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 ه اهلل وح  اتً الطاررج ومحاىل

    اىل اعس حاغلى اًساًح يف حٍاذً اليت اًاوخ دوتً تنصائحها حكاًد حبرا صافٍا جيري تفٍض احلة 

  ..حالثسوح

 ..اىل هي زٌند حٍاذً تضٍاء الثدو حمشوع الفر 

 ..دواسيت امتامواصلح الدوب حكاًد سثثا يف اىل هي هنحرين القوج حالعسميح مل 

 ..هًأغالٍح على قليب اىل هي علورين الصرب حاالجرهاد اىل ال 

اخ النجا  حالفشل حقامسين لذج الفر  ظاوكين السعادج حاحلسى حشاوكين حلاىل حثٍيب حوفٍق دوتً اىل هي ش

 زحجً العسٌس..   حهراوج االمل

 اردي الٍكن حبثً
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 الشكر والثناء

 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين سيدنا 

 حسان الى يوم الدين' وبعد....إحمد وعمى آلو وصحبو ومن أتبعيم بم

فمو الحمد  ث أتاح لي أنجاز ىذا العمل بفضموفأني أشكر اهلل تعالى عمى فضمو حي

 أواًل وآخرًا.

 خالل ىذه الفترة وفي مقدمتيم ثم أشكر أولئك األخيار الذين مدو لي يَد المساعدة،

الذي لم يدَّخر  )سممان عبود يحيى(األستاذ الدكتور  بحثأستاذي المشرف عمى ال

جيدًا في مساعدتي كان يحثني عمى البحث ويرغِّبني فيو  ويقوي عزيمتي عميو 

 .فمو من اهلل األجر ومني كل تقدير حفظو اهلل ومتعو بالصحة والعافية ونفع بعمومو
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 المقدمة

 

الحمد هلل الذي خلق اإلنسان، علمه البٌان، فالحمد والشكر هللا المنان، وأشدد أن ال إله إال هللا 

الكرٌم الرحمن، وأشدد أن محمدا عبده ورسوله بٌن شرع هللا أفـصـح بٌـان ، صلى هللا علٌه 

 تسلٌما كثٌرا ما تعاقب النٌران .وعلى آله وأصحابه أهل الفصاحة والبٌان، وسلم 

 أما بعد :

فإن هللا األكـرم الـذي علم بالقلم وخـلـق اإلنسـان مـن عـلـق، أمـره بالقراءة وأمره بتدبر كتابه 

تاب هللا وٌتعل حٌاته تسٌر على وفق شرع هللا ال كمنزلة قرٌبة ٌستطٌع أن ٌفدم بدا حتى ٌكون ب

 كثٌرا . تحٌد هللا ال تحٌد عنه قلٌالً وال

ولكن بعض الناس ؼفلوا عن ذلك واستسلموا للدعة وطلبـوا الحٌاة الدنٌا فعتزوا عن استخراج 

 فاحتاتوا إلى التقلٌد . كثٌر من األحكام الشرعٌة لحوادثدم

، ومن هنا عقدت العزم على لى بٌان أحكامه ومعرفة تفاصٌله وللحاتة الماسة للتقلٌد احتٌج إ

 مفدومة و واضحة. كتابة منظمة بلؽة الكتابة فً هذا الموضوع

 وقد تعلت بحثً متكون من مقدمة وثالث مباحث :

 المبحث االول ٌتكون من تعرٌؾ التقلٌد واهمٌته واركانه . 

والمبحث الثانً اشتمل على ثالث مطالب وهً : التقلٌد فً معرفة هللا، والتقلٌد فً اصول  

 الفقه، والتقلٌد فً البدع .

اشتمل على ثالث مطالب اٌضا وهً: تقلٌد المتتدد العدل، وتقلٌد الفاسق  والمبحث الثالث

 والتاهل، وتقلٌد الحاكم .

  . ت الٌه فً البحثوالخاتمة بٌنت فٌدا اهم ما توصل
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 التقلٌد اهمٌته واركانه:  المبحث االول

 المطلب االول : التقلٌد فً اللغة واالصطالح

 اوالً : التقلٌد لغًة:

 للغة :أصله فً ا -4

، فدو بتشدٌد الالم فً ماضٌه ومضارعه مع كسرها فً د تقلٌداً د ٌقل  ل  التقلٌد مؤخوذ من الفعل ق   

 إذ مصدرها قلدا . المضارع، ولٌس من قلد بتخفٌؾ الالم

 معانٌه : -2

 .(1)والؽرق، واللوي  مادة قلد فً اللؽـة لدـا مـعـان عـدة مندا : التمع، والشرب ،

 فله معان مندا :أما التقلٌد 

أي : قلدوها وألزمـوهـا طـلب  (2)«دوها األوتار دوا الخٌل وال تقل  قل  » ـ اللزوم : ومنه حدٌث : 1

 . (4)فً لسان العرب  (3)ذكره ابن منظورأعـداء الدٌن والدفاع عن المسلمٌن ،

القـاؾ والالم والدال أصـالن صحٌحان ٌدل أحدهما على : »  (5)ـ التعلٌق : قال ابن فـارس ٢ 

  ٌ فالتقلٌد تقلٌد البدنة وذلك أن ٌعلق فً عنقدا شًء لٌعلم أندا  ...ه بهتعلٌق شًء على شًء ول

 . (6)«ه د فالن فالنا قالدة سوء إذا هتاه بما ٌبقى علٌه وسم  ، وأصل القلد الفتل وٌقال : قل  هدي  

 . (1)د األمر ، أي احتمله: تقل  ـ التحمل : تقول  3

                                                           
(

1
 اٌّئٌف: ِؾّل ثٓ ِىوَ ثٓ ػٍٝ، أثٛ اٌفعً، عّبي اٌل٠ٓ اثٓ ِٕظٛه ا٤ٔصبهٞ اٌو٠ٚفؼٝ اإلفو٠مٝ ٌَبْ اٌؼوة الثٓ ِٕظٛه :(

 .699، 698/ 6 ، 48٘ـ ػلك ا٤عياء:  4747 -ث١وٚد اٌطجؼخ: اٌضبٌضخ  -٘ـ( إٌبّو: كاه صبكه 144)اٌّزٛفٝ: 
(

2
»  594/8ػٓ عبثو ثٓ ػجل هللا هظٟ هللا ػّٕٙب ِوفٛػب . لبي ا١ٌٙضّٟ فٟ ِغّغ اٌيٚائل :  685/ 6هٚاٖ اإلِبَ أؽّل فٟ َِٕلٖ : (

. ٚأظو اٌفزؼ اٌوثبٟٔ فٟ رور١ت َِٕل اإلِبَ أؽـّـل ثٓ ؽٕجً ٘ـا .« صبه، ٚهعبي أؽّل صمبد هٚاٖ أؽـّـل ٚاٌطجوأٟ فٟ ا٤ٍٚػ ثبفز

 ( ػٓ أثٟ ٚ اٌغّْٟ . 678/7، ٚهٚاٖ أؽّل : ) 645/ 47ا١ٌْجبٟٔ : 
(

3
ػّـٟ ٘ـ، رٌٛٝ اٌمعبء فٟ غواثٌٍ ٚ 963اثٓ ِٕظٛه : ِؾّل ثٓ ِىوَ، عّبي اٌل٠ٓ ثٓ ِٕظٛه، اِبَ ٌغٛٞ ؽغخ، ٌٚل ثّصو ٍٕخ (

 [ . 439: ٓػبح ٘ـ ثّصو . ] أظو : ثغ١خ اٌٛ 144عيء، رٛفٟ ٍٕخ  45« ِـقـزـبه ا٤غبٟٔ ـ غ » فـٟ آفـو ػـّـوٖ ، ٌٗ : 
(

4
 .699/6ٌَبْ اٌؼوة :  اثٓ ِٕظٛه،(
(

5
ؽ١ٍخ » ٗ وزبة ٘ـ، ٌ 653اثٓ فبهً : أؽّل ثٓ فبهً ثٓ ىوو٠ب اٌمي٠ٕٟٚ أثٛ اٌؾ١َٓ، ِٓ أئّخ اٌٍغخ ٚا٤كة ، ٌٚل فٟ لي٠ٚٓ ٍٕخ (

 .[ 442/43٘ـ فٟ اٌوٞ ، ] أظو : ٚف١بد ا٤ػ١بْ :  638، ٌٚٗ ّؼو ؽَٓ، رٛفٟ ٍٕخ «اٌفمٙبء ـ غ 
(

6
 . 43/ 8اٌٍغخ :  ١٠ٌِؼغُ ِمب(
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 سبب تسمٌته تقلٌدا :

 اختلؾ العلماء فً ذلك وإتماله فٌما ٌؤتً :

إنه مؤخوذ من القالدة فً العنق، فكؤن المقلد تعل ذلك الحكم الذي قلد  ":  (2)ـ قال الشوكان1ً

 . (3)"تتدد كالقالدة فً عنق من قلده فٌه الم

 . (4)ه التقلٌد فً الدٌنـ قال ابن منظور ما معناه : ومن معانً التقلٌد اللزوم، ومن ٢

بعنقه ، : ٌستعمل فً تفوٌض األمر إلى الشخص استعارة كؤنه ربط األمر  (5)ـ قال ابن قدامة 3

 : (6)كما قال لقٌط األٌادي

   (7) رحب الذراع بؤمر الحرب مضطلعاً                   قلــــدوا أمركـــــم لـلــه دركــــــم

كؤن المقلد ٌطوق المتتدد إثم ما ؼشه به فً دٌنه، وكتمه ":  (8)ـ وقال عبد القادر بن بدران 4

 . (9)"عنه من علمه

 

                                                                                                                                                                      
(

1
 .691/ 6ٌَبْ اٌؼوة :  اثٓ ِٕظٛه ، (
(

2
ف١ٗ ّٟء ِٓ اٌز١ْغ، ٌٟٚ اٌمعبء فٟ ٘ـ فٟ ّـٛوـبْ ثب١ٌّٓ، فـمـ١ـٗ ٠ّبٟٔ ِغزٙل،  4416ِؾّل ثٓ ػٍٟ اٌْـٛوـبٟٔ : ٌٚل ٍٕخ (

/ 5اٌجله اٌطبٌغ : )٘ـ . 4583صٕؼبء فزوح ، ٌٗ رؤ١ٌف ِٕٙب : ١ًٔ ا٤ٚغبه، ٚاٌفٛائل اٌّغّٛػخ فٟ ا٤ؽبك٠ش اٌّٛظٛػـخ، رٛفٟ ٍٕخ 

547 – 558.) 
(

3
، ّوػ اٌىٛوت 531/7لٞ : ، اإلؽىبَ 3/93ِ٣ٌ، ربط اٌؼوًٚ : 851/ 5، ٚأظو أ٠عب : اٌـصـؾـبػ :  598اهّـبك اٌفـؾـٛي : (

 . 853/7ا١ٌّٕو : 
(

4
 .638/7، ٚأظو : اٌز١ّٙل ٤ثٟ اٌقطبة : 699/6ٌَبْ اٌؼوة (
(

5
٘ـ ِٚبد ٍٕخ  874ػجل هللا ثٓ أؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ للاِخ اٌّملٍٟ : اٌّٛفك أثٛ ِؾّل، فم١ٗ ٍٍفٟ ؽٕجٍٟ، ٌٗ اعزٙبكاد ع١لح، ٌٚل ٍٕخ (

فٟ اٌفمٗ . لبي رمٟ اٌل٠ٓ اثٓ ر١ّ١خ : ِب كفً « اٌّغٕٟ » بؽت أفالق فبظٍخ ، ِٓ رؤ١ٌفٗ ٘ـ، اهرؾً فٟ غٍت اٌؼٍُ هؽالد، ص 953

 (.473-5/466م٠ً غجمبد اٌؾٕبثٍخ :  )اٌْبَ ثؼل ا٤ٚىاػٟ أفمٗ ِٓ اٌّٛفك . 
(

6
ٌم١ػ ثٓ ٠ؼّو ] أٚ ِؼّو [ ثٓ فبهعخ ا٠٤ـبكٞ : ّبػو عبٍٟ٘ ِٓ أ٘ـً اٌؾ١وح ، ٚ٘نا اٌج١ذ ِٓ لص١لح ثؼش ثٙب اٌٝ لِٛٗ ثٕٟ ا٠بك (

 ا١ٌُٙ، ِطٍغ اٌمص١لح : وَوٜ ٠ٕنهُ٘ ِٓ ع١ِ ٚعٙٗ 

  اٌٛعؼب٘بعذ ٌٟ اٌُٙ ٚا٤ؽياْ ٚ ػب        ٠ـب ػجـٍـخ ِـٓ ِؾزٍٙـب اٌغو

 ( . 15/ 4، ِؼغُ ِب اٍزؼغُ : 487، 484) اٌْؼو ٚاٌْؼواء : 
(

7
 .625/ 5اثٓ للاِخ ٚآصبهٖ ا٤ص١ٌٛخ : (
(

8
ػجل اٌمبكه ثٓ أؽّل ثٓ ِصطفٝ ثٓ ثلهاْ اٌلِٟٚ : فم١ـٗ أصـٌٟٛ ٍٍفٟ ؽٕجٍٟ، ػبهف ثب٤كة ٚاٌزبه٠ـ، ٌٚل فٟ كِٚخ لوة كِْك، (

٘ـ فٟ كِْك  ]  4679رٙن٠ت ربه٠ـ اثـٓ ػـَـبوـو ، ٚاٌّلفً ٌّن٘ت اإلِبَ أؽّل، رٛفٟ ٌٟٚ افزبء اٌؾٕبثٍخ ثلِْك ِلح، ِٓ رؤٌـ١ـفـٗ 

 [. 61/7ا٤ػالَ : 
(

9
 .623، اٌّلفً اٌٝ ِن٘ت اإلِبَ أؽّل :  783/ 5ٔي٘خ اٌقبغو اٌؼبغو : (
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سمى تقلٌدا : ألنه تعل عاقبة ما قلده قالدة عنقه إن كان ":  (1)ـ وقال عالء الدٌن السمرقندي 5

 . (2)"اطالً حقا أو ب

بذلك الحكم من خٌر وشـر  تطوٌق المقلد للمقلد، وما ٌتعلق : مشتق من  (3)وقال أبو الخطاب ـ 6

كـتـطـوٌـق قـالدته، وخص بذلك ألن القالدة ألزم المالبس لعنق اإلنسان، ولدذا ٌقال للشًء 

ه طائره كل إنسان ألزمنا) و :الالزم هذا عنق فـالن ـ أي لزومـه له كلزوم القالدة ـ قال هللا تعالى

. قٌل فً التفسٌر : هو خٌره وشره ، وإنما سمً بذلك ألن المقلد ٌقبل قول المقلد  (4)(فً عنقه

 . (5)ً ذلك القول من خٌر وشر . ا. هـ بؽٌر حتة، فٌلزم المقلد ما كان ف

 

  

                                                           
(

1
ـَـت ِـب فـٟ وـْـف ٘ـ ػٍٝ ؽ 886ػالء اٌل٠ٓ اٌَّولٕلٞ : ٌّّ إٌظو أثٛ ثىو ِؾّل ثٓ أؽّل، أصـٌٟٛ ؽٕفٟ رٛفٟ ٍٕخ (

 [ . 4349/ 5ْف اٌظْٕٛ : و،  26/ 6اٌظْٕٛ . ] اٌغـٛا٘ـو اٌّعـ١ـخ : 
(

2
 . 918ياْ ا٤صٛي : ١ِٓ(
(

3
٘ـ فٟ ثغلاك،  765أثٛ اٌقطبة: ِؾفٛظ ثٓ أؽـّـل ثـٓ اٌؾَٓ اٌىٍٛمأٟ، ػـالِـخ ٚهع ػبثل، اِـبَ اٌؾٕبثٍخ فٟ ػصوٖ، ٌٚل ٍٕخ (

  [ . 51/7ّنهاد اٌن٘ت : « . ] االٔزصبه فٟ اٌَّبئً اٌىجبه »  ٘ـ، ِٓ ِئٌفبرٗ 843ٚرٛفٟ ٍٕخ 
(

4
 .46 : ا٠٢خاإلٍواءٍٛهح (
(

5
 .638/ 7اٌز١ّٙل : (
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 ثانٌاً : التقلٌد اصطالحاً:

وبعضدا مشابه لبعض مما  اختلفت عبارات األصولٌٌن فً بٌان حـد الـتـقـلـٌـد والمراد منه ،

سٌتعلنً أقسمدا إلى متموعات بحسب أصولدا، فمندا ما ٌتعل التقلٌد قبوالً، ومندا ما ٌتعله 

 أخذا، ومندا ما ٌتعله عمالً، ومندا ما ٌتعله اتباعا، ومندا ما ٌتعله التزاما .

ذلك ببٌان ما الحظته على كل تعرٌؾ  ةً وأورد فً كل متموعة أهم التعرٌفات فٌدا، متبع

 أوردته، ثـم سـؤخـتـار تـعـرٌفا أرى أنه أقـرب التعارٌؾ فً بٌان ماهٌة التقلٌد بإذن هللا تعالى .

 من قال : إنه قبول :. 4

وممن قال به إمام  (1)حتة" قبـول قـول الؽٌـر مـن ؼٌـر "كثٌر من األصولٌٌن ٌقـول هـو :  أ ـ

 .، وؼٌرهما(3)والؽزالً  (2)الحرمٌن 

 وٌالحظ علٌه أمور :

. فٌدخل فٌه قبول  (4)والقبول هو الرضا بالشًء ومٌل النفس إلٌه« : قبول » أولدا : فً قوله : 

المتتددٌن ألقوال من سبقدم والرضا بدا من حٌث هً أقوال ولو مع عدم اعتقاد صحتدا، ألندا 

 صادرة عن اتتداد وإن كانوا ٌخالفوندم فً الرأي، وهو لٌس من التقلٌد فً شًء . 

فً  ، والتقلٌد لٌس محصورا فً القول، فتقلٌده فً فعله تقلٌد«قول » ثانٌدا : فً قوله : 

 االصطالح، فدذا تعرٌؾ ؼٌر تامع .

اإلضافة، وهذا ؼٌر تائز  فؤضاؾ ال إلى ؼٌر، وقطع ؼٌر عن« الؽٌر » ثالثدا فً قوله : 

 . (5)لؽة

 

                                                           
(

1
، اٌّلفً الثٓ ثلهاْ 625/ 5، اثٓ للاِخ ٚآصبهٖ ا٤صـ١ٌٛـخ : 621/ 5، اٌَّزـصـفٝ : 4681/ 5أظو ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي : اٌجو٘بْ : (

 .638/7:  ، اٌز١ّٙل ٤ثٟ اٌقطبة622: 
(

2
٘ـ، ٌٗ ٘ـفـٛاد ػل٠لح  743أّـؼـوٞ، ٌٚل ٍٕخ  أثٛ اٌّؼبٌٟ اٌغ٠ٕٟٛ : ػجل هللا ثٓ ػجل اٌٍّه ثٓ ٠ٍٛف ، فم١ٗ ّبفؼٟ ِٚزىٍُ أصٌٟٛ(

١بس غ» ، ٚ٘نٖ ٘فٛح اػزياي ٘غو ػ١ٍٙب، ٚٔفٟ ثَججٙب، فغبٚه ٚرؼجل. أٌف وزجب ِٕٙب « اْ هللا ٠ؼٍُ اٌى١ٍبد كْٚ اٌغيئ١بد » ِٕٙـب لـٌٛٗ 

 [. 711 - 792/ 42٘ـ . ] ١ٍو أػالَ إٌجالء :  721، رٛفٟ ٍٕخ « ا٤ُِ ـ غ 
(

3
أثٛ ؽبِل اٌغياٌٟ ـ ثزقف١ف اٌياٞ ػٍٝ اٌّْٙٛه َٔجخ ٌمو٠خ غياٌخ ، ٚل١ً ثزْل٠ل٘ب َٔجخ ٌٍغيي ۔ ِؾّـل ثـٓ ِـؾـّـل ثـٓ ِؾّل ٌٚل (

» ، «اؽ١بء ػٍَٛ اٌل٠ٓ ـ غ » ِلاهً ػل٠لح، ٌٗ ِئٌفبد ػل٠لح ِٕٙـب ٘ـ ، هؽً اٌٝ ثٍلاْ ػلح، ٚرٌٛٝ اٌزله٠ٌ فٟ  783ثقواٍبْ ٍٕخ 

 [ 426 - 434/7٘ـ ثَّـمـػ هأٍٗ . ] غجمبد اٌْبفؼ١خ :  838، رٛفٟ ٍٕخ «إٌّقـٛي ِـٓ ػـٍـُ ا٤صـٛي ـ غ 
(

4
 . 873/44ٌَبْ اٌؼوة : (
(

5
 .5/664به :ظ١بء اٌَبٌه اٌٝ أٚظؼ اٌَّبٌه الثٓ ْ٘بَ : رؾم١ك ِؾّل ػجل اٌؼي٠ي إٌغ(
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فٌه إخراج لتقلٌد العامً للمتتدد، ألنه تقلٌد له اتباعا « « من ؼٌر حتة » ورابعدا : فً قوله : 

العامً للمتتدد تقلٌد ـ فٌما  ، واتباع(1)(تم ال تعلمون لقوله تعالى : ) فاسؤلوا أهل الذكر إن كن

 فدذا تعرٌؾ ؼٌر تامع .  (2)ترتح لدي

  . (4)"وأنت ال تدري من أٌن أتى بقوله  قبول قول الؽٌر ": التقلٌد  (3)ب ـ قال القفال

 وعلٌه اعتراضات :

، وقد أوضحنا هذه «الؽٌر  قول» ، وثانٌدا، وثالثدا : فً قوله : «قبول » أولدا فً قوله : 

 االعتراضات فً التعرٌؾ السابق ـ أ . . 

وهنا أمر رابع حٌث ٌخرج تقلٌد العامً للمتتـدـد مع العلم : بدلٌله إذا كان فً المسؤلة اختالؾ 

 بالمعنى االصطالحً على الراتح . وللقول اآلخر أدلة قوٌة، وهو تقلٌد

 . (5)"حتة ال تقوم به الحتة بالول رأي من قبـ "تـ ـ وقال الشوكانً هو : 

 وعلٌه اعتراضان رئٌسٌان :

 . (التعرٌؾ أ )، وقد تقدم الكالم موضحا قرٌبا «قبول » أولدما : فً قوله : 

 ٌد العامً للمتتدد، وهللا أعلم .فٌـه إخراج لتقل« بال حتة » وثانٌدما : فً قوله : 

 . (7). ذكره فً الورقات فً أصول الفقه (6)«قول القائل بال حتة ٌذكرها  قبول» د ـ وقٌل : 

 

                                                           
(

1
 . 76 ا٠٢خإٌؾً :ٍٛهح (
(

2
أٔٗ  ٘نٖ اٌَّؤٌخ ـ ارجبع اٌؼبِٟ ٌٍّغزٙل ً٘ ٘ٛ رم١ٍل ـ ف١ٗ لٛالْ ٤ً٘ اٌؼٍُ : أؽلّ٘ب : أٔٗ ١ٌٌ ثزـمـٍـ١ـل، ٚاٌنٞ ػ١ٍـٗ اٌّـؾـمـمـْٛ(

، 84، صفخ اٌفزٜٛ : 426اٌطٛفٟ : ، ِـقـزـصـو  41/ 53، ِغّٛع اٌفزبٜٚ :  865/7رم١ٍل . أظو فٟ مٌه : ّوػ اٌىٛوت ا١ٌّٕو : 

 .675/7، ر١َ١و اٌزؾو٠و :  86
(

3
٘ـ. وـبْ  534اٌمفبي : ٘ٛ ِؾّل ثٓ ػٍٟ ثٓ اٍّبػ١ً اٌْبّٟ أثٛ ثىو ، ِؾلس أصٌٟٛ ِزىٍُ فـمـ١ـٗ ّـبفـؼـٟ أك٠ت ٌغٛٞ، ٌٚل ٍٕخ (

٘ـ ثّىبْ ٚالكرٗ اٌْبُ . ] غجمبد  698رٛفٟ ٍٕخ  ،« ؿ  -أصٛي اٌفمٗ » صُ أصجؼ أّـؼـو٠ب، ٌٗ هؽالد وض١وح، ِٓ ِئٌفبرٗ :  ١ب  يٌزِؼ

 [. 445اٌفمٙبء ١ٌٍْواىٞ ٓ
(

4
 . 4681/ 5، اٌجو٘بْ : 598فؾٛي : اهّبك اٌ(
(

5
 . 598اهّبك اٌفؾٛي : (
(

6
 . 66فٟ ّوػ ٚهلبد اِبَ اٌؾو١ِٓ ٓلوح اٌؼ١ٓ (
(

7
وزبة فٟ أصٛي اٌفمٗ ٠َٕت إلِبَ اٌؾو١ِٓ أثٟ اٌّؼبٌٟ اٌغ٠ٕٟٛ ظٕب ٠ْٚىه ثؼط إٌبً فٟ َٔجزٗ ا١ٌٗ ، الفزالف ا٢هاء ف١ٗ ػّب (

٤ٔٗ رؼ١ٍـمـبد ٍـغـٍـٙـب اٌغـياٌٟ ِٓ والَ اٌغـ٠ٕٟٛ ـ ٚال ِبٔغ ِٓ أْ ٠قزٍف اعـزـٙـبك اإلَٔبْ  -فٟ اٌجو٘بْ ٚػّب فٟ إٌّقٛي ٌٍغياٌٟ 

 .٘ـ فٟ اٌو٠بض ػٍٝ ٔفمخ علٞ ا١ٌْـ ػجل اٌؼي٠ي ثٓ ِؾّل اٌْضوٞ 4611و، ٚلل غجغ ٘نا اٌىزبة فٟ ٍٕخ ِٓ ٚلذ ٢ف
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 وعلٌه مالحظات :

 إٌضاحدا قرٌبا . وقـد تقـدم« قول القائل بال حتة قبول » ثالثة مندا فً قوله : 

 لكان تقلٌدا كما سلؾ . حتته ولو ذكـر المتتدـدا للمقلد« ٌذكرهـا » ورابعدا : فً قوله : 

 حتة قوله من كل وكذا ملسو هيلع هللا ىلصوخامسدا : أن التعرٌؾ ؼٌر مانع، ألن فٌه إدخاال التباع الرسول 

 من التقلٌد فً شًء .د ولٌس ذلك التقلٌ فً بذاته

 . (1)"قبول قول المقلد بؽٌر حتة هو "هـ ـ وقٌل : 

 :وفٌه مالحظات

 « .قبول » أولدا : فً قوله : 

 وتقدمت . «قول » وثانٌدا فً قوله : 

وهذا تعرٌؾ بما ال ٌعرؾ إال بعـد معرفة المعرؾ، وهذا دور « المقلد » وثالثدا : فً قوله : 

 عندهم وال ٌصح تعله فً التعرٌؾ .

 وتقدم .« بؽٌر حتة » فً قوله :  ورابعدا :

 . (3)"معرفة دلٌله  هو قبول قول ؼٌره من ؼٌر ":  (2)ـ وقال عبد القادر شٌبة الحمدو 

 وعلٌه اعتراضات :

 « .قبول » أولدا : فً قوله : 

 «قول » وثانٌدا : فً قوله : 

 « .من ؼٌر معرفة دلٌله » قوله : وثالثدا : فً 

 وقد تقدم توضٌح هذه االعتراضات قرٌبا .

 
                                                           

(
1
 . 886أظو : اٌَّٛكح ٓ(
(

2
اٌؼ١ٍب ثبٌغبِؼخ اإلٍال١ِخ ثبٌّل٠ٕخ إٌج٠ٛخ، ٚاٌّلهً ثبٌَّغل إٌجٛٞ، ٌٗ  ٌلهاٍبدػجل اٌمبكه ١ّجخ اٌؾّل : ػعٛ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ثمَُ ا(

 أعياء. 43فٟ « غ  -ّوػ ثٍٛؽ اٌّواَ  فمٗ اإلٍالَ فٟ» وـزـبة 
(

3
 . 536اِزبع اٌؼمٛي ٓ(
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 وفٌه مثل ما تقدم .  (2)"بحتة  هو قبـول قـول الؽٌـر بـال مطالبـة: » (1)ز ـ قـال الصنعانـً

 ـ من قال : إنه عمل :2

 . (4)"الؽٌر من ؼٌر حتة العـمـل بقـول  ": هو :  (3)قال محب الدٌن بن عبد الشكور أ ـ

 وعلٌه مالحظات :

 ٌكون فً األعمال . التقلٌد قد ٌكون فً االعتقاد كماو« العمل » أولدا : فً قوله : 

 ٌكون لقوله . والتقلٌد قد ٌكون لعمل ؼٌره كما «بقول » وثانٌدا : فً قوله : 

 هذا ال ٌصح لؽة .و« الؽٌر » فً قوله :  وثالثدا :

 للمتتدد مع العلم بدلٌله . و فٌه إخراج لتقلٌد العامً« حتة من ؼٌر » ورابعدا : فً قوله : 

 . (6)"بقول الؽٌر من ؼٌر حتة ملزمة  العمل ": هو :  (5)وقال اآلمدي -ب 

ثالث األولى ال تزال مالزمة ال رابعة فً التعرٌؾ الذي قبله ولكنوبذلك تخلص من المالحظة ال

 .له 

 . (8)"الحتج بال حتة منه  العمل بقول من لٌس قوله إحدى ": : هو (7)ج . وقال ابن الدمام

 وعلٌه مالحظات :

 االعتقاد . فؤخرج التقلٌد فً« العمل » أولدا : فً قوله : 
                                                           

(
1
٘ـ، اِـبَ ِؾلس ِفَو أظٙو االعـزـٙـبك فـغود ٌٗ ِغ  4333ٌٚل ٍٕخ « : ثب١ِ٤و » ِـؾـّـل ثٓ اٍـّـبػـ١ـً اٌـصـٕـؼـبٟٔ اٌّؼوٚف (

، رٛفٟ « غ  -اٌؼلح ػٍٝ اٌؼّلح الثٓ كل١ك اٌؼ١ل » ، ٚ «ٍجً اٌَالَ ـ غ » أ٘ـً ػـصـوٖ فطٛة ِٚؾٓ، ٍِزيَ ٌٍَٕٓ، ٌٗ رؤ١ٌف ِٕٙب 

 [. 463 - 466اٌجله اٌطبٌغ : ٘ـ . ]  4425ٍٕخ 
(

2
 . 736أصٛي اٌفمٗ ) اٌَّّٝ اعبثخ اٌَبئً ّوػ ثغ١خ ا٢ًِ ( ٓ(
(

3
ٍٍُ » اٌمعبء فٟ ٌىٕٙٛ صُ ؽ١له آثبك اٌلوٓ، ِٓ وزجٗ  ٌٟٚ ٗ ؽٕفٟ،٘ٛ ِؾت اٌل٠ٓ ثـٓ ػـجـل اٌْىٛه اٌجـٙـبهٞ إٌٙلٞ : أصـٌٟٛ، فم١(

 [. 338] أظو : أثغل اٌؼٍَٛ ٓ٘ـ .  4443فٟ إٌّطك، رٛفٟ ٍٕخ « غ  -اٌؼٍَٛ 
(

4
 . 598، ٚأظو : اهّبك اٌفؾٛي 733ٓ/ 5فٛارؼ اٌوؽّٛد : (
(

5
٘ـ ، ٚرؼٍُ فٟ ثغلاك ٚاٌْبَ ٚأزمً اٌٝ اٌمب٘وح  884ا٢ِلٞ : ػٍٟ ثٓ ِؾّل اٌزغٍجٟ أثٛ اٌؾَٓ، ٌٚل فٟ آِل ِٓ ك٠به ثىو ٍٕخ (

٘ـ فٟ كِْك . لبي اٌؾبفع اٌن٘جٟ ف١ٗ : ٚلل ٔفٟ ِٓ كِْك ٌَـٛء  964، رٛفٟ ٍٕخ « غ  -ِقزصو ِٕزٙٝ اٌَٛي » ٚكهً ثٙب. ٌٗ 

ا١ٌّياْ اػـزـمـبكٖ ، ٚصؼ ػٕٗ أٔٗ وـبْ ٠زـون اٌـصـالح ، َٔؤي هللا اٌـؼـبفـ١ـخ ، ٚوبْ ِٓ ا٤مو١بء، ٍبِؾٗ هللا ٚػفب ػٕٗ . ] أظو : ٌَبْ 

 :6 /467 .] 
(

6
 . 531/7اإلؽىبَ ٣ٌِلٞ : (
(

7
٘ـ ،  133ِؾّل ثٓ ػجل اٌٛاؽل وّبي اٌل٠ٓ : أصٌٟٛ ِفَو فم١ٗ ؽٕفٟ ٌـغـٛٞ فـوائعٟ، ٌٚل ثبإلٍىٕله٠خ ٍٕخ اٌىّبي ثٓ اٌّٙبَ : (

٘ـ . ] أظو :اٌعٛء اٌالِغ :  294، رٛفٟ ثبٌمب٘وح ٍٕخ « ِغٍلاد  2فزؼ اٌمل٠و فٟ ّوػ اٌٙلا٠خ ـ غ فٟ » ٚعبٚه ثبٌؾو١ِٓ ِـلح، ٌٗ 

2 /451 - 465 ] 
(

8
 .574/7ر١َ١و اٌزؾو٠و : (
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 فؤخرج التقلٌد لعمل المقلد . « بقول » وثانٌدا : فً قوله : 

 للمتتدد مع العلم بدلٌله . فـؤخـرج تقلٌـد الـعـامً« ة منه بال حـتـ» فً قوله : وثالثدا : 

 تعارٌف من قال : إنه أخذ : -3

 . (2)"أخذ مذهب الؽٌر بال معرفة دلٌله هو : " (1)أ ـ قال الفتوحً

 وعلٌه مالحظات :

أقوال  ذلك تمعفٌدخل فً  ، (3)واألخذ هو الحوذ والتبً والتمع« أخذ » أولدا : فً قوله : 

 التقلٌد فً شًء .  لٌس منالعلماء فً إحدى المسائل أو بعضدا وهذا 

 لؽة كما سبق إٌضاحه . ٌصح وهذا ال « الؽٌر » وثانٌدا : فً قوله : 

 للمتتدد . فٌه إخراج لتقلٌد العامً« دلٌله بال معرفة » وثالثدا : فً قوله : 

 . (5)"أخذ القول من ؼٌر قٌام حتة على األخذ  ": هو  (4)ب ـ وقال بعض المالكٌة

 :وعلٌه مآخذ

 فؤدخل تمع األقوال فً التقلٌد . «أخذ » أولدا : فً قوله : 

 فؤخرج التقلٌد للفعل .« القول » وثانٌدا : فً قوله : 

 . «من ؼٌر قٌام حتة على األخذ »  وثالثدا فً قوله

 

 

                                                           
(

1
٘ـ، رٌٛٝ  232ا١ٌْٙو ثبثٓ إٌغبه ، أصـٌٛـٟ فـمـ١ـٗ ؽٕجٍٟ، ٌٚل ٍٕخ  اثٓ إٌغبه اٌفزٛؽٟ : ِؾّل ثٓ أؽّل ثٓ ػجل اٌؼي٠ي اٌفزٛؽٟ(

ِٕزٙٝ اإلهاكاد فٟ اٌغّغ ث١ٓ إٌّزٙٝ ٚاإللٕبع ٚى٠بكاد ـ غ "، رٛفٟ فٟ ؽلٚك اٌَجؼ١ٓ ٚرَؼّئخ . ] » اإلفزبء ٚاٌـمـعـبء ِـلح، ٌٗ 

 [ 633/2، ّنهاد اٌن٘ت : 475إٌؼذ ا٤وًّ : 
(

2
 .853/7ّوػ اٌىٛوت ا١ٌّٕو (
(

3
 . 92/ 4ِؼغُ ِمب١٠ٌ اٌٍغخ : (
(

4
 َٔجٗ فٟ ْٔو اٌجٕٛك الثٓ اٌؾبعت .(
(

5
 .669/ 5ْٔو اٌجٕٛك ػٍٝ ِوالٟ اٌَؼٛك : (
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ه بالدلٌل الذي بنى ؼٌر مطالبتممن لٌس قوله حتة شرعٌة من تـ ـ وقٌل : هو األخذ بقول الؽٌر 

 . (1)علٌه حكمه

 . تعارٌف من قال : إنه اتباع :4

اتباع الرتل ؼٌره على تقدٌر أنه محق وتقدٌم رأٌه على رأي نفسه لكونه من أهل "أ ـ قٌل : هو 

  . (2)"النظر واالستدالل بال دلٌل 

 علٌه مالحظات :و

 فؤخرج المرأة . « الرتل »  أولدا : فً قوله : 

 .ولٌس كذلك(3)ٌكون اتباع قول الصحابً تقلٌداً وثانٌدا : أنه على هذا التعرٌؾ 

 وقد تقدم بٌان ذلك .« بال دلٌل  »وثالثدا فً قوله : 

الم لعلمه وورعه واعتقاده لما هو اتباع الرتل التاهل الع "عالء الدٌن السمرقندي :  ب ـ وقال

 . (4)"، وإن لـم ٌكـن بناء على دلٌلعلى طرٌق التزم والحتم من ؼٌـر تـردد وشك قدهتٌع

 وعلٌه مالحظات :

 أولدا : إخراج تقلٌد النساء .

 ا إخراج تقلٌد المتتدد للمتتدد .وثانٌد

 المتتددون واختلفوا فرتح . قلٌد مبنٌا على الظن كما لو تعددوثالثدا إخراج ما كان من الت

 لٌد العالم لدوى فً نفس المقلد .تق ورابعدا إخراج

                                                           
(

1
. ٠ٚئفن ػٍٝ 471أظو : وـزـبة االعـزـٙـبك فٟ اٌْو٠ؼخ اإلٍـالِـ١ـخ ٚثـؾـٛس أفـوٜ : اٌمَُ ا٤ٚي ٌٍلوزٛه ؽَٓ أؽّل ِوػٟ ٓ(

ِّٓ » فطؤ ٌغخ، ٚلٌٛٗ : « اٌغ١و » فؤفـوط ِـب وـبْ ثؼٍّٗ، ٚلٌٛٗ : « ثمـٛي » فً عّغ ا٤لٛاي، ٚلٌٛٗ : رؼـو٠فـٗ لـٌٛٗ : ا٤فن فؤك

 أكفً ا٤فن ثبإلعّبع، ٚأفوط ِطبٌجخ اٌّمٍل ثبٌل١ًٌ ف١ّب لٍل ف١ٗ ِغ اٌؼٍُ ثل١ٌٍٗ وّب ٍجك ث١بٔٗ .« ١ٌٌ لٌٛٗ ؽغخ ّوػ١خ 
(

2
 . 918ياْ ا٤صٛي ١ِٓ(
(

3
ف١ٙب أً٘ ا٤صٛي : فم١ً : ا٤فن ثمٛي اٌصؾبثٟ ٚارجبػٗ رم١ٍل ٚل١ً ١ٌٌ ثزم١ٍل، ٌٚؼً اٌقالف ف١ٙب ِجٕٟ ػٍٝ  ٘نٖ اٌَّؤٌخ افزٍف(

ٚفٟ ٤ٔٗ ؽغخ  اٌقالف فٟ ؽغ١خ لٛي اٌصؾبثٟ . ٚفٟ ّوػ اٌىٛوت : لبي ١ّـ اإلٍالَ : اْ اٌوعٛع اٌٝ لٛي اٌصؾبثٟ ١ٌٌ ثزم١ٍل

أظو : ّـوػ اٌىٛوت ا١ٌّٕـو  ا٤لٜٛ ػٕلٞ . ا. ٘ـ . ٌٍؼـبٌـُ رمـ١ٍـلٖ فـٟ اؽـلٜ اٌوٚا٠ز١ٓ ٚ٘ٛ اٌَّـٛكح : ٚأِـب اٌـصـؾـبثـٟ فـال ٠ـغـٛى

٤ٔٗ « رم١ٍلا » ٚارجبع اٌصؾبثٟ اما لٍٕب اْ لٌٛٗ ؽغخ فال ٠َّٝ :  11، ا٤صـٛي ِـٓ ػٍـُ ا٤صٛي ٓ 886، اٌَّـٛكح ٓ 863/7: 

 ٚاٌّغبى . ا . ٘ـ .ٝ ٚعٗ اٌزٍٛغ ارجبع ٌٍؾغخ ٌىٓ لل ٠َّٝ رم١ٍلا ػٍ
(

4
 . ١ِ918ياْ ا٤صٛي ٓ(
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 . (2)"حتة  اتباع من لٌس قوله ": هو  (1)ثٌمٌنتـ ـ وقال الشٌخ محمد الع

 وهو تعرٌؾ تٌد وعلٌه مالحظتان :

 بؤقوال الشدود. ور الدنٌا فٌه، ودخول أخذ القاضًاألولى : دخول التقلٌد فً أم

 مضاؾ إلى فاعله .أن ) االتباع ( الثانٌة : اإللباس : إذ قد ٌظن 

علٌه فً قوله الؽٌر،  وٌإخذ، (3)"اتباع الؽٌر بدون حتة وال شبدة  هو "، د ـ وقٌل : ( ٢)

 ال فائدة له .« وال شبدة » له : وبدون حتة، وقو

 من قال : إنه التزام : - هـ

 (5)"م لـدلـٌـلـه الـذي تؤصـالً عـلـ هو التزام األخذ بمذهب الؽٌر بال"قال : (4)أ. فً مراقً السعود

 وعلٌه مالحظات :

 سبق . وهو ال ٌصح تقٌٌد التقلٌد به كما« األخذ » أولدا : فً قوله : 

 وهو ال ٌصح لؽة .« الؽٌر » وثانٌدا : فً قوله : 

 والمقلد قد ٌعلم دلٌل مقلده . « بال علم لدلٌله » وثالثدا : فً قوله : 

  . (7)"ب الؽٌر بال علم لدلٌله الخاصهو التزام مذه :" (6)ب ـ وقال عبد هللا الشنقٌطً

 

 

                                                           
(

1
ا١ٌْـ ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ٔبصو اٌَؼلٞ . ٚ٘ٛ  ِؾّل ثٓ صبٌؼ آي ػض١ّ١ٓ : ػبٌُ ِٓ ػٍّبء اٌؼصو اٌؾبظو ، أوضو ِٓ اٌلهاٍخ ػٍٝ(

ِؾّل ثٓ ٍؼٛك اإلٍال١ِخ  ا٢ْ ػعٛ ١٘ئخ وجبه اٌؼٍّبء ثبٌٍّّىخ اٌؼوث١خ اٌَؼٛك٠خ، ِٚلهً ثى١ٍخ اٌْو٠ؼخ ٚأصٛي اٌل٠ٓ ثغبِؼخ اإلِبَ

 [. 759/ 5فوع اٌمص١ُ ، ٚاِبَ اٌغبِغ ثؼ١ٕيح ٌٚٗ اّزغبي ثبٌزله٠ٌ ف١ٗ . ] أظو : ػٍّبء ٔغل فالي ٍزخ لوْٚ : 
(

2
 . 11ا٤صٛي ِٓ ػٍُ ا٤صٛي ٓ (
(

3
 ( .736أصٛي اٌفمٗ ) اعبثخ اٌَبئً ّوػ ثغ١خ ا٢ًِ ٓ(
(

4
ٍزؤرٟ روعّزٗ ـ ، ٚأّبه ف١ٙب ٌىض١و ِٓ اٌقالفبد اّبهاد ث١َطخ ٚال ٠زون غبٌجب   ٟ٘ ِٕظِٛخ ّؼو٠خ، ٔظّٙب ػجل هللا إٌْم١طٟ ـ(

 ث١بْ اٌقالف كافً ِن٘جٗ ٚاٍّٙب ] ِوالٟ اٌَؼٛك اٌٝ اٌفالػ ٚاٌصؼٛك [ .
(

5
 .668/ 5ْٔو اٌجٕٛك ػٍٝ ِوالٟ اٌَؼٛك : (
(

6
ت ، رغوك أهثؼ١ٓ ٍٕخ ٌطٍت اٌؼٍُ فٟ اٌصؾبهٞ ٚاٌّلْ، ػجل هللا ثٓ اثوا١ُ٘ اٌؼٍٛٞ إٌْم١طٟ : أثٛ ِؾّل، فم١ٗ ِبٌىٟ ػٍٛٞ إٌَ(

أظو « .] ؿ  -٘لٞ ا٤ثواه ػٍٝ غٍؼخ ا٤ٔٛاه » ٘ـ، ِٓ وزجٗ  4568فزٛفٟ ف١ٙب ٍٕخ « ّٕم١ػ » ٚألبَ ثفبً ِلح ٚؽظ ٚػبك اٌٝ ثالكٖ 

 [ . 62: ا١ٌٍٛػ فٟ رواعُ أكثبء ّٕم١ػ ٓ
(

7
 .668/ 5ْٔو اٌجٕٛك : (
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 وٌإخذ على عبارته ما ٌؤتً :

 وهو ال ٌصح .« الؽٌر » ـ قوله :  1

 . والمقلد قد ٌعلم دلٌل مقلده« بال علم لدلٌله الخاص » قوله :  - ٢

 ـ تعرٌف آخر :6

 . (1)نفسه علىالحكم من الدلٌل على ؼٌره ال ـ هو أن ٌعتمد اإلنسان فً فدم 

مسمى  وهذا تعـرٌؾ تٌد لكـن ٌإخذ علٌه إدخاله لألحادٌث النبـوٌة المفسرة للقرآن واتباعدا فً

 التقلٌد ولٌس األمر كذلك .

 * التعرٌف المختار :

أن ٌقال فً تعرٌؾ األفضل  ع بٌان ما ٌإخذ علٌدا ٌظدر لً أنبعد ذكر التعارٌؾ السابقة م

 اً:التقلٌد اصطالح

 . (ذاته  كم شرعً مذهب من لٌس قوله حتة فًالمكلؾ فً حالتزام )

  

                                                           
(

1
 . 891ِؾّل ٍِٛٝ ٓعزٙبك : ك. ١ٍل اال(
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 المطلب الثانً : اهمٌة التقلٌد

 

 تتتلى أهمٌة التقلٌد بمعرفة ما ٌؤتً من أمور : 

أن شروط االتتداد عـسـٌـرة تتعذر على أكثر الناس إذ المتتدـد البد أن ٌكون ذكٌا نبٌدا  أوالً :

متٌقظا عالما باللؽة واللسان، عالما بالكتاب والسنة، ناسخدا ومنسوخدا، متملدا وموضحدا، 

خاصدا وعامدا، مطلقدا ومقٌدها، مع معرفة األسانٌد صحة وسقما، عالما باإلتماع، وهذه 

لٌل تـوفـرها، عـزٌـز وتـودهـا فً إنسـان واحـد، لذا فإن هللا بٌن حكم التـقـلـٌـد لكً الشروط ق

 ٌسلكه من لم ٌستطع االتتداد .

 فً قلة المتتددٌن وكثرة من ٌضادهم، فكانت الحاتة للتقلٌد قوٌة . وثانٌا :

التقلٌد ونبٌن له أحكامه فً قلة الوقت، فإن الـعـامً إذا نزلت بـه حـادثة فإذا لم نتوز له  وثالثا :

ٌبلػ هذه الرتبة، أفتضٌع فمتى سٌبلػ رتبة االتتداد لٌعرؾ حكم هذه النازلة، بل لعله ال 

 !األحكام؟

زد على ذلك أن االتتداد ٌحتاج إلى مـزٌـد وقـت مـع التـفـرغ للممارسة والنظر مع نفاذ القرٌحة 

 وخلو المشاؼل . 

إذ لو لم ٌكن التقلٌد سائؽا ألدى إلى انقطاع الحرث وهالك النسل أن بالتقلٌد تعمر الدنٌا،  :ورابعا

وتعطل الحـرؾ وفـسـاد الصنائع واالشتؽال عن المعاٌش، وٌإدي إلى خـراب الدنٌا لو اشتؽل 

 .الناس كلدم بالعلم وطلبـه لتـحـصـٌـل رتبة االتتداد، بل ٌإدي إلى إهالك العلماء

أن رفع التقلٌد هو من الحرج واإلضرار المنفً فً شرعنا المطدر، قال تعالى : )  وخامسا :

 ، (1)(تعل علٌكم فً الدٌن من حرج  وما

  

                                                           
(

1
 .12 ا٠٢خاٌؾظ : ٍٛهح(
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 . (1)( ضرار وال ضرر ال »:  ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبً  

من هذا المنطلق كان للتقلٌد أهمٌة عظمى ومكانة كبرى فً الدٌن بعـامـة وفً أصـول الـفـقـه 

 فـؤفـرد باألبواب والفـصـول وبٌنت أحكامه .بـخـاصـة 

 

 

 

 

  

                                                           
(

1
 :٘نا ؽل٠ش ٠وٜٚ ِٓ ػلح أٚعٗ ػٓ ثؼط اٌصؾبثخ ُِٕٙ(

 ـ ػبئْخ هظٟ هللا ػٕٙب ٚاٌؾل٠ش ػٕٙب ِٓ غو٠م١ٓ : 4 

 اٌٛاللٞ ِزوٚن.  (،ٚف551/7ٗ١) 26أؽلّ٘ب : هٚاٖ اٌلاهلطٕٟ : وزبة ا٤لع١خ ؽل٠ش هلُ :  

( : هٚاٖ اٌطجوأٟ فٟ ا٤ٍٚػ، ٍّٚو ثٓ أؽّل ثٓ  443/7ػ ، لبي ا١ٌٙضّٟ فٟ ِغّغ اٌيٚائل ) ٚصب١ّٔٙب : ػٕل اٌطجوأٟ فٟ ا٤ٍٚ

 هّل٠ٓ ٚ٘ٛ اثٓ ِؾّل ثٓ اٌؾغبط اثٓ هّل٠ٓ، ٚلبي اثٓ ػلٞ : ونثٖٛ . 

 ـ ػجل هللا ثٓ ػجبً هظٟ هللا ػّٕٙب ٚػٕٗ غو٠مبْ :  5

(. لبي فٟ اٌيٚائل : فٟ إٍبكٖ عبثو  127/ 5فٟ ؽمـٗ ِـب ٠ـعـو ثـغـبهٖ ) أؽلّ٘ب : هٚاٖ اثـٓ ِـبعـٗ ـ وزبة ا٤ؽىبَ ـ ثـبة ِـٓ ثٕٝ 

ثَٕلٖ ػٓ كاٚك ثـٓ  27. صب١ّٔٙب : أفوعٗ اٌلاهلطٕٟ وزبة ا٤لـع١ـخ ؽـل٠ـش هلُ 646/4اٌغؼفٟ ِزُٙ . ا . ٘ـ. ٚلل أفوعٗ أؽّل : 

 [. 432وِخ . ] رمو٠ت اٌزٙن٠ت : اٌؾص١ٓ ػٓ ػىوِخ ثٗ . لبي اثٓ ؽغو ػـٓ كاٚك ثٓ اٌؾص١ٓ : صمخ اال فٟ ػى

(،  127/ 5(، ٚاثٓ ِبعٗ وزبة ا٤ؽىبَ ثبة ِٓ ثٕٝ فٟ ؽمٗ ِب ٠عو ثغبهٖ ) 651/8ؽل٠ش ػجبكح ثٓ اٌصبِذ : هٚاٖ أؽّل )  - 6

 ِٕمطغ ، اٍؾبق ثٓ ا١ٌٌٛل ٌُ ٠لهن ػجبكح . ا . ٘ـ . ٚفٟ اٌيٚائل : هعبٌٗ صمبد اال أٔٗ

( وزبة اٌج١ٛع، ٚلبي  82/ 5، ٚاٌؾبوُ فٟ اٌَّزلهن ) 28ٗ اٌلاهلطٕٟ وـزـبة ا٤لع١خ ؽل٠ش هلُ ـ ؽل٠ش أثٟ ٍؼ١ل اٌقلهٞ أفوع 7 

: ٘نا ؽل٠ش صؾ١ؼ اإلٍٕبك ػٍٝ ّوغ ٍَُِ ٌُٚ ٠قوعبٖ ٚٚافمٗ اٌن٘جٟ، ٚفٟ إٍبكٖ ػضّبْ ثٓ ِـؾـّـل ثٓ ػضّبْ ثٓ هث١ؼخ ثٓ أثٟ ػجل 

( لبي ػجل اٌؾك فٟ أؽىبِٗ : اٌغبٌت ػٍٝ ؽل٠ضٗ اٌُٛ٘، ٚلبي اٌلاهلطٕٟ فٟ  485/7اٌوؽّٓ اٌّلٟٔ، ٚفٟ ٌَبْ ا١ٌّياْ فٟ روعّزٗ ) 

 غوائت ِبٌه : ِؾّل ثٓ ػضّبْ ظؼ١ف .

 أبو فٌه( :  385/ 4)  الزٌلعً وقال ، (٢٢٦/4) ٦6 رقم حدٌث األقضٌة كتاب الدارقطنً رواه:  عنه هللا رضً هرٌرة أبً حـدٌث ـ5
 . فٌه مختلؾ عٌاش بن بكر
 .٢5٠ برقم 443/ 1:  الصحٌحة األحادٌث سلسلة : وانظر طرقه لتعاضد(  4٠٦/3)  الؽلٌل إرواء:  انظر.  األلبانً صححه وقد
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 المطلب الثالث : اركان التقلٌد

 

 تعرٌف الركن : -4

 . (1)الركن فً اللؽة : الناحٌة القوٌة ، وركن الشًء : تانبه األقوى

 أما فً االصطالح :

 فقٌل : ركن الشًء : ما ٌقوم به ذلك الشًء .  

 . (2)وقٌل : ما ٌتم به وهو داخل فٌه

 واألولى : أن الركن : هو تزء الماهٌة فركن الشًء تزإه .

 ـ أركان التقلٌد : 2

 أركان التقلٌد فٌما ظدر لً ثالثة :

المكلؾ الذي ٌلتزم قول ؼٌره أو  أولدا : مقلد ] بكسر الالم : اسـم فـاعـل مـن الـتـقـلـٌـد [، وهـو

 .ذاتهمذهبه ممن لٌس مذهبه حتة فً 

 مذهبه الذي لٌس حتة فً ذاته . ] بفتح الالم : اسم مفعول [، وهو من ٌلتزموثانٌدا : مقلد : 

 وااللتزام فٌه . وثالثدا : مقلد فٌه، وهو العلم أو الفن الذي حـصـل التـقـلـٌـد

 لبٌان أحكامه وتوضٌح حاالته . مستقالً  مبحثاً فرد لكل ركن من هذه األركان بناء على ذلك سن

  

                                                           
(

1
 . 428/ 46ٌَبْ اٌؼوة : (
(

2
 . 985/ 4، ٚوْبف اصطالؽبد اٌفْٕٛ ٚاٌؼٍَٛ : 19اٌزؼو٠فبد ٓ(
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 د فٌهالمقل :المبحث الثانً 

 المطلب االول : التقلٌد فً معرفة هللا وتوحٌده

 . الخالف فٌه :4

اختلؾ العلماء فً المسائل التً تتعلق بوتود هللا ومعرفته وإثبات وحدانٌته هل ٌتوز التقلٌد فٌدا 

 أو ٌتب أو ٌحرم ـ على ثالثة مذاهب .

 . أقوال العلماء :2

ذهب تمدور أهل العلم إلى عدم تواز التقلٌد فً ذلك فدو محرم، وبناء على ذلك  القول األول :

 . (1)مكلفٌن البحث والنظر واالستداللٌتب على تمٌع ال

 (2)تواز التـقـلـٌـد فٌـدا، فالبحث والنظر تائز ال واتب، وإلى هذا ذهب العنبري القول الثانً :

 . (3)وبعض الشافعٌة

ه، وإلى ذلك ذهب بعض أهل وتوب التقلٌد فً ذلك، وتحرٌم البحث والنظر فٌ القول الثالث :

 . (5)وتوقؾ بعض العلماء. (4)الظاهر

 

 

 

 

                                                           
(

1
، ِقزصو اٌجؼٍٟ 84، صفخ اٌفزٜٛ 793ٓ، 781ِٓ اثـٓ لـلاِـخ ٚآصبهٖ ا٤صـ١ٌٛـخ [، اٌَّـٛكح : ]  625/ 5هٚظـخ إٌبظو : (

، َٚٔجٗ ٤ؽّل ٚا٤وضو ، ٚونا فٟ اٌّلفً الثٓ ثلهاْ 866/7، ّوػ اٌىٛوت ا١ٌّٕو : 426، اٌجٍجً ] ِقزصو اٌطٛفٟ [ 499ٓٓ

، 633/7، اإلؽىبَ ٣ٌِلٞ : 576/7، ر١َ١و اٌزؾو٠و 458ٓ /5/ 6َٚٔجٗ ٌؼبِخ اٌؼٍّبء، اٌّؾصٛي :  639/7، اٌز١ّٙل : 623ٓ

، 661/ 5، ْٔو اٌجٕٛك : 537، اِزبع اٌؼمٛي 734/5ٓ، فٛارؼ اٌوؽّـٛد : 638/5ّـوػ ػـعـل اٌل٠ٓ ػٍٝ ِقزصو اثٓ اٌؾبعت : 

، اٌّؾٍٟ ػٍٝ عّغ اٌغٛاِغ :  374/ 5. اٌّؼزّل ٤ثٟ اٌؾ١َٓ : 599، اهّـبك اٌـفـؾـٛي :  97، اٌمٛي اٌّف١ل 99ٓ/ 5اٌفم١ٗ ٚاٌّزفمٗ : 

 ، ٚؽىٟ ٘نا اٌمٛي اعّبػب، ٚف١ٗ ٔظو .735/ 5
(

2
٘ـ، ٚرٌٛٝ اٌمعبء، هٜٚ ٌٗ ٍَُِ فٟ صؾ١ؾٗ ، هٚٞ ػٕٗ والَ  438ػج١ل هللا ثٓ اٌؾَٓ اٌؼٕجوٞ : فم١ٗ ثصوٞ صمخ ، ٌٚل ٍٕخ (

 .[ 1/1٘ـ .] رٙن٠ت اٌزٙن٠ت :  492ٍٕخ  هكٞء فٟ أْ وً ِغزٙل ِص١ت، رٛفٟ
(

3
اٌٝ وض١و ِٓ اٌفمٙبء، ٚافزبهٖ اثٓ  458/ 5/ 6، َٚٔـجـٗ اٌواىٞ فٟ اٌّؾـصـٛي : 633/7أّبه اٌٝ مٌه : ا٢ِـلٞ : اإلؽىبَ : (

 .738، ٚونا اٌصٕؼبٟٔ فٟ اعبثخ اٌَبئً 11ٓػض١ّ١ٓ، ا٤صـٛي ٓ
(

4
 .294/ 5اإلؽىبَ الثٓ ؽيَ : (
(

5
 .454ِٕٙبط اٌٛصٛي ٓ(
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 . األدلة :3

 أ ـ أدلة من منع التقلٌد :

أن هللا سبحانه وتعالى أمر بالتدبر والتفكر والنظر ومدح أهله، واألصل فً األمر  الدلٌل األول :

 الوتوب، وفً التقلٌد ترك للواتب فٌحرم التقلٌد . ٌدل على األمر بالتدبر ما ٌؤتً :

 . (1)( الذٌن من قبل قوله تعالى : ) قل سٌروا فً األرض فانظروا كٌؾ كان عاقبة -

 . (2)(هللا من شًء  فً ملكوت السموات واألرض وما خلق أولم ٌنظروا» وقوله :  -

 . (3)«أفال تبصرون  ( وفً أنفسكم٢٠وفً األرض آٌات للموقنٌن )» وقوله سبحانه :  -

الندار آلٌات ألولً ـ ولما نزل قول هللا تعالى ) إن فً خلق السموات واألرض واختالؾ اللٌل و

ن ولم ٌتدبرهن: وٌل له ، وٌل وٌل لمن قرأه» : ملسو هيلع هللا ىلص. . . اآلٌات . قال النبً  (4)«األلباب 

 فتوعد من ترك النظر والتفكر فٌدا، فدل على وتوبه . . (5)«له

 الدلٌل الثانً :

 أن التقلٌد فً ذلك مذموم شرعا، والذم ٌفٌد التحرٌم، ٌدل لذلك :

إنا وتدنا آباءنا قوله تعالى : ) وكذلك ما أرسلنا من قبلك فً قرٌـة مـن نذٌر إال قال مترفوها  - 

 . (6)(م بؤهدى مما وتدت م علٌه آباءكم ( قال أو لو تئتك٢3على أمة وإنا على آثارهم مقتدون )

 

                                                           
(

1
 .75 ا٠٢خاٌوَٚ :ٍٛهح (
(

2
 .428 ا٠٢خا٤ػواف : ٍٛهح(
(

3
 .54، 53 ا٠٢خاٌناه٠بد : ٍٛهح(
(

4
 . 433 ا٠٢خآي ػّواْ :ٍٛهح (
(

5
. ٚأظو : ِـٛاهك  943زبة اٌولبئك ـ ثبة اٌزٛثخ هلُ ود : وّبي ٠ٍٛف اٌؾٛد (  3/ 5٘نا اٌؾل٠ش هٚاٖ اثٓ ؽجبْ فٟ صؾ١ؾٗ ) (

ػّواْ ثٓ ٍِٛٝ ػٓ ػضّبْ ثٓ أثٟ ١ّجخ ػٓ ٠ؾ١ٝ ثٓ ىوو٠ب ػٓ ثبة اٌجىبء فٟ اٌصالح : ػٓ  463ٓ 856ْ ؽـل٠ش هلُ ّآاٌظ

اثوا١ُ٘ ثٓ ٠ٍٛل ػٓ ػجل اٌٍّه ثٓ أثٟ ١ٍٍّبْ ػٓ ػطبء ػٓ ػبئْخ ِوفٛػب لبي ّؼ١ت ا٤هٔبإٚغ فٟ رؾم١مٗ ٌصؾ١ؼ اثٓ ؽجبْ 

 ثٓ ػضّبْ غو٠ك ِـٓ 533 ،429ٓ ملسو هيلع هللا ىلص: إٍبكٖ لٛٞ، ٚأفوعٗ أثٛ ا١ٌْـ فٟ أفالق إٌجٟ  953هلُ  653/5ثزور١ت اثٓ ثٍجبْ : 

 اٌؾوأٟ ػٍٟ ثٓ أؽّل ؽلصٕب اٍّبػ١ً ثٓ ػٍٟ ؽلصٕب:  ِوك٠ٚٗ اثٓ لبي:  ٚلبي ا٠٢خ، ٘نٖ رف١َو فٟ وض١و اثٓ ٚمووٖ.  ثبٍٕبكٖ ١ّجخ أثٟ

اٌٛاٍطٟ ؽلصٕب اٌىٍجٟ ٚ٘ٛ أثٛ عٕبة ػٓ ػطبء ػٓ ػبئْخ . ٚهٚاٖ ػجل ثٓ ؽ١ّل فٟ  ٔجبرخ اثٓ ؽْوط ؽلصٕب أّوً ثٓ ّغبع ؽلصٕب

رف١َوٖ ػٓ عؼفو ثٓ ػٛف اٌىٍجٟ ػٓ أثٟ عٕبة ثٗ . ٚاثٓ أثٟ اٌل١ٔب فٟ اٌزفىو ػٓ ّغبع ثٓ أّوً ثٗ ٚف١ٗ أثـٛ عٕبة ِلٌٌ ػٕؼٓ . 

 اٌزوغ١ت ٚاثٓ ػَبوو .  ، ٚىاك َٔجزٗ اٌٝ ا٤صـجـٙـبٟٔ فٟ 443/ 5ٚمووٖ فٟ اٌله إٌّضٛه : 
(

6
 .57، 56 ا٠٢خاٌيفوف :ٍٛهح (
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إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فؤضلونا » الكفار فً معرض الذم :  وقوله سبحانه حكاٌة عن -

 . (1)«سبٌال ال

اتخذوا أحبارهم ورهباندم أربابا من  )ا عن أهل الكتاب على وته الذم : وقوله تعالى إخبار -

 . (2)(دون هللا

 الدلٌل الثالث : اإلجماع :

والعلم ال ٌحصل بالتقلٌد ؛ ألن العلم  ، (3)باهلل ومعرفته وتوحٌده انعقد اإلتماع على وتوب العلم

 ال ٌقبل الشك، وهذا ال ٌحصل بالتقلٌد لما ٌؤتً :هو التصدٌق التازم المطابق الذي 

أ ـ احتمال كذب المقلد، ألنه ؼٌر معصوم، ومن كان كذلك فخبره ال ٌفٌد العلم، ولو أحال الخطؤ 

 علٌه فالبد له من دلٌل وال دلٌل . 

 نظر . ب ـ ولو كان التقلٌد مفٌدا للعلم، فإفادتـه إمـا عـن ضـرورة أو عـن

اإلنسان ال ٌتده من نفسه . وإفادة التقلٌد للعلم ضرورة باطل لمخالفة أكثر العقالء له، وألن 

 ·دلٌل  وإفادته ذلك نظرا ال ٌسلم إال بدلٌـل وثـم ال

 الدلٌل الرابع :

ن قال تعالى : ) وقال الذٌن كفروا للذٌن آمنوا اتبعوا سبٌلنا ولنحمل خطاٌاكم وما هم بحاملٌن م -

 . (4)(خطاٌاهم من شًء إن دم لكاذبون

حمل الخطاٌا، فرد هللا سبحانه علٌدم قولدم وكذبدم فً فـضـمنوا لدم أعلى مراتب التقلٌد وهو 

 ذلك، فدل ذلك على أنه ال ٌصح التقلٌد .

 

 

                                                           
(

1
 . 91 ا٠٢خا٤ؽياة :ٍٛهح (
(

2
 .64 ا٠٢خاٌزٛثخ :ٍٛهح (
(

3
، ّوػ اٌىٛوت 734/5، فـٛارؼ اٌوؽـّـٛد : 633/7، اإلؽىـبَ ٣ٌِـلٞ 576/7أظو : ؽىب٠خ اإلعّبع فٟ : ر١َ١ـو اٌزـؾـو٠ـو : (

 . 84، صفخ اٌفزٜٛ 861/7ٓا١ٌّٕو : 
(

4
 . 45 ا٠٢خاٌؼٕىجٛد :ٍٛهح (
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 الدلٌل الخامس :

 أن المقلد ال ٌخلو من أحد حالٌن :

 ٌتوز تقلٌده له . ـ إما أن ٌتوز الخطؤ على من ٌقلده، فدو شاك فً صحة مذهبه فال

 وال دلٌل . ب بالدلٌل على ذلكـ وإما أن ٌحٌل الخطؤ على من ٌقلده، فٌطال

 الكذب، فكٌؾ عرؾ صدقه . فإن قال : قلدته لقوله عن نفسه : إن أقواله حق، فدذا ٌحتمل

 .شًء عرؾ صدق اآلخر وإن قال : قلدته لقول فالن ـ سواء من المتتددٌن أو ؼٌرهم ـ فبؤي

النصارى والٌدود أنفس  وإن قلدته لسكون نفسه إلٌه فً صدقه فما الفرق بٌنه وبٌن سكون

 المقلدٌن ؟ !

 الدلٌل السادس :

 العقل فال معنى للتقلٌد فٌه . أن طرٌق معرفة هللا وتوحٌده العقل، والناس كلدم ٌشتركون فً

 ب ـ أدلة من أجاز التقلٌد :

 الدلٌل األول :

ترك فإندم ال ٌتتمعون على  لو كان النظر واتبا لفعله الصحابة رضوان هللا علٌدم وأمروا به ،

الواتب ، إذ لو فعلوه لنقل عندم الخوض والنظر فً المسائل األصولٌة كما نقل عندم النظر فً 

 الفروع . 

بل األصول أولى لشدة الحاتة والداعً إلٌدا للزومدا لكل إنسان ، لكنه لم ٌنقل عندم النظر فٌدا؛ 

 فدل ذلك على أن التقلٌد لٌس بواتب وال محرم .

 * مناقشته :

 الدلٌل من عدة توانب أهمدا :نوقش هذا 

أ ـ أن ادعاء عدم نظر الصحابة ممنوع، إذ ٌلزم نسبة الصحابة إلى التدل باهلل تعالى، وهذا 

باطل إتماعا، ٌدل على ذلك إٌماندم مع توقؾ كثٌر من المشركٌن عن اإلٌمان، فدم إنما أمنوا 

 بعد النظر واالستدالل . 

ب ـ أمـا كـونـه لـم ٌنقل عندم المناظرة فً ذلك ، فألن النقل إنما ٌكون إذا كثر الشًء وهم 

لٌسوا بحاتة إلى اإلكثار منه لصفاء أذهاندم وصحة اعتقادهم ورتوعدم إلى الفطر السلٌمة، 
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والعقول المستقٌمة ، ونصوص الشرع الصحٌحة، وبعدهم عن موارد الشبه ومنازع األهواء فلم 

 بٌندم اختالؾ كبٌر ومناظرات عدٌدة فً التوحٌد ومسائله .  ٌوتد

 الدلٌل الثانً :

 ومن والتابعون والصحابة ملسو هيلع هللا ىلصلـو كـان النظر فً مـعـرفـة هللا وتوحـٌـده واتـبا ألنكر النبً 

 ٌحصل لم ذلك ولكن النظر، ترك ـ الخلق أكثر وهم - العوام من زماندم فً كان من على بعدهم

ا أندم هذ زماننا إلى تابعٌدم وال التابعٌن وال الصحابة عن وال ملسو هيلع هللا ىلصالنبً  عن ٌنقل لم فإنه: 

كانوا ٌنكرون على الـعـوام ترك النظر مع كثرة العـوام، فإن األعرابً التلؾ العامً كان 

ٌحضر إلٌدم وٌتكلم بكلمتً الشدادة، ومع كانوا ٌحكمون بصحة إٌمانه وال ٌنكرون علٌه، وما 

  على تواز التقلٌد .النبً ذلك فدل ذاك إال التقلٌد، 

 * مناقشته :

 ولم النظر ترك العوام على ٌنكرون ٌكونوا لم وتابعٌدم والتابعٌن والصحابة ملسو هيلع هللا ىلصإن النبً 

 ال اإلتمال تدة من بالدلٌل المعرفة وهً لدم، حاصلة كانت الواتبة هللا معرفة ألن به، ٌؤمروهم

 القضاٌا تحرٌر النظر من المراد ولٌس الحـوادث، إلى التـفـات بؤدنى حاصل وهذا التفصٌل،

قواعد النظر المستحدثة، ومن أصؽى إلى عامة األسواق امتأل سمعه من استداللدم  على

: البعرة تدل على البعٌر، واألثر ٌدل على األعرابًبالحوادث على موتدها، ومن ذلك قول 

 . (1)اللطٌؾ الخبٌر المسٌر، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فتاج، أما ٌدالن على

فالمقلد فً معرفة هللا وتوحٌده ال ٌكاد ٌوتد، فإنه قل أن ٌوتد من لم ٌنتقل ذهنه من الحوادث 

 إلى موتدها . كما قال الشاعر :

 (2)  دــــى أنه واحــتدل عل                                  وفـً كـل شـًء لـه آٌـة          

السموات  ولئن سؤلتدـم مـن خـلـق)وٌتبٌن ذلك بالسإال فسلدم تتد لدٌدم التـواب ، قال تعالى : 

 . (3)(واألرض لٌقولن هللا 

 
                                                           

(
1
 . 55مووٖ اثٓ وض١و فٟ رف١َو ٍٛهح اٌجموح آ٠خ هلُ (
(

2
 . 531، َٚٔجٗ ٌٗ اثٓ اٌّؼزي فٟ غجمبرٗ 437ٓك٠ٛاْ أثٟ اٌؼزب١٘خ ٓ(
(

3
 .62 ا٠٢خاٌيِو :ٍٛهح ،  58 ا٠٢خٌمّبْ :ٍٛهح (
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 الدلٌل الثالث :

أن أدلة األصـول فٌدا ؼموض وخفاء فإندا ال ٌمكن االطالع علٌدا إال بعد ممارسة شدٌدة، وأدلة 

قلٌد فً الفروع دفعا للمشقة مع سدولة أدلتدا، فتوازه الفروع فٌدا سدولة ووضوح، وقد تاز الت

 فً األصول أولى لدفع الحرج لؽموض أدلته .

وٌوضح هذا : أنك لو رتعت إلٌـدـم فً الطرٌق الذي منه أخـذ التوحٌد لم ٌقـومـوا ببٌان ذلك 

 التقلٌد فٌدا كما ٌتوز فً الفروع . وال ٌتدٌؤ لدم؛ فوتب أن ٌتوز لدم

 مناقشته :

طرق أهل المنطق بل بستٌتدم  ال ؼموض فً أدلة التوحٌد؛ بل هً سدلة لكل الناس ال على أنه

 كما سبق .

 الدلٌل الرابع :

 العبد بدما ولعدم الفرق بٌندما . قٌاس األصول على الفروع فً تواز التقلٌد فٌدما بتامع تكلٌؾ

 مناقشته :

الفروع . فدناك بٌندما فرق  بخالؾأن األصـول ٌطلب فٌدا القطع وهو ال ٌحصل بالتقلٌـد 

 .ظاهر

 جـ ـ أدلة من أوجب التقلٌد :

 الدلٌل األول :

ما ٌتادل فً آٌات هللا إال ) أنه من صفات الكفار قال تعالى :أن هللا تعالى ذم التدال وأخبر 

 ذموما محرما، فالتقلٌد واتب .. والنظـر ٌـفـتـح بـاب التدال، فكان م (1)( ذٌن كفرواال

 

 

 

                                                           
(

1
 .7 ا٠٢خغبفو :ٍٛهح (
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 مناقشته :

 ـ بؤن النظر ال ٌستلزم التدال مطلقا .

دلوا بالباطل وتا» ـ والمراد بالتدال فً اآلٌة التدال بالباطل بدلٌل قوله تعالى بعد ذلك : 

 . (1)«لٌدحضوا به الحق 

 (2)«وتادلدم بالتً هً أحسن  »وأما التدال بالحق فإنه ممدوح ومؤمور به، بدلٌل قوله تعالى : 

. ولو كان التدال بالحق مندٌا عنه  (3)(إال بالتً هً أحسن ال تتادلوا أهل الكتاب ، وقوله ) و

 لما أمر به .

 الدلٌل الثانً :

نه خرج ذات ٌـوم والنـاس ٌتكلمـون فـً القدر . قال : فكؤنما تفقؤ فً أ ملسو هيلع هللا ىلصما ورد عن النبً 

ضـه ببعض، كتـاب اللـه بعمـا لـكـم تضربـون » وتده الرمان من الؽضب ، قال : فقال لدم : 

 . (4)«م بلكق بدـذا هـلـك مـن كـان

فنداهم عن التدال والخوض فً القدر، والنظر ٌفتح باب التدال ،فكان محرما فوتب ضده وهو 

 التقلٌد .

 مناقشته :

فٌه، أو  فنداهم عن المماراة القدر فً الحق على أوقفدم قد ملسو هيلع هللا ىلصنوقش هذا االستدالل بؤن النبً 

 ألندم حدٌثو اإلسالم .

  

                                                           
(

1
 .8 ا٠٢خغبفو :ٍٛهح (
(

2
 .458 ا٠٢خإٌؾً :ٍٛهح (
(

3
 .79 ا٠٢خاٌؼٕىجٛد :ٍٛهح (
(

4
هٚاٖ اٌزـوِـنٞ ِٓ ؽل٠ش أثٟ ٘و٠وح وـزـبة اٌمـله : ثبة ِـب عـبء فـٟ اٌـزـْـل٠ـل فٟ اٌقٛض فٟ اٌمله ٚإٍبكٖ ظؼ١ف . ٚهٚاٖ اثٓ (

ٚهٚاٖ أؽـّـل فٟ (.  66/ 4( لبي فٟ اٌيٚائل : ٘نا إٍبك صؾ١ؼ هعبٌٗ صمبد ) إٌَٓ :  28ِبعٗ ػـٓ اثـٓ ػـّـو فٟ اٌّملِخ ثولُ ) 

، ٚهٚاٖ ثٍفع آفـو : ٠ؼٕٟ االفزالف فٟ آ٠خ  9992هلُ  ١ْ533/43ـ أؽـّـل ِـؾـّـل ّبوو : أظو إٌَّل ثزؾم١مٗ : َِٕلٖ ٚصؾؾٗ اٌ

( وزبة اٌؼٍـُ : ثبة إٌٟٙ ػـٓ ارجـبع  5999. ٚ ٚأصٍٗ فٟ صؾ١ؼ ٍَُِ ) 9234ٚ  9174ٚ  9135ِٓ اٌموآْ ال فٟ اٌمله ثولُ 

 ِزْبثٗ اٌموآْ .
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 الدلٌل الثالث :

،  (1)«علٌكم بالسواد األعظم  »:  عنه تاء كما:  األعظـم السواد باتباع أمر ملسو هيلع هللا ىلصأن النبً 

التماعة، والشٌطان مع الواحـد، وهو من االثنٌن  أن ٌسكن بحـبـوحـة التنة فلٌلزمومن سره »

 . والتقلٌد علٌه أكثر الخلق والسواد األعظم مندـم فوتب اتباعه . (2)«أبعد

 مناقشته :

 األول حدٌث ضعٌؾ ال ٌستند علٌه . -

 والثانً ٌراد به االتتماع حٌن السفر . -

عن مخالفة اإلتماع ال  وأٌضا ٌتاب بؤن المراد به الندً عن الخروج على اإلمام أو الندً -

 التقلٌد .

قلٌـد أكـثـر الخلق واتب ممنوع، ألن التـقـلـٌـد فً العقائد المضلة أكثر من ـ وادعـاإكم أن ت

 ، (3)(من فً األرض ٌضلوك عن سبٌل هللا الصحٌحة، بدلٌل قوله تعالى : ) وإن تطع أكثر

وقلٌل مـن عبـادي » ، وقوله :  (4)« هم مـا وقلٌـل الصالحات وعملوا آمنوا الذٌن إال »:  وقوله

وأكثرهم للحق »، وقوله :  (6)«ولكن أكثر الناس ال ٌإمنون  »وقوله :  ،(5)«، الشكور

 إال النار فً كلدا فرقة وسبعٌن ثالث على األمة هذه وستفترق »:  وحدٌث،  (7)«كارهون

 . (9)«للؽرباء  طوبى »:  ملسو هيلع هللا ىلصوقوله  ، (8)« واحدة

 

                                                           
(

1
( ٚفٟ اٌيٚائل لبي : فٟ إٍبكٖ أثٛ فٍف ا٤ػّٝ 6383ٕٓ وزبة اٌفزٓ : ثبة اٌَٛاك ا٤ػظُ ؽل٠ش هلُ ) هٚاٖ اثٓ ِبعٗ فٟ اٌَ(

 . 4636/ 5ٚاٍّٗ ؽبىَ ثٓ ػطبء ٚ٘ٛ ظؼ١ف ، ٚلل عبء اٌؾل٠ش ثطوق فٟ وٍٙب ٔظو : ٍٕٓ اثٓ ِبعٗ : 
(

2
 ( ٚصؾؾٗ ٚربثؼٗ اٌن٘جٟ . 447/ 4هٚاٖ اٌؾبوُ فٟ َِزلهوٗ ) (
(

3
 . 449 ا٠٢خَ :ا٤ٔؼبٍٛهح (
(

4
 .57 ا٠٢خٓ :ٍٛهح (
(

5
 . 46 ا٠٢خٍجؤ : ٍٛهح(
(

6
 .83 ا٠٢خغبفو :ٍٛهح (
(

7
 .13 ا٠٢خاٌّئِْٕٛ :ٍٛهح (
(

8
ػٓ ِؼب٠ٚخ ثٓ أثٟ ٍف١بْ هظٟ هللا ػّٕٙب ٚ  435/7( وـزـبة إٌَخ ثبة ّوػ إٌَخ ، ٚأؽّل فٟ إٌَّل  7831هٚاٖ أثٛ كاٚك ) (

( وزبة اإل٠ّبْ ثبة ِب عبء فٟ افزواق ٘نٖ ا٤ِخ ػٓ ػجل هللا ثٓ ػّوٚ ثٓ اٌؼبٓ ٚفٟ ٍٕلٖ 5976)إٍبكٖ صؾ١ؼ، ٚهٚاٖ اٌزوِنٞ 

 ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ى٠بك ا٤فو٠مٟ ظؼ١ف ٌىٓ ٠ْٙل ٌٗ ِب لجٍٗ .
(

9
ٛك هظٟ هللا ( وزبة اإل٠ّبْ، ػٓ اثٓ َِؼ 5964( وزـبة اإل٠ّـبْ ثـبة ث١ـبْ أْ اإلٍـالَ ثـلأ غو٠جب، ٚاٌزوِنٞ ) 478هٚاٖ ٍَُِ ) (

 هللا ػٕٗ .
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الخلق وهذا حرج منفً وٌلزم على استداللكم هذا التوقؾ عن كل مسؤلة حتى معرفة قول أكثر  -

 فً شرعنا .

 الدلٌل الرابع :

واضطراب اآلراء فدو طرٌق  أن النظر مظنة الوقوع فً الشـبـدـات والـضـالل واالخـتـالؾ

احتماالت موتبة لشكوك وأوهام مخلة باإلٌمان، أما التقلٌد  ؼٌر آمن، إذ هو محل ظن الوقوع فً

 التقلٌد وحرم النظر .فدو طرٌق السالمة من ذلك فدو آمن، فوتب 

 مناقشته :

 قوض بالمقلد : ال ٌخلو ـ هذا من

 وهذا تسلسل . إما أن ٌكون اعتقاده تقلٌداً لؽٌره فالكالم فٌه كالكالم فً مقلده ، -

 ـ وإن كان عن نظر فٌلزم فٌه المحذور المذكور .

ـ أن التقلٌد ٌلزم منه ما ٌلزم من النظر بل التقلٌد ٌلزم منه محذور آخر وهو احتمال كذب مقلده 

 نفسه فٌما وصل إلٌه بنظره وبحثه .مع فً خبره له ، بخالؾ الناظر فإنه ال ٌكابر 

ـ أن من ٌختار التقلٌد مع التدل خوفا من الوقوع فً الشبه مثله كمثل من ٌقتل نفسه عطشا 

 ٌشرق بشربة لو شرب . وفا من أن ٌؽص بلقمة لو أكل أووتوعا خ

 الدلٌل الخامس:

 لو كان النظر فً معرفة هللا واتبا ، فال ٌخلو هذا الوتوب :

إما أن ٌتب على الـعـارؾ وهذا باطل ألنه لو وتب النظر لكان تحصٌل حاصل وهو عبث ٌنزه 

 الشارع عنه . 

باطل أٌضا ألنه لو وتب علٌه النظر، لزم منه أن وإما أن ٌتب على ؼـٌـر الـعـارؾ وهذا 

ٌكون التدل باهلل تعالى واتبا ضرورة لتوقؾ النظر الواتب علٌه؛ ألن ما ال ٌتم الواتب إال به 

 فدو واتب .
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 مناقشته :

 العارؾ قد سبقت معرفته بالنظر واالستدالل . -

 النظر إلبعاد هذا التدل . ا علٌهـ أما ؼٌر العارؾ فإن التدل لٌس مقدورا للعبد، وإنما أوتبن

 

وٌوضح هذا أن هللا تعالى قد أخرج الناس من بطون أمداتدم ال ٌعلمون شٌئا قال تعالى : ) وهللا 

لـكـم السمع ، ثـم قـال فـً نفـس اآلٌة : ﴿ وتعـل  (أخرتكم من بطون أمداتكم ال تعلمون شٌئا

، ثم قال :  (2)ر والبٌوت والتبال والثٌابالطٌ ، ثم مضى ٌعدد نعمة (1)( واألبصـار واألفئدة

ٌعرفون نعمت هللا ثم ٌنكروندا وأكثرهم »إلى قوله :  (3)«م نعمته علٌكم لعلكم تسلمون كذلك ٌت»

 . (4)«الكافرون 

 . الترجٌح :4

بما سبق من أدلة ومناقشات ٌتضح تلٌا تحرٌم التقلٌد فً معرفة هللا وتوحٌده، والعلم عند هللا 

 اإلسالم فدنا أولى . وألن المخالؾ ٌمنع التقلٌد فً أركـانتعالى، 

 ثمرة الخالف : .5

 تتبٌن ثمرة الخالؾ فً مسؤلتٌن :

 أ ـ إثم المقلدٌن فً ذلك :

 . (5)واعتماده على التقلٌد ثم لتـركـه النظر فً ذلكآـتـحـرٌم الـتـقـلـٌـد فـالمقلد فعلى الـقـول ب

 ال إثم علٌه . وعلى األقوال األخرى فإن المقلد

 

 
                                                           

(
1
 .12 ا٠٢خإٌؾً :ٍٛهح (
(

2
  ٌىٟ ٠َزلٌٛا ثٙب ػٍٝ رٛؽ١ل هللا . (
(

3
 .24 ا٠٢خإٌؾً :ٍٛهح (
(

4
 .26 ا٠٢خإٌؾً :ٍٛهح (
(

5
 .599، ٚلل هكٖ اٌْٛوبٟٔ فٟ اهّبك اٌفؾٛي ٓ 861/7، ّوػ اٌىٛوت ا١ٌّٕو : 576/7ر١َ١و اٌزؾو٠و : (
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 صحة إٌمان المقلد : -ب 

 فقد تعل بعضدم هذه المسؤلة من ثمرة مسؤلة حكم التقلٌد فً معرفة هللا . 

 .(4)وكثٌر من المتكلمٌن صحة إٌمانه (3)ري والثو (2)واألوزاعً  (1)ومذهب األئمة األربعة 

األدلة. ونسبه الشوكانً لتمدور فان ٌستحق اسم المإمن إال بعـد عـر أنه ال (5)ومذهب األشعري

 المعتزلة لعموم أدلة ذم التقلٌد . 

  والحق فً ذلك أن المقلدٌن فً ذلك أنواع :

 ـ فمن قلد فوافق الفطرة فإن إٌمانه صحٌح .

التقلٌد إنما ذمت من قلد فً  ـ وإن خالؾ الفطرة فً ذلك فاإلٌمان ؼـٌـر صـحٌح، وأدلة ذم

 .(6)باطل

 . (7)ة مبنٌة على مسؤلة أول الواتباتوأظن أن هذه المسؤل

 

  

                                                           
(

1
 ٚإٌؼـّـبْ ثٓ صبثذ ) أثٛ ؽ١ٕـفـخ (، ِٚبٌه ثٓ أٌٔ ، ِٚؾّل ثٓ اكه٠ٌ اٌْبفؼٟ .ُ٘ اإلِـبَ أؽـّـل ثٓ ؽٕجً، (
(

2
٘ـ فٟ ثؼٍجه اِزٕغ ػـٓ  23ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ػّوٚ ا٤ٚىاػٟ : فـمـ١ـٗ ِـؾـلس ، اِبَ اٌل٠به اٌْب١ِخ فٟ اٌفمٗ ٚاٌي٘ل، ٌٚل ٍٕخ (

 .[ 574/ 4. ] ّنهاد اٌن٘ت : ٘ـ  481اٌمـعـبء، ٚوـبْ ٌـٗ ِـن٘ـت ِـْـٙـٛه ٚألصو، رٛفٟ ٍٕخ 
(

3
٘ـ، غٍت ِٕٗ اٌمعبء فوفط، ِبد فٟ  31ٍف١بْ ثٓ ٍؼ١ل ثٓ َِوٚق اٌضٛهٞ ِٓ ثٕٟ صٛه : أ١ِو اٌّئ١ِٕٓ فٟ اٌؾل٠ش ، ٌٚل ٍٕخ (

 [. 484/ 3ـ ثغلاك : ٠٘ـ َِزقف١ب. ] ربه 494اٌجصوح ٍٕخ 
(

4
 .794، اٌَّٛكح 734/5ٓ، فٛارؼ اٌوؽّٛد : 599: ، اهّبك اٌفؾٛي  919، ١ِياْ ا٤صٛي : 576/7ر١َ١و اٌزؾو٠و : (
(

5
٘ـ فٟ اٌجصوح، رٍمٝ ِن٘ت االػزياي ٚرمـلَ ف١ـٗ ، صـُ هعـغ ٚعب٘ـو ثقالفٙـُ، ِـٓ  593ػٍٟ ثٓ اٍّبػ١ً ا٤ّؼوٞ : ٌٚل ٍٕخ (

 [. 421 /44٘ـ . ] اٌجلا٠خ ٚإٌٙب٠خ :  567، رٛفٟ ٍٕخ «ِمبالد اإلٍال١١ِٓ ـ غ » ، ٚ «اإلثبٔخ ـ غ » وـزجـٗ 
(

6
 .794اٌَّٛكح ٓ(
(

7
 .[ 55فؤ٘ـً إٌَـخ ٠ـوْٚ أٔٗ اٌْٙبكح، ٚا٤ّبػوح ػٍٝ أٔٗ إٌظـو ٚلـ١ـً اٌْه . ] ّوػ اٌطؾب٠ٚخ ٓ(



28 
 

 المطلب الثانً : التقلٌد فً اصول الفقه

 

 ـ المراد بأصول الفقه :4

 هً القواعد التً ٌتوصل بدا مباشرة إلى استنباط األحكام الشرعٌة .

 

 أقوال أهل العلم : - 2

ثم بعد ذلك ٌذكرون ٌمنع كثٌر من أهل العلم التقلٌد فً معرفة هللا وتوحٌده وصحة الرسالة، 

 . (1)وز التقلٌد فً أصول الفقه عندهمتواز التـقـلـٌـد فـٌـمـا عـداه ، فعلى هذا فٌت

 . (3)الفقه أنه منع التقلٌد فً أصـول (2)عض أهل العلم ٌذكر عن القرافًوب

بل القرافً  ، (6)ذلك فً كتبه  ، ولٌس منع (5)تنسبه ألبً الحسٌن البصري (4)وطائفة أخرى

 الحسٌن . نسـبـه ألبً الحسٌن ولم ٌصـرح به أبو

 ومن ذلك ٌعلم أن نسبة ذلك المنع تحتاج إلى تحقٌق .

 

  

                                                           
(

1
 .86، صفخ اٌفزٜٛ : 793، اٌَّٛكح 576/7ر١َ١و اٌزؾو٠و : (
(

2
اإلؽىبَ فٟ ر١١ّي اٌفزبٜٚ ِٓ » أؽـّـل ثٓ اكه٠ٌ : أثـٛ اٌـؼـجـبً ّـٙـبة اٌل٠ٓ ِٓ ػٍّبء اٌّبٌى١خ، ٌٚل فٟ اٌمب٘وح، ِٚٓ وزجٗ (

 [.   91 - 95٘ـ فٟ اٌمب٘وح  ] اٌل٠جبط اٌّن٘ت ٓ 927، رٛفٟ ٍٕخ«ا٤ؽىبَ ـ غ 
(

3
 . 868/ 7، ّوػ اٌىٛوت ا١ٌّٕو : 491ِقزصو اٌجؼٍٟ ٓ(
(

4
 . 776،  763، ّوػ اٌزٕم١ؼ 868ٓ/ 7ت ا١ٌّٕو : ّوػ اٌىٛو(
(

5
ّـوػ ا٤صـٛي اٌقـّـَـخ » ٘ـ، ٌٗ  769أثٛ اٌؾ١َٓ اٌجصوٞ : ِؾّل ثٓ ػٍٟ : ِؼزيٌٟ ٌٚل ثبٌجصوح ٍٚىٓ ثغلاك ، ٍٚ٘ه ثٙب ٍٕخ (

 [.  433/ 6ـ ثغلاك : ٠، ربه532/ 8ٌـَـبْ ا١ٌّياْ : « . ] 
(

6
 . 777، 776ؼ ٓ، ّوػ اٌزٕم735١/ 5، 374/5اٌّؼزّل : (
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 ـ من األدلة هنا :

 أ ـ أدلة الجواز :

 ـ أن منع التقلٌد فٌدا ٌحتاج إلى دلٌل صالح لذلك وال دلٌل . 1

 . (1)(ال تعلمونوا أهل الذكر إن كنتم ـ عموم قوله سبحانه : ) فاسؤل ٢

 ـ وألنه ال ٌتب اإلٌمان بدا ابتداء فؤشبدت مسائل األصول . 3 

 ب ـ أدلة المنع :

ـ أن هذه المسائل األصولٌة ال ٌبحثدا إال المتتدد الستخراج األحكام الشرعٌة بواسطتدا،  1

 والمتتدد ال ٌتوز له تقلٌد ؼٌره .

 

 مناقشته :

 االتتداد والصواب تتزإه .هذا مبنً على القول بعدم تتزإ 

 

  

                                                           
(

1
 .76 ا٠٢خإٌؾً :ٍٛهح (
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 المطلب الثالث : التقلٌد فً البدع

 المراد بالبدعة : -4

 . (1)أنشؤه واخترعه، والبدعة الحدثالبـدع تـمـع بـدعـة مـؤخـوذة من الفعل بدع الشًء ٌبـدعـه 

 .(2) ملسو هيلع هللا ىلصوفً االصطالح : مـا تـعـل مـن الـدٌـن مـمـا لـم ٌشـرعـه هللا وال رسوله 

 . (3)البدعة طرٌقة محدثة فً الدٌن ٌضاهً بدا أحد مقتضٌاتهوقٌل : 

 حكمها :. 2

 ذلك : ا، وقد تظافرت األدلة علىالبدع من المحرمات بل من عظائمد

 . (4)(من الـدٌـن ما لم ٌؤذن به هللا أم لدم شركاء شرعوا لدم )قال تعالى :  -

  .(5)«نعمتً ورضٌت لكم اإلسالم دٌنا الٌوم أكملت لكم دٌنكم وأتممت علٌكم » ـ وقال سبحانه : 

 . (6)«رد فدو منه لٌس ما هذا أمرنا فً أحدث من »:  ملسو هيلع هللا ىلصوٌقول رسول هللا  -

 . (7)«وكل بدعة ضاللة » وٌقول : 

 ـ حكم التقلٌد فٌها :3

لما كانت البدع محرمة كان التقلٌد فٌدا حراما وهذا من تنس ما ذم هللا تعالى المشركٌن من أتله 

حقوا العذاب األلٌم ٌوم السادة والعلماء فبذلك است قلدوا اآلباء تقلٌدا أعمى وأطاعوا ؛ فإندم

  .القٌامة

                                                           
(

1
 .9/43ٌَبْ اٌؼوة : (
(

2
 . 432/7ِغّٛع فزبٜٚ اثٓ ر١ّ١خ (
(

3
 ١ْـ ػجل هللا ثٓ ١ٍٍّبْ ا١ٌّٕغ .، ثؾش اٌجلػخ : 449ٌٍ، 57ِٓغٍخ اٌجؾٛس اإلٍال١ِخ ػلك (
(

4
 .54 ا٠٢خاٌْٛهٜ :ٍٛهح (
(

5
 .6 ا٠٢خاٌّبئلح :ٍٛهح (
(

6
وـزـبة (  4142( وـزـبة اٌصٍؼ، ثبة اما اصطٍؾـٛا ػٍٝ صٍؼ عـٛه فبٌصٍؼ ِـوكٚك، ٚهٚاٖ ٍَُِ )  634/8هٚاٖ اٌجـقـبهٞ ) (

 ا٤لـعـ١ـخ، ثـبة ٔمـط ا٤ؽىبَ اٌجبغٍخ ٚهك ِؾلصبد ا٤ِٛه ػٓ ػبئْخ .
(

7
، ٚأثٛ ( 451، 459/7ٗ ، ٚهٚاٖ أؽـّـل ) ( وزبة اٌغّؼخ، ثبة رقف١ف اٌصالح ٚاٌقطجخ ػٓ عبثو هظٟ هللا ػٕ 291هٚاٖ ٍَُِ ) (

، ٚاثٓ ِبعٗ فٟ اٌّملِخ ، ثبة ارجبع ٍٕخ  49زبة اٌؼٍُ ، ثبة و(  5912( وـزـبة إٌَخ ، ثبة ٌيَٚ إٌَخ ، ٚاٌزوِنٞ ) 7931كاٚك ) 

اإل٠ّبْ، ثبة االػزصبَ ، وزبة 538ٓ 4( ط 435(، ٚاٌجـغـٛٞ فٟ ّوػ إٌَخ )  77/ 4اٌقٍفبء اٌواّل٠ٓ، ٚاٌلاهِٟ فٟ اٌّمـلِـخ ) 

 ثبٌىزبة ٚإٌَخ .
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 . (1)(وما كنا معذبٌن حتى نبعث رسوالً ولكن قد ٌعذر التاهل لقوله تعالى : ) 

 ـ التقلٌد فً البدع التً لٌس لها مخالف فً ظنه :4

بؤمارات وعالمات ظدرت ، فاستفتاه فؤفتاه بدذه  فإذا أتى إلى من ٌظنه من أهل العلم واالتتداد

البدعة فعمل بدا مقلدا لمن أفتاه وال ٌتد من ٌنكر علٌه وال ٌرى نصا ٌخالؾ ذلك لقـصـور فـٌـه 

ال ) ولقوله :، (2)(ى : ) فاتقوا هللا ما استطعتم وهللا أعلم ـ أنه معذور، لقوله تعال -: فدذا الظاهر 

 . (3)(ٌكلؾ هللا نفسا إال وسعدا

 وألنه فعل ما أمر به الشرع من سإال أهل العلم فؤفتً بذلك فعمل به .

 التقلٌد فً التً لها مخالف : -5

من علم أن نصا من القرآن أو السنة أو اإلتـمـاع ٌـخـالؾ هذه البدعة، أو أتاه من ٌنكر علٌه 

 أهل العلم وٌستوضحدم عن ذلك .  ذلك، فدنا ٌتحرى فً األمر وٌسؤل

االتتداد وٌكون له رأي مستقل  اسـتـبـان له الحق تبعه وترك التـقـلـٌـد فـٌكون لدٌه شًء منفإن 

ه عدم نسخه فال ٌتوز فانتقل من التقلٌد إلى االتتداد . إذ إن من استبان له النص واضحا وتبٌن ل

 مطلقا، وٌدل على ذلك : له ترك النص

هللا والرسول إن كنتم تإمنون باهلل والٌوم  فإن تنازعتم فً شًء فردوه إلى» قوله تعالى :  -

 . (4)«خر ذلـك خٌـر وأحسن تؤوٌال اآل

فال وربك ال ٌإمنون حتى ٌحكموك فٌما شتـر بٌندم ثم ال ٌتدوا فً أنفسدم » وقوله سبحانه :  -

 . (5)«تا مما قضٌت وٌسلموا تسلٌما حر

 

                                                           
(

1
 .48 ا٠٢خاإلٍواء :ٍٛهح (
(

2
 .49 ا٠٢خاٌزغبثٓ :ٍٛهح (
(

3
 . 529 ا٠٢خاٌجموح :ٍٛهح (
(

4
 .83 ا٠٢خإٌَبء :ٍٛهح (
(

5
 .98 ا٠٢خإٌَبء :ٍٛهح (
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( ومـن أعرض 1٢3وال ٌشقى ) فإما ٌؤتٌنكم منً هدى فمن اتبع هداي فال ٌضل» وقوله :  -

 . (1)«القٌامة أعمى شة ضنكا ونحشره ٌوم عن ذكري فإن له معٌ

 . (2)«ٌصٌبدم عذاب ألٌم مـره أن تصٌـبـدـم فـتنـة أوفلٌحذر الذٌن ٌخالفـون عـن أ» وقوله :  -

 . (3)«معرضون   رسوله لٌحكم بٌندم إذا فرٌق مندموإذا دعوا إلى هللا و» وقوله :  -

 . (4)«قلٌال ما تذكرون  ربكم وال تتبعوا من دونه أولٌاء اتبعوا ما أنزل إلٌكم من» وقوله :  -

وإذا قٌل لدم تعالوا إلى ما أنزل هللا وإلى الرسول رأٌت المنافقٌن ٌصدون عنك » ـ وقوله : 

إال ( فكٌؾ إذا أصابتدم مصٌبة بما قدمت أٌدٌدم ثم تاءوك ٌحلفون باهلل إن أردنا 61صدودا )

وقل لدم فً ( أ ولئك الذٌن ٌعلم هللا ما فً قلوبدم فؤعرض عندم وعظدم 6٢إحسانا وتوفٌقا )

 . (5)«أنفسدم قوال بلٌؽا 

 اتخذوا» اآلٌة هذه ٌقرأ ملسو هيلع هللا ىلصأنه سمع النبً » رضً هللا عنه  (6)ـ وعن عدي بن حاتم 

  . نعبدهم لسنا إنا:  له قال « أربابا ورهباندم أحبارهم

 فتلك:  قال بلى،:  فقلت .فتحلونه هللا حرم ما وٌحلون فتحرمونه هللا أحل مـا ٌحرمون ألٌس:  قال

 .(7) « عبادتدم

 

 

 

                                                           
(

1
 . 457، 456 ا٠٢خغٗ :ٍٛهح (
(

2
 . 96 ا٠٢خإٌٛه :ٍٛهح (
(

3
 .6 ا٠٢خا٤ػواف :ٍٛهح (
(

4
 .72 ا٠٢خإٌٛه :ٍٛهح (
(

5
 .96-94 ا٠٢خإٌَبء :ٍٛهح (
(

6
ػلٞ ثٓ ؽبرُ اٌطبئٟ : ٌٚل اٌغـٛاك اٌّْـٙـٛه ، وـبْ ٔـصـوا١ٔب صُ أٍٍُ ٚصجذ ػٍٝ اٍالِٗ فٟ اٌوكح، ِبد ٍٕخ ٍز١ٓ ٌٍٙغوح . ] (

 [. 793/ 5:  8711اإلصبثخ د 
(

7
(، ٚأٚهكٖ ا١ٌَٛغٟ  23/ 43ح، ٚأفوعٗ اثٓ عو٠و فٟ رفـَـ١ـوٖ ) ( وزبة اٌزف١َو، ثبة ِٚٓ ٍٛهح ثواء6337أفوعٗ اٌزوِنٞ ) (

، ٚىاك َٔجزٗ الثٓ ٍؼل ٚػجل ثٓ ؽ١ّل، ٚاثٓ إٌّنه، ٚاثٓ أثٟ ؽبرُ ٚاٌطجوأٟ ٚأثٟ ا١ٌْـ ٚاثٓ ِوك٠ٚٗ ( 563/ 6فٟ ) اٌله إٌّضٛه : 

ٌَالَ ثٓ ؽوف، ٚغط١ف ثٓ أػ١ٓ ١ٌٌ ثّؼوٚف فٟ ٚاٌج١ٙمٟ فٟ ٍٕٕٗ، ٚلبي اٌزوِنٞ : ٘نا ؽل٠ش غو٠ت ال ٔؼوفٗ اال ِٓ ؽل٠ش ػجل ا

 اٌؾل٠ش .
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 . (1)«ال طاعة ألحد فً معصٌة هللا : »  ملسو هيلع هللا ىلصـ ولقوله 

 . (2)«إنما الطاعة فً المعروؾ» ـ ولقوله : 

 .(3) خالفه ؾ الحق ال ٌتوز له تقلٌد أحد فً وقد اتفق العلماء على أن من عر

 

  

  

                                                           
(

1
/ 6، ٚاٌؾبوـُ فـٟ اٌَّزلهن ) ( 456/46( ػـٓ ػـّـواْ ثـٓ ؽص١ٓ، ٚلـٛاٖ اٌؾبفـع فـٟ فـزـؼ اٌجـبهٞ ) 99/ 8هٚاٖ أؽـّـل ) (

لبي : هٚاٖ أؽّل ثؤٌفبظ ٚاٌطجوأٟ ( صُ  559/ 8ٚافمٗ اٌن٘جٟ، ٚمووٖ ا١ٌٙضّٟ فٟ ِغّغ اٌيٚائل )  (، ٚلبي : صؾ١ؼ اإلٍٕبك، 776ٚ

 ، ٚهعبي أؽّل هعبي اٌصؾ١ؼ .«ال غبػخ ٌّقٍٛق فٟ ِؼص١خ اٌقبٌك » ثبفزصبه ٚفٟ ثؼط غولٗ 

 فً الدٌثمً وذكـره ،( 436 ،4٢٤ ،4٢6/4)  أحمد رواه « وتعالى تبارك هللا معصٌة فً لمخلوق طاعة ال » الحـدٌث من لفظ فً وتاء
 . الصحٌح رتال البزار ورتال واألوسط الكبٌر فً والطبرانً البزار رواه:  وقال(  ٢٢6/ 5)  الزوائد متمع

(
2
( وزبة اإلِبهح، ثبة  4273وزبة ا٤ؽىبَ، ثبة اٌَّغ ٚاٌطبػخ ٌإلِبَ ِب ٌُ رىٓ ِؼص١خ، ٍَُِٚ ) (  455/ 46أفوعٗ اٌجقبهٞ ) (

/ 5( وزبة اٌغٙبك، ثبة فٟ اٌطبػخ ، ٚإٌَبئٟ )  5958)  ٚعٛة غبػخ ا٤ِواء فٟ غ١و ِؼص١خ ٚرؾو٠ّٙب فٟ اٌّؼص١خ، ٚأثٛ كاٚك

 ( ػٓ ػٍٟ ثٓ أثٟ غبٌت هظٟ هللا ػٕٗ . 37/ 4( وزبة اٌج١ؼخ، ثـبة عـياء ِـٓ أِـو ثّؼص١خ فؤغبع، ٚأؽّـل )  483
(

3
 .733ر١َ١و اٌؼي٠ي اٌؾ١ّل ٓ(
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 المقلد المبحث الثالث :

 المطلب االول : تقلٌد المجتهد العدل 

 تعارٌف : -4 

 . (1)ممن كملت فٌه آلة االتتداد هو من ٌبذل ؼاٌة الوسع الستخراج حكم شرعً ظنً :المتتدد

العدل : من استوت أحواله فً دٌنه، واعتدلت أقواله وأفعاله ، بالصالح فً الدٌن بؤداء الفرائض 

 . (2)ناب المحارم مع استعمال المروءةبسنندا الراتبة واتت

 م تقلٌد المجتهد العدل :ك۔ ح2

 . (3)االتتداد والعدالة منتقلٌـد من توفر فٌه هذه الصفات  اتفق أهل العلم على تواز

 األدلة : -3

المتتدد العدل، على تواز تقلٌد  تمٌع األدلة التً تدل على تواز التقلٌد فً الفروع هً أدلة تدل

 بسإال أهل الذكر . ، فؤمر(4)(أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون  ومن ذلك : قوله تعالى : ) فاسؤلوا

 . (5)(ندم لعلمه الذٌن ٌستنبطونه مندمولو ردوه إلى الـرسول وإلى أولً األمر م)وقال سبحانه : 

ا الدٌن ولٌنذروا قومدم إذ فلوال نفر من كل فرقة مندم طائفة لٌتفقدوا فً» وقوله تل وعال : 

ٌا أٌدا الذٌن آمنوا أطٌعوا هللا وأطٌعوا الرسول » وقال :  (6)«رتعوا إلٌدم لعلدم ٌحذرون 

 وأولً األمر هم العلماء .، (7)(األمر منكم وأولى

                                                           
(

1
 .583اهّبك اٌفؾٛي ٓ(
(

2
 . 716/ 6إٌّزٙٝ : ، غب٠خ  836/ 1ؽب١ّخ اٌوٚػ اٌّوثغ الثٓ لبٍُ : (
(

3
، 491، اٌّقزصو : 625، اٌّلفً الثٓ ثلهاْ : 736/7، اٌز١ّٙل ٤ثٟ اٌقطبة : 61/ 6، ّوػ إٌّبه : 627/ 5هٚظخ إٌبظو : (

، 644/7، اإلؽىبَ  ٣ٌِلٞ : 445/ 6ط 5، اٌّؾـصـٛي : ق736/ 5، فـٛارؼ اٌوؽـّـٛد : 633/5، اٌَّزصفٝ : 662/ 5ْٔو اٌجٕٛك : 

، ّوػ رٕم١ؼ  523/7، أػالَ اٌّٛلؼ١ٓ : 532/53، ِغّٛع اٌفزبٜٚ :  46، صفخ اٌفزٜٛ :  4674/ 5، اٌجو٘بْ : 878: اٌَّٛكح 

، ر١َ١و 411/ 5، اٌفم١ٗ ٚاٌّزفمٗ : 598/ 6، ٔٙب٠خ اٌَـٛي :631/ 5، عـّغ اٌغٛاِغ :  863، اٌزـّـٙـ١ـل ٌإلٍٕٛٞ ٓ 775اٌفصٛي :

 .631/5، ِقزصو اثٓ اٌؾبعت : 15، اٌٍّغ : 731، اعبثخ اٌَبئً :  514، اهّبك اٌفؾٛي : 572/7اٌزؾو٠و : 
(

4
 . 1، ا٤ٔج١بء : 76إٌؾً : (
(

5
 .26إٌَبء : (
(

6
 .455اٌزٛثخ : (
(

7
 .83إٌَبء : (
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ومـا زال الناس منذ عـدـد النبـوة  .(1) ملسو هيلع هللا ىلصولما سؤل والد العسٌؾ أهل العلم أقره رسول هللا 

 . (2)ـاء المتتددٌن من أهل العدلإلى الٌـوم ٌسؤلون العلم

 . كٌفٌة معرفة المجتهد العدل :4

 مختلؾ وبعضدا باالتفاق مـرضً وبعـضـدـا العدل المتـتـدـد معرفة فً عدٌدة طرق هناك

 :  ٌلً ما الطرق هذه وأبرز فٌدا،

 من العلماء : ـ أ ـ االنتصاب للفتٌا بمشهد

 . (4)، وقد ذكره اآلمدي اتفاقا (3)وعلٌه تماهٌر العلماء اء معظما عند الناس .لإلفت منتصبا فٌكون

والمراد هنا : أن ٌكون منتصبا للفتٌا بمشدد من أعٌان العلماء والناس ٌستفتونه وٌتتمعون على 

: وال ٌنبؽً أن ٌكفً فً هذه األزمـان مترد  (5)سإاله مع انقٌادهم لفتواه . لكن قال ابن حمدان

  . (6)صدٌه للفتوى واشتداره بمباشرتدات

والصحٌح أن ذلك إذا انتشر بٌن أهل العلم فلم ٌنكروه دل على علمـه وعـدم خطئه، إذ إن أهل 

 العلم ال ٌسكتون عن المنكرات ، ومن أعظمدا القول على هللا بال علم .

 ب ـ أخذ الناس العلم عنه :

ولٌس المراد اكتفاءه بدذه الخصلة لوحدها، وإن قال بذلك طائفة  (7)ٌعنً باإلضافة إلى ما سبق

 . (9)، لكن الصحٌح أندا ال تكفً بمتردها (8)من أهل العلم

                                                           
(

1
 ٘نا اٌؾل٠ش هٚاٖ اٌـْـ١ـقـبْ، ٚأً٘ إٌَٓ، ٚاإلِبَ أؽـّـل ، ِٚـبٌه فٟ اٌّٛغؤ، ٚغ١وُ٘، ٚرملَ .(
(

2
 اٌزم١ٍل فٟ اٌفوٚع موو َِزٕل ٘نا اإلعّبع ِٚٓ مووٖ .رملَ فٟ ِجؾش (
(

3
، ٔـْـــو  623، اٌّلفً : 736/7، اٌز١ّٙل ٤ثٟ اٌقطبة :  863، اٌز١ّٙل ٌإلٍٕٛٞ : 61/ 6، ّوػ إٌّبه : 627هٚظخ إٌبظو : (

 5، اٌّؾصٛي ق631/5و اثـٓ اٌؾبعت : ، ِـقـزـصـ562/7، رـ١ـَـ١ـو اٌـزـؾـو٠و 736/5، فــــــــٛارؼ اٌوؽـّـٛد :  662/ 5اٌجٕٛك : 

 . 445/ 6ط
(

4
 .644/7اإلؽىبَ ٣ٌِلٞ : (
(

5
٘ـ ثؾـواْ صُ هؽً اٌٝ ؽٍت ٚكِْك ، ٌٟٚ  936أؽّل ثٓ ؽّلاْ ثٓ ّج١ت ا١ٌّٕوٞ اٌؾوأٟ أثٛ ػجل هللا : فم١ٗ ؽٕجٍٟ، ٌٚل ٍٕخ (

اٌن٘ت :  ّنهاد« . ] اٌوػب٠خ اٌىجوٜ » ٘ـ ، ِٓ وزجٗ  ١ٔ938ـبثـخ اٌـمـعـبء فٟ اٌمب٘وح، ٚوف آفو ػّوٖ، ٚرٛفٟ ثبٌمب٘وح ٍٕخ 

752/8 .] 
(

6
 .92صفخ اٌفزٜٛ : (
(

7
 .736/7، اٌز١ّٙل ٤ثٟ اٌقطبة : 627هٚظخ إٌبظو ٓ(
(

8
 .61/ 6، ّوػ إٌّبه : 662/ 5ْٔو اٌجٕٛك : (
(

9
 . 92، صفخ اٌفزٜٛ : 797اٌَّٛكح : (
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 : جـ ـ ظهور سمات الخٌر والدٌن 

ال وتودها لوحدها،  (1)سبق ٌوتد فٌه سمات الخٌر والدٌن والمراد : أن المفتً باإلضافة إلى ما 

 . (2)الشًء الكثٌر فكم من تاهل علٌه من سمات الخٌر

 : (3)د ـ رجوع العلماء إلٌه 

تواز تقلٌده وفً اتتداده  وهذا لـوحـده كـاؾ فً اعـتـبـار علمه، فدـو مـن أوضح األدلة فً

 .وعدالته

 هـ ـ االشتغال بالعلم والتدرٌس :

التماهٌر أن هذا لٌس بدلٌل ، وما علٌه (4)على اتتدادهذهب تماعة من العلماء إلى أنه دلٌل 

 ، وهو األظدر .  (5)اتتدادهعلى تقدمه و

 العلم المسبق به : -و 

 العلم صحٌحا . وهذا وحده دلٌل كاؾ على اتتداده وعدالته إن كان طرٌق هذا

 ز ـ إخبار أهل العدل له بذلك :

واتتداده وعدله وإن اختلفوا  أهلٌة العالم اتفق أهل العلم على أن اإلخبار طرٌق صحٌح لمعرفة

 فٌمن ٌكفً خبره .

 . (6)ن* فقال بعض العلماء البد من عدلٌ

 . (7)* والتمدور على أنه ٌكفً واحد

                                                           
(

1
 .736/7، اٌز١ّٙل ٤ثٟ اٌقطبة 627هٚظخ إٌبظو : (
(

2
 .736/7اٌز١ّٙل (
(

3
 .634/5اٌَّزصفٝ (
(

4
 . 875/7ّوػ اٌىٛوت ا١ٌّٕو (
(

5
 .797، اٌَّٛكح : 92، صفخ اٌفزٜٛ :  736/ 7اٌز١ّٙل : (
(

6
 . 712، إٌّقٛي :  4674/5اٌجو٘بْ : (
(

7
 .5/ 662، ْٔـو اٌجٕٛك : 631/5، عـّغ اٌغٛاِغ : 627، هٚظـخ إٌبظو : 15اٌٍّغ ٓ(
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واختار تمع من المحققٌن أنه ٌكفً واحد إذا كان من أهل العلم والبصٌرة بحٌث ال ٌلبس علٌه 

 . (1)فٌكون ممن ٌمٌز الملبس من ؼٌره األمر

 ح ـ االستفاضة :

، ومنعه آخرون ألن االستفاضة بٌن  (2)بؤن ٌستفٌض بؤنه أهل لإلفتاء، اختاره بعض العلماء

 . (3)ق بدا وقد ٌكون أصلدا التلبٌسالعوام ال ٌوث

 ط ـ التواتر :

، وخالفدم فٌه آخرون  (4)العلماء بـؤن ٌتواتـر بٌن الناس صالحٌتـه لإلفتاء، وقـال بـه تماعـة مـن

 . (5)لعدم استناده إلى أمر محسوس

 ي ـ إخباره عن نفسه :

، ومنعه آخرون (6)هل العلم إن كان المخبر عدالً بؤن ٌقول : إنً مفت، وقد قال به تماعة من أ

ً أحق بالستن : بعض من ٌفت (8)، كٌؾ وقد قال ربٌعة (7)فٌه شبدة دعوى الرتبة والرفعةألن 

 . (9)من السراق

 ك ـ امتحانه :

بؤن ٌسؤله فً عدة مسائل من كل فن مما ٌحتاج المفتً إلى معرفته من األحادٌث وؼرائبه 

والقرآن ومشكالته ومسائل الفقه، فإن أصاب فً الكل قلده وإن أخطؤ فٌه أو فً بعضه توقؾ 

 . (10)ق الوحٌد لمعرفة األهلٌة للفتوىوزعم قوم أن هذا هو الطرٌ عن تقلٌده .

                                                           
(

1
 .92، صفخ اٌفزٜٛ : 797، اٌَّٛكح : 33/ 4، اٌّغّٛع ٌٍٕٛٚٞ : 437/ 44 هٚظخ اٌطبٌج١ٓ :(
(

2
 . 876، ّوػ اٌىٛوت ا١ٌّٕو : 436/ 44، هٚظخ اٌطبٌج١ٓ : 662/ 5ْٔو اٌجٕٛك : (
(

3
 .797، اٌَّٛكح :  92صفخ اٌفزٜٛ : (
(

4
 . 436/ 44، هٚظخ اٌطبٌج١ٓ : 797اٌَّٛكح : (
(

5
 .712، إٌّقٛي : 29 ، صفخ اٌفزٜٛ : 4675/ 5اٌجو٘بْ : (
(

6
 .712، إٌّقٛي :  4675/ 5، اٌجو٘بْ : 737/ 5فٛارؼ اٌوؽّٛد : (
(

7
 . 92، صفخ اٌفزٜٛ : 797اٌَّٛكح : (
(

8
هث١ؼخ ثٓ أثٟ ػجل اٌوؽّٓ ) فوٚؿ ( اٌز١ّٟ ثبٌٛالء، اٌّلٟٔ : أثٛ ػضّبْ ، اِبَ ؽبفع فم١ٗ ، وبْ ثص١وا ثبٌوأٞ ٠ؼزّلٖ وض١وا  فَّٟ ) (

/ 6، رٙن٠ت اٌزٙن٠ت :  753/ 2٘ـ ثب٤ٔجبه . ] ربه٠ـ ثغلاك :  463ٞ ( ، وبْ عٛاكا وو٠ّب، ثٗ رفمٗ اإلِبَ ِبٌه، رٛفٟ ٍٕخ هث١ؼخ اٌوأ

582 ]. 
(

9
 .877/7، ّوػ اٌىٛوت ا١ٌّٕو : 44صفخ اٌفزٜٛ ٓ(
(

11
 ػٓ اٌمبظٟ فٟ اٌزمو٠ت . 4674/ 5مووٖ فٟ اٌجو٘بْ : (
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 المطلب الثانً : تقلٌد المجتهد الفاسق وتقلٌد الجاهل 

 تقلٌد المجتهد الفاسقاوالً : 

 تعرٌف الفسق : -4

الفسق : العصٌان والترك ألمر هللا عز وتل والخروج عن طرٌق الحق، فسق ٌفسق فسقا 

 . (1)وفسوقا، والفسق الخروج عن األمر

الفسق، وهو واحدة وهً أما أصل الكلمة فٌقول عنه ابن فارس : الفاء والسٌن والقاؾ كلمة 

 . (2)الخروج عن الطاعة

 ـ الفسق واالجتهاد :2

دا إذا توفرت فٌه لٌست العدالة شرطا من شروط االتتداد، فال مانع أن ٌكون الفاسق متتد

 . (3)شروط االتتداد

 :تقلٌد الفاسق -3

 . (4)ٌتوز لؽٌره تقلٌده بؤن الفاسق إذا كان متتددا فإنه ٌفتً نفسه، والصرح أهل العلم 

 . (6)معلنا بفسقه تواز استفتاء الفاسق ما لم ٌكن (5)لكن اختار ابن قٌم التوزٌة 

 ولعل مذهب التمدور أولى .

 

                                                           
(

1
 .632/43ٌَبْ اٌؼوة : (
(

2
 .835/7ِمب١٠ٌ اٌٍغخ : ِؼغُ (
(

3
، أػالَ اٌّٛلؼ١ٓ : 878/7، ّـوػ اٌىٛوت ا١ٌّٕو : 888، اٌَّٛكح : 489/5، اٌفـمـ١ـٗ ٚاٌّزـفـمـٗ : 685هٚظـخ إٌبظو ٓ(

 .13/ 4، اٌّغّٛع ٌٍٕٛٚٞ : 752/9، اٌفوٚع : 523/7
(

4
، ّوػ  752/7، ر١َ١و اٌزؾو٠و :  96زٜٛ : ، صفخ اٌف878/7، ّـوػ اٌىٛوت ا١ٌّٕـو : 888، اٌَّٛكح : 685هٚظـخ إٌبظو : (

، اإلؽىبَ ٣ٌِلٞ : 445/ 6/ 5، اٌّؾصٛي : 712، إٌّقٛي : 489/ 5، اٌفم١ٗ ٚاٌّزفمٗ : 736/5، فٛارؼ اٌوؽّٛد : 61/ 6إٌّبه : 

 .732، اعبثخ اٌَبئً : 644/7
(

5
ّؼوٚف ثبثٓ ل١ُ اٌغٛى٠خ ، ِؾلس ، فم١ٗ، أصٌٟٛ، ٌّّ اٌل٠ٓ أثٛ ػجل هللا : ِؾّل ثٓ أثٟ ثىو ثٓ أ٠ٛة اٌيهػٟ صُ اٌلِْمٟ اٌ(

٘ـ، رفمٗ فٟ اٌّن٘ت اٌؾٕجٍٟ ٚثوع ف١ٗ، ٚالىَ ١ّـ اإلٍالَ اثٓ ر١ّ١خ، ٚرفٕٓ فٟ ػٍَٛ اإلٍالَ،  934ِفَو، ٔؾٛٞ، ػـبهف ، ٌٚل ٍٕخ 

/ 5ك . ] م٠ً غجمبد اٌؾٕبثٍخ : ٘ـ فٟ كِْ 184وـبْ ما ػـجـبكح ٚرٙـغـل، ٌٗ رـصـب١ٔف ػل٠لح فٟ وً فٓ ِٓ فْٕٛ اإلٍالَ رٛفٟ ٍٕخ 

771 .] 
(

6
 . 523/7أػالَ اٌّٛلؼ١ٓ : (
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 ـ أدلة منع التقلٌد له :4

 . (1)ـ إتماع العلماء على ذلك ، وقد نقله ؼٌر واحد

الحتمال كونه كاذبا . فال تحصل  قوله فً التوقؾ فٌتب كذا، اتتدادي من ظدر قال إذا وألنه -

 الثقة إال بكالم العدل .

 مندما إخبار عما فً النفس . وقٌاسا للفتوى على الشدادة فً عدم قبولدا منه بتامع كون كل -

 لٌػ لحكم هللا تعالى .مندما تب ـ وقٌاسا للفتوى على الرواٌة فً عدم قبولدما منه بتامع كون كل

 تقلٌد الجاهل ثانٌاً :

 تعرٌف الجاهل : -4

 التدل ضد العلم .

 فالتاهل ؼٌر العالم . والمراد به فً األمور الشرعٌة .

 حكم تقلٌد الجاهل : -2

 . (2)فتوى ومنع ؼٌره من تقلٌده مطلقاصرح كثٌر من أهل العلم بمنع التاهل من ال

 ـ األدلة على ذلك : 3

 األمة على منع تقلٌد التاهل وإتماعدا . اتفاق -

 وألن المقلد مماثل للمقلد فقوله أولى من قول مقلده لعدم المٌزة . -

 ـ وألنه تضٌٌع ألحكام الشرٌعة .

 

                                                           
(

1
، ّوػ إٌّبه ] فزؼ  752/7، ر١َ١و اٌزؾو٠و : 489/5، اٌـفـمـ١ـٗ ٚاٌّزـفـمـٗ : 736/5، فـٛارؼ اٌوؽـّـٛد :  96صفـخ اٌـفـزـٜٛ : (

 .644/7، اإلؽىبَ ٣ٌِلٞ :.61/ 6اٌغفبه [ : 
(

2
، 61/ 6، ّوػ إٌّبه : 491، اٌّقزصو ٌٍجؼٍٟ :  662/ 5، ْٔو اٌجٕٛك :  735/ 5، فٛارؼ اٌوؽّٛد : 633اٌّلفً ٌّن٘ت أؽّل : (

 .627هٚظخ إٌبظو : 
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ـ ولقوله تعالى : ) قل إنما حرم ربً الفواحش ما ظدر مندا وما بطن واإلثم والبؽً بؽٌر الحق 

 . (1)(على هللا ما ال تعلمون وأن تشركوا باهلل ما لم ٌنزل به سلطانا وأن تقولوا

فؤفتوا بؽٌر علم فضلوا  مـاء اتخذ الناس رإساء تـداالً،فإذا هلك العل» ـ وتاء فً الحدٌث : 

 . (2)«ا وأضلو

 

 

 

  

                                                           
(

1
 .66ا٤ػواف : (
(

2
( وزبة اٌؼٍُ، ثبة هفغ اٌؼٍُ ٚلجعٗ،  5916( وزبة اٌؼٍُ، ثبة و١ف ٠مجط اٌؼٍُ ، ٍَُِٚ )  418، 417/ 4هٚاٖ اٌجقبهٞ ) (

 ( وزبة اٌؼٍُ ، ثبة ِب عبء فٟ م٘بة اٌؼٍُ . 5987ٚاٌزوِنٞ ) 
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 المطلب الثالث : تقلٌد الحاكم 

 المراد بالحاكم : -4

 . (1)من التدللمنع من التدل، والحكمة ما ٌمنع الحكم فً اللؽة المنع، فالحكم ا

 والمراد بالحاكم هنا القاضً ..  (2)والحكم : العلم والفقه والقضاء بالعدل

 ۔ فتوى الحاكم :2

  .من المتتددٌن فتازت له الفتوى ؛ ألنه مماثل لؽٌره(3)العلم على تواز الفتٌا للحاكم تمدور أهل

بٌن الناس ألنه ٌصـٌـر  ومنع بعض أهل العلم الحاكم من الفتوى فٌما تقع فٌه الخصومات

كـالحـكـم منه على الخـصـم فـال ٌمكن نقـضـه عند المحاكمة إذا ترتح عنده ضـده بحتة أو 

: أنا أقضً وال  (5)لقاضً شرٌح وقال ا . (4)ووته عند الشافعٌة ا مذهب المالكٌةقرٌنة ، وهذ

 . (6)أفتً

 تقلٌد الحاكم : -3

. أما فً (7)أما فً الفتوى فٌتوز تقلٌده فٌدا لمن لم ٌبلػ رتبة االتتداد إذا تاز للحاكم الفتوى 

الحكم فٌتب على ؼٌر المتتـدـد تـقـلـٌـده مطلقا، وكذا إن كان متتددا وافق اتتداده حكم 

أما المتتدد إن خالؾ حكم القاضً اتتداد هذا المتتدد فدل ٌقلده فٌتدٌن فً الباطن  القاضً . 

لة بحكم الحاكم وٌترك اتتداده فٌحل له أخذ ما كان حراما فً نظره : وتدان عند الحناب

 والشافعٌة . 

 فٌه. وهذا اشدر الوتدٌن. األول : أنه ٌقلده، وهذا فً القضاٌا االتتدادٌة مما ٌسوغ االتتداد

 . (8)الثانً :ٌعمل فً الباطن بمقتضى اتتداده

  

                                                           
(

1
 .34/5ِؼغُ ِمب١٠ٌ اٌٍغخ : (
(

2
 . 473/45ٌَبْ اٌؼوة : (
(

3
 .631/ 5اٌغٛاِغ :  ، عّغ878/7، ّوػ اٌىٛوت ا١ٌّٕو : 524/7، أػالَ اٌّٛلؼ١ٓ : 888اٌَّٛكح : (
(

4
 . 433/44، هٚظخ اٌطبٌج١ٓ : 13/ 4، اٌّغّٛع : 663/ 5ْٔو اٌجٕٛك : (
(

5
ّو٠ؼ ثٓ اٌؾبهس اٌىٕلٞ : لبظٟ ِْٙٛه ثبصبثزٗ اٌؾك، ٚالٖ أ١ِو اٌّئ١ِٕٓ ػّو ثٓ اٌقطبة لعبء اٌىٛفخ فؤغبي فٟ لعبئٙب (

 [. 478 - 464/9٘ـ . ] اٌطجمبد  12ٚلعٝ فٟ اٌجصوح ٍٕخ، ِٚبد ٍٕخ 
(

6
 .462/9ل : . ٚاٌطجمبد اٌىجوٜ الثٓ ٍؼ 888، اٌَّٛكح 878/7، ّوػ اٌىٛوت ا١ٌّٕو : 53صفخ اٌفزٜٛ (
(

7
 .539، اِزبع اٌؼمٛي : 888اٌَّٛكح : (
(

8
 .715اٌَّٛكح :  (
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 الخاتمة

 

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تنزل البركات وصلى هللا وسلـم علـى نـبـٌـه 

 التسلٌمات . الصلـوات، وأشـرؾ مـحـمـد أزكى

 أهم األمور التً توصلت لدا فً بحثً وهً :  فً خاتمة البحث سوؾ اذكروبعد : 

 ـ أن التقلٌد إنما أبٌح للضرورة والضرورة تقدر بقدرها فال ٌتاوز بدا محلدا . 1

 .حتة فً ذاته ـ أن التـقـلٌـد هـو التزام فً حكم شرعً مذهب من لٌس قوله ٢

التقلٌد ال ٌتوز فً معرفة هللا وتوحٌده وصحة الرسالة وما علم من الدٌن ضرورة ـ أن  3

 .والبدع

 ـ أن التقلٌد ال ٌصح إال لمن كان متتددا عدالً ولو كان حاكما .  4

 ـ أن التقلٌد ال ٌصح إال ممن ال ٌملك آلة االتتداد فٌما قلد فٌه . 5

ى أن أكون قد قمت بتوصٌل ما أرٌده من وفً الختام و االنتداء من كتابة بحثً هذا أتمن

معلومات إلى حضراتكم بكل سدولة وٌسر، آمل أن أكون نلت إعتابكم ببحثً وما أقدمه فٌه من 

على  البحث شرح للمعلومات ومعرفة أهمٌتدا عبر كلماتً البسٌطة المختصرة، لقد قمت فً هذا

بؤقصى درتة ممكنة، وال أرتو من قدر اإلمكان بتوضٌح المعلومات من أتل االستفادة مندا 

سٌادتكم سوى االطالع إلى بحثً باستمتاع وأرتو من هللا أن ٌوفقنً، والحمد هلل الذي تتم بنعمته 

 .الصالحات
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكرٌم 

 لفتح الربانً لترتٌب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشٌبانً ومعه بلوغ األمانً من ا

انً المإلؾ: أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتً )المتوفى: أسرار الفتح الرب

 .٢4هـ( الناشر: دار إحٌاء التراث العربً الطبعة: الثانٌة عدد األتزاء:  13٤٦

  لسان العرب المإلؾ: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، تمال الدٌن ابن منظور

بٌروت الطبعة:  -ناشر: دار صادر هـ( ال٤11األنصاري الروٌفعى اإلفرٌقى )المتوفى: 

 .15هـ عدد األتزاء:  1414 -الثالثة 

  وفٌات األعٌان وأنباء أبناء الزمان المإلؾ: أبو العباس شمس الدٌن أحمد بن محمد بن

هـ( المحقق: إحسان 6٦1إبراهٌم بن أبً بكر ابن خلكان البرمكً اإلربلً )المتوفى: 

 .٤ة: عدد األتزاء: بٌروت الطبع -عباس الناشر: دار صادر 

  معتم مقاٌٌس اللؽة المإلؾ: أحمد بن فارس بن زكرٌاء القزوٌنً الرازي، أبو الحسٌن

هـ( المحقق: عبد السالم محمد هارون الناشر: دار الفكر عام النشر: 395)المتوفى: 

 .6م. عدد األتزاء: 19٤9 -هـ 1399

 بن علً بن محمد بن عبد  لبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع المإلؾ: محمدا

بٌروت عدد األتزاء:  -هـ( الناشر: دار المعرفة 1٢5٠هللا الشوكانً الٌمنً )المتوفى: 

٢. 

  الصحاح تاج اللؽة وصحاح العربٌة المإلؾ: أبو نصر إسماعٌل بن حماد التوهري

للمالٌٌن هـ( تحقٌق: أحمد عبد الؽفور عطار الناشر: دار العلم 393الفارابً )المتوفى: 

 .6م عدد األتزاء:  19٦٤ -  هـ 14٠٤بٌروت الطبعة: الرابعة  -

  ،ًاق الحسٌن د بن عبد الرز  د بن محم  تاج العروس من تواهر القاموس المإلؾ: محم 

بٌدي )المتوفى:  هـ( المحقق: متموعة من 1٢٠5أبو الفٌض، الملق ب بمرتضى، الز 

 .المحققٌن الناشر: دار الدداٌة

  المضٌة فً طبقات الحنفٌة المإلؾ: عبد القادر بن محمد بن نصر هللا القرشً، التواهر

 -هـ( الناشر: مٌر محمد كتب خانه ٤٤5أبو محمد، محًٌ الدٌن الحنفً )المتوفى: 

 .٢كراتشً عدد األتزاء: 
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  ماز ٌْ سٌر أعالم النبالء المإلؾ : شمس الدٌن أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن ق ا

هـ( المحقق : متموعة من المحققٌن بإشراؾ الشٌخ شعٌب ٤4٦بً )المتوفى : الذه

م عدد  19٦5هـ /  14٠5األرناإوط الناشر : مإسسة الرسالة الطبعة : الثالثة ، 

 .٢5األتزاء : 

  :هـ( هذبه : 4٤6طبقات الفقداء المإلؾ: أبو اسحاق إبراهٌم بن علً الشٌرازي )المتوفى

هـ( المحقق: إحسان عباس الناشر: دار ٤11)المتوفى:  محمد بن مكرم ابن منظور

 .19٤٠لبنان الطبعة: األولى،  -الرائد العربً، بٌروت 

 بتد العلوم المإلؾ: أبو الطٌب محمد صدٌق خان بن حسن بن علً ابن لطؾ هللا ا

هـ( الناشر: دار ابن حزم الطبعة: الطبعة 13٠٤الحسٌنً البخاري الِقن وتً )المتوفى: 

 .1م عدد األتزاء:  ٢٠٠٢ -هـ 14٢3ى األول

 لضوء الالمع ألهل القرن التاسع المإلؾ: شمس الدٌن أبو الخٌر محمد بن عبد الرحمن ا

هـ( الناشر: 9٠٢بن محمد بن أبً بكر بن عثمان بن محمد السخاوي )المتوفى: 

 .6بٌروت عدد األتزاء:  -منشورات دار مكتبة الحٌاة 

 أمٌن بن محمود البخاري المعروؾ بؤمٌر بادشاه الحنفً  تٌسٌر التحرٌر المإلؾ: محمد

م(  193٢ -هـ  1351مصر ) -هـ( الناشر: مصطفى البابً اْلحل بًِ  9٤٢)المتوفى: 

بٌروت  -م(، ودار الفكر  19٦3 -هـ  14٠3بٌروت ) -وصورته: دار الكتب العلمٌة 

 .4م( عدد األتزاء:  1996 -هـ  141٤)

 لعقول المإلؾ: عالء الدٌن شمس النظر أبو بكر محمد بن مٌزان األصول فً نتائج ا

هـ( حققه وعلق علٌه وٌنشره ألول مرة: الدكتور  539أحمد السمرقندي )المتوفى: 

تامعة قطر، ونائب رئٌس محكمة النقض  -محمد زكً عبد البر، األستاذ بكلٌة الشرٌعة 

 -هـ  14٠4األولى، بمصر )سابقا( الناشر: مطابع الدوحة الحدٌثة، قطر الطبعة: 

 .1م عدد األتزاء:  19٦4

  الوسٌط فً تراتم أدباء شنقٌط والكالم على تلك البالد تحدٌدا وتخطٌطا وعاداتدم

ْنِقٌطً )المتوفى:  هـ( عنً 1331وأخالقدم وما ٌتعلق بذلك المإلؾ: أحمد بن األمٌن الش 

ر الطبعة: الخامسة، مص -بتصحٌحه وتنقٌحه: المإلؾ الناشر: الشركة الدولٌة للطباعة 

 .1م عدد األتزاء:  ٢٠٠٢ -هـ  14٢٢
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  :روضة الناظر وتنة المناظر فً أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل المإلؾ

أبو محمد موفق الدٌن عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة التماعٌلً المقدسً ثم 

هـ( الناشر: مإسسة 6٢٠ الدمشقً الحنبلً، الشدٌر بابن قدامة المقدسً )المتوفى:

ٌ ان للطباعة والنشر والتوزٌع الطبعة: الطبعة الثانٌة  م عدد األتزاء: ٢٠٠٢-هـ14٢3الر

٢. 

  سنن ابن ماته المإلؾ: ابن ماتة أبو عبد هللا محمد بن ٌزٌد القزوٌنً، وماتة اسم أبٌه

لكتب العربٌة هـ( تحقٌق: محمد فإاد عبد الباقً الناشر: دار إحٌاء ا٢٤3ٌزٌد )المتوفى: 

 .٢فٌصل عٌسى البابً الحلبً عدد األتزاء:  -

  البداٌة والنداٌة المإلؾ: أبو الفداء إسماعٌل بن عمر بن كثٌر القرشً البصري ثم

م عدد  19٦6 -هـ  14٠٤هـ( الناشر: دار الفكر عام النشر: ٤٤4الدمشقً )المتوفى: 

 .15األتزاء: 

 ن علً بن محمد بن أحمد بن حتر العسقالنً لسان المٌزان المإلؾ: أبو الفضل أحمد ب

الدند الناشر: مإسسة األعلمً  -هـ( المحقق: دائرة المعرؾ النظامٌة ٦5٢)المتوفى: 

 .٤م عدد األتزاء: 19٤1هـ /139٠لبنان الطبعة: الثانٌة،  -للمطبوعات بٌروت 

  المعتزلً المعتمد فً أصول الفقه المإلؾ: محمد بن علً الطٌب أبو الحسٌن الب ْصري

بٌروت الطبعة:  -هـ( المحقق: خلٌل المٌس الناشر: دار الكتب العلمٌة 436)المتوفى: 

 .٢عدد األتزاء:  14٠3األولى، 

  اإلٌمان المإلؾ: تقً الدٌن أبو العباس أحمد بن عبد الحلٌم بن عبد السالم بن عبد هللا بن

هـ( المحقق: ٤٢٦)المتوفى: أبً القاسم بن محمد ابن تٌمٌة الحرانً الحنبلً الدمشقً 

محمد ناصر الدٌن األلبانً الناشر: المكتب اإلسالمً، عمان، األردن الطبعة: الخامسة، 

 .1م عدد األتزاء: 1996هـ/1416

 إلصابة فً تمٌٌز الصحابة المإلؾ: أبو الفضل أحمد بن علً بن محمد بن أحمد بن ا

عبد الموتود وعلى محمد هـ( تحقٌق: عادل أحمد ٦5٢حتر العسقالنً )المتوفى: 

هـ عدد األتزاء:  1415 -بٌروت الطبعة: األولى  -معوض الناشر: دار الكتب العلمٌة 

٦. 

  :الدر المنثور المإلؾ: عبد الرحمن بن أبً بكر، تالل الدٌن السٌوطً )المتوفى

 .٦بٌروت عدد األتزاء:  -هـ( الناشر: دار الفكر 911
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 لم األصول المإلؾ: محمد بن علً بن محمد بن إرشاد الفحول إلً تحقٌق الحق من ع

هـ( المحقق: الشٌخ أحمد عزو عناٌة، دمشق 1٢5٠عبد هللا الشوكانً الٌمنً )المتوفى: 

كفر بطنا قدم له: الشٌخ خلٌل المٌس والدكتور ولً الدٌن صالح فرفور الناشر: دار  -

 .٢زاء: م عدد األت1999 -هـ 1419الكتاب العربً الطبعة: الطبعة األولى 

 بن أبً علً بن محمد  علً الدٌن سٌد الحسن أبو: المإلؾ األحكام أصول فً اإلحكام

هـ( المحقق: عبد الرزاق عفٌفً الناشر: المكتب 631بن سالم الثعلبً اآلمدي )المتوفى: 

 . 4لبنان عدد األتزاء:  -دمشق -اإلسالمً، بٌروت

 أحمد بن محمد ابن العماد  شذرات الذهب فً أخبار من ذهب المإلؾ: عبد الحً بن

كري الحنبلً، أبو الفالح )المتوفى:  هـ( حققه: محمود األرناإوط خرج 1٠٦9الع 

بٌروت الطبعة: األولى،  -أحادٌثه: عبد القادر األرناإوط الناشر: دار ابن كثٌر، دمشق 

 .11م عدد األتزاء:  19٦6 -هـ  14٠6

 انً ا ذ  ْلو  لتمدٌد فً أصول الفقه المإلؾ: محفوظ بن أحمد بن الحسن أ ب و الخطاب الك 

( ومحمد بن ٢ - 1هـ( المحقق: مفٌد محمد أبو عمشة )التزء  51٠الحنبلً )المتوفى: 

( الناشر: مركز البحث العلمً وإحٌاء التراث اإلسالمً 4 - 3علً بن إبراهٌم )التزء 

 .4م عدد األتزاء:  19٦5 -هـ  14٠6لطبعة: األولى، ( ا3٤تامعة أم القرى ) -

  :هـ( 5٠5المستصفى المإلؾ: أبو حامد محمد بن محمد الؽزالً الطوسً )المتوفى

تحقٌق: محمد عبد السالم عبد الشافً الناشر: دار الكتب العلمٌة الطبعة: األولى، 

 .1م عدد األتزاء:1993 -هـ 1413

 إلؾ: أبو زكرٌا محًٌ الدٌن ٌحٌى بن شرؾ النووي روضة الطالبٌن وعمدة المفتٌن الم

 -دمشق -هـ( تحقٌق: زهٌر الشاوٌش الناشر: المكتب اإلسالمً، بٌروت6٤6)المتوفى: 

 .1٢م عدد األتزاء: 1991هـ / 141٢عمان الطبعة: الثالثة، 

  تدذٌب التدذٌب المإلؾ: أبو الفضل أحمد بن علً بن محمد بن أحمد بن حتر

هـ( الناشر: مطبعة دائرة المعارؾ النظامٌة، الدند الطبعة: ٦5٢وفى: العسقالنً )المت

 .1٢هـ عدد األتزاء: 13٢6الطبعة األولى، 

  ًٌالمتموع شرح المدذب ))مع تكملة السبكً والمطٌعً(( المإلؾ: أبو زكرٌا مح

هـ( الناشر: دار الفكر )طبعة كاملة معدا 6٤6الدٌن ٌحٌى بن شرؾ النووي )المتوفى: 

 .[النووي: ]المإلؾ صفحة، السبكً والمطٌعً( ]ترقٌم الكتاب موافق للمطبوع[ تكملة
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  إعالم الموقعٌن عن رب العالمٌن المإلؾ: محمد بن أبً بكر بن أٌوب بن سعد شمس

هـ( تحقٌق: محمد عبد السالم إبراهٌم الناشر: دار ٤51الدٌن ابن قٌم التوزٌة )المتوفى: 

 .4م عدد األتزاء:1991 -هـ 1411األولى، ٌٌروت الطبعة:  -الكتب العلمٌة 

  شرح الكوكب المنٌر المإلؾ: تقً الدٌن أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزٌز بن

هـ( المحقق: محمد الزحٌلً 9٤٢علً الفتوحً المعروؾ بابن النتار الحنبلً )المتوفى: 

مـ عدد  199٤ - هـ141٦ونزٌه حماد الناشر: مكتبة العبٌكان الطبعة: الطبعة الثانٌة 

 .4األتزاء: 

 حمدان بن شبٌب بن حمدان بن أحمد الدٌن نتم: المإلؾ، والمستفتً المفتً صفة 

 محمد بن مصطفى الحنبلً تنة أبو: المحقق، (هـ 695 - هـ 6٠3) الحنبلً الحرانً

 - الرٌاض والتوزٌع، للنشر الصمٌعً دار: الناشر، القبانً منسً بن الدٌن صالح

 م. ٢٠15 - هـ 1436 األولى،: الطبعة، عربٌة السعودٌةال المملكة

  متد الدٌن عبد السالم بن : المسودة فً أصول الفقه المإلؾ: آل تٌمٌة ]بدأ بتصنٌفدا التد 

هـ( ، ثم 6٦٢هـ( ، وأضاؾ إلٌدا األب، : عبد الحلٌم بن تٌمٌة )ت: 65٢تٌمٌة )ت: 

المحقق: محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد هـ( [ ٤٢٦أكملدا االبن الحفٌد: أحمد بن تٌمٌة )

 .1الناشر: دار الكتاب العربً عدد األتزاء: 

 بالوالء، الداشمً منٌع بن سعد بن محمد هللا عبد أبو: المإلؾ الكبرى الطبقات 

هـ( تحقٌق: محمد عبد القادر ٢3٠معروؾ بابن سعد )المتوفى: ال البؽدادي البصري،

م عدد  199٠ -هـ  141٠بٌروت الطبعة: األولى،  -عطا الناشر: دار الكتب العلمٌة 

 .٦األتزاء: 


