حكم التقليد يف ضوء الكتاب و السنة
د قرآن کريم او نبوي احاديثو په رڼا ېک د تقليد حکم

شيزاد
پوهنوال دكتور عبدالرحمن ر
ی
تفسي څانګه
پوهنڅ –
رشعیاتو
ر
لنډيز:
خبه باندې عمل کولو ته واي په
ددې
مقال عنوان د قرآن کريم او احاديثو په رڼا ېک د تقليد حکم دی ،تقليد د يو چا په ر
ې
چ اتباع د يو
چ د هغه قول په خپله په يوه دليل باندې نه وي والړ ،د تقليد او اتباع ترمنځ ر
توپب دادی ې
داس ډول رسه ې
ې
چ د قرآن کريم ،نبوي احاديثو او يا اجماع څخه دليل وررسه وي ،ما په دې مقاله
رسه
ډول
داس
په
دي
منل
قول
د
چا
ې
ې
بلک په دې اړه راجح نظر
جايز،
ډول
مطلق
په
هم
نه
او
دی
ام
ر
ح
ډول
مطلق
په
نه
تقليد
چ
ه
د
کړې
يادونه
ددې
ېک
ې
ې
منځن الره اختيارول دي ،د رسول هللا صیل هللا عليه وسلم له وفات وروسته په پخوانيو زمانو ېک هم تقليد موجود وو،
ۍ
چ د ررسع احکامو په وړاندې خلک په درې برخو ويشل شوي دي ،لومړی
يو
رسيدل
ته
نتيج
دې
ک
پايله
په
ر
ې
ې
ې
چ په دوی باندې الزمه ده له قرآن کريم او نبوي احاديثو څخه احکام په خپله راواخیل او عمل پرې
دی
مجتهدين
ې
چ له مجتهدينو څخه په رتبه ېک ښکته دي ،دوی به د علماوو په اقوالو عمل کوي
دي
کسان
کوونک
اتباع
وکړي ،دويم
ې
چ د علماوو تقليد وکړي او د
ده
الزمه
دوی
په
دي
خلک
عام
ډله
درېيمه
او
وي،
معلوم
ورته
بايد
ل
دلي
قول
خو د هر
ې
اړتيا په صورت ک ترې د ر
.
چ د تقليد په اړه خلک په
دی
ک
دې
په
اهميت
مقال
ددې
وکړي
پوښتنه
اړه
په
مسايلو
ع
رس
ې
ې
ې
ې
مقال موخه د تقليد په اړه له
ددې
نو
،
اخیل
کار
څخه
ريط
تف
د
ي
بله
او
اط
ر
اف
اړه
په
ي
برخه
يوه
شوي
دوه برخو ويشل
ې
ې
ې
.
مقال په ليکلو ېک مو د
ددې
دي
بيانول
الرې
يوې
د
ک
رڼا
په
الرښووونو
د
سنتو
او
آن
ر
ق
د
،
خال
څه
افراط او تفريط
ې
ې
تفسب او احاديثو د کتابونو رس رببه د أثارو او سلفو له اقوالو څخه استفاده کړې ده.
ر
کليدي کلمات :تقليد ،اتباع ،مجتهد،مقلد،عام.

خالصة المقال:
شيزاد
الدکتورعبدالرحمن ر
األستاذ المشارك بجامعة ننجرهار
کلية ر
التفسي
الشیعة -قسم
ر
يبي مفهوم التقليد و هو العمل بقول من ليس قوله
هذا المقال بعنوان :التقليد ف ضوء الكتاب و السنة ,ر
الغب بموجب الدليل من
إحدي الحجج بالحجة منها ,و الفرق بينه و ربي االتباع هو أن االتباع عمل بقول ر
الكتاب و السنة أو اإلجماع ,و الراجح ف حكم التقليد هو التوسط ال التحريم مطلقا و ال اإليجاب مطلقا ,و أن
النن صیل هللا عليه وسلم ,و وصلنا ف النتيجة ال أن الناس
التقليد كان موجودا ف ر
خب القرون بعد وفاة ر
بالنسبة ألحكام ر
الشع ثالثة أقسام :المجتهدون و فرضهم أخذ األحكام من الكتاب و السنة ,المتبعون و هم
دون المجتهدين فعليهم األخذ باألقوال مع معرفة الدليل ,و عامة الناس و عليهم تقليد العلماء و استفتاؤهم.و
أهمية هذا المقال تتجیل ف أن الناس ف حكمه ربي طرف نقيض حيث هم ربي االفراط و التفريط ,و الهدف
من كتابة هذا المقال هو بيان وجه الحق فيه و بيان هدي القران و السنة ف ذلك.و قد استفدنا ف ذلك من
التفسب و كتب االحاديث النبوية و أثار و أقوال السلف.
المكتبة االسالمية من كتب
ر
الكلمات المفتاحية :التقليد ,اإلتباع  ,المقلد ,المجتهد ,العام.
مقدمة
الحمد هلل الذي خلق السموات واألرض وجعل الظلمات والنور والصالة والسالم عیل سيدنا ونبينا محمد
وعیل آله وصحبه أجمع ري أما بعد :فإن هللا عز وجل جاءنا بدين اإلسالم ر
الشيف لسعادتنا وفوزنا ف الدنيا
وبي لنا كل أمور حياة الدنيا واآلخرة ((ما فرطنا ف الكتاب من
وبي لنا سبيل الهداية والحياة السعيدة ً ر
واآلخرة ر
وبي الرسول صیل هللا عليه وسلم مبلغا عن هللا عز وجل جميع ما يهم اإلنسان ويسعده ف الحيوة
رسء))  1ر
الدنيا واآلخرة فمن اتبعه فقد فاز ونجا ومن خالفه وعىص فقد خاب وخش فما من رسء إال وقد ربي حكمه ف
الكتاب والسنة فما علينا إال االلبام بها واالستالم لحكم هللا و حكم رسوله صیل هللا عليه وسلم وما اختلفنافيه
 - 1سورة األنعام 38
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فعلينا أن نرده إل الكتاب والسنة (( فإن تنازعتم ف رسء فردوه إل هللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم
اآلخر ))1.
وهذا هو األصل األصيل الذي ينبغ لكل مسلم أن يتخذه ف حياته ويجتهد ف تحققه وال يلتفت إل من
خالفه وال يخاف لومة الئم وال إل ر
الهالكي ألن أتباع الحق قليلون.
كبة
ر
مشكلة البحث  :وقع الناس ف حكم التقليد ف اإلفراط و التفريط فمنهم من أوجب التقليد و حرم االجتهاد
بعد زمن األئمة المجتهدين و بذلك جعلوا ر
الشيعة االسالمية ررسيعة منجمدة ال تنسجم مع مقتضيات العصور
المختلفة .و منهم من أوجب االجتهاد و حرم التقليد مطلقا حن عیل العام الذي ال يعرف الدليل اصال.
القولي ثم الحق و الصواب فيه.
فهذا المقال ربي مدي واقعية هذين
ر
أهمية البحث :
تتجیل أهمية هذا البحث ف الجوانب التالية:
تعتب عصمة أمر كل إنسان.
يبي حكم التقليد ف أصول الدين الن ر
 – 1إنه ر
يبي حكم التقليد ف فروع الدين و ه ما تنضبط به أقوال اإلنسان و أفعاله و تؤدي إل فالح الدنيا و
 – 2إنه ر
األخرة.
ر
 – 3رتبز الشيعة اإلسالمية بأنها تناسب كل زمان و مكان و ليست منجمدة كما يزعم بعض الناس.
الهدف من كتابة هذا المقال:
 – 1بيان أساس التلقيد و هل كان موجودا ف العصور المتقدمة.
 – 2بيان حكم التقليد ف أصول الدين و فروعه.
 – 3نظرة القران و السنة ال التقليد.
 – 4سماحة اإلسالم و يشه ف المسائل المجتهد فيها.
األسئلة:
 . 1ما مفهوم التقليد؟
 . 2ما ه األدوار الن مر عليها التقليد؟
 . 3ما حكم التقليد ف أصول الدين ؟
 . 4ما حكم التقليد ف فروع الدين؟
 . 5ما أقسام الناس بالنسبة للتقليد؟
منهج البحث :
التفسب بالمأثور حول
سبها من الكتب المعتمدة ف
ر
 – 1جمعت النصوص القرانية و أقوال العلماء حول تف ر
التقليد ثم استخرجت منها النقاط الن تتعلق بموضوع و سجلت ف مكانها المناسب.
 – 2جمعت األحاديث النبوية من كتب السنة حول الموضوع و قمت بتخريجها تخريجا علميا مع ذكر أقوال
العلماء و حكمها و ما يسنتبط منها حول الموضوع ثم سجلتها ف موقعها المناسب.
 – 3ذكرت أقوال العلماء و المجتهدين حول الموضوع من المراجع المعتمدة واألصلية.
غب المشهورة ف الهوامش.
 – 4قمت بالتعريف لألعالم الغريبة و ر
 – 5وضعت الهوامش وفق الكتاب األخض.
الدراسات السابقة :
كتب العلماء ف التقليد قديما و حديثا فالعلماء الذين كتبوا ف موضوع أصول الفقه أغلبهم تكلموا عن التقليد
لكن كل حسب رأيه و ما يعتقده ف ذلك و ابن القيم رحمه هللا كتب ف ذلك كتابا سماه (رسالة التقليد) إال أنه
غبه من العلماء من كتبوا عن التقليد عامة أما مقالنا هذا فهو ف
رد ف هذه الرسالة عیل التقليد ردا شديدا و ر
حكم التقليد ف ضوء الكتاب و السنة و القول الصواب ف ذلك و فصلنا األقوال و األدلة ف ذلك فهو يختلف
عن الدراسات السابقة كما و كيفا ومعن و مضمونا.

معن التقليد لغة واصطالحا

ِّ
كثبة:
التقليد مصدر من قلد يقلد وهو
يطلق عیل معان ر
ّ
ْ
منها – التفويض – تقول أعطيته ِقلد أمري أي فوضته إليه ومنه :تقليد الوالة األعمال ويقال قلده األمر أي
ألزمه إياه 2 .
 - 1سورة النساء آية 59
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ومنها -تقليد ُ
البدن :وهو أن يجعل ف عنقها شعار ُيعلم بأنها هدي ،والقالدة ما جعل ف العنق من حیل ونحوه
ً
 .1وسىم المقلد مقلدا ألنه جعل ذلك الحكم الذى قلد فيه المجتهد كالقالدة ف عنقه وفوضه إليه وهذه ه
المناسبة ربي المعن اللغوي للتقليد والمعن االصطالچ له .2
ُ
القرد اإلنسان أي حاكاه ف حركته وتشبه به.
ومنها – المحاكاة والمشابهة :يقال قلد
3
ومنها – التقاليد :وه العادات المتوارثة – الن يقلد فيها الخلف السلف .
التقليد يف الصطالح
كثبة لكن هذه التعريفات متقاربة ف المعن وأنا اذكر بعض هذه
بتعريفات
التقليد
لقد عرف العلماء
ر
ً
4
ر
غب حجة ملزمة
الغب من ر
التعريفات ثم أختار واحدا منها للشح ،فقال اآلمدي :التقليد عبارة عن العمل بقول ر
)) 5وقال القفال  6هو قبول قول القائل وأنت ال تعلم من أين قاله))  7وقيل هو قبول رأى من ال تقوم به
الحجة بالحجة.8
وقال ابن الهمام  9هو العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بال حجة منها  10وإذا أمعنا النظر ربي هذه
التعريفات نجد أنها متقاربة ف المعن و إنما جاء االختالف ف العبارات إال أن بعض التعريفات تشتمل عیل
اآلخبالبن الهمام ر
كثبة
قيود زائدة لها فوائد ،فبناء عیل ذلك أنا أختار التعريف
ألرسحه ألنه مشتمل عیل قيود ر
ر
وغبه.
وهو الذى حسنه بعض العلماء كالشوكاي  11ر
ررسح هذا التعريف:
قوله " العمل بقول  )...القول يطلق عیل الرأى واإلعتقاد والمدلول عليه باللفظ تارة وبالفعل تارة أخرى
وبالتقرير المقبن بما يدل عیل ارتضائه تارة أخرى" 12قوله " من ليس قوله إحدى الحجج – هذا قيد يخرج
النن صیل هللا عليه وسلم والعمل باإلجماع ورجوع العام إل المفن ورجوع القاض إل شهادة
العمل بقول ر
العدول فإنها قد قامت الحجة ف كل  :أما قبول قول الرسول صیل هللا عليه وسلم فإنه نفس الحجة –
للمعجزة الدالة عیل صدقه ف اإلخبار عن هللا تعال.
.
ووجوب قبول قول اإلجماع فلألدلة – الدالة – عیل حجية اإلجماع وهذا المكان ال يسع لذكرها وأما قبول
ً
قول المفن والشاهدين فلإلجماع عیل وجوب اتباعها وإن سىم بعض ذلك تقليدا بعرف االستعمال فال
مشاحة ف االصطالح والتسمية .13
قوله " بالحجة – " متعلق بالعمل ،والمراد بالحجة – حجة من الحجج األربعة  .قوله " منها " جارو ومجرور
متعلق بقوله إحدى الحجج وه الكتاب والسنة واإلجماع والقياس.
نبذة تاريخية عن التقليد.
لقد تكلم العلماء عن تاري خ التقليد وعن بدايته من بدأ واختلفوا ف ذلك إل فريق ري:
بعي ومائة من
الفريق األول :ذهب إل أن التقليد لم يبدأ اال ف القرون المتأخرة بعد القرون
المفضلة بعد األر ر
ً
التابعي وال تابعيهم يقلد بعضهم بعضا بحال بل كانوا إذا نزلت بهم
تاري خ الهجرة النبوية فلم يكن الصحابة وال
ر
نازلة يبحثون لها من الحكم ف كتاب هللا فإن لم يجدوه فيه بحثوا عنه ف سنة الرسول صیل هللا عليه وسلم
ر
والنش والتوزي ع ،رببوت
الفبوزآبادي القاموس المحيط ,مؤسسة الرسالة للطباعة
 - 1العالمة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب ر
 لبنان ص .399 - 2محمد بن عیل الشوكاي ،إرشاد الفحول إل تححيق الحق من علم األصول ص 265
 - 3إبراهيم مصطق وآخرون ،المعجم الوسيط .754/2
الثعلن أبو الحسن سيف الدين اآلمدي الشافغ الفقيه األصول المتكلم قال ابن الجوزى
 - 4هو عیل بن رأي عیل بن محمد بن سالم
ر
األصلي وعلم الكالم) من مصنفاته اإلحكام ف أصول األحكام التوف ص  631ـه طبقات الشافعية
( لم يكن ف زمانه من يجاريه ف
ر
للبسک 306/8
5
الحلن.
الباي
ر
 سيف الدين راي الحسن اآلمدي  ،اإلحكام ف أصول األحكام ,ط ,مصطق راإلحكام .192/4
ً
ً
ً
كببا بحرا عميقا
-6
هو عبد هللا بن أحمد بن عبد هللا أبو بكر المعروف بالقفال المروزى الفقيه الشافغ قال ابن السبک (( كان إماما ر
ً
غواصا عیل المعاي الدقيقة " توف سنة  417ـه طبقات الشافعية 53./5
 - 7إرشاد الفحول ص . 265
 - 8المصدر السابق.
ً
ً
الشهب بابن الهمام السكندرى السيواس االمام الحنق كان إماما نظارا
 - 9هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كمال الدين
ر
ر
أصوليا محدثا حافظا نحويا كالميا من تصانيفه فتح القدير رسح الهداية توف  861ـه
امب البادشاه الحنق  ،تيش التحرير  /دار الكتب العلمية241/4.
 -10ر
 - 11ستأي ترجمته
 - 12حسن عبدالرحمن الربين العطار ،جمع الجوامع مع حاشية العطار – دار الكتب العلمية432/2.
 - 13انظر االحكام لآلمدى  192/4وتيش التحرير  241/4وإرشاد الفحول ص
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ً
ً
وما كان أحد منهم يقلد عالما بعينه فيتبع أقواله ف الفتيا فيأخذ بها وال يخالف شيئا منها ثم بدأ التقليد
ً
المائتي من الهجرة عموما طبق األرض إال
بواسطة عصابة من أهل العض الرابع ثم لم يزل يزيد حن عم بعد
ر
من عصمه هللا عز وجل – وهذا رأى ابن حزم 1رحمه هللا وتبعه بعض العلماء.
ً
بينما ذهب الفريق اآلخر منهم إل أن التقليد بدأ مبكرا ف صدر اإلسالم من زمن الصحابة رض هللا عنهم
ً
وذلك أن الصحابة رض هللا عنهم لم يكونوا جميعا أهل فقه وفتيا ألن هللا لم يخلق الخلق عیل مستوى واحد
والتابعي يستفتون المجتهدين ويتبعونهم ف األحكام ر
الشعية والعلماء منهم
" فلم تزل العامة ف زمن الصحابة
ر
ً
غب فكر فكان إجماعا عیل
من
ذلك
عن
نهم
ينهو
وال
الدليل
ذكر
إل
شارة
إ
غب
ر
يبادرون إل إجابة سؤالهم من ً ر
3
2
وغبه .
كثب من العلماء كاآلمدي
ر
جواز اتباع العام للمجتهد مطلقا ،هذا اإلجماع نقله ر
ً
لكن إذا انظرنا ف تاري خ الفقه اإلسالم نجد أن التقليد الذى كان موجودا ف القرون المتقدمة يختلف عن
التقليد الذى ر
ممبة
انتش ف القرون المتأخرة بعد المائة الرابعة وفشا وظهر ف المائة الخامسة وصار لها سمة ر
ً
حن كاد الينجو منه أحد ،فالتقليد و إن كان موجودا ف العصور المتقدمة ألنه ليس من الممكن بأى حال من
األحوال أن يكون جميع الناس ذوى أهلية للبحث والنظر وترجيح المسائل باألدلة بالكتاب والسنة إال أن
وجوده قبل هذه العصور المتأخرة كان ظاهرة صحية من ظواهر الحياة العلمية إذ لم يكن يلجأ إليه إال أحد
اثني :واحد عرف ف نفسه العجز ألنه ليس من أهل العلم ،ووآخر بذل جهده ف تبي ري وجه الحق بالدليل
ر
ً
الواقع تحت يده فلم يصب وجه الحق اللتباسه عليه أو خفائه فمثل هذا لم يكن التقليد لهما مذموما وال
ً
مرغوبا عنه فكان لهما أن يقلدا من يظنان فيه أنه أقرب إل الحق فالتقليد عیل هذا الوجه أقرب إل االجتهاد
وألصق به وعیل هذا جرت العادة عند العامة ف القرون المفضلة .4
اسيي كان عهدها ف البداية عهد ازدهار العلوم وخاصة علم
ولما انتىه عهد بن أمية وآلت الخالفة إل العب ر
دثي كما ظهرف عهدها األئمة المجتهدون وظهر إل جانب ذلك
الحديث وظهر ف أيامها ر
كثب من المح ر
مقلدون فكان كل فرقة من العامة يأخذون األحكام من إمام خاص وهذا ما دعا االمام الشافغ رحمه هللا ان
يظهر مخالفته لشيخه اإلمام مالك رحمه هللا ف المسائل الن يخالف فيها لما بلغه أن بعض أهل مض
غبه فكان التقليد بتدرج مع الزمن حن غلب عیل العلماء ورضوا به
يتعصبون لمالك تعصبا ال يرضاه مالك وال ر
اضيي
خطة لهم وال يزال يزيد ف هذا العض وينقص االجتهاد إل المائة الرابعة – إذا أصبح ك رثب من علمائها ر ر
بخطة – التقليد عالة عیل فقه األئمة األربعة وانساقوا إل اتخاذ أصول تلك المذاهب دوائر حضت كل طائفة
– نفسها بداخلها ال تعدوها وأصبحت أقوال هوالء األئمة بمبلة نصوص الكتاب والسنة ال يعدونها .5
وساءت األحوال ر
أكب من ذلك بل لما انهارت الدولة اإلسالمية عام ( 656ـه) عندما اجتاح التتار عاصمة
الخالفة اإلسالمية ترك الفقهاء كل ألوان االجتهاد حن قال النووى ( 6بانقطاع باب االجتهاد المطلق من رأس
التميب ربي األقوال وبيان قوي ها من ضعيفها
كثب من العلماء إال رسء من
ر
المائة الرابعه  ) -و لم يبق عند ر
النابغي إال أن العصور الن عاشوا
وشغلوا أنفسهم بتأليف الكتب واالختصار ووجد ف هذا العض من العلماء
ر
فيها لم تسمح لهم باالجتهاد بل كان يرم باالبتداع من يتصدى لالجتهاد  ...فكان اجتهادهم ف حدود المذاهب
الن اعتنقوها وهمتهم تخري ج المسائل ف حدود المذاهب واستمر الحال عیل ذلك وكلما ينتىه قرن يأي قرن
كثب من مقلدي المذاهب النظر
يزداد فيه التقليد ويبتعد المسلمون عن نور العلم وقد ترك ر
ر
ف كتب الذى يقتدون به وقضوا النظر عیل كتب متأخري المذاهب وشاع التقليد وانتش ولم يبق للعلماء إال
نصيب الحكاية ألقوال من سبقهم والقناعة بما ربي أيديهم من ررسوح وحواش أما االبتكار وانتهاج طريقة
األسالف فلم يكن عندهم منه رسء.7
وما زلنا نعيش ف هذه الحال والحول والقوة إال باهلل العظيم وإليه المشتک.
القرطن إمام أهل الظاهر كان حافظا للحديث
البيد
 - 1هو اإلمام أبو محمد عیل بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارس األصل األموى ر
ر
ً
وفقه مستنبطا لألحكام من الكتاب والسنة متفننا ف علوم حجة عامال بعلمه ،من مؤلفاته المحیل بآلثار – واإلحكام ف أصول
األحكام توف سنة  256ـه انظر تذكرة الحافظ  1146/3ووفيات األعيان .13/3
 - 2تقدمت ترجمته انظر رأيه ونقله لالجماع ف اإلحكام 198/4
ر
الوجب ف أصول التشي ع االسالم– مؤسسة الرسالة.ص 516-515
 - 3انظر مذكرة للشتقيىط ص 315و د .محمد حسن
ر
 -4أنظر محمد بن عیل ،القول المفيد ف أدلة االجتهاد والتقليد– دار القلم الكويت.(.35/1و موس ،د / .محمد يوسف تاري خ الفقه
اإلسالم دار المعرفة .ص .16
 - 5انظر محمد بن الحسن الحجوي ،الفكر السام– المكتبة العلمية المدينة المنورة.65/2.
6
يحن بن ررسف بن مرى النووى شيخ اإلسالم أستاذ المتأخرين الشافغ من تصانيفه المجموع ررسح المهذب ،ر
ورسح جميع
 هو رمسلم توف سنة  676ـه رحمه هللا طبقات الشافعية 395/8
 - 7انظر تاري خ الفقه لالشقر ص  119-116والفكر السام  6-5/2وتاري خ الفقه للسائس ص 120-117
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أسباب انتشار التقليد
إذا نظرنا إل العصور الن بدأ فيها التقليد الجامد وأعرض العلماء عن االجتهاد نجد النتشار هذا التقليد
ً
كثبة فيما يأي بعض هذه األسباب باالختصار.
وارتضاء العلماء له وإعراضهم عن االجتهاد أسبابا ر
 -1ترك االشتغال بعلوم االجتهاد :كان العلماء المجتهدون يشتغلون بعلوم االجتهاد فيتعلمون القران والسنة
واللغة العربية ويجتهدون ف وقائع عضهم ونوازله فلما ترك طلبة العلم علوم االجتهاد قل العلم ر
وكب التقليد
ً
كثبا من الجهلة ادعوا االجتهاد وهم ليسوا أهال لذلك
كثب من الناس -بإغالق باب االجتهاد وذلك ألن ر
ونادى ر
.1
 -2م حاربة الذين يشتغلون بعلوم االجتهاد واتهام المقلدين لهم بأنهم يريدون إنشاء مذاهب جديدة وانهم
أصحاب بدعة وأنهم مخالفون لإلجماع.
 -3ضعف الثقة بالقضاة – فقد كان القضاة ف القرون المتقدمة يختارون من العلماء القادرين عیل استنباط
يتبي لهم من الكتاب والسنة فكانت
األحكام من الكتاب والسنة المشهورين بالتقوى والصالح فيقضون بما ر
ثقة الناس بهم كاملة قوية ،فلما ساءت حالتهم وظهرت فيهم الرشاء وشاع فيهم الجور فبعزت ثقة الناس بهم
ومالوا أن يكون القضاة مقيدين بأحكام معينة حن يسدوا عليهم باب التالعب بأموال الناس وأعراضهم
ر
وانتشت فأحب أهل كل قطر أن يكون قاضيهم من المذهب
ودمائهم وف ذلك الوقت قد دونت المذاهب
الذى يعتنقونه فيتبعون ذلك المذهب ف قضائهم وال يحيدون عنه .2
 -4البحث ف العلوم الجانبية وشيوع المناظرات والجدل اللبيان الحق وقصد الوصول إل مراد هللا تعال بل
ً
ً
انتصارا للمذهب وردا ألقوال الخصم.
 -5تدوين المذاهب كان سببا ف نجاحها وأخذ الجمهور بها واستغنائهم عن تكلف البحث والتنقيت من جديد
ً
وعامال قويا ف انتشارها وبقائها .3
إذ كان مقربا لتناولها
كثب منهم عن أن يظهر بمظهر المجتهد
 -6تحاسد العلماء واالختالف والعداوة والبغضاء فيما بينهم فقعد ر
مخافة أن يكيد له علماء وقته ويرموه باالبتداع فيتعرض بذلك لسخط الناس ويستهدف ألعظم األخطار.
 -7تزاحم الفقهاء ف الفتوى فكان كل من أفن ر
بشء نوقض ف فتواه ورد عليه فلم ينقطع الكالم إال بالوقوف
المتقدمي.
عیل تضي ح ف المسألة لواحد من
ر
 -8االفراط ف االختصار كما تقدم وأضاع جل وقت العلم وعامه عن تكوين فقه.
 -9ر
كبة المؤلفات عاقت عن التحصيل.
 -10فقدان الثقة بالنفس وفتور الهم وانحالل العزائم.
4
كثبة أخرى وهللا
 -11شغف الناس بالمادة وتسلطها عليهم وانضاف الرغبات إل جمع المال وهناك اسباب ر
أعلم.
الثار السيئة المرتبة عىل التقليد
خطبة
 -1انتشار الخراب والفي بسبب التقليد والتعصب فقد وصل الخالف ربي مقلدة المذاهب إل درجة
ر
كثب 5ف البداية
وعداوة بعضهم لبعض وإيذاء بعضهم لبعض بل إل القتال فيما بينهم وقد ذكر الحافظ ابن ر
كثبة من هذا القبيل وال يسع هذا المكان لذكرها.
والنهاية حوادث ر
 -2غمط فضل أصحاب العلم والفضل – فمن نتائج التقليد أن حمل أصحابه عیل غمط أصحاب العلم حقهم
المنتسبي لهذه المذاهب يبادرون إل تخطئة هؤالء
فإذا خالف بعض أهل العلم أقوال فقهاء المذهب تجد
ر
ً
مع كونهم من أكابر العلماء بل قد يكون من الصحابة – وقد يكون قولهم أرجح دليال  ،وذكر النووى رحمه هللا
فلباجع إليه وقد أعرضت عن ذكرها خشية اإلطالة.
لهذا أمثلة ف كتابه المجموع ف الجزء األول ر
المسلمي مفاهيم خاطئة صار بعضها ينسب فيما بعد إل رسول هللا صیل هللا
 -3إن التقليد رسخ ف أذهان
ر
ً
ً
جهال وكذبا.
عليه وسلم

 -1انظر السايس ،محمد عیل ،تاري خ الفقه اإلسالم –– ط – محمد عیل صبيح وأوالده،مض.
ص  167والفكر السام 163/2
ر
والتشي ع اإلسالم لشعبان ص 305
السابقي وتاري خ الفقه للسائس ص 12
المرجعي
 - 2انظر
ر
ر
 - 3انظر أحمد شاه ول هللا ،حجة هللا البالغة  /دار إحياء العلوم رببوت 441/1.وتاري خ الفقه لالشقر ص  183/170وتاري خ الفقه
للسائس ص . 121
 - 4انظر المراجع السابقة
كثب الدمشق الشافغ ولد سنة سبعمائة من الهجرة وقيل ()701
 - 5هو اإلمام الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن ر
كثب 11-5/1
تفسب القرآن العظيم والبداية والنهاية توف  774ـه رحمه هللا انظر مقدمة
صنف
تفسب ابن ر
ر
ر
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المذهن ف األحكام فقد أدى إل وجود الخلف والسلف ف العقيدة
 -4إن التقليد كما أدى إل وجود التعصب
ر
بكثب من األول فإنه إن كان اختالف ف األحكام وقد وقع هذا منذ الصدر األول من اإلسالم
والثاي أخطر وأشنع ر
فال يجوز أن يقع هذا ف العقيدة .1

التباع
معن التباع
ر
تال له ف أفعاله
االتباع ف اللغة من تبع يتبع إذا مش خلفه أو مر به فمىص معه و المصیل تبع إلمامه أي ٍ
السب
وتتابعت األخبار إذا جاء بعضها إثر بعض بال فصل ،ويقال تبعه واتبعه :قفا أثره و سار وراءه سواء أكان ر
حسيا أو معنويا ،فالمعنوى يكون باالرتسام واالئتمار ومنه قوله تعال "فمن اتبع هداي فال خوف عليهم وال
هم يحزنون "  2وقوله" اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم "  3والحش بمعن اللحاق ومنه قوله تعال " وأتبعناهم
ف هذه الدنيا لعنه  ... 4ر
وأكب ما ورد ف القرآن استعمالها ف المفهوم المعنوى .5
واالتباع ف االصطالح – هو االئتمار بما أمر هللا تعال به ورسوله صیل هللا عليه وسلم وترسم أفعاله و أحواله
صیل هللا عليه وسلم لالقتداء بها .6

الفرق ربي التباع والتقليد
()6

كثب من العلماء إل التفريق ربي التقليد واالتباع فقال ابن خويز منداد رحمهه هللا :التقليد معناه
لقد ذهب ر
الشع الرجوع إل قول – ال حجة لقائله عليه وذلك ممنوع منه ف ر
ف ر
الشيعة  ،واالتباع ما ثبت عليه حجة.
غب أن يجب عليك قوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده
وقال ف موضع آخر – كل من اتبعت قوله من ر
غب صحيح ،وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه واالتباع ف الدين مسوغ
والتقليد ف دين هللا ر
8
النن صیل هللا عليه وسلم
والتقليد ممنوع  7وقال اإلمام أحمد رحمه هللا االتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن ر
مخب " .9
وعن أصحابه ثم هو من بعد ف
التابعي ر
ر
10
وقال الشيخ الشنيقىط رحمه هللا التنبيه الرابع :اعلم أن مما البد منه معرفة الفرق ربي االتباع والتقليد و أن
محل االتباع ال يجوز فيه التقليد بحال و إيضاح ذلك :أن كل حكم ظهر دليله من كتاب هللا أو سنة رسوله
المسلمي ال يجوز فيه التقليد بحال ،ألن كل اجتهاد يخالف النص فهو اجتهاد
صیل هللا عليه وسلم او إجماع
ر
باطل وال تقليد إال ف محل االجتهاد ألن نصوص الكتاب والسنة حاكمة عیل كل المجتهدين فليس ألحد منهم
ً
غب الحق فليس فيما
مخالفتها كائنا من كان وال يجوز التقليد فيما خالف كتابا أو سنة او إجماعا إذ ال أسوة ف ر
دلت عليه النصوص إال االتباع فقط وال اجتهاد وال تقليد فيما دل عليه نص من كتاب أو سنة سالم من
المعارض.
والفرق ربي التقليد واإلتباع أمر معروف عند أهل العلم اليكاد ينازع ف صحة معناه أحد من أهل العلم " .11
ً
ثم ربي الشيخ رحمه هللا سبب كون العمل بالوچ اتباعا ال تقليدا وذلك ألن اآليات القرانية دلت عیل تسميته
اتباعا ومن ذلك قوله تعال " اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم  1 "..وقوله تعال " اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من
 - 1الرأى السديد ف االجتهاد والتقليد ص .36-35
 - 2البقرة 38
 - 3األعراف 3
 - 4القصص 42
ر
.
:
.
.
.
الكبب لبنان المكتبة العلمیة رببوت  99/1وتاج
المنبف غريب الشح
 - 5أحمد بن محمد بن عیل الفيوم (770ـه) المصباح
ر
ر
:
الحسي بن محمد المعروف بالراغب األصفهاي (المتوف 502ـه) ص 72
العروس  388-385/5و أبو القاسم
ر
 -6الدكتور طه جابر العلواي ،االجتهاد والتقليد ف اإلسالم .ط دار األنصار القاهرة.ص 114
( )6هو أبو عبد هللا بن محمد بن أحمد بن عبد هللا بن خويز منداد البضى المالک صاحب رأي بكر األبهرى من كبار المالكية
اقي توف  390ـه انظر واف الوفيات 57/2
العر ر
الب ص 450
 - 7جامع بيان العلم وفضله البن عبد ر
 - 8هو االمام أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل الشيباي المروزى األصل ولد ف بغداد سنة  64ـه وقيل إنه ولد ف مرو
ُ
المحدثي صنف كتابه " المسند " كان من أصحاب الشافغ رحمه هللا وخواصه وقال فيه،
وحمل إل بغداد وهو رضيع كان إمام
ر
خرجت من بغداد وما خلفت بها أتق وأفقه من ابن حنبل" ودع إل القول بخلق القرآن فامتنع فضب وحبس توف  241ـه رحمه
هللا انظر الوفيات 64-63/1
 -9اإلمام ابن القيم  ،الجوزيه ،رسالة التقليد– ط – المكتب اإلسالم.ص 36
األمي الشنقيىط بن محمد المختار وهو بقية السلف العالمة ولد  1325ـه ف موريتانيا من مصنفاته " أضواء
 - 10هو الشيخ محمد ر
تفسب القرآن بالقرآن " توف  1393بمكة المكرمة بعد الحج مقدمة اإلقليد ص .10
البيان ف
ر
األمي بن محمد المختار بن عبد القادر الجكن الشنقيىط 1393 ( ،ـه) .أضواء البيان ف ايضاح القران بالقران  ،ر
النارس :
محمد
-11
ر
دار الفكر ،رببوت548-547/.
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ً
2
كثبة جدا هذا ما ذكره
ري  3 )) ...واآليات ف ذلك ر
ربكم  "...وقوله تعال" قل إنما أتبع ما يوچ إل من ر
ً
هوالء العلماء ف التفريق ربي االتباع والتقليد بينما نري بعض العلماء لم يفرق بينها بل سىم االتباع تقليدا.
استحن قوم من أهل التقليد من فعلهم هذا وهم يقرون ببطالن المعن
فقال ابن حزم  4رحمه هللا " وقد
ر
الذى يقع عليه هذا االسم فقالوا :ال نقلد بل نتبع ولم يتخلصوا بهذا التمويه من قبيح فعلهم ألن المحرم إنما
ً
النن صیل هللا عليه وسلم
هو المعن فليسموه بأى اسم شاءوا ألنهم ماداموا آخذين بالقول ألن فالنا قاله دون ر
فهم عاصون هلل تعال ألنهم اتبعوا من لم يأمر هللا تعال باتباعه " .5
قلت ال يخلو هذا القول من نظر لما رأيت من أقوال العلماء ف التفريق ربي االتباع والتقليد ألن االتباع هو
العمل بالقول بموجب الدليل من الكتاب او السنة بخالف التقليد وهللا تعال أعلم
حكم التقليد
أوال – التقليد ف أصول الدين
المراد بأصول الدين ف هذا الباب هو معرفة هللا سبحانه وتعال وصفاته والتوحيد ومعرفة صحة الرسالة
وغب ذلك.
وحدوث العالم ر

حكم التقليد يف أصول الدين

اختلف العلماء ف حكم التقليد ف أصول الدين هل يجوز فيه التقليد أم ال إل ثالثة أقوال:
القول األول :ذهب ر
أكب أهل العلم إل منع التقليد ف أصول الدين ال للمجتهد وال للعام بل الواجب عیل
المكلف فيها النظر والفكر ،هذا القول ذكره ر
والمتكلمي وعامة أهل العلم بل نقل
أكب أهل العلم عن الفقهاء
ر
بعضهم اإلجماع عیل ذلك.6
القول الثاي :وذهبت طائفة إل أن التقليد هو الواجب عیل المكلف فيها وأن النظر واالجتهاد فيها حرام ،نسب
هذا القول إل بعض أهل الحديث .7
القول الثالث – وذهب الحشوية  8والتعليمية 9
والعنبي  10وبعض الشافعية إل جواز ذلك .11
ر
األدلة
استدل الجمهور بما يأي:
 -1إن النظر والتفكر والتدبر واجب لقوله تعال " إن ف خلق السموات واألرض واختالف الليل والنهار آليات
ألول األلباب"  12فلما نزلت هذه اآليات قال عليه الصالة والسالم " ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن ويل له ويل
له " .13

 - 1سورة األعراف اية 3
 - 2سورة الزمر اية 55
 - 3سورة االعراف آية 203
 - 4تقدمت ترجمته
القرطن الظاهري،اإلحكام ف أصول األحكام ،ر
النارس :دار اآلفاق الجديدة،
 -5أبو محمد عیل بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلش
ر
رببوت 60/6،
امب البادشاه الحنق ،تيش التحرير  /دار الكتب العلمية 243/4 .وفواتح الرحموت 401/2
و
193
/
4
لآلمدى
اإلحكام
 -6أنظر
ر
و محفوظ بن أحمد رأي الخطاب التمهيد ف أصول الفقه –ط دار المدي 396/4 .و تق الدين أحمد بن عبد العزيز الفتوچ،
.
المنب –– مكتبة السنة المحمدة – ط األول.ص 618
ررسح الكوكب
ر
(.
 7انظر المراجع السابقة
 -8اختلف ف سبب تسمية هذه الطائفة بهذا االسم فقيل سموا بالحشوية ألنهم يدخلون األحاديث الن ال أصل لها مع أحاديث
ال رسول صیل هللا عليه وسلم وقيل سموا بذلك ألنهم مجسمة لقولهم الجسم حشو فهم حشوية وقيل ألنهم يتهمون القران والسنة
ً
العي
بأنهما مملوءتان بما ال يفهم من الحشو – انظر حاشية الوصول إل األصول  358/1نقال عن التذكرة التيمورية ( )148والحور ر
(.)204
ً
غبه مابلغه من العلم – انظر حاشية أصول الفقه للزحيیل  1122/2نقال
 -9قوم من الباطينة قالوا ف كل عض إمام معصوم يعلم ر
عن المنقذ للغزال ص .18
العنبي البضي ول قضاء البضة قال فيه ابن حجر ثقة فقيه عابوا عليه تكافؤ األدلة وقال
الحصي
 -10هو عبيد هللا بن الحسن بن
ر
ر
ً
غب
فيه
الذهن صدوق لكنه تكلم فيه ف معتقده ببدعة وقال فيه ابن قدامة – يرى أن المجتهد ف أصول الدين مصيب مطلقا من ر
ر
مبان االعتدال  5/3وتقريب التهذيب  531/1وروضة الناظر - 418/2
تقييد بأهل القبلة " ولد سنة  105ـه وتوف  168ـه انظر ر
.419
 -11اآلمدى  193/4وتيش التحرير  243/4وفواتح الرحموت .401/2
 -12آل عمران آية (.)190
َ
ُ
َ
ْ
 -13أخرجه محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد ،التميىم ،أبو حاتم ،الدارم ،البسن (المتوف354 :ـه) صحيح ابن
حبان.111 -110/2 ,
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 -2لقد ذم هللا الذين قلدوا آبائهم ومنعهم تقليدهم عن قبول الهدى بقوله " وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل هللا
ً
قالوا بل نتبع ماوجدنا عليه آباءنا أو لوكان آباءهم ال يعقلون شيا وال يهتدون"  1وقوله " وكذلك ما أرسلنا من
قبلك ف قرية من نذير إال قال مبفوها إنا وجدنا آباءنا عیل أمة و إنا عیل آثارهم مقتدون قال أو لوجئتكم
بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم "  .2وقوله تعال ( وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا
وكبائنا فأضلونا السبيال "  3فدل هذا عیل تحريم التقليد ف األصول وإنما جوزه العلماء ف الفروع للعام ..وف
ر
بعض الصور األدلة خاصة .4كما سيأي ذكرها إن شاء هللا تعال.
 -3وألن طريق األصول العقل والناس كلهم يشبكون فيه فال معن للتقليد فيه .5
 -4وألن األمة أجمعت عیل وجوب معرفة هللا تعال وه ال تحصل بالتقليد ألن المقلد ليس معه إال األخذ
بقول من يقلده وال يدرى أهو صواب أم خطأ 6.
القائلي بوجوب التقليد بما يأي:
واستدل أصحاب القول الثاي
ر
غب آمن والتقليد طريقه آمن فوجب
 -1إن النظر مظنة الوقوع ف الشكوك والشبه والضالل فطريقة النظر ر
المصب إليه .7
ر
ً
وأجيب عن هذا الدليل – بأن المحذور الالزم من النظر الزم ف التقليد فكان هذا الدليل معارضا بمثله بدليل
أن هللا تعال نغ عیل قوم قلدوا آباءهم حيث ذمهم بما قالوا " إنا وجدنا آباءنا عیل أمة وإنا عیل آثارهم
مقتدون" .8
ً
وأيضا إن النظر الموجب للشكوك والشبهات هو النظر الفاسد والمطلوب هنا النظر الصحيح والنظر الصحيح
مأمون العاقبة .9
الدليل الثاي لهم – قالوا إن النظر منىه عنه بالكتاب والسنة.
فمن الكتاب قوله تعال "ما يجادل ف آيات هللا إال الذين كفروا " 10
النن صیل هللا عليه وسلم أنه نىه
والنظر يفىص إل فتح ِباب الجدال فكان منها عنه وأما السنة فما روى عن ر
11
.
حي تنازعوا ف هذا األمر" وأجيب
الصحابة لما رآهم يتكلمون ف مسألة القدر وقال إنما هلك من كان قبلكم ر
عنه – بأن المراد بالجدال النىه عنه ف اآلية هو الجدال بالباطل بدليل قوله تعال " وجادلوا بالباطل ليد
حضوا به الحق"  12دون الجدال بالحق لقوله تعال " وجادلهم بالن ه أحسن"  13وقد أثن هللا تعال عیل
الناظرين بقوله " ويتفكرون ف خلق السموات واألرض"  14ورد ذلك ف معرض الثناء والمدح والنىه عنه ال
بغب حق  15وهللا
يكون ممدوحا عليه وبه يخرج الجواب عن نهيه عليه السالم عن النظر ف القدر ألنه جدال ر
أعلم بالصواب.
واستدل أصحاب القول الثالث ( المجوزين للتقليد ف األصول بما يأي:
 -1قالوا لوكان النظر واجبا لفعله الصحابه وأمروابه ولو فعلوه لنقل إلينا لتوفر دواع النقل كما نقل ذلك ف
الفروع.
الجواب عن هذا الدليل – يلزم من قولكم نسبة الصحابة إل الجهل باهلل تعال وصفاته ،فهم نظروا وأمروا إال
مستغني عن اإلكثار واالشتغال بالبحث لصفاء أذهانهم وصحة عقائدهم ومشاهدة الوچ ،أما عدم
أنهم كانوا
ر

 -1البقرة .170
 -2الزخرف 23
 -3األحزاب 67
 -4انظر اآلمدى 194/4
 -5الفقيه والمتفقه للخطيب .67/2
 - 6إرشاد الفحول للشوكاي ص 266
 - 7اإلحكام لآلمدى  195/4وفواتح الرحموت 402/2
 -8الزخرف .23
 -9الدكتور وهبه الزحيیل ،أصول الفقة اإلسالم دار الفكر.1125/1,
 -10غافر .4
 -11امام الحافظ رأي عيش محمد بن عيش بن سورة  ،الجامع الصحیح سي البمذی،) 279 – 209 (،دار الفكر للطباعة
ر
والنشمصدر الكتاب  :موقع يعسوب وصححه الشيخ األلباي انظر صحيح البمذى 342/2
 -12النمل .125
 -13غافر 5
 -14آل عمران 191
 -15أنظر اإلحكام لآلمدى .196/4
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ُ
نقل المناظرة عنهم ف ذلك فلعدم احتياجهم إل ذلك وإنما نقل عنهم المناظرة والبحث ف مسائل الفروع
لكونها اجتهادية والظنون فيها متفاوتة بخالف المسائل القطعية .1
 -2القياس عیل جوازه ف الفروع ،قالوا إن أدلة األصول فيما يرجع إل الغموض والخفاء أشد من أدلة الفروع
ً
فإذا جاز التقليد ف الفروع مع سهولة أدلتها دفعا للحرج فألن يجوز ذلك ف األصول أول.
واليقي بخالف الفروع فإن المطلوب
أجيب عنه – أنه ليس األمر كما ذكرتم ألن المطلوب ف األصول القطع
ر
فيها الظن وهو حاصل من التقليد فال يلزم من جواز التقليد ف الفروع جوازه ف األصول  2وهللا تعال أعلم.
القائلي بوجوب النظر – وذلك لقوة أدلتهم عیل ذلك،
والذى يظهر ل وهللا أعلم هو رجحان القول األول
ر
وسالمتها من االعباضات و إن كان بعضها اعبض عليه ولكنه أجيب عنه  .وألن مسائل األصول مما يسهل
عیل جميع الناس فهمه حن يعرفها بعض الناس السليىم الفطرة بفطرته فال حاجة إل التقليد فيه ألن التقليد
بمبلة التيمم مع الوضوء وهللا أعلم.

التقليد يف فروع الدين

قسمي:
فروع الدين تنقسم إل
ر
قسم ُيعلم من دين هللا تعال ضورة مثل وجوب الصلوات الخمس ف اليوم والليلة والزكاة وصوم شهر رمضان
جماهب أهل العلم ونقل
والحج وتحريم الخمر والزنا وما أشبه ذلك فهذا وأمثاله ال يجوز فيه التقليد عند
ر
بعض العلماء اإلجماع عیل ذلك ونقل بعضهم الخالف فيه كالخالف ف أصول الدين واألقوال واألدلة ه
األقوال الن تقدمت ف مبحث التقليد ف أصول الدين وأدلتها .3
وقسم ال يعلم من دين هللا تعال ضورة بل طريق إداركه النظر واالستدالل كمسائل الفروع من العبادات
وغب ذلك من األحكام الن يسوغ فيها االجتهاد فمثل هذه األحكام فيها تفصيل عند
والمعامالت والمناكحات ر
العلماء  4فأقول وباهلل التوفيق – إن التقليد ف هذه الفروع إما يكون من العام أو العالم لم يبلغ رتبة االجتهاد
– أو من العالم بلغ رتبة االجتهاد وف كل ذلك خالف وتفصيل
تقليد العام ومن لم يبلغ رتبة االجتهاد.
تقليد المجتهد لمجتهد آخر.

أوال:تقليد العام ومن لم يبلغ رتبة االجتهاد
اختلف العلماء ف جواز التقليد للعام ومن لم يبلغ رتبة االجتهاد ف الفروع إل أقوال عديدة أشهرها ثالثة:
القول األول -إنه يجوز للعام ومن لم يبلغ رتبة االجتهاد التقليد ف الفروع بل قال بعض العلماء بالوجوب
عليه ،وهذا قول ر
األصوليي وأتباع األئمة األربعة ونقل بعض العلماء اإلجماع عليه لكن ف
أكب أهل العلم من
ر
نقل اإلجماع فيه نظر لما ترى فيه من الخالف .5
القول الثاي:
إن التقليد ال يجوز بل يجب عیل كل مكلف أن يجتهد ويعمل بما أداه إليه اجتهاده وهذا قول معبلة بغداد وهو
الظاهر من قول ابن حزم والشوكاي 6 .
قال ابن حزم رحمه هللا " فالتقليد كله حرام ف جميع ر
الشايع أولها عن آخرها من التوحيد والنبوة والقدر
7
واإليمان والوعيد واإلمامة والمفاضلة وجميع العبادات واألحكام " .
القول الثالث:
إن التقليد واجب وإن النظر والبحث حرام .وهو قول الحشوية والتعليمية واستدلوا لذلك بما استدلوا به ف
تحريم التقليد ف أصول الدين ولم يفرقوا بينهما  8وذكرت أدلتهم وبطالن مذهبهم هناك وهللا أعلم.
 -1أنظر اإلحكام لالمدى  196-195/4وفواتح الرحموت .402/2
السابقي.
 -2أنظر المصدر ين
ر
ر
الشبازي ،رأي إسحاق إبراهيم ،رسح اللمع ––
 -3انظر محمد بن عیل ،القول المفيد ف أدلة االجتهاد والتقليد– دار القلم الكويت.و ر
ط – دار الغرب اإلسالم 1009/2.ر
المنب ص .619
ورسح الكوكب
ر
السابقي.
 -4انظر المصدرين
ر
ر
ر
 -5انظر التمهيد  399/4وتيش التحرير  246/4ونش البنود  331/2واآلمدى  197/4ورسح اللمح  1010/2والفقيه والمتفقه
والباچ ص  636وفواتح الرحموت . 402/2
ر
68/2
 -6هو اإلمام المحدث األصول المفش محمد بن عیل بن محمد بن عبد هللا الشوكاي ولد بشوكان سنة  1173ـه نبغ ف العلوم
التفسب وإرشاد الفحول توف سنة ( 1250ـه)
والتفسب من مؤلفاته نيل األوطار وفتح القدير ف
الكثبة كالفقه واألصول والحديث
ر
ر
ر
النظر األعالم .190/7
 -7الإلحكام البن حزم  150/6والمراجع المذكورة.
8
ر
الكتن،الطبعة
 أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركش (المتوف794 :ـه) ،البحر المحيط ف اصول الفقه ،دار رالثانیة1414،ـه 1994 -م . 280/6.
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األدلة ومناقشتها
كثبة من أبرزها ما يیل:
استدل الجمهور بأدلة ر
 -1قوله تعال " فأسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون " 1
أمر هللا سبحانه وتعال من ال علم له أن يسأل من هو أعلم منه .وقوله تعال " فلو ال نفر من كل فرقة منهم
طائفة ليتفقهوا ف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون "  2فأمر بقبول قول أهل العلم ولو ال
أنه يجب الرجوع إليهم لما كان للنذارة معن .3
أجيب عن االستدالل بهذه اآلية بأن هللا إنما أوجب عليهم قبول ما أنذرهم به من الوچ الذي يبل ف غيبتهم
النن صیل هللا عليه وسلم ف الجهاد.4
عن ر
وأجيب عن االستدالل باآلية األول – بأن اآلية واردة ف سؤال خاص خارج عن محل الباع كما يفيده ذلك
ر ً
ً
ر
بشا حيث قال تعال "وما أرسلنا قبلك إال
كي لما أنكروا الرسول
السياق المذكور وأنها نزلت ردا عیل
المش ر
ً
رجاال نوچ إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون .5
وأجيب عن هذا الجواب بأن سياق االية وإن كان يفيد تخصيص السؤال إال أنه ال مانع من أن يحمل السؤال
المذكور عیل العموم.
وأجيب عنه بأنه إن سلمنا حمل السؤال عیل العموم نقول المراد بالذكر المذكور هو السي بدليل قوله تعال "
لتبي للناس مانزل إليهم " .6
وأنزلنا إليك الذكر ر
فإنما أمرنا أن نسأل أهل الذكر عن الذكر الذى عندهم ال عن رأيهم 7
المخالفي يستفتون المجتهدين فيجيبون
والتابعي قبل حدوث
 -2اإلجماع – لم تزل العامة ف زمن الصحابة
ر
ر
نكب عليهم وأن العلماء ف كل عض الينكرون عیل العوام االقتصار
غب ر
غب ذكر دليل ومن ر
عیل أسئلتهم من ر
ً
عیل مجرد أقاويل العلماء فال يلومونهم عیل ترك االجتهاد فكان إجماعا ويقاس عیل العام من لم يبلغ رتبة
االجتهاد لعدم توفر أهلية االجتهاد عنده .8
ونازع بعض العلماء ف هذا اإلجماع .9
 -3إن تكليفهم باالجتهاد يؤدى إل تفويت معاشهم واستضارهم باالشتغال بأسباب االجتهاد وذلك سبب
ً
باطال  .10أجاب الشوكاي عن هذا الكالم ولكن جوابه ليس بمرض .11
لفساد األحوال فيكون القول به
الباقي ولومنعنا
 -4وألنه الخالف ف أن طلب العلم من فروض الكفاية الن إذا قام بها البعض سقط عن
ر
التقليد ألفىص إل أن يكون من فروض األعيان .12
كثبة منها:
أدلة القول الثاي (
القائلي بتحريم التقليد) :استدلوا بأدلة ر
ر
13
-1قوله تعال " وأن تقولوا عیل هللا ماال تعلمون " والقول بالتقليد قول بما ليس بمعلوم فكان
ً
منهيا عنه.وأجيب عنه بأن االية مشبكة الداللة إلن النظر أيضا واالجتهاد ف المسائل االجتهادية قول
بما ليس بمعلوم إذ من المعلوم أن القول ف االجتهاديات عمل بالظن واآلية تطلب العمل بما هو
ً
معلوم يقينا فكانت شاملة ف النىه لالجتهاد أيضا.14
كثبة من كتابه من ذلك قوله تعال "إنا وجدنا آباءنا عیل أمة وإنا عیل
 -2إن هللا تعال قد ذم التقليد ف مواضع ر
كثبة من هذا النوع ف مبحث التقليد ف أصول الدين .وأجيب عن هذا:
آثارهم مقتدون "  15وقد ذكرت آيات ر

 -1النحل .43
 -2التوبة .122
 -3البحر المحيط .282/6
 -4رسالة التقلد ص 87
 -5انظر القول المفيد للشوكاي ص  18وما بعدها
 - 6النحل .44
 -7القول المفيد ص . 18
ر
 -8انظر اآلمدى  198/4ورسح المنهاج لألصفهاي  847/2ونهاية السول  587/4والحصول .527/2
 -9رسالة التقليد ص .102
 -10ررسح المنهاج  847/2ونهاية السول .587/4
 -11القول المفيد ص .40-38
 -12البحر المحيط .282/6
 -13األعراف .33
 -14انظر اآلمدى  ,199/4و فخر الدين الرازي ،المحصول ف علم أصول الفقه– دار الكتب العلمية رببوت 532/2 .وأصول الفقه
للزحيیل 1128/2
 -15سورة الزخرف اية (.)108
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بأن المراد بالتقليد الذموم ف اآليات المذكورة هو التقليد ف أصول الدين والتقليد للمجتهد القادر عیل االجتهاد
ً
جمعا ربي األدلة.1 .
 -3قوله عليه الصالة والسالم " طلب العلم فريضة عیل كل مسلم "  2وقوله " اجتهدوا فكل ميش لما خلق له
النصي عامان ف األشخاص وف كل علم وهما يدالن عیل وجوب النظر.
" 3قالوا إن
ر
غب مطلوب ال
وأجيب عن االستدالل بالحديث األول بأنه ليس ف محل الباع باالتفاق ألن العلم ( أي
اليقي) ر
ر
ً
ً
ف االجتهاد وال ف التقليد إجماعا ،وعن الثاي – بأنه يجب حمله عیل من توفرت فيه أهلية االجتهاد جمعا بينه
وبينما سبقت من األدلة عیل جواز التقليد  4وهللا أعلم.
والتابعي واالئمة األربعة النىه عن
كثب من الصحابة
 -4إن االجماع منعقد عیل النىه عن التقليد وثبت عن ر
ر
غبهم.
تقليدهم وتقليد ر
ً
ر
فقال ابن مسعود 5رض هللا عنه أال ال يقلدن أحدكم دينه رجال إن آمن آمن وإن كفر كفر فإنه ال أسوة ف الش
.6
7
وأي يوسف رحمهما هللا قولهما – ال
وقال ر
غبه " ال فرق ربي بهيمة وإنسان يقلد " وروى عن رأي حنيفة ر
يحل ألحد أن يقول مقالتنا حن يعلم من أين قلنا".
وقال الشافغ رحمه هللا " مثل الذي يطلب العلم بال حجة كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفغ
تلدغه وهو ال يدرى " .8
ً
10
9
وقال أحمد رحمه هللا " ال تقلدي وال تقلد مالكا وال الثوري وال األوزع وخذ من حيث أخذوا ،وقال من قلة
فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال" .11
وقال مالك رحمه هللا " إنما أنا ر
بش أخىط وأصيب فانظروا ف رأي فكل ما وافقه الكتاب والسنة فخذوا به وما
12
لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه " .
ً
والتابعي قد نهوا عن تقليدهم فيدل هذا عیل تحريم التقليد وأيضا إن
فهوالء العلماء ومن قبلهم من الصحابة
ر
ً
التقليد لم يبدأ إال بعد القرون المفضلة ،لم يكن الصحابة والتابعون وتابعوهم يقلد بعضهم بعضا فدل عیل
فساده .13
قيل ف الجواب عن هذا الدليل ؟ نىه العلماء عن التقليد إنما هو ف حق المجتهد القادر عیل االجتهاد وف
ً
التقليد ف أصول الدين جمعا ربي األدله.
أما نقل اإلجماع عیل أن التقليد لم يبدأ إال بعد القرون المفضلة فهو معارض باجماع أصحاب القول األول كما
تقدم ذكره نقلهم اإلجماع فال إجماع مع الخالف 14
 -5دليلهم من المعقول  -قالوا إن العام لوكان مأمورا بالتقليد فال يأمن أن يكون من قلده مخطئا ف اجتهاده
ً
أخبه به فيكون العام مأمورا باتباع الخطأ والكذب وذلك عیل الشارع ممتنع.
وإنه كاذب فيما ر
وأجيب عنه بأنه إذا اجتهد العام فال يأمن من وقوع الخطأ منه بل هو أقرب إل الخطأ لعدم أهليته والمحذور
ً
يكون مشبكا .1
 -1اإلمام لالمدى .199/4
 -2محمد بن يزيد أبو عبدهللا القزوين  ،سي ابن ماجه ،دار الفكر – رببوت،تحقيق  :محمد فؤاد عبد الباف ,باب فضل العلماء رقم
. 81/1 224
 -3رواه البخاري بلفظ " اعملوا فكل ميش لما خلق له " .1890/4
 -4اآلمدى  200/4والمحصول .531/2
الحبفقيه األمة كان عن
الصاحن الجليل أبو عبد الرحمن عبد هللا بن مسعود بن غافل
 -5هو
الهذل المک المهاجرى البدرى االمام ر
ر
ً
ً
ً
سب
السابقي
كثبا كان لطيفا فطنا توف سنة  32ـه وقيل ( )33ـه رض هللا عنه انظر ر
األولي شهد بدرا وهاجر الهجر رتي روى علما ر
ر
ر
أعالم النبالء 499-461/1
 - 6جامع بيان العلم وفضله ص 445
 -7رسالة التقليد ص .20
 -8رسالة التقليد ص .25
وغبه من العلوم وأجمع الناس
 -9هو اإلمام أبو عبد هللا سفيان بن سعيد بن مروق بن حبيب الثورى الكوف كان إماما ف الحديث ر
عیل دينه وورعه وثقته قال فيه يونس بن عبيد ما رأيت توفيا أفضل من سيفان " ولد سنة  95ـه وقبل  96وقيل  97وتوف بالبضة
سنة  261معه رض هللا عنه الوفيات 391-386/2
 -10هو االمام أبو عمر و عبد الرحمن بن عمرو بن ُي ْحمد األوزاع إمام أهل الشام لم يكن بالشام أعلم منه ولد سنة  88ـه وقيل
بيبوت رض هللا عنه مرابطا ،المصدر السابقة
93ـه وتوف  157ر
 -11رسالة التقليد ص .26
 -12االحكام البن حزم .150-149/6
 -13االحكام البد حزم .146/6
 -14انظر البحر المحيط للزر ر
كش .280/6
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هذا أشهر ما استدل به هؤالء العلماء – وعمدتهم ف ذلك التمسك باألصل أي أن األصل ف ر
الشيعة اإلسالمية
– هو اتباع الدليل دون أقوال الرجال إال من أمر هللا تعال باتباع قوله ولم يأت نص من الشارع باتباع قول أحد
النن صیل هللا عليه وسلم .
ر
غب ر
ً
القائلي بجواز التقليد وأبطلوها وسموها شبها وأطنبوا الكالم ف الرد عليهم
أدلة
عیل
العلماء
ء
هوال
أجاب
وقد
ر
القائلي بتحريم التقليد وأبطلوها وأطالوا الكالم فيها وال يسع هذا
 2وكذلك المجوزون للتقليد ناقشوا أدلة
ر
المكان لذكرها وهللا تعال أعلم.وسيأي الكالم عیل القوال الراجح إن شاء هللا تعال.

تقليد المجتهد لمجتهد آخر
تحرير محل الباع :اتفق العلماء عیل أن المجتهد إذا اجتهد ف المسألة وأداه اجتهاده إل حكم من األحكام فال
غبه من المجتهدين فيها خالف ما أداه إليه اجتهاده .3
يجوز له تقليد ر
رئيسيي وأدلتها – وهما:
قولي
وإن لم يكن قد اجتهد ف المسألة
فاختلفوا فيه إل أقوال ر
ر
كثبة أذكر منها ر
ً
غبه مطلقا سواء مثله أوفوقه ف العلم وسواء خاف فوات الوقت أو لم يخف
القول األول -ال يجوز له تقليد ر
وبه قال ر
أكب أهل العلم وهو األشبه بمذهب مالك وظاهر نص الشافغ وأحمد وأ ري يوسف ومحمد بن الحسن
رحمهم هللا تعال .4
ً
ً
غبه مطلقا وبه قال الثورى وإسحق  5ونسب أيضا إل رأي حنيفة وأحمد رحمهم
القول الثاي :يجوز له أن يقلد ر
هللا تعال  6وف المسألة أقوال أخرى.
األدلة
استدل أصحاب القول األول بما يیل:
ً
 -1األدلة الن استدل بها أصحاب القول الثاي ف المسألة الن قبلها عیل تحريم التقليد مطلقا تصلح ف الجملة
أدلة لهذا القول.
7
فاعتبوا ياأول األلباب أمر هللا تعال باالعتبار وف تقليد العالم القادر عیل االجتهاد للمجتهد
 -2قوله تعال "
ر
اآلخر ترك االعتبار المأمور به.
وقوله تعال " وما اختلفهم فيه من رسء فحكمه إل هللا "  8وقوله " فإن تنازعتم ف رسء فردوه إل هللا
والرسول "9وقوله "وال تقف ما ليس لك به علم "  10وف تقليد المجتهد لمجتهد آخر ترك العمل بالرد إل
حكم هللا وحكم الرسول صیل هللا عليه وسلم واقتفاء ما ليس له به علم.11 .
كثبة من كتابه كما تقدم يحمل عیل التقليد ف حق المجتهد ف الفروع وعیل
 -3ذم هللا تعال التقليد ف
مواضع ً ر
ً
التقليد ف أصول الدين مطلقا جمعا ربي األدلة.
وهذه األقوال باالختصار كالتال:
 -1يجوز له تقليد الصحابة فقط وهذا نقل عن الشافغ رحمه هللا ف القديم.
 -2يجوز له تقليد من هو أعلم منه المن هو مثله أو دونه وهذا قول لمحمدبن الحسن.
 -3يجوز له التقليد فيما يتعلق بنفسه دون ما يفن به .وهو محک عن ابن رسي ج.12
 -4يجوز تقليد مثله فيما يخصه إذا ر
خش فوات الوقت فيها باشتغاله بالحادثة .قاله ابن رسي ج.
ابعي دون غ ربهم.
 -5يجوز له تقليد الصحابة والت ر
لغب القاض والمفن ف المشكل عليه ،حكاه القفال عن بعض الشافعية.
 -6أنه ال يجوز ر
غبه ،ونسب إل ابن رسي ج.
 -7إنه يجوز للقاض دون ر
 -1اآمدى 2000-199/4
 -2انظر مناقشة هذه األدلة .ف اإلحكام البن حزم ف الجزء السادس ورسالة التقليد البن القيم والقول المفيد للشوكاي.
 -3انظر اإلحكام لآلمدى .193/4
ر
ر
 -4انظر هذه القول ف البحر المحيط  285/6والتمهيد  408/4وتيش التحرير  227/4نش البنود  331/2ورسح اللمع -1012/2
 1013والمحصول  535/2ونهاية السول 589/4
ْ
 -5هو أبو يعقوب اسحاق بن رأي الحسن ابراهيم بن َمخلد الحنظیل المروزى المعروف بابن راهويه جمع ربي الحديث والفقه
والورع ولد سنة  161ـه وقيل  163ـه وتوف  238وقيل  230أنظر الوفيات 200-199/1
 -6انظر هذا القول ف المراجع المذكورة األصولية.
ر
الحش .2
-7
.
 -8الشورى 10
 -9النساء .59
.
 -10اإلرساء 36
 -11أنظر اإلحكام لآلمدى  181/4والتمهيد  40/4ر
ورسح اللمع .1015/2 ....
 - 12هو ابو العباس احمد بن عمربن سريج البغدادي امام الشافعية في عصره ولد في249هجري وتوفي في  306هجري
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 -8الوقف وهذا يفهم من كالم الجوين.
 -9يجوز له تقليد الصحابة ر
تخب ف التقليد
غبه فإن استووا ف نظره فيها ر
بشط ان يكون أرجح ف نظره من ر
لمن شاء منهم وال يجوز له تقليد من سواهم  ،عزاه االمدى إل الشافغ1 .
 -4إن االجتهاد أصل ف األحكام االجتهادية كالوضوء ف باب الطهارة والتقليد بدل منه كالتيمم فيه وال يصار إل
البدل مع إمكان المبدل فيتوقف التقليد عیل عدم إمكان االجتهاد كما أنه ال يجوز التيمم مع القدرة عیل الماء .2
ودليلهم عیل أنه ال يجوز له التقليد ولو خاف فوات الوقت هو أن االجتهاد ررسط ف حق العالم ف صحة
بغب طهارة إذا ر
خش فواتها
العبادة فال يسقط بخشية فوات الوقت كالطهارة للصالة فإنه ال يجوز له الصالة ر
كذلك ف مسألتنا هذه .3
غبه كما نقول ف
 -5إن المجتهد يمكنه التوصل إل الحكم باجتهاده لتكامل اآلله عنده فلم يجز له أن يقلد ر
العقليات لما تمكن منها بنفسه ال يمكن تقليده .4
واستدل ألصحاب القول الثاي بمايأي:
5
 -1قوله تعال " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون " فالمجتهد قبل أن يجتهد ال يعلم حكم الحادثة فجاز
غبه.
له أن يسأل ر
وأجيب عنه بأن هذا خطاب للعامة بدليل أنه قال " إن كنتم ال تعلمون بالبينات " والذى ال يعلم بالبينات هو
ً
ً
العام فأما العالم فألنه عارف بالبينات الن ه طريقة االجتهاد فال يكون داخال ف الخطاب .وأيضا – أنه تعال
ً
غب أهل الذكر وإال كان مأمورا بسؤال نفسه
عي أن يكون السؤال من أهل الذكر فاقتىص أن يكون السائل من ر
ر
.6
 -2إجماع الصحابة رض هللا عنهم – روى أن عمر رجع إل قول عیل رض هللا عنه وإل قول معاذ ف ترك رجم
خي رأي بكر وعمر ولم ينكر ذلك أحد من
المرأة ،وبايع عبد الرحمن بن عوف عثمان عیل اتباع
سنة الشي ر
ً
ً
أهال لالجتهاد فصار ذلك إجماعا.
الصحابة مع أن المقلد كان
وجهي:
أجيب عن هذا من
ر
غب مسلم ألن خالف بعضهم لبعض ف المسائل الفروعية أشهر من أن يذكر كما هو
اإلجماع
أ -إن دعوى
ر
وغبها.
معروف عنه ف الفرائض ر
ً
ب -إن سلمنا دعوى اإلجماع فنقول إن رجوع عمر إل عیل ومعاذ لم يكن تقليدا لهما فيما ذهبا إليه بل إنه
اطلع لقوليهما عیل دليل أوجب رجوعه إليه.
الشيخي ف مبايعة عبد الرحمن لعثمان فهو البام العدل واالنصاف ربي الناس والبعد
وأما المقصود من سنة
ر
عن حب الدنيا وكذلك اتباع سنتهم من حراسة االسالم والذب عنه واالجتهاد فيه والبحث عن الدليل ألنه كان
من دأب رأي بكر وعمر رض هللا عنهما االجتهاد ف األحكام والبحث عن األدلة .7
المعتب ف األحكام العملية الظن بكونها حكم هللا تعال ألن المجتهد باجتهاده ال يقدر
 -3المعقول – قالوا إن
ر
غبه كما يحصل بفتوى نفسه لتساوي هما ف أن االجتهاد قد أدى إليهما
غبه وهذا الظن حاصل بفتوى ر
عیل ر
ً
فكان اتباعه فيه جائزا .8
الغب لقيام األمارة الدالة عليه عنده
وأجيب من هذا المعقول – بأنه ظنه واجتهاده أقوى من ظنه بفتوى ر
فيجب الراجح تقريبا للصواب بحسب الوسع وإن سلمنا أن مجرد الظن واجب العمل به لكن إذا لم يقم دليل
سمغ يضفنا عنه وما ذكرنا من األدلة السمعية عیل تحريم التقليد توجب العدول عن هذا الظن  9وهللا أعلم.
البجيح:
لقد رأيت ما استعرضت من أقوال العلماء وأدلتهم ف المسألة لكن أرى أن البجيح ف مثل هذا من األمور
كثبة فأحب أن أنقل هنا أقوال بعض العلماء الذين أنصفوا ف
الصعبة لما يبتب عیل المسائل األصولية فروع ر

 - 1أنظر هذه األقوال ف البحر المحيط  287-285/6والمتهيد  409-408/4ر
ورسح اللمع  1013-1012/2والمحصول 235/2
ر
وتيسب التحرير  228/4واآلمدى .177/4
ونش البنود 331/2
ر
تيسب التحرير .228/4
-2
ر
ر
 -3رسح اللمع .1013/2
 -4التمهيد  411/4واالمدى 178/4
 -5النحل .43
 -6انظر المراجع السابقة والروضة .441-440/2
السابقي ر
ورسح اللمع  1021 – 1020/2واصول الفقه للزحيیل .1134/2
المرجعي
 -7انظر
ر
ر
 -8تيش التحرير  230/4واالمدى .180/4
 -9تيش التحرير  230/4والمحصول .538/2
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المسألة وهو الذى أميل إليه قال الشيخ تق الدين بن تيمية  1رحمه هللا " الناس ف االستدالل والتقليد عیل
طرف نقيض منهم من يوجب االستدالل حن ف المسائل الدقيقة أصولها وفروعها عیل كل أحد ومنهم من
يحرم االستدالل ف الدقيقة عیل كل أحد وهذا ف األصول والفروع وخيار األمور أوسطها "  2ثم قال رحمه هللا:
جماهب األمة أن االجتهاد جائز ف الجملة والتقليد جائز ف الجملة ال يوجبون االجتهاد عیل كل
والذي عليه
ر
أحد ويحرمون التقليد وال يوجبون التقليد عیل كل أحد ويحرمون االجتهاد ،وأن االجتهاد جائز للقادر عیل
االجتهاد والتقليد جائز للعاجز عن االجتهاد ،فأما القادر عیل االجتهاد فهل يجوز له التقليد ؟ هذا فيه خالف
والصحيح أنه يجوز حيث عجر عن االجتهاد إمالتكافؤ األدلة وإما لضيق الوقت .عن االجتهاد ،وإما لعدم ظهور
دليل له فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجر عنه وانتقل إل بدله وهو التقليد كما لو عجز عن الطهارة
بالماء وكذلك العام إذا أمكنه االجتهاد ف بعض المسائل جاز له االجتهاد إلن االجتهاد منصب يقبل التجزي
ً
ً
فالعبة بالقدرة والعجز ،وقد يكون الرجل قادرا ف بعض عاجزا ف بعض لكن القدرة عیل االجتهاد ال
واالنقسام
ر
3
تكون إال بحصول علوم تفيد المطلوب فأما مسألة واحدة بعينها فيبعد االجتهاد فيها وهللا أعلم .
فالتقليد المحرم:
أ -هو تقليد المجتهد القادر عیل االجتهاد مع سعة الوقت.
ب -وما كان فيه اإلعراض مما أنزل هللا وعدم التفات إليه اكتفاء بتقليد اآلباء.
ج -والتقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل عیل خالف قول المقلد .وأما تقليد من بذل جهده ف اتباع ما أنزل
غب مأزور 4وهللا تعال أعلم
غب مذموم و مأجور ر
هللا وخق عليه بعده فقلد فيه من هو أعلم منه فهذا محمود ر
الخاتمة
الحمد هلل وأشكره عیل نعمه وتوفيقه ل لكتابة هذا البحث وبعد أن أتممت هذا البحث بفضل هللا عز وجل
ألخص نتائجه فيما يیل:
ً
 -1إن من الناس من سلك ف التقليد مسلك اإلفراط والتفريط فمنهم من يحرمه مطلقا ومنهم من أوجبه
ً
مطلقا والحق التوسط.
ً
النن صیل هللا عليه وسلم ال باسم التقليد بل عیل
 -2إن التقليد كان موجودا ف العصور المتقدمة بعد وفاة
ر
ً
حد قوله تعال " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون " يسأل بعضهم بعضا فيما أشكل عليه من األحكام
ً
غبه من
وكان المستفن عنه يبحث أوال الحكم ف الكتاب فإن لم يجد فق السنة و إن لم يجد استشار ر
الصحابة.
 -3إن الناس بالنسبة ألحكام ر
الشع ثالثة أنواع.
أ -المجتهدون وفرضهم أخذ األحكام من الكتاب والسنة والعمل باجتهاد نفسه.
ب -المتبعون وهم دون المجتهدين فعليهم األخذ باألقوال مع معرفة الدليل.
ج -عامة الناس وهوالء فرضهم استفتاء العلماء وتقليدهم.
 -4إ ن من الناس من اتخذ التقليد ذريعة إلهمال الكتاب والسنة بدعوى أنه ال يطلع عليهما إال المجتهد وليس
األمر كذلك.
 -5إن من قلد شخصا معينا ف جميع ما يقوله فقد شبهه بالشارع فكل يؤخذ من قوله ويرد إال رسوله هللا صیل
هللا عليه وسلم.
بصبة ويتعلموا الدين قدر
 -6إن التقليد كالتيمم ال يلجأ إليه إال عند لضورة وينبغ للناس أن يعبدوا هللا عیل ر
مايستطيعون.
السابقي والدعاء لهم والثناء عليهم.
 -7أن ال ننس فضل العلماء
ر
أجمعي.
وصیل هللا عیل نبينا محمد وعیل أله وصحبه
ر

 -1هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن تيميه الحراف الدمشق شيخ اإلسالم الحافظ المجتهد المحدث المفش
وتمب وتقدم وصنف ودرس وفاق األقران وصار عجبا ف رسعة االستحضار وقوة
األصول المجاهد قال فيه ابن حجر تفقه وتمهر ر
الكبى ولد سنة  661ـه وتوف  728ـه رحمه هللا انظر الدر الكافية  144/1والبدر الطالع
كثبة منها الفتاوى ر
الجنان له تاليفات ر
63/1
 -2تق الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ۱۴۱۶(،ـه).مجموع الفتاوی ،تحقيق  :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ،
المملکة السعودية ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ر
الشيف .18/20.
 -3مجموع الفتاوي 204-203/20
 -4انظر رسالة التقليد ص .10-9
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المناقشة
ال شك أن الواجب عیل كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب هللا وسنة رسوله صیل هللا عليه وسلم وفهم معن
ذلك أن ينتىه إليه ويعمل به وإن خالفه من خالفه  1هذا إذا فهم معن الدليل وإن لم يمكنه ذلك فقد ذكرنا
ً
سابقا أن فرضه العمل بمقتىص فتوى العالم وإن لم يعرف دليلها ألن هللا تعال أمره بسؤاله إال أنه ال مانع من
أن يسأل العام عن الدليل ليعرفه فتكون معرفته أدع لقبوله الحكم ر
وتصب عنده طمأنية تبعد عن
الشع
ر
يبي له الدليل ووجه الداللة إن
ر
التفكب بأن هذه الفتاوى إنما ه من تعنت العلماء كما أنه يستحب للمفن أن ر
لم يكن فيها دقة وخفاء  2وهنا أمر البد من التنبيه إليه – وهو أن المستفن به إما أن يكون من المسائل
االجتهادية الن ال نص فيها وإما أن يكون من المسائل المنصوص عليها من الشارع :فإن كان من المسائل
االجتهادية فقد أجاب عنها شيخ االسالم ابن تيمية رحمه هللا بقوله مسائل االجتهاد من عمل فيها بقول بعض
القولي لم ينكر عليه ،وإذا كان ف المسألة قوالن  :فإن كان
العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر ومن عمل بأحد ّ ر
القولي
القولي عمل به واال قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم ف بيان أرجح
اإلنسان يظهر له رجحان أحد
ر
ر
.3
يبي له الدليل ووجه الداللة إن لم يكن فيه
وأما إذا كان من المسائل المنصوص عليها فإنه ينبغ للمفن أن ر
دقة وخفاء ألنه ال يسأله عن مذهبه بل عما عنده من الذكر الحكيم ألنه إذا كان عنده من النص فال حاجة إل
ذكر مذهبه – قال الشافغ رحمه هللا " واعلم أن األخذ بأقوال العلماء وقياساتهم بمبلة التيمم إنما يصار إليه
عند عدم النص فحيث وجد نص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة فاألخذ به واجب ال يعدل عنه إل أقوال
العلماء ".4
وهذا هو األصل األصيل الذي ينبغ للمسلم أن يتمسك به وال يعدل عن نصوص الشارع إل أقوال الرجال ما
دامت نصوص الشارع واضحة لديه ولم تشكل عليه – قال تعال " وما كان – لمؤمن وال مؤمنة إذا قىص هللا
ً
ً
ً
الخبة من أمرهم ومن يعص هللا ورسوله فقد ضل ضالال بعيدا " 5وهللا تعال أعلم
ورسوله أمرا أن يكون لهم ر
بالصواب.

االقباحات
-1مازال هذا الموضوع بحاجة ال الكتابة فيه فهناك موضوعات تتعلق بالموضوع نفسه كالتلفيق وتتبع
الرخص اوض ان يكتب فيها الباحثون.
الباحثي اذا ارادوا ان يكتبوا ف قضية فيها خالف ان يتجردوا عن االهواء والتعصب وينضوا
 -2اوض كل
ر
الحق اينما كان .

-1
-2
-3
-4
-5

فتح المجيد ررسح كتاب التوحيد ص .345
الوجب ف أصول ر
التشي ع ص 522-521
انظر
ر
.
مجموع الفتاوى 207/20
.
الرسالة ص 600-599
سورة األحزاب آية 36

.
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فهرس المصادر و المراجع
 .1القران الکريم.

 .2ابن قدامة  ،موفق الدين  ،روضة الناظر وجنة المناظر مع حاشية ابن بدران – مكتبة الكليات
األزهرية.
 .3ابن منظور ،محمد بن مكرم بن عیل ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفغ
اإلفريق (المتوف711 :ـه) :لسان العرب  :ر
النارس :دار صادر – رببوت:الطبعة :الثالثة  1414 -ـه:عدد
األجزاء.15 :
الحسي ،البضى المعبل  ،المعتمد – دار الكتب العلمية رببوت.
 .4أبو
ر
 .5األسنوي ،جمال الدين ،نهاية السول ررسح األسنوي– محمد صبيح باألزهر.
الحلن مض.
الباي
ر
 .6األصفهاي ،الراغب ،المفردات ف غريب القران– مصطق ر
 .7األصفهاي ،شمس الدين محمود بن عبد الرحمن  ،ررسح المنهاج للبيضاوي ف علم األصول –
مكتبة الرشد  -الرياض.
 .8اآلمدي ،سيف الدين راي الحسن ،اإلحكام ف أصول األحكام.
الباچ  ،رأي الوليد ،إحكام الفصول ف أحكام األصول /ط موسة الرسالة.
ر
.9
 .10البخاري أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ) ت  256ـه صحيح البخاري ( ط3 /دار
،ببوت لبنان ) 1407ـه 1987م
كثب ر
ابن ر
البغدادى ،رأي بكر أحمد بن عیل الخطيب ،الفقية والمتفقه– دار الكتب العلمية.
.11
حسي بن عیل بن موس أبو بكر  ،سي البیهق ،مکتبة دارالباز1414
ال
بن
أحمد
البيهق
.12
ر
البمذي ،لالمام الحافظ رأي عيش محمد بن عيش بن سورة  ،الجامع الصحیح سي
.13
ر
:
البمذی، 279 – 209 ،دار الفكر للطباعة والنشمصدر الكتاب موقع يعسوب
الثعالن ،محمد بن الحسن الحجوي ،الفكر السام– المكتبة العلمية المدينة المنورة.
.14
ر
 .15الجوزي ،اإلمام ابن القيم  ،رسالة التقليد– ط – المكتب اإلسالم.
.
 .16الحراي ،تق الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ۱۴۱۶(،ـه) مجموع الفتاوی
،تحقيق  :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم  ،المملکة السعودية ،مجمع الملك فهد لطباعة
المصحف ر
الشيف .
 .17الحنبیل ،محفوظ بن أحمد رأي الخطاب التمهيد ف أصول الفقه –ط دار المدي.
امب البادشاه ،تيش التحرير  /دار الكتب العلمية.
 .18الحنق ،ر
 .19الدهلوي ،أحمد شاه ول هللا ،حجة هللا البالغة  /دار إحياء العلوم رببوت.
.
 .20الرازي ،زين الدين أبو عبد هللا محمد بن رأي بكر بن عبد القادر الحنق 666(،ـه) مختار الصحاح
محمد،ببوت  ،الدارالنموذجيه .
 ،المحقق :يوسف الشيخ
ر
 .21الرازي ،فخر الدين ،المحصول ف علم أصول الفقه– دار الكتب العلمية رببوت.
ّ
ّ
َّ
َّ
ّ
ّ
.
محمد بن عبد الرزاق الحسين أبو الفيض الملقب بمرتىص الزبيدي (
محمد بن
الزبيدي،
.22
المحققي .ر
النارس :دار الهداية.
:
.
.
من
مجموعة
المحقق
القاموس
جواهر
من
العروس
تاج
)
ـه
120
ر
ر
الزمخشي ،أصول الفقة اإلسالم دار الفكر.
 .23الزحيیل ،للدكتور وهبه
ر
الزر ر
:
كش ،أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركش (المتوف 794ـه)،
.24
الكتن،الطبعة الثانیة1414،ـه 1994 -م .
دار
،
الفقه
اصول
ف
المحيط
البحر
ر
 .25السايس ،محمد عیل تاري خ الفقه اإلسالم –– ط – محمد عیل صبيح وأوالده مض.
الكبى  /دار المعرفة.
 .26السبک ،تاج الدين عبد الوهاب ،طبقات الشافيعة ر
 .27الشافغ ،اإلمام محمد بن إدريس ،الرسالة  /دار الكتب العلمية.
األمي بن محمد المختار بن عبد القادر الجكن 1393 ( ،ـه) .أضواء البيان ف
 .28الشنقيىط ،محمد ر
ايضاح القران بالقران  ،ر
النارس  :دار الفكر ،رببوت.
األمي بن محمد المختار بن عبد القادر الجكن( 2001م) ،مذکرة ف اصول
 .29الشنقيىط ،محمد
ر
الفقه ،مكتبة العلوم والحكم ،المدينة المنورة .
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 .30الشوكاي ،محمد بن عیل ،القول المفيد ف أدلة االجتهاد والتقليد– دار القلم الكويت.
 .31الشوكاي ،البدر الطالع بمحاس من بعد القرن السابع – مطبعة السعادة.
 .32الشوكاي ،محمد بن عیل ،إرشاد الفحول إل تححيق الحق من علم األصول–ط -دار الفكر.
 .33الشيخ عبد الرحمن بن حسن ،فتح المجيد ررسح كتاب التوحيد – ط البحوث العلمية.
الشبازي ،رأي إسحاق إبراهيم  ،ررسح اللمع –– ط – دار الغرب اإلسالم.
 .34ر
ر
:
:
الطباي،الن ارس دار
.35
الط رباي أب و القاس م س ليمان ب ن أحم د الط رباي،المعجم األوس ط ر
رمي  -الق اهرة ،1415 ،تحقي ق  :ط ارق ب ن ع وض هللا ب ن محم د ,عب د المحس ن ب ن إب راهيم
الح
ر
الحسين،عدد األجزاء 10 :
 .36العطار ،حسن عبدالرحمن الربين ،جمع الجوامع مع حاشية العطار – دار الكتب العلمية.
 .37العلواي ،الدكتور طه جابر ،االجتهاد والتقليد ف اإلسالم .ط دار األنصار القاهرة.
الغزال ،أبو حامد محمد بن محمد الغزال الطوس (۱۴۱۳ـه) .المستصق .محقق :محمد
.38
.
:
.
.
عبد السالم عبد الشاف (م د) دار الکتب العلمیة ط۱
المنب –– مكتبة السنة المحمدة – ط
الكوكب
 .39الفتوچ ،تق الدين أحمد بن عبد العزيز ،ررسح
ر
األول.
الفبوزابادي ,العالمة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب  ,القاموس المحيط ,مؤسسة الرسالة
 .40ر
ر
والنش والتوزي ع ،رببوت – لبنان.
للطباعة

الشهب بالقراف
 .41القراف ،أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالک
ر
(۱۳۹۳ـه) ،ررسح تنقيح الفصول .المحقق :طه عبد الرؤوف سعد( .م.د) :ررسکة الطباعة الفنیة
المتحدة ط. ۱
القزوين ،محمد بن يزيد أبو عبدهللا  ،سي ابن ماجه ،دار الفكر – رببوت،تحقيق  :محمد
.42
فؤاد عبد الباف
المنبف غريب ر
.
.
الشح
المصباح
ـه)
770
(
الفيوم
عیل
بن
محمد
بن
أحمد
المقري,
.43
ر
الكبب.لبنان  :المكتبة العلمیة  .رببوت
ر
الب ،جامع بيان العلم وفضله– دار الكتب اإلسالمية مض.
 .44النمري ،الحافظ بن عبد ر
 .45توانا  ،للدكتور موس ،االجتهاد ومدى حاجتنا إليه  /ط مطابع المدي بمض.
 .46سيدي ،عبد هللا العلوى الشنقىط ،ر
نش البنود عیل مراف السعود – دار الكتب العلمية.
 .47محمد إسماعيل ،د .شعبان ر
التشي ع اإلسالم مصادره وأطواره  /مطبعة المؤلف.
 .48موس ،د / .محمد يوسف ،تاري خ الفقه اإلسالم دار المعرفة.
الوجب ف أصول ر
التشي ع االسالم– مؤسسة الرسالة.
 .49هيتو ،د .محمد حسن
ر
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