو اتعشر نقل مل إن آالف توارد عليها متكاملة

 عربية وأهل ومؤرخني ومفسرين وأصوليني وفقهاء حمدثني من خمتلف التخصصات

  .واحد فرد هو مذهب وليس

 األصول قواعد بتأسيس املستقل هو :املستقل فمنهم أقسام واتهدون – 2      

 الفروع يف وال األصول يف ال ألحد تقليد غري األدلة من من الفروع أحكام واستنباط

  .أقسام واملنتسب ، املنتسب ، ومنهم األربعة كاألئمة

التقليد أمر مشروعي يف الفروع ملن مل يكن أهالً لإلجتهاد عند مجهور  – 3     

العلماء ولو كان عاملًا يف بعض األحكام، ألن الصحابة رضوان اهللا غليهم كانوا يفتون 
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جة اإلجتهاد وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من العوام وال يأمروم بنيل در

  .علمائهم وعوامهم

 االتباع مرتبة وهي والتقليد االجتهاد بني وسط مرتبة الدعوى أن هناك – 4     

 هذه فقط غري صحيح، ألن صاحب صنفني وليسوا أصناف ثالثة بالنسبة لذلك فالناس

 كان فإن : عن االعتبار قاصرا كوني أو معتربا واستدالله نظره يكون أن إما املرتبة

  مقلد فهو معترب غري كان وإن جمتهد فهو معتربا

 آراء الرجال على مجودا أو والسنة للكتاب هجرا ليس األئمة هلؤالء تقليد أن – 5     

 عامل هو حيث من لنصوصهما واملقلد يقلدهم العلماء فقه وفق هلما اتباع بل هو

اهللا  رسول عن مبلغ احلقيقة يف فهو جهة أخرى من ال ، مبقتضاها وحاكم ، ا وحاكم

  اهللا عن املبلغ صلى اهللا عليه وسلم

ال يصح أن يتمسك ا إال من ميتلك " إذا صح احلديث فهو مذهيب"قاعدة  – 6     

أهلية النظر يف النصوص، ومعرفة ناسخها ومنسوخها وغري ذلك من الشروط، وي 

  . اتهدين، ألن العامة ال بد هلا من تقليد علمائهااألئمة عن تقليدهم ينصرف إىل

ما وصلت إليه األمة اإلسالمية من اعتماد املذاهب األربعة، هو أضيق صور  – 7     

  .التشتت، وبدون ذلك يكون عندنا ماليني املذاهب
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  :التوصيات –ب      

ألن كل خري يف  تباع سلفنا الصاحبامن أن يلزموا احلق  املسليمنيفالذي أرجوه      

اتباع من سلف وكل شر يف اتباع من خلف، ومن بني سلفنا الصاحل كان هؤالء 

ومن العجب أن يسمع كالم املنكرين على بعض أئمة  األئمة األربعة بل من فضالئهم،

السلف الصاحل من الثابتني على احلق، على حنو اليتجرأ املنكر أن يتكلم به عن زميل له 

طيع أن يتحدث ذ األسلوب عن رئيس مباشر له يف العمل، كيف يف العمل، ال يست

بإمام من أئمة الدين، فإن األمة اليت ال تعرف قدر علمائها ال بد وأن يضيع اهللا قدرها 

  . ذلت أمة أذلت علماءها: بني األمم هلذا يقولون

لواجب أن ا ة منفاملزخلرن يربأقوال املنك واأن ال يغتراملسلمني أوصي و كذلك      

ذه املذاهب شيء آخر هلتقليد الالكتاب والسنة وليس كالم األئمة،  كأن اتباع هو 

، يف وتشتيتها اإلسالمية إىل تفريق األمةغري الكتاب والسنة، وهذا بالضرورة يؤدي 

، ألن كل واحد لو صار يستنبط األحكام من الكتاب وقت هم فيه أحوج إيل الوحدة

فينبغي أن نرتل  عندنا ماليني من املذاهب مكان األربعة،لصار  اجابة لدعوم والسنة

معروف عند مجهور  هوكما واإلستنباط  .الدين مرتلته وقدره وأن نعطي مكانته
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العامل كما سؤال  عامي فسبيله ملعرفة حكم اهللا تعاىل هومن شأن اتهد أما الالعلماء 

  168چہ    هه            ۀ  ۀ   ہ      ہ  ہچ: قال تعاىل

  :قتراحاتاإل – ج       

من خالل البحث متكنت من الوصول إىل بعض اإلقتراحات واليت ميكن أن       

  :وهي يستفيد منها طالب العلم

خر هو البحث عن التقليد املذموم يف فتح هذا البحث جماال لبحث آ – 1      

  .اإلسالم

مازلنا حباجة إىل ألننا قضية التعصب، ميكن حبثها أيضا،  اليت ومن األمور – 2     

بني التعصب بتحديد مفهومها وجماهلا، ألن بعض الناس خيلطون حبث هذا املوضوع 

   .أع كون التصلب أمرا حممودوالتصلب، م

ة كما فتحت هذه الدراسة أفقًا لبحث آخر واملتمثل يف دور املذاهب الفقهي – 3     

  .األربعة لوحدة األمة اإلسالمية، ومجع كلمتهم

  بتوفيقه يل أن أمت هذا العمل املتواضع، تعاىل ويف اخلتام اليسعين إال أن أشكر اهللا     

  .الشيطانفإن أصبت فمن اهللا وحده فله احلمد والشكر وإن أخطأت فمن نفسي ومن 

                                                            
    ٧: األنبياء -  168
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احلمد هللا محدا يوايف نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل      

بحانك ال حنصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على وجهك وعظيم سلطانك، س

  .نفسك

    .وصل اللهم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا كثريا     
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  قائمة املصادر واملراجع

  :املصادر

 القرآن الكرمي - 1

دار ( اجلامع الصحيح املختصر ،حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفي - 2

 )1987 – 1407الطبعة الثالثة ،  بريوت –ري ، اليمامة ابن كث

اجلامع الصحيح ، أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري - 3

 ).دار األفاق اجلديدة ـ بريوت - دار اجليل بريوت ( املسمى صحيح مسلم

، اجلامع الصحيح سنن الترمذي، حممد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي - 4

 ). بريوت –ياء التراث العريب دار إح(

 دار الكتاب العريب(، سنن أيب داود، أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين - 5

 ).بريوت

مؤسسة قرطبة ( مسند اإلمام أمحد بن حنبل أمحد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباين - 6

 ).القاهرة –
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 مكة الباز دار مكتبة(  الكربى السنن البيهقي، علي بن احلسني بن أمحد - 7

 ).ه1414 -املكرمة

 .الكيب الطرباين القاسم، معجم أبو الطرباين أمحد بن سليمان - 8
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