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To follow the Jurisprudence of
only one Imam for the whole life
(1)الدكتور محمد مهربان باروي

Abstract:
Just like a person is free in his faith, a Muslim Jurist Scholar (mujtahid)
because of its capability of diligence (ijtihad) is also not allowed to follow any
other scholar, but for a person who is not a scholar and follows the
jurisprudence of one of the four righteous Imams, is it compulsory for that
person to spend the whole life following that jurisprudence only. Is there a
choice or not for him to diverge and get help from the jurisprudence of one of
the other remaining three righteous Imams? In this article we will discuss on
three different opinions upon following the four righteous Imams.
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القول ﱠ
األول
ال يجوز االل45ام بتقليد مذهب ّ
مع ن.
ّ
ّ
املقلد إ-ى الكفر وإ-ى هذا
التقليد بمذهب مع ن والدوام عليه بدعة وضاللة وحرام وقد يصل ِ
ذهب من ينتسب إ-ى مدرسة الظاهرية) ،(2وهو مذهب ابن حزم الذي كان يعتقد بأنه يجب عى
ً
ً
كل مسلم مكلف أن يجTUد ,والتقليد حرام سواء كان عاميا أم عاملا).(3
وقالوا :يجب عى املسلم أن يجTUد وال ُي ّ
قيد نفسه بمذهب مع ن ,وينتقل من مذهب إ-ى
ً
مذهب آخر ح ن يرى أنه حق ,ومن مات مقلدا طوال عمرﻩ ملذهب مع ن فقد مات عى الضاللة
ّ
والفجور ,واستدلوا بالقرآن والحديث والعقل.
استدالل من يقول ال يجوز االل45ام بتقليد مذهب ّ
معن
َ َ ُ َﱠ َ ﱠ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ﱡ َ ﱠ َ
الس ِبيال]األحزاب.[67/33 :
 .1قال ﷲ تعا-ى:وقالوا ربنا ِإنا أطعنا سادتنا وك+lاءنا فأضلونا
َ
ال ُم ُْ +َ 4ف َ
 .2وقوله تعا-ىَ :و َك َذ ِل َك َما َأ ْر َس ْل َنا ِم ْن َق ْب ِل َك zي َق ْرَي ٍة ِم ْن َن ِذير إ ﱠال َق َ
وها ِإ ﱠنا َو َج ْدنا
ِ
ٍ ِ
َ َ ُ
َ َ
َ
َآب َاءنا َعى أ ﱠم ٍة َوِإ ﱠنا َعى آث ِار ِه ْم ُم ْق َت ُدون] الزخرف.[23/43 :
َ ْ ََ
َ ْ ُ ََْ َُ ْ َ َ ً َْ َ ْ َ َ َ ْ ََْ ﱠ َ ﱡ
ين ُي ِضل َو ُْ Tم ِبغ ْ ِِ +عل ٍم أال
 .3وقوله تعا-ىِ :ليح ِملوا أوزارهم ك ِاملة يوم ال ِقيام ِة و ِمن أوز ِار ال ِذ
َ
َس َاء َما َي ِز ُرون] النحل.[25/16 :
ََ ُ ْ ْ َ َ ٌ َ ُ
يضة َعى ك ِ ّل ُم ْس ِل ٍم«).(4
وقال رسول ﷲ  »:طلب ال ِعل ِم ف ِر
ً
وهناك آيات كث +ة تدل عى ذم التقليد ,وال يمكن أن يكون ء مذموم جائزا .واحتجوا بعدة
ّ
أدلة عقلية ,بأن املكلف لو جاز له تقليد املجTUد ,فكل مجTUد مصيب ومخطئ فيكون
العامي
) (2وقد ّأل ْ
فت عدة رسائل zي هذا املوضوع مTا :رسالة الكراس للمصومي ،والتعصب املذه ملحمد عيد العباّ ،
والدرة ّ
الTية
ِ
البن تيمية ,والتعليق عليه ملحمد شاكر الشريف ،وردها الدكتور البوطي zي رسالته الشه +ة :الالمذهبية .وانظر :القول
املفيد zي أدلة االجTUاد والتقليد :محمد بن عي بن محمد الشوكاني ) 1173هـ( دار القلم ,الكويت ,ط 1396 ،1م :ص .43
) (3إرشاد الفحول :ص 866؛ ّ
حجة ﷲ البالغة443 /1 :؛ عمدة التحقيق :ص .51-50
) (4س¦ن ابن ماجة :الحافظ أبو عبد ﷲ محمد بن يزيد القزوي¨ ابن ماجه ) 275هـ( دار الفكر ,ب +وت ,لبنان .عن أنس بن مالك,باب
فضل العلماء والحث عى طلب العلم ,الحديث ) .81/1 :(224قال اإلمام السيوطيz :ي الزوائد :إسنادﻩ ضعيف لضعف
حفص بن سليمان ,وقال السيوطي :سئل الشيخ مح¬« الدين النووي رحمه ﷲ تعا-ى عن هذا الحديث ،فقال :إنه ضعيف،
ً
ً
ً
أي :سندا .وإن كان صحيحا ،أي :معنا .وقال تلميذﻩ جمال الدين املزي :هذا الحديث روى من طرق تبلغ رتبة الحسن .وهو
ً
كما قال :فإني رأيت له خمس ن طريقا وقد جمعTUا zي جزء .تعليق عى ابن ماجة .81/1 :أقول وقد رجح أهل الحديث
املعاصرون تصحيح الحديث لك+¹ة شواهدﻩ وتعدد طرقه .انظر :صحيح الجامع الصغ  +لأللباني ).727/1 :(3912
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ً
ً
ّ
مأمورا بخطأ؛ ّ
ألن املجTUد ليس معصوما ,واملعصوم هو الرسول  ,والعدول عن ِاتباع السنة
ً
واملعصوم إ-ى غ  +املعصوم يكاد يكون كفرا).(5
) (5واستدلوا بأقوال الفقهاء:
أقوال اإلمام أبي حنيفة:
 » .1إذا صح الحديث فهو مذه« .انظر :رد املحتار ,مطلب صح عن اإلمام أنه قال :إذا صح الحديث فهو مذه 72/1 :؛ عقد
.2

الجيد :ص 50؛ إيقاظ همم أو-ي األبصار :ص .62
»ال ّ
يحل ألحد أن يأخذنا بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناﻩ « .انظر :اإلنصاف zي بيان أسباب االختالف :ص 105؛ إيقاظ

.3

همم أو-ي األبصار ص 52؛ إعالم املوقع ن البن ّ
القيم.344/2 :
ً
»إذا قلت قوال يخالف كتاب ﷲ تعا-ى وخ +lالرسول  فاتركوا قو-ي« .لم أقف عى هذا القول zي كتب أئمة الحنفية ,كث  +من

.4

املحدث ن ذكروﻩ عن إيقاظ همم أو-ي األبصار :ص .50
ً
قيل ألبي حنيفة :إذا َ
قلت قوال وكتاب ﷲ يخالفه؟ قال :اتركوا قو-ي لكتاب ﷲ ،فقيل :إذا كان خ +lرسول ﷲ  يخالفه؟
فقال :اتركوا قو-ي لخ +lالرسول .فقيل :إذا كان قول الصحابي  يخالفه؟ قال :اتركوا قو-ي لقول الصحابي ».ال ّ
يحل ملن
يف Àمن كت أن يف Àح «Àيعلم من أين قلت« .انظر :االنتقاء zي فضائل األئمة الفقهاء الثالثة .267/1 :الحركة السنوسية:
180/1؛ عن إيقاظ الوسنان :ص.23

أقوال اإلمام مالك بن أنس:
ّ » .1إنما أنا بشر أخطئ وأصيب ،فانظروا zي أي ،فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوﻩ ،وكل ما لم يوافق الكتاب والسنةّ
ر
.2

فاتركوﻩ« .انظر :جامع بيان العلم وفضله775/2 :؛ إيقاظ همم :ص 172؛ إرشاد الفحول :ص 866؛ القول السديد :ص .63
ّ
ّ
» ليس أحد بعد الن  إال ويؤخذ من قوله ُوي+4ك ،إال الن « .انظر :أعالم املوقع ن.212/2 :

أقوال اإلمام الشافÂي:
 » .1إذا ّ
صح الحديث فهو مذه«.انظر :فتح الباري شرح صحيح البخاري :اإلمام الحافظ شهاب الدين ابن حجر العسقالني
) 852هـ( دار املعرفة ,ب +وت ,لبنان ,ط  .185/2 :2انظر :امل 3ان للشعراني :لإلمام عبد الوهاب الشعراني ) 973هـ( عالم
.2

الكتب ،د م ،ط 1989 ،1م213/1 :؛ املجموع 104/1:؛ إيقاظ همم :ص 107
ّ
ي ّ
» كل حديث ّ
صح عن رسول ﷲ  فإني أقول به وإن لم يبلغ¨«.قال الراز  :أنه استفاض النقل عنه .مناقب اإلمام
الشافÂي :اإلمام فخر الدين الرازي ) 606هـ( مكتبة الكليات األزهرية ,القاهرة ,ط 1986 ،1م :ص .424

.3

» إذا رأيتم كالمي يخالف كالم رسول ﷲ  فاعملوا بكالم رسول  واضربوا بكالمي الحائط« .امل 3ان للشعراني.213/1 :

أقوال اإلمام أحمد:
ً
ّ
قال اإلمام أحمد بن حنبل »:أنتم أعلم بالحديث والرجال م¨ ،فإذا كان الحديث الصحيح فاعلموني به أي ء يكون :كوفيا
ً
ً
ً
أو بصريا أو شاميا ،ح «Àأذهب إليه إذا كان صحيحا«.االنتقاء البن عبد ال :+lص 126؛ إيقاظ همم :ص 104؛ مناقب اإلمام
الشافÂي :ص .427
ّ
ّ
ً
ً
تقلد مالكا وال الشافÂي وال األوزاÈي وال
تقلدني ،وال ِ
 .1روى أن شخصا استشارﻩ zي تقليد أحد من علماء عصرﻩ ،فقال »:ال ِ
.2

الثوري ،وخذ من حيث أخذوا«.عقد الجيد لو-ي ﷲ الدهلوي ص 50؛ امل 3ان للشعراني218/1 :؛ إيقاظ الهمم :ص .113
ّ
وإنما ّ
الحجة zي اآلثار«.الجامع البن عبد ال.2/149 +l
» رأى األوزاÈي ،ورأى مالك ،ورأى أبي حنيفة ،كله رأي ،وهو عندي سواء
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وألخص ما قاله الشوكاني :نفس املقلد ليس عى بص +ة ,وال يتصف من العلم بحقيقة؛ إذ
ليس التقليد بطريق إ-ى العلم بوفاق أهل الرفاق ,وإن توزعنا zي ذلك أبدينا برهانه فنقول:
ﱠ
َ ْ ُ ْ َْ َ ﱠ
الله إ ﱠن ﱠالذ َ
ْ َ ّ ََ َﱠ ْ َ َ َ ُ ﱠ َ َ ْ َ
ين
ِ
اس ِبالح ِق وال تت ِب ِع الهوى في ِضلك عن س ِب ِيل ِ ِ
قال ﷲ تعا-ى:فاحكم ب ن الن ِ
ﱠ َُ ْ َ َ ٌ َ ٌ َ َ ُ َْ َ ْ َ
َ ﱡ َ َ ْ َ
اب]ص.[26/38:
ي ِضلون عن س ِب ِيل الل ِه لهم عذاب ش ِديد ِبما نسوا يوم ال ِحس ِ
َ َ َ ﱠ ُ ﱠ َ ْ ََ ََ َْ َ َ َ َ َ ﱡ ْ َ
َ َ
ﱠ
الدن َيا َوأ ْح ِس ْن ك َما أ ْح َس َن الل ُه
وقال َو ْاب َت ِغ ِفيما آتاك الله الدار اآل ِخرة وال تنس ن ِصيبك ِمن
ﱠ ﱠ
الل َه َال ُيح ﱡب ْاملُ ْفسد َ
َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َْ
ين]القصص.[77/28:
ض ِإن
ِ ِ
ِ
ِإليك وال تب ِغ الفساد ِzي األر ِ
ً
ََ َ ْ ُ
ص َر َو ْال ُف َؤ َاد ُك ﱡل ُأ َولئ َك َك َ
الس ْم َع َو ْال َب َ
س َل َك ب ِه ِع ْل ٌم إ ﱠن ﱠ
ف َما َل ْي َ
ان َع ْن ُه َم ْس ُئوال]
وقال:وال تق
ِ
ِ
ِ
اإلسراء.[36/17 :
َ َ ُ َ ﱠ
َ َ َ َ
وقال ﷲ تعا-ىَ :وأ ْن ت ُقولوا َعى الل ِه َما ال ت ْعل ُمون]البقرة.[169 /2 :
وأن العلم هو معرفة املعلوم عى ما هو به ,فنقول للمقلد :من أين تعلم صحة قول من
ً
قربة عى قربة أخرى عندما اختلفت األقوال وتشعبت؟ وال يبدر كالما zي
قلدته دون غ +ﻩ أو صحة ٍ
قربة
ذلك إال انعكس عليه zي نقيضه سيما إذا عرضنا له ذلك zي مزية إلمام مذهبه الذي قلدﻩ ,أو ٍ
يخالفها لبعض أئمة الصحابة؛ ألننا نقول :التقليد هو قبول قول الغ  +من غ  +حجة ,فمن أين
يحصل به علم.
ً
وليس له مستند إ-ى قطع ,وهو أيضا zي نفسه بدعة محدثة؛ ألنا نعلم بالقطع أن zي زمن
الصحابة  لم يكن مذهب لرجل مع ن يدرك ويقلد ,وإنما كانوا يرجعون zي النوازل إ-ى الكتاب
والسنة ,أو إ-ى ما يتمحض بيTم من النظر عند فقد الدليل.
وكذلك تابعوهم أيضا يرجعون إ-ى الكتاب والسنة ,فإن لم يجدوا نظروا إ-ى ما أجمع عليه
الصحابة ,فإن لم يجدوا اجTUدوا ,واختار بعضهم قول صحابي ,فرآﻩ األقوى zي دين ﷲ تعا-ى.
ثم zي القرن الثالث وzي عصر مجTUدي األئمة األربعة :اإلمام أبي حنيفة ومالك والشافÂي
وأحمد ,كانوا عى مTاج من م ,«Ìلم يكن zي عصرهم مذهب رجل مع ن يتدارسونه ,وعى قريب
ُ
ْ
مTم كان ابتداعهم ,فكم من قولة ملالك ونظرائه خالفه فTÎا أصحابه ,وقال َ »:خ ْ ُ +أ ﱠم ِ Àال َق ْر ُن
َ ُ َ
ﱠ َ َُ ُ ﱠ ﱠ َ َُ َُ ْ ُ ﱠ ﱠ َ ُ
َ َ
ُ
ين َيل َو ُْ Tم ث ﱠم َي ُِ Ïىء ق ْو ٌم ت ْس ِب ُق ش َه َادة أ َح ِد ِه ْم َي ِم َين ُه َو َي ِم ُين ُه
ال ِذين يلو ِني ثم ال ِذين يلوTم ثم ال ِذ
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َ َ
ش َه َادت ُه«).(7)(6
ف;د عل?>م
ُوأ ُ
جيب عن هذﻩ االستدالالت الباطلة بعدة أجوبة:
ً
أوال  :اآليات ال Àاحتجوا TÑا Ðي تدل عى عدم جواز التقليد zي األمور االعتقادية ال Àيجب
فTÎا العلم ,وال يقبل التقليد كما ذكرنا ,وال+lهان عى ذلك أTا نزلت zي ذم تقليد الكفار الذين
ﱠاتبعوا آباءهم zي كفرهم وضاللهم بغ  +حق ,وبدون تفك .+
أما األمور الشرعية العملية ال توجد أية واحدة وال حديث ضعيف ّيدل عى هذا املع¨« أن
ُ
َ ْ َُ َ ْ َ ّ ْ
َ َ َ َ
الذك ِر ِإ ْن ك ْن ُت ْم ال ت ْعل ُمون]النحل.[43/16 :
التقليد حرام؛ ألن ﷲ تعا-ى قال :فاسألوا أهل ِ
َ َّ ُ ﱠ َ ً ﱠ
وقال:ال ُيك ِلف الل ُه ن ْفسا ِإال ُو ْس َع َها]البقرة .[286/2 :ووجوب االجTUاد عى كل مكلف تكليف ما
ال يطاق).(8
ً
ََ ُ ْ ْ َ َ ٌ َ ُ
يضة َعى ك ِ ّل ُم ْس ِل ٍم«) (9معناﻩ  -عى اف+4اض صحته -
ثانيا  :إن الحديث » طلب ال ِعل ِم ف ِر
ﱠ َ َ ُ ﱠ ﱠ َ َُ َُ ْ ُ ﱠ ﱠ َ ُ
) (6صحيح مسلم ,باب َف ْ
ين َيل َو ُْ Tم الحديث ).184/7 :(6632
ض ِل الصحاب ِة ثم ال ِذين يلوTم ثم ال ِذ
) (7انظر :القول املفيد zي أدلة االجTUاد والتقليد :محمد بن عي بن محمد الشوكاني )1173هـ( دار القلم الكويت ,ط 1396 ،1م:
ص .43
) (8ألخص بما قاله اآلمدي :العامي من ليس له أهلية االجTUاد فيلزمه اتباع قول املجTUدين ,ومن ليس له أهلية االجTUاد ,وإن كان
ً
محصال لبعض العلوم املعت+lة zي االجTUاد ,يلزمه اتباع قول املجTUدين ,واألخذ بفتواﻩ عند املحقق ن من األصولي ن.
َ
َ
ُ َ َ َ
َ ْ ُ ْ َ ّ ْ
الذك ِر ِإ ْن ك ْن ُت ْم ال ت ْعل ُمو َن ] النحل .[43/16 :وهو عام لكل املخاطب ن ,ويجب أن يكون
أما النص :فقوله تعا-ى :فاسألوا أهل ِ
ً
عاما zي السؤال عن كل ما ال يعلم.
وأما اإلجماع :فهو أنه لم تزل العامة zي زمن الصحابة ,والتابع ن قبل حدوث املخالف ن يستفتون املجTUدين ,ويتبعوTم zي
األحكام الشرعية ,والعلماء مTم يبادرون إ-ى إجابة سؤالهم من غ  +إشارة إ-ى ذكر الدليل ,وال يTوTم عن ذلك من غ  +نك ,+
ً
ً
فكان إجماعا عى جواز اتباع العامي للمجTUد مطلقا.
ً
وأما املعقول :فهو أن من ليس له أهلية االجTUاد إذا حدثت به حادثة فرعية ,إما أن ال يكون متعبدا بÓء ,وهو خالف اإلجماع
ً
من الفريق ن ,أو تكون متعبدا بÓء ,إما بالنظر zي الدليل املثبت للحكم ,أو بالتقليد ,فاألول ممتنع؛ ألن ذلك مما يفz Ìي
حقه ,وzي حق الخلق أجمع إ-ى النظر zي أدلة الحوادث ,واالشتغال عن املعايش ,وتعطيل الصنائع ,والحرف ,وخراب الدنيا,
ً
أسا وهو من الحرج واإلضرار املنفي بقوله تعا-ىَ :و َما َج َع َل َع َل ْي ُك ْم zي ّ
الد ِين
وتعطيل الحرث والنسل ,ورفع االجTUاد والتقليد ر
ِ ِ
ِم ْن َح َر ٍج ] الحج [78/23 :وهو عام zي كل حرج وضرار.
غ  +أنا خالفناﻩ zي امتناع التقليد zي أصول الدين ,ملا بيناﻩ من الفرق zي مسألة امتناع التقليد zي أصول الدين؛ وألن الوقائع
الحادثة الفقهية أك +¹بأضعاف كث +ة من املسائل األصولية ال Àقيل فTÎا بامتناع التقليد ,فكان الحرج zي إيجاب االجTUاد فTÎا
أك ,+¹فبقينا فيما عدا ذلك عامل ن بقضية الدليل ,وهو عام zي املسائل االجTUادية وغ +ها .انظر :اإلحكام zي أصول األحكام:
ص .439
) (9س¦ن ابن ماجة ,باب فضل العلماء والحث عى طلب العلم ,الحديث ).81/1 :(224
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التقليد بمذهب ﱠ
معن
حصول العلم الذي يتعلق بأصول الدين ,والعقائد وليس بالفروع).(10
ً
ً
ﱠ
ثالثا  :األدلة العقلية ال Àساقوها باطلة؛ ألن ّ
العامي إذا قلد مجTUدا ,فوضع حمله عى عاتقه,
ُ
َ ْ َُ َ ْ َ ّ ْ
َ َ َ َ
الذك ِر ِإ ْن ك ْن ُت ْم ال ت ْعل ُمون ] النحل:
ولو سئل عنه يقول :يا رب أما قلت -ي:فاسألوا أهل ِ
َ َّ ُ ﱠ َ ً ﱠ
.[43/16وال ُيك ِلف الل ُه ن ْفسا ِإال ُو ْس َع َها ]البقرة.[286/2 :وهذا الذي كنت أستطيع أن أستفÀ
من أهل الذكر.
ً
وأيضا فإن املجTUد يصيب ويخطئ ,وzي كل حال مأجور من عند ربه وإمكان الخطأ قليلّ ,
وأما
ً
العامي لو بدأ االجTUاد فهو أقرب إ-ى الخطأ كث +ا؛ بسبب عدم أهليته.
وقال العلماء :إن فتوى املجTUدين بالنسبة للعامي مثل دليل الكتاب والسنة للمجTUد؛ ألن
َ
والفكر ,كذلك ألزم العامي عى التمسك بفتوى العالم
االجTUاد
العالم عى
القرآن كما ألزم
ِ
ِ
املجTUد.
ويقول الشاط »:فاملجTUدان بالنسبة إ-ى ّ
العامي كالدليل ن بالنسبة إ-ى املجTUد«).(11
ً
ً
رابعا  :أجمع الصحابة عى تقليد العامي ملجTUد؛ ألن الصحابة لم يكونوا جمعيا مجTUدين,
ّ
وكان فTÎم من يستف ,«Àومن يف ÀويجTUد ,بل إن املجTUدين كانوا قلة.
ويقول اإلمام الغزا-ي »:نستدل عى ذلك بمسلك ن :أحدهما :إجماع الصحابة فإTم كانوا
يفتون العوام ,وال يأمروTم بنيل درجة االجTUاد ,وذلك معلوم عى الضرورة ,والتواتر من علماTØم
وعوامهم«).(12
ً
) (10وقال اآلمدي zي معرض اإلجابة لهذﻩ اآلية والحديث »:إTا مش+4كة الداللة ,فإن النظر أيضا ,واالجTUاد zي املسائل االجTUادية,
قول بما ليس بمعلوم ,وال بد من سلوك أحد األمرين:
ً
وليس zي اآلية دليل عى تعي ن امتناع أحدهما ,كيف ويجب حملها عى ما ال يعلم فيما يش+4ط فيه العلم ,تقليال لتخصيص
العموم ,وملا فيه من موافقة ما ذكرناﻩ من األدلة.
ً
وعن اآلية الثانية :بوجوب حملها عى ذم التقليد فيما يطلب فيه العلم جمعا بيTا ,وب ن ما ذكرناﻩ من األدلة.
وعن الخ +lاألول :أنه م+4وك باإلجماع zي محل ال¦3اع ,فإن القائل فيه قائالن :قائل بأن الواجب التقليد ,وقائل :إن الواجب إنما
ً
هو النظر ,والعلم غ  +مطلوب فTÎما إجماعا« .اإلحكام zي أصول األحكام :ص .439
) (11املوافقات zي أصول الشريعة :أبو إسحاق الشاط ) 790هـ( دار الكتب العلمية ,ب +وت ،د.ن ،م.96/2 :
ً
) (12وسأقدم لكم موجزا عما قاله الغزا-ي :مسألة :تقليد العامي للعلماء :العامي يجب عليه االستفتاء ,واتباع العلماء ,وقال قوم
من القدرية يلزمهم النظر zي الدليل ,واتباع اإلمام املعصوم ,وهذا باطل بمسلك ن:
أحدهما :إجماع الصحابة ,فإTم كانوا يفتون العوام ,وال يأمروTم بنيل درجة االجTUاد ,وذلك معلوم عى الضرورة ,والتواتر من
علماTØم ,وعوامهم.
املسلك الثاني :أن اإلجماع منعقد عى أن العامي مكلف باألحكام ,وتكليفه طلب رتبة االجTUاد محال؛ ألنه يؤدي إ-ى أن ينقطع
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التقليد بمذهب ﱠ
معن
وقال بدر الدين TÑادر الزرك»:Óولو منعنا التقليد ,ألف «Ìإ-ى أن يكون من فروض األعيان,
ونقل غ  +واحد إجماع الصحابة فمن بعدهم عليه ,فإTم كانوا يفتون العوام ,وال يأمروTم بنيل
درجة االجTUاد؛ وألن الذي يذكرﻩ له املجTUد من الدليل ,إن كان بحيث ال يكفي zي الحكم فال ع+lة
ً
به ,وإن كان يذكر له ما يكفي ,فأسند إليه الحكم zي مثل ذلك ,ال34مه قطعا ,وقال القا Ûأبو
املعا-ي عزيزي بن عبد امللك zي بعض مؤلفاته :لو وجب عى الكافة التحقيق دون التقليد أدى ذلك
ً
ً
إ-ى تعطيل املعاش ,وخراب الدنيا ,فجاز أن يكون بعضهم مقلدا ,وبعضهم معلما ,وبعضهم
ً
متعلما«).(13
ّ
ً
ﱠ
ّ
املقلد أن ال يت ِبع
خامسا  :القول بأن التقليد ملذهب مع ن بدعة وضاللة وحرام ,ويجب عى ِ
ً
ً
مجTUدا واحدا طيلة الحياة ,بل يجب عليه أن يغ ِّ  +مفتيه...
خامس
ملذهب
أقول :هذا قولكم بأفواهكم ,وليس عليه دليل ما يثبت هذا ,وما هو إال تعصب
ٍ
ٍ
أو ّ
نسميه الالمذهبية.
ً
كما أنت ترى عى صعيد الواقع الذين ّيدعون فيه االجTUاد ,إذ ليس هو اجTUادا باملع¨«
ً
ً
ً
ً
الحقيقي حيث يملك املجTUد فيه رأيا ذاتيا وموقفا مستقال ,بالدليل مع توافر الشروط ,بل اتبعوا
ً
ً
ّ
وقلدوا شخصا معينا ,وساروا مس +ﻩ ,وال يختلفون باملنهج الذي أنتهجه ,وليس لهم رأى إال رأيه,
ّ
ٌ
صحيح إال ما ّ
صححه ,وال ضعيف إال ما ّ
ٌ
ضعفه ,وليس لهم فقه إال ما أفتاﻩ.
وليس ثمة حديث
ّ
ً
ويضللون ّ
تقليدا بما ّ
ّ
ويبدعون
يذمون,
أقول لكم :باهلل أليس هذا
ويحرمون وألفوا عشرات
ِ
ِ
َ
الكتب عى مثالب مذاهب األئمة األربعة ,وأبدوا عيوب املحقق ن الذين خدموا الشريعة ,وأدو
ّ
ً
ً
األمانة ,وحملوا كالمهم عى ما ال يحتمل ,وفهموا فهما خاطئا بسبب سوء فهمهم ,وقلة علمهم,
وتعصTم ملذهTم.
ً
ً
وأعود إ-ى نقض استدالالTßم وأقول :ال يملك ٌ
أحد دليال بأن أحدا من املجTUدين كان يمنع,
ً
ّ
ً
دائما؛ ّ
ألن التقليد ملذهب مع ن بدعة وضاللة.
تقلدني
ملاذا أنت تسئل¨ دائما ,أو ِ
الحرث والنسل ,وتتعطل الحرف والصنائع ,ويؤدي إ-ى خراب الدنيا ,لو اشتغل الناس بجملTUم بطلب العلم وذلك يرد العلماء
إ-ى طلب املعايش ,ويؤدي إ-ى اندراس العلم ,بل إ-ى إهالك العلماء ,وخراب العالم ,وإذا استحال هذا لم يبق إال سؤال
العلماء.
فإن قيل فقد أبطلتم التقليد ,وهذا ع ن التقليد ,قلنا التقليد قبول قول بال حجة ,وهؤالء وجب علTÎم ما أف «Àبه املف Àبدليل
اإلجماع ,كما وجب عى الحاكم قبول قول الشهود « .انظر :املستصفى.385/2 :
) (13البحر املحيط zي أصول الفقه :بدر الدين محمد بن عبد ﷲ بن TÑادر الزرك 794) Óهـ( دار الكتب العلمية ،ب +وت ،لبنان,
ط 1421 ,1هـ2000 /م.565/4 :
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التقليد بمذهب ﱠ
معن
يقول الشيخ و-ي ﷲ املحدث الدهلوي »:وكان ابن عباس  بعد عصر األول ن ,فناقضهم zي
كث  +من األحكام ,ﱠ
واتبعه zي ذلك أصحابه من أهل مكة ,ولم يأخذ بما تفرد جمهور أهل
اإلسالم«).(14
ولم يمنع ابن عباس  عن تقليدﻩ إذا كان تقليد ملذهب مع ن بدعة ,وكان أهل املدينة
 َ ﱠ َ ْ َ َْ َ َ َُ ْ َ َ ﱠ
اس  َع ْن
يقلدون زيد بن ثابت ,أخرج اإلمام البخاري عن
عكرمة  »:أن أهل امل ِدين ِة سألوا ابن عب ٍ
ْ
َ
َ ُ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ْ ََ َ َ ْ ُ ﱠ َ َ ْ َ َ َ َ
َ
ُ
َ
َ
َ
امرأ ٍة طافت ,ثم حاضت ,ق
ال ل ُه ْم :ت ْن ِف ُر ؟ قالوا :ال نأخذ ِبق ْوِلك ,وندع ق ْو َل زْي ٍد«).(15
ناحية من النواáي,
ويقول املحدث الدهلوي »:ثم إTم تفرقوا zي البالد وصار كل واحد مقتدى
ٍ
فك+¹ت الوقائع ,ودارت املسائل ,فاستفتوا فTÎا فأجاب كل واحد حسب ما حفظه ,أو استنبطه ,وإن
لم يجد فيما حفظه أو استنبطه ما يصلح للجواب ,اجTUد برأيه ,وعرف العلة ال Àأدار رسول
ً
ﷲ علTÎا الحكم zي منصوصاته ,فطرد الحكم حيثما وجدها ,ال يألو جهدا zي موافقة غرضه 
فعند ذلك وقع االختالف بيTم عى ضروب«).(16
ﱠ
وكان رسول ﷲ  ,يبعث الصحابة املجTUدين إ-ى البالد ال Àفتحت zي عهدﻩ ؛ ليعلمهم
ّ
ً
ً
ً
نقلد مجTUدا واحدا).(17
ديTم ,وعباداTßم ,ومعامالTßم ,وشؤون الحياة جميعا ,ولم ينكر أحد ملاذا ِ
ّ
ﱠ
وقد ذكرنا أن أهل مكة قلدوا ابن عباس ,وأهل املدينة قلدوا ابن عمر وزيد ابن ثابت ,وأخذ
أهل الكوفة فتوى ابن مسعود ,أهل البصرة قلدوا أبا مو« األشعري وأنس بن مالك ,وأهل الشام
أبا الدرداء ,وأهل مصر عبد ﷲ بن عمرو بن العاص ,وأهل كل قطر تمسكوا بفتوى من نزل فTÎم.
روى الحاكم »:أن عمر بن الخطاب  :خطب الناس فقال :من أراد أن يسأل عن القرآن
فليأت أبي بن كعب ,ومن أراد أن يسأل عن الحالل والحرام فليأت معاذ ابن جبل ,ومن أراد أن
ً
يسأل عن املال فليأت¨ ,فإن ﷲ تعا-ى جعل¨ خازنا«).(18
ً
) (14فتح املب ن zي كشف مكائد غ  +املقلدين نقال عن حجة ﷲ البالغة للدهلوي :ص .395
) (15البخاري ،كتاب الحج ،باب إذا حاضت املرأة بعدما أفاضت ,الحديث ).180/2 :( 1671
) (16اإلنصاف zي بيان أسباب الخالف :ص  21ـ .22
ً
ً
) (17قال الدهلوي »:مTا أن صحابيا سمع حكما zي قضية أو فتوى ,ولم يسمعه اآلخر ,فاجTUد برأيه zي ذلك ,وهذا عى وجوﻩ:
أحدها :أن يقع اجTUادﻩ موافق الحديث .مثاله ما رواﻩ النسائي وغ +ﻩ أن ابن مسعود  سئل عن امرأة مات عTا زوجها ,ولم
ً
يفرض لها ,فقال :لم أر رسول ﷲ  يقz Ìي ذلك ,فاختلفوا عليه شهرا وألحوا ,فاجTUد برأيه ,وق «Ìبأن لها مهر نساTØا ال
وكس وال شطط ,وعلTÎا العدة ,ولها امل +اث ,فقام معقل بن يسار  :فشهد بأنه  ق «Ìبمثل ذلك zي امرأة مTم ,ففرح
بذلك ابن مسعود فرحة لم يفرح مثلها قط بعد اإلسالم .« ...اإلنصاف :ص .23
) (18املستدرك عى الصحيح ن :محمد بن عبد ﷲ أبو عبد ﷲ الحاكم النيسابوري ,دار الكتب العلمية ب +وت ,ط  1411 ،1هـ/
1990م .ذكر مناقب أحد الفقهاء الستة من الصحابة معاذ بن جبل ر Ûﷲ عنه ,الحديث ).304/3 :(5187
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التقليد بمذهب ﱠ
معن
ً
ً
تقليدا لشخص ّ
معن وال45اما له Tي موضوع ما؟
أليس هذا
ً
سادسا  :وال أدري هل تجاهلوا مع¨« التقليد أم لم يفهموا ,وال يع¨ مع¨« التقليد أننا نجعل
ً ً
َ
نفسه ,أو نتمسك بذات اإلمام بشخصيته ولحمه ودمه ,ونضع حديث
مصدر
إماما أيا كان
التشريع ِ
ِ
ً
ّ ﱠ
الن  وراء ظهورنا ,معاذ ﷲ أن يقول أو يعتقد املسلم هذا االعتقاد ,إنما نتبعه لكونه مبلغا
ﱠ
فهم ّ
عن رسول ﷲ َ ,وأ َ
منا zي الكتاب والسنة ,ويعرف طرق االستنباط ,كما نتبع الن ؛ ألنه
ّ
ومبلغ عن ﷲ عز وجل ,فهذا هو مع¨« تقليد العامي).(19
رسول ِ
ويا للعجب ,يقولون :املذهب الحق الواجب الذهاب إليه واإلتباع له إنما هو مذهب محمد
َ
مذهب أبي حنيفة والشافÂي ,وي+4كون
رسول  ,وهو اإلمام األعظم املعصوم واجب اإلتباع ,وليس
مذهب املعصوم إ-ى غ  +املعصوم.
ً
خديعة! ال أعرف ملاذا ّ
يتقولون عى األئمة ,ويتجاهلون ملفهوم التقليد أم هم
أليس هذا
جهال؟.
ً
ولو َ
كنت عاملا ذا نظر بالكتاب والسنة ,وتملك قدرة استنباط األحكام ,وتفهم الدليل ,وموقعه,
وأصول ال+4جيح ,ثم وجدت الحديث يخالف مذهبك ,فيجوز لك العمل بالحديث ,وترك املذهب؛
َ
يطلب ال34كية له من قول فقيه أو إمام ,بل الحجة قول رسول ﷲ  كما قال كث  +من
لئال
العلماء).(20
)(19أقول :التقليد لغة :وهو مأخوذ من تقليدﻩ بالقالدة ,وجعلها zي عنقه ,وقد يستعمل zي تفويض األمر إ-ى الشخص كأن األمر
ّ
ويسم« ذلك قالدة .انظر :املصباح املن  :+ص 365؛
محمولة zي عنقه كالقالدة .أو وضع الÓء zي العنق مع اإلحاطة به
املعجم الوسيط.854/2 :
التقليد عند األصولي نّ :
عرف األصوليون التقليد بتعريفات عديدة كلها ترجع إ-ى املفهوم نفسه ،وهو قبول قول الغ  +من غ +
معرفة دليله .انظر :اإلحكام لآلمدي :ص 269؛ خالصة التحقيق :ص .26
واملقلد تابع للمجTUد zي اجTUادﻩ ،يلزمه تقليدﻩ ،وليس له أن يرجح أو يصوب أو يخطئ؛ إذ ال قدرة له عى ذلك ،لذلك ساغ
ً
ً
ﱠ
فكأن املقلد وضع أمرﻩ ,وفوضه إ-ى املجTUد كالقالدة إذا جعلت zي العنق .إذا فاملقلد هو الذي يقبل
تسمية التقليد تقليدا،
قول الغ  +بدون أن يعرف دليله ،وهو العامي .الذي :ليس له دراية zي فهم النصوص واستنباط األحكام.
) (20وهذا ما أقرﻩ الدكتور البوطي »:أن يصل zي معرفة مسألة من املسائل إ-ى اإلحاطة TÑا واالطالع عى كافة أدلTUا ومعرفة كيفية
استنباط الحكم مTا ،فإ ّن عليه أن يتبع zي تلك املسألة ما Téديه إليه اجTUادﻩ ،وليس له أن يطوى ملكته العلمية فTÎا
ليواصل الس  +وراء إمامه« .الالمذهبية أخطر بدعة Tßدد الشريعة اإلسالمية :ص .86
ً
ً
نقل اإلمام النووي عن ابن الصالح مؤيدا لهذا القول »:فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه ,نظر إن كملت آالت
ً
مطلقا أو zي ذلك الباب أو املسألة ,كان له االستقالل بالعمل به«.املجموعّ 106/1 :
؛حجة ﷲ البالغة.454/1 :
االجTUاد فيه
وقال ابن قيم الجوزية »:إذا كان عند الرجل الصحيحان أو ُ
أحدهما ,أو ٌ
كتاب من س¦ن رسول ﷲ موثق بما فيه ،فهل له أن
يف Àبما يجدﻩ فيه؟ ...والصواب zي هذﻩ املسألة التفصيل ،فإن كانت داللة الحديث ظاهرة بينة لكل من سمعه ،ال يحتمل
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القول الثاني
يجوز االل45ام بتقليد مذهب معن
أي :يجوز عى املكلف أن يلزم نفسه عى مذهب مع ن ,ويستمر عليه طيلة الحياة ,وكذلك يجوز
أن ال يداوم عليه ,وينتقل من مذهب إ-ى مذهب آخر ,وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء .واستدلوا
بالكتاب والسنة والعقل).(21
ُ
َ ْ َُ َ ْ َ ّ ْ
َ َ َ َ
ً
الذك ِر ِإ ْن ك ْن ُت ْم ال ت ْعل ُمون ] النحل .[43/16 :أوجب ﷲ
أوال  :قال ﷲ تعا-ى:فاسألوا أهل ِ
تعا-ى عى العامي السؤال ألهل الذكر من غ  +تخصيص بعالم دون عالم ,وال يوجد zي القرآن ء
ً
ٌ
ٌ
واحد ،أو إذا استف «Àأحدا مTم فال يجوز االنتقال إ-ى غ +ﻩ ,ومن
مجTUد
ُيش  +إ-ى أن ال ُيسأل إال
ً
ً
أوجب عى نفسه مذهبا معينا فليأت بدليل.
ً
ً
ثانيا  :بعث الن  رسال إ-ى أقوام أسلموا؛ لتعليمهم الدين والشريعة ,وكل ما يحتاجون من
شؤون حياTßم ,ولم يلزم علTÎم بأن ال تنتقلوا من اجTUاد هذا الصحابي إ-ى غ +ﻩ ,وربما ُدÈي
الصحابي املبعوث إلTÎم لحاجة ,وأرسل إلTÎم صحابي آخر  ,وأف «ÀفTÎم ما رأى من حق).(22
وzي عصر الخلفاء الراشدين كان الصحابة  املجTUدون يفتون من استفتاهم ,ولم يقل ٌ
أحد
ً
َ
مTم :إذا أجبتك أنا ,فمن الواجب أن تداوم عندي ,وال تسأل أحدا غ +ي.

غ  +املراد ،فله أن يعمل به ،فيف Àبه ,وال يطلب ال34كية له من قول فقيه ,أو إمام بل الحجة قول رسول « .ثم قال :إذا لم
ً
يكن مفهوم الحديث واضحا ,ال يجوز له العمل فيه وال يف .Àانظر :إعالم املوقع ن.234/4 :
ّ
ً
ّ
َ ّ
يقلدﻩ zي دينه ،وتأكد من
فقد أكد البوطي مذهب الجمهور ويقول »:إذا رأى حديثا◌ يدل عى عكس ما يذهب إليه إمامه الذي ِ
صحة الحديث ،وداللته عى الحكم ،فإن عليه أن يتبع داللة الحديث ،ويقلع عن التمسك بمذهب إمام zي الحكم؛ ألن
ً
ً
األئمة جميعا كانوا يوصون أصحاTÑم ,وتالمذTßم بالتحول إ-ى داللة الحديث الصحيح ،إذا جاء مخالفا الجTUاداTßم ،فالتحول
إ-ى الحديث هو zي الحقيقة من صميم مذاهب األئمة األربعة« .الالمذهبية :ص .86
ثم يقول الدكتور البوطي zي الصفحة ال ÀتلTÎا »:فإذا بحثنا عن أسباب ترك اإلمام املجTUد لظاهر الحديث ،ولم نع +¹عى
سبب من األسباب العشرة ال Àصورها ابن تيمية ـ وقد ذكرناها ـ فال يجوز أن يعدل بعد ذلك عن داللة الحديث الصحيح،
بحجة أنه قد يكون له عذر لم نطلع عليه ،وقد تكون له حجة لم يذكرها ،إذ إن تطرق الخطأ إ-ى العلماء أك +¹من تطرق إ-ى
األدلة الشرعية بعد معرفTUا وتمحيصها ,وفهم املقصود مTا« .الالمذهبية :ص .87
ويقول الشيخ محمد منصور عي »:وكذلك ال يجب التقليد عى من توافرت ملكة االجTUاد zي بعض من املسائل«.أي :ال يجب
ّ ً
معربا عن كتاب :فتح املب ن zي كشف مكائد غ  +املقلدين :ص .34
التقليد zي هذﻩ املسألة فقط.
) (21اإلحكام لآلمدي290/2 :؛ إرشاد الفحول.879 :
ً
ٌ
َ
أرسل إ-ى اليمن ﱞ
عي ومعاذ وأبو مو« األشعري .
) (22مثال:
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َ
وكذلك كان التابعون يسألون عن الصحابة بدون تعي ن أحد ,وzي القرن الثاني والثالث كان
الناس َي ْس َت ْف ُتون من مجTUدي عصرهم بدون تمذهب ملذهب مع ن).(23
وقال اإلمام الشعراني :ومما يؤيد هذﻩ امل 3ان عدم إنكار أكابر العلماء zي كل عصر عى من
انتقل من مذهب إ-ى مذهب .ثم يقول :وكان اإلمام ابن عبد ال +lرحمه ﷲ يقول :ولم يبلغنا عن
أحد من األئمة أنه أمر أصحابه بال34ام مذهب مع ّ ن).(24
ً
َ ُ
ثالثا  :التقليد بمذهب مع ن واالستمرار عليه حرج وشدة ,وقال ﷲ تعا-ىَ :و َما َج َع َل َعل ْيك ْم ِzي
ّ
الد ِين ِم ْن َح َر ٍج ] الحج .[78/22 :فاختالف املجTUدين فيه توسع وعدم حرج.
ِ
قال ابن عبد الz +lي جامع بيان العلم وفضله »:سمعت مالك بن أنس يقول :ملا حج أبو جعفر
املنصور دعاني ,فدخلت عليه ,فحدثته ,وسأل¨ فأجبته ,فقال :إني قد عزمت أن آمر بكتبك هذﻩ
َ ً
َ ْ
ال ÀوضعTUا  -يع¨ املوطأ  -ف ُين َس ُخ ن ْسخا ,ثم أبعث إ-ى كل مصر من أمصار املسلم ن مTا نسخة,
ُ
َ
َ
وآمرهم أن يعملوا بما فTÎا ال َي َت َع ﱠد ْون إ-ى غ +ﻩَ ,وي َد ُع ْون ما سوى ذلك من هذا العلم امل ْح َدث ,فإني
رأيت أصل العلم رواية أهل املدينة وعلمهم.
قال :فقلت :يا أم  +املؤمن ن ,ال تفعل فإن الناس قد سبقت إلTÎم أقاويل ,وسمعوا أحاديث,
ورووا روايات ,وأخذ كل قوم بما سبق إلTÎم ,وعملوا به ,ودانوا به من اختالف الناس أصحاب
رسول ﷲ  وغ +هم ,ﱠ
وإن َر ﱠدهم َع ﱠما اعتقدوﻩ شديد ,فدع الناس وما هم عليه ,وما اختار كل أهل
بلد ألنفسهم.
فقال :لعمري لو طاوعت¨ عى ذلك ألمرت به ,وهذا غاية zي اإلنصاف ملن فهم«).(25

) (23اإلنصاف zي بيان أسباب االختالف ص  68ـ ،69اإلمام العز بن عبد السالم للدكتور عي الفق  281/1 +وما بعدها ,عي
الفق .+
) (24امل 3ان للشعراني .170/1 :عبد الوهاب الشعراني ،عالم الكتب د.م ،ط 1989 ،1م.
) (25روى ابن عبد ال +lبسندﻩ عن الخليفة املنصور .انظر :جامع بيان العلم وفضله .132/1 :وروى الخطيب البغدادي والشوكاني
عن هارون الرشيد نقل عنه النابل ðالدمشقي الحنفي .انظر :خالصة التحقيق zي بيان حكم التقليد والتلفيق :ص .33
وزكر املحث الدهلوي .انظر :عقد الجيد :و-ي ﷲ املحدث الدهلوي ) 1176هـ( مكتبة الحقيقة استنبول1994 ,م :ص .50
ّ
وقال السيوطي »:واعلم أن اختالف املذاهب zي هذﻩ امللة نعمة كب +ة وفضيلة جزيلة عظيمة ،وله سر لطيف أدركه العاملون
واحد فمن أين مذاهب أربعة« .خالصة التحقيق
وعم« عنه الجاهلون ،ح «Àسمعت بعض الجهال يقول :الن  جاء بشرع ٍ
للنابل :ðص .33
ً
وأنا أسئل من يوجبون تقليد مذهب مع ن فكيف يكون إذا هذا االختالف رحمة؟
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واألئمة األربعة رفضوا التقليد ألنفسهم بشدة كما ذكرنا).(26
ً
ً
ومن أوجب عى نفسه مذهبا معينا ,واقتصر فيه ,يجوز له االنتقال إ-ى غ +ﻩ؛ ألنه ال يلزم من
ً
الشرع شيئا من هذا).(27
) (26كما اتفق أئمة األربعة عى منع تقليدهم وحدهم دون غ +هم ,وقد ذكرنا أقوالهم فبعض مTا :أقوال اإلمام أبي حنيفة:
ً
َ
 .1قيل ألبي حنيفة :إذا قلت قوال وكتاب ﷲ يخالفه ؟ قال :اتركوا قو-ي لكتاب ﷲ ،فقيل :إذا كان خ +lرسول ﷲ  يخالفه؟
فقال :اتركوا قو-ي لخ +lالرسول .فقيل :إذا كان قول الصحابي  يخالفه؟ قال :اتركوا قو-ي لقول الصحابي .وقال »:ال ّ
يحل
ملن يف Àمن كت أن يف Àح «Àيعلم من أين قلت« .انظر :االنتقاء zي فضائل األئمة الفقهاء الثالثة.267/1 :الحركة
.2
.3

السنوسية180/1 :؛ عن ايقاظ الوسنان :ص.23
» ال ّ
يحل ألحد أن يأخذنا بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناﻩ« .انظر :اإلنصاف zي بيان أسباب االختالف :ص 105؛ إيقاظ
همم أو-ي األبصار ص 52؛ إعالم املوقع ن البن ّ
القيم.344/2 :
ً
» إذا قلت قوال يخالف كتاب ﷲ تعا-ى وخ +lالرسول  فاتركوا قو-ي« .لم أقف عى هذا القول zي كتب أئمة الحنفية ,كث  +من
املعاصرين ذكروﻩ عن إيقاظ همم أو-ي األبصار :ص .50

أقوال اإلمام مالك بن أنس:
ّ
ّ
ُ
 » .1ليس أحد بعد الن  إال ويؤخذ من قوله وي+4ك ،إال الن « .انظر :إعالم املوقع ن.212/2 :
ّ » .2إنما أنا بشر أخطئ وأصيب ،فانظروا zي أي ،فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوﻩ ،وكل ما لم يوافق الكتاب والسنةّ
ر
فاتركوﻩ« .انظر :جامع بيان العلم وفضله775/2 :؛ إيقاظ همم :ص 172؛ إرشاد الفحول :ص 866؛ القول السديد :ص .63
أقوال اإلمام الشافÂي :
ّ
ي ّ
 » .1كل حديث ّ
صح عن رسول ﷲ  فإني أقول به وإن لم يبلغ¨«.قال الراز  :أنه استفاض النقل عنه .مناقب اإلمام
.2

الشافÂي :اإلمام فخر الدين الرازي ) 606هـ( مكتبة الكليات األزهرية القاهرة ط 1986 ،1م :ص .424
» إذا ّ
صح الحديث فهو مذه«.انظر :فتح الباري شرح صحيح البخاري :اإلمام الحافظ شهاب الدين ابن حجر العسقالني
) 852هـ( دار املعرفة ,ب +وت ,لبنان ,ط  .185/2 :2انظر :امل 3ان للشعراني :لإلمام عبد الوهاب الشعراني ) 973هـ( عالم
الكتب ،د.م ،ط 1989 ،1م213/1 :؛ املجموع 104/1:؛ إيقاظ همم :ص 107

أقوال اإلمام أحمد:
ّ
ّ
ً
ً
تقلد مالكا وال الشافÂي وال األوزاÈي وال
تقلدني ،وال ِ
 .1روى أن شخصا استشارﻩ zي تقليد أحد من علماء عصرﻩ ،فقال »:ال ِ
.2

الثوري ،وخذ من حيث أخذوا«.عقد الجيد لو-ي ﷲ الدهلوي ص 50؛ امل 3ان للشعراني218/1 :؛ إيقاظ الهمم :ص .113
قال اإلمام أحمد بن حنبل »:أنتم أعلم بالحديث والرجال م¨ ،فإذا كان الحديث الصحيح فاعلموني به ّ
أي ء يكون:
ً
ً
ً
ً
كوفيا أو بصريا أو شاميا ،ح «Àأذهب إليه إذا كان صحيحا«.االنتقاء البن عبد ال :+lص 126؛ إيقاظ همم :ص 104؛ مناقب

اإلمام الشافÂي :ص .427
ّ
) (27وقد ذكرت قول املحدث الدهلوي zي أسباب انتشار التقليد حيث قال :أTم اطمأنوا بالتقليد ّ
ودب التقليد zي صدورهم دبيب
النمل ,وهم ال يشعرون ،وكان سبب ذلك تزاحم الفقهاء ,وتجادلهم فيما بيTم ،فإTم ملا وقعت املزاحمة zي الفتوى ،كان كل
من أف «ÀبÓء نوقض zي فتواﻩ ّ
ورد عليه ،فلم يقطع الكالم إال بمس  +إ-ى تصريح رجل املتقدم ن zي املسألة« .حجة ﷲ
البالغة.440/1 :
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ّورجح هذا املذهب ابن برهان والنووي رحمهما ﷲ وغ +هما من العلماء ,وقالوا :ال يجب أن
ً
ً
ّ
يقلد العامي إماما معينا zي كل الحوادث بحيث ال ينتقل إ-ى غ +ﻩ ,بل يجوز له أن يقلد أي مجTUد
ِ
شاء).(28
وقال ابن عبد ال +lرحمه ﷲ :لم يبلغنا عن أحد من األئمة أنه أمر أصحابه بال34ام مذهب
ً
مع ن ال يرى صحة خالفه ,بل املنقول عTم تقريرهم الناس عى العمل بفتوى بعضهم بعضا ألTم
كانوا عى هدى من رTÑم).(29
قال و-ي ﷲ الدهلوي »:اعلم أن الناس كانوا قبل املئة الرابعة غ  +مجموع ن عى التقليد
واحد بعينه«).(30ثم قال »:ال مذهب ّ
للعامي مذهبه مذهب مفتيه«).(31
الخالص ملذهب ٍ
وقال الشيخ عبد الغ¨ النابل ðرحمه ﷲ »:واملقلد إذا ﱠات َب َع أحد املجTUدين ،وأخذ بقوله,
ّ
ً
حكم آخر يعمل به ,كما قلد أبا حنيفة أوال zي
وعمل بموجبه ,يجوز له أن يقلد غ  +ذلك املجTUد zي ٍ
ً
مسألة ,وثانيا الشافÂي zي أخرى ,كذا صرح ابن الهمام zي كتابه التحرير zي علم األصول) ،(32وبه
قال اآلمدي) (33وابن الحاجب«).(34ثم قال النابل:ðوهكذا نقل صاحب العقد الفريدعن النووي،
واختارﻩ الرافÂي »:وعدم اللزوم هو الراجح كما ذكرنا«).(35
وألخص ما قاله ابن عابدين :مطلب zي حكم التقليد والرجوع عنه :صرح بذلك املحقق ابن
الهمام zي تحريرﻩ ,واألمدي ,وابن الحاجب ,والسبكي ,وهو محمول كما قال ابن حجر والرمي zي
شرحTÎما عى املTاج ,وابن قاسم zي حاشيته :عى ما إذا بقي من آثار الفعل السابق أثر يؤدي إ-ى
تلفيق العمل بÓء ,ال يقول به من املذهب ن ,كتقليد الشافÂي zي مسح بعض الرأس ,ومالك zي
طهارة الكلب zي صالة واحدة.
ً
ً
وكما لو أف «Àببينونة زوجته بطالقها مكرها ,ثم نكح أخTUا مقلدا للحنفي ,بطالق املكرﻩ ,ثم
ً
ً
أفتاﻩ شافÂي بعدم الحنث ,فيمتنع عليه أن يطأ األو-ى مقلدا للشافÂي ,والثانية مقلدا للحنفي ,أو
) (28انظر عقد الجيد للدهلوي :ص 50؛ األحكام لآلمدي290/2 :؛ إرشاد الفحول :ص 879؛ فواتح الرحموت.406/12 :
) (29املصدر السابق.
) (30حجة ﷲ البالغة.438/1 :
) (31وهكذا قال ابن عابدين177/1 :؛ والنابلz ðي كتابه خالصة التحقيق :ص 56؛ والدهلوي zي عقد الجيد :ص 49؛ وحجة ﷲ
البالغة454/1 :؛ النووي zي املجموع.93/1 :
) (32التحرير مع تيس  +التحرير.254/4 :
) (33اإلحكام لآلمدي.244/4 :
) (34خالصة التحقيق للنابل :ðص  .27وقول النابلz »:ðي حكم آخر يعمل به« .سأوضح معناﻩ zي فصل التلفيق.
) (35خالصة التحقيق للنابل :ðص .27
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هو محمول عى منع التقليد zي تلك الحادثة بعيTا ال مثلها ,كما صرح به اإلمام السبكي ,وذهب
ً
ً
إليهجماعة ,وذلك كما لو صى ظهرا بمسح ربع الرأس مقلدا للحنفي ,فليس له إبطالها باعتقادﻩ
ً
لزوم مسح الكل مقلدا للمالكي.
ً
ً
وأما لو صى يوما عى مذهب ,وأراد أن يصى يوما آخر عى غ +ﻩ فال يمنع منه ,عى أن zي
ً
دعوى االتفاق نظرا ,فقد حكي الخالف ,فيجوز اتباع القائل بالجواز ,كما قال الشرنبال-ي zي العقد
الفريد).(36
ً
مقدما الخالصة zي هذا البابَ »:ف َت َح ﱠ
ص َل مما ذكرناﻩ أنه ليس عى
ثم يقول ابن عابدين
ً
اإلنسان ال34ام مذهب مع ن ,وأنه يجوز له العمل بما يخالف ما عمله عى مذهبه مقلدا فيه غ +
إمامه ,مستجمعا شروطه ,ويعمل بأمرين متضادين zي حادثت ن ,ال تعلق لواحدة مTما باألخرى,
وليس له إبطال ع ن ما فعله بتقليد إمام آخر ,ألن إمضاء الفعل كإمضاء القا Ûال ينقض.
ً
ً
وقال أيضا :إن له التقليد بعد العمل كما إذا صى ظانا صحTUا عى مذهبه ثم تب ن بطالTا
zي مذهبه ,وصحTUا عى مذهب غ +ﻩ ,فله تقليدﻩ ,ويج34ئ بتلك الصالة عى ما قال zي ال3lازية :إنه
ً
روي عن أبي يوسف :أنه صى الجمعة مغتسال من الحمام ,ثم أخ +lبفأرة ميتة zي ب +òالحمام فقال:
ً
نأخذ بقول إخواننا من أهل املدينة :إذا بلغ املاء قلت ن لم يحمل خبثا انت.(37)««ó

) (36انظر ابن عابدين177/1 :
) (37انظر ابن عابدين.177/1 :
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القول الثالث
يجب التقليد بمذهب معن
ً
قال بعضهم إذا اختار املكلف مذهبا ,فال يجوز أن يعدل عنه zي مسألة من املسائل ويجب
ً
عليه أن يستمر عليه دائما ,واستدلوا بحجج عديدة مTا):(38
ً
ً
أوال  :إن بال34امه يص  +ملزوما به ,فلما اعتقد أن مذهبه هو الصواب ,يجب الوفاء بموجب
اعتقادﻩ ,وقد رجح هذا املذهب الكيا الهرا).(39

) (38انظر انتصار الحق ) zي موضوع وجوب التقليد بمذهب مع ن( ملحمد إرشاد حس ن فاروõي ) 1311هـ( كتاب ضخم zي سرد
ً
قص ,öوكالم حشو خال عن املنهج العلم ,وهو رد لكتاب معيار الحق لنذير حس ن الدهلوي ,وكث +ا ما يتعرض املؤلف
بمهاجمة شخصية مما ال عالقة له بموضوع النقاش.
وقال عبد ال÷ي اللكنوي zي هفت روزﻩ االعتصام z :7ي كتاب انتصار الحق أخطاء ال تحz «öي أسماء املراجع واملصادر
ومؤلفTÎا ،ويقر حافظ محمد حبيب ﷲ ديروي TÑذا zي تقديم هذا الكتاب قبل مقدمته .انظر انتصار الحق جمعية أهل سنة
الهور ,باكستان ،يطلب من مكتبة املدينة بالهور واملكتبة قاسمية بالهور ،ط1412 ،ھ 1992 -م.
وكذلك انظر zي موضوع وجوب التقليد بمذهب مع ن )فتح املب ن zي كشف مكائد غ  +املقلدين( للشيخ عي منصور الهندي
) 1301هـ( ,وكتاب )تقليد كي شرÈي حيثيت( ملف Àمحمد تقي عثماني ،مكتبة دار العلوم كرات ,Óط  1423ھ ,ولكن هؤالء
املؤلف ن لألسف فقدوا املقارنة ب ن أمور مختلفة zي الصفات ,والظروف ملجرد وجود عالقات واهية ال تساندها حقائق
ً
علمية ،ويجب عى الباحث أن ال يقبل االحتجاج بأن ) كل يقوم أو يفعل هذا (؛ ألن األغلبية ال تكون دليال ما لم يثبت
صحة املوضوع بأدلة ,وال+lاه ن النقلية والعقلية بمستوي حكمه )هو حكم الوجوب بحسب ادعاTØم( ,وال أرى فائدة رد ما
جاء zي هذﻩ الكتب؛ ألن كل ما احتجوا به ال يثبت أك +¹من جواز تقليد مذهب مع ن.
) (39انظر :املجموع55/1 :؛ عقد الجيد :ص  .50وقال اإلمام النووي »:هل يجوز للعامي أن يتخ  ,+ويقلد أي مذهب شاء ,قال
ً
الشيخ :ينظر إن كان منتسبا إ-ى مذهب بنيناﻩ عى وجه ن حكاهما القا Ûحس نz :ي أن العامي هل له مذهب أم ال؟
أحدهما :ال مذهب له ألن املذهب لعارف األدلة؛ فعى هذا له أن يستف «Àمن شاء من حنفي ,وشافÂي غ +هما.
والثاني :وهو األصح عند القفال ,له مذهب فال يجوز له مخالفته ,وقد ذكرنا zي املف Àاملنتسب ما يجوز له ,أن يخالف أمامه
فيه.
ً
وإن لم يكن منتسبا ,ب¨« عى وجه ن حكاهما ابن برهانz ,ي أن العامي هل يلزمه أن يتمذهب بمذهب مع ن يأخذ برخصه
وعزائمه؟
ً
أحدهما :ال يلزمه كما لم يلزمه zي العصر األول ,أن يخص بتقليدﻩ عاملا بعينه:
ً
فعى هذا هل له أن يستف Àمن شاء أم يجب عليه البحث عن أشد املذاهب ,وأصحها أصال ليقلد أهله؟
فيه وجهان مذكوران كالوجه ن السابق ن zي البحث عن األعلم ,واألوثق من املفتي ن.
والثاني :يلزمه ,وبه قطع أبو الحسن الكيا ,وهو جاز zي كل من لم يبلغ رتبة االجTUاد من الفقهاء ,وأصحاب سائر العلوم:
ً
ووجهه أنه لو جاز اتباع أي مذهب شاء؛ ألف «Ìإ-ى أن يلتقط رخص املذاهب متبعا هواﻩ ,ويتخ  +ب ن التحليل والتحريم,
والوجوب والجواز ,وذلك يؤدى إ-ى انحالل « .املجموع.55/1 :
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ُي َر ﱡد عل?>م:
ال يجب ء عى اإلنسان بال34ام نفسه أو باعتقادﻩ إال ما أوجب الشرع ,وzي التقليد بمذهب
ً
مع ن لم ُيلزم عليه القرآن وال السنة شيئا ,فكيف يجب بمجرد اعتقادﻩ؛ ألن ﷲ تعا-ى قال:
َ ْ َُ َ ْ َ ّ ْ
ُ َ َ َ َ
الذك ِر ِإ ْن ك ْن ُت ْم ال ت ْعل ُمون ] النحل.[43/16 :
فاسألوا أهل ِ
فاملباح بوصف العموم واإلطالق ال يستلزم الحرمة بسبب االل34ام نفسه zي ف+4ة من الزمن,
بل ذلك تابع لألدلة ,وإن كان فTÎا ما يقت Ìاستحبابه استحب ،وإال بقي غ  +مستحب وال مكروﻩ.
ً
ثانيا  :قالوا :إن فقهاءنا وأسالفنا الكرام كانوا عى مذهب مع ن ,وقضوا أعمارهم zي تأييدﻩ,
ونصرته وتدوينه وتبويبه ,ولو لم يجب تقليد مذهب مع ن ,لكان كل هذا إضاعة الحال واملال,
واشتغال بما ال يع¨.
ُي َر ﱡد عل?>م:
ّ
مقلدين عى الرغم من عدم صراحة كث  +مTم بتقليد مذهب ما ,ولكTم
أ -ال ننكر أTم كانوا ِ
ً
ً
ً
اتبعوا مذهبا معينا ,بحيث لم يخالفوا إمامه zي جزئية واحدة ,واستمروا عليه دائما ,واعتقدوا بوجوبه
TÑذا املع¨«؟
وهذا ادعاء باطل بحت ,بل كل ما نقل عTم هو العكس بما ادعوا حيث صرحوا عى عدم
وجوب التقليد بمذهب مع ن ,وخالفوا أئمTUم zي كث  +من املسائل ,مثل اإلمام محمد)(40
واملزني)(41وابن الهمام) (42والنووي ,والدهلوي) (43وابن قيم) (44وابن عابدين) ,(45وعز الدين ابن عبد
ً
) (40وقد ّ
صرح اإلمام محمد مخالفة أبي حنيفة zي نحو عشرين مسألة أضرب لك مثال :قال اإلمام محمد zي موطئه »:أما أبو
وأما zي قولناّ :
حنيفة رحمه ﷲ فكان ال يرى zي االستسقاء صالةّ ،
فإن اإلمام يصي بالناس ركعت ن ,ثم يدعو ويحول رداءﻩ «.
موطأ اإلمام محمد.74/2 :
) (41وقال اإلمام املزني رحمه ﷲ  »:اختصرت هذا الكتاب )كتاب األم( من علم محمد بن إدريس الشافÂي رحمه ﷲ ,ومن مع¨«
قوله ّ
ألقربه عى من أرادﻩ ،مع إعالمه Tيه عن تقليدﻩ ,وتقليد غ +ﻩ؛ لينظر فيه لدينه ,ويحتاط به لنفسه« .األم ) مختصر
املزني( 1/1؛ املجموع86/1 :؛ مناقب اإلمام الشافÂي للرازي :ص 427؛ إرشاد الفحول للشوكاني866 :؛ القول السديد :ص
.64
ً
ً
) (42واإلمام ابن الهمام كان كذلك مجTUدا ويخرج أحيانا من نطاق مذهب الحنفية ،قال ابن عابدين »:مطلب :عى أن الكمال ابن
الهمام بلغ رتبة االجTUاد ,وأجاب العالمة املقد :بأن ما بحثه الكمال هو القياس كما صرح به اإلمام الحص +ي zي شرح
الجامع الكب  ،+وإذا كان هو القياس ال يقال zي شأنه :إنه غلط وسوء أدب ،عى أن الشخص الذي بلغ رتبة االجTUاد إذا قال:
مقت «Ìالنظر كذا الÓء هو القياس ،ال يرد عليه بأن هذا منقول ،ألنه إنما تبع الدليل املقبول ،وإن كان البحث ال يقÌ
عى املذهب«.190/3 :
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السالم) ,(46وغ +هم.
ب -خدمة مذهTم ,ومجهودهم zي تأليفه ,وتدوينه ,وتبويبه ,وتطويله ,واختصارﻩ لم يكن لكسب
املال أو الشهرة أو السمعة؛ إنما لخدمة دين ﷲ عز وجل ,وشريعته؛ الس+4ضائه أن يفوزوا zي الدنيا
واآلخرة ,وقد نجحوا  بذلك ,وهم مأجورون من عند ﷲ تعا-ى ,وليس هذا إضاعة العمر فتأمل!.
ً
ثالثا  :قالوا يجب تقليد مذهب مع ن ,وال يجوز االنتقال عنه ,بأن يأخذ من كل مذهب ما هو
ً
أخف عليه ,ويتتبع الرخص ,والشهوات؛ ولهذا أوجبنا عليه سدا للذرائع لئال يتالعب مع الشريعة.
ُي َر ﱡد عل?>م:
ً
أ -يجوز انتقال من مذهب إ-ى مذهب آخر بشروط وقواعد وليس إطالقا كما فهم البعض.
ً
ً
ً
ب -إن تتبع الرخص ليس ممنوعا وحراما دائما ,إال ما كان غ  +مستند إ-ى دليل شرÈي فإن هذا
ً
ً
فشيئاّ ,
ولكنه إذا تتبع الرخص بالتقليد وال+4جيح
يؤدي إ-ى إسقاط التكليف والخروج من الدين شيئا
ً
متبعا بذلك أحد األئمة فليس هو ُم ﱠتبع الهوى والشهوات).(47
ِ
ً
ً
وأحيانا يخالف مذاهب األربعة كما يبدو من كتابه الحجة البالغة ،كان ّ
يحرم لبس
) (43وو-ي ﷲ املحدث الدهلوي كان مجTUدا
ّ
ً
ّ
واملطوق من الذهب عى الرجال والنساء معا .انظر :حجة ﷲ البالغة.516/2 :
املحلق
ِ
ّ
ً
يقلدوا إمامهم zي كث  +من املسائل ,يعرف ذلك من خالل مراجعة كتTم.
) (44ابن القيم ،والذه ،وابن تيمية أيضا لم ِ
) (45ذكر ابن عابدين zي الحاشية وzي رسم املف Àوصاحب الجواهر املضيئة كما ذكرنا أن عصام بن يوسف البلúي كان حنفي
املذهب من أصحاب اإلمام محمد وأبي يوسف ،وقال صاحب الفوائد الTية zي تراجم الحنفية :ص  :116كان يرفع يديه
عند الركوع والرفع من
ّ
) (46قال الحافظ الذه »:أن عز بن عبد السالم رحمه ﷲ بلغ مرتبة االجTUاد« .وقال اإلمام السيوطي رحمه ﷲ »:كان ]العز بن
ّ
عبد السالم[ zي آخر عمرﻩ ال يتعبد باملذهب ،بل اتسع نطاقه ،وأف «Àبما أدى إليه اجTUادﻩ« .العز بن عبد السالم :ص .56
َ
ُ ْ
ﱠ ُ ْ
يسر األمور للعباد ﱠ
) (47ملاذا تمنع تتبع الرخص أن ﷲ تعا-ى ﱠ
وخفف علTÎم ,وقالُ :ي ِر ُيد الل ُه ِبك ُم ال ُي ْس َر َوال ُي ِر ُيد ِبك ُم ال ُع ْس َر
ُ ُ ﱠُ َْ ُ َّ َ
الن ﱡ  َب ْ نَ
ف َع ْن ُك ْم ]النساء .[28/4 :وقد ثبت عن الن َ »:ما ُخ ّ َ +ﱠ
]البقرة .[185/2 :وقوله تعا-ى :ي ِريد الله أن يخ ِف
ِ ِ
ﱠ
َ ْ َْ ﱠ ْ
اخ َت َار َأ ْي َس َر ُه َما َما َل ْم َي ْأ َث ْم« .البخاري ،كتاب الحدودَ ,باب إ َق َامة ْال ُح ُدود َواال ْنت َقام ل ُ
َ
ُ
ات الل ِه ,الحديث )(6404
م
ر
ح
أمري ِن ِإال
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ب+4قيم مصطفي البغا2334/4 :؛ مسلم ،كتاب الفضائل ،حديث )2331/5 : (2327؛ س¦ن أبي داود ،كتاب األدب ،حديث
).250/4 (4785
وقال ابن الهمام »:وأنا ال أدري ما يمنع هذا من النقل أو العقل ،وكون اإلنسان يتبع ما هو أخف عى نفسه من قول مجTUد
مسوغ له االجTUاد ,ما علمت من الشرع ذمة عليه ،وكان ّ
يحب ما خفف عن أمته«.فتح القدير.361/6 :
قال ابن حزم يقول »:واتفقوا أن طلب رخص كل تأويل بال كتاب وال سنة فسق ال يحل« .مراتب اإلجماع zي العبادات
واملعامالت واالعتقادات أبو محمد عي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندل ðالقرط الظاهري ) 456هـ( ,دار الكتب
العلمية ,ب +وت :ص .175
ّ
قال عز بن عبد السالم رحمه ﷲ »:للعامي أن يعمل برخص املذاهب ،وإنكار ذلك جهل ممن أنكرﻩ؛ ألن األخذ بالرخص
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ﱠ ََ
أن طل َب كل رخص بال تأويل كتاب وال سنة
وقد نقل الشاط عن ابن حزم يقول »:واتفقوا
فسق ال يحل«).(48
والحق أن الذي يستطيع أن يقوم بتتبع الرخص هو َمن ِعندﻩ دراية بالفقه ,وأما العامي ال
يستطيع أن يفعل كل هذا ,فعليه التقليد فحسب كما قال العلماء :ال مذهب لعامي إنما مذهب
مفتيه مذهبه).(49
فادعاء منع تتبع الرخص وسد الذرائع ادعاء خال عن الحقيقة ,وأما الذين يسمون أنفسهم
علماء ,ويراجعهم الناس؛ ليأخذوا عTم ديTم ,فال تستطيع أن تمنع TÑذا التقليد من تتبع الرخص
إال من خ Óربه ,فال نستطيع نحن أن نقيم الناس عى الصراط املستقيم كما نريد وما علينا إال
البالغ والنتائج عى ﷲ تعا-ى.
وأما من كان له دراية zي الفقه وقلبه مريض فيحتال بحيل غ  +الشرعية ّ
وي+lر لنفسه بدون
دليل من الكتاب والسنة ,أو التأويل غ  +املقبول ,وكث  +من األحيان يف Ìإ-ى إسقاط التكليف
وهذا هو حرام باإلجماع ,ولم يقل به أحد من املجTUدين TÑذا.
وإذا كنت ال تعرف سأذكر بعض الحيل بدون التوضيح.
 .1حيلة إسقاط الزكاة قبل أن يحول الحول ,بأن Téب املال ابنه أو الزوج ثم ّ
يس+4دﻩ.
 .2حيلة الربا zي عقد العينة.
 .3حيلة النظر إ-ى املرأة األجنبية zي املرآة أو البلور أو املاء.
 .4إسقاط الكفارة عمن أراد الوطء zي رمضان بأن يأكل ثم يطأ زوجته).(50
 .5حيلة إسقاط حد الزنا بان يسكر ثم يزني.
محبوب ،ودين ﷲ يسر ،فاهلل تعا-ى يقولَ :و َما َج َع َل َع َل ْي ُك ْم zي ّ
الد ِين ِم ْن َح َر ٍج]الحج .[78/22 :انظر تحفة املحتاج zي
ِ ِ
شرح املTاج.453/42 :
ّ
وقد قال القا Ûأبو يعلىرحمه ﷲ »:تفسيق اإلمام أحمد ّ
ل
مقلد« .إرشاد الفحول للشوكاني:
أو
متأو
+
لغ
كان
الرخص،
ع
متتب
ِ
ً
ّ
خص القا Ûمن الحنابلة التفسيق باملجTUد إذا لم يؤد اجTUادﻩ إ-ى
ص  .880وقال الشوكاني تفس +ا لقول القا»:Û
ّ
ّ
الرخصة ,واتبعها العامي العامل TÑا من غ  +تقليد؛ إلخالله بفرضه وهو التقليدّ ،
ّ
العامي إذ قلد zي ذلك فال يفسق؛ ألنه
فأما
ّقلد من ﱠ
يسوغ اجTUادﻩ«.إرشاد الفحول للشوكاني :ص .880
) (48أنظر مراتب اإلجماع  :ص .175
ي
) (49انظر :ابن عابدين :ص 177/1؛ خالصة التحقيق للنابل :ðص 56؛ عقد الجيد للدهلو  :ص 49؛ حجة ﷲ البالغة:
.454/15
) (50ال يجب الكفارة عند الشافعية إال بالوطء فقط.
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ّ
 .6وحيلة إسقاط الحج بأن ُي ِملك ماله لقريب منه ثم يس+4دﻩ بعد مدة ذهاب الحج.
 .7وحيلة إسقاط حد السرقة بادعاء السارق أن املال ملكه.
ً
وهناك حيل كث +ة من شأTا أن تضيع الدين ,وتذهب باملروءة فضال عن إسقاط التكليف,
ً
والتالعب بالدين فهل يحجر عى املفتي ن ,ويمنعون من إصدار الفتوى سدا للذرائع بحجة هؤالء
املتفلت ن من الدين ,واملتبع ن لشهواTßم وأهواTØم.
ً
ً
وهل نف Àبحرمة تعلم الفقه؛ ألن فيه بابا من أبواب الحيل غ  +الشرعية سدا للذرائع ,أTéا
ً
مهربا سواء كانت شرعية أم غ  +شرعية ,وملاذا ال ّ
نسهل
القارئ العزيز من يتبع الشهوات فيجد
ِ
ً
ً
ً
األمور الÐ Àي مشروعة من عند ﷲ رحمة ,ويسرا وتيس +ا عى الناس ومنعا من الحرج ,والذي هو
سمة لسماحة اإلسالم).(51
ً
ج -االدعاء بأننا نلزم تقليد مذهب مع ن سدا للذرائع ,وهذا خطأ ناتج عن عدم فهم مع¨« سد
الذرائع وتطبيقه ,وسأشرح مع¨« سد الذرائع وأقسامه ل¦+ى هل هم صادقون zي دعواهم.

) (51الحاصل :يجوز zي بعض املسائل االجتماعية األخذ باألخف للحاجة ,والضرورة وليس للعبث والتالعب مع شرع ﷲ.

)(175

التقليد بمذهب ﱠ
معن
سد الذرائع
السد Tي اللغة :الحاجز بن الشيئن والوسيلة).(52
و عند األصولي ن :هو كل ما ُي َتو ﱠ
ص ُل به إ-ى الÓء املمنوع املشتمل عى مفسدة أو مضرة).(53
وهذا األصل يراد به تحريم الذريعة املمنوعة ,وÐي الوسيلة غ  +املمنوعة بذاTßا ,ولكTا متخذة
ً
جسرا إ-ى فعل محظور إذا قويت الTUمة zي أداTØا إ-ى ذلك املآل أو الغرض أو الغاية عمال
بقاعدة) :(54األمور بمقاصدها).(55
ً
مطلقا ,وكل ما يؤدي
ومن املتفق عليه ب ن العلماء أنه ال يجوز التعاون عى اإلثم والعدوان
إ-ى إيذاء جماعة املسلم ن ممنوع ,كحفر اآلبار zي الطرقات العامة من غ  +ترخيص من الدولة أو
الحكومة ,وال توف  +الحواجز الواقية من الوقوع zي هذﻩ اآلبار ,كذلك مما يؤذي جماعة املسلم ن
إلقاء السم zي الطعام ,أو بيع األغذية الفاسدة املسممة ,فهذا أيضا ضرر ينبþي منعه.
كذلك من املتفق عليه ما جاءت به النصوص zي القرآن والسنة من األمثلة الكث +ة عى سد
الذرائع ,مثل :سب األديان األخرى واألصنام أمام أتباعها؛ ألن هذا يحرضهم عى سب اإلله الحق,
ُ
َ ْ َ َ
ﱠ
ﱠ َ
َ
قال ﷲ تعا-ىَ :وَال َت ُس ﱡبوا ﱠالذ َ
ين َي ْد ُعون ِم ْن ُدو ِن الل ِه ف َي ُس ﱡبوا الل َه َع ْد ًوا ِبغ ْ ِِ +عل ٍم كذ ِل َك َزﱠي ﱠنا ِلك ِ ّل
ِ
ُ ﱠ َ َ َ ُ ْ ُ ﱠ َ َ ّ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ َ ّ ُ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ نَ
أم ٍة عملهم ثم ِإ-ى رِTِ Ñم مر ِجعهم فين ِبTم ِبما كانوا يعملو  ]األنعام.[108/6 :
وقال ﷲ تعا-ى zي الTÎودَ :و ْ
اس َأ ْل ُه ْم َعن ْال َق ْرَي ِة ﱠالَ Àك َان ْت َحاض َر َة ْال َب ْحر إ ْذ َي ْع ُدو َن zي ﱠ
الس ْب ِت
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
َ
َ ُ
إ ْذ َت ْأتْ TÎم ح َيت ُا ُْ Tم َي ْو َم َس ْبْ TUم ُش ﱠر ًعا َو َي ْو َم َال َي ْسب ُتو َن َال َت ْأتْ TÎم َك َذل َك َن ْب ُل ُ
وه ْم ِب َما كانوا َي ْف ُس ُقون
ِ
ِ ِِ ِ
ِِ
ِِ
ِ
]األعراف [163/7 :املد البحري كانت تأتي األسماك فيه يوم السبت ,فغاظهم ذلك ,وهم قوم
) (52انظر مصباح املن  :+ص ) 1270س د د(.
) (53انظر :البحر املحيط zي أصول الفقه :محمد بن TÑادر بن عبد ﷲ أبو عبد ﷲ بدر الدين الزرك 794) Óهـ( دار الكتب
العلمية ,د ,ط ,لبنان ب +وت1421 ,هـ2000 /م382/4 :؛ إرشاد الفحول.411/1 :
) (54القاعدة لغة :األساس ،وكذا الضابط أو األمر الكي ينطبق عى جزئيات .انظر :املعجم الوسيط مادة )ق ع د(748/2 :؛
ً
ً
املصباح املن  :+مادة )ق ع د( :ص .263ﱠ
وأما شرعا :فقد يراد TÑا عموما :القاعدة الفقهية أو القاعدة األصولية .ويمكن تعريف
ً
القاعدة الفقهية ّ
بأTا :أصل فق óكي يتضمن أحكاما تشريعية عامة من أبواب متعددة zي القضايا ال Àتدخل تحت موضوعه.
ّ
انظر :البدر الطالع zي حل جمع الجوامع :أبو عبد ﷲ محمد بن أحمد املحي الشافÂي ) 864هـ( مؤسسة الرسالة ,ب +وت لبنان،
ط1429 ،1ھـ2008 /م74/1 :؛ القواعد الفقهية وتطبيقاTßا zي املذاهب األربعة :محمد الزحيي ،دار الفكر دمشق ،ط1428 ,2ھ/
2007م .22/1 :ﱠ
وأما القواعد األصولية ف óقواعد االستنباط واالجTUاد ،أي :السبل ال Àيعتمد علTÎا املجTUد ,ويستع ن TÑا zي
معرفة األحكام من املصادر .انظر :القواعد الفقهية وتطبيقاTßا ملحمد الزحيي.20/1 :
) (55انظر :األشباﻩ والنظائر :ص 27؛ األشباﻩ والنظائر للسيوطي :جالل الدين عبد الرحمن السيوطي ) 911هـ( دار الكتب العلمية
ب +وت لبنان :ص .11
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معن
ماديون بالفطرة فكيف ال يستفيدون من هذﻩ األسماك ال ÀتأتTÎم بدون اصطياد zي املد البحري,
فأقاموا حواجز عى الشواطئ ,ثم إذا انحسر املاء بالجزر فإن األسماك تبقى zي هذﻩ األحواض,
فيأتون يوم األحد ,ويأخذون األسماك ,وال يتصادمون مع مبدTØم zي تحريم العمل عى أنفسهم يوم
ً
السبت؛ ولهذا وقعوا موقع الذم سدا للذرائع.
ون «óالن  عن االنتباذ zي األوعية ال Àتشرب فTÎا الخمر ,ون «óعن ِخطبة املعتدة ,و ن«ó
الخطبة ,والبيع عى البيع ,ون «óعن
عن الجمع ب ن املرأة وعمTUا وخالTUا ,ون «óعن الخطبة عى ِ
هدية املديون ,كل هذﻩ من قبيل سد الذرائع.
ً
أيضاّ ,
وقسمه العلماء بعدة تقسيمات ,وأنا أرى أنه عى
فكل ما يؤدي إ-ى الحرام فهو حرام
أربعة أقسام لالختصار).(56
ً
األول :ما يكون أداؤﻩ إiى املفسدة قطعا:
ً
كمن حفر ب+òا خلف باب الدار zي الظالم ,أي :ما يؤدي إ-ى املفسدة حوا-ي z ٪ 90ي املئة وما
فوق) .(57فهذا ممنوع وحرام.
ً
ً
الثاني :ما يكون أداؤﻩ إiى املفسدة قليال أو نادرا:
ً
ً
كمن حفر ب+òا zي موضع ال يؤدي غالبا إ-ى وقوع أحد فيه .أي :ما يؤدي إ-ى املفسدة حوا-ي 10
z ٪ي املئة وما دوTا ,وهذا مباح وجائز.
ً
ً
الثالث :ما يكون أداؤﻩ إiى املفسدة كث;ا ال نادرا ,ويغلب ع&ى الظن افضاؤﻩ إiى الفساد:
كبيع العنب إ-ى ّ
الخمار ,وهذا ممنوع لرجحانه أي ما يؤدي إ-ى املفسدة حوا-ي z ٪60ي املئة
وما فوق.
ً
ً
ً
ً
الرابع :ما يكون أداؤﻩ إiى املفسدة كث;ا ال غالبا وال نادرا وال قليال :
ً
أي :ما يؤدي إ-ى املفسدة حوا-ي  ٪ 40إ-ى z ٪ 60ي املئة ,وهذا قد يكون مباحا ,وقد يكون
ً
مكروها حسب الظروف واألشخاص ,وال ينبþي للمف Àأن يعمم الحكم zي كل زمان ,وكل مكان
ولكل األشخاص.
ً
وقد اختلف الفقهاء هل سد الذرائع أصل من أصول الفقه أم ال ,ثم اختلفوا اختالفا
) (56لخصت من كتاب :املوافقات للشاط ,فصل سد الذرائع 357/2 :وما بعدها
) (57لم ِّيب ن أحد من الفقهاء هذا التناسب وإنما ذكرت لتقريب الفهم فقط.
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ً
شديدا zي القسم الرابع األخ  +ب ن جوازﻩ وعدم جوازﻩ ,ولم يختلف أحد zي تحريم القسم األول؛
ً
ألنه ال يجوز التعاون عى اإلثم والعدوان ,وما يؤدي إ-ى إيذاء املسلم ن ممنوع ,واتفقوا أيضا عى
ً
ً
جواز القسم الثاني؛ ألن أداءﻩ إ-ى املفسدة نادر وقليل ,واتفقوا أيضا ما يكون طريقا للخ  +والشر,
ً ً
وzي فعله منفعة للناس ال يكون محظورا أبدا كغرس العنب قد يؤدي إ-ى صنع الخمر ,ولكن فيه
ً
خ  +للناس ,واملجاورة zي البيوت خشية الزنا ,ليس ممنوعا فالع+lة للغالب.
هل يمكن تطبيق قاعدة سد الذرائع zي تقليد املذهب املع ن حيث
يل34م مذهب إمامه وال ينتقل إ-ى الغ  +طوال الحياة؟
وهذا أتوجه بسؤال للقائل ن بمنع التقليد ووجوب التقليد بمذهب مع ن ملاذا حكمتم بوجوب
تقليد بمذهب مع ن ,وقيدتم الحرية ,وألي قسم من أقسام سد الذرائع أنتم تطبقون؟ وما Ðي
املفسدة امل+4تبة ـ zي رأيكم ؟ ـ وأقول :إن تقليد املذهب املع ن ال يتجاوز z ٪ 5ي املئة ,والدليل هو
االستقراء ,وانظر إ-ى جميع العرب الذين يف Àعلماؤهم بعدم وجوب تقليد مذهب مع ن ,ومع ذلك
ال نرى فTÎم أية مفسدة عى الرغم أن عوامهم يستطيعون تتبع الرخص ,والبحث عن املسألة من
كتب الفقه مباشرة دون اللجوء إ-ى العلماء.
وباملقابل ضرر إحباس التقليد zي املذهب املع ن يزداد عن هذا عشرات املرات؛ ألن التقليد zي
هذا املع¨« الذي هم يصورونه يؤدي املسلم ن إ-ى الضعف والجهل ،والتأخر ,والذلة؛ ألن القلوب
تكون عى عم« ال تبصر إال ما رآﻩ مذهبه ,وتصم األذان فال تسمع إال ما قال إمامه ,يفسد الحس
ّ
يقلدﻩ ,وما عدا ذلك باطل وفاسد وضاللة.
فال يشعر ,ويجمد الفكر ,ويظن هذا هو الدين الذي ِ
ً
سأضرب مثال من واقع الحياة العملية ,فبأن ظاهرة اللحية zي شبه القارة الهندية ظاهرة
شرعية إسالمية ,وهذا ُيش  +أTم متمسكون باإلسالم باملع¨« الحقيقي الذي كان عليه الن ,
وأصحابه  ,وسلف األمة ,والسبب zي إحياء هذﻩ السنة zي شبه القارة الهندية وأفغانستان هو
تمسك مذهب الحنفية ويعود إليه الفضل بذلك.
واللحية عند الحنفية سنة مؤكدة) (58بقدر القبضة ,وقصها أقل من هذا القدر حرام ,فاعلها
َ َ َ ُ ُْ ْ َ َ ّ ُ ّ
َ
الل َ÷ىَ ,وأ ْح ُفوا ﱠ
الش َو َب«َ .وك َ
َ ْ ْ ُ َ ْ ﱠ
ان
ِار
) (58رواﻩ البخاري zي صحيحه عن )) نا ِف ٍع عن اب ِن ع َم َر عن الن ِ ّ ِ  قال »:خ ِالفوا املش ِر ِك ن ,و ِفروا ِ
َْ ْ
ْ ُ ُ َ َ َ َ ﱠ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ
ي َ َ
َ
ْ
ابن عمر ِإذا حج أو اعتمر قبض عى ِلحي ِت ِه فما فضل أخذﻩ(( البخار  ,باب تق ِل ِيم األظف ِار الحديث )160/7 :(5892؛ وأخرج
مسلم zي كتاب الطهارة ,باب خصال الفطرة zي حديث )  ( 259قال رسول ﷲ  »:احفوا الشوارب وأوفروا الل÷ى« .وقال
اإلمام النووي zي شرح الحديث املذكور zي شرحه مسلم »:وجاء zي رواية البخاري وفروا الل÷ى ,فحصل خمس روايات :أعفوا,
وأوفوا ,وأرخوا ,وارجوا ,ووفروا ,ومعناها كلها تركها عى حالها هذا.
هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه ,وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا ,وغ +هم من العلماء ,وقال القا Ûعياض
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آثم وفاسق معلن وفاجر ,وال تجوز إمامته ,ومن اقتدى به وجب إعادة الصالة ,بينما عند الجمهور
من األئمة الثالثة :ليست سنة مؤكدة بقدر القبضة ,وبناء عى هذا zي شبه القارة الهندية
ّ
وأفغانستان العلماء يفسقون جميع العرب الذين ليس لحيTUم قدر القبضة ,وال يصلون خلف
ّ
العلماء ,ولو صلوا ضرورة يعيدوTا؛ ألنه قد ترسخ zي أذهاTم من لم يكن عى مذهبنا فهو مخطئ
وفاسق ,وينظرون إ-ى الناس بمنظارهم الذي وضعوﻩ.
وTÑذا قال البعض :إن العرب قد ركبوا عى الهوى ,وبدلوا ديTم بالشهوات ,ويف Àعلماءهم
ّ
بالدينار والدرهم إلرضاء ملوكهم وحكامهم).(59
وهذا كذب وTÑتان ,وال يجوز لرجال الدين أن يعمموا ,والصحيح أن zي كل قطر وبلد أهل خ +
ً
ً
ً
ً
وشر ,وال تجد zي املا Ûوالحاضر مجتمعا إسالميا فاضال كامال ,أما كان فTÎم من سرق ,ومن زنا,
ومن قتل ,ومن قذف ,ومن كذب ,ومن نافق....؟ فال يلتفت إ-ى هذا االدعاء واالف+4اء فإن الخ z +ي
األمة وهلل الحمد ,وال يجوز أن ُيTUم العرب بذلك فهل اإلمام مالك وأبو حنيفة والشافÂي وأحمد
ابن حنبل وغ +هم من علماء األمة إال العرب ,ولكن يؤسف¨ أن Téان العرب من قبل غ +هم ,وهو
ينتسبون إ-ى الرسول العربي 
ً
ً
ً
د -كفى الجهال ادعاءا بإغالق باب االجTUاد ,وكفى العلماء قوال بأن بابه ما زال مفتوحا ولكن
ال يوجد zي العالم أحد ممن تتوافر فيه شروط االجTUاد! وما الذي أوصلنا إ-ى حد هذا الجمود
َ ُ َ َ
َ ُ
َ َْ َ َ
واليأس من رحمة ﷲ تعا-ى :قال رسول ﷲ َ »:مث َل أ ﱠم َِ Àمث ُل املط ِر ال ُي ْد َرى أ ﱠول ُه خ ْ ٌ +أ ْو ِآخ ُر ُﻩ«).(60

خالﺻة ملا سبق
ومن خالل تجرب ,Àال يمكن دراسة مذاهب األئمة األربعة ,وفهمها ومعرفة طرق استنباط
ً
األدلة إال ملن كان معتقدا بعدم لزوم تقليد مذهب مع ن ,أو الذي واجه الوقائع zي حياته العملية
ويريد حلولها)(61؛ وTÑذا ال يمكن لطالب الشريعة سواء أكانوا zي العرب أم zي الهند وباكستانفي
رحمه ﷲ تعا-ى :يكرﻩ حلقها وقصها وتحريقها ,وأما األخذ من طولها وعرضها فحسن ,وتكرﻩ الشهرة zي تعظيمها كما تكرﻩ zي
ً
قصها وجزها ,قال :وقد اختلف السلف هل لذلك حد؟ فمTم من لم يحدد شيئا zي ذلك إال أنه ال ي+4كها لحد الشهرة,
ً
ويأخذ مTا ,وكرﻩ مالك طولها جدا ,ومTم من حدد بما زاد عى القبضة ف 3ال«.151/3 :
) (59وباهلل عليك أليس هذا مضرة لوجوب التقليد بمذهب مع ن ,ولكن الحقيقة Ðي العكس ما يعتقدون ،وال يعرف إال من عاش
فTÎم ،وتعامل معهم ،ورأى من قريب حياTßم اليومية.
ى
) (60أخرجه ال+4مذي عن أنس بن مالك ،كتاب اإليمان باب مثل أم Àمثل املطر ال يدر أوله خ  +أم آخرﻩ ,الحديث ):(2869
.152/5
)(61عى سبيل املثال أقول :إن ﷲ تعا-ى يسر -ي السفر والزيارات عدة مرات إ-ى بالد عربية وغ +ها ,وzي أثناء هذﻩ الزيارات كنت
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املدارس والجامعات أن يقرر علTÎم مواد الفقه املقارن أو مادة تفس  +آيات األحكام أو حديث
األحكام ,أو الفقه املعاصر أو مواد تخصصية أخرى zي هذا املجال ,ما داموا يظنون أن اإلسالم هذا
هو ,أو zي هذﻩ املدرسة ال Àعشنا فTÎا ,وما عداها باطل وضالل وكفر وفسق.
وباعتقادي أن هذا هو السبب الرئيس لفقدان الثقافة الدينية الصحيحة zي رجال الدين
والقادة zي العالم اإلسالمي عامة ,وعدم معرفة التخصص والكتابة والبحوث العلمية الحيادية
ً
املنهجية ,وال تستطيع املؤسسات الدينية كلها بسبب االنحراف عن املنهج العلم أن تنتج أستاذا
ً
ً
ً
جامعيا أو مدرسا متقنا zي فن من الفنون ,وإنما وظيفTUم بعد التخرج هو اإلمامة والتأذين فقط,
فمن يتحمل هذﻩ املسؤولية ,فيا للعجب! أين كان أسالفنا وأين وصلنا نحن ,ال حول وال قوة إال
باهلل.

فهرس املصادر واملراجع
أواجه عدة مشاكل باعتبار أن¨ حنفي املذهب وكنت أعتقد بوجوب تقليد مذهب مع ن ،وبذلك ما كان -ي شغف zي تعلم غ +
ً
ً
مذهب الحنفية ،أو معرفة أدلTUم بينما الطالب الذين ال يل34مون مذهبا معينا كانوا مولع ن لتعلم مذهب األئمة األربعة،
العتقادهم عدم وجوب تقليد مذهب مع ن ويجوز األخذ من أي أحد ،ح «Àاقتنعت ووافقت ما كانوا يعتقدون ,وبعد الح ن
ً
ُ
ازددت شغفا لتعلم كل املذاهب ومعرفة أدلTUا ،ومدى أهميTUا.
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