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 فوائد من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية

 حول تقليد المجتهد

 

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا : - 1

أما في المسائل األصولية فكثير من المتكلمة والفقهاء من أصحااباا وييحر   

من يوجب الاظر واالستدالل على كحل أححد حتحى علحى ال امحة والاسحاء حتحى 

ع فيهححا فءححالء األمححة قححالوا : ألب ال لحح  بهححا يوجبححوف فححي المسححائل التححي تاححا 

 واجب وال ياصل ال ل  إال بالاظر الخاص . 

وأما جمهور األمة ف لى خالف ذلك ; فإب ما وجب علمه إنما يجب على من 

يقدر على تاصيل ال ل  وكثير من الااس عاجز عن ال ل  بهذف الدقائق فكيف 

 يكلف ال ل  بها ؟ 

نظححر خححاص بححل برححرم أخححر : مححن ا ححررار  وأيءححا فححال ل  قححد ياصححل بححال

 وكشف وتقليد من ي ل  أنه مصيب ويير ذلك . 

وبإ اء  ؤالء قوم من المادثة والفقهاء وال امة قد يارموب الاظر فحي ققيحق 

ال ل  واالستدالل والكحالم فيحه حتحى ذول الم رفحة بحه وأ حل الااجحة إليحه محن 

و ححذا  ،ض عححن تفصحيلها أ لحه ويوجبحوب التقليححد فحي  ححذف المسحائل أو اإلعحرا
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ليس بجيد أيءا ; فحإب ال لح  الاحافس مسحتاب وإنمحا يكحرف إذا كحاب كالمحا ب يحر 

عل  أو حيث يءر فإذا كاب كالما ب ل  وال مءرة فيه فحال بح س بحه وإب كحاب 

ناف ححا فهححو مسححتاب فححال إلححالم القححول بححالوجوق صححاياا وال إلححالم القححول 

 بالتاري  صاياا . 

ية : محن ياليحة المتكلمحة والمتفقهحة محن يوجحب الاظحر وكذلك المسائل الفروع

واالجتهاق فيها على كل أحد حتى علحى ال امحة و حذا  ح يف ; ألنحه لحو كحاب 

للب علمها واجبا على األعياب فإنما يجب مس القدرة والقحدرة علحى م رفتهحا 

من األقلة المفصلة تت ذر أو تت سحر علحى أكثحر ال امحة . وبحإ ائه  محن أتبحاع 

مححن يوجححب التقليححد فيهححا علححى جميححس مححن ب ححد األئمححة : علمححائه  ;  المححذا ب

وعوامه  . ومن  ؤالء من يوجب التقليد ب د عصر أبي حايفة ومالك مرلقحا 

ث   ل يجب على كل واحد اتباع شخص م ين محن األئمحة يقلحدف فحي عزائمحه 

ورخصه ؟ على وجهين . و ذاب الوجهاب ذكر ما أصااق أحمد والشحاف ي 

ب علحى ال حامي ذلحك ؟ والحذل عليحه جمحا ير األمحة أب االجتهحاق لكن  حل يجح

جائز في الجملحة ; والتقليحد  جحائز فحي الجملحة ال يوجبحوب االجتهحاق علحى كحل 

أحد ويارموب التقليد وال يوجبوب التقليحد علحى كحل أححد ويارمحوب االجتهحاق 

تهحاق . وأب االجتهاق جائز للقاقر على االجتهاق والتقليد جائز لل اجز عن االج

ف ما القاقر على االجتهاق فهل يجو  له التقليد ؟  ذا فيه خالف والصايح أنه 
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يجو  حيث عجز عحن االجتهحاق : إمحا لتكحافؤ األقلحة وإمحا لءحيق الوقح  عحن 

االجتهاق وإما ل دم ظهحور قليحل لحه ; فإنحه حيحث عجحز سحقج عاحه وجحوق محا 

الرهحارة بالمحاء . عجز عاه وانتقحل إلحى بدلحه و حو التقليحد كمحا لحو عجحز عحن 

وكذلك ال امي إذا أمكاحه االجتهحاق فحي ب حم المسحائل جحا  لحه االجتهحاق فحإب 

االجتهاق ماصب يقبل التجزل واالنقسام فحال برة بالقحدرة وال جحز وقحد يكحوب 

الرجل قاقرا في ب م عاجزا في ب م لكن القحدرة علحى االجتهحاق ال تكحوب 

سحح لة واحححدة مححن فححن فيب ححد إال باصححول علححوم تفيححد م رفححة المرلححوق ف مححا م

 االجتهاق فيها وهللا سباانه أعل  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4 

عحن رجحل تفقحه فحي محذ ب محن المحذا ب ابحن تيميحة وسئل شيخ اإلسحالم  - 2

األرب ة وتبصر فيه واشحت ل ب حدف بالاحديث فحرأا أحاقيحث صحاياة ال ي لح  

لها ناسخا وال مخصصا وال م ار ا وذلك المذ ب مخالف لها : فهل يجو  

لححه ال مححل بححذلك المححذ ب ؟ أو يجححب عليححه الرجححوع إلححى ال مححل باألحاقيححث 

 ويخالف مذ به ؟

 ف جاق : الامد هلل . 

قد ثب  بالكتاق والساة واإلجماع أب هللا سحباانه وت حالى فحرض علحى الخلحق 

لاعته ولاعة رسوله صلى هللا عليه وسل  ول  يوجب على  ذف األمة لاعة 

وياهى عاه إال رسول هللا صحلى هللا عليحه وسحل   أحد ب ياه في كل ما ي مر به

حتى كاب صديق األمة وأفءلها ب د نبيها يقول : ألي وني ما أل   هللا فإذا 

 عصي  هللا فال لاعة لي عليك  . 

واتفقوا كله  على أنه ليس أحد م صوما في كحل محا يح مر بحه وياهحى عاحه إال 

احد من األئمة : كل أحد من رسول هللا صلى هللا عليه وسل  ولهذا قال يير و

 الااس يؤخذ من قوله ويترك إال رسول هللا صلى هللا عليه وسل  . 

و ؤالء األئمة األرب ة ر ي هللا عاه  قد نهوا الااس عن تقليد   في كل محا 

يقولونه وذلك  و الواجب عليه  ; فقال أبو حايفة :  ذا رأيي و ذا أحسن ما 

بلااف ولهحذا لمحا اجتمحس أفءحل أصحاابه أبحو رأي  ; فمن جاء برأل خير ماه ق
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يوسححف بمالححك فسحح له عححن مسحح لة الصححاع ; وصححدقة الخءححراوا  ; ومسحح لة 

األجااس ; ف خبرف مالك بما تدل عليه الساة في ذلك فقال : رج   إلى قولحك 

يححا أبححا عبححد هللا ولححو رأا صححاحبي مححا رأيحح  لرجححس إلححى قولححك كمححا رج حح  . 

شر أصيب وأخرئ فاعر وا قولي على الكتحاق ومالك كاب يقول : إنما أنا ب

 والساة أو كالما  ذا م ااف . 

والشاف ي كاب يقحول : إذا صحح الاحديث فا حربوا بقحولي الاحائج وإذا رأيح  

 الاجة مو وعة على الرريق فهي قولي . 

وفي مختصحر المزنحي لمحا ذكحر أنحه اختصحرف محن محذ ب الشحاف ي لمحن أراق 

نهيحه عحن تقليحدف وتقليحد ييحرف محن ال لمحاء .  م رفة مذ بحه قحال : محس إعالمحه

واإلمححام أحمححد كححاب يقححول : ال تقلححدوني وال تقلححدوا مالكححا وال الشححاف ي  وال 

 الثورل وت لموا كما ت لماا . 

وكاب يقول : محن قلحة علح  الرجحل أب يقلحد قياحه الرجحال وقحال : ال تقلحد قياحك 

 الرجال فإنه  لن يسلموا من أب ي لروا . 

ي الصايح عن الابي صلى هللا عليه وسل  أنه قال : } من يحرق هللا وقد ثب  ف

به خيرا يفقهه في الدين { وال م ذلك أب من ل  يفقهه هللا في الدين ل  يرق بحه 

 خيرا فيكوب التفقه في الدين فر ا . 
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والتفقه في الدين : م رفة األحكام الشرعية ب قلتها السحم ية . فمحن لح  ي حرف 

ها في الدين لكن من الاحاس محن قحد ي جحز عحن م رفحة األقلحة ذلك ل  يكن متفق

التفصيلية في جميس أمورف فيسقج عاه ما ي جز عن م رفته ال كحل محا ي جحز 

 عاه من التفقه ويلزمه ما يقدر عليه . 

وأما القاقر على االستدالل ; فقيحل : ياحرم عليحه التقليحد مرلقحا وقيحل : يجحو  

كما إذا  ام الوقح  عحن االسحتدالل و حذا  مرلقا وقيل : يجو  عاد الااجة ;

 القول أعدل األقوال . 

واالجتهاق ليس  و أمرا واحدا ال يقبل التجزل واالنقسام بل قد يكوب الرجحل 

مجتهدا في فن أو بحاق أو مسح لة قوب فحن وبحاق ومسح لة وكحل أححد فاجتهحاقف 

لين باسب وس ه فمن نظر في مس لة تاا ع ال لماء فيها ورأا محس أححد القحو

نصوصا ل  ي ل  لها م ار ا ب حد نظحر مثلحه فهحو بحين أمحرين :  إمحا أب يتبحس 

قول القائل اآلخر لمجرق كونحه اإلمحام الحذل اشحت ل علحى مذ بحه ; ومثحل  حذا 

لححيس باجححة شححرعية بححل مجححرق عححاقة ي ار ححها عححاقة ييححرف واشححت ال علححى 

الدالة  مذ ب إمام آخر . وإما أب يتبس القول الذل ترجح في نظرف بالاصوص

عليه وحيائذ فتكوب موافقته إلمام يقاوم ذلحك اإلمحام وتبقحى الاصحوص سحالمة 

في حقه عن الم ارض بال مل فهذا  و الذل يصلح . وإنما تازلاا  ذا التازل 

ألنححه قححد يقححال : إب نظححر  ححذا قاصححر ولححيس اجتهححاقف قائمححا فححي  ححذف المسحح لة ; 
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الجتهاق التام الذل ي تقد م ه لء ف آلة االجتهاق في حقه . أما إذا قدر على ا

أب القول اآلخر ليس م ه ما يدفس به الاص فهذا يجب عليه اتبحاع الاصحوص 

وإب ل  يف ل كاب متب ا للظحن ومحا تهحوا األنفحس وكحاب محن أكبحر ال صحاة هلل 

ولرسوله بخالف من يقول : قحد يكحوب للقحول اآلخحر حجحة راجاحة علحى  حذا 

: قححد قححال هللا ت ححالى : } فححاتقوا هللا مححا  الححاص وأنححا ال أعلمهححا فهححذا يقححال لححه

استر ت  { وقال الابي صلى هللا عليه وسل  : } إذا أمرتك  ب مر ف توا ماه ما 

استر ت  { والذل تستري ه من ال ل  والفقه في  ذف المس لة قحد قلحك علحى أب 

 ذا القول  و الراجح ف ليك أب تتبس ذلك ثح  إب تبحين لحك فيمحا ب حد أب للحاص 

ا راجاا كاب حكمك في ذلك حك  المجتهد المسحتقل إذا ت يحر اجتهحاقف م ار 

وانتقال اإلنساب من قول إلى  قول ألجل ما تبين له من الاق  و ماموق فيحه 

بخالف إصحرارف علحى قحول ال حجحة م حه عليحه وتحرك القحول الحذل و حا  

حجته أو االنتقال عن قول إلى قول لمجرق عحاقة واتبحاع  حوا فهحذا محذموم . 

ال سححيما إذا كححاب قححد رواف  -إذا كححاب اإلمححام المقلححد قححد سححمس الاححديث وتركححه و

فمثل  ذا وحدف ال يكوب عذرا في ترك الاص فقد بياا فيما كتباحاف فحي  -أيءا 

" رفس المالم عن األئمة األعالم " ناو عشرين عذرا لألئمة في ترك ال محل 

ر وأمححا ناححن بححب م الاححديث وبياححا أنهحح  ي ححذروب فححي التححرك لتلححك األعححذا

فم ذوروب في تركها لهذا القول . فمن ترك الاديث العتقاقف أنحه لح  يصحح ; 
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أو أب راويه مجهول وناو ذلك ; ويكوب ييرف قد عل  صحاته وثقحة راويحه : 

فقد  ال عذر ذلك في حق  ذا ومن ترك الاحديث العتقحاقف أب ظحا ر القحرآب 

تبحين لخخحر أب ظحا ر يخالفه ; أو القياس ; أو عمحل لحب م األمصحار ; وقحد 

القرآب ال يخالفه ; وأب نص الاحديث الصحايح مقحدم علحى الظحوا ر ; ومقحدم 

على القياس وال مل : ل  يكن عذر ذلحك الرجحل عحذرا فحي حقحه ; فحإب ظهحور 

المدارك الشرعية لألذ اب وخفاء ا عاهحا أمحر ال ياءحبج لرفحاف ال سحيما إذا 

ل به المهحاجروب واألنصحار أ حل كاب التارك للاديث م تقدا أنه قد ترك ال م

المدياة الابوية ويير حا الحذين يقحال : إنهح  ال يتركحوب الاحديث إال العتقحاق   

أنه ماسوخ أو م ارض براجح وقد بلح  محن ب حدف أب المهحاجرين  واألنصحار 

ل  يتركوف بل عمل به لائفة ماه  ; أو من سم ه ماه  ; وناو ذلك مما يقحد  

إذا قيل لهذا المستهدل المسترشد : أنح  أعلح  أم في  ذا الم ارض للاص . و

اإلمام الفالني ؟ كان   ذف م ار ة فاسدة ; ألب اإلمام الفالني قد خالفحه فحي 

 ذف المسح لة محن  حو نظيحرف محن األئمحة ولسح  أعلح  محن  حذا وال  حذا ولكحن 

نسححبة  ححؤالء إلححى األئمححة [ كاسححبة و أبححي بكححر وعمححر وعثمححاب وعلححي وابححن 

 اذ وناحو   إلحى األئمحة وييحر   فكمحا أب  حؤالء الصحاابة مس وق وأبي وم

ب ءححه  لححب م أكفححاء فححي مححوارق الاححزاع ; وإذا تاححا عوا فححي شححيء رقوا مححا 

تاا عوا فيه إلى هللا والرسول وإب كحاب ب ءحه  قحد يكحوب أعلح  فحي موا حس 
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أخححر : فكححذلك مححوارق الاححزاع بححين األئمححة وقححد تححرك الاححاس قححول عمححر وابححن 

تححيم  الجاححب وأخححذوا بقححول مححن  ححو قونهمححا كحح بي موسححى  مسحح وق فححي مسحح لة

األشحح رل وييححرف لمححا احححتب بالكتححاق والسححاة وتركححوا قححول عمححر فححي قيححة 

األصابس وأخذوا بقول م اوية لما كاب م ه من الساة أب الابي صلى هللا عليه 

وسل  قال : "  ذف و ذف سحواء " . وقحد كحاب ب حم الاحاس ياحاظر ابحن عبحاس 

له : قحال أبحو بكحر وعمحر فقحال ابحن عبحاس : يوشحك أب تاحزل  في المت ة فقال

عليك  حجارة من السماء أقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسحل  وتقولحوب 

قال أبو بكر وعمر ؟ .  وكذلك ابن عمر لما س لوف عاها فح مر بهحا ف ار حوا 

محر بقول عمر فتبين له  أب عمر ل  يرق ما يقولونه ف لاوا عليحه فقحال لهح  : أ

رسول هللا صلى هللا عليه وسل  أحق أب يتبس أم أمر عمر ؟ مس عل  الااس أب 

أبا بكر وعمر أعل  ممن  و فوم ابن عمر وابن عباس . ولو فتح  حذا البحاق 

لوجب أب ي حرض عحن أمحر هللا ورسحوله ويبقحى كحل إمحام فحي أتباعحه بمازلحة 

ه محا عحاق هللا بحه الابي صلى هللا عليه وسل  فحي أمتحه و حذا تبحديل للحدين يشحب

الاصحححارا فحححي قولحححه : } اتخحححذوا أحبحححار   ور بحححانه  أربابحححا محححن قوب هللا 

والمسيح ابحن محري  ومحا أمحروا إال لي بحدوا إلهحا واححدا ال إلحه إال  حو سحباانه 

 عما يشركوب { وهللا سباانه وت الى أعل  والامد هلل وحدف .
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ج  الدين بحن حمحداب : أب يشر  ما ذكرف نابن تيمية وسئل شيخ اإلسالم  - 3

 من التزم مذ با أنكر عليه مخالفته ب ير قليل وال تقليد أو عذر آخر ؟ .

ف جحاق :  ححذا يححراق بححه شححيئاب : أحححد ما : أب محن التححزم مححذ با م ياححا ثحح  ف ححل 

خالفه من يير تقليد ل ال  آخر أفتاف ; وال استدالل بدليل يقتءي خحالف ذلحك 

له ; فإنه يكوب متب ا لهواف وعامال ب يحر ومن يير عذر شرعي يبيح له ما ف 

اجتهاق وال تقليد فاعال للمارم ب ير عذر شحرعي فهحذا ماكحر . و حذا الم احى 

 و الذل أورقف الشيخ نج  الدين وقد نص اإلمام أحمد وييرف علحى أنحه لحيس 

ألحد أب ي تقد الشيء واجبا أو حراما ث  ي تقدف يير واجب وال حرام بمجرق 

كوب لالبا لشف ة الجوار في تقد ا أنها حق له ث  إذا للب  ماه  واف مثل أب ي

شف ة الجوار اعتقد ا أنها ليس  ثابتة أو مثل من ي تقحد إذا كحاب أخحا محس جحد 

أب اإلخوة تقاس  الجد فإذا صار جدا مس أخ اعتقد أب الجد ال يقاس  اإلخوة أو 

ذ المختلف فيحه إذا كاب له عدو يف ل ب م األمور المختلف فيها كشرق الابي

ول ب الشررنب  وحءور السماع أب  ذا ياب ي أب يهجحر وياكحر عليحه فحإذا 

ف ل ذلك صديقه اعتقد ذلك من مسائل االجتهاق التي ال تاكر فمثل  ذا ممكن 

في اعتقاقف حل الشيء وحرمتحه ووجوبحه وسحقوله باسحب  حواف  حو محذموم 

ذا ال يجحو  . بخروجه خارج عن ال دالحة وقحد نحص أحمحد وييحرف علحى أب  ح

وأما إذا تبين لحه محا يوجحب رجاحاب قحول علحى قحول إمحا باألقلحة المفصحلة إب 
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كاب ي رفها ويفهمها وإما ب ب يرا أحد رجلين أعل  بتلك المسح لة محن اآلخحر 

و و أتقى هلل فيما يقوله فيرجس عحن قحول إلحى قحول لمثحل  حذا فهحذا يجحو  بحل 

ابحن حمحداب : المحراق بحه  يجب وقد نحص اإلمحام أحمحد علحى ذلحك . ومحا ذكحرف

القس  األول ; ولهذا قال : من التزم محذ با أنكحر عليحه مخالفتحه ب يحر قليحل أو 

تقليد أو عذر شرعي فدل على أنه إذا خالفه لدليل فتبين له بالقول الحراجح أو 

تقليد يسوغ له أب يقلد في خالفه ; أو عذر شرعي أبا  الماظور الحذل يبحا  

ر عليحه . و احا مسح لة ثانيحة قحد يظحن أنحه أراق حا ولح  بمثل ذلحك ال حذر لح  ياكح

يرق ا لكاا نتكل  على تقدير إراقتهحا و حو أب محن التحزم محذ با لح  يكحن لحه أب 

ياتقل عاه  قاله ب م أصااق أحمد وكذلك يير  حذا محا يحذكرف ابحن حمحداب 

أو ييرف ; يكوب مما قاله ب م أصاابه وإب ل  يكن ماصوصحا عاحه وكحذلك 

كتب أصااق الشاف ي ومالك وأبي حايفحة كثيحر ماحه يكحوب ممحا ما يوجد في 

ذكححرف ب ححم أصححاابه  ولححيس ماصوصححا عححاه  ; بححل قححد يكححوب الماصححوص 

عاه  خالف ذلك . وأصل  ذف المسح لة أب ال حامي  حل عليحه أب يلتحزم محذ با 

م ياححا ي خححذ ب زائمححه ورخصححه ؟ فيححه وجهححاب ألصححااق أحمححد و مححا وجهححاب 

ر مححن  ححؤالء و ححؤالء ال يوجبححوب ذلححك والححذين ألصححااق الشححاف ي والجمهححو

يوجبونه يقولوب : إذا التزمه ل  يكن له أب يخرج عاه ما قام ملتزما له أو محا 

لحح  يتبححين لححه أب ييححرف أولححى بححااللتزام ماححه . وال ريححب أب التححزام المححذا ب 
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والخححروج عاهححا إب كححاب ل يححر أمححر قياححي مثححل : أب يلتححزم مححذ با لاصححول 

أو جحاف وناحو ذلحك : فهحذا ممحا ال يامحد عليحه بحل يحذم  يرض قنيول من مال

عليه في نفس األمر ; ولو كاب ما انتقل إليه خيرا مما انتقل عاه و و بمازلة 

من ال يسل  إال ل رض قنيول أو يهاجر من مكة إلى المدياة المرأة يتزوجها 

أو قنيا يصحيبها وقحد كحاب فحي  محن الابحي صحلى هللا عليحه وسحل  رجحل  حاجر 

رأة يقال لها أم قيس فكاب يقال لحه : مهحاجر أم قحيس فقحال الابحي صحلى هللا الم

عليححه وسححل  علححى المابححر فححي الاححديث الصححايح : } إنمححا األعمححال  بالايححا  ; 

وإنما لكل امرئ ما نوا فمن كان   جرته إلى هللا ورسوله فهجرتحه إلحى هللا 

ا فهجرتحه إلحى ورسوله ومن كان   جرته إلى قنيا يصيبها أو امرأة يتزوجهح

ما  اجر إليه { . وأما إب كاب انتقاله من مذ ب إلى محذ ب ألمحر قياحي مثحل 

أب يتبين رجااب قول على قول فيرجس إلى القول الحذل يحرا أنحه أقحرق إلحى 

هللا ورسوله : فهو مثاق على ذلك ; بل واجب على كل أحد إذا تبين لحه حكح  

حدا في مخالفة هللا ورسحوله فحإب هللا ورسوله في أمر أال ي دل عاه وال يتبس أ

هللا فرض لاعة رسوله صلى هللا عليه وسل  على كل أحد في كل حال وقال 

ت الى : } فال وربك ال يؤماوب حتى ياكموك فيمحا شحجر بيحاه  ثح  ال يجحدوا 

في أنفسه  حرجا مما قءي  ويسلموا تسليما { وقال ت حالى : } قحل إب كاحت  

هللا وي فر لك  ذنوبك  { وقال ت الى : } وما كاب تابوب هللا فاتب وني ياببك  
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لمؤمن وال مؤماة إذا قءى هللا ورسوله أمرا أب يكوب له  الخيرة من أمر   

{ . وقد صحاف اإلمحام أحمحد كتابحا فحي لاعحة الرسحول صحلى هللا عليحه وسحل  

و ذا متفق عليه بين أئمة المسلمين فراعحة هللا ورسحوله وتاليحل محا حللحه هللا 

ه وتاححري  مححا حرمححه هللا ورسححوله وإيجححاق مححا أوجبححه هللا ورسححوله : ورسححول

واجب على جميس الثقلين : اإلنس والجن واجب على  كل أحد في كل حال : 

سرا وعالنية لكحن لمحا كحاب محن األحكحام محا ال ي رفحه كثيحر محن الاحاس رجحس 

راقف الااس في ذلك إلى من ي لمه  ذلك ; ألنه أعل  بما قاله الرسول وأعل  بم

ف ئمة المسلمين الذين اتب و   وسائل ولرم وأقلة بين الااس وبحين الرسحول 

يبل ونه  ما قاله ويفهمونه  مراقف باسب اجتهاق   واستراعته  وقحد يخحص 

هللا  ذا ال ال  من ال لح  والفهح  محا لحيس عاحد اآلخحر وقحد يكحوب عاحد ذلحك فحي 

لى : } وقاوق وسحليماب مس لة أخرا من ال ل  ما ليس عاد  ذا . وقد قال ت حا

إذ ياكمححاب فححي الاححرف إذ نفشحح  فيححه يححا  القححوم وكاححا لاكمهحح  شححا دين { } 

ففهماا ا سحليماب وكحال آتياحا حكمحا وعلمحا { فهحذاب نبيحاب كريمحاب حكمحا فحي 

قءية واحدة ; فخص هللا أحد ما بحالفه  ; وأثاحى علحى كحل ماهمحا . وال لمحاء 

حكححام كاجتهححاق المسححتدلين علححى جهححة ورثححة األنبيححاء واجتهححاق ال لمححاء فححي األ

الك بححة ; فححإذا صححلى أرب ححة أنفححس كححل واحححد مححاه  برائفححة إلححى أربححس جهححا  

العتقحاق   أب القبلححة  اححاك : فححإب صححالة األرب حة صححاياة والححذل صححلى إلححى 
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جهة الك بة واحد و و المصيب الذل له أجراب كما فحي الصحايح عحن الابحي 

اجتهحد الاحاك  ف صحاق فلحه أجحراب وإب  صلى هللا عليه وسحل  أنحه قحال : } إذا

اجتهححد ف خرحح  فلححه أجححر { . وأكثححر الاححاس إنمححا التزمححوا المححذا ب بححل األقيححاب 

باك  ما تبين له   فإب اإلنساب ياش  على قين أبيحه أو سحيدف أو أ حل بلحدف كمحا 

يتبس . الرفل فحي الحدين أبويحه وسحابيه وأ حل بلحدف ثح  إذا بلح  الرجحل ف ليحه أب 

 ورسوله حيحث كانح  وال يكحوب ممحن إذا قيحل لهح  اتب حوا محا يقصد لاعة هللا

أنزل هللا قالوا : بل نتبس ما ألفياا عليه آباءنا فكل من عحدل عحن اتبحاع الكتحاق 

والسححاة ولاعححة هللا والرسححول إلححى عاقتححه وعححاقة أبيححه وقومححه فهححو مححن أ ححل 

ئل الاحق الجا لية المستاقين للوعيد . وكذلك من تبين له في مس لة من المسا

الذل ب ث هللا به رسوله ث  عدل عاه إلى عاقته فهو من أ ل الحذم وال قحاق . 

وأما من كاب عاجزا عن م رفة حك  هللا ورسوله وقد اتبحس فيهحا محن  حو محن 

أ ل ال لح  والحدين ولح  يتبحين لحه أب قحول ييحرف أرجحح محن قولحه فهحو مامحوق 

االسحتدالل وم رفحة محا  يثاق ال يذم على ذلك وال ي اقب وإب كاب قاقرا علحى

 و الراجح ; وتوقى ب م المسائل ف دل عن ذلك إلى التقليد فهو قحد اختلحف 

في محذ ب أحمحد الماصحوص عاحه . والحذل عليحه أصحاابه أب  حذا آثح  أيءحا 

و ححو مححذ ب الشححاف ي وأصححاابه وحكححي عححن مامححد بححن الاسححن وييححرف أنححه 

حكحى ب ءحه   حذا عحن يجو  له التقليد مرلقا وقيحل : يجحو  تقليحد األعلح  . و
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أحمد كما ذكرف أبو إساام في اللمس و حو يلحج علحى أحمحد ; فحإب أحمحد إنمحا 

يقححول :  ححذا فححي أصححاابه فقححج  علححى اخححتالف عاححه فححي ذلححك وأمححا مثححل مالححك 

والشاف ي وسفياب ; ومثل إساام بن را ويه وأبحي عبيحد فقحد نحص فحي ييحر 

أب يقلحد   وقحال : ال  مو س على أنه ال يجو  لل حال  القحاقر علحى االسحتدالل

تقلححدوني وال تقلححدوا مالكححا وال الشححاف ي وال الثححورل . وكححاب ياححب الشححاف ي 

ويثاي عليه وياب إساام ويثاي عليه ويثاي على مالحك والثحورل ويير محا 

من األئمة وي مر ال امي أب يستفتي إساام وأبا عبيد وأبا ثحور وأبحا مصح ب 

ثماب بن سح يد وإبحرا ي  الاربحي ; وياهى ال لماء من أصاابه ك بي قاوق وع

وأبي بكر األثرم وأبي  رعة ; وأبي حات  السجسحتاني ومسحل  وييحر   : أب 

 يقلدوا أحدا من ال لماء . ويقول : عليك  باألصل بالكتاق والساة .
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رحمه هللا : عحن االجتهحاق ; واالسحتدالل : ابن تيمية وسئل شيخ اإلسالم  – 4

 ؟ والتقليد ; واالتباع

 ف جاق : 

  أما التقليد البالل المذموم فهو : قبول قول ال ير بال حجة قال هللا ت الى :

} وإذا قيل له  اتب وا ما أنزل هللا قالوا بل نتبس ما ألفياا عليه آباءنا أولو كحاب 

آباؤ   ال ي قلحوب شحيئا وال يهتحدوب { فحي البقحرة وفحي المائحدة وفحي لقمحاب } 

   { وفي الزخرف : } قال أولو جئتك  ب  حدا ممحا أولو كاب الشيراب يدعو

وجدت  عليه آباءك  { وفي الصحافا  : } إنهح  ألفحوا آبحاء    حالين { } فهح  

على آثحار   يهرعحوب { وقحال : } يحوم تقلحب وجحو ه  فحي الاحار يقولحوب يحا 

ليتاا أل احا هللا وأل احا الرسحول { } وقحالوا رباحا إنحا أل احا سحاقتاا وكبراءنحا 

ا السبيل { اآليحا  . وقحال : } إذ تبحرأ الحذين اتب حوا محن الحذين اتب حوا ف  لون

ورأوا ال ححذاق وتقر حح  بهحح  األسححباق { وقححال : } فيقححول الءحح فاء للححذين 

استكبروا إنا كاا لك  تب ا فهل أنت  م اوب عاا نصحيبا محن الاحار { وفحي اآليحة 

   كاملة يوم األخرا : } من عذاق هللا من شيء { وقال : } لياملوا أو ار

القيامة ومن أو ار الذين يءلونه  ب ير علح  { . فهحذا االتبحاع والتقليحد الحذل 

ذمه هللا  و اتباع الهوا إما لل اقة والاسب كاتباع اآلباء وإما للرئاسة كاتباع 

األكححابر والسححاقة والمتكبححرين فهححذا مثححل تقليححد الرجححل ألبيححه أو سححيدف أو ذل 
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قل بافسحه و حو الصح ير : فحإب قياحه قيحن أمحه سلرانه و ذا يكوب لمن لح  يسحت

فإب فقد  فدين ملكه وأبيه : فحإب فقحد كحاللقيج فحدين المتحولي عليحه و حو أ حل 

البلد الذل  و فيه ف ما إذا بلح  وأعحرق لسحانه فإمحا شحاكرا وإمحا كفحورا . وقحد 

بحين هللا أب الواجححب اإلعححراض عحن  ححذا التقليححد إلححى اتبحاع مححا أنححزل هللا علححى 

إنه  حجة هللا التي أعذر بها إلى خلقه . والكالم في التقليد في شيئين رسله ; ف

: في كونه حقا ; أو بالال محن جهحة الداللحة . وفحي كونحه مشحروعا ; أو ييحر 

مشروع من جهة الاك  . أمحا األول فحإب التقليحد المحذكور ال يفيحد علمحا ؟ فحإب 

ا و حو ال ي لح  المقلد يجو  أب يكوب مقلحدف مصحيبا : ويجحو  أب يكحوب مخرئح

أمصيب  و أم مخرحئ ؟ فحال تاصحل لحه ثقحة وال لم نياحة فحإب علح  أب مقلحدف 

مصيب  كتقليد الرسول أو أ ل اإلجماع فقد قلدف باجة و حو ال لح  ب نحه عحال  

وليس  و التقليد المذكور و ذا التقليد واجب ; لل لح  بح ب الرسحول م صحوم ; 

حيحث يجحو  فهحو بمازلحة اتبحاع  وأ ل اإلجماع م صوموب . وأما تقليد ال ال 

األقلة المت لبحة علحى الظحن . كخبحر الواححد والقيحاس ; ألب المقلحد ي لحب علحى 

ظاه إصابة ال ال  المجتهد كما ي لب على ظاه صدم المخبر لكحن بحين اتبحاع 

الراول والرأل فرم يذكر إب شاء هللا فحي مو حس آخحر . فحإب اتبحاع الحراول 

ر بحه : بخحالف الحرأل فإنحه يمكحن أب ي لح  محن واجب ألنه انفرق ب لح  محا أخبح

حيث عل  وألب يلج الرواية ب يد ; فإب  برها سهل ; ولهذا نقل عن الاساء 
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وال امة بخالف يلج الرأل فإنه كثير ; لدقة لرقه وكثرتها و ذا  و ال رف 

لمححن يجححو  قبححول الخبححر مححس إمكححاب مراج ححة المخبححر عاححه وال يجححو  قبححول 

فحة الحدليل . وأمحا ال حرف األول فمتفحق عليحه بحين أ حل الم اى مس إمكحاب م ر

ال ل  ; ولهذا يوجبوب اتباع الخبر وال يوجب أحد تقليد ال ال  على محن أمكاحه 

االستدالل وإنما يختلفوب في جوا ف ; ألنه يمكاه أب ي ل  من حيث علح  فهحذف 

جملححة .  وأمححا تفصححيلها فاقححول : الاححاس فححي االسححتدالل والتقليححد علححى لرفححي 

نقححيم مححاه  مححن يوجححب االسححتدالل حتححى فححي المسححائل الدقيقححة : أصححولها 

وفروعها على كل أحد . وماه  من يارم االستدالل في الدقيق على كل أححد 

 و ذا في األصول والفروع وخيار األمور أوسالها .
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رحمه هللا  ل يسوغ تقليحد  حؤالء األئمحة : ابن تيمية وسئل شيخ اإلسالم  - 5

بن أبي سحليماب وابحن المبحارك وسحفياب الثحورل واألو اعحي وقحد قحال كاماق 

 ححؤالء ال يلتفحح  إلححيه  .  -أعاححي  ححؤالء األئمححة المححذكورين  -عححاه  رجححل 

 فصاحب  ذا الكالم ما حكمه ؟ .

ف جاق : وأما األئمة المذكوروب فمن ساقا  أئمة اإلسالم ; فإب الثورل إمام 

أقرانحه كحابن أبحي ليلحى والاسحن بحن أ ل ال رام و و عاحد أكثحر   أجحل محن 

صالح بن حي وأبي حايفة وييرف وله مذ ب بام إلى اليوم بح رض خراسحاب 

. واألو اعي إمام أ ل الشحام ومحا  الحوا علحى مذ بحه إلحى المائحة الراب حة بحل 

أ ل الم رق كانوا على مذ بحه قبحل أب يحدخل إلحيه  محذ ب مالحك وحمحاق بحن 

ومحس  حذا فهحذا القحول  حو قحول أحمحد بحن   أبي سليماب  حو شحيخ أبحي حايفحة .

حابل وإسحاام بحن را ويحه ويير محا . ومذ بحه بحام إلحى اليحوم و حو محذ ب 

قاوق بن علي وأصاابه . ومذ به  بام إلى اليوم فل  يجمس الااس اليحوم علحى 

خححالف  ححذا القححول ; بححل القححائلوب بححه كثيححر فححي المشححرم والم ححرق لححيس فححي 

المجتهححدين بححين شححخص وشححخص . فمالححك  الكتححاق والسححاة فححرم فححي األئمححة

والليث بن سح د واألو اعحي والثحورل :  حؤالء أئمحة فحي  محانه  وتقليحد كحل 

ماه  كتقليد اآلخر ; ال يقول مسل  إنه يجو  تقليد  ذا قوب  ذا ولكن من ماس 

من تقليد أحد  ؤالء في  ماناحا فإنمحا يما حه ألححد شحيئين . ه أححد ما اعتقحاقف 
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رف محذا به  وتقليحد الميح  فيحه نحزاع مشحهور . فمحن ما حه أنه ل  يبق من ي ح

قال  ؤالء موتى ومن سويه قال ال بد أب يكوب في األحياء من ي حرف قحول 

المي  . و ه الثاني أب يقول : اإلجماع اليوم قد ان قد علحى خحالف  حذا القحول 

وياباي ذلك على مس لة م روفة في أصول الفقحه و حي أب الصحاابة محثال أو 

من أ ل األعصار إذا اختلفوا في مس لة على قولين ث  أجمس التاب وب  يير  

أو أ ل ال صر الثاني على أحد ما فهل يكوب  ذا إجماعا يرفس ذلك الخالف 

؟ وفي المس لة نزاع مشهور في مذ ب أحمد وييرف من ال لماء . فمن قحال : 

عتقحد أب إب مس إجمحاع أ حل ال صحر الثحاني ال يسحوغ األخحذ بحالقول اآلخحر وا

أ ل ال صر أجم وا على ذلك يركب من  ذين  االعتقاقين الماس . ومن علح  

أب الخححالف القححدي  حكمححه بححام ; ألب األقححوال ال تمححو  بمححو  قائلهححا : فإنححه 

يسححوغ الححذ اق إلححى القححول اآلخححر للمجتهححد الححذل وافححق اجتهححاقف وأمححا التقليححد 

أيءححا فححي مححذ ب  فياباححي علححى مسحح لة تقليححد الميحح  وفيهححا قححوالب مشححهوراب

 الشاف ي وأحمد ويير ما . 

وأما إذا كاب القول الذل يقول بحه  حؤالء األئمحة أو ييحر   قحد قحال بحه ب حم 

ال لماء الباقية محذا به  فحال ريحب أب قولحه مؤيحد بموافقحة  حؤالء وي تءحد بحه 

ويقابل بهؤالء من خالفه من أقرانه  : فيقابل بالثورل واألو اعحي أبحا حايفحة 
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إذ األمة متفقة على أنه إذا اختلف مالحك واألو اعحي والثحورل وأبحو ومالكا ; 

 حايفة ل  يجز أب يقال قول  ذا  و صواق قوب  ذا إال باجة . وهللا أعل  .
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 رحمه هللا : شيخ اإلسالم ابن تيمية وقال  - 6

ه الذل عليه األئمة األرب ة وسائر أئمة ال لح  أنحه لحيس علحى أححد وال شحرع لح

التزام قول شحخص م حين فحي كحل محا يوجبحه ويارمحه ويبياحه إال رسحول هللا 

صلى هللا عليه وسحل  ; لكحن محاه  محن يقحول : علحى المسحتفتي أب يقلحد األعلح  

األروع ممن يمكاه استفتاؤف . وماه  من يقول : بل يخير بحين المفتحين ، وإذا 

باسحب تمييحزف فحإب  كاب له نوع تمييز فقد قيل : يتبس أل القولين أرجح عاحدف

 ححذا أولححى مححن التخييححر المرلححق . وقيححل : ال يجتهححد إال إذا صححار مححن أ ححل 

االجتهحححاق . واألول أشحححبه . فحححإذا تحححرجح عاحححد المسحححتفتي أححححد القحححولين : إمحححا 

لرجاحاب قليلحه باسحب تمييحزف وإمحا لكحوب قائلحه أعلح  وأروع : فلحه ذلححك وإب 

 خالف قوله المذ ب .
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رحمه هللا : من صار إلحى قحول مقلحدا لقائلحه الم ابن تيمية شيخ اإلسوقال  - 7

ل  يكن له أب ياكر على من صار إلى القول اآلخر مقلدا لقائله ; لكن إب كحاب 

مححس أحححد ما حجححة شححرعية وجححب االنقيححاق للاجححب الشححرعية إذا ظهححر . وال 

يجو  ألحد أب يحرجح قحوال علحى قحول ب يحر قليحل ، وال يت صحب لقحول علحى 

قائل على قائل ب ير حجة ; بل من كاب مقلدا لحزم حكح  التقليحد ; فلح  قول وال 

يرجح ; ول  يزيحف ; ولح  يصحوق ; ولح  يخرحئ : ومحن كحاب عاحدف محن ال لح  

والبياب ما يقوله سمس ذلك ماه فقبل ما تبين أنحه ححق ورق محا تبحين أنحه بالحل 

ااس في قوا ووقف ما ل  يتبين فيه أحد األمرين . وهللا ت الى قد فاو  بين ال

 األذ اب كما فاو  بياه  في قوا األبداب . 

 

 المصدر : مجموع فتاوا شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا
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 تَْقِليُد اْلُمْجتَِهدِ 

 ] مبحث من الموسوعة الفقهية الكويتية [

 ِ ي  حة    َك َْخحِذ اْل َحام ِ ُجوُع التَّْقِليدُ قَبُوُل قَْوِل اْل َْيِر ِمْن َيْيِر ُحجَّ ِمحْن اْلُمْجتَِهحِد فَحالرو

ْجَماعِ لَحْيَس  ُجوُع إلَى اإْلِ ُ َعلَْيِه َوَسلََّ  لَْيَس تَْقِليدًا   َوالرو ِ َصلَّى َّللاَّ إلَى قَْوِل الاَّبِي 

ةُ فِي نَْفِسِه .   تَْقِليدًا َكذَِلَك   أِلَبَّ ذَِلَك ُرُجوٌع إلَى َما ُ َو اْلُاجَّ

 ُحْكُ  التَّْقِليِد : 

حدُ لَحْيَس فَِقيًهحا   فَحإِبَّ اْلِفْقحهَ  أَْ ُل التَّْقِليحِد لَْيُسحوا َلبَقَحةً ِمحْن َلبَقَحاِ  اْلفُقََهحاِء   فَاْلُمقَل ِ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّ  َوالتَّْقِليدُ َمْذُموٌم   َوُ َو فِي اْلَاِقيقَِة  ِ َصلَّى َّللاَّ َمْمدُوٌ  فِي َكاَلِم الاَّبِي 

 ِصيِر . نَْوٌع ِمْن التَّقْ 

 ُحْكُ  التَّْقِليِد فِي اْل َقَائِِد :  -أ 

ِ تَ َححالَى  التَّْقِليححدُ اَل يَُجححوُ  ِعْاححدَ ُجْمُهححوِر اأْلُُصححوِلي ِيَن فِححي اْل َقَائِححِد   َكُوُجححوِق َّللاَّ

 ُ  َعلَْيحِه َوَوْحدَانِي ِتِِه َوُوُجوِق إْفَراِقِف بِاْلِ بَحاقَةِ   َوَمْ ِرفَحِة ِصحْدِم َرُسحوِلِه َصحلَّى َّللاَّ

ل إلَحى  ِايحِ َوالتَّفَكوِر َوالتَّدَبوِر اْلُمحَؤق ِ َوَسلََّ  فاََل بُدَّ فِي ذَِلَك ِعْادَُ ْ  ِمْن الاََّظِر الصَّ

 َ حا يُْاحتَبو بِحِه ِلحذَِلَك أَبَّ َّللاَّ اْلِ ْلِ  َوإِلَى ُلَم ْنِياَحِة اْلقَْلحِب   َوَمْ ِرفَحِة أَِقلَّحِة ذَِلحَك . َوِممَّ

الَى ذَمَّ التَّْقِليحدَ فِحي اْل َِقيحدَةِ بِِمثْحِل قَْولحه تَ َحالَى : } بَحْل قَحالُوا إنَّحا َوَجحْدنَا آبَاَءنَحا تَ َ 

ا نََزَل قَْوله تَ َالَى : } إبَّ فِي َخْلحِق  ة  َوإِنَّا َعلَى آثَاِرِ ْ  ُمْهتَدُوَب {   َولَمَّ َعلَى أُمَّ
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اللَّْيِل َوالاََّهاِر آَليَا   أِلُوِلي اأْلَْلبَاِق { قَاَل الاَّبِيو السََّمَواِ  َواأْلَْرِض َواْختاَِلِف 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّ  : } لَقَْد نََزلَْ  َعلَيَّ اللَّْيلَةَ آيَةٌ . َوْيٌل ِلَمْن قََرأََ ا َولَْ  يَتَفَكَّْر  َصلَّى َّللاَّ

َر ُ َعلَى ُمقَلَِّدِف   َويَُجوُ  َعلَْيِه أَْب يَُكوَب فِيَها { . َوأِلَبَّ اْلُمقَل ِدَ فِي ذَِلَك يَُجوُ  اْلخَ 

َكاِذبًا فِي إْخبَاِرِف   َواَل يَْكِفي التَّْ ِويُل فِي ذَِلحَك َعلَحى ُسحُكوِب الحاَّْفِس إلَحى ِصحْدِم 

اْلُمقَلَّحححِد   إْذ َمحححا اْلفَحححْرُم بَحححْيَن ذَِلحححَك َوبَحححْيَن ُسحححُكوِب أَْنفُحححِس الاََّصحححاَرا َواْليَُهحححوِق 

اْلُمْشِرِكيَن الَِّذيَن قَلَّدُوا أَْساَلفَُهْ  َوَسَكاَْ  قُلُوبُُهْ  إلَى َما َكاَب َعلَْيحِه آبَحاُؤُ ْ  ِمحْن وَ 

ُ َعلَْيِهْ  ذَِلَك . َوذََ َب بَْ ُم اْلفُقََهاِء إلَى َجحَواِ  ااِلْكتِفَحاِء بِالتَّْقِليحِد  قَْبُل   فَ َاَق َّللاَّ

ذَِلَك إلَى الظَّاِ ِريَِّة . ثُح َّ ِعْاحدَ اْلُجْمُهحوِر يُْلَاحُق بِاْل َقَائِحِد فِحي  فِي اْل َقَائِِد   َونُِسبَ 

ححُروَرةِ   فَححاَل تَْقِليححدَ فِيححِه   أِلَبَّ اْلِ ْلححَ  بِححِه  يِن بِالءَّ َ ححذَا اأْلَْمححِر ُكححلو َمححا ُعِلححَ  ِمححْن الححد ِ

ْجَماعِ   َوِمْن ذَِلَك اأْلَ  ْساَلِم اْلَخْمَسِة . يَْاُصُل بِالتََّواتُِر َواإْلِ  ْخذُ بِ َْرَكاِب اإْلِ

 ُحْكُ  التَّْقِليِد فِي اْلفُُروعِ :  -ق 

اُْختُِلَف فِي التَّْقِليِد فِي اأْلَْحَكاِم الشَّْرِعيَِّة اْل ََمِليَِّة َيْيَر َما تَقَدََّم ِذْكُرفُ َعلَى َرأْيَحْيِن 

 : 

ُل : َجحححَواُ  التَّْقِليحححِد فِيَهحححا َوُ ححح َو َرأُْل ُجْمُهحححوِر اأْلُُصحححوِلي ِيَن   قَحححالُوا : أِلَبَّ اأْلَوَّ

ا ُمْخِرٌئ ُمثَاٌق َيْيُر آثِ     فََجاَ  التَّْقِليحدُ فِيَهحا   بَحْل  ا ُمِصيٌب َوإِمَّ اْلُمْجتَِهدَ فِيَها إمَّ

ِ ذَِلَك   أِلَنَّهُ ُمَكلٌَّف بِاْل ََمِل بِ َْحَكاِم الشَِّري ي   َِة   َوقَْد يَُكحوُب فِحي َوَجَب َعلَى اْل َام ِ

اِم ُرتْبَةَ ااِلْجتَِهاِق  اأْلَِقلَِّة َعلَْيَها َخفَاٌء يُْاِوُج إلَى الاََّظِر َوااِلْجتَِهاِق   َوتَْكِليُف اْل َوَّ
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ل إلَحى  اَائِسِ   فَيُحَؤق ِ ل إلَى اْنِقَراعِ اْلَاْرِف َوالاَّْسِل   َوتَْ ِريِل اْلِاَرِف َوالصَّ يَُؤق ِ

ُ َعْاُهْ  َكاَب يُْفتِي بَْ ُءُهْ  بَْ ًءا   َويُْفتُحوَب اْلَخرَ  َاابَةَ َرِ َي َّللاَّ اِق   َوأِلَبَّ الصَّ

ُ تَ َححالَى بُِسححَؤاِل  َيْيححَرُ ْ    َواَل يَحح ُْمُرونَُهْ  بِاَْيححِل قََرَجححِة ااِلْجتَِهححاِق . َوقَححْد أََمححَر َّللاَّ

ْكِر إْب ُكْاتُْ  اَل تَْ لَُموَب { . اْل ُلََماِء فِي قَْوله تَ َالَى : } فَاْس َلُ   وا أَْ َل الذ ِ

ٌم اَل يَُجححوُ  . قَححاَل بِححذَِلَك اْبححُن َعْبححِد اْلبَححر ِ   َواْبححُن اْلقَححي ِِ     الثَّححانِي : إبَّ التَّْقِليححدَ ُمَاححرَّ

َ تَ َحالَى ذَمَّ التَّْقلِ  حوا بِح َبَّ َّللاَّ يحدَ بِقَْوِلحِه : } اتََّخحذُوا َوالشَّْوَكانِيو   َوَيْيُرُ ْ  . َواْحتَجو

ِ { َوقَْوِلِه } َوقَالُوا َربَّاَا إنَّا أََلْ اَا َساقَتَاَا  أَْحبَاَرُ ْ  َوُرْ بَانَُهْ  أَْربَابًا ِمْن قُوِب َّللاَّ

ةَ قَْد نَ َهحْوا َعحْن َوُكبََراَءنَا فَ ََ لوونَا السَّبِياَل { َونَْاِو ذَِلَك ِمْن اآْليَاِ    َوإِبَّ اأْلَئِمَّ

تَْقِليِدِ ْ    قَاَل أَبُو َحاِيفَةَ َوأَبُو يُوُسَف : اَل يَِالو أِلََحد  أَْب يَقُوَل بِقَْوِلاَا َحتَّى يَْ لَحَ  

ِل ُمْختََصححِرِف : اْختََصححْر  َ ححذَا ِمححْن ِعْلححِ   ِمححْن أَْيححَن قُْلاَححافُ . َوقَححاَل اْلُمَزنِححيو فِححي أَوَّ

ِ   َوِمْن َم ْ  اَى قَْوِلِه َمَس إْعاَلِمِه نَْهيَهُ َعْن تَْقِليِدِف َوتَْقِليِد َيْيِرِف ِليُْاَظَر فِيِه الشَّافِِ ي 

ْد َماِلًكا َواَل الثَّحْوِرلَّ   َواَل  ِلِدياِِه َويَْاتَاَل ِلاَْفِسِه َوقَاَل أَْحَمدُ : اَل تُقَل ِْدنِي   َواَل تُقَل ِ

 َخذُوا . اأْلَْوَ اِعيَّ   َوُخْذ ِمْن َحْيُث أَ 

َوفِي بَْ ِم َكحاَلِم اْبحِن اْلقَحي ِِ  أَبَّ التَّْقِليحدَ الَّحِذل يَحَرا اْمتِاَاَعحهُ ُ حَو ه ات َِخحاذُ أَْقحَواِل 

َرُجححل  بِ َْياِححِه بَِمْاِزلَححِة نُُصححوِص الشَّححاِرعِ اَل يُْلتَفَححُ  إلَححى قَححْول  ِسححَوافُ   بَححْل اَل إلَححى 

افَقَْ  نُُصحوَص قَْوِلحِه . قَحاَل فََهحذَا ُ حَو التَّْقِليحدُ الَّحِذل نُُصوِص الشَّاِرعِ   إالَّ إذَا وَ 
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ححِة إالَّ بَْ ححدَ  ِ   َولَححْ  يَْظَهححْر فِححي اأْلُمَّ ٌم فِححي ِقيححِن َّللاَّ ححةُ َعلَححى أَنَّححهُ ُمَاححرَّ أَْجَم َححْ  اأْلُمَّ

 اْنِقَراِض اْلقُُروِب اْلفَاِ لَِة ( . 

انِيو فَْوَم التَّْقِليِد َمْرتَبَةً أَقَلَّ ِمحْن ااِلْجتَِهحاِق   ِ حَي َمْرتَبَحةُ َوأَثْبََ  اْبُن اْلقَي ِِ  َوالشَّْوكَ 

ااِلت ِبَاعِ   َوَحِقيقَتَُها اأْلَْخذُ بِقَْوِل اْل َْيِر َمَس َمْ ِرفَِة قَِليِلحِه   َعلَحى َححد ِ َمحا َوَرقَ فِحي 

د  أَْب يَقُحوَل َمقَالَتَاَحا َحتَّحى يَْ لَحَ  ِمحْن قَْوِل أَبِي َحاِيفَةَ َوأَبِي يُوُسحَف ه اَل يَِاحلو أِلََحح

ححُروَرةِ . َوِمححْن ذَِلححَك إذَا لَححْ  يَْظفَححْر  أَْيححَن قُْلاَححا ( . َيْيححَر أَبَّ التَّْقِليححدَ يَُجححوُ  ِعْاححدَ الءَّ

ِمْاهُ   فَيُقَل ِدُفُ .  اْل َاِلُ  بِاَص   ِمْن اْلِكتَاِق أَْو السواَِّة   َولَْ  يَِجْد إالَّ قَْوَل َمْن ُ َو أَْعلَ ُ 

ِ بِدَِليِلِه   ثُح َّ َمحسَ  اًا ِمْن َمْ ِرفَِة اْلَاق  ُم فَُهَو أَْب يَُكوَب اْل َاِلُ  ُمتََمك ِ ا التَّْقِليدُ اْلُمَارَّ  أَمَّ

 ذَكَّى . ذَِلَك يَْ ِدُل إلَى التَّْقِليِد   فَُهَو َكَمْن يَْ ِدُل إلَى اْلَمْيتَِة َمَس قُْدَرتِِه َعلَى اْلمُ 

َوالتَّْقِليدُ إنََّما ُ َو ِلَمْن لَْ  يَُكْن قَاِقًرا َعلَى ااِلْجتَِهاِق   أَْو َكاَب قَاِقًرا َعلَْيحِه لَِكحْن لَحْ  

َمحاُم  يَِجْد اْلَوْقَ  ِلذَِلَك   فَِهحَي َححاُل َ حُروَرة  َكَمحا قَحاَل اْبحُن اْلقَحي ِِ  . َوقَحْد أَْفتَحى اإْلِ

ِ   َوقَاَل : إذَا ُسئِْل  َعْن َمْس َلَة  لَْ  أَْعِرْف فِيَها َخبًَرا أَْفتَْيح  أَْحَمدُ بِقَْوِل ا لشَّافِِ ي 

ُ َعلَْيِه  ِ   أِلَنَّهُ إَماٌم َعاِلٌ  ِمْن قَُرْيش    َوقَْد قَاَل الاَّبِيو َصلَّى َّللاَّ فِيَها بِقَْوِل الشَّافِِ ي 

 إِبَّ َعاِلَمَها يَْمأَلُ ِلبَاَم اأْلَْرِض ِعْلًما {. َوَسلََّ  : } اَل تَُسبووا قَُرْيًشا   فَ 
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 ُشُروُل َمْن يَُجوُ  تَْقِليدُفُ : 

ححا َمححْن َعَرفَححهُ  ِ أَْب يَْسححتَْفتَِي إالَّ َمححْن يَْ ِرفُححهُ بِححاْلِ ْلِ  َواْل َدَالَححِة   أَمَّ ي  اَل يَُجححوُ  ِلْل َححام ِ

ذَا اَل يَْس َُل َمْن َعَرفَهُ بِاْلِفْسِق . َويَُجوُ  أَْب يَْستَْفتَِي بِاْلَجْهِل فاََل يَْس َلُهُ ات ِفَاقًا   َوكَ 

َمحْن َيلَححَب َعلَححى َظا ِححِه أَنَّححهُ ِمححْن أَْ ححِل اْلِ ْلححِ    ِلَمححا يَححَرافُ ِمححْن اْنتَِصححابِِه ِلْلفُتْيَححا َوأَْخححِذ 

يِن الاَّاِس َعْاهُ بَِمْشَهد  ِمْن أَْ ِل اْلِ ْلِ    َوَما يَْلَمُاهُ فِي ِه ِمْن ِسَماِ  أَْ ِل اْلِ ْلِ  َوالد ِ

َوالسَّتِْر   أَْو يُْخبِحُرفُ بِحذَِلَك ثِقَحةٌ . قَحاَل اْبحُن تَْيِميَّحةَ : اَل يَُجحوُ  أَْب يُْسحتَْفتَى إالَّ َمحْن 

ا َمْجُهوُل اْلَاحاِل فِحي اْلِ ْلحِ  فَحاَل يَُجحوُ  تَْقِليحدُفُ إْذ  قَحْد يَُكحوُب يُْفتِي بِِ ْل   َوَعْدل  . أَمَّ

ا َمْجُهوُل اْلَااِل فِي اْل َدَالَِة فَقَْد قِيَل : اَل بُدَّ ِمْن السوحَؤاِل  أَْجَهَل ِمْن السَّائِِل . َوأَمَّ

َعْاهُ ِمْن َعْدل  أَْو َعْدلَْيِن أِلَنَّهُ اَل يَ َْمُن َكِذبَهُ َوتَْدِليَسحهُ   َوقِيحَل : اَل يَْلحَزُم السوحَؤاُل 

حدُ ُمتََسحاِ اًل فِحي اْلفُتْيَحا   َعْن اْل َدَا لَِة ; أِلَبَّ اأْلَْصَل فِحي اْل ُلََمحاِء اْل َدَالَحةُ . َواَل يُقَل ِ

َمححةَ   َواَل َمححْن يَححْذَ ُب إلَححى اأْلَْقححَواِل الشَّححاذَّةِ الَّتِححي  َواَل َمححْن يَْبتَِ ححي اْلِايَححَل اْلُمَارَّ

 يُْاِكُرَ ا اْلُجْمُهوُر ِمْن اْل ُلََماِء . 

 ْن يَُجوُ  لَهُ التَّْقِليدُ : مَ 

يو َوَمْن َعلَى َشاِكلَتِِه ِمْن َيْيِر اْلقَحاِقِريَن  تَقَدََّم أَبَّ الَِّذل يَُجوُ  لَهُ التَّْقِليدُ ُ َو اْل َام ِ

تَ ََل َعلَى ااِلْجتَِهاِق . َوَكذَِلَك َمْن لَهُ أَْ ِليَّحةُ ااِلْجتَِهحاِق إذَا اْستَْشح ََر اْلفَحَواَ  لَحْو اْشح

ا اْلُمْجتَِهحدُ لَحْو أََراقَ التَّْقِليحدَ َمحَس  بِااِلْجتَِهاِق فِي اأْلَْحَكاِم   فَلَهُ أَْب يُقَل ِدَ ُمْجتَِهدًا . فَ َمَّ
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َماُم الشَّافِِ يو َوَيْيُرفُ : لَْيَس لَهُ أَْب يُقَل ِدَ  َس َِة اْلَوْقِ  َوإِْمَكاِب ااِلْجتَِهاِق فَقَْد قَاَل اإْلِ

 ْل َعلَْيِه أَْب يَْجتَِهدَ . َوقِيَل : يَُجوُ  لَهُ التَّْقِليدُ .بَ 

ِ نَْفِسححِه يَُءححاِ ي  َوقَِليححُل اْلقَححْوِل بِحح َبَّ ااِلْجتَِهححاقَ يَِجححُب َعلَْيححِه أَبَّ اْجتَِهححاقَفُ فِححي َحححق 

َعححْن الحاَّص ِ إلَححى  الحاَّصَّ   فَحاَل يَْ ححِدُل َعحْن ااِلْجتَِهححاِق ِعْاحدَ إْمَكانِحِه   َكَمححا اَل يَْ حِدلُ 

ا إْب اْجتََهدَ َمْن ُ َو أَْ ٌل ِلاِلْجتَِهاِق   فَ َقَّافُ اْجتَِهاقُفُ إلَى َمْ ِرفَِة اْلُاْكحِ   اْلِقيَاِس . أَمَّ

ْفتَححاِء بِقَححْوِل َيْيححِرِف تَْقِليححدًا ِلَمححْن    فَلَححْيَس لَححهُ أَْب يَتُْرَكححهُ َويَِصححيَر إلَححى اْل ََمححِل أَْو اإْلِ

ححِة َخالَفَحح هُ فِححي ذَِلححَك   قَححاَل َصححاِحُب ُمَسححلَِّ  الثوبُححوِ  : " إْجَماًعححا " أَْل بِإِْجَمححاعِ أَئِمَّ

ِ فِي َحق ِِه فاََل يَتُْرُكهُ ِلقَْوِل أََحد  . َولَِكْن لَْو أَبَّ  اْلَااَِفيَِّة   أِلَبَّ َما َعِلَمهُ ُ َو ُحْكُ  َّللاَّ

ْقِليِد نَفَذَ ُحْكُمهُ ِعْادَ أَبِي َحاِيفَةَ َعلَى ِرَوايَة    َولَْ  يَْافُحْذ اْلقَاِ َي اْلُمْجتَِهدَ َحَكَ  بِالتَّ 

اِحبَْيِن َواْلفَتَْوا َعلَى قَْوِلِهَما   َوِ َي  َوايَِة اأْلُْخَرا   َواَل َعلَى قَْوِل الصَّ َعلَى الر ِ

َوايَةُ اأْلُْخَرا َعْن أَبِي َحاِيفَةَ . َواَلَِّذيَن قَالُوا ِؤ ااِلْجتَِهحاِق يَِجحُب ِعْاحدَُ ْ   الر ِ بِتََجحزو

ححدَ فِيَمححا لَححْ  يَْظَهححْر لَححهُ ُحْكححُ  الشَّححْرعِ فِيححِه   فَيَُكححوُب  َعلَححى اْلُمْجتَِهححِد اْلُمْرلَححِق أَْب يُقَل ِ

ا فاََل ُمْجتَِهدًا فِي اْلبَْ ِم ُمقَل ِدًا فِي اْلبَْ ِم اآْلَخِر   َولَِكْن قِيَل : إنَّهُ َما قَاَم َعاِلمً 

ِة   بِح َْب يُْظِهحَرفُ لَحهُ اْلُمْجتَِهحدُ اآْلَخححُر .  حاَّ يُقَل ِحدُ إالَّ بَِشحْرِل أَْب يَتَبَحيََّن لَحهُ َوْجحهُ الص ِ

َوأَْيًءا قَْد يُقَل ِدُ اْل َاِلَ  فِي الثوبُوِ    َكَمْن قَلَّدَ اْلبَُخاِرلَّ فِي تَْصِايحِ اْلَاِديِث   ثُح َّ 

 اَللَِة أَْو اْلِقيَاِس أَْو قَْفسِ التَّ َاُرِض بِاَاًء َعلَى َما ثَبََ  ِعْادَ َيْيِرِف . يَْجتَِهدُ فِي الدَّ 
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 تَ َدوقُ اْلُمْفتِيَن َواْختاَِلفُُهْ  َعلَى اْلُمقَل ِِد : 

حِد ُمَراَج َتُحهُ َواْل َ  َمحُل بَِمحا إذَا لَْ  يَُكْن فِحي اْلبَلَحِد إالَّ ُمْفح   َواِححدٌ َوَجحَب َعلَحى اْلُمقَل ِ

حِد أَْب يَْسح ََل َمحْن  ا اَل يَْ لَُمهُ . َوإِْب تَ َحدَّقَ اْلُمْفتُحوَب َوُكلوُهحْ  أَْ حٌل   فَِلْلُمقَل ِ أَْفتَافُ بِِه ِممَّ

َشاَء ِمْاُهْ    َواَل يَْلَزُمهُ ُمَراَج َحةُ اأْلَْعلَحِ    َوذَِلحَك ِلَمحا ُعِلحَ  أَبَّ اْل َحَوامَّ فِحي َ َمحاِب 

ابَِة َكانُوا يَْس َلُوَب اْلفَاِ َل َواْلَمْفُءوَل   َولَْ  يُْاَجْر َعلَى أََححد  فِحي ُسحَؤاِل الصَّاَ 

 َيْيِر أَبِي بَْكر  َوُعَمَر . فاََل يَْلَزُم إالَّ ُمَراَعاةُ اْلِ ْلِ  َواْل َدَالَِة . 

ْيحِر َمحا أَْفتَحافُ بِحِه اآْلَخحُر   فَإِنَّحهُ لَِكْن إذَا تَاَاقََم قَحْوُل َعحاِلَمْيِن   فَ َْفتَحافُ أََححدُُ َما بِ َ 

يَْلَزُمهُ اأْلَْخذُ بِقَْوِل َمحْن يَحَرا فِحي نَْفِسحِه أَنَّحهُ اأْلَْفَءحُل ِمْاُهَمحا فِحي ِعْلِمحِه َوِقياِحِه . 

يِن . قَاَل َصاِحُب َمَراِلِب أُولِ  ي الاوَهى فََواِجبُهُ التَّْرِجيُح بَْيَن اْلُمقَلَِّديَن بِاْلِ ْلِ  َوالد ِ

: يَْاُرُم اْلُاْكُ  َواْلفُتْيَا بِقَْول  أَْو َوْجه  ِمْن َيْيِر نََظر  فِي التَّْرِجيحِ إْجَماًعا . َوَ حذَا 

حِد أَْب يَْج َحَل  أِلَبَّ اْل َلََج َعلَى اأْلَْعلَِ  أَْب َدُ َوِمحْن اأْلَقَحل ِ ِعْلًمحا أَْقحَرُق . َولَحْيَس ِلْلُمقَل ِ

َخَص ِليَ ُْخحذَ نَْفَسهُ بِالْ  حةً إذَا تَتَبَّحَس الحرو ِخيَاِر يَ ُْخذُ َما َشاَء َويَتُْرُك َما َشاَء   َوَخاصَّ

ي . َوذَِلَك َكَما أَبَّ اْلُمْجتَِهدَ َواِجبُحهُ التَّحْرِجيُح بَحْيَن اأْلَِقلَّحِة  ِق التََّشه ِ بَِما يَْهَوافُ بُِمَجرَّ

إنََّمحا أََجحاُ وفُ  -َوُ ْ  قِلَّحةٌ  -فَاقًا . َواَلَِّذيَن أََجاُ وا التََّخيوَر َولَْيَس لَهُ التََّخيوُر ِمْاَها ات ِ 

 ِعْادَ َعدَِم إْمَكاِب التَّْرِجيحِ . 
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 تَْقِليدُ اْلَمذَاِ ِب : 

ِ اْلتِححَزاُم  ي  ُ وَب ِللتَّْقِليححِد َ ححْل يَِجححُب َعلَححى اْل َححام ِ ِ قَححاَل الشَّححْوَكانِيو : اْختَلَححَف اْلُمَجححو 

اِسيو . َوقَحاَل آَخحُروَب  َمْذَ ب  ُم َيَّن    فَقَاَل َجَماَعةٌ : يَْلَزُمهُ   َواْختَاَرفُ إْلِكيَا اْلِهرَّ

َاهُ اْبُن بُْرَ اب  َوالاََّوِولو   َوُ حَو َمحْذَ ُب اْلَااَابِلَحِة . َواْسحتَدَلووا  : اَل يَْلَزُمهُ   َوَرجَّ

 ُ َاابَةَ َرِ َي َّللاَّ ِة تَْقِليدَ بَْ ِءحِهْ  فِحي بَْ حِم  بِ َبَّ الصَّ َعْاُهْ  لَْ  يُْاِكُروا َعلَى اْل َامَّ

اْلَمَسائِِل َوبَْ ِءِهْ  فِي اْلبَْ ِم اآْلَخِر . َوقَْد َكاَب السَّلَُف يُقَل ِدُوَب َمْن َشاُءوا قَْبحَل 

إلَْيححِه فِححي اْلُمْلَاححِق ُظُهححوِر اْلَمححذَاِ ِب . َوفِححي اْلَمْسحح َلَِة ِخححاَلٌف َوتَْفِصححيٌل يُْرَجححُس 

ِ اْلتَِزاُم َمْذَ ب  ُم َيَّن  فَإِنَّهُ يَ ُْخحذُ  ي  ِ . َواَلَِّذيَن قَالُوا بِ َنَّهُ يَِجُب َعلَى اْل َام ِ اأْلُُصوِلي 

ْبحُن بِ ََزائِِمِه َوُرَخِصحِه   إالَّ أَْب يَتَبَحيََّن لَحهُ أَبَّ َيْيحَرفُ أَْولَحى بِحااِلْلتَِزاِم ِمْاحهُ . قَحاَل ا

ِ َوَرُسوِلِه فِي أَْمر  فاََل يَْ حِدُل َعْاحهُ   َواَل يَتْبَحُس أََححدًا  تَْيِميَّةَ : َوإِذَا تَبَيََّن لَهُ ُحْكُ  َّللاَّ

ِ َوَرُسوِلِه   َويَُجوُ  لَهُ أَْيًءا اْلُخُروُج َعْاهُ بِتَْقِليد  َسائِ     أَْل  فِي ُمَخالَفَِة ُحْكِ  َّللاَّ

    ِمْن أَْ ِل ااِلْجتَِهاِق أَْفتَافُ . بِتَْقِليِد َعالِ 

 

ِايحِ :   أَثَُر اْل ََمِل بِالتَّْقِليِد الصَّ

َمْن َعِمَل بِتَْقِليد  َصِايح  فاََل إْنَكاَر َعلَْيِه   أِلَنَّهُ اَل إْنَكاَر فِي اْلَمَسائِِل ااِلْجتَِهاِقيَّحِة 

ا   َوِلححذَِلَك فَححاَل يَْماَ ُححهُ اْلَاححاِكُ  َمححا فَ َححَل . . َوقَْعححَوا اْلِاْسححبَِة أَْيًءححا اَل تَححْدُخُل فِيَهحح

َوَ ذَا َواِ ٌح فِيَما َ َرُرفُ قَاِصٌر َعلَى اْلُمقَل ِِد نَْفِسِه   َكَمْن َمسَّ فَْرَجهُ ثُح َّ َصحلَّى 
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ْد قِيَل : إبَّ قُوَب أَْب يَتََو َّ َ . لَِكْن لَْو َكاَب فِي فِْ ِلِه َ َرٌر يَتَ َدَّا إلَى َيْيِرِف   فَقَ 

اْلَااِكَ  أَْو اْلُمْاتَِسَب إْب َكاَب يََرا ُحْرَمةَ ذَِلحَك يَِجحُب َعلَْيحِه ااِلْعتِحَراُض َعلَْيحِه . 

ْنَكاِر َعلَى َمْن َعِمَل بِتَْقِليد  َصِايح  تَْرَك اْلبَيَاِب لَهُ ِمْن َعاِل    َولَْيَس َمْ اَى َعدَِم اإْلِ

ِه   َوَكححاَب اْلبَيَححاُب قَأَْق أَْ ححِل اْلِ ْلححِ  َواَل يَححَزاُل   فَْءححاًل َعححْن يَححَرا َمْرُجوِحيَّححةَ فِْ ِلحح

حةً  حُئ بَْ ُءحُهْ  بَْ ًءحا   َوَخاصَّ ق ِ بَْياَُهْ  فِيَما يَْختَِلفُحوَب فِيحِه . َوقَحْد يَُخر ِ اأْلَْخِذ َوالرَّ

ا َصِايًاا َساِلًما ِمْن اْلُم َاَرَ ِة . َوَ ذَا  َواِ ٌح َعلَحى قَحْوِل أَْكثَحِر َمْن َخالََف نَصًّ

اأْلُُصوِلي ِيَن   َوُ ْ  اْلقَائِلُوَب بَِجحَواِ  تَْخِرئَحِة اْلُمْجتَِهحِد فِحي اْلَمَسحائِِل ااِلْجتَِهاِقيَّحِة . 

بَتِِه إالَّ أَبَّ َ ذَا اْلبَيَاَب يَُكوُب َمَس تَْمِهيِد اْل ُْذِر ِلْلُمَخاِلِف ِمْن أَْ ِل اْلِ ْلِ    َوِحْفِظ ُرتْ 

ُ أَْعلَُ  . َوأَْيًءا اَل تَْماَُس َ ِذِف اْلقَاِعحدَةُ اْلَاحاِكَ  أَْب يَْاُكحَ  َعلَحى  َوإِقَاَمِة َ ْيبَتِِه . َوَّللَاَّ

ححد  ُرفِححَس إلَْيححِه أَْمححُرفُ بَِمححا يَححَرافُ ِلْبقًححا اِلْجتَِهححاِقِف   إْذ لَححْيَس ِلْلقَاِ ححي أَْب يَْقِءححَي  ُمقَل ِ

 ِف بِِخاَلِف ُمْ تَقَدِ 

 

 إْفتَاُء اْلُمقَل ِِد : 

ححِة الثَّاَلثَححِة أَْب يَُكححوَب ُمْجتَِهححدًا   َولَححْيَس َ ححذَا ِعْاححدَ  يُْشححتََرُل فِححي اْلُمْفتِححي ِعْاححدَ اأْلَئِمَّ

َح اْبحُن  ة  َولَِكاَّهُ َشْرُل أَْولَِويَّة    تَْسِهياًل َعلَحى الاَّحاِس . َوَصحاَّ اْلَااَِفيَِّة َشْرَل ِصاَّ

ِ  أَبَّ إْفتَاَء اْلُمقَل ِِد َجائٌِز ِعْادَ اْلَااَجِة َوَعدَِم ُوُجوِق اْل َاِلِ  اْلُمْجتَِهِد   َوقَيَّدَفُ اْبُن اْلقَي ِ 

حححْوَكانِيو اْشحححتَِراَل بَْ حححِم  -ِمحححْن اْلَااَابِلَحححِة  -َحْمحححدَاَب  حححُروَرةِ . َونَقَحححَل الشَّ بِالءَّ
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ْ اًل ِللاََّظِر ُمرَِّل ًا َعلَى َم َْخِذ َما يُْفتِي بِِه َوإِالَّ فاََل اأْلُُصوِلي ِيَن أَْب يَُكوَب اْلُمْفتِي أَ 

 يَُجوُ  . 

َوقَاَل اْبُن قُدَاَمةَ : اْلُمْفتِي يَُجوُ  أَْب يُْخبِحَر بَِمحا َسحِمَس إالَّ أَنَّحهُ اَل يَُكحوُب ُمْفتِيًحا فِحي 

يُْخبِححَر َعححْن َرُجححل  بِ َْياِححِه ِمححْن أَْ ححِل  تِْلححَك اْلَاححاِل َوإِنََّمححا ُ ححَو ُمْخبِححٌر   فَيَْاتَححاُج أَبْ 

َح الشَّْوَكانِيو أَبَّ َما يُْلِقيِه اْلُمقَل ِدُ  ااِلْجتَِهاِق فَيَُكوُب َمْ ُمواًل بَِخبَِرِف اَل بِفُتْيَافُ . َوَصاَّ

قُ نَْقِل قَحْول  .  َعْن ُمقَلَِّدِف إلَى اْلُمْستَْفتِي لَْيَس ِمْن اْلفُتْيَا فِي َشْيء    َوإِنََّما ُ وَ  ُمَجرَّ

 ِ  قَاَل : الَِّذل أَْعتَِقدُفُ أَبَّ اْلُمْفتَِي اْلُمقَل ِدَ اَل يَِالو لَهُ أَْب يُْفتَِي َمْن يَْس َلُهُ َعْن ُحْكحِ  َّللاَّ

حا يَِاحلو لَحهُ َويَْاحُرُم َعلَْيحِه   أِلَبَّ اْلمُ  ِ   أَْو َعمَّ قَل ِحدَ اَل َوُحْكِ  َرُسوِلِه   أَْو َعحْن اْلَاحق 

يَححْدِرل بَِواِحححد  ِمححْن َ ححِذِف اأْلُُمححوِر   بَححْل اَل يَْ ِرفَُهححا إالَّ اْلُمْجتَِهححدُ . َوَ ححذَا إْب َسحح َلَهُ 

ا إْب َس َلَهُ َسائٌِل َعْن قَْوِل فاَُلب  َوَرأْلِ فاَُلب  فاََل بَح َْس  السَّائُِل ُسَؤااًل ُمْرلَقًا . َوأَمَّ

 ذَِلَك َويَْرِويِه لَهُ إْب َكاَب َعاِرفًا بَِمْذَ بِِه. بِ َْب يَْاقَُل إلَْيِه 

ِ ِمْن الشَّحافِِ يَِّة أَنَّحهُ اَل يَُجحوُ  ِلْلُمْفتِحي  ويَانِي  ِ َوالرو َونَقََل اْبُن الصَّاَل ِ َعْن اْلَاِليِمي 

حاَل ِ : َمْ اَحافُ  حدٌ فِيحِه   ثُح َّ قَحاَل اْبحُن الصَّ أَنَّحهُ اَل يَُجحوُ  لَحهُ أَْب  أَْب يُْفتَِي بَِما ُ حَو ُمقَل ِ

َرفُ فِي ُصوَرةِ َما يَقُولُهُ ِمْن ِعْاِد نَْفِسِه   بَْل يَُءي ِفُهُ َويَْاِكيِه َعْن إَماِمِه الَِّذل  يُذَك ِ

ححاَل ِ : فَ َلَححى َ ححذَا َمححْن َعححدَْقنَافُ ِمححْن أَْصححاَاِف اْلُمْفتِححيَن ِمححْن  قَلَّححدَفُ . قَححاَل اْبححُن الصَّ

 يَن لَْيُسوا َعلَى اْلَاِقيقَِة ِمْن اْلُمْفتِيَن   َولَِكاَُّهْ  قَاُموا َمقَاَمُهْ  َوأَقَّْوا َعْاُهْ  . اْلُمقَل ِدِ 
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ْجَماعِ ؟   َ ْل اْلُمقَل ِدُ ِمْن أَْ ِل اإْلِ

َرأْيَحهُ اَل  يََرا ُجْمُهحوُر اأْلُُصحوِلي ِيَن أَبَّ اْلُمقَل ِحدَ اَل يُْ تَبَحُر فَِقيًهحا   َوِلحذَا قَحالُوا : إبَّ 

ْجَمحاعِ َوإِْب َكحاَب َعاِرفًحا بِاْلَمَسحائِِل اْلِفْقِهيَّحِة   إْذ اْلَجحاِمُس بَحْيَن أَْ حِل  يُْ تَدو بِِه فِي اإْلِ

أُْل   َولَْيَس ِلْلُمقَل ِِد َرأٌْل إْذ َرأْيُهُ ُ َو َعْن َرأْلِ إَماِمِه . َوَ حذَا إْب  ْجَماعِ ُ َو الرَّ اإْلِ

ْجتَِهدًا فِي بَْ ِم اْلَمَسائِِل   فَإِْب َكاَب َكذَِلَك فَ َلَحى أََسحاِس قَاِعحدَةِ َجحَواِ  لَْ  يَُكْن مُ 

ْجَماعِ فِي اْلَمَسائِِل الَّتِي يَْجتَِهدُ فِيَها .  ِؤ ااِلْجتَِهاِق   يُْ تَدو بِاْلُمقَل ِِد فِي اإْلِ  تََجزو

 

 قََءاُء اْلُمقَل ِِد : 

َواْلَااَابِلَحةُ   َوُ حَو قَحْوٌل ِعْاحدَ ُكحل   ِمحْن اْلَااَِفيَّحِة َواْلَماِلِكيَّحِة   فِحي  يَْشتَِرُل الشَّافِِ يَّةُ 

 ِ ْجَمحاَع َعلَحى ذَِلحَك   َوِلقَحْوِل َّللاَّ اْلقَاِ ي أَْب يَُكوَب ُمْجتَِهدًا . َواقََّعى اْبُن َحْزم  اإْلِ

 ُ  { وقَْولحه تَ َحالَى } فَحإِْب تَاَحاَ ْعتُْ  فِحي تَ َالَى : } َوأَْب اُْحُكْ  بَْيحاَُهْ  بَِمحا أَْنحَزَل َّللاَّ

ُسوِل { َوفَاقِدُ ااِلْجتَِهاِق إنََّما يَْاُكُ  بِالتَّْقِليِد َواَل يَْ حِرُف  ِ َوالرَّ َشْيء  فَُرقووفُ إلَى َّللاَّ

ُسوِل .  ُ َوإِلَى الرَّ قَّ إلَى َما أَْنَزَل َّللاَّ  الرَّ

حدَ َيْيحَرفُ َويَْاُكحَ  بِقَحْوِل ِسحَوافُ   َسحَواٌء قَاَل اْبُن قُدَاَمةَ : اَل يَ  ُجحوُ  ِلْلقَاِ حي أَْب يُقَل ِ

َظَهَر لَهُ اْلَاقو فََخالَفَهُ َيْيُرفُ فِيِه أَْم لَْ  يَْظَهْر لَهُ َشْيٌء   َوَسَواٌء َ اَم اْلَوْقحُ  أَْم 

ِرل اْلَااَابِلَحِة : يَُجحوُ  أَْب لَْ  يَِءْق . َوقَاَل َسائُِر اْلَااَِفيَِّة   َوُ َو قَحْوٌل ِعْاح دَ ُمتَح َخ ِ
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يَُكوَب اْلقَاِ ي ُمقَل ِدًا   ِلئاَلَّ تَتَ َرَّحَل أَْحَكحاُم الاَّحاِس   َوَعلَّحَل اْلَااَِفيَّحةُ بِح َبَّ َيحَرَض 

 اْلقََءاِء فَْصُل اْلُخُصوَماِ  فَإِذَا تََاقََّق بِالتَّْقِليِد َجاَ  . 

حُروَرةِ  َوِعْادَ الشَّافِِ يَّةِ  أَنَّهُ إْب تَ َذََّر اْلقَاِ ي اْلُمْجتَِهدُ َجاَ  تَْوِليَةُ اْلُمقَل ِِد ِعْادَ الءَّ

ُروَرةُ بِ َْمَرْيِن :   َوتَتََاقَُّق الءَّ

حححْلَراِب   َكاْلقَاِ حححي  يَحححهُ ُسحححْلَراٌب ذُو َشحححْوَكة    بِِخحححاَلِف نَائِحححِب السو ُل : أَْب يَُول ِ اأْلَوَّ

اَل تُْ تَبَُر تَْوِليَتُهُ ِلقَاض  ُمقَل ِد  َ ُروَرةً . َويَْاحُرُم َعلَحى السوحْلَراِب تَْوِليَحةُ اأْلَْكبَِر   فَ 

َيْيححِر اْلُمْجتَِهححِد ِعْاححدَ ُوُجححوِق اْلُمْجتَِهححِد . ثُحح َّ لَححْو َ الَححْ  الشَّححْوَكةُ اْن َححَزَل اْلقَاِ ححي 

 بَِزَواِلَها . 

دٌ يَْصلُُح ِلْلقََءاِء   فَإِْب ُوِجحدَ ُمْجتَِهحدٌ َصحاِلٌح ِلْلقََءحاِء الثَّانِي : أَْب اَل يُوَجدَ ُمْجتَهِ 

حُروَرةِ أَْب يَُراِجحَس  حِد   َولَحْ  تَْافُحْذ تَْوِليَتُحهُ . َوَعلَحى قَاِ حي الءَّ لَْ  يَُجْز تَْوِليَحةُ اْلُمقَل ِ

ِة أَْب يَححْذُكَر ُمْسححتَاَدَفُ فِححي اْل ُلََمححاَء   َوَ ححذَا َمْوِ ححُس ات ِفَححام    َوَعلَْيححِه ِعْاححدَ الشَّححافِِ يَّ 

 أَْحَكاِمِه . 

 

 َما يَْف َلُهُ اْلُمقَل ِدُ إذَا تَ َيََّر ااِلْجتَِهاقُ : 

ح دَ إذَا تَ َيََّر اْجتَِهاقُ اْلُمْجتَِهِد بَْ دَ أَْب فَ ََل اْلُمقَل ِدُ ِلْبقًا ِلَما أَْفتَحافُ بِحِه   لَحْ  يَْلحَزْم اْلُمقَل ِ

َج ُمتَابَ َححةُ الْ  ف  أَْمَءححافُ   َكَمححا لَححْو تَححَزوَّ ُمقَلَّححِد فِححي اْجتَِهححاِقِف الثَّححانِي بِالا ِْسححبَِة ِلتََصححرو

ةَ الا َِكحا ِ بِحاَل َوِلحي     ثُح َّ تَ َيَّحَر  -َمثاًَل  -اْمَرأَةً باَِل َوِلي    ُمقَل ِدًا ِلُمْجتَِهد  يَحَرا ِصحاَّ
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  َوَ ذَا َكَما لَْو َحَكَ  لَهُ َححاِكٌ  بِحذَِلَك   إْذ اَل يُحْاقَُم  اْجتَِهاقُ اْلُمْجتَِهِد إلَى اْلبُْراَلبِ 

ااِلْجتَِهاقُ بِِمثِْلِه . َواَل يَْلَزُم اْلُمْجتَِهدَ إذَا تَ َيَّحَر اْجتَِهحاقُفُ أَْب يُْ ِلحَ  َمحْن قَلَّحدَفُ بِحذَِلَك . 

ْو تَبَحيََّن َخَرحُؤفُ يَِقياًحا   بِح َْب َكحاَب َوَ ذَا إْب َكاَب ااِلْجتَِهحاقُ ُمْ تَبَحًرا   بِِخحاَلِف َمحا لَح

ْجَمححاعِ   أَْو ِلِقيَححاس   ِ َْ ُمَخاِلفًححا ِلححاَص   َصححِايح  َسححاِل   ِمححْن اْلُم َاَرَ ححِة   أَْو ُمَخاِلفًححا ِل

َجِلححي     فَيُححْاقَُم . َوقِيححَل بِححالتَّْفِريِق فِححي ذَِلححَك بَححْيَن الا َِكححا ِ َوَيْيححِرِف   فَِفححي الا َِكححا ِ 

حدُ بِاَحاًء َعلَحى اْلفُتْيَحا   يُ  َف اْلُمقَل ِ حا قَْبحَل أَْب يَتََصحرَّ ْاقَُم َوفِحي َيْيحِرِف اَل يُحْاقَُم . أَمَّ

ِف بَْ حدَ تَ َيوحِر ااِلْجتَِهحاِق إْب َكانَحْ  تِْلحَك اْلفُتْيَحا  فَلَْيَس لَهُ أَْب يُْقِدَم َعلَى ذَِلَك التََّصحرو

 ُمْستَاَدَفُ اْلَوِحيدَ . 

 ر : الموسوعة الفقهية الكويتيةالمصد
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