
  ١

  التمذهب
  التمذهباملتعلقة بمسائل لدراسة تأصيلية مقارنة ل

  
  تأليف

  عبد الفتاح بن صاحل قديش اليافعي
  

  دميـــتق
  مصطفى بن سعيد اخلناألستاذ الدكتور فضيلة 

  فضيلة الشيخ  القاضي حممد بن إمساعيل العمراين
  حسن بن حممد مقبول األهدل األستاذ الدكتورفضيلة 

  حممد احلسن بن مصطفى البغا ورفضيلة األستاذ الدكت
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  أصل هذا الكتاب حبث تكميلي 
  نال به الباحث درجة املاجستري من 

  )السودان ( كلية أصول الدين  -جامعة وادي النيل 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  
  اإلهداء
  

  إىل أحبيت طلبة العلم
  إىل الباحثني عن احلقيقة
  إىل من احلكمة ضالتهم

  مبتغاهم إىل من احلق
  إىل املتجردين
  إىل املنصفني

  
  أهدي هذا البحث
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  مقدمة الطبعة الثانية 
  وأصداء الطبعة األوىل

احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه ومن وااله ومن اهتدى داه 
  :وبعد 
لقراء نقدمها ل )دراسة تأصيلية مقارنة (  الطبعة الثانية من كتاب التمذهبهي فهذه 

وقد القت الطبعة األوىل من الكتاب رواجا كبريا وإقباال واسعا على مستوى الكرام ، 
  :العامل وهللا احلمد 

وله املنة ، يف فترة وجيزة واحلمد هللا والشكر  من الكتابالطبعة األوىل  دتففقد ن -
 والفضل 

على على الفقري و -اليت يطلب أصحاا الكتاب  -توالت االتصاالت والرسائل و -
مان واألردن من السعودية والكويت وع( دار اجليل من أماكن كثرية يف العامل 

من طالب علم ومشايخ  )واملغرب ومصر واليمن وأمريكا والصني وغريها 
كما توالت االتصاالت والرسائل اليت تثين على ، ودكاترة يف اجلامعات وغريهم 

 ن كثرية من العاملكامن أم البحث وصاحبه
ه املنتديات اإلسالمية ربر الكتاب صدى واسعا يف اإلنترنت فقد تناقلت خكما أثا -

 وتوالت التعقيبات على موضوعه فيها 
- يف جامعة  اهللا به أن صار الكتاب مقررا على طالب الدراسات العليا ومما من

اجعل اللهم هذا و، فلك احلمد ريب على ما أنعمت وأوليت ، البلقاء يف األردن 
  ا لوجهك واجعله حجة لنا ال عليناالعمل خالص

وقد  ،كما سرياه القارئ وهذه الطبعة فيها الكثري من التعديالت واإلضافات والتنقيحات 
املشايخ وطالب العلم  بعضمن على الطبعة األوىل وصلت إىل الفقري كثري من املالحظات 
 هللا عظيم األجرفلهم مين جزيل الشكر وهلم من ا، أخذت بعني االعتبار يف هذه الطبعة 

وأخص بالذكر منهم الشيخ الفاضل أمني بن صاحل احلداء فقد اهتم مبراجعة البحث وإبداء 
املالحظات حىت كأن البحث له وهذا هو حاله يف كثري من أحباث الفقري فجزاه اهللا عين 

  خري اجلزاء
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  ٥

قد و، اهللا ة إن شاء حظات لنستدركها يف الطبعة القادموال زال الباب مفتوحا ملن له مال
قاضي الفاضل عبد الرحيم البيساين صاحب صالح الدين البلغاء الوكتب أستاذ العلماء 

إنه قد وقع يل شيء وما ( : إىل العماد األصفهاين معتذرا عن كالم استدركه عليه  األيويب
وذلك أين رأيت أنه ال يكتب إنسان كتابا يف ، أدري أوقع لك أم ال ؟ وها أنا أخربك به 

يد لكان يستحسن ولو قدم هذا لو غير هذا لكان أحسن ولو زِ: إال قال يف غده  يومه
وهذا من أعظم العرب وهو دليل على استيالء ، لكان أفضل ولو ترك هذا لكان أمجل 

   ٧١ص/١ج لصديق خان أجبد العلوم اه)  النقص على مجلة البشر
إين صنفت هذه الكتب فلم  ( :له أنه قال  رمحه اهللاوقبله نقل املزين عن اإلمام الشافعي 

آل فيها الصواب فال بد أن يوجد فيها ما خيالف كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله عليه السالم 
فما وجدمت فيها ) ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا : ( قال اهللا تعاىل 

   وسنة رسوله مما خيالف كتاب اهللا وسنة رسوله فإين راجع عنه إىل كتاب اهللا
مثانني مرة فما من مرة إال وكنا على الشافعي ) الرسالة ( قرأت كتاب :  أيضا وقال املزين

اه )  أىب اهللا أن يكون كتاب صحيحا غري كتابه، هيه : نقف على خطأ فقال الشافعي 
  لعبد العزيز البخاري احلنفي ٩ص/١كشف األسرار ج

فاملأمول ممن : (  ١٠ص/١كشف األسرار ج وقال عبد العزيز البخاري يف خامتة كتابه
بعد أن جانب التعصب والتعسف ونبذ وراء ظهره التكلف ] أي كتابه [ وقف عليه 
أن يسعى يف إصالحه بقدر الوسع واإلمكان أداء حلق األخوة يف اإلميان والتصلف 

املوفق واهللا  وإحرازا حلسن األحدوثة بني األنام وادخارا جلزيل املثوبة يف دار السالم
  اه ) واملثيب عليه أتوكل وإليه أنيب 

  
در اإلشارة إليه أنه قبل خروج الطبعة األوىل إىل السوق قد مت تقدمي البحث إىل جتومما 

كبحث تكميلي لنيل درجة املاجستري  )كلية أصول الدين يف السودان- جامعة وادي النيل(
  املاجستري بتقدير جيد جدا واحلمد هللابه نال الفقري و
وأن جيعل أعمالنا  سأل اهللا العظيم رب العظيم أن ينفع ذه الطبعة أكثر مما نفع باألوىلن

  إنه مسيع جميب خالصة لوجه الكرمي
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  عبد الفتاح بن صاحل قديش اليافعي
  صنعاء –اليمن 

  م٢٠٠٨/ فرباير /١٦_   هـ ١٤٢٩/ صفر / ٩
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  تقدمي
  فضيلة األستاذ الدكتور مصطفى بن سعيد اخلن

  العقائد يف جامعة دمشق سابقا رئيس قسم
  ورئس قسم األصول يف جامعة حممد بن سعود سابقا

  حممد احلسن بن مصطفى البغا وفضيلة األستاذ الدكتور
  رئيس قسم الفقه يف جامعة دمشق

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني الذي تتم بنعمته الصاحلات وأفضل الصالة والسالم على أفضل 
  : قرة العيون وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد )صلى اهللا عليه وسلم  (سلني حممد املر

فإن التمذهب مبذهب ما أمر ال بد منه، بل هو ضربة الزب وال مفر منه، ومن ادعى أنه 
ال حاجة لالستمساك باملذاهب أياً كانت من املذاهب املشهورة املعتمدة، فإن واقع حاله 

مهما تناول املسائل من أي جهة كانت فلن خيرج عن تأصيل  يكذبه وينافيه ويناقضه، إذ
وذلك .. ريعه، وهذا إن كان له أهلية متكنه من االطالع على األصول والفروعفمذهب وت

ألنه سيعرف أنه ال ميكن ألحد أن يأيت باجتهاد مطلق دون انتساب إلمام من األئمة 
وهذا أمر .. إال إن ترك اإلسالموهو لن خيرج يف اجتهاده عنهم . املعروفني املشهورين

  !!أو نناقش جداالً ونضيع وقتاً.. ولسنا نقصده وال يريده أحد.. آخر
والواقع أن أبا حنيفة متبع إلمامه !! الظن بأن أئمة املذاهب هم واضعوها: ولكن املشكلة

والصحابة رضوان .. والشافعي هلؤالء، ابن مسعود ومالك إلماميه ابن عمر وابن عباس 
 تعاىل عليهم هم الذين اصطفاهم اهللا تعاىل لتبليغ الرسالة ومحل األمانة اليت بلغها رسول اهللا

وما فعله األئمة إمنا هو حترير لقواعدهم وألصوهلم .. )اهللا عليه وسلم  صلى(اهللا 
  ..االجتهادية واليت ختريوها وفق ما فهموه من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة واجتهادام

وإن .. للواقع واحلقيقة فكم يزعم اليوم أناس االجتهاد وملا جيدوا أثره وال رمسهوإن عدنا 
  !!ا يعرفوا بعد وجوه االستدالل واالستنباطنظرت إىل ما يقولون فهم مقلدة وحسب بل ملّ
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وخطابنا أنه ال جيوز أن نكون كاليت نقضت غزهلا من بعد قوة أنكاثاً فإن دائرة الفكر هي 
االستمساك مبذهب ما حيث اجتهد األوائل يف املسائل وتوصلوا فيها إىل اليت حتدد ضرورة 

أقوال عديدة ال ميكن استحداث غريها، والناظر فيها ال بد عليه من أن يأخذ بواحد 
  .. وعندها يكون متمذهباً ا.. منها

إذ هو يف الفروع ال يف .. وال يظن ظان أن هذا االختالف تنازع وفشل وذهاب ريح
وأما الفروع فأمرها سهل، واالختالف إمنا كان .. فقدر االتفاق كبري وكبري جداًاألصول 

  ..بقدر اهللا تعاىل وقضائه للتيسري والتخفيف والرخص
ولو توصلت دائرة االجتهاد جدالً إىل عدم التمذهب لوصلنا إىل مذاهب ال حصر هلا وال 

عى كثريون رتبة االجتهاد دون علم وفقهعد، والد ..  
.. عرفنا من أناس يتلقطون أقوال العلماء وأساطني العلم مث يزعمون أم أصحااوكم 

  ..وإذا هي أقوال من سبق من العلماء
وقد اطلعت على هذا الكتاب وعرفت صاحبه، فرأيته معتدل الفكر موفور العلم واسع 

من وحتذر .. له فائدة عظيمة تقرب وجهات النظر إىل الصواب مما.. اإلحاطة مبوضوعه
  ..وليس هلا من حقيقته حقيقة.. الوقوع يف املخاطر واملرتلقات واليت ظاهرها حق

ورحم اهللا تعاىل علماء األمة الذين واصلوا الليل بالنهار مثابرين على طلب العلم ونشره، 
عصم من الزلل لن.. ونذروا حيام خدمة لدينهم ال لدنياهم وعاشوا ليحملوا اإلسالم إلينا

طر ولينقلوا هذا الدين احلنيف إلينا وهم عدوله وأهله ومل يفكروا بأنفسهم واخلطل واخل
  .ومالذهم وشهوام

فإنه جلدير بنا أن نزيد من رص الصفوف ونبذ الشقاق والفرقة، ولنبتهل إىل اهللا تعاىل أن 
يرحم أمة املسلمني وأن يهدي أمة املسلمني وأن يغفر ألمة املسلمني وأن ينصر أمة 

وأن نترحم على سلفنا الصاحل وعلى رأسهم األئمة األربعة عليهم سحائب . .املسلمني
رضوان اهللا تعاىل وشفعهم اهللا تعاىل فينا وأكرمنا مجيعاً بفضل اهللا تعاىل ورضوانه ومغفرته 

  ..وعافيته
وصلى  ..إن أريد إال اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب

  .. نا حممد وعلى آله وصحبه وسلم، واحلمد هللا رب العاملنياهللا على سيد
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  م ٢٢/٢/٢٠٠٦  هـ ١٤٢٧حمرم  ٢٣
  

  كتبه بأمر من شيخنا الفاضل العامل العالمة
  )١](رمحه اهللا [  األستاذ الدكتور مصطفى اخلن حفظه اهللا تعاىل

   حممد احلسن البغا]األستاذ الدكتور [ 
  ]مشق جامعة د [ رئيس قسم الفقه اإلسالمي

                                                
ببالغ األسى واحلزن تلقينا خرب وفاة شيخنا اخلن قبل إعداد الطبعة الثانية من الكتاب بأيام قليلة  ١١

 فرمحه اهللا رمحة واسعة وأسكنه فسيح اجلنان وأخلف على األمة خبري
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  تقدمي
  راينمحممد بن إمساعيل الع فضيلة الشيخ القاضي

  عضو اإلفتاء واملدرس مبعهد القضاء وجامعة اإلميان
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
سيد األنبياء واملرسلني وعلى آله الطيبني  احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على
  :وبعد ، بعني هلم بإحسان إىل يوم الدين الطاهرين وعلى أصحابه الغر امليامني وعلى التا

قد حوى كل مسألة حول االجتهاد )  ٢ )(التمذهب ليس كما تظنون ( فهذا كتاب 
كما أن مؤلفه قد استوعب مجيع ما قاله علماء املذاهب األربعة رمحهم اهللا مما ال والتقليد 

  يسع كل عامل وطالب علم جهله 
ة الفاضل الشيخ عبد الفتاح بن صاحل قديش نفع كيف ال ومؤلفه هو ولدي الشاب العالم

  اهللا بعلومه وزاد يف الشباب الصاحلني من أمثاله 
وجوازه ملن ال يستطيع أن  وهو لعمر احلق من أحسن ما أخرج للناس حول التقليد

  جيتهد ممن ال يقدر على استنباط األحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية 
فظه اهللا الذي نقل عن علماء املذاهب األربعة ما قاله علماء وأنا أضيف إىل كالم املؤلف ح

املذهب الزيدي اهلادوي وعلى رأسهم اإلمام املهدي أمحد بن حيي املرتضى مؤلف األزهار 
يقول عنهم ، والغيث املدرار والبحر الزخار والذي أصبحت مؤلفاته عمدة املتأخرين منهم 

  :أي اهلادوية الزيدية إم 
التقليد جائز : ( ويقولون ، ) االجتهاد جائز ملن حاز مجيع علوم االجتهاد : ( يقولون 

، ) إذا اختلف مذهب إمام الصالة واملؤمت فاإلمام حاكم  : ( ويقولون ، ) لغري اتهد 
ال إنكار : ( ويقولون ، ) كل مسألة خالفية خرج وقتها فال جيب القضاء : ( ويقولون 

   ،  )االختالف يف املسألة الفقهية جيعل املسألة ظنية : ( لون ويقو،  )يف حكم خمتلف فيه  
  .وغري ذلك ) العامي الصرف مذهبه مذهب من وافق من العلماء اتهدين : ( ويقولون 

                                                
  كان عنوان الكتاب كذلك مث تغري إىل ما تراه   ٢
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  ١١

على كل حال فهذا الكتاب حيتاجه العالمة وطالب العلم على السواء وأمتىن أن أراه 
،  اجلميع أن الدين يسر والشريعة اإلسالمية مطبوعا منشورا بني العلماء واملتعلمني ليعرف

وسبحان اهللا ، فجزى اهللا املؤلف خريا وكتب أجره وضاعف ثوابه إنه على ما يشاء قدير 
  وحبمده سبحان اهللا العظيم 

  
  م ٢٠٠٥/ديسمرب  - هـ  ١٤٢٦/ ذو القعدة 

  حممد بن إمساعيل العمراين]: القاضي [
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  ن حممد مقبويل األهدلتقدمي فضيلة األستاذ الدكتور حسن ب
  جامعة صنعاء –األستاذ يف كلية الشريعة 

  سابقاوعميد كلية الشريعة ونائب رئيس جامعة صنعاء 
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
صلى اهللا احلمد هللا رب العاملني والسالة والسالم على سيد األنبياء واملرسلني نبينا حممد 

  :وبعد ، سان إىل يوم الدين على آله وصحبه أمجعني ومن تبعهم بإحعليه و
( عبد الفتاح بن صاحل قديش اليافعي يف حبثه بعنوان / فقد اطلعت على ما كتبه األخ 

فرأيت هذا البحث يف بابه مفيدا ومستوعبا منهجية البحث العلمية مع ) التمذهب 
ء شفافية تامة وأمانة علمية يف نقل املعلومات وعرضها ومناقشتها وتوثيق أقوال العلما

  يف هذا املوضوع وقد أجاد الباحث يف عرض عناصر وفقرات املوضوع وترتيبها 
وذكر القول الفصل واحلق يف هذا املوضوع مما يتعلق باالجتهاد ودرجاته وتعريف اتهد 

  وتعريف التقليد واملقلد مع ذكر أقوال أهل العلم يف املذاهب املعتربة واملشهورة  
هبية والتمذهب اخلايل من العصبية املذمومة حيث وأن مث ذكر القول الفصل يف املذ

  املذاهب اإلسالمية املعتربة يرجع إليها عوام الناس يف األحكام الفرعية والنوازل 
كما أن هذه املذاهب مؤصلة بالضوابط والقواعد الشرعية اليت ال خترج عن الكتاب 

يثا والتزم ا العلماء والفقهاء والسنة واإلمجاع والقياس حىت اعتمد عليها الناس قدميا وحد
  .يف كل عصر 

وال مانع ملن توفرت فيه شروط االجتهاد عند أهل العلم أن يأخذ بالدليل ولكن ال ينكر 
من أئمة آخر فهذا ما سار عليه سلف األمة على غريه من أهل العلم ممن أخذ بدليل 

  .املذاهب األربعة 
ي القدح يف هذه املذاهب أو يف أئمتها والتشنيع ومما ينبغي اإلشارة إليه هنا أنه ال ينبغ

  عليهم واالزدراء بأقواهلم فإن ذلك يسبب االختالف والفرقة والعصبية املذمومة 
وفيما أحسب أن الباحث بني مبا هو شاف وكاف مرتلة اتهد واملقلد واملتبع ومكانة 

وهو بذلك فيما ،  مذاهب األئمة املشهورين املعروفة وأقواهلم حول هذه املسائل
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أحسبه يبتغي احلق واهللا حسيبه ويستحق على هذا اجلهد الشكر والتشجيع يف مواصلة 
  األحباث والكتابة مبا من اهللا عليه من االطالع واملعرفة 

ونسأل اهللا التوفيق لنا وله والسداد والصواب يف القول والعمل وحسبنا اهللا ونعم الوكيل 
  آله وصحبه وسلم تسليما كثريا وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى

  
  حسن حممد مقبويل األهدل/ األستاذ الدكتور : كتبه 

  ]جامعة صنعاء [  قسم األصول واحلديث –الشريعة والقانون  كلية
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  بني يدي الكتاب
  احلق أحق أن يتبع

  
  :من الكتاب -١

ه من بعد ما جاَءتهم الْبينات بغيـا  وما اختلَف فيه إِلَّا الَّذين  أُوتو( ... : قال اهللا تعاىل *
 مهنيـاُء  بشي ني مدهي اللَّهو  بِإِذْنِه قالْح نم يهلَفُوا فتا اخموا لنآم ينالَّذ ى   اللَّهدفَه

   ٢١٣: اآلية   -سورة البقرة )   إِلَى صراط مستقيمٍ  
أَفَمن يهدي إِلَى الْحق أَحق أَنْ يتبع أَم من  لَا يهِدي إِلَّا أَنْ يهدى ( ... :  وقال اهللا تعاىل*

إِنَّ الظَّن لَا يغنِي من  الْحق شيئًا إِنَّ  وما يتبِع أَكْثَرهم إِلَّا ظَنا* فَما لَكُم كَيف تحكُمونَ 
يملع لُونَ  اللَّهفْعا ي٣٦ – ٣٥: اآلية   -سورة يونس )  بِم  

  
  :من السنة -٢

: ا قالـت  رضي اهللا عنهعن عائشة أم املؤمنني ( :   ١/٥٣٤روى مسلم يف صحيحه  *
اللـهم رب جربائيـل   :كان نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صـالته  

عامل الغيب والشهادة أنت حتكم بني عبادك وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات واألرض 
اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك إنك دي من تشـاء إىل  فيما كانوا فيه خيتلفون 

  اه ) صراط مستقيم 
عن حذيفة رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صـلى  ( :  ٤/٣٦٤وروى الترمذي يف سننه *

ولكن  ناس أحسنا وإن ظلموا ظلمناإن أحسن الال تكونوا إمعة تقولون : اهللا عليه وسلم 
  اه )  إن أحسن الناس أن حتسنوا وإن أساءوا فال تظلمواوطنوا أنفسكم 

حدثنا حممد بن عمر بن الوليد الكندي حدثنا عبد (:  ٥/٥١وروى الترمذي يف سننه *
 اهللا بن منري عن إبراهيم بن الفضل عن سعيد املقربي عن أيب هريرة قال قـال رسـول اهللا  

اه ورواه )  الكلمة احلكمة ضالة املؤمن فحيث وجدها فهو أحق ا هللا عليه وسلمصلى ا
   ٢/١٣٩٥ابن ماجه 
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  :من أقوال أهل العلم -٣
دخـل علـى   :  عن عبيد اهللا بن عدي بن خيار أنه ( :  ١/٢٤٦يف صحيح البخاري *

إذا إذا أحسن الناس فأحسن معهم و :عثمان بن عفان رضي اهللا عنه وهو حمصور فقال 
  اه ) أساؤوا فاجتنب إساءم 

ما : مسعت الشافعي يقول : عن الربيع بن سليمان قال ( :  ١/٤٨٢ويف صفة الصفوة *
وال كابرين على ، أوردت احلق واحلجة على أحد فقبلها مين إال هبته واعتقدت مودته  

  اه ) احلق أحد ودافع احلجة إال سقط من عيين  
ال تنظر إىل من قال وانظـر   :قال حامت األصم ( :  ١٨٤ويف كتاب تنبيه املغترين ص *

فإذا وجدا فقيدها مث ابتغ ضالة إىل ما قال وخذ احلكمة حيث وجدا فإا ضالة املؤمن 
  اه )  أخرى

علمت أن رد املذهب :  (  ٤١وقال حجة اإلسالم الغزايل يف املنقذ من  الضالل ص *
  اه ) ية  قبل فهمه واالطالع على كنهه رمي يف عما

 ١٣إىل تصحيح العقائد ص  القائديف كتابه  اليماين  ملعلمياالشيخ عبد الرمحن وقال *
  : الكرب] يعين  من أوجه رد احلق [ الثالث  الوجه(  :

جهالة أو باطل فيجيء آخر فيبني له احلجة فريى أنه إن اعترف كان  علىاإلنسان  يكون
وهلذا ترى من املنتسـبني   هداهالذي  هوجل  بأنه ناقص وأن ذلك الر اعترافهمعىن ذلك 

تبني له ببحثه ونظره ويشـق   احلقإىل العلم من ال يشق عليه االعتراف باخلطأ إذا كان 
  عليه ذلك إذا كان غريه هو الذي بني له

  : احلسد: الرابع  الوجه
ك هو الذي بني احلق فريى أن اعترافه بذلك احلق يكون اعترافا لـذل  غريهإذا كان  وذلك

وإنـك  واإلصابة فيعظم ذلك يف عيون الناس ولعله يتبعه كثري منهم  والفضلاملبني بالعلم 
إىل العلم من حيرص على ختطئة غريه من العلماء ولو بالباطل حسدا  املنتسبنيلتجد من 

  اه)  حلط مرتلتهم عند الناس وحماولةمنه هلم 
نسان أنه إذا عرف يف طائفة طبع اإل(  :  ٧٦وقال املعلمي ف كتابه رفع االشتباه ص *

أم على احلق يف كثري من املسائل وعرف يف طائفة أخرى أم على باطل يف كثري مـن  
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فإنه يتسرع إىل احلكم بأن احلق فيها املسائل مث ذكرت له مسألة اختلفت فيها الطائفتان 
لطائفة الثانيـة  بل قد تتلى عليه احلجج املوافقة لمع الطائفة األوىل ولو مل يعرف هلم حجة 

ولكنه ال يستطيع دفع ذلك الـوهم عنـه   وتكون قوية وال يعرف حجة للطائفة األوىل 
  اه ) وهذا من أشنع الغلط 

أن ترد قول العـامل  ومن العدوان وترك العدل ( :  ٨٠وقال أيضا يف رفع االشتباه ص *
الفونـه  بدون حجة ولكن ألنك تسيء به الظن أو ألن كثريا من الناس أو أكثرهم خي

يف بعض املسائل وكما أن هذا عدوان على ذلك العامل فهو  ويدعون عليه أنه خيالف احلق
عدوان على احلق أيضا ألن عليك أن تطلبه باحلجة والربهان فتركت ذلك وعدوان علـى  

  اه ) نفسك أيضا ألنك ظامل هلا 
  

  الرجوع إىل احلق خري من التمادي يف الباطل
ال مينعك قضاء قضيته مث راجعت فيـه  ( : ما رضي اهللا عنهيف كتاب عمر أليب موسى *

والرجوع إىل احلق خـري  نفسك فهديت لرشده أن تنقضه فإن احلق قدمي ال ينقضه شيء 
الدارقطين   )واعلم انه من تزين للناس بغري ما يعلم اهللا شانه اهللا  من التمادي يف الباطل

   ٧/١٠٣واالستذكار  ٤/١٩٦ص احلبري والتلخي ٢/٤٣٥والبيهقي اه خالصة البدر املنري 
كنا يف جنازة فيهـا  : عن عبد الرمحن بن مهدي قال ( :  ١٠/٣٠٨ويف تاريخ بغداد *

عبيد اهللا بن احلسن وهو على القضاء فلما وضع السرير جلس وجلس الناس حوله قـال  
أين مل  فسألته عن مسألة فغلط فيها فقلت أصلحك اهللا القول يف هذه املسألة كذا وكذا إال

إذا : فقال أرد هذه إمنا أردت أن أرفعك إىل ما هو أكرب منها فاطرق ساعة مث رفع رأسه 
أرجع وأنا صاغر إذا أرجع وأنا صاغر ألن أكون ذنبا يف احلق أحب إيل من أن أكـون  

  اه  )رأسا يف الباطل 
 ١٩/٢٥وذكر القصة املزي يف ذيب الكمـال   ٦/٢٩٨ورواها ابن اجلوزي يف املنتظم 

    ١٠/١٥١وابن كثري يف البداية والنهاية 
قال اخلالل وأخربين احلسن بن أمحد الوراق ( :  ١٠ويف كتاب الروح البن القيم ص *

على بن موسى احلداد وكان صدوقا قال كنت مع أمحد بن حنبل وحممد بن قدامة  حدثين
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ل له أمحد يا هذا يف جنازة فلما دفن امليت جلس رجل ضرير يقرأ عند القرب فقا اجلوهري
  إن القراءة عند القرب بدعة 

فلما خرجنا من املقابر قال حممد بن قدامة ألمحد بن حنبل يا أبا عبد اهللا ما تقول يف مبشر 
احلليب قال ثقة قال كتبت عنه شيئا قال نعم فأخربين مبشر عن عبد الرمحن بـن العـالء   

ه بفاحتة البقرة وخامتتها وقال مسعت اللجالج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأس
   اه)  فقال له أمحد فارجع وقل للرجل يقرأابن عمر يوصي بذلك 

حكى القاضي عـز الـدين   ( :  ٨/٢١٤ويف طبقات الشافعية الكربى البن السبكي *
أن الشيخ عز اهلكاري ابن خطيب األمشونني يف مصنف له ذكر فيه سرية الشيخ عز الدين 

شيء مث ظهر له أنه خطأ فنادى يف مصر والقاهرة على نفسه من أفىت الدين أفىت مرة ب
   اه) له فالن بكذا فال يعمل به فإنه خطأ 

لكن قد تبني لغريهم أن هذه الزيـادة  ( :  ٢١/٥١٦ويف جمموع الفتاوى البن تيمية *
وهذا هو الذي تبني لنا صلى اهللا عليه وسلم وقعت خطأ يف احلديث ليست من كالم النيب 

فلذلك رجعنا عن اإلفتاء ا لغرينا وحنن جازمون بأن هذه الزيادة ليست من كالم النيب و
  اه )  بعد أن كنا نفيت ا أوال فإن الرجوع إىل احلق خري من التمادي يف الباطل

  : الكرمي أخي القارئ
  قد يكون احلق على خالف بعض ما ورثناه من آبائنا أو تلقيناه من مشاخينا -
فاقت شهرته  -عياذا باهللا منه   - فإبليسن احلق يف صف املغمور ال املشهور وقد يكو -

  وكم من األنبياء واملرسلني من ال نعرف أمساءهم فضال عن أخبارهم، اآلفاق 
 ٣ (وقد يكون احلق يف صف الصغري ال الكبري فقد كان ابن عباس مقدما على األشياخ  -
(  

                                                
يف أخذ العلم عن أهله وإن كانوا : فصل  ( : ٢/١١٠ بن مفلحال اآلداب الشرعية يف   ( ٣ ) 
  : صغار السن

   الغالم أستاذ إذا كان ثقة :بلغين عن ابن عيينة قال : قال اإلمام أمحد  -
ألن أسأل أمحد بن حنبل عن مسألة فيفتيين أحب إيل من أن أسأل  : وقال علي بن املديين  -

  إن العلم ليس بالسن ،أبا عاصم وابن داود 
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الغـين   أو الفقري ال، أو الضعيف ال القوي ، ثري وقد يكون احلق يف صف القليل ال الك -
وال ، وال صغرا وال كـربا  ، وال شهرة وال خفاء ، إخل فاحلق ال يعرف كثرة وال قلة ... 

  إن احلق ال يعرف إال احلجة والربهان ...وال غىن وال فقرا  ، ضعفا وال قوة 
  : الكرمي أخي القارئ 

عمل ا وال ينتظر بذلك إذنا من أمري أو شيخ احلكمة ضالة املؤمن حيث وجدها أخذها و
فاحلذر احلذر من أن تسلم عقلك لغريك بل ) آمنتم له قبل أن آذن لكم ... ( أو أي أحد 

اعرف الرجال باحلق وال تعرف احلق بالرجال قال اإلمام الغزايل يف املنقذ من الضالل ص 
والعاقـل يقتـدي    ال باحلقعادة ضعفاء العقول يعرفون احلق بالرجال ال الرج: (  ٥٢

ال تعرف احلق بالرجال بل اعـرف  : ( بقول أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه حيث قال 

                                                                                                                                       
 : قال عمر رضي اهللا عنه : زهري قاللمن حديث عبد الرزاق عن معمر عن اوروى اخلالل  -

  إن العلم ليس عن حداثة السن وال قدمه ولكن اهللا تعاىل يضعه حيث يشاء
ومن هو مثله ومن هو دونه ال يكون الرجل عاملا حىت يسمع ممن هو أسن منه : وقال وكيع  -

 ...ه طريقة اإلمام أمحد يف السن هذ
أن سبعة من العلماء مات كل واحد منهم وله  ويف فنون ابن عقيل وجدت يف تعاليق حمقق -

فمنهم  ست وثالثون سنة فعجبت  من قصور أعمارهم مع بلوغهم الغاية فيما كانوا فيه
إبراهيم اإلسكندر ذو القرنني وأبو مسلم اخلراساين وابن املقفع وسيبويه وأبو متام الطائي و

 انتهى كالمه ... النظام وابن الراوندي 
، وكان وقافاَ عند كتاب اهللا ،  وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهوالَ كانوا أو شباناَ -

  .رواه البخاري وغريه
كنت أقرئ رجاالَ من :  قال –رضي اهللا عنه  –عن ابن عباس "الصحيحني :" ويف  -

 . عبد الرمحن بن عوف :املهاجرين منهم 
فيه تنبيه على أخذ العلم من أهله وأن صغرت أسنام : قال ابن اجلزري يف كشف املشكل -

 . أو قلت أقدارهم 
تقرأ على هذا الغالم : فقيل له ، وقد كان حكيم بن حزام يقرأ على معاذ بن جبل  -

  اه)  إمنا أهلكنا التكرب :اخلزرجى ؟ فقال 
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فإن كان حقا قبله  والعارف العاقل يعرف احلق مث ينظر يف نفس القول)  احلق تعرف أهله
  اه ) سواء كان قائله مبطال أو حمقا 

فإذا نسبت ل وهو غالب على أكثر اخللق وهذا وهم باط: (  ٥٤وقال يف املنقذ أيضا ص 
الكالم وأسندته إىل قائل حسن فيه اعتقادهم قبلوه وإن كان باطال وإن أسندته إىل من 

اه وحنـوه يف املستصـفى   ) وهذا غاية الضالل  ساء فيه اعتقادهم ردوه وإن كان حقا
١/٥٩   

أن يظهـر يف   إين أخاف أن يبدل ديـنكم أو (  وقد قال فرعون عن موسى عليه السالم
  ) األرض الفساد 

ومل يزالوا ... له فإنه سيسحرك و عتستمتقيل للطفيل بن عمرو الدوسي احذر حممدا وال و
اهللا غالب على أمره ولكن أكثر و.. ( ولكن ، ) القطن ( به حىت حشا يف أذنيه الكرسف 

  ) الناس ال يعلمون 
ما جـاء  : ولصاحبه ن حضري وهذا مصعب بن عمري رضي اهللا عنه عندما قال له أسيد ب

 :قال له مصعب فبكما إلينا تسفهان ضعفاءنا ؟ اعتزالنا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة 
  ) أو جتلس فتسمع فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره ( 

اخلطيب البغـدادي يف تارخيـه     رواها، وهذه قصة شيقة وذات عربة يف نفس الوقت 
قدمت الشام على األوزاعي فرأيتـه   :ل قاعبد اهللا بن املبارك (  :ىل بسنده إ ١٣/٣٣٨

ببريوت فقال يل يا خراساين من هذا املبتدع الذي خرج بالكوفة يكىن أبا حنيفة فرجعت 
إىل بييت فأقبلت على كتب أيب حنيفة فأخرجت منها مسائل من جياد املسائل وبقيـت يف  

  :ؤذن مسجدهم وإمامهم والكتاب يف يدي فقال ذلك ثالثة أيام فجئت يوم الثالث وهو م
أي شيء هذا الكتاب فناولته فنظر يف مسألة منها وقعت عليها قال النعمان فما زال قائما 
بعد ما أذن حىت قرأ صدرا من الكتاب مث وضع الكتاب يف كمه مث أقام وصلى مث أخـرج  

  ابت هذا يا خراساين من النعمان بن ث :الكتاب حىت أتى عليها فقال يل 
: قلـت   ، هذا نبيل من املشايخ اذهب فاستكثر منه: شيخ لقيته بالعراق فقال : قلت 

  اه ) هذا أبو حنيفة الذي يت عنه 
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أن ابـن  (  : ١/٨٨ويف رواية أخرى ذكرها الشيخ الكاندهلوي يف شرحه على املوطـأ  
تلك املسـائل واإلمـام   مث التقينا مبكة فرأيت األوزاعي جياري أبا حنيفة يف  :املبارك قال 

  كيف رأيته ؟: فلما افترقنا قلت لألوزاعي ، يكشف له بأكثر مما كتبت عنه 
غبطت الرجل بكثرة علمه ووفور عقله وأستغفر اهللا تعاىل لقد كنت يف غلـط  : قال  

  اه) ظاهر الزم الرجل فإنه خبالف ما بلغين عنه 
  :الكرمي القارئ أخي 

  :الفقري مستعد للتواصل مع  
  من يرغب يف معرفة املزيد حول املوضوع أو يستشكل أمرا ورد يف البحث  -
  وما أحب ذلك إيل إذا كان بآدابه  ، أومن يريد أن ينصح ويصحح ويصوب  -
  وذلك على عنواين املبني يف آخر هذا التقدمي -

 بـه يف كتا ابن قتيبة اإلمام قال :وأختم هذا التقدمي بقول البن قتيبة يكتب مباء الذهب 
وسيوافق قويل هذا من الناس (  : ١٠الرد على اجلهمية واملشبهة ص و االختالف يف اللفظ

  :ثالثة 
ال يرعوي وال يرجع ألنه مل يعتقد  مسع قوما يقولون فقال كما قالوارجال منقادا  -

  األمر بنظر فريجع عنه بنظر 
تـه  فليس يرد عز تطمح به عزة الرياسة وطاعة اإلخوان وحب الشهرةورجال   -

ألن يف رجوعه إقراره بـالغلط واعترافـه   ، وال يثين عنانه إال الذي خلق إن شاء 
باجلهل وتأىب عليه األنفة  ويف ذلك أيضا تشتت مجع وانقطاع نظـام واخـتالف   

   والنفوس ال تطيب بذلك إال من عصمه اهللا وجناهإخوان عقدم له النحلة 
لومة الئم وال تدخله من مفارق ورجال مسترشدا يريد اهللا بعمله ال تأخذه فيه  -

  اه)  فإىل هذا بالقول قصدنا وإياه أردناوحشة وال تلفته عن احلق أنفة 
  : الكرمي القارئ أخي 

ــد هللا وإن مل تر  ــث فاحلم ــذا البح ــا يف ه ــيت م ــأذكِّرك تإن ارتض ــه ف ض
ــا وإن مل نتفــق ( : بكلمــة اإلمــام الشــافعي  أال يســتقيم أن نكــون إخوان

  ١٠/١٦ النبالء اه سري) يف مسألة 
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  عبد الفتاح بن صاحل قديش اليافعي

  صنعاء –اليمن 
  صلى اهللا عليه وسلممن هجرة املصطفى  ١٤٢٦/ شوال  /  ١٣

  ٧١١٤٥٦٦٠٨/٠٠٩٦٧: تلفون سيار 
 afattah31@hotmail.com: بريد إلكتروين 
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   قدمةامل
  

عاملني والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني سيدنا حممد بن عبد احلمد هللا رب ال
  اهللا وعلى آله وصحبه أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

  :وهذه هي خطته ، فهذا حبث حول التمذهب وما يتعلق به من مسائل وأحكام : وبعد 
  موضوع  البحث

وحكم ، ومعىن التمذهب مبذهب منها  املذاهب اإلسالمية الفقهية :البحث يتحدث عن 
واألحكام املتعلقة بالتمذهب كخروج  املرء عن ، وأقسام الناس جتاه ذلك ، التمذهب ا 

وغري ذلك ، وحكم التمذهب مبذهب الظاهرية ، واخلروج عن املذاهب األربعة ، مذهبه 
  طة إن شاء اهللاوستأيت اهليكلة التفصيلية يف آخر اخل، من املسائل املتعقلة بالتمذهب 

  أسباب اختيار املوضوع
١- ا ثروة فقهية عظيمة ورثها ضرورة االهتمام بأمر الفقه واملذاهب اإلسالمية أل

وألن الفقه اإلسالمي مل ، لنا األئمة اتهدون واملتخصصون على مر القرون 
(  يدع جماال من جماالت الدين واحلياة إال وقد حتدث عنه وأصدر حكمه فيه

  ) ي احلمام إىل كرسي احلكممن كرس
ومن غلو وإفراط يف حماربته ، ما نراه من سطحية وتصور خاطئ للتمذهب  - ٢

: بل قال بعضهم ، والدعوة إىل نبذه حىت  صار التمذهب شيئا مستشنعا 
أدى إىل تفرق األمة وجعلها شذر التصور وهذا ، التمذهب ختلف واحنطاط 

رت على األخذ مبذاهب األئمة ألن األمة على مر القرون قد استق، مذر 
فصارت الدعوة إىل نبذ املذاهب ، املتبوعني فكل أقليم منها قد متذهب مبذهب 

سببا رئيسا يف تفرقها ومتزقها وهي أحوج ما تكون لالجتماع ملواجهة املخاطر 
ويف املقابل وجد من املتمذهبني من يتعصبون ، احملدقة ا من كل جانب 

واحلق وسط بني ، ل ببعضهم إىل حد التكفري واالقتتال ملذاهبهم حىت بلغ احلا
 الغايل واجلايف  
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وغياب موضوع واجلهل بأحكامه وما يتعلق به من مسائل ، قصور العلم   - ٣
من بعض حىت البحث عن الكثري من املسلمني بل من بعض طالب العلم بل 

 املتخصصني 
أقوال ف، وال يف احلديث أنين مل أجد حبثا مستقال يتناول املسألة ال يف القدمي   --٤٤

أهل العلم يف ذلك متفرقة يف كتب أصول الفقه والقواعد وكتب الفقه 
نعم هناك كتب حتدثت عن التمذهب والتقليد فقط وشروح احلديث وغريها 

باألحكام واملسائل املتعلقة من حيث املشروعية أو عدمها أما فيما يتعلق 
  بالتمهذب فال أعلم كتابا مستقال يف ذلك  

  
  أمهية البحث

ائل أصول الفقه مهمة من مس سائلألشك أن املوضوع ذو أمهية بالغة حيث إن فيه بيانا مل
  من عالقة بواقع املسلمني من اخلاصة والعامة  وملا هلذه املسائل

ومما يزيد من أمهية البحث هو أن الكثريين حىت من املشتغلني بالعلم ال يعرفون ما يتعلق 
ومما يزيد يف أمهية البحث أن املسألة ليس فيها حبث ، ئل وأحكام من مسا وضوعذه امل

  .مفرد حبسب علمي  
  أهداف البحث

  يف موضع واحد وتصنيفها وحتليلها  مجع املادة العلمية يف املوضوع -١
 واخللوص إىل نتيجة مرضية إن شاء اهللا  ناقشة أقوال أهل العلم يف املوضوعم -٢
 فالناس فيها طرفان ووسط ذا املوضوعتوضيح التصور الصحيح هلاإلسهام يف  - ٣
 اإلسهام يف القضاء على الغلو والتطرف يف التبديع والتظليل يف املسائل اخلالفية  - ٤
  اإلسهام يف القضاء على العصبية املذهبية والتقليد األعمى - ٥

  الدراسات السابقة
، احلديث  إنين مل أجد حبثا مستقال يتناول املسألة ال يف القدمي وال يف: تقدم أن قلت 

 أقوال أهل العلم يف ذلك متفرقة يف كتب األصول والقواعد والفقه وشروح احلديثف
  وغريها

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٢٤

نعم هناك كتب حتدثت عن التمهذب والتقليد فقط من حيث املشروعية أو عدمها أما 
     باألحكام واملسائل املتعلقة بالتمهذب فال أعلم كتابا مستقال يف ذلكفيما يتعلق 

  منهج البحث
متكامل ومناقشتها مبا  ءمجع ما تفرق من أقوال العلماء يف املسألة وصياغته يف بنا -  ١

  يعطي الصورة الواضحة عن هذه املسألة املهمة 
االعتماد يف ذلك على املصادر األصلية والكتب املعتمدة يف املذاهب يف األصول  - ٢

عمالً باألمانة العلمية،  اأصحاوالفقه وعدم إمهال املراجع احلديثة مع عزو األقوال إىل 
  .واعترافا  بالفضل ألهله

تسهل على القارئ أمر الرجوع للمراجع واملوضوعات إعداد فهارس علمية للبحث  - ٣
 .إىل املعلومات املوجودة يف البحث بيسر

نظراً لكثرة املسائل املتشعبة واملتعلقة باملوضوع، فإنين  أتطرق إىل مسائل يف البحث مل  - ٤
    هيكل املوضوع ، إال أا تدخل حتت أصول اخلطة أذكرها يف

هنا أمر مهم يف منهجييت يف هذا البحث وقد أكون خالفت فيه السائد وهو أين أثبت - ٥
اجلزء والصفحة واسم املرجع عند العزو إليه يف صلب البحث ال يف احلاشية وذلك حىت ال 

  رجع أتعب القارئ بكثرة النظر يف احلاشية كلما ذكر اسم امل
مل أكتف مبجرد تلخيص بعض أقوال األئمة حبسب فهمي مع اإلحالة إىل املصدر الذي - ٦

أخذت عنه بل أنقل موضع الشاهد من كالم الواحد منهم كما هو وذلك حىت يتأكد 
وهذا ، وإن فرض أن أخطات الفهم فالنص بني يدي القارئ ، القارئ من صحة فهمي 

فقط وذلك لعدم الثقة عند كثري من القراء يف فهم من وجهة نظري أوىل من تدوين فهمي 
   الباحث لوجود خطأ الفهم من بعض الباحثني

ترمجة األعالم الذين يرد ذكرهم يف البحث ما أمكن وقد جعلت التراجم يف ملحق - ٧
آخر البحث مرتبة حسب حروف اهلجاء اعتبارا بالشهرة من اسم او لقب أو كنية وقد 

ولكين .  قليل نظرا لكثرة األعالم الذين ورد ذكرهم يف البحثأخذ ذلك مين جهدا ليس ب
حذفت ملحق التراجم عند الطباعة ألن صفحاته كثرية وألن الفائدة منها ليست كبرية يف 

  نظري
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  هيكلة البحث
  فصول  مقدمة ومتهيد وستة: البحث إىل  وقد قسمت هذا

  وهيكلته ، البحث  يف خطة: املمقدمة 
  لتمذهب وحقيقته يف معىن ا: والتمهيد

  وطبقات اتهدين االجتهاديف :  األول الفصلو
  :وفيه مباحث 
  وتعريفه  املستقل اتهد  مرتبة:  املبحث األول

  وفيه فروع
  املستقلاتهد  االجتهاد وتعريف تعريف: الفرع األول 
   املستقلاتهد  شروط: الفرع الثاين 

  :وفيه مسألتان 
  أئمة االجتهاد أنفسهم بعض م الشروط من كال: األوىل 
  أئمة األصول بعض الشروط من كالم : والثانية 

  املستقل  االجتهاد جتزؤ: الفرع الثالث 
  :وفيه مسائل 

  أقوال أهل العلم يف جتزؤ االجتهاد: األوىل 
  حجة من منع من جتزؤ االجتهاد : والثانية 
 مهمة يف مسألة جتزؤ االجتهاد مسائل: والثالثة 
  اتهد غري املستقل  مراتب:  الثايناملبحث 

  :وفيه فروع  
 ذكر املراتب على اإلمجال  : الفرع األول 
  احلنفيةعند  املراتب: الفرع الثاين 

  املالكيةعند  املراتب: الثالث الفرع
  املراتب عند الشافعية : الفرع الرابع

  املراتب عند احلنابلة : الفرع اخلامس 
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  عصر من اتهد املستقل خلو ال:  املبحث الثالث
  :وفيه فروع 

  من أقوال احلنفية يف ذلك : الفرع األول 
  من أقوال املالكية يف ذلك : الفرع الثاين 

  من أقوال الشافعية يف ذلك : الفرع الثالث 
  من أقوال احلنابلة يف ذلك : الفرع الرابع 
 حتصيل االجتهاد ليس باألمر اهلني:  املبحث الرابع

 ؟ غلقاملستقل م باب االجتهادهل :  امساملبحث اخل
   التقليدالتمذهب و: الثاين  الفصل

  :وفيه مباحث 
  لغري اتهد التقليد و التمذهب حكم : املبحث األول

  :وفيه فروع 
  من أقوال احلنفية يف ذلك : الفرع األول 
  من أقوال املالكية يف ذلك : الفرع الثاين 

  ة يف ذلك من أقوال الشافعي: الفرع الثالث 
  من أقوال احلنابلة يف ذلك : الفرع الرابع 

  مرتبة االتباع : الفرع اخلامس 
  األئمة واملصلحون والقادة على مر الزمان متمذهبون: الفرع السادس 
  على التمذهب والتقليد املعترضني اعتراضات :   املبحث الثاين

  :فروع  وفيه
  والسنة وليس كالم األئمة هو الكتاب الدليلأن : اعتراض : الفرع األول 
  :وفيه مسائل 

  املفهوم الصحيح للدليل : األوىل 
  الكتاب والسنة نصوص يستخرج منها اتهد األحكام : والثانية 
  األئمة ليسوا قسيما للكتاب والسنة بل مقربون هلما: والثالثة 
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   صح احلديث فهو مذهيب إذا: اعتراض : الفرع الثاين 
  :وفيه مسائل 

  نسبة ظاهر احلديث إىل مذهب اإلمام : ة األوىل املسأل
  : وفيه مطالب 

   يف ذلك احلنفيةمن أقوال : املطلب األول 
   يف ذلك ةالكياملمن أقوال : املطلب الثاين 

   يف ذلك شافعيةالمن أقوال : املطلب الثالث 
   يف ذلك ةابلاحلنمن أقوال : املطلب الرابع  

  ن مذهبه لظاهر احلديث خروج املرء ع: الثانية  املسألة
  : وفيه مطالب 

   يف ذلك احلنفيةمن أقوال : املطلب األول 
   يف ذلك الكيةاملمن أقوال : املطلب الثاين  
   يف ذلك شافعيةالمن أقوال : املطلب الثالث 
   يف ذلك ابلةاحلنمن أقوال : املطلب الرابع 
  ما حديثظاهر  أن اإلمام قد خيالف: اعتراض : الفرع الثالث 
  :وفيه مسألتان 

  أسباب خمالفة اإلمام ظاهر حديث ما: األوىل 
  ال يلزم من ضعف الدليل املعني ضعف املدلول املعني : والثانية 

  االختالف شر فال بد من مجع األمة على الراجح  :اعتراض : الفرع الرابع 
  : وفيه مسائل 

  أنواع االختالف : األوىل 
  أسباب االختالف : والثانية 

  مسألة الراجح والترجيح: لثالثة وا
  العصبية املذهبية  :اعتراض : الفرع اخلامس 
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  :وفيه مسائل 
  العصبية املذمومة  معىن: األوىل 
  صور ليست من العصبية: والثانية 
  من صور العصبية املذمومة : والثالثة 

   املعاصرة والنوازل القضايا: اعتراض : الفرع السادس 
  :وفيه مسائل 

  صفة من حيق له أن يفيت يف النوازل وغريها : األوىل 
  العمل عند النوازل واملستجدات : والثانية 
  مراعاة التخصصات : والثالثة 
  وتقريب الفقهفقه الواقع : والرابعة 

  مذهب  لزومحكم :  املبحث الثالث
  :وفيه فروع 

  ذلكمن أقوال احلنفية يف : الفروع األول 
  ذلكالكية يف من أقوال امل: والفرع الثاين 

  ذلكمن أقوال الشافعية يف : والفرع الثالث 
  ذلكمن أقوال احلنابلة يف : والفرع الرابع 

  هل يلزم البحث عن أرجح املذاهب ؟: والفرع اخلامس 
  يف العلة عند من أوجبوا لزوم مذهب : والفرع السادس 
  املرء عن مذهبه خروج:  املبحث الثالث

  :وفيه فروع 
  إىل مذهب آخر كليا  اخلروج: الفرع األول 
  إىل مذهب آخر جزئيا اخلروج: الفرع الثاين 
  :وفيه مسائل 

  حاالت استثنائية للخروج عند من ال جييزه : املسألة األوىل 
  شروط من جييز اخلروج جزئيا: املسألة الثانية 
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  من أقوال احلنفية يف املسألة : املسألة الثالثة 
  ملالكية يف املسألة من أقوال ا: املسألة الرابعة 

  من أقوال الشافعية يف املسألة : املسألة اخلامسة 
  من أقوال احلنابلة يف املسألة : املسألة السادسة 

  حكم اخلروج عن املذاهب األربعة :  الثالث الفصل
  :وفيه مباحث 
  حاالت اخلروج واإلمجاع على عدم اخلروج إىل قول مل يسبق إليه :  املبحث األول

  حكاية االتفاق على عدم جواز اخلروج مطلقا :  الثايناملبحث 
  حكم اخلروج عن املذاهب األربعة من أقوال احلنفية يف :  املبحث الثالث
  حكم اخلروج عن املذاهب األربعة من أقوال املالكية يف :  املبحث الرابع

  حكم اخلروج عن املذاهب األربعة من أقوال الشافعية يف :  املبحث اخلامس
  حكم اخلروج عن املذاهب األربعة من أقوال احلنابلة يف :  بحث السادسامل

  شروط جواز اخلروج عند من جييزه والتوفيق بني القولني :  املبحث السابع
  االعتداد مبذهب الظاهرية :   الرابعالفصل 

  :وفيه مباحث 
  مبذهبهم حكاية االتفاق على عدم االعتداد:  املبحث األول
  من أقوال احلنفية يف ذلك : املبحث الثاين
  من أقوال املالكية يف ذلك:  املبحث الثالث
  من أقوال الشافعية يف ذلك:  املبحث الرابع

  من أقوال احلنابلة يف ذلك:  املبحث اخلامس
    يرى االعتداد مبذهبم من أقوال من :  املبحث السادس
  ال يعتد بهذهب الظاهرية عند من مبأسباب عدم االعتداد :  املبحث السابع

  
  العمل باحلديث الضعيف : الفصل اخلامس 

  :وفيه مباحث 
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  العمل باحلديث الضعيف يف الفضائل وحنوها :  املبحث األول
  :وفيه فروع 

  حكاية االتفاق على العمل باحلديث الضعيف يف الفضائل: الفرع األول 
  من أقوال أهل احلديث يف ذلك  :الثاين  الفرع
  وال أهل الفقه يف ذلك من أق:  الثالث الفرع
  : مطالبوفيه 

  من أقوال احلنفية : األول  املطلب
  من أقوال املالكية : الثاين  املطلب
  من أقوال الشافعية : الثالث  املطلب
  من أقوال احلنابلة : الرابع  املطلب
  ثبوت االستحباب والكراهة باحلديث الضعيف الفضائل تشمل :  الرابع الفرع
  : مطالبوفيه 
  أقوال أهل العلم يف ذلكمن : األول  طلبامل

  أمثلة ثبوت االستحباب والكراهة باحلديث الضعيف عند الفقهاء : الثاين  املطلب
  :وفيه مسائل  
  من األمثلة عند احلنفية: املسألة األوىل 
  من األمثلة عند املالكية : املسألة الثانية 
  من األمثلة عند الشافعية: املسألة الثالثة 

  من األمثلة عند احلنابلة : ألة الرابعة  املس
  الفضائل تشمل مناقب البلدان والقبائل واألشخاص: الفرع اخلامس 
إذا إذامل يوجد يف الباب غريه أو يف األحكام العمل باحلديث الضعيف :  يناملبحث الثا

  تلقته األمة بالقبول 
  ى للعمل باحلديث الضعيفرجماالت أخ:  ثالثاملبحث ال

  :روع وفيه ف
  الترغيب والترهيب : الفرع األول
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  املغازي والسري والتاريخ والتفسري: والفروع الثاين 
  الترجيح بني الروايات: والفرع الثالث 
  تعيني املبهم: والفرع الرابع 

  إثبات الصحبة: والفرع اخلامس 
  شروط العمل باحلديث الضعيف :  رابعاملبحث ال

  
  : بالتمذهب  ذات صلة متفرقات: الفصل السادس 

  :وفيه مباحث 
  واحلديث  الفقه بني:  املبحث األول

  :وفيه ثالثة فروع 
  الفقه مثرة احلديث : الفرع األول 
  أمهية معرفة فقه احلديث : والفرع الثاين 

 احلديث من غري فقه قد يكون سببا يف الزلل : والفرع الثالث 
    معاصرة علمية فوضى  : املبحث الثاين
  يةالشافع كيف تصل إىل املعتمد يف مذهب:  لثاملبحث الثا

  :وفيه ثالثة فروع 
  مرحلة النووي والرفعي : الفرع األول 
  مرحلة ابن حجر والرملي : والفرع الثاين 

  مرحلة ما بعد ابن حجر والرملي: والفرع الثالث 
  تعليمي للمذهب الشافعي سلم:  املبحث الرابع

  :وفيه فروع 
  ريف باملذهب سلم التع: الفرع األول 
  سلم فروع املذهب : والفرع الثاين 

  سلم قواعد فقه املذهب : والفرع الثالث 
  سلم أصول فقه املذهب : والفرع الرابع 
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  مث قائمة املراجع والفهارس 
أشار أهل العلم  وقد، يف هذا البحث سوى اجلمع والترتيب والرص والتعليق  وليس للفقري

         :هي وأن يكتب فيها الكاتب  نبغيي املوضوعات اليتأن وا إىل نبهو
  أن يبحث أو يؤلف يف جمال مل يسبق إليه مثل اختراع اخلليل علم العروض  - ١
 أو أن يبحث يف موضوع فيه نقص يريد أن يسدده أو يتمه - ٢
 أو يف شيء غامض أو مغلق يريد أن يشرحه و يوضحه   - ٣
 أو يف شيء طويل يريد أن خيتصره دون أن خيل مبعانيه  - ٤
  يف موضوع مفرق بني شتات والكتب يريد مجعه وحصره  أو - ٥
  أو يف موضوع خمتلط يريد ترتيبه وتنظيمه  - ٦
   أو يف شيء أخطأ فيه غريه فيقوم بتصحيحه  - ٧
( أزهار الرياض وابن املقري يف )  ١/٣٥( كشف الظنون  يف حاجي خليفة ذلكذكر 

٣/٣٤  (  
وال ينبغي حلصيف أن  :قال صاحب األحوذي  ( :)  ١/٧٢ ( ويف قواعد الزركشي

إما أن خيترع معىن وإما أن يبتدع وضعا ومبىن  :يتصدى إىل تصنيف أن يعدل عن غرضني 
 اه ) وما سوى هذين الوجهني فهو تسويد الورق والتحلي حبلية السرق 
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  معىن التمذهب وحقيقتهيف :  متهيد
  

   مذهب ما أي الصريورة إىل)  ذهب يذهب ذهابا ومذهبا ( تفعل من : التمذهب 
هو مصدر من ذهب يذهب كالذهاب قال ابن منظور يف لسان  :واملذهب يف اللغة 

  اه...) واملَذْهب مصدر كالذَّهابِ : (  ١/٣٩٣العرب 
  :وله أربعة معان منها احلقيقي ومنها اازي وهي

 مكان الذهاب  - ١
 املعتقد الذي يذهب إليه  - ٢
 الطريقة والسرية - ٣
 األصل  - ٤

  : ١/٤٩٩ج العروس مادة ذهب ص قال الزبيدي يف تا
املُتوضأُ َألنه يذْهب إليه ويف احلديث أَن النيب : املَذْهب : ومن ااز (  -

وهو مفْعلٌ " كَانَ إذا أَراد الغائطَ أَبعد يف املَذْهبِ " صلى اهللا عليه وسلم 
 ابِ وعن الكسائين الذَّهم :طائعِ الغضوميقالُ ل  : باخلَالَُء واملَذْه

  . واملرفَق واملرحاض وهو لُغةُ احلجازيني 
املُعتقَد الذي يذهب إليه وذَهب فالنٌ لذَهبِه أَي : املَذْهب : ومن ااز  -

 . لمذْهبِه الذي يذْهب فيه 
 أَي طريقةً حسنةً ذَهب فالنٌ مذْهباً حسناً : الطَّرِيقَةُ يقال : واملَذْهب  -
-  بواملَذْه : يلُ حكى اللحياينُّ عن الكسائاَألص : بذْهم نأَي ى لَهردا يم

 اه )  والَ يدرى لَه مذهبه أَي ال يدرى أَين أَصلُه
، ما خيتاره اإلمام اتهد ويذهب إليه من األحكام يف املسائل : أما يف االصطالح فهو 

... اإلمام  أي ما ذهب إليه: ذهب امل : (١/٥١طيب يف شرحه على أيب شجاع قال اخل
  اه)  جمازا عن مكان الذهاب، من األحكام يف املسائل 

، مكان الذهاب وهو الطريق : واملذهب لغة : ( قال البجريمي يف احلاشية عليه 
امع أن الطريق األحكام اليت اشتملت عليها املسائل شبهت مبكان الذهاب جب: واصطالحا 
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يوصل إىل املعاش وتلك األحكام توصل إىل املعاد أو جبامع أن األجساد تتردد يف الطريق 
  اه ) واألفكار تتردد يف تلك األحكام مث أطلق عليها املذهب 

أن التمذهب هو األخذ مبذهب إمام جمتهد إما يف اجلملة بأن يأخذ برخص : فاخلالصة 
  أو أكثر من مذهبه املذهب وعزائمه وإما يف مسألة
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  :  األول الفصل
  وطبقات اتهدين االجتهاديف 

  :وفيه مباحث 
   املستقل اتهد مرتبة: املبحث األول 
  اتهد غري املستقل مراتب: املبحث الثاين 

  خلو العصر من اتهد املستقل: املبحث الثالث 
 حتصيل االجتهاد ليس باألمر اهلني: املبحث الرابع 

 ؟ غلقاملستقل م باب االجتهادهل : بحث اخلامس امل
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  االجتهاد وطبقات اتهدين: الفصل األول 
  مرتبة  اتهد املستقل: املبحث األول 

  معىن االجتهاد وتعريف اتهد املستقل: الفرع األول 
  

ألن ، لناس فيه بد من الكالم عن االجتهاد ومراتب ا نعند الكالم عن التمذهب ال
والكالم عن االجتهاد وطبقات ، ال يكون إال ملن مل يكن جمتهدا  ب والتقليدالتمذه

  .اتهدين طويل جدا لكن ال بد لنا من التعريج على طرف من ذلك مما له صلة مبسألتنا 
مث من هو دون ، ولنبدأ بتعريف االجتهاد االستقاليل وتعريف من اتصف به وشروطه 

  تصر مبا يفي بالغرض وال خيل بالقصود ذلك من اتهدين كل ذلك بشكل خم
  

  :تعريف االجتهاد 
  بذل الوسع فيما فيه مشقة : االجتهاد لغة هو 

  استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن حبكم شرعي :  واصطالحا
: لغة ) واالجتهاد (  ) :٥/٢١٦(قال شيخ اإلسالم زكريا األنصاري يف أسىن املطالب 

استفراغ الوسع يف طلب : واصطالحا ، لزم املشقة استفراغ الوسع يف حتقيق ما يست
  اه ) الظن بشيء من األحكام الشرعية 

املراد عند اإلطالق وهو االجتهاد ) االجتهاد ) :( ( ٢/٢٤٠(ويف شرح احمللي على اجلمع 
لتحصيل (  بأن يبذل متام طاقته يف النظر يف األدلة) استفراغ الفقيه الوسع ( يف الفروع 
  اه) ظن حبكم 

املراد االستفراغ حبيث حيس من النفس : قال البدخشي (  :ويف حاشية العطار عليه 
)  العجز املزيد عليه حىت خيرج اجتهاد املقصر فإنه ال يعد يف االصطالح اجتهادا معتربا

  اه 
واملنتسب أقسام كما سيأيت إن شاء اهللا ، واتهدون أقسام فمنهم املستقل ومنهم املنتسب 

  ولكن هذا املبحث خمصص للحديث عن اتهد املستقل، الية يف مباحث ت
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واستنباط أحكام الفروع من األدلة  األصولتأسيس قواعد هو املستقل ب:  املستقلاتهد ف
  كاألئمة األربعة  يف الفروع والمن غري تقليد ألحد ال يف األصول 

وهو من اطَّلع على إما مطلق، : داعلموا أن اته(  :املالكي  لمسانِيالشرِيف التقال 
قواعد الشرع، وأحاط مبداركها ووجوه النظر فيها، فهو يبحث عن حكم نازلة بنظره 

   ٤٤١نيل االبتهاج للتنبكيت ص  اه انظر)  يف داللتها على املطلوب
االجتهاد  ( : ١١٢ صالسيوطي يف رسالته الرد على من أخلد إىل األرض  اإلمام قالو

  مستقل وغري مستقل : ن املطلق قسما
هو الذي استقل بقواعده لنفسه يبين عليها الفقه خارجا عن قواعد املذاهب : واملستقل 

  اه) كمالك والشافعي وأيب حنيفة وأمحد بن حنبل املقررة 
مشس الدين أمحد  عن : ١/٧ونقل أبو احلسنات اللكنوي  يف شرحه على اجلامع الصغري 

طبقة  : األوىل :أن الفقهاء على سبع طبقات  :باشا  كمالسليمان الشهري بابن  بن
 األصوليف تأسيس قواعد اتهدين يف الشرع كاألئمة األربعة ومن سلك مسلكهم 

يف  والواستنباط أحكام الفروع من األدلة األربعة من غري تقليد ألحد ال يف األصول 
  ابن عابدين يف رسالته رسم املفيت أيضا  هنقلاه و)  الفروع
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  شروط اتهد املستقل :الفرع الثاين 
  

قد ذكر أئمة األصول شروط اتهد املستقل ولكنين قبل أن أذكر طرفا يسريا مما ذكره 
أئمة األصول يف ذلك سأذكر أقوال األئمة اتهدين أنفسهم يف شروط االجتهاد ألن هناك 

يقبل قوهلم يف حتديد من يقول إن الذين وضعوا شروط االجتهاد ليسوا جمتهدين فلذا ال 
  شروط االجتهاد

  : شروط االجتهاد عند اإلمام الشافعي 
ال حيل ألحد أن  :عن الشافعي أنه قال ( : ٢/١٥٧ه واملتفقه ياخلطيب يف كتاب الفق ىرو

  :يفيت يف دين اهللا إال 
رجال عارفا بكتاب اهللا بناسخه ومنسوخه ، وحمكمه ومتشاه ، وتأويله وترتيله ،  -

  دنيه ، وما أريد به ومكيه وم
ويكون بعد ذلك بصريا حبديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وبالناسخ  -

 واملنسوخ ، ويعرف من احلديث مثل ما عرف من القرآن
ويكون بصريا باللغة ، بصريا بالشعر وما حيتاج إليه للسنة والقرآن ، ويستعمل هذا  -

 مع اإلنصاف  
 هل األمصار ويكون بعد هذا مشرفا على اختالف أ -
وتكون له قرحية بعد هذا ، فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفيت يف احلالل واحلرام  -

 اه ) .، وإذا مل يكن هكذا فليس له أن يفيت 
  :شروط االجتهاد عند اإلمام أمحد 

ما تقول يف : قلت أليب : قال صاحل بن أمحد : (  ١/٣٦إعالم املوقعني قال ابن القيم يف 
ينبغي للرجل : ن الشيء فيجيب مبا يف احلديث وليس بعامل يف الفقه ؟ فقال الرجل يسأل ع

  : إذا محل نفسه على الفتيا أن يكون
  عاملا بوجوه القرآن   -
 عاملا باألسانيد الصحيحة   -
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عاملا بالسنن ، وإمنا جاء خالف من خالف لقلة معرفتهم مبا جاء عن النيب صلى  -
 .حها من سقيمها اهللا عليه وسلم ، وقلة معرفتهم بصحي

إذا كان عند الرجل الكتب املصنفة فيها قول رسول  :وقال يف رواية ابنه عبد اهللا  -
اهللا صلى اهللا عليه وسلم واختالف الصحابة والتابعني فال جيوز أن يعمل مبا شاء 
ويتخري فيقضي به ويعمل به حىت يسأل أهل العلم ما يؤخذ به فيكون يعمل على 

  ...أمر صحيح 
ينبغي ملن أفىت أن يكون عاملا بقول من تقدم ، وإال فال يفيت : يف رواية حنبل وقال  -

 . 
إذا حفظ الرجل : مسعت رجال يسأل أمحد : وقال حممد بن عبد اهللا بن املنادي  -

: ال ، قال : فمائيت ألف ؟ قال : ال ، قال : مائة ألف حديث يكون فقيها ؟ قال 
فأربع مائة ألف ، قال بيده هكذا ، وحرك : ال ، قال : فثالث مائة ألف ؟ قال 

 . يده 
فكم كان حيفظ أمحد : وسألت جدي حممد بن عبيد اهللا ، قلت : قال أبو احلسني  -

 اه) . أخذ عن ستمائة ألف : بن حنبل ؟ قال 
 :شروط االجتهاد عند بعض األئمة اتهدين 

مىت : قيل البن مبارك : وقال علي بن شقيق (  : ١/٣٧إعالم املوقعني قال ابن القيم يف 
  .ن عاملا باألثر ، بصريا بالرأي إن كا: يفيت الرجل ؟ قال 

إذا كان بصريا بالرأي بصريا : مىت جيب للرجل أن يفيت ؟ فقال : وقيل ليحىي بن أكثم 
  . باألثر 
يريدان بالرأي القياس الصحيح واملعاين والعلل الصحيحة اليت علق الشارع ا : قلت 

  اه.) علها مؤثرة فيها طردا وعكسا األحكام وج
يت الرجل من مائة ألف قيل ليحي بن معني أيف(  : ٢/١٧٤وروى اخلطيب يف اجلامع 

: فثالث مائة ألف ؟ قال : ال ، قال : ومن مائيت ألف ؟ قال : ال ، قال : ؟ قال  حديث
  مخس مائة ألف ؟ قال أرجو : ال ، قال 
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سه للفتيا أن جيمع يف الكتب ما ذكره حيي دون وليس يكفيه إذا نصب نف :قال اخلطيب 
باإلكثار والتوسع يف  معرفته به ونظره فيه وإتقانه له فإن العلم هو الفهم والدراية وليس

  اه )الرواية 
  :عن خلف بن عمرو قال مسعت مالك بن أنس يقول  ( : ٦/٣١٦احللية أليب نعيم ويف 

هل يراين موضعا لذلك سألت ربيعة  ما أجبت يف الفتيا حىت سألت من هو أعلم مين
كنت :قال ؟  وكاهللا فلو  يا أبا عبد: وسألت حيىي بن سعيد فأمراين بذلك فقلت له 

  اه ) ال ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهال لشيء حىت يسأل من هو أعلم منه ، أنتهي 
   : ٤/١٦١املوافقات ويف 

  من مل يعرف االختالف مل يشم أنفه الفقه: عن قتادة   -
من مل يعرف اختالف القراءة فليس بقارئ ومن : وعن هشام بن عبيد اهللا الرازي  -

 مل يعرف اختالف الفقهاء فليس بفقيه 
ال ينبغي ألحد أن يفىت الناس حىت يكون عاملا باختالف الناس فإنه : وعن عطاء  -

 إن مل يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي يف يديه
أجسر الناس على الفتية أقلهم علما باختالف : ابن عيينة وعن أيوب السختياين و -

 وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم باختالف العلماء : زاد أيوب ، العلماء 
  اه) ال جتوز الفتيا إال ملن علم ما اختلف الناس فيه : وعن مالك  -

  
  ) : ٤( الشروط اليت وضعها أئمة األصول 

بقة إال أم ذكروها مفصلة ومشروحة فما من وقد ذكر أئمة األصول نفس الشروط السا
كتاب من كتب األصول إال وقد عقد بابا لالجتهاد والتقليد وذكر يف أوله شروط اتهد 

وال أريد اإلطالة بذكر الكثري من أقواهلم فهذا له مظانه يف كتب األصول والفقه ، املستقل 
جده حتدث عن ذلك هو اإلمام وأفضل من و، لكن ال بد لنا من نبذة خمتصرة عن ذلك ، 

وأود أن أقتصر على كالمه ،  الزركشي يف كتابه البحر احمليط وهو حبقيق كامسه حبر حميط

                                                
  األربعة يف اجلملة  ط  متفق عليها عند علماء املذاهبهذه الشرو  ٤
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ألن فيه الغنية إن شاء اهللا وألن احلديث عن االجتهاد بالتفصيل ليس هذا مكانه فريجع إىل 
  مظانه من أراد االستزادة

  :  قرآنال إملامه بأدلة األحكام من: الشرط األول  
: الشرط األول (  :يف شروط االجتهاد  ٨/٢٣٠ ط يالبحر احملقال الزركشي رمحه اهللا يف 

فإن قصر يف أحدمها مل جيز له أن جيتهد وال يشترط : نصوص الكتاب والسنة ب إحاطته
وهو مقدار : بل ما يتعلق فيه باألحكام  قال الغزايل وابن العريب ، معرفة مجيع الكتاب 

وحكاه املاوردي عن بعضهم وكأم رأوا مقاتل بن سليمان أول من أفرد ، ة مخسمائة آي
فإن ، وإمنا أراد الظاهرة ال احلصر ، آيات األحكام يف تصنيف وجعلها مخسمائة آية 

فيختص بعضهم بدرك ضرورة فيها وهلذا عد ، داللة الدليل ختتلف باختالف القرائح 
َوَما َیْنَبِغي ِللرَّْحَمِن َأْن َیتَِّخَذ [: عاىل من خصائص الشافعي التفطن لداللة قوله ت

ِاْمَرَأَة ِفْرَعْوَن  [ :ملك ولده عتق عليه وقوله تعاىل على أن من } ٩٢:مریم{] َوَلًدا
وغري ذلك من اآليات اليت مل ، على صحة أنكحة أهل الكتاب } ١١:التَّحریم{] َ

  .تسق لألحكام 
بل هو خمتلف ، هو غري منحصر يف هذا العدد  :ال وقد نازعهم ابن دقيق العيد أيضا وق

ولعلهم قصدوا باختالف القرائح واألذهان وما يفتحه اهللا على عباده من وجوه االستنباط 
   بذلك اآليات الدالة على األحكام داللة أولية بالذات ال بطريق التضمن وااللتزام

بكتاب اإلمام عز الدين بن  ومن أراد التحقيق بذلك فعليه:  ]والكالم للزركشي [  قلت
  عبد السالم 

وال يشترط ما فيها من ، كم الشرع يشترط معرفة ما يتعلق حب: قال األستاذ أبو منصور 
  .القصص واملواعظ 

: وإذا كان عاملا بأحكام القرآن فهل يشترط أن يكون حافظا لتالوته ؟ قال يف القواطع 
ألن احلافظ أضبط ملعانيه ، ن حافظا للقرآن ذهب كثري من أهل العلم إىل أنه يلزم أن يكو

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

  اه ) .وجرى عليه الرافعي ، وغريه بأنه ال يشترط احلفظ 
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  : إملامه بأدلة األحكام من السنة: الشرط الثاين 
السنن املتعلقة  معرفة: الشرط الثاين  ( : ٨/٢٣١ ط يالبحر احمل يف الزركشي رمحه اهللاقال 

 :وقال ابن العريب يف احملصول ،  وقيل إا مخسمائة حديث: قال املاوردي ، باألحكام 
  هي ثالثة آالف سنة وشدد أمحد 

كم يكفي الرجل من احلديث حىت ميكنه أن يفيت ؟ :  محدقلت أل: وقال أبو الضرير 
ال : قلت ثالمثائة ألف ؟ قال ، ال : مائتا ألف ؟ قال : قلت ، ال : ئة ألف ؟ قال يكفيه ما

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

من مل جيمع :  وهلذا قال، وكأن مراده ذا العدد آثار الصحابة والتابعني وطرق املتون 
  .طرق احلديث ال حيل له احلكم على احلديث وال الفتيا به 

ظاهر هذا أنه ال يكون من أهل االجتهاد حىت حيفظ هذا القدر وهو : وقال بعض أصحابه 
حممول على االحتياط والتغليظ يف الفتيا أو يكون أراد وصف أكمل الفقهاء فأما ما ال بد 

يت يدور عليها العلم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ينبغي أن األصول ال: منه فقد قال أمحد 
  .تكون ألفا ومائتني 

وإال النسد باب االجتهاد وقد اجتهد عمر ، واملختار أنه ال يشترط اإلحاطة جبميع السنن 
رضي اهللا عنه وغريه من الصحابة يف مسائل كثرية ومل يستحضروا فيها النصوص حىت 

   فرجعوا إليها، رويت هلم 
إذ ال متكن ، وال يشترط استحضاره مجيع ما ورد يف ذلك الباب : قال أبو بكر الرازي 

  اإلحاطة به ولو تصور ملا حضر ذهنه عند االجتهاد مجيع ما روي فيه  
 ،عنده أصل جيمع أحاديث األحكام يكفيه أن يكون: وقال الغزايل ومجاعة من األصوليني 

ثار للبيهقي أو أصل وقعت العناية فيه جبمع أحاديث ومعرفة السنن واآل، كسنن أيب داود 
  األحكام ويكتفي فيه مبواقع كل باب فرياجعه وقت احلاجة 

ال يصح التمثيل بسنن أيب داود فإنه مل : ونازعه النووي وقال ، وتبعه على ذلك الرافعي 
يستوعب الصحيح من أحاديث األحكام وال معظمها وكم يف صحيح البخاري ومسلم 

  . ديث حكمي ليس يف سنن أيب داود ؟ انتهى من ح
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التمثيل بسنن أيب داود ليس جبيد عندنا :  ل ابن دقيق العيد يف شرح العنوانوكذا قا
بعضه ما ال  أن يف) : الثاين ( أنه ال حيوي السنن احملتاج إليها و ) : أحدمها : ( لوجهني 

   انتهى حيتج به يف األحكام
لعسره وال جيري اخلالف يف ، حفظ السنن بال خالف وظاهر كالمهم أنه ال يشترط 

ليميز بني ما يقطع به منها وما ، حفظ القرآن هاهنا وال بد من معرفة املتواتر من اآلحاد 
  اه ) .ال يقطع 

  : اطالعه على مسائل اإلمجاع ومسائل اخلالف : الشرط الثالث 
فليعرف : اإلمجاع : الثالث  الشرط ( : ٨/٢٣٢ ط يالبحر احملقال الزركشي رمحه اهللا يف 

بل كل مسألة يفيت فيها يعلم أن فتواه ، مواقعه حىت ال يفيت خبالفه وال يلزمه حفظ مجيعه 
أو تكون احلادثة مولدة وال بد مع ذلك ، وإمنا يوافقه مذهب عامل ، ليست خمالفة لإلمجاع 

قوال خيالف  وفائدته حىت ال حيدث ،أن يعرف االختالف ذكره الشافعي يف الرسالة 
  اه ) أقواهلم فيخرج بذلك عن اإلمجاع 

  :  )أصول الفقه ( وما يتعلق به  القياسمعرفة : الشرط الرابع 
فليعرفه : القياس : الشرط الرابع (  : ٨/٢٣٢ طيالبحر احملالزركشي رمحه اهللا يف  قال 

اج إليه يف فإنه مناط االجتهاد وأصل الرأي ومنه يتشعب الفقه وحيت، بشروطه وأركانه 
إن جوزنا ، بعض املسائل فمن ال يعرف ذلك ال ميكنه االستنباط يف تلك املواضع نعم 

  جتزؤ االجتهاد فهذه احلاجة ال تعم واملسائل اليت ترجع إىل النص ال حيتاج إىل ذلك فيها 
 ( ويلزم من اشتراط هذا أن ال يكون الظاهرية النفاة للقياس جمتهدين: قيق العيد قال ابن د

  اه .)  ٥
  : العقلي واالستداللكيفية النظر معرفة : الشرط اخلامس 

 :كيفية النظر : الشرط اخلامس (  : ٨/٢٣٢ ط يالبحر احملقال  الزركشي رمحه اهللا يف 
فليعرف شرائط الرباهني واحلدود وكيفية تركيب املقدمات ويستفتح املطلوب ليكون على 

  راط الغزايل معرفته بعلم املنطق كذا ذكره املتأخرون وأصله اشت، بصرية 

                                                
  سيأيت فصل خاص يف االعتداد خبالف الظهرية  ٥
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وال شك أن يف اشتراط ذلك على حسب ما يقع اصطالح أرباب : قال ابن دقيق العيد 
وال شك لعلمنا بأن األولني من اتهدين مل يكونوا خائضني فيه ، هذا الفن غري معترب 

  اه ) .أيضا أن كل ما يتوقف عليه تصحيح الدليل ومعرفة احلقائق ال بد من اعتباره 
  :اللغة العربية بته عرفم: الشرط السادس 

أن يكون عارفا : الشرط السادس (  : ٨/٢٣٢ طيالبحر احملالزركشي رمحه اهللا يف قال 
فليعرف القدر الذي يفهم به خطام وعادم يف ،  لغة وحنوا وتصريفا: بلسان العرب 

، وعامه وخاصه ، ه ومبينه وجممل، االستعمال إىل حد مييز به بني صريح الكالم وظاهره 
  وحقيقته وجمازه

وال يشترط التبحر ، ويكفيه من اللغة أن يعرف غالب املستعمل : قال األستاذ أبو إسحاق 
كالفاعل واملفعول واخلافض والرافع ، ومن النحو الذي يصح به التمييز يف ظاهر الكالم ، 

يات والوصل والفصل وال يلزم وما تتفق  عليه املعاين يف اجلمع والعطف واخلطاب والكنا
  اإلشراف على دقائقه 

يكفيه معرفة ما يف كتاب اجلمل أليب القاسم الزجاجي :  وقال ابن حزم يف كتاب التقريب
ويفصل بني ما خيتص منها باألمساء واألفعال الختالف املعاين باختالف العوامل الداخلة ، 

  عليها 
ألن الشريعة عربية متوقفة على معرفة ، متعني واشتراط األصل فيه : قال ابن دقيق العيد 

وإمنا املعترب معرفة ما يتوقف ، ال يشترط التوسع الذي أحدث يف هذا العلم ، اللغة نعم 
  . عليه فهم الكالم 

وقد قال الشافعي ، ومعرفة لسانه فرض على كل مسلم من جمتهد وغريه : قال املاوردي 
  لسان العرب ما يبلغه جهده يف أداء فرضه  على كل مسلم أن يتعلم من: رمحه اهللا 

إال أنه يف ، معرفة لسان العرب فرض على العموم يف مجيع املكلفني : وقال يف القواطع 
حق اتهد على العموم يف إشرافه على العلم بألفاظه ومعانيه أما يف حق غريه من األمة 

  ألنه ال جيوز بغري العربية ، ففرض فيما ورد التعبد به يف الصالة من القراءة واألذكار 
ألن أحدا من العرب ال حييط جبميع لغام ، إحاطة اتهد بلسان العرب تتعذر : فإن قيل 

  فكيف حنيط حنن ؟، 
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كما قيل ، لسان العرب وإن مل حيط به واحد من العرب فإنه حييط به مجيع العرب : قلنا  
  الناس كل : من يعرف كل العلم ؟ قال : لبعض أهل العلم 

كالقول يف ، والذي يلزم اتهد أن يكون حميطا بأكثره ويرجع فيما عزب عنه إىل غريه 
بالنصب } ما تركناه صدقة { : كرواية اإلمامية ، وقد زل كثري بإغفاهلم العربية ، السنة 

  ونظائره ، بنصب آدم } فحج آدم موسى { : والقدرية ، 
كما يف ، والفرق بينها ، ليه من معرفة أبنية الكلم ملا يتوقف ع، ويلحق بالعربية التصريف 

  اه ) .وحنوه فاعال ومفعوال ) خمتار ( باب امل من لفظ 
  : وحنو ذلك  والعام واخلاص الناسخ واملنسوخ معرفة: الشرط السابع 

معرفة الناسخ : الشرط السابع (  : ٨/٢٣٣ طيالبحر احملالزركشي رمحه اهللا يف  قال
لقاض ، افة أن يقع يف احلكم باملنسوخ املتروك وهلذا قال علي رضي اهللا عنه خم:  واملنسوخ

  هلكت وأهلكت : قال ، ال : أتعرف الناسخ واملنسوخ ؟ قال : 
واملقيد ، واملبني ، واملفسر وامل ، وكذلك معرفة وجوه النص يف العموم واخلصوص 

  اه )  واملطلق فإن قصر فيها مل جيز
  : حال الرواة  ما يتعلق بأصول احلديث وعرفة م:  الشرط الثامن 

معرفة حال الرواة : الشرط الثامن (  : ٨/٢٣٣ طيالبحر احملالزركشي رمحه اهللا يف قال 
قال الشيخ أبو  ،واملقبول عن املردود ، يف القوة والضعف ومتييز الصحيح عن الفاسد 

خاري ومسلم والدارقطين كأمحد والب، ويقول على قول أئمة احلديث : إسحاق والغزايل 
كما نأخذ بقول املقومني يف ، فجاز األخذ بقوهلم ، ألم أهل املعرفة بذلك ، وأيب داود 

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

  ه ا...) فإنه الطريق املوصل إىل معرفة الصحيح من السقيم ، اآلحاد 
  :العدالة : الشرط التاسع

وشرط األستاذ أبو منصور والغزايل (  : ٨/٢٣٣ طيالبحر احملقال  الزركشي رمحه اهللا يف 
وأما هو يف نفسه إذا : لكيا وغريهم العدالة بالنسبة إىل جواز االعتماد على قوله قالوا او

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٤٦

ال ، لقبول الفتوى كان عاملا فله أن جيتهد لنفسه ويأخذ باجتهاده لنفسه فالعدالة شرط 
  لصحة االجتهاد وقضية كالم غريهم أن العدالة ركن 

إن قصد باالجتهاد العلم صح اجتهاده وإن مل : وقال املاوردي والروياين وابن السمعاين 
، وإن قصد به احلكم والفتيا كانت العدالة شرطا يف نفوذ حكمه وقبول فتياه ، يكن عدال 

  الفتيا  ألن شرائط احلكم أغلظ من شرائط
وما : غري متساهل يف أمر الدين قال ، لكن يشترط كونه ثقة مأمونا : قال ابن السمعاين 

  اه ) ذكره األصحاب من عدم اشتراط العدالة مرادهم به ما وراء هذا 
  :الفطنة والذكاء : الشرط العاشر 

الطربي فيه لكيا اوشرط املاوردي و(  : ٨/٢٣٣ ط يالبحر احملقال  الزركشي رمحه اهللا يف 
ت فيه فإن قلّ، ليصل ما إىل معرفة املسكوت عنه من أمارات املنطوق ، الفطنة والذكاء 

  اه )  الفطنة والذكاء مل يصح
  :شروط خمتلف فيها  

  :   )العقائد (  معرفة أصول الدين-١
يف اشتراط تبحره يف  واختلفوا(  : ٨/٢٣٤ ط يالبحر احملقال  الزركشي رمحه اهللا يف 

وهو قول ، االشتراط ) أحدمها : ( ل الدين على وجهني حكامها األستاذ أبو إسحاق أصو
 :قال ، ال يشترط بل من أشرف منه على وصف املؤمن كفاه ) الثاين ( و ، القدرية 

  وعلى هذا القول جل أصحاب كتب احلديث والفقه وغريهم 
كالعلم ، ضروريات وفصل اآلمدي فشرط ال، وأطلق الرازي عدم اشتراط علم الكالم 

والتصديق بالرسول ، وجوده لذاته وجوب وسبحانه وصفاته وما يستحقه  بوجود الرب
ليكون فيما يسنده إليه من األحكام حمقا وال يشترط علمه بدقائق الكالم وال ، وما جاء به 

وكالم الرازي حممول على هذا ، النحارير من علمائه كباألدلة التفصيلية وأجوبتها 
  اه )  لالتفصي
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   :معرفة تفاريع الفقه  -٢
واختلفوا يف اشتراط التفاريع يف الفقه (  : ٨/٢٣٤ طيالبحر احملالزركشي رمحه اهللا يف قال 

واألصح أنه ال يشترط وإال لزم الدور وكيف حيتاج إليها وهو الذي يولدها بعد حيازة 
  .فكيف يكون شرطا ملا تقدم وجوده عليها ، منصب االجتهاد ؟ 

األستاذ أبو إسحاق وأبو منصور إىل اشتراطه ومحل على اشتراط ممارسته الفقه  وذهب
إمنا حيصل االجتهاد يف زماننا مبمارسته فهو طريق حتصيل : كما صرح به الغزايل فقال 

  .ومل يكن الطريق يف زمن الصحابة ، الدربة يف هذا الزمان 
معرفته جبمل من فروع الفقه حييط يشترط : فإنه قال ، وكالم األستاذ أيب إسحاق خيالفه 

   اه ) باملشهور وببعض الغامض كفروع احليض والرضاع والدور والوصايا والعني والدين 
  :معرفة احلساب  -٣
واختلف أصحابنا يف املتعلق (  : ٨/٢٣٤ طيالبحر احملالزركشي رمحه اهللا يف  قال

اجلواب منه إال باحلساب ألن منها ما ال ميكن استخراج ، باحلساب والصحيح أنه شرط 
معرفة أصول الفرائض واحلساب والضرب والقسمة ال : وكذلك قال األستاذ أبو إسحاق 

  اه .) بد منه 
  :املقدار املطلوب يف تلك الشروط 

الواجب يف تلك األمور املشروطة هو أن يكون ضابطا هلا وال يشترط أن يكون متبحرا ا 
وقيل ، يف تلك العلوم وعلى ذلك األكثرون بل يكون ذا درجة وسطى ، كاملتخصص 

 )٢/٢٤٠( اجلوامع  على مجع هشرحيف احمللي قال اإلمام جالل الدين ، يلزم التبحر فيها 
وأصوال ( من حنو وتصريف ) لغة وعربية  ذو الدرجة الوسطى(  :يف وصف اتهد 

هي به بداللته عليها   بفتح الالم أي ما تتعلق) ومتعلق األحكام ( من معان وبيان ) وبالغة 
أي املتوسط يف هذه العلوم ليتأتى له االستنباط ) من كتاب وسنة وإن مل حيفظ املتون ( 

  ...املقصود باالجتهاد 
، من هذه العلوم ملكة له ( أي اتهد ) هو ( والد املصنف ) وقال الشيخ اإلمام ( 

 فلم ) ا مقصود الشارع وأحاط مبعظم قواعد الشرع ومارسها حبيث اكتسب قوة يفهم
  اه )  يكتف بالتوسط يف تلك العلوم وضم إليها ما ذكر
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فال يشترط بلوغه النهاية يف تلك أي ) أي املتوسط : قوله ( : يف حاشية العطار عليه و
  اه)  العلوم
ه توالشرط يف ذلك كله معرفة مجل: الصرييف  قال(  :٨/٢٣٦ البحر احمليط للزركشي ويف

فقد ، ألن هذا مل نره يف السادة القدوة من الصحابة ،  يبقى عليه شيء حىت ال ال مجيعه
   اه) . كثري من أدلة األحكام فيعرفوا من الغري  يهمكان خيفى عل

وال يقولن قائل (  :ضمن جمموع الفتاوي  ٢٠/٢٣٩يف رفع املالم وقال اإلمام ابن تيمية 
اشترط يف اتهد علمه جبميع ما قاله  من مل يعرف األحاديث كلها مل يكن جمتهدا ألنه إن

وإمنا وفعله فيما يتعلق باألحكام فليس يف األمة على هذا جمتهد  صلى اهللا عليه وسلم النيب 
)  غاية العامل أن يعلم مجهور ذلك ومعظمه حبيث ال خيفى عليه إال القليل من  التفصيل

  اه
ملقدار املُحتاج إليه من هذه من جعل ا( :   ٢٣٤إرشاد الفحول ص  يفقال الشوكاين و

 ا ، أو كتابٍ متوسط من املؤلفات املوضوعة فيها فقد أبعد، معرفةُ مختصراالفنون هو 
بل االستكثار من املمارسة هلا و التوسع يف اإلطالع على مطوالا مما يزيد اتهد قوةً يف 

  .وبه البحث ، و بصراً يف االستخراج ، و بصريةً يف حصول مطل
أنه البد أن تثْبت له امللَكَةُ القوية يف هذه العلوم ، و إمنا تثْبت هذه امللَكَةُ : احلاصلُ و

   اه)   بطولِ املُمارسة ، و كثرة املُالزمة لشيوخ هذا الفن
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  االستقاليل االجتهاد جتزؤ: الفرع الثالث 
  

إال أن الذي ، اجلواز وعدم اجلواز :  اختلف أهل العلم يف جواز جتزؤ االجتهاد على قولني
الصحيح (  : )٨/٢٤٢(يف البحر ل الزركشي قا، عليه اجلمهور هو جواز ذلك بشروطه 

وعزاه اهلندي لألكثرين  ،مبعىن أنه يكون جمتهدا يف باب دون غريه ، جواز جتزؤ االجتهاد 
  وحكاه صاحب النكت عن أيب علي اجلبائي وأيب عبد اهللا البصري ، 
ألنه قد ميكن العناية بباب من األبواب الفقهية حىت ، وهو املختار : ابن دقيق العيد  قال

  حيصل املعرفة مبأخذ أحكامه وإذا حصلت املعرفة باملأخذ أمكن االجتهاد 
جيوز أن يكون العامل مبنصب االجتهاد يف باب دون باب : وقال الرافعي تبعا للغزايل 

وال يضره أن ال يعرف األخبار ، ه معرفة أصول الفرائض والناظر يف مسألة املشاركة تكفي
  اه ) الواردة يف حترمي املسكر مثال 

  
  :حجة من منع من جتزؤ االجتهاد 

وحجة الذين منعوا من جتزؤ االجتهاد هي أن املسألة يف باب ما قد يكون هلا تعلق مبسائل 
ألن ، إىل املنع  وذهب آخرون(  : )٨/٢٤٢(يف البحر ل الزركشي قا، وأبواب أخرى 

كتعليل الشافعي حتليل اخلمر ، املسألة يف نوع من الفقه رمبا كان أصلها نوعا آخر منه 
  اه) فال تكتمل شرائط االجتهاد يف جزء حىت يستقل بالفنون كلها ، باالستعجال 

فإن اإلنسان لو : وأيضا ( ...  : )٤/٢٧٣(بكر اجلصاص  أليب األصولالفصول يف ويف 
ملا جاز له االكتفاء مبا حفظ منه يف ذلك ، ما روي يف باب واحد من األبواب حفظ مجيع 

وذلك ألن قياس ، إذا مل يعلم ما روي يف األبواب األخر ، الباب يف جواز قياس احلادثة 
أنا قد نقيس البيع على : أال ترى  ،احلادثة غري مقصور على الباب الذي هي منه 

ونقيس الوطء على سكىن ، النكاح على دم العمد ونقيس ، وعلى الكتابة ، النكاح 
  اه)  وخدمة العبد، الدار 
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ال بد : فإن قلت (  :فقال  )٢/٢٣٦(التوضيح يف لتفتازاين ذلك اإلمام ا حنوأجاب عن 
أو ، من معرفة مجيع ما يتعلق باألحكام لئال يقع اجتهاده يف تلك املسألة خمالفا لنص 

  . إمجاع 
؛ ما يتعلق بذلك احلكم ال يتصور الذهول عما يقتضي خالفه مجيع بعد معرفة : قلت 

مثال االجتهاد يف حكم  .وال حاجة إىل الباقي ،  ألنه من مجلة ما يتعلق بذلك احلكم
  اه)  .متعلق بالصالة ال يتوقف على معرفة مجيع ما يتعلق بأحكام النكاح 

  
  :ا معند القائلني بالتجزؤ من املهم معرفته مسألتان

  :هل التجزؤ يكون يف األبواب أم املسائل ؟:  األوىل
وكالمهم يقتضي ختصيص اخلالف إذا : قيل ( :  )٨/٢٤٢(يف البحر أيضا ل الزركشي قا

   أما مسألة دون مسألة فال تتجزأ قطعاعرف بابا دون باب 
إن أمجعوا : وتوسط فقال ، وبه صرح اإلبياري ، والظاهر جريان اخلالف يف الصورتني 

على ضبط مآخذها وكان الناظر املخصوص حميطا بالنظر يف تلك املآخذ صح  يف مسألة
  اه )  وإال مل يصح، أن يكون جمتهدا فيها 

  :الذي يتجزأ هو شروط إيقاع االجتهاد ال شروط اتهد نفسه : ةالثاني
ومثل ذلك كمثل الطبيب الذي جيري عملية جراحية فشروط اجلراح ال تتجزأ عند إجراء 

بل ال بد من توفرها فيه يف كل عملية أما شروط كل عملية بعينها من آالا العملية 
  ومعداا وأجهزا وحنو ذلك فتتجزأ 

اإلمام التاج السبكي يف مجع اجلوامع حيث : وقد أشار إىل ذلك مجع من أهل العلم ومنهم 
اجلمع  ذكر أوال شروط اتهد مث عقب بذكر شروط إيقاع االجتهاد فقال رمحه اهللا يف

هي اهليئة والبالغ  العاقل أي ذو ملكة  -أي اتهد  - وهو (  :احمللي شرحمع  )٢/٢٤٠(
الراسخة يف النفس فقيه النفس وإن أنكر القياس وثالثها إال اجللي العارف بالدليل العقلي 
والتكليف به ذو الدرجة الوسطى لغة وعربية وأصوال وبالغة ومتعلق األحكام من كتاب 

وأحاط مبعظم ، إن مل حيفظ املتون وقال الشيخ اإلمام هو من هذه العلوم ملكة له وسنة و
  قواعد الشرع ومارسها حبيث اكتسب قوة يفهم ا مقصود الشارع 
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كونه خبريا مبواقع  ع االجتهاد ال لكونه صفة فيهايقإل ويعترب :قال الشيخ اإلمام 
رتول وشرط املتواتر واآلحاد والصحيح اإلمجاع كي ال خيرقه والناسخ واملنسوخ وأسباب ال

  اه ... ) والضعيف وحال الرواة 
فما احلق التفصيل  : قال أبو املعايل بن الزملكاين  ( : )٨/٢٤٢(يف البحر ل الزركشي اوق

كقوة االستنباط ومعرفة جماري الكالم وما يقبل من األدلة ، كان من الشروط كليا 
فال تتجزأ تلك ، بالنسبة إىل كل دليل ومدلول وما يرد وحنوه فال بد من استجماعه 

   األهلية
وما كان خاصا مبسألة أو مسائل أو باب فإذا استجمعه اإلنسان بالنسبة إىل ذلك الباب أو 

  اه )  تلك املسألة أو املسائل مع األهلية كان فرضه يف ذلك اجلزء االجتهاد دون التقليد
 سألة بل هو يذكر ضابطا مهما جدا للمجيزينوقول ابن الزملكاين ليس قوال ثالثا يف امل

احلق : وأما قول ابن الزملكاين ( :  )٣/٢٩٢(التقرير والتحبري يف  قال ابن أمري احلاج
وليس كذلك فإن الظاهر ، ظاهره أنه قول مفصل بني املنع واجلواز وفحسن  ...التفصيل 

  اه) . اخلالف فليتأمل غايته أنه موضح حملل ،أن هذا قول املطلقني لتجزي االجتهاد 
  

والذي يتجزأ من تلك الشروط هو القسم تنقسم إىل قسمني االجتهاد شروط أن  :واخلالصة 
  :الثاين ال األول 
  :شروط اتهد يف نفسه وهي : القسم األول 

  معرفته باللغة العربية حنوا وتصريفا وبالغة  -
 معرفته بأصول الفقه وقواعد الشرع العامة  -
 احلديث وقواعد اجلرح والتعديل  معرفته بأصول -
 معرفته بأصول االستدالل العقلي  -
 امللكة وفقه النفس  -
 إخل...  العدالة والذكاء واإلسالم والبلوغ -

  :شروط إيقاع االجتهاد وهي : القسم الثاين 
  معرفته باآليات املتعلقة باألحكام سواء بداللة املطابقة أو التضمن أو االلتزام  -
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 ألحكام سواء بداللة املطابقة أو التضمن أو االلتزاممعرفته بأحاديث ا -
 معرفته بالصحيح والضعيف من احلديث واملتواتر واآلحاد  -
 معرفته بالناسخ واملنسوخ من األدلة  -
 وحنو ذلكمعرفته باخلاص والعام واملطلق واملقيد منها  -
 معرفته مبواضع اإلمجاع واخلالف  -
  إخل...  معرفته باملعجم ومعاين كالم العرب -
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  اتهد غري املستقل مراتب: املبحث الثاين 
  ذكر املراتب على اإلمجال: الفرع األول 

  
ومن املهم جدا ، لغري اتهد املستقل من اتهدين املنتسبني ملذهب واملقلدين مراتب 

خر ما حقه ك ال بد أن خيبط خبط عشواء فيؤألن من ال يعرف ذل، معرفة تلك املراتب 
يقول أبو احلسنات اللكنوين احلنفي يف شرح اجلامع ، قدم ما حقه التأخري التقدمي وي

يقع يف اخلبط فإن من مل يعرف مراتب الفقهاء ودرجام (  ) : ٧/  ١( الصغري للشيباين 
بتقدمي من ال يستحق التقدمي وتأخري من يليق بالتقدمي، وكم من عامل من علماء زماننا 

هائنا فرجح أقوال من هو أدىن وهجر تصرحيات من هو ومن قبلنا مل يعلم بطبقات فق
، وكم من فاضل ممن عاصرنا ومن سبقنا اعتمد على الرطب واليابس واستند بكاتيب أعلى

  اه ) كالناعس  املسائل الغريبة والروايات الضعيفة
وقد تعددت مسالك الفقهاء رمحهم اهللا يف تعداد تلك املراتب كما سيأيت إن شاء اهللا إال 

ا يف اجلملة مخس مراتب  أ:  
  :  اتهد املطلق املستقل مرتبة: املرتبة األوىل 

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

  : إىل إمام جمتهد مرتبة اتهد املطلق املنتسب :املرتبة الثانية 
د املستقل ومن جهة أخرى سلك مسلك إمام فهو من جهة حائز على شروط االجتها

جمتهد يف النظر واالستدالل فوافق اجتهاده اجتهاد ذلك اإلمام كأمثال املزين والبويطي 
  وأضرام من أصحاب اإلمام الشافعي 

  : أصحاب الوجوه مرتبة :املرتبة الثالثة  
على ما نص عليه ويقال هلم جمتهدو الوجوه وهم الذين خيرجون ما مل ينص عليه اإلمام  

  اإلمام وفقا ألصوله كأمثال القفال واإلصطخري وأضرام يف مذهب اإلمام الشافعي 
  : أصحاب الترجيح مرتبة :املرتبة الرابعة 
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ويقال هلم جمتهدو الفتوى وهم الذي يرجحون بني أقوال اإلمام وأوجه األصحاب  
  كأمثال النووي والرافعي يف مذهب الشافعي 

  : ضبطة املذهب مرتبة :سة املرتبة اخلام
وهم الذين ضبطوا املذهب يف أصوله وفروعه وقواعده يف اجلملة كأمثال الرملي وابن  

  حجر يف مذهب الشافعي 
  : املشتغل باملذهب وهي مرتبة :وبعضهم عد مرتبة سادسة 

وهذا ال جيوز الكلي للمذهب بل ضبط البعض فقط الذي مل يصل إىل درجة الضبط وهو 
  فيت إال فيما ضبطه وكان متأكدا منه كما سيأيت إن شاء اهللا مفصالله أن ي

واملنتسبون :  قال يف كتاب األنوار(  : ٧٧قال ويل اهللا الدهلوي يف كتابه اإلنصاف ص 
  : إىل مذهب الشافعي وأيب حنيفة ومالك وأمحد أصناف

  العوام وتقليدهم للشافعي متفرع على تقليد املنتسب: أحدها  -
لبالغون إىل رتبة االجتهاد واتهد ال يقلد جمتهدا وإمنا ينسبون إليه ا: الثاين  -

جلريهم على طريقه يف االجتهاد واستعمال األدلة وترتيب بعضها على 
 بعض

املتوسطون وهم الذين مل يبلغوا درجة االجتهاد لكنهم وقفوا على : الثالث  -
، ص عليه أصول اإلمام وحكوا من قياس ما مل جيدوه منصوصا على ما ن

وهؤالء مقلدون له وكذا من يأخذه بقوهلم من العوام واملشهور أم ال 
  اه )  يقلدون يف أنفسهم ألم مقلدون انتهى كالم األنوار

  :ولنبدأ اآلن بذكر تفصيل تلك املراتب حبسب املذاهب األربعة 
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  املراتب عند احلنفية: الفرع الثاين 

  
نهم ابن عابدين يف رسالته رسم املفيت ومنهم اللكنوي يف ذكر املراتب عند احلنفية مجاعة م

وسنكتفي بذكر ما والدهلوي وابن كمال باشا وعمر األزهري شرحه على اجلامع الصغري 
  والدهلويوابن كما باشا ، وما بعدها  ٧/ ١قاله اللكنوي يف شرحه على اجلامع الصغري 

  :قات واعلم أن ألصحابنا احلنفية مخس طب( :  اللكنوي قال
  : طبقة املتقدمني من أصحابنا : األوىل 

كتالمذة أيب حنيفة حنو أيب يوسف وحممد وزفر وغريهم وهم كانوا جيتهدون يف املذهب 
ويستخرجون األحكام من األدلة األربعة على مقتضى القواعد اليت قررها أستاذهم فإم 

ك والشافعي وأمحد وإن خالفوه يف بعض الفروع لكنهم قلدوه يف األصول خبالف مال
وغريهم فإم خيالفونه يف الفروع غري مقلدين له يف األصول وهذه الطبقة هي الطبقة الثانية 

  من االجتهاد
  : طبقة أكابر املتأخرين : والثانية 
بكر اخلصاف والطحاوي وأيب احلسن الكرخي واحللوائي والسرخسي وفخر كأيب 

واحمليط الربهاين الصدر برهان الدين حممود اإلسالم البزدوي وقاضيخان وصاحب الذخرية 
والشيخ طاهر أمحد صاحب النصاب وخالصة الفتاوى وأمثاهلم فإم يقدرون على 
االجتهاد يف املسائل اليت ال رواية فيها عن صاحب املذهب وال يقدرون على خمالفته اليف 

  الفروع وال يف األصول
  :طبقة أصحاب التخريج من املقلدين : والثالثة 

كالرازي وأضرابه فإم ال يقدرون على االجتهاد أصال لكنهم إلحاطتهم باألصول  
يقدرون على تفصيل قول جممل ذي وجهني وحكم مبهم حمتمل ألمرين منقول عن أيب 

كذا يف ختريج الرازي من هذا : حنيفة أو أصحابه وما وقع يف اهلداية يف بعض املواضع 
  القبيل

  :لترجيح من املقلدين طبقة أصحاب ا: والرابعة 
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كأىب احلسن أمحد القدوري وشيخ اإلسالم برهان الدين صاحب اهلداية وأمثاهلما وشأم  
هذا أوىل وهذا أصح رواية وهذا أوضح دراية : تفضيل بعض الروايات على بعض بقوهلم 

  وهذا أوفق بالقياس وهذا أرفق بالناس
  :ز طبقة املقلدين القادرين على التميي: واخلامسة 

بني األقوى والقوي والضعيف وظاهر الرواية ورواية النادرة كشمس األئمة حممد  
الكردري ومجال الدين احلصريي وحافظ الدين النسفي وغريهم مثل أصحاب املتون 

كصاحب املختار وصاحب الوقاية وصاحب امع وشأم أن ال : املعتربة من املتأخرين 
ة والروايات الضعيفة وهذه الطبقة هي أدىن طبقات ينقل يف كتام األقوال املردود

وأما الذين هم دون ذلك فإم كانوا ناقصني عامني يلزمهم تقليد علماء املتفقهني 
  اه )  كذا ذكره الكفوي أيضا عصرهم ال حيل هلم أن يفتوا إال بطريق احلكاية

سنة أربعني  املتويف -وقال ابن كمال باشا الرومي صاحب اإلصالح واإليضاح وغريه 
  :الفقهاء على سبع طبقات ( : يف بعض رسائله  - وتسعمائة 

  : طبقة اتهدين يف الشرع:  األوىل 
واستنباط أحكام الفروع  األصولكاألئمة األربعة ومن سلك مسلكهم يف تأسيس قواعد  

  يف الفروع  والمن األدلة األربعة من غري تقليد ألحد ال يف األصول 
  :اتهدين يف املذهب  طبقة:  والثانية
يوسف وحممد وسائر أصحاب اإلمام القادرين على استخراج األحكام من األدلة  كأيب

القواعد اليت قررها إمامهم فإم وإن خالفوه يف بعض أحكام الفروع  حسباملذكورة 
  يف قواعد األصول  يقلدونهلكنهم 
  :يها ال رواية ف اليتطبقة اتهدين يف املسائل  : والثالثة

اإلسالم  وفخرعن صاحب املذهب كأيب بكر اخلصاف والطحاوي والكرخي والسرخسي 
الفروع  يف  والالبزدوي وقاضي خان فإم ال يقدرون على خمالفة اإلمام ال يف األصول 

اليت ال نص فيها عنه على حسب أصول قررها  املسائلحكام يف لكنهم يستنبطون األ
  ومقتضى قواعد بسطها 

  : طبقة أصحاب التخريج من املقلدين:   ةوالرابع
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ال يقدرون على االجتهاد أصال لكنهم  فإمكالرازي املعروف باجلصاص وأضرابه  
تفصيل قول جممل ذي وجهني  علىإلحاطتهم باألصول وضبطهم للمآخذ يقدرون 

منقو ل عن صاحب املذهب أو عن أحد أصحابه اتهدين برأييه  ألمرين حمتملوحكم  
  على أمثاله ونظائره يف الفروع  واملقايسةهم يف األصول ونظر

  : املقلدينطبقة أصحاب الترجيح من  : واخلامسة
 علىكصاحب اهلداية وأيب احلسن القدوري وأمثاهلما وشأم تفضيل بعض الروايات 

  بعض 
  : التمييزطبقة املقلدين القادرين على :  والسادسة

 كصاحبلرواية وظاهر املذهب والرواية النادرة بني األقوى والقوي والضعيف وظاهر ا
   الضعيفةالكرت وصاحب امع وهؤالء ال ينقلون يف كتبهم األقوال املردودة والروايات 

  :على ما ذكر  يقدرونطبقة املقلدين الذين ال :  والسابعة
ما جيدون  جيمعونوال يفرقون بن الغث والسمني وال مييزون الشمال من اليمني بل 

  انتهى ملخصافالويل ملن قلدهم كل الويل ب ليل كحاط
وكذا ذكره عمر بن عمر األزهري املصري املتوىف سنة تسع وسبعني وألف يف آخر كتابه 

  اجلواهر النفيسة شرح الدرة املنيفة يف مذهب أيب حنيفة
وكذا ذكره من جاء بعده مقلدا له إال أن فيه أنظارا شىت من جهة إدخال من يف الطبقة 

 لى يف األدىن قد أبداها الفاضل هارون بن اء الدين بن شهاب الدين املرجاين احلنفياألع
  ٨/ ١اللكنوي على اجلامع الصغري  شرح اه)  

 للمجتهدين التمذهب فيهم ظهر املائتني وبعد:(  ٣٩ويف اإلنصاف لويل اهللا الدهلوي ص 
 ذلك يف الواجب هو ذاه وكان بعينه جمتهد مذهب على يعتمد ال كان من وقل بأعيام
  : حالتني من خيلو ال بالفقه املشتغل أن ذلك وسبب الزمان

 من قبل من اتهدون فيها أجاب قد اليت املسائل معرفة مهه أكرب يكون أن : إحدامها 
 يتم ال جليل أمر وهذا بعض على بعضها وترجيح أخذها وتنقيح ونقدها التفصيلية أدلتها

 به فيستعني باب كل يف الدالئل وإيراد املسائل فرش معرفة كفي دق به يتأسى بإمام إال له
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 أمر الرتكاب معىن وال عليه صعب اإلمام هذا ولوال والترجيح بالنقد يستقل مث ذلك يف
   أسهل األمر إمكان مع صعب
 كان فان شيئا عليه ويستدرك إمامه إليه سبق مما شيئا يستحسن أن املقتدي هلذا والبد

 يعد مل أكثر كان وإن املذهب يف الوجوه أصحاب من عد موافقته من أقل استدراكه
 ممتازا،  اجلملة يف املذهب صاحب إىل منتسبا ذلك مع وكان املذهب يف وجها تفرده
 جمتهدات بعض هذا ملثل ويوجد وفروعه مذهبه أصول من كثري يف آخر بإمام يتأسى عمن
 وآثار والسنة الكتاب من فيأخذها مفتوح بوالبا متتالية الوقائع إذ فيها باجلواب يسبق مل

 هو وهذا فيه باجلواب سبق ما إىل بالنسبة قليلة ولكنها إمامه على اعتماد غري من السلف
   املنتسب املطلق اتهد

 فيه يتكلم مل مما املستفتون فيها يستفتيه اليت املسائل معرفة مهه أكرب يكون أن :وثانيهما 
 حاجة من أشد باب كل يف املمهدة األصول يف به يأتسي مإما إىل وحاجته املتقدمون

 مذاهبهم بنقد هذا ابتدأ فلو بأمهاا تتعلق فروعها متشابكة متعانقة الفقه مسائل ألن األول
 إال باب إىل له سبيل فال عمره طول منه يتفرع وال يطيقه ال ملا ملتزما لكان أقواهلم وتنقيح

 إمامه على استدراكات هذا ملثل يوجد وقد للتفاريع رغفيه ويتف سبق فيما النظر جيمل أن
 يف اتهد هو وهذا موافقتها إىل بالنسبة قليلة لكنها والقياس السلف وآثار والسنة بالكتاب
   املذهب
 يستفرغ مث،  إليه سبق ما أولية معرفة يف أوال:  جهده يستفرغ أن وهي : الثالثة احلالة أما

 عن العهد لبعد واقعة غري بعيدة حالة فهي واستحسنه اختاره ما على التفريع يف ثانيا جهده
 روايات من مضى ما إىل علمه يف له بد ال مما كثري يف عامل كل واحتياج الوحي زمان

 احلديث صحة ومراتب الرجال مراتب ومعرفة وطرقها متوا تشعب على األحاديث
 معرفة ومن منها الفقيه يأخذ امل والتنبه واآلثار األحاديث من اختلف ما ومجع وضعفه
 كثرا مع املتقدمني من فيها التكلم سبق اليت املسائل رواية ومن الفقه وأصول اللغة غريب
 األدلة على وعرضها الروايات تلك متييز يف أفكاره توجيه ومن واختالفها وتباينها جدا
 وإن سانيةاإلن والنفس ذلك بعد التفاريع حق يويف كيف ذلك يف عمره أنفذ فإذا
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 من األول للطراز ميسر هذا كان وإمنا وراءه عما تعجز معلوم حد هلا زكية كانت
 إال أيضا ذلك يتيسر مل أنه على متشعبة غري والعلوم قريبا العهد كان حني اتهدين
 تصرفام لكثرة ولكن عليهم معتمدين مبشاخيهم مقيدين كانوا ذلك مع وهم قليلة لنفوس

  اه )  مستقلني صاروا العلم يف

 يكون وقد مستقال يكون قد اتهد هذا أن اعلم مث(  : ٥١ أيضا اإلنصاف للدهلويويف 
 ترى كما خصال بثالث اتهدين سائر عن امتاز من:  املستقلف،  املستقل إىل منتسبا
  : ظاهرا الشافعي يف ذلك
 أوائل يف ذلك ذكر كما الفقه منها يستنبط اليت والقواعد األصول يف يتصرف أن:  أحدها
  ... عليهم  واستدرك استنباطهم يف األوائل صنيع عد حيث األم

 وجيمع منها الفقه ألخذ وينبه أحكامها فيحصل واآلثار األحاديث جيمع أن :وثانيها 
 الشافعي علم ثلثي من قريب وذلك حمتملها بعض ويعني بعض على بعضها ويرجح خمتلفها
   أعلم واهللا نرى فيما
 هلا املشهود القرون من فيه باجلواب يسبق مل مما عليه ترد اليت التفاريع يفرع أن:  وثالثها
 حلبة يف سابقا أقرانه على فائقا اخلصال هذه يف التصرفات كثري فيكون وباجلملة باخلرب
   ميدانه يف مربزا رهانه
 من اتمجاع علمه إىل فأقبل السماء من القبول له يرتل أن وهي:  نتلوها رابعة وخصلة
 القبول ذلك على وميضي الفقه كتب وحفاظ واألصوليني واحملدثني املفسرين من العلماء
   القلوب صميم يف ذلك يدخل حىت متطاولة قرون واإلقبال
 اخلصلة يف جمراه يف اجلاري األوىل اخلصلة يف ماملسلّ املقتدي هو:  املنتسب املطلق واتهد
   الثانية

 على التفريع يف جمراه والثانية وجرى األوىل منه ممسلّ الذي هو:  املذهب يف واتهد
  اه )  تفاريعه منهاج
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  املراتب عند املالكية: الفرع الثالث 

  
يف إلمام القرايف قال ا، ذكر املراتب من املالكية اإلمام القرايف والشريف التلمساين وغريمها 

  : لاعلم أن طالب العلم له أحوا(  : ١٠٧/  ٢ كتاب الفروق
  :أن يشتغل مبختصر من خمتصرات مذهبه :  احلالة األوىل

ومىت كان الكتاب املعين ،  ، وعمومات خمصوصةٌ يف غريه فيه مطلقات مقيدةٌ يف غريه
حرم عليه أن يفيت مبا فيه ، وإن حفظُه وفهمه كذلك أو جوز عليه أن يكون كذلك 

 يقطَع ا ال حتتاج إىل أجاده حفظاً وفهماً، إال يف مسألةا مستوعبة التقييد، وأفيها أ
، فيجوز له أن ينقلها ملن حيتاجها على وجهها من غري زيادة معىن آخر من كتاب آخر

وال نقصان، وتكون هي عني الواقعة املسئول عنها ال أا تشبهها وال خترج عليها، بل هي 
حلاق أو ختصيص أو تقييد مينع هي حرفاً حبرف، ألنه قد يكون هنالك فروق متنع من اإل

  . من الفتيا باحملفوظ فيجب الوقف
  :أن يتسع حتصيله يف املذهب : احلالة الثانية

  . حبيث يطَّلع من تفاصيل الشروحات واملطوالت على تقييد املطلقات وختصيص العمومات
ن ولكنه مع ذلك مل يضبط مدارك إمامه ومسنداته يف فروعه ضبطاً متقناً، بل مسعها م

حيث اجلملة من أفواه الطلبة واملشايخ، فهذا جيوز له أن يفيت جبميع ما ينقله وحيفظه يف 
ولكنه إذا وقعت له واقعة ليست يف مذهبه اتباعاً ملشهور ذلك املذهب بشروط الفتيا، 

؛ ألن ذلك إمنا حفظه ال خيرجها على حمفوظاته، وال يقول هذه تشبه املسألة الفالنية
  :يصح ممن

  .مبدارك إمامه وأدلته وأقيسته وعلله اليت اعتمد عليها مفصلَّة أحاط -
ومعرفة رتب تلك العلل ونسبتها إىل املصاحل الشرعية، وهل هي من باب املصاحل  -

  الضرورية أو احلاجية أو التتميمية ؟
  وهل هي من باب املناسب الذي اعترب نوعه يف نوع احلكم أو جنسه يف جنس احلكم ؟ -
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ن باب املصلحة املرسلة اليت هي أدىن رتب املصاحل أو من قبيل ما شهدت هلا وهل هي م -
  أصول الشرع باالعتبار ؟

أو هي من باب قياس الشبه أو املناسب أو قياس الداللة أو قياس اإلحالة أو املناسب  -
  .القريب ؟ إىل غري ذلك من تفاصيل األقيسة ورتب العلل يف نظر الشرع عند اتهدين 

ذلك أنَّ الناظر يف مذهبه واملخرج على أصول إمامه نسبته إىل مذهبه وإمامه  وسبب
فكما أنَّ ،  كنسبة إمامه إىل صاحب الشرع يف اتباع نصوصه والتخريج على مقاصده

إمامه ال جيوز له أن يقيس مع قيام الفارق؛ ألن الفارق مبطل للقياس، والقياس الباطل ال 
ك هو أيضاً ال جيوز له أن خيرج على مقاصد إمامه فرعاً على جيوز االعتماد عليه فكذل

فتأمل ذلك، فالناس مهملون له إمهاالً ...  فرعٍ نص عليه إمامه مع قيام الفارق بينهما
شديداً، ويقتحمون على الفتيا يف دين اهللا تعاىل والتخريج على قواعد األئمة من غري 

ن مل حيط بالتقييدات وال بالتخصيصات من شروط التخريج واإلحاطة ا، فصار يفيت م
  ...  ، وذلك لعب يف دين اهللا تعاىل وفسوق ممن يتعمده منقوالت إمامه
  :أن يصري طالب العلم إىل ما ذكرناه من الشروط: احلالة الثالثة

 مع الديانة الوازعة والعدالة املتمكنة، فهذا جيوز له أن يفيت يف مذهبه نقالً وخترجياً، ويعتمد
  اه)  .على ما يقوله يف مجيع ذلك

ولعلك الحظت أن ترتيب القرايف عكسي وكذلك مل يذكر مرتبة اتهد املطلق املستقل 
  واتهد املطلق املنتسب ألنه يف سياق تعداد من دون اتهد  

ـِّلمسانِي وقال (  : صاحب مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول الشرِيف الت
  :  ا أن اتهداعلمو

وهو من اطَّلع على قواعد الشرع، وأحاط مبداركها ووجوه النظر فيها، فهو  : إما مطلق
  ...يبحث عن حكم نازلة بنظره يف داللتها على املطلوب

وهو من اطَّلع على قواعد إمامه، وأحاط بأصوله ومآخذه،  :وإما جمتهد يف مذهب معني
كابن القَاسم :  ليها كاتهد املطلق يف قواعد الشريعةوعرف وجوه النظر فيها، ونسبته إ

   واملُزنِي وابن سريج يف مذهب الشافعي وأشهب يف املذهب
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وقد كان ابن القاسم وأشهب والشافعي قرؤوا على مالك، فأما الشافعي فترقى لالجتهاد 
مسعت : ن القاسم فيقولابأما املطلق، فكان ينظر يف األدلة مطلقاً مبا أداه إليه اجتهاده، و

كذا ومسألتك مثلها، فهذه رتبة : مالكاً يقول كذا، أو بلغين عنه كذا، وقال يف كذا
   ٤٤١نيل االبتهاج للتنبكيت ص  اه انظر)  . االجتهاد املذهيب
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  الشافعيةعند  املراتب:الفرع الرابع 

  
دب املفيت ونقلها عنه قد ذكر هذه املراتب من الشافعية  اإلمام ابن الصالح يف كتابه أ

وذكر املراتب أيضا غريمها من ، اإلمام النووي يف مقدمة اموع وعلق على كالمه 
: قال أبو عمرو  (: وما بعدها  ١/٧٥يف مقدمة اموع وي قال اإلمام النو، الشافعية 

  ...مستقل وغريه : املفتون قسمان 
  :املفيت الذي ليس مبستقل  : القسم الثاين  
وصارت الفتوى إىل املنتسبني إىل أئمة املذاهب ، املفيت املستقل  دهر طويل عدمومن  

  : وللمفيت املنتسب أربعة أحوال  ،املتبوعة 
التصافه بصفة املستقل ، ال يف املذهب وال يف دليله ، أن ال يكون مقلدا إلمامه  : اهأحد 

  . وإمنا ينسب إليه لسلوكه طريقه يف االجتهاد 
مالك  )  ٦ ( فحكى عن أصحاب، ذ أبو إسحاق هذه الصفة ألصحابنا وادعى األستا

والصحيح : مث قال ،  هلم وأمحد وداود وأكثر احلنفية أم صاروا إىل مذاهب أئمتهم تقليدا
الذي ذهب إليه احملققون ما ذهب إليه أصحابنا وهو أم صاروا إىل مذهب الشافعي ال 

جتهاد والقياس أسد الطرق ومل يكن هلم بد من بل ملا وجدوا طرقه يف اال، تقليدا له 
( وذكر أبو علي السنجي ،  االجتهاد سلكوا طريقه فطلبوا معرفة األحكام بطريق الشافعي

اتبعنا الشافعي دون غريه ألنا وجدنا قوله أرجح : حنو هذا فقال ) بكسر السني املهملة 
  ...ال أنا قلدناه ، األقوال وأعدهلا 
وال يالئم املعلوم من حاهلم ، عوى انتفاء التقليد عنهم مطلقا ال يستقيم د: قال أبو عمرو 

وحكى بعض أصحاب األصول منا أنه مل يوجد بعد عصر الشافعي  ، أو حال أكثرهم 
  جمتهد مستقل  

واالعتداد ا يف اإلمجاع ، مث فتوى املفيت يف هذه احلالة كفتوى املستقل يف العمل ا 
  . واخلالف 

                                                
  املراد باألصحاب تالمذة اإلمام وأصحاب الوجوه يف مذهبه     ( ٦ )
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، مستقال بتقرير أصوله بالدليل ، أن يكون جمتهدا مقيدا يف مذهب إمامه : الثانية احلالة  
، وشرطه كونه عاملا بالفقه وأصوله ، غري أنه ال يتجاوز يف أدلته أصول إمامه وقواعده 

تام االرتياض يف التخريج ، بصريا مبسالك األقيسة واملعاين ، وأدلة األحكام تفصيال 
وال يعرى عن شوب ، إحلاق ما ليس منصوصا عليه إلمامه بأصوله قيما ب، واالستنباط 

وكثريا ما أخل ، بأن خيل باحلديث أو العربية ، إلخالله ببعض أدوات املستقل ؛ تقليد له 
، مث يتخذ نصوص إمامه أصوال يستنبط منها كفعل املستقل بنصوص الشرع ، ما املقيد 

  يبحث عن معارض كفعل املستقل يف النصوص  وال، ورمبا اكتفى يف احلكم بدليل إمامه 
والعامل ، وعليها كان أئمة أصحابنا أو أكثرهم ، وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه  

  . بفتوى هذا مقلد إلمامه ال له 
: قال أبو عمرو ، مث ظاهر كالم األصحاب أن من هذا حاله ال يتأدى به فرض الكفاية 

؛ مل يتأد يف إحياء العلوم اليت منها استمداد الفتوى  ويظهر تأدي الفرض به يف الفتوى إن
  . وهو جواز تقليد امليت ، ألنه قام مقام إمامه املستقل تفريعا على الصحيح 

وله أن يفيت فيما ال نص فيه ،  مث قد يستقل املقيد يف مسألة أو باب خاص كما تقدم
وإليه مفزع املفتني من ، عمل هذا هو الصحيح الذي عليه ال، إلمامه مبا خيرجه على أصوله 

مث إذا أفىت بتخرجيه فاملستفيت مقلد إلمامه ال له هكذا قطع به إمام احلرمني ، مدد  طويلة 
  . وما أكثر فوائده ، يف كتابه الغياثي 

وينبغي أن خيرج هذا على خالف حكاه الشيخ أبو إسحاق : قال الشيخ أبو عمرو 
نا هل جيوز نسبته إىل الشافعي واألصح أنه ال أن ما خيرجه أصحاب، الشريازي وغريه 

  ينسب إليه  
فيخرج على أصوله بأن جيد دليال على ، مث تارة خيرج من نص معني إلمامه وتارة ال جيده 

فإن نص إمامه على شيء ونص يف مسألة تشبهها  ،شرط ما حيتج به إمامه فيفيت مبوجبه 
وشرط هذا التخريج أن ال جيد ، خمرجا  على خالفه فخرج من أحدمها إىل اآلخر مسي قوال

وخيتلفون كثريا يف القول ، فإن وجده وجب تقريرمها على ظاهرمها ، بني نصه فرقا 
وأكثر ذلك ميكن فيه الفرق : قلت . بالتخريج يف مثل ذلك الختالفهم يف إمكان الفرق 

  .وقد ذكروه 
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حافظ مذهب إمامه ، قيه النفس لكنه ف، أن ال يبلغ رتبة أصحاب الوجوه  :احلالة الثالثة  
ويرجح ، ويزيف ، وميهد ، ويقرر ، وحيرر ، يصور ، قائم بتقريرها ، عارف بأدلته ، 

أو ، أو االرتياض يف االستنباط ، لكنه قصر عن أولئك لقصوره عنهم يف حفظ املذهب 
  معرفة األصول وحنوها من أدوام 

ة الرابعة املصنفني الذين رتبوا املذهب وهذه صفة كثري من املتأخرين إىل أواخر املائ 
ومل يلحقوا الذين قبلهم ، وصنفوا فيه تصانيف فيها معظم اشتغال الناس اليوم ، وحرروه 

  . يف التخريج 
ويقيسون غري املنقول عليه ، وأما فتاويهم فكانوا يتبسطون فيها تبسط أولئك أو قريبا منه 

من مجعت فتاويه وال تبلغ يف التحاقها ومنهم ، غري مقتصرين على القياس اجللي ، 
  .باملذهب مبلغ فتاوى أصحاب الوجوه 

ولكن ، أن يقوم حبفظ املذهب ونقله وفهمه يف الواضحات واملشكالت  :احلالة الرابعة   
فهذا يعتمد نقله وفتواه فيما حيكيه من ، عنده ضعف يف تقرير أدلته وحترير أقيسته 

وما ال جيده منقوال ، وتفريع اتهدين يف مذهبه ،  من نصوص إمامه، مسطورات مذهبه 
جاز إحلاقه به ، حبيث يدرك بغري كبري فكر أنه ال فرق بينهما ، إن وجد يف املنقول معناه 

وما ليس كذلك جيب ، وكذا ما يعلم اندراجه حتت ضابط ممهد يف املذهب ، والفتوى به 
  إمساكه عن الفتوى فيه  
أن تقع مسألة مل : إذ يبعد كما قال إمام احلرمني . حق املذكور ومثل هذا يقع نادرا يف 
وشرطه ، وال مندرجة حتت ضابط ، وال هي يف معىن املنصوص ، ينص عليها يف املذهب 

  كونه فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقه 
يف حفظ املذهب يف هذه احلالة واليت قبلها بكون املعظم على  ىوأن يكتف  :قال أبو عمرو 

  اه كالم النووي )  .ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقي على قرب ، نه ذه
وأما اتهد املقيد الذي ال يعدو مذهب (  ) :  ٢٣٨/   ٨( ويف البحر احمليط للزركشي  

إمام خاص فليس عليه غري معرفة قواعد إمامه ولرياع فيها ما يراعيه املطلق يف قوانني 
  الشرع 
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من عرف مأخذ إمام واستقل بإجراء املسائل على قواعده ينقسم إىل  :قال ابن دقيق العيد 
  : قسمني 

أن تكون تلك القواعد مما خيتص ا ذلك اإلمام وبعض اتهدين معه فهذا  :أحدمها  -١
  ميكن فيه االجتهاد املقيد 

، ككون خرب الواحد حجة ، اليت ال ختتص ببعض اتهدين  وأما القواعد العامة -٢
  وغري ذلك من القواعد فهو حمتاج إىل ما حيتاج إليه اتهد املطلق فتنبه هلذا ، ياس والق

مع أن تلك ، وقد استقل قوم من املقلدين ببناء أحكام على أحاديث غري صحيحة 
، وهم حيتاجون يف هذا إىل ما حيتاج إليه اتهد املطلق ، األحكام غري منصوصة إلمامهم 

  ومل جيز أن تنسب تلك األحكام إىل ذلك اإلمام  انتهى ، هلم ذلك  فإذا قصروا عنه مل يكن
وبه يزول اإلشكال يف التعرض ملسألة غري ،  وهذا موضع نفيس ينبغي التفطن له

فيظن الواقف أن ذلك ، منصوصة لإلمام ذكرها بعض أتباعه حمتجا فيها بقاعدة عامة 
  اه  )  واهللا أعلم مذهب ذلك اإلمام لكون ذلك املستنبط من مجلة مقلديه

أي دون اتهد املتقدم وهو ) ودونه ( ) : ٤٢٤/  ٢( على مجع اجلوامع ويف شرح احمللي 
على نصوص ( اليت يبديها ) جمتهد املذهب وهو املتمكن من ختريج الوجوه ( اتهد املطلق 

  . يف املسائل ) إمامه 
املتمكن ( يف مذهب إمامه ) تبحر جمتهد الفتيا وهو امل( أي دون جمتهد املذهب ) ودونه ( 

  اه ) أطلقهما ) على آخر ( له ) من ترجيح قول 
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  احلنابلةعند  املراتب: الفرع اخلامس 

  
ذكر املراتب عند احلنابلة اإلمام ابن محدان يف صفة الفتوى وقد أخذ مجلتها من كالم ابن 

يف الكوكب املنري ص  وكذا ذكرها من احلنابلة ابن النجار الفتوحي، الصالح والنووي 
  :وما بعدها  ١٧وسنكتفي بذكر ما يف صفة الفتوى البن محدان ص  ٦٠٤

  :جمتهد يف مذهب إمامه أو إمام غريه وأحواله أربعة  :القسم الثاين ( 
أن يكون غري مقلد إلمامه يف احلكم والدليل لكن سلك طريقه يف االجتهاد  :احلالة األوىل 

رأ كثريا منه على أهله فوجده صوابا وأوىل من غريه وأشد والفتوى ودعا إىل مذهبه وق
  موافقة فيه ويف طريقه 

وقد ادعى هذا منا القاضي أبو علي ابن أيب موسى اهلامشي يف شرح اإلرشاد الذي له 
والقاضي أبو يعلى وغريمها ومن الشافعية خلق كثري واختلفت الشافعية واحلنفية يف أيب 

ريج هل كانوا جمتهدين مستقلني أو يف مذهب اإلمامني يوسف وحممد واملزين وابن س
وفتوى اتهد املذكور كفتوى اتهد املطلق يف العمل ا واالعتداد ا يف االمجاع 

  ...واخلالف 
أن يكون جمتهدا يف مذهب إمامه مستقال بتقريره بالدليل لكن ال يتعدى  :احلالة الثانية 

صوله وأدلة مسائل الفقه عارفا بالقياس وحنوه تام أصوله وقواعده مع إتقانه للفقه وأ
  ...الرياضة قادرا على التخريج واإلستنباط وإحلاق الفروع باألصول والقواعد اليت إلمامه 

وهو حال أكثر علماء الطوائف اآلن فمن عمل بفتيا هذا فقد قلد إمامه دونه ألن معوله  
بتصحيح نسبته إىل الشارع بال واسطة  على صحة اضافة ما يقول إىل إمامه لعدم استقالله

  ...إمامه 
مث قد يوجد من اتهد املقيد استقالل باالجتهاد والفتوى يف مسألة خاصة أو باب خاص  

فيجوز له أن يفيت فيما مل جيده من أحكام الوقائع منصوصا عليها عن إمامه ملا خيرجه على 
  مذهبه وعلى هذا العمل وهو أصح 

ب أمحد مثال إذا أحاط بقواعد مذهبه وتدرب يف مقاييسه وتصرفاته ترتل فاتهد يف املذه
من االحلاق مبنصوصاته وقواعد مذهبه مرتلة اتهد املستقل يف إحلاقه ما مل ينص عليه 
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الشارع مبا نص عليه وهذا أقدر على ذا من ذاك على ذاك فإنه جيد يف مذهب إمامه قواعد 
  ...اتهد يف أصول الشرع ونصوصه  مميزة وضوابط مهذبة مما ال جيده

مث خترجيه تارة يكون من نص إلمامه يف مسألة معينة وتارة ال جيد إلمامه نصا معينا خيرج 
منه فيخرج على وفق أصوله وقواعده بأن جيد دليال من جنس ما حيتج به إمامه وعلى 

  ...شرطه فيفيت مبوجبه 
ملذاهب أصحاب الوجوه والطرق غري أنه فقيه أن ال يبلغ به رتبة أئمة ا :احلالة الثالثة 

النفس حافظ ملذهب إمامه عارف بأدلته قائم بتقريره ونصرته يصور وجيوز وميهد ويقرر 
إما لكونه مل يبلغ يف حفظ املذهب مبلغهم : ويزيف ويرجح لكنه قصر عن درجة أولئك 

يف ضمن ما حيفظه من وإما لكونه غري متبحر يف أصول الفقه وحنوه على أنه ال خيلو مثله 
الفقه ويعرفه من أدلته عن أطراف من قواعد أصول الفقه وحنوه وإما لكونه مقصرا يف غري 

  ذلك من العلوم اليت هي أدوات لإلجتهاد احلاصل الصحاب الوجوه والطرق 
وهذه صفة كثري من املتأخرين الذين رتبوا املذاهب وحرروها وصنفوا فيها تصانيف ا 

  اليوم غالبا ومل يلحقوا من خيرج الوجوه وميهد الطرق يف املذاهب يشتغل الناس 
وإما يف فتاويهم فقد كانوا يتبسطون فيها كتبسط أولئك أو حنوه ويقيسون غري املنقول 
واملسطور على املنقول واملسطور يف املذهب غري مقتصرين يف ذلك على القياس اجللي 

يف رجوع البائع إىل عني ماله عند تعذر الثمن  وقياس ال فارق حنو قياس املرأة على الرجل
وال تبلغ فتاويهم فتاوى أصحاب الوجوه ورمبا تطرق بعضهم إىل ختريج قول وإستنباط 

  وجه وإحتمال وفتاويهم مقبولة أيضا
أن يقوم حبفظ املذهب ونقله وفهمه فهذا يعتمد على نقله وفهمه فهذا  :احلالة الرابعة 

حيكيه من مسطورات مذهبه من منصوصات إمامه وتفريعات يعتمد نقله وفتواه فيما 
  أصحابه اتهدين يف مذهبه وخترجيام 

جيده منقوال يف مذهبه فإن وجد يف املنقول ما هذا يف معناه حبيث يدرك من ] ال[ وأما ما 
غري فضل فكر وتأمل أنه ال فارق بينهما كما يف األمة بالنسبة إىل العبد املنصوص عليه يف 

تاق الشريك جاز له إحلاقه به والفتوى به وكذلك ما يعلم إندراجه حتت ضابط ومنقول اع
  ممهد يف املذهب 
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وما مل يكن كذلك فعليه اإلمساك عن الفتيا به ومثل هذا يقع نادرا يف حق مثل الفقيه 
املذكور إذ يبعد أن تقع واقعة مل ينص على حكمها يف املذهب وال هي يف معىن بعض 

  ليه فيه من غري فرق وال مندرجة حتت شيء من ضوابط املذهب احملررة فيه املنصوص ع
مث إن هذا الفقيه ال يكون إال فقيه النفس ألن تصوير املسائل على وجهها ونقل أحكامها 
بعده ال يقوم به إال فقيه النفس ويكفي استحضار أكثر املذهب مع قدرته على مطالعة 

  اه ) بقيته قريبا  
أبو احلسنات اللكنوين احلنفي يف شرح اجلامع الصغري د اتضح لنا أمهية ما قاله ولعله اآلن ق

  نقلناه يف مطلع هذا املبحث  الذيللشيباين 
  

  :جتزؤ تلك املراتب 
كما أن االجتهاد املطلق املستقل يتجزأ يف مذهب مجهور العلماء فكذلك االجتهاد 

اهللا الدهلوي يف االنصاف يف بيان قال ويل ، املنتسب ومن دونه يتجزأ كل ذلك بشروطه 
وهلذا مل يزل العلماء ممن ال يدعي االجتهاد املطلق يصنفون ( :  ٦٨ص أسباب االختالف 

،  التخريج يتجزأفوإذا كان االجتهاد يتجزأ عند اجلمهور ويرتبون وخيرجون ويرجحون 
  اه )  وإمنا املقصود حتصيل الظن وعليه مدار التكليف فما الذي يستبعد من ذلك

فقد يكون الشخص جمتهدا منتسبا إال أنه يف بعض األبواب أو املسائل جمتهد  -
  مستقل

وقد يكون الشخص من أصحاب الوجوه يف املذهب إال أنه يف بعض األبواب أو  -
 املسائل جمتهد منتسب

وقد يكون الشخص من أصحاب الترجيح يف املذهب إال أنه يف بعض األبواب أو  -
 جوه املسائل من أصحاب الو

من  وقد يكون الشخص ضابطا ملذهب إال أنه يف بعض األبواب أو املسائل -
 أصحاب الترجيح 

وقد يكون الشخص مشتغال مبذهب غري ضابط مله إال أنه يف بعض األبواب أو  -
  ضابط املسائل
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  خلو العصر من اتهد: املبحث الثالث 
  

  :تهد على قولني اختلف أهل العلم هل ميكن أن خيلو عصر من العصور من جم
 وهو مذهب اجلمهور من حنفية ومالكية وشافعية وهو قول بعض احلنابلة: األول اجلواز 

   الوقوع وعدم الوقوع وسيأيت كالمهم يف ذلك: وهلم يف وقوع ذلك قوالن 
وهو مذهب احلنابلة ووافقهم عليه بعض الشافعية كأيب إسحاق  :والثاين عدم اجلواز 
وظاهر إطالقهم أن العصر ال ،  ض املالكية كالقاضي عبد الوهابوابن دقيق العيد وبع

إن اخلالف إمنا هو يف اتهد املطلق ال : ولكن ميكن أن يقال ، خيلو من اتهد املستقل 
    يف اتهد املستقل ألنه قد حكى اإلمجاع غري واحد على خلو العصر منه

  :ضمن الفروع التالية  من اتهدوإليك بعض أقوال أهل العلم يف مسألة خلو العصر 
  

  من أقوال احلنفية يف ذلك: الفرع األول 
جيوز خلو الزمان عن جمتهد : ( مسألة (  : ٣/٣٣٩التقرير والتحبري قال ابن أمري احلاج يف 

  كما هو املختار عند األكثر منهم اآلمدي وابن احلاجب ) 
ن الشافعية يف منع اخللو عنه مطلقا ي مدواألستاذ أيب إسحاق والزبي) خالفا للحنابلة ( 

فإن تداعى بأن ، والبن دقيق العيد يف منعه اخللو عنه ما مل يتداع الزمان بتزلزل القواعد 
  اه ) أتت أشراط الساعة الكربى جاز اخللو عنه 

( ملنعه ) لنا ال موجب (  : ٣/٣٣٩ وقال ابن أمري احلاج يف التدليل على مذهب اجلمهور 
إن { بل دل على اخللو قوله صلى اهللا عليه وسلم ( أي عدم موجب املنع ) واألصل عدمه 

وهذا هو } اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء 
، أو حىت إذا مل يبق عاملا اختذ الناس رؤساء ، حىت إذا مل يبق عامل { إىل قوله ( املراد بقوله 

والستة وقوله صلى اهللا ، رواه أمحد ) } فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا أو رءوسا جهاال 
، رواه البخاري } إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت اجلهل { : عليه وسلم 

  واملراد برفع العلم قبضه 
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 :أي احلنابلة ) قالوا (  : ٣/٣٣٩وقال ابن أمري احلاج يف ذكر أدلة احلنابلة واجلواب عنها 
ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق حىت يأيت أمر اهللا { : قال عليه السالم ( : ال أو

  ...أخرجه البخاري بدون لفظ على احلق } وهم ظاهرون 
ألن ظهور طائفة على احلق يف عصر مستلزم ؛ فصرح بعدم اخللو إىل القيامة وأشراطها 

 ميكن إال بالعلم فيكون اتهد موجودا ألن القيام باحلق ال؛ واالجتهاد فيه ، وجود العلم 
  وهو املطلوب ، يف كل عصر 

والعام ال ، ألن القضية املطلقة أعم من الضرورية ؛ ) ال يدل على نفي اجلواز : أجيب ( 
خلو الزمان ) ال يقع ( أي احلنابلة ) وال خيفى أن مرادهم ( قال املصنف . يستلزم اخلاص 

أي ) واحلديث يفيده  (والالزم باطل فامللزوم مثله ، لو وقع ) وإال لزم كذبه ( عن اتهد 
عقال فالوجه الترجيح بأظهرية الداللة ( أي اخللو ) إذ ال يتأتى لعاقل إحالته ( عدم الوقوع 

فيستلزم نفي ) على نفي العامل األعم من اتهد ( للحديث األول الدال على اخللو ) 
فإنه ال يستلزم ، ) خبالف الظهور على احلق ( نفي اخلاص ألن نفي العام يستلزم ؛ اتهد 

يتحقق دون اجتهاد ( أي الظهور على احلق األعم من االجتهاد ) ألنه ( وجود اتهد 
وهو األول وما يوجب ، أي ما يوجب اخللو ) ولو تعارضا ، كما يتحقق بإرادة االتباع 

جود اتهد فجاز على اهللا أن ال لو) بقي عدم املوجب ( وهو الثاين وتساقطا ، عدمه 
  يوجده لعدم إخبار منه بال معارض أنه يوجده ألبتة 

أي ) اجتمعوا ( اتهد  الزمان عن) فرض كفاية فلو خال ( االجتهاد : ثانيا ) قالوا ( 
ألن ؛ فرضا ) أجيب إذا فرض موت العلماء مل يبق ( وهو حمال ، ) على الباطل ( األمة 

) على أنه ( وإذا فرض اخللو مبوت العلماء مل يكن ممكنا مقدورا ، مكان شرط التكليف اإل
أي حتصيل ) ألن فرض الكفاية االجتهاد بالفعل ؛ يف غري حمل الرتاع ( أي هذا الدليل 
ألنه املنايف خللو ؛ وحمل الرتاع إمنا هو حصوله بالفعل ، وهو ممكن للعوام ، املكلف مرتبته 

  .والقدرة  اإلمكانالزمان مبوت العلماء ال 
مل يثبت وقوع خلو الزمان من اتهد إن أراد املطلق كما هو ظاهر السبكي  وقول هذا

العصر خال عن اتهد املستقبل وبقول : اإلطالق فمتعقب بقول القفال والغزايل 
  اه )  اخللق كاملتفقني على أنه ال جمتهد اليوم: الرافعي 
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 أيب اإلمام مذهب يف املنتسب املطلق اتهد رضوانق(  : ٥٣اإلنصاف للدهلوي ويف 
 قليل احلديث بعلم واشتغاهلم جهبذا حمدثا إال يكون ال ألنه وذلك الثالثة املائة بعد حنيفة
 أدىن:  قال من هأراد االجتهاد وهذا املذهب يف اتهدون فيه كان وإمنا وحديثا قدميا

   املبسوط حفظ للمجتهد الشروط
 تفرده يعد ال فانه املرتلة ذه منهم كان من وكل مالك مذهب يف تسباملن اتهد وقل
   العريب بن بكر أيب والقاضي الرب عبد بابن املعروف عمر كأيب املذهب يف وجها
 أن إىل طبقة بعد طبقة اتهدون فيه وكان وحديثا قدميا قليال فكان أمحد مذهب وأما

 مبصر قليلون ناس إال اللهم البالد أكثر يف املذهب واضمحل التاسعة املائة يف انقرض
 من وحممد يوسف أيب مذهب مرتلة الشافعي مذهب من أمحد مذهب ومرتلة،  وبغداد
 دون كما الشافعي مذهب مع التدوين يف جيمع مل مذهبه أن إال حنيفة أيب مذهب
 سأعلم ولي واهللا ترى فيما واحدا مذهبا يعدا مل فلذلك حنيفة أيب مذهب مع مذهبهما
   وجههما على تلقامها من على متيزا مذهبه مع تدوينه
 املذاهب وأكثر املذهب يف وجمتهدا مطلقا جمتهدا املذاهب فأكثر الشافعي مذهب وأما
 ورواية إسنادا وأشدها للحديث وشارحا للقرآن مفسرا وأوفرها ومتكلما أصوليا
 األصحاب وجوهو اإلمام أقوال بني متيزا وأشدها اإلمام لنصوص ضبطا وأقواها
 من على خيفى ال ذلك وكل بعض على والوجوه األقوال بعض بترجيح اعتناء وأكثرها
   ا واشتغل املذاهب مارس
 حىت جمتهداته مجيع يف يقلده من فيهم ليس املطلق باالجتهاد جمتهدين أصحابه أوائل وكان
 وينسجون سبيله يف ميشون أصحابه جاء مث والتخريج التقليد قواعد فأسس سريج ابن نشأ
   أعلم واهللا املائتني رأس على اددين من يعد ولذلك منواله على
 األحاديث من الشافعي مذهب مادة أن ]أي من مارس املذاهب [  أيضا عليه خيفى وال

 مذهبه مادة فمن غريه مذهب يف ذلك مثل يتفق ومل خمدومة مشهورة مدونة واآلثار
  ...مذهبه  عليه بىن الشافعي فان الشافعي على متقدما كان وان وهو املوطأ كتاب
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 عن حمروما يكون الشافعي مذهبعن  حاد من أن عندك اتضح ذكرناه مبا أحطت وإذا
 الشافعي على يتطفل من يناصح أن أىب وقد احلديث علم وإن املطلق االجتهاد مذهب
  اه ) عنهم اهللا رضي وأصحابه
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  لكمن أقوال املالكية يف ذ :الفرع الثاين 

  
لفروق يف ذيبه لكتاب ا حسني املالكي مفىت املالكية مبكة املكرمةقال الشيخ حممد 

القرن فوقع  هذاوأما علماء القرن الرابع وعلماء من بعده من القرون إىل (  :٢/١٢٠
االختالف يف تسليم حتقق تلك الشروط يف بعضهم وعدم تسليم ذلك فادعى مجاعة من 

عده حتقق تلك الشروط فيه وأنه بلغ درجة االجتهاد املطلق بناء علماء القرن الرابع فما ب
  :على أمور 

ويكفي اخلربة حبال : قول ابن السبكي يف مجع اجلوامع مع توضيح من احمللي : أحدها 
الرواة يف زماننا الرجوع إىل أئمة ذلك من احملدثني كاإلمام أمحد والبخاري ومسلم 

التجريح لتعذرمها يف زماننا إال بواسطة وهم أوىل من وغريهم فيعتمد عليهم يف التعديل و
  .غريهم 
قول العالمة احملقق الشيخ جالل الدين بن عبد الرمحن السيوطي رمحه اهللا تعاىل  :  وثانيها

ن االجتهاد املطلق قسمان مستقل وغري إ :يف رسالته الرد على من أخلد إىل األرض 
نفسه يبين عليها الفقه خارجا عن قواعد مستقل واملستقل هو الذي استقل بقواعده ل

املذاهب املقررة كمالك والشافعي وأيب حنيفة وأمحد بن حنبل وداود وغريهم من جمتهدي 
  القرون الثالثة املشهود هلم باخلريية 

وهذا القسم قد فقد من دهر بل لو أراده اإلنسان اليوم المتنع عليه ومل  :قال السيوطي 
أصول املذاهب :  قال ابن برهان يف كتابه يف األصول ،  احدنص عليه غري و، جيز له 

هـ كالم ا خالفها وقواعد األدلة منقولة عن السلف فال جيوز أن حيدث يف األعصار
  . ابن برهان وهو من أصحابنا الشافعية 
تباع األئمة اآلن الذين حازوا شروط االجتهاد أ : وقال ابن املنري وهو من أئمة املالكية

. أما كوم جمتهدين فألن األوصاف قائمة م  ملتزمون أن ال حيدثوا مذهبا جمتهدون
وأما كوم ملتزمني أن ال حيدثوا مذهبا فألن إحداث مذهب زائد حبيث يكون لفروعه 
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أصول وقواعد مباينة لسائر قواعد املتقدمني متعذر الوجود الستيعاب املتقدمني سائر 
  .بن احلاج يف املدخل وهو مالكي أيضا األساليب ا هـ كالمه وذكر حنوه ا

واتهد غري املستقل هو الذي وجدت فيه شروط االجتهاد املذكورة اليت اتصف ا اتهد 
املستقل إال أنه مل يبتكر لنفسه قواعد بل سلك طريقة إمام من أئمة املذاهب يف االجتهاد 

وهذا ال يكون  : ب الفتياقال النووي يف شرح املهذب تبعا البن الصالح يف كتابه آدا
مقلد إلمامة ال يف املذهب وال يف دليله التصافه بصفة املستقل وإمنا ينسب إليه لسلوكه 

  ...طريقه يف االجتهاد 
فاملطلق أعم مطلقا من املستقل فكل مستقل مطلق وليس كل مطلق  :قال السيوطي 

ن تابعون لإلمام الشافعي والذي ادعيناه هو االجتهاد املطلق ال االستقالل بل حنمستقال 
رضي اهللا عنه وسالكون طريقه يف االجتهاد امتثاال ألمره ومعدودون من أصحابه 
وكيف يظن أن اجتهادنا مقيد واتهد املقيد إمنا ينقص عن املطلق بإخالله باحلديث 
 والعربية وليس على وجه األرض من مشرقها إىل مغرا أعلم باحلديث والعربية مين

  ا هـ كالم السيوطي ...!!!
أن االجتهاد املطلق فرض كفاية فكيف يدعي خلو األرض عمن يقوم به  : األمر الثالث 

   فيأمث مجيع األمة احملمدية كما يف رسالة السيوطي املذكورة 
وادعى اجلالل السيوطي بقاءه إىل آخر الزمان : ويف حاشية الباجوري على ابن قاسم 

يبعث اهللا على رأس كل مائة سنة من جيدد هلذه { وسلم  واستدل بقوله صلى اهللا عليه
ومنع االستدالل بأن املراد مبن جيدد أمر الدين من يقرر الشرائع } األمة أمر دينها 

  . واألحكام ال اتهد املطلق ا هـ 
واجلمهور على أن شروط االجتهاد املطلق املذكورة مل تتحقق يف شخص من علماء 

ن بلوغها ألوأن من ادعى بلوغها منهم ال تسلم له دعواه ضرورة  هالقرن الرابع فما بعد
  ال يثبت مبجرد الدعوى 

وأن فرض الكفاية ال جيب على املكلفني به حتصيله وإمنا جيب عليهم االجتهاد يف حتصيل 
  شروطه بقدر ما يف طاقام البشرية فإذا تعذر عليهم حتصيلها كيف يدعي تأثيم مجيعهم 
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هذه الشروط : دم عامل األقطار الشامية بعد سرده شروط االجتهاد املطلق قال ابن أيب ال
  .يعز وجودها يف زماننا يف شخص من العلماء بل ال يوجد يف البسيطة اليوم جمتهد مطلق 

وأما شروط االجتهاد املعتربة يف القاضي : وقال حجة اإلسالم الغزايل يف كتابه الوسيط 
   .فقد تعذرت يف وقتنا 

وقال  .أنه من زمن طويل عدم اتهد املطلق : نصاف من كتب السادة احلنابلة ويف اإل
  إن الناس كامعني اليوم على أنه ال جمتهد : الفخر الرازي والرافعي والنووي 

أن اإلمام حممد بن : وقد تقدم عن شيخ شيوخنا يف رسالته كيفية الرد على أهل الزيغ 
االجتهاد املطلق فلم يسلموا له وهو إمام جليل متضلع  جرير الطربي قد ادعى بلوغه رتبة

من علوم املنطوق واملفهوم ومن أهل القرن الرابع فما بالك بغريه ممن هو يف هذه األعصار 
  ...البعيدة 

ففي العطار  وهو مبين على قول األكثرين من جواز خلو الزمان حىت عن جمتهد املذهب
املختار عند األكثرين أنه جيوز خلو عصر : هلندي قال الصفي ا: على حملي مجع اجلوامع 

سواء كان جمتهدا مطلقا أو كان جمتهدا من األعصار عن الذي ميكن تفويض الفتوى إليه 
ا هـ سم سيما وحنن اآلن يف  يف مذهب اتهدين املطلق ومنع منه األقلون كاحلنابلة

            ال سيما يف عاشر القرون :  القرن الرابع عشر وقد قال الشيخ األخضري يف سلمه املنورق
  اه )   ذي اجلهل والفساد والفتون
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  من أقوال الشافعية يف ذلك: الفرع  الثالث 

  
جيوز خلو العصر عن اتهد : مسألة : (  )٨/٢٤٠( احمليط البحر يفقال اإلمام الزركشي 

قني على أنه ال جمتهد اخللق كاملتف: وقال الرافعي ، عند األكثرين وجزم به يف احملصول 
قد خال العصر : أو من قول الغزايل يف الوسيط ، ولعله أخذه من اإلمام الرازي ، اليوم 

  عن اتهد املستقل 
وساعدهم بعض أئمتنا  واملسألة خالفية بيننا وبني احلنابلة، ونقل االتفاق فيه عجيب 

  الناقل فقط  واحلق أن الفقيه الفطن القياس كاتهد يف حق العامي ال
ال جيوز خلو العصر من جمتهد وبه جزم األستاذ أبو إسحاق والزبيدي : وقالت احلنابلة 

  ... هذا هو املختار عندنا : ابن دقيق وقال  ...
، عز اتهد يف هذه األعصار : العالمة جمد الدين يف كتابه تلقيح األفهام  والده  وقال

بل إلعراض الناس يف اشتغاهلم عن الطريق ، وليس ذلك لتعذر حصول آلة االجتهاد 
املفضية إىل ذلك وتوقيف الفتيا على حصول اتهد يفضي إىل حرج عظيم فاملختار قبول 

  . فتوى الراوي عن األئمة املتقدمني كما سيأيت 
ال جيوز  :معترضا على قول إمام احلرمني  - اإلمام تقي الدين أبو العز املقترح  جده وقال 

وزماننا هذا ، ألنه جيوز ذلك يف العادة ، إن أراد اتهدين فال يصح :   -لماء احنطاط الع
فإن العادة مل تقض باحنطاطهم والدواعي ، قد يشغر منهم وإن أراد به النقلة فهذا يتجه 

نعم إن فترت الدواعي وقلت ، تتوفر على نقل األحاديث ولفظ املذاهب ونقل القرآن 
  انتهى ، ومل يوجد ذلك ، عنهم اهلمم فيجوز شغور الزمان 

فقد سبقه إليه القفال شيخ  -وقد خال العصر عن اتهد املستقل  - :وأما قول الغزايل 
فإن احملققني من العلماء كانوا يرغبون عنه ، املراد جمتهد قائم بالقضاء : فقيل  ،اخلراسانيني 

قضاء على األعصار خبلوها وال يلي يف زمام غالبا إال من هو دون ذلك وكيف ميكن ال، 
تسأل عن مذهب الشافعي : عن جمتهد والقفال نفسه كان يقول للسائل يف مسألة الصربة 

بل ، لسنا مقلدين للشافعي : هو والشيخ أبو علي والقاضي احلسني  أم ما عندي ؟ وقال
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السالم ابن عبد  ومل خيتلف اثنان أن، تبة االجتهاد ذا كالم من يدعي رهوافق رأينا رأيه ف
واحلق أن العصر )  ٧( كما قاله ابن الرفعة ، بلغ رتبة االجتهاد وكذلك ابن دقيق العيد 

  اه )  ال عن جمتهد يف مذهب أحد األئمة األربعة، خال عن اتهد املطلق 
قال :سئل رمحه اهللا تعاىل مبا صورته (  : ٤/٣٠٢يف الفتاوي الكربى البن حجر اهليتمي و 

الناس كامعني اليوم على أنه ال جمتهد اليوم  -ي والنووي رمحهما اهللا الرافع -الشيخان 
هل هلما مستند يف ذلك مع ما يلزم عليه من تعطل فرض الكفاية وتأثيم الناس واملفتني غري 

  اتهدين ؟ 
مل :سبقهما إىل ذلك الفخر الرازي وغريه بل قال بعض األصوليني منا  :بقوله ) فأجاب ( 

صر الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه جمتهد مستقل أي من كل الوجوه فال ينافيه يوجد بعد ع
اتبعنا الشافعي رمحه اهللا تعاىل دون غريه ألنا وجدنا قوله أرجح : قول كثريين من أصحابنا 

  ال أنا قلدناه أي يف كل ما ذهب إليه بل وافق اجتهادنا اجتهاده يف كثري من املسائل 
ودعوى انتفاء  :اهللا تعاىل كابن الصالح رمحهما اهللا تعاىل  ومن مث قال النووي رمحه

  التقليد عنهم مطلقا ال يستقيم وال يالئم املعلوم من حاهلم أو حال أكثرهم 
لكن نازعهم ابن دقيق العيد واختار قول احلنابلة ال خيلو العصر عن جمتهد ومال إليه يف 

ومن دهر طويل يزيد على : هللا تعاىل وقد قال النووي كابن الصالح رمحهما ا ...اخلادم 
  ثالمثائة سنة عدم اتهد املستقل 

ظاهر كالم األصحاب أن فرض الكفاية ال يتأتى بأصحاب الوجوه لكن قال : ولقوهلم 
ويظهر تأدي الفرض به يف الفتوى وإن مل يتأد يف إحياء العلوم اليت منها : ابن الصالح 

  تقل استمداد الفتوى ألنه قام مقام املس
وعلى تسليم ما ذكره فقد تعطل فرض الكفاية باملعىن الثاين الذي ذكره فالذي جيب اجلزم 
به أن عزة اتهد إمنا هو لتعذر حصول آلة االجتهاد ال لإلعراض عن طريقه ألن أصحابنا 
وغريهم بذلوا جهدهم فوق ما يطلق كما يعلم ملن تأمل أخبارهم ومع ذلك فلم يظفروا 

                                                
يعين رتبة االجتهاد يف املذهب ال املستقل فإما من الشافعية كما هو معلوم مث ما هي مرتبة    ٧

تبة االجتهاد املطلق أم اجتهاد الفتوى ؟ ينظر وظاهر االجتهاد اليت بلغاها يف املذهب هل هي مر
  األول كالمهم
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وأيضا فقد ذكر الفقهاء أن فرضية ما مر إمنا خياطب ا ، اد املطلق كما مر برتبة االجته
من مجع الشروط اليت ذكروها وإذا تأملت مجيع أهل األعصار املتأخرة مل جتدهم مجعوا 

وأصحابنا وغريهم قد بذلوا جهدهم وأفنوا عمرهم ومل ... تلك الشروط فال إمث عليهم 
  ...يظفروا بذلك 
عصارنا اليت خلت عن اتهد جبميع أقسامه حىت جمتهد الفتوى فال إمث وكذا يقال يف أ

   عليهم يف تعطل الفرض باملعنيني املذكورين يف كالم ابن الصالح السابق
ألم ذكروا أن الشيخني وغريمها : قلنا ؟ ما وجه التعطل عن جمتهد الفتوى : فإن قلت 

ه على نزاع يف ذلك إمنا هم جمتهدون يف ممن مل يبلغ رتبة أصحاب الوجوه كالغزايل وإمام
وإذا كانوا هؤالء األئمة كذلك فأىن لك يف الفتوى ال يف املذهب وال جمتهدون منشئون 
   مثل هذه األعصار املتأخرة أن جتد مثل أقلهم

وإن مل يكن : ويدل ملا ذكرته قول اجلالل احمللي عقب حكايته القول جبواز إفتاء املقلد 
يع والترجيح ألنه ناقل ملا يفيت به عن إمامه وإن مل يصرح بنقله عنه وهذا قادرا على التفر

وقول النووي كابن الصالح رمحهما اهللا تبارك وتعاىل ، هو الواقع يف األعصار املتأخرة 
أن ال يبلغ مرتبة أصحاب الوجوه لكنه : الثالثة  :  بعد أن ذكر املنتسب وجمتهد املذهب

وهذه صفة كثري من املتأخرين إىل أواخر : قال مه إىل أن فقيه النفس حافظ مذهب إما
  ...  املائة الرابعة

مث كالم ، فانظر جعله من بعد املائة الرابعة ليس من جمتهدي املذهب الدال ملا قدمته  
اجلالل احمللي املذكور يفهم اعتماده لذلك القول وهو قريب لئال يلزم عليه تأثيم كثري من 

  اه) مع قصورهم عن درجة املذكورين يف كالم النووي رمحه اهللا تعاىل  املتأخرين بإفتائهم
يروى عن الشيخ أيب (  : )٢/٢٤٠(على اجلمع  احمللي شرح ىويف حاشية العطار عل

اهللا به علي أين  مما من: احلسن البكري أنه قال لسيدي عبد الوهاب الشعراين يف املطاف 
  مل تظهره  سيدي وملَ : بلغت درجة االجتهاد فقال له

أخاف من تشنيعهم علي كما شنعوا على السيوطي هكذا رأيت هذه احلكاية  : فقال
وأظنها موضوعة فإن بلوغ رتبة االجتهاد ، مسطورة خبط بعض الفضالء نقال عن شيخه 

والعالمة ، يف األزمنة املتأخرة رمبا تقطع بعدم وقوعه وإن كان داخال يف حيز اإلمكان 
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يف العلوم اليت هي أدوات االجتهاد ملا ادعاه قام عليه النكري من أهل  السيوطي مع تبحره
وفرق ما بني احلافظ السيوطي والشيخ أيب احلسن البكري يف مرتبة العلم يعلم ، عصره 

  ذلك بالوقوف على تآليفهما 
بلوغ والده رتبة االجتهاد املطلق فقال يف ترشيح  )يعين ابن السبكي (  وقد ادعى املصنف

ما ادعيتم من بلوغ الشيخ اإلمام درجة االجتهاد املطلق مردود : فإن قلت : وشيح الت
وهذا مل ينفرد به بل سبقه ، وقد خال العصر عن اتهد املستقل : بقول الغزايل يف الوسيط 

  وذكره الرافعي والنووي عن الوسيط ساكتني عليه ، إليه القفال شيخ اخلراسانيني 
ظهر يل أنه ومن سبقه إليه إمنا أرادوا خال عن فالم وفكرت فيه قد نظرت هذا الك: قلت 

جمتهد قائم بأعباء القضاء فإنه مل يكن يلي القضاء يف زمام مرموق وال منظور إليه بكثري 
  علم بل كانت جهابذة العلماء منهم يربئون بأنفسهم عن القضاء 

كر من القول والقفال هذا من؟ وكيف ميكن القضاء على األعصار خبلوها عن جمتهد  
؟ أتسألين عن مذهب الشافعي أم ما عندي : نفسه كان يقول للسائل يف مسألة الصربة 

لسنا مقلدين للشافعي بل موافقني : وقال هو والشيخ أبو علي والقاضي احلسني وغريهم 
  فما هذا كالم من يدعي زوال رتبة االجتهاد   ، وافق رأينا رأيه

لو كل عصر عن جمتهد وهي مسألة خالفية بني األصوليني ال خي: وقد قالت طوائف 
أنه ال خيلو العصر عن جمتهد إال  :يعجبين فيها قول اتهد املطلق تقي الدين بن دقيق العيد 

وهذا القرن الذي حنن فيه قد كان فيه هذان الرجالن ، إذا تداعى الزمان وقربت الساعة 
وما ، من أقران ابن دقيق العيد جمتهد ال شك فيه  ومها الوالد وقبله شيخه ابن الرفعة وكان

اختلف تالمذة ابن عبد السالم يف أنه بلغ رتبة االجتهاد وهكذا ال يعهد عصر إال وقد أقام 
اهللا فيه احلجة بعامل بني أظهر املسلمني ولن تربح حجة اهللا قائمة وإن تفاوتت مراتب 

  اه)  ا وهللا احلمد والشكرالقائمني وشريعة اإلسالم ظاهرة وإن اختلف ظهوره
 البلقيين فيهما أجاب مسألتني عن: (  فتاواه يف اليمين الشافعي زياد ابن الفقيه سئلو

  ؟ الشافعي مذهب خبالف
 فانه العلم يف درجته تعرف مل ما البلقيين كالم توجيه تعرف ال إنك:  اجلواب يف فقال
 له من باملنتسب وأعين لترجيحوا التخريج أهل من مستقل غري منتسب مطلق جمتهد إمام
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 من كثري حال وهذا إليه ينتسب الذي اإلمام مذهب يف الراجح خيالف وترجيح اختيار
   درجام وترتيب ذكرهم وسيأيت واملتأخرين املتقدمني من الشافعي أصحاب أكابر جهابذة
 قلت : فقال عةزر أبو الويل تلميذه املنتسبني املطلقني اتهدين سلك يف البلقيين نظم وممن
 وقد االجتهاد عن السبكي الدين تقي الشيخ تقصري ما:  البلقيين اإلمام لشيخنا مرة

 ملا منه استحياء - البلقيين شيخه أي - هو أذكره ومل : قال؟  يقلد وكيف إليه استكمل
   فسكت ذلك على أرتب أن أردت
 املذاهب على للفقهاء رتقد اليت للوظائف إال ذلك من االمتناع أن عندي فما:  فقلت
 وامتنع القضاء والية وحرم ذلك من شيء ينله مل واجتهد ذلك عن خرج من وأن األربعة
   انتهى ذلك على ووافقين فتبسم البدعة إليه ونسب استفتائه من الناس
 ، إليه أشار ما االجتهاد من هلم املانع أعتقد أن فال أنا أما:  ]القائل هو ابن زياد [  قلت
 أو القضاء لغرض عليه قدرم مع االجتهاد يتركوا وأن ذلك على العلي صبهممن حاشا

 اجلمهور عند الراجح أن تقدم وقد فيهم يعتقده أن ألحد جيوز ال ما هذا،  األسباب
  ذلك مثل يف االجتهاد وجوب
 اجلالل قال وقد ذلك على موافقته إىل البلقيين ونسبة ذلك إىل نسبتهم للويل ساغ كيف

 من االختالف من لألئمة وقع وما( :  لفظه ما الطالق باب يف التنبيه شرح يف السيوطي
 كان وقد الوقت ذلك يف اجتهادهم إليه أدى ما موضع كل يف فيصححون االجتهاد تغري

 األئمة من واحد غري وصرح ينكر ال الذي باحملل االجتهاد من التنبيه صاحب يعين املصنف
 ابن فتاوى يف وقع وما املطلق االجتهاد رتبة بلغوا والغزايل نياحلرم وإمام الصباغ وابن بأنه

 درجة هلم كانت أم فمراده املطلق دون املذهب يف االجتهاد رتبة بلغوا أم من الصالح
 يف والنووي الفتيا آداب كتابه يف هو قرره كما املطلق وأن املستقل دون املنتسب االجتهاد
 ومنتسب،  وجوده ميكن فلم األربعمائة رأس من قدف وقد مستقل:  نوعان املهذب شرح
 كفاية فرض ألنه شرعا انقطاعه جيوز وال الكربى الساعة أشراط تأيت أن إىل باق وهو
 األصحاب به صرح كما بأسرهم وعصوا كلهم أمثوا تركوه حىت عصر أهل قصر ومىت
 الفرض هذا ىادتي وال وغريهم التهذيب يف والبغوي البحر يف والروياين املاوردي منهم

 يف مبسوطة واملسألة املهذب يف شرح والنووي اصالح ابن به صرح كما املقيد باالجتهاد
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 عصر كل يف االجتهاد أن وجهل األرض إىل أخلد من على الرد( ـ ب املسمى كتابنا
  ) فرض
 وابن النووي به صرح كما شافعية كونه من املنتسب املطلق االجتهاد عن الءهؤ خيرج وال
 وولوا وتداولوا وأفتوا كتبا املذهب يف صنفوا وهلذا السبكي ابن وتبعه الطبقات يف صالحال

 احلرمني إمام وويل ببغداد النظامية تدريس الصباغ وابن املصنف ويل كما الشافعية وظائف
 وويل بالقاهرة والظاهرية اجلابية السالم عبد ابن وويل بنيسابور النظامية تدريس والغزايل

 والكاملية والفاضلية عنه اهللا رضي الشافعي إمامنا ملشهد ااورة الصالحية العيد قدقي ابن
 تنقل وال شافعيا كونه عن بذلك خيرج فانه املستقل االجتهاد رتبة بلغ من أما ذلك وغري
 بن جعفر أبا إال األصحاب من الربتة هذه بلغ أحدا أعلم وال املذهب كتب يف أقواله
 تفرده يعد وال وغريه الرافعي قال وهلذا مبذهب استقل مث شافعيا انك فانه الطربي جرير
  ]كالم السيوطي[  انتهى املذهب يف وجها
 ابن أن يقتضي كالمه أن إال عنه اهللا رضي زرعة أبو الويل سلك مما أحسن عندي وهي
 تفرد:  الشرح من الزكاة كتاب أول يف الرافعي قال فقد وهو مردود شافعيا يعد ال جرير
 قال الشافعي أصحاب طبقات يف معدودا كان وان مذهبنا يف وجها يعد ال جرير ابن

 أفراد من هو فقال الشافعية الفقهاء يف العبادي عاصم أبو ذكره:  التهذيب يف النووي
  ]كالم النووي [ انتهى الزعفراين واحلسن املرادي الربيع على الشافعي فقه وأخذ علمائنا
 وترتيب األدلة واستقراء االجتهاد يف طريقته على جرى أنه فعيالشا إىل انتسابه ومعىن
 طريقه عن خيرج ومل باملخالفة يبال مل أحيانا خالف وإذا اجتهاده ووافق بعض على بعضها

 بن حممد القبيل هذا ومن الشافعي مذهب يف دخوله يف يقدح ال وذلك مسائل يف إال
 الشيخ الشافعية طبقات يف ذكره وممن ةالشافعي طبقات يف معدود فانه البخاري إمساعيل

 شيخنا واستدل بالشافعي تفقه واحلميدي باحلميدي تفقه إنه وقال السبكي الدين تاج
 ذكرناه الذي النووي وكالم طبقام يف بذكره الشافعية يف البخاري إدخال على العالمة
   له شاهد
 إطالقا املخرج أطلقه جختري كل : لفظه ما طبقاته يف السبكي الدين تاج الشيخ وذكر
 والقفال حامد أيب كالشيخ والتقليد املذهب عليه يغلب ممن كان إن املخرج ذلك أن فظهر
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 وحممد جرير بن حممد يعين األربعة كاحملمدين خروجه يكثر ممن كان وان املذهب من عد
 سريج ابن وبعده املزين أما،  يعد فال املنذر بن وحممد املروزي نصر بن وحممد خزمية بن
 انتهى واخلراسانيني العراقيني بقيد يتقيدوا احملمدين ومل خروج خيرجوا مل الدرجتني فبني
 وقال واجلماعة السنة أهل إمام األشعري احلسن أبا الشيخ طبقاته يف السبكي ذكره وممن
 زياد ابنكالم  انتهى)  املروزي إسحق أيب بالشيخ تفقه فانه الشافعية من معدود إنه

  ٤٢إلنصاف للدهلوي ابواسطة 
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  من أقوال احلنابلة يف ذلك:الفرع  الرابع 

  
: أي ) وال جيوز خلو عنه ( : ٦٢٤يف شرح الكوكب املنري ص قال ابن النجار الفتوحي 

  . ال جيوز خلو العصر عن جمتهد عند أصحابنا وطوائف : قال ابن مفلح . عن جمتهد 
ومل يذكر ابن . يف األصول يف مسائل اإلمجاع ذكره أكثر من تكلم : قال بعض أصحابنا 

واختاره القاضي عبد الوهاب املالكي ومجع منهم ، إال عن بعض احملدثني ، عقيل خالفه 
   اه )  ومن غريهم

قال :(  ٦٢٤يف شرح الكوكب املنري يف التدليل ملذهبهم  ص قال ابن النجار الفتوحي مث 
ال تزال طائفة من أميت {  عليه وسلم الكرماين يف شرح البخاري يف قوله صلى اهللا

وإن ظهرت ، وعليها تقوم الساعة  ألن أمته آخر األمم :قال ابن بطال : } ظاهرين 
  . أشراطها وضعف الدين فال بد أن يبقى من أمته من يقوم به 

: ال تقوم الساعة حىت ال يقول أحد { قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  : فإن قيل : قال 
  } ال تقوم الساعة إال على شرار الناس { وقال أيضا }  اهللا اهللا

ال تقوم على : فمعناه . واملراد منها اخلصوص ، هذه األحاديث لفظها على العموم : قلنا 
إذ ال جيوز أن تكون الطائفة القائمة باحلق اليت ، أحد يوحد اهللا تعاىل إال مبوضع كذا 

  . توحد اهللا تعاىل هي شرار اخللق 
ال تزال { أنه صلى اهللا عليه وسلم قال : اء ذلك مبينا يف حديث أيب أمامة الباهلي وقد ج

وأين : قيل . طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا 
  اه ) . ا هـ } أو أكناف بيت املقدس ، ببيت املقدس : هم يا رسول اهللا ؟ قال 

اختار : قال الربماوي (  : ٦٢٥ شرح الكوكب املنري ص يفوقال ابن النجار الفتوحي 
بل أشار إىل ، وكذا يف أول شرح اإلملام ، ابن دقيق العيد يف شرح العنوان مذهب احلنابلة 

لكن كالمهم حمتمل احلمل ، وكذا ابن برهان يف األوسط ، ذلك إمام احلرمني يف الربهان 
واختار صاحب مجع . ا هـ . تهدين ال على خصوص ا، على عمارة الوجود بالعلماء 

  إال أنه مل يقع  ، جواز ذلك : اجلوامع 
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ومن زمن : قال ابن محدان يف آداب املفيت  إن اتهد املطلق عدم من زمن طويل: وقيل 
والفقه قد ألن احلديث ؛ ه يف الزمن األول مع أنه اآلن أيسر من،  طويل عدم اتهد املطلق

، ق باالجتهاد من اآليات واآلثار وأصول الفقه والعربية وغري ذلك وكذا ما يتعل، دونا 
وعني اخلوف واخلشية ، ونار اجلد واحلذر خامدة ، والرغبات فاترة ، لكن اهلمم قاصرة 

وأربا يف ، وهربا من األثقال ، واستغناء عن التعب الوكيد ، اكتفاء بالتقليد ، جامدة 
  .أقل األعمال ولو ب، وبلوغ اآلمال ، متشية احلال 

نقله ، ومن دهر طويل ، فقد اآلن اتهد املطلق : وقال النووي يف شرح املهذب 
ألن الناس اليوم كامعني أن : وقال الرافعي . السيوطي يف شرح منظومته جلمع اجلوامع 

  . وفيه نظر : ملا نقل كالمهما : قال ابن مفلح .نقله األردبيلي يف األنوار . ال جمتهد اليوم 
منهم . فإنه وجد من اتهدين بعد ذلك مجاعة ، وهو كما قال : قال يف شرح التحرير 

والشيخ تقي الدين السبكي : قال ابن العراقي . الشيخ تقي الدين بن تيمية رمحه اهللا 
  اه )  ) ٨(  والبلقيين

وا من ومن العجيب أن احلنابلة ومن وافقهم مع قوهلم بعدم خلو العصر من جمتهد مل يذكر
  . بعد اإلمام أمحد يف كل عصر جمتهدا مستقال 
  :وميكن أن جياب عنهم بأحد األجوبة التالية 

أنه قد وجد يف كل عصر جمتهد لكن ال يشترط العلم به وال يشترط أن يعلم  - ١
  وال يشترط أن يذكروه يف كتبهم إن علموا بههو الناس بذلك 

اهب اتهدين مل خيل منها أن مقصودهم بذلك اتهد أو مذهبه املدون ومذ - ٢
ولكن يشكل على ذلك أنه ال فرق عندئذ بينهم وبني اجلمهور ألن ، عصر 

                                                
مرتبة  إىل املذاهب املتبوعة وهل بلغوا ألن املذكورين من املنتسبنياملراد به اتهد يف املذهب   ٨

االجتهاد املطلق يف املذهب أم مرتبة اجتهاد الفتوى ؟ ينظر كما تقدم أيضا يف ابن دقيق وابن الرفعة 
لكن لو كان ، والظاهر من كالم ابن السبكي وغريه أم يعنون املطلق املنتسب ، عبد السالم  وابن

هذا هو املراد فليس بالضرورة أن يسلم ذلك فقد اختلفوا يف من هو أجل وأعلم ممن ذكر هل هم من 
  أصحاب الوجوه أم ال ؟ 
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اجلمهور ال يريدون خبلوا العصر من اتهد خلوه من مذهب مدون وإال ملا 
 كان الدين حمفوظا 

أو لعلهم يقصدون باتهد الذي ال خيلو منه عصر مطلق اتهد ولو كان يف  - ٣
قال العطار يف حاشيته على شرح اجلالل جلمع من اتهدين مذهب إمام 

املتبادر من ذكر ، ) وجيوز خلو الزمان عن جمتهد ( قوله (  : ٢/٤٣٨ اجلوامع
اتهد هو اتهد املطلق لكن صرح الصفي اهلندي بإجراء هذا اخلالف يف 

من  املختار عند األكثرين أنه جيوز خلو عصر : غريه أيضا حيث عرب بقوله
أو ، األعصار عن الذي ميكن تفويض الفتوى إليه سواء كان جمتهدا مطلقا 

ويف قمع أهل  اه  ) كان جمتهدا يف مذهب اتهد ومنع منه األقلون كاحلنابلة 
اختلف العلماء يف خلو الزمان عن جمتهد مطلق أو : (  ٧٩الزيغ للشنقيطي ص 

غريه من أنه خاص بامللطلق مقيد كما لويل الدين خالفا لظاهر ابن احلاجب و
فاملختار عند األكثرين أنه جيوز خلو الزمان منه ومنع احلنابلة جواز خلو ... 

  اه) العصر منه 
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  حتصيل االجتهاد ليس باألمر اهلني: املبحث الرابع 
  

إن االجتهاد املطلق أمر ليس باهلني وقد كثرت الدعاوي يف زماننا وقبل زماننا ولكنها يف 
أكثر وعندما نقرأ ما أوردناه سابقا من أقوال ألهل العلم وما سنورده يف هذا الفرع  زماننا

عالية قل من يتحقق ا ويصل إليها ولكنها ليست  سنتحقق من أن االجتهاد مرتبة
  !!!بل اهلمم هي الفاترة مبستحيلة 

موه عن قوس وعندما ادعى اإلمام السيوطي االجتهاد املطلق املنتسب قامت عليه القيامة ور
(  : ١/١١قال املناوي يف فيض القدير واحدة وهو من هو يف التبحر يف العلوم رمحه اهللا 

ادد على  هتآليفه بأنمن هنا وصرح يف عدة  ]يعين اإلمام السيوطي [ املصنف وأؤما
 ماأقامنا اهللا يف منصب االجتهاد لنبني للناس  قد: " قال يف بعضها  ،التاسعة  املئةرأس 
جاء بعد  ما: " وقال يف موضع آخر .  تهعبار هذه" ى إليه اجتهادنا جتديدا للدين أد

  غري ذلك  إىل" السبكي مثلي ويف آخر الناس يدعون اجتهادا واحدا وأنا أدعي ثالثا 
يناظروه  أنمنه بذلك القيامة ومل تسلم له يف عصره هامة وطلبوا زوقد قامت عليه يف 

كما حكاه هو  أنا من هو جمتهد مثلي وليس يف العصر جمتهد إال ال أناظر إال: فامتنع وقال 
قدر  علىحيث تدعى االجتهاد فعليك اإلثبات ليكون اجلواب : وكتبوا له ، عن نفسه 

  . الدعوى فتكون صاحب مذهب خامس فلم جيبهم 
ملا ادعى اجلالل ذلك قام عليه معاصروه ورموه :  اهليتميقال العالمة الشهاب بن حجر 

فيه مسائل أطلق األصحاب فيها وجهني وطلبوا منه إن  سؤاالقوس واحد وكتبوا له  عن
وهو اجتهاد الفتوى فليتكلم على الراجح من تلك األوجه  االجتهادكان عنده أدىن مراتب 

فرد السؤال من غري كتابة عليه واعتذر بأن له اشتغاال مينعه يف  اتهدينبدليل على قواعد 
  .  ذلكالنظر يف 

مراتب  أدىنفتأمل صعوبة هذه املرتبة أعين اجتهاد الفتوى الذي هو : قال الشهاب الرملي 
فساد و أمرهاالجتهاد يظهر لك أن مدعيها فضال عن مدعي االجتهاد املطلق يف حرية من 

  . يف فكره وأنه ممن ركب منت عمياء وخبط خبط عشواء 
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اهللا تعاىل أن ينسبها ألحد من أهل املطلق استحيا من  االجتهادمن تصور مرتبة : قال و
سنة والبن  ةثالمثائإا انقطعت من حنو : الصالح ومن تبعه  ابنبل قال  هذه األزمنة
سنة بل نقل ابن الصالح  ةمائقد انقطعت من حنو ست  فتكونسنة  ةثالمثائالصالح حنو 

كالم إىل هنا . بعد عصر الشافعي جمتهد مستقل  يوجدعن بعض األصوليني أنه مل 
  . الشهاب 
نزاع طويل يف أن إمام احلرمني وحجة اإلسالم الغزايل  األئمةوإذا كان بني : مث قال 

كما هو األصح عند مجاعة فما ظنك ؟ الوجوه أم ال  أصحابوناهيك ما هل مها من 
نه مل يكن من أصحاب الوجوه هذا إ: صاحب البحر  الروياينبل قال األئمة يف ؟ بغريمها 

  "ألمليتها من صدري  الشافعيضاعت نصوص  لو" مع قوله 
فكيف يسوغ ملن مل يفهم أكثر  املذهيبمل يتأهل هؤالء األكابر ملرتبة االجتهاد  فإذا 

االجتهاد املطلق ؟ سبحانك  وهوعبارام على وجهها أن يدعى ما هو أعلى من ذلك 
  .انتهى إىل هنا كالم الشهاب هذا تان عظيم 

 وقال" اليوم كامعني على أنه ال جمتهد اليوم  الناس: " إلمام الرافعي عن ا األنوارويف  
الشرائط يعز  هذه: " عامل األقطار الشامية ابن أيب الدم بعد سرده شروط االجتهاد املطلق 

 هذا" جمتهد مطلق  اليوموجودها يف زماننا يف شخص من العلماء بل ال يوجد يف البسيطة 
مألوا األرض من  حىتلتفسري والسنن واألصول والفروع مع تدوين العلماء كتب ا

بل وال جمتهد يف  مطلقاملؤلفات صنفوها ومع هذا فال يوجد يف صقع من األصقاع جمتهد 
أن اهللا تعاىل أعجز  إال، ما ذاك  مذهب إمام تعرب أقواله وجوها خمرجة على مذهب إمامه

  ذلك من أشراطها  وأنلساعة اخلالئق عن هذا إعالما لعباده بتصرم الزمان وقرب ا
  : جمتهد الفتوى قسمان :  ) ٩ (ل شيخ األصحاب القفا لوقد قا

من ينتحل مذهبا واحدا من :  والثاين، االجتهاد وهذا ال يوجد  شرائطمن مجع  :أحدمها 
مذهبه وصار حاذقا فيه حبيث ال يشذ عنه شيء من أصوله فإذا  وعرفاألئمة كالشافعي 

                                                
  يف األصل القفار بالراء   ٩
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لصاحبه نصا أجاب عليه وإال جيتهد فيها على مذهبه وخيرجها  عرفسئل يف حادثة فإن 
   الكربيت األمحر منوهذا أعز على أصوله 

كل مذهب  وجوهمع جاللة قدره وكون تالمذته وغلمانه أصحاب  لفإذا كان هذا القفا
احلرمني  إماموالد وفكيف بعلماء عصرنا ؟ ومن مجلة غلمانه القاضي حسني والفوراين 

وختريج  االجتهادوالسنجي وغريهم ومبوم وموت أصحاب أيب حامد انقطع  الصدالينو
خلت الدنيا  فقدوإمنا هم نقلة وحفظة فأما يف هذا الزمان ، الوجوه من مذهب الشافعي 

  . إىل هنا كالم ابن أيب الدم . منهم وشغر الزمان عنهم 
ا الشمس الرملي عن والده شيخ اإلفتاء والتدريس يف القرن العاشر شيخن العصروقال فقيه 

أنه وقف على مثانية عشر سؤاال فقهية سأل عنها اجلالل  : أيب العباس الرملي اإلسالمشيخ 
اخلالف املنقولة فأجاب عن حنو شطرها من كالم قوم من املتأخرين  مسائلمن 

  عن الباقي بأن الترجيح ال يقدم عليه إال جاهل أو فاسق  واعتذركالزركشي 
سبحان اهللا رجل ادعى : أكثرها من املنقول املفروغ منه فقلت  فإذافتأملت  :قال الشمس 

؟ فأجبت عن ثالثة عشر منها يف جملس واحد بكالم متني من  ذلكاالجتهاد وخفى عليه 
  إكماهلا فضعفت تلك الليلة فعددت ذلك كرامة للمؤلف  عزمكالم املتقدمني وبت على 

ال الطعن عليه بل حذرا أن يقلده بعض األغبياء منه و الغضوليس حكاييت لذلك من قبل 
خالف فيه األئمة األربعة اغترارا بدعواه هذا مع  ما سيمافيما اختاره وجعله مذهبه 

إطالعه ورسوخ قدمه ومتكنه من العلوم الشرعية  سعةاعتقادي مزيد جاللته وفرض 
و عصره عن جمتهد وقد صرح حجة اإلسالم خبل القتادوآالا وأما االجتهاد فدونه خرط 

من ليس له رتبة االجتهاد  أما" : نصه  ماحيث قال يف اإلحياء يف تقسيمه للمناظرات 
عن مذهب صاحبه فلو ظهر له ضعف مذهبه  ناقالوهو حكم كل العصر فإمنا يفيت فيه 

   ها" مل يتركه 
 الشروط يعين شروط االجتهاد املعتربة يف القاضي قد تعذرت هذه: وقال يف الوسيط 

  من فيض القديربطوله نتهى كالم املناوي ا) يف عصرنا 
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إن األئمة من قدمي الزمان يقولون إنه قل أن يوجد من يتقن الفقه على مذهب فضال عن 
ومل يبق اليوم إال هذه ( :  ٩٢/  ٨يف السري  قال اإلمام الذهيب إتقان الفقه عن اجتهاد 

  اه ) عن أن يكون جمتهدا  بغي فضالوقل من ينهض مبعرفتها كما يناملذاهب األربعة 
فأما من اعتمد على (  : ١٥وقال ابن رجب الرد على من اتبع غري املذاهب األربعة ص

كان غاية جهده أن يفهمه ، ورمبا مل : جمرد نقل كالم غريه ، إما حكماً أو حكماً ودليالً 
  :يل كما قفما أبعد هذا عن درجة االجتهاد . يفهمه جيداً أو حرفه وغريه 

  ... ولو سودت وجهك باملداد      فدع عنك الكتابة لست منها
إمنا الكالم يف منع من مل يبلغ هذه الغاية وال ارتقى إىل هذه النهاية وال فهم من هذا إال 

بل هو حال أكثر الناس منذ أزمان ، مع . كما هو حال أهل هذا الزمان الرتر اليسري ، 
يات واالنتهاء إىل النهايات وأكثرهم مل يرتقوا عن دعوى كثري منهم الوصول إىل الغا

  اه )  .بدايات درجة ال
ودعوى االجتهاد اليوم يف غاية (  : ٢٥٧ويف فتاوى الشيخ حممد بن سليمان الكردي ص 

الناس : من البعد وقد قال اإلمام الرافعي والنووي وسبقهما إىل ذلك الفخر الرازي 
   كامعني اليوم على أنه ال جمتهد
بل قال بعض األصوليني منا مل يوجد بعد عصر الشافعي  :قال الشيخ ابن حجر يف فتاويه 

من دهر طويل يزيد على ثالمثائة : وقال ابن الصالح  جمتهد مستقل أي من كل الوجوه اه
  سنة عدم اتهد املستقل اه 

يسبق إليه ادعى  وهذا اإلمام السيوطي مع سعة اطالعه وباعه يف العلوم وتفننه فيها مبا مل
االجتهاد النسيب ال االستقاليل كما قاله بنفسه يف بعض تآليفه ومع ذلك مل يسلم له وقد 

  نافت مؤلفاته على اخلمسمائة ودلت على علو كعبه يف الكتاب والسنة ووسائلهما 
وادعى ذلك غريه من األئمة كالسبكي والبلقيين وابن دقيق العيد وغريهم لكن قال الشيخ 

أم إمنا ثبت هلم نوع اجتهاد ال االستقالل فدعوى االجتهاد ملن : جر يف التحقيق ابن ح
  اه ) مل يقرب منهم باطلة 
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  !:اجتهاد ذو دقيقة : تتمة 
مل يتفقهوا على مذهب وإمنا غاية ما عندهم هو ثقافة  بعض الناس يف هذه األزمان ممن

فكّر يف مسألة مل يقرأها من قبل فقهية أخذوها من هنا وهناك إذا ورد على أحدهم سؤال 
والعلم عند .. !!الذي يظهر يل أن املسألة حكمها كذا : مث قال  دقيقة أو أقل من ذلك

  !!!اهللا 
اجتهدت فإن أصبت فلي أجران وإن : من أين لك هذا ؟ قال !!! : فإذا قيل هلذا املفيت 

كم فاجتهد مث أصاب له إذا حكم احلا(  :صلى اهللا عليه وسلم أخطأت فلي أجر وقد قال 
   )أجران وإذا حكم فاجتهد مث أخطأ فله أجر 

يف حق من له األهلية أما من ليس كذلك فهو موزور غري احلديث وما درى أن هذا 
هذا  فيمن كان من : ( قال اخلطايب يف معامل السنن قال اإلمام  مأجور ولو أصاب

 فأما من مل يكن حمالًألصول بوجوه القياس ، ، جامعاً آللة االجتهاد ، عارفاً با اتهدين
عليه أَعظم افخباخلطأ يف احلكم ، بل ي ذَرعوال ي رِ لالجتهاد فهو متكلِّفاه ) الوِز  

أمجع املسلمون على : قال العلماء : (  ١٢/١٣النووي يف شرحه على مسلم وقال اإلمام  
أجر باجتهاده وأجر : ن أصاب له أجران ، فإ حاكمٍ عاملٍ أهلٍ للحكمِأن هذا احلديث يف 

بإصابته ، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده ، ويف احلديث حمذوف تقديره  إذا أراد احلاكم 
  . فاجتهد 

، بل هو آمثٌ ، فأما من ليس بأهل للحكم فال حيلُّ له احلكم فإن حكم فال أجر له  :قالوا 
صابته اتفاقية ليست صادرةً عن أصل وال ينفذُ حكمه سواٌء وافق احلق أم ال ألن إ

شرعي فهو عاصٍ يف مجيع أحكامه ، سواء وافق الصواب أم ال ، وهي مردودةٌ كلُّها 
  اه  ) وال يعذَر يف شيٍء من ذلك

 – وهو مل يصل إىل درجة مشتغل مبذهب - مث لو سلمنا له أنه قد استكمل آلة االجتهاد 
وليس كما تقدم يف تعريفه غاية الوسع والطاقة  ذلك فإن االجتهاد هو بذلبلو سلمنا له 

  تقليب الفكر يف دقيقة  
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  : وأحب أن أختم هذا املبحث ذا األثر املسلسل الطريف وهو 
ما أخربين به شيخنا الفاضل جمد بن أمحد مكي عن شيخه املسند الكبري حممد ياسني بن 

يخ  عبد اهللا بن حممد غازي حممد عيسى الفاداين املكي الشافعي عن العالمة املؤرخ الش
اهلندي مث املكي عن العالمة احملدث الفقيه مفىت الشافعية مبكة املكرمة حسني بن حممد 
احلبشي عن والده العالمة مفىت الشافعية مبكة املكرمة الشيخ حممد بن حسني احلبشي عن 

اهر بن حممد املسند حممد بن عمر العطار املكي عن أبيه العالمة عمر عن العالمة حممد ط
  سعيد سنبل املكي عن أبيه عن اإلمام أمحد بن حممد النخلي 

عن الشيخ زين العابدين بن عبد القادر بن حممد بن حيي بن عبد القادر بن مكرم الطربي 
عن أبيه حممد عن أبيه إمام املقام باملسجد احلرام عن جده املسند الكبري حيي بن مكرم بن 

ل الدين السيوطي قال أخربتين أم هانئ بنت علي اهلورينية احملب الطربي عن اإلمام جال
مساعا قالت أخربنا أبو العباس أمحد بن ظهرية قال أخربنا احلافظ أبو سعيد العالئي قال 
أخربنا أبو الفضل سليمان بن محزة قال أخربنا جعفر بن علي اهلمداين قال أخربنا أبو طاهر 

ران قال أخربنا أبو احلسني حممد بن أمحد األبنوسي السلفي قال أخربنا أمحد بن علي بن بد
قال أخربنا حممد بن عبد الرمحن بن خشنام قال أخربنا أبو بشر إمساعيل بن إبراهيم قال 
حدثنا علي بن عبد املؤمن قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة 

  : رضي اهللا عنها قالت يرحم اهللا لبيدا إذ يقول 
  ) وبقيت يف خلف كجلد األجرب    *ب الذين يعاش يف أكنافهم  ذه( 
  )لهم وإن مل يشغب  ــويعاب قائ  * ة  ـــيتأكلون مالمة ومذم( 

  ؟ كيف لو أدرك زماننا هذايرحم اهللا لبيدا : قال عروة قالت عائشة 
  يرحم اهللا عائشة كيف لو أدركت زماننا هذا ؟: قال عروة 
  وة كيف لو أدرك زماننا هذا ؟يرحم اهللا عر: قال هشام 

  قال وكيع  رحم اهللا هشاما كيف لو أدرك زماننا هذا ؟
  يرحم اهللا وكيعا كيف لو أدرك زماننا هذا ؟: قال علي  

  يرحم اهللا عليا كيف لو أدرك زماننا هذا ؟: قال أبو بشر 
  يرحم اهللا أبا بشر كيف لو أدرك زماننا هذا ؟ :قال قال ابن خشنام 
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  يرحم اهللا ابن خشنام  كيف لو أدرك زماننا هذا ؟: ألبنوسي قال ابن ا
  يرحم اهللا ابن األبنوسي كيف لو أدرك زماننا هذا ؟ : قال ابن بدران 

  يرحم اهللا ابن بدران كيف لو أدرك زماننا هذا ؟: قال السلفي 
  يرحم اهللا السلفي كيف لو أدرك زماننا هذا ؟: قال جعفر 

  م اهللا جعفرا كيف لو أدرك زماننا هذا ؟يرح: قال سليمان بن محزة 
  يرحم اهللا سليمان بن محزة  كيف لو أدرك زماننا هذا ؟: قال العالئي 

  يرحم اهللا العالئي كيف لو أدرك زماننا هذا ؟ : قال ابن ظهرية 
  يرحم اهللا ابن ظهرية كيف لو أدرك زماننا هذا ؟: قالت أم هانئ 
  يف لو أدرك زماننا هذا ؟يرحم اهللا أم هانئ ك: قال السيوطي 

  يرحم اهللا السيوطي كيف لو أدرك زماننا هذا ؟ : قال حيي الطربي 
  يرحم اهللا أيب كيف لو أدرك زماننا هذا ؟: قال حممد الطربي 

  يرحم اهللا أيب كيف لو أدرك زماننا هذا ؟: قال عبد القادر الطربي 
  زماننا هذا ؟ يرحم اهللا أيب كيف لو أدرك: قال زين العابدين الطربي 

  يرحم اهللا زين العابدين كيف لو أدرك زماننا هذا ؟: قال النخلي 
  يرحم اهللا النخلي كيف لو أدرك زماننا هذا ؟: قال ابن سنبل 

  يرحم اهللا  ابن سنبل كيف لو أدرك زماننا هذا ؟: قال عمر العطار 
  يرحم اهللا أيب كيف لو أدرك زماننا هذا ؟: قال حممد العطار 

  يرحم اهللا العطار كيف لو أدرك زماننا هذا ؟: مد احلبشي قال حم
  يرحم اهللا أيب كيف لو أدرك زماننا هذا ؟: قال حسني احلبشي 

  يرحم اهللا احلبشي كيف لو أدرك زماننا هذا ؟: قال ابن غازي 
  يرحم اهللا ابن غازي كيف لو أدرك زماننا هذا ؟: قال الفاداين 

  خنا الفاداين كيف لو أدرك زماننا هذا ؟يرحم اهللا شي: قال شيخنا جمد 
  يرحم اهللا شيخنا جمدا كيف لو أدرك زماننا هذا ؟ وقد أدركه: قال عبد الفتاح 
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احلارث بن أيب أسامة و ١٦/٤٤١ابن عساكر يف تاريخ دمش : روى هذا األثر مسلسال 
رواه و) إسناد رواته ثقات (   :وقال البوصريي يف إحتاف اخلرية   ٢/٨٤٥يف مسنده 

   ٢٥٧والسيوطي يف جياد املسلسالت ص  ٢/١٩٨الذهيب يف السري 
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  ؟ غلقم باب االجتهادهل : املبحث اخلامس 
  

  :يف ذلك تفصيل فنقول 
فال ميكن  إذا أردنا باتهد من له أن حيدث أصوال وقواعد وفروعا مل يسبقه إليها أحد

لم عدم جواز تقرر عند أهل العألنه قد ، إن ذلك ما زال الباب مفتوحا له : أن يقال 
أحد من املتقدمني وسيأيت الكالم عن ذلك إن شاء اهللا يف فصل  إحداث قول مل يقل به

  وهذا ما يسمى باتهد املستقل،  اخلروج عن املذاهب األربعة
ولذا تقدم معنا عن اإلمام السيوطي واإلمام ابن املنري وابن برهان وغريهم أن ذلك 

وأن الذي ادعاه السيوطي وأضرابه هو االجتهاد املطلق املنتسب ال  مستحيل يف أيامهم
وهذا كله يوضح أن : (  )٢١٧ص /  ٨ج (البحر احمليط وقال الزركشي يف املستقل 

الضرورة دعت املتأخرين إىل اتباع املتقدمني ، ألم سبقوهم بالربهان حىت مل يبقوا هلم 
وظهر ذا من يشاء ، ولكن الفضل للمتقدم ،  باقية يستبدون ا ، وذلك فضل اهللا يؤتيه

  اه ) .تعذر إثبات مذهب مستقل بقواعد 
 ومن يفيت يف النوازل عن اجتهاد، أما إذا أردنا باتهد من يرجح بني أقوال األئمة 

وهذا هو ما  .فباب االجتهاد يف ذاته مفتوح له وفضل اهللا واسع لكن أين اهلمم والعزائم ؟ 
  وهو مراتب كما تقدم املنتسبيسمى باتهد 

وملا كان املدعون لالجتهاد كثري وقد حفظت مذاهب بعض اتهدين أصوال وقواعد 
لئال يكون األمر كأل مباحا لكل من وفروعا جند أن بعض األئمة قالوا بعدم فتح الباب 

 يبلغوا تلك املرتبة فكيف يبلغها من إذا كان أولئك األئمة الكبارمل ألنه،  هب ودب
إن باب االجتهاد باملعىن السابق مفتوح ولكنه : ولكننا نعود ونكرر فنقول ، ؟ بعدهم 

فيجب التحري واالعتناء حىت ال يدعيه غري أهله فيحصل الفساد ، ليس باألمر اهلني 
  العريض يف الدين والفوضى العلمية يف اإلفتاء وحنوه كما قد حصل فعال 

د مفتوح للمتأهل كثرية ال حاجة بنا لذكرها ولكننا وأقوال أهل العلم يف أن باب االجتها
سنذكر هنا بعض أقوال أهل العلم الذين أوصدوا الباب أمام ذلك خوفا من أن يدخل فيه 

  :األسباب اليت دعتهم لقول ذلك  وضمن أقوهلم غري أهله
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مث قل الدين (  : ١٠-٩ص الرد على من اتبع غري املذاهب األربعة يف قال ابن رجب 
رع ، وكثر من يتكلم يف الدين بغري علم ومن ينصب نفسه لذلك وليس هو له بأهل والو
فلو استمر احلال يف هذه األزمان املتأخرة على ما كان عليه يف الصدر األول حبيث أن . 

كل أحد يفيت مبا يدعي أنه يظهر له أنه احلق ؛ الختل به نظام الدين ال حمالة ، ولصار 
لقال كل من شاء ما يشاء ، ولصار ديننا بسبب ذلك مثل و، حالالً  حراماً واحلراماحلالل 

  . دين أهل الكتابني من قبلنا 
بأن نصب للناس أئمة جمتمعاً على : فاقتضت حكمة اهللا سبحانه أن ضبط الدين وحفظه 

هل علمهم ودرايتهم وبلوغهم الغاية املقصودة يف مرتبة العلم باألحكام والفتوى ، من أ
كلهم يعولون يف الفتاوى عليهم ، ويرجعون يف معرفة  سفصار النا، ديث الرأي واحل

وأقام اهللا من يضبط مذاهبهم وحيرر قواعدهم ، حىت ضبط مذهب كل ،  األحكام إليهم
إمام منهم وأصوله وقواعده وفصوله ، حىت ترد إىل ذلك األحكام ويضبط الكالم يف 

بعباده املؤمنني ، ومن مجلة عوائده  وكان ذلك من لطف اهللا.مسائل احلالل واحلرام 
  .احلسنة يف حفظ هذا الدين 

لرأى الناس العجاب ، من كل أمحق متكلف معجبٍ برأيه جريء على : ولوال ذلك 
فيدعي هذا أنه األمام األئمة ، ويدعي هذا أنه هادي األمة وأنه هو الذي .الناس وثاب 

  .ق عليه ينبغي الرجوع دون الناس إليه والتعويل دون اخلل
ت مولكن حبمد اهللا ومنته انسد هذا الباب الذي خطره عظيم وأمره جسيم ، وأحنس

وكان ذلك من لطف اهللا تعاىل لعبادة ومجيل عوائده وعواطفه  هذه املفاسد العظيمة
ومع هذا فلم يزل يظهر من يدعي بلوغ درجة االجتهاد ، ويتكلم يف العلم من . احلميمة 

  اه ) الء األئمة وال انقياد غري تقليد ألحد من هؤ
ووقف التقليد يف األمصار عند (  : ١/٥٦٣وقال اإلمام ابن خلدون يف مقدمة تارخيه   

و سد الناس باب اخلالف و طرقه ملا كثر هؤالء األربعة و درس املقلدون ملن سواهم 
تشعب االصطالحات يف العلوم و ملا عاق عن الوصول إىل رتبة االجتهاد و ملا خشي 

فصرحوا بالعجز و اإلعواز و  من إسناد ذلك إىل غري أهله و من ال يوثق برأيه و ال بدينه
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( ردوا الناس إىل تقليد هؤالء كل من اختص به من املقلدين وحظروا أن يتداول تقليدهم 
  ملا فيه من التالعب ومل يبق إال نقل مذاهبهم )  ١٠

صول و اتصال سندها بالرواية ال فقلد مبذهب من قلده منهم بعد تصحيح األ وعمل كلٌ
ومدعي االجتهاد هلذا العهد مردود على عقبه مهجور حمصول اليوم للفقه غري هذا 

وقد صار أهل اإلسالم اليوم على تقليد هؤالء األئمة األربعة فأما أمحد بن حنبل تقليده 
  اه ...)  فمقلده قليل لبعد مذهبه عن االجتهاد

إن للمجتهد شروطا (  : )١/٣٤(جملة األحكام  شرحيف علي حيدر وقال الشيخ  
فال يقال للعامل جمتهد ما مل يكن حائزا على تلك ، وصفات معينة يف كتب أصول الفقه 

  . الصفات 
ومع ذلك فاملتأخرون من الفقهاء قد أمجعوا على سد باب االجتهاد خوفا من تشتت 

قد ورد فيها ما فيه ) عة املذاهب األرب( وهي ، وألن املذاهب املوجودة ، األحكام 
يزل باب االجتهاد مفتوحا عندهم  إال أن فريقا من املسلمني وهم الشيعيون مل الكفاية

كما هو احلال يف بالد العجم وبالد عامل ، وفيهم اتهدون يف املسائل الشرعية ، آلن ا
   اه)  والعراق

حسما للفوضى الدينية ص  قال الشيخ  حممد احلامد يف كتابه لزوم اتباع مذاهب األئمةو 
أن االجتهاد والذي علينا علمه والعمل به هو ما قرره فقهاؤنا رمحهم اهللا من (  : ٩

سنة من اهلجرة وليس هذا حجرا على  ٤٠٠املطلق يف األحكام ممنوع بعد أن مضت 
فضل اهللا تعاىل أن مينحه ناسا من متأخري هذه األمة مثل ما منح ناسا من متقدميها كال 

ه ال حجر على فضل ربنا سبحانه ولكن لئال يدعي االجتهاد من ليس من أهله فنقع فإن
  كاليت وقعت يف األمم قبلنا يف فوضى دينية واسعة 

من ذلك رأى العلماء األتقياء إقفال هذا الباب إشفاقا على هذه األمة أن تقع يف اخللط 
  اه ) تهدين واخلبط باتباعها أدعياء االجتهاد الذين ليس  هلم مؤهالت ا

                                                
 ) غريهم وتقليد : ( كذا يف األصل ولعله   ١٠
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 ( : ٧٣السنن ص  إلعالء الفقهية املقدمة وهو فقهال علوميف  فوائد يف الكريانوي وقال 
شرعية  مسألة على االستقراء و التتبع وليست االجتهاد فمبين انقطاعمسألة  وأما

   من اجلهاالت عليهاواردة يف الكتاب والسنة ال نفيا وال إثباتا فاالعتراض 
االجتهاد أنه  يدعيتهاد مل ينقطع بعد فهو ال يستلزم أن يسلم لكل من ولو سلم أن االج

فال وبعد  وإالله األحوال ووجدت فيه شرائط يسلم له ذلك  تنعم إن شهد. جمتهد 
  . التسليم ال يلزم واحدا أن يقلده 

 أدى إليه اجتهاده وال ميكن له إلزام أحد تقليده ال مبانعم يكون له أن جيتهد لنفسه ويعمل 
ودعوته الناس إىل مذهبه مناقض له أشد املخالفة  وخمالفاسيما إذا كان منكرا للتقليد 

  اه )  !فكيف يصح دعوته للناس إىل تقليد نفسه ؟ التقليدملذهبه ألن مذهبه حرمة 
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  : الثاين  الفصل

  التقليدالتمذهب و
  :وفيه مباحث 

  لغري اتهد قليد الت التمذهب على مشروعية اإلمجاع: املبحث األول 
  اعتراضات املعترضني على التمذهب والتقليد : املبحث الثاين  
  مذهب لزومحكم : املبحث الثالث 
  املرء عن مذهبه خروج: املبحث الثالث 
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  التمذهب والتقليد: الفصل الثاين 
  مشروعية التمذهب والتقليد لغري اتهد:املبحث األول 

  
ومل خيالف ، التقليد يف الفروع ملن مل يكن أهال لالجتهاد أمجع أهل العلم على مشروعية 

وكذلك خالف ابن حزم رمحه اهللا وهو أيضا ينحا منحى ، يف ذلك إال بعض املعتزلة 
وأدلة من أجاز ذلك مبسوطة يف كتب األصول وبعضها ، املعتزلة يف باب الصفات اإلهلية 

  مذكور ضمن كالم أهل العلم اآليت 
أهل العلم يف مشروعية التقليد والتمذهب ملن مل يكن جمتهدا ونقلهم وإليك بعض أقوال 

  :اإلمجاع على ذلك ضمن الفروع التالية 
  

  من أقوال احلنفية يف ذلك: الفرع األول 
  

 ) غري اتهد املطلق يلزمه( :مسألة ( : ٤٥٩/ ٣قال ابن أمري احلاج يف التقرير والتحبري 
أو بعض العلوم كالفرائض  تهدا يف بعض مسائل الفقهالتقليد وإن كان جم ( عند اجلمهور

  لالجتهاد ) على القول بالتجزي
 وهو متعلق بالتقليد ) فيما ال يقدر عليه ( ملا تقدم أن عليه األكثرين ووجهه ) وهو احلق( 
أي نفي  ) على نفيه ( أي ويلزمه التقليد فيما يقدر عليه وفيما ال يقدر عليه)  ومطلقا ( 

  تجزيالقول بال
 ) يف العامل بشرط تبيني صحة مستنده ( أي وقال بعض املعتزلة إمنا يلزم التقليد ) وقيل (

  اه )  له تقليده مل جيز لو مل يبينها له ) وإال ( أي اتهد له
َفاْسَأُلوا َأْھَل  [ قوله تعاىل)  لنا عموم( : ٤٥٩/ ٣قال ابن أمري احلاج يف التدليل لذلك و

عاميا صرفا كان أو عاملا  ) فيمن ال يعلم(  }٧:األنبیاء{] ُكْنُتْم َلا َتْعَلُموَنالذِّْكِر ِإْن 
أي األمر  ) وفيما ال يعلم لتعلقه ( لزمه معرفته ببعض العلوم غري عامل حبكم مسألة

فكلما حتقق عدم العلم حتقق وجوب السؤال فيلزمه العموم  ) بعلة عدم العلم ( بالسؤال
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ري عامل ذه املسألة فيجب عليه فيها السؤال والدليل على العلية أن فيما ال يعلم وهذا غ
  الشرط اللغوي يف السببية أغلب ويستعمل يف الشرط الذي مل يبق للمسبب سواه

هلم يف ذلك وشاع  ) بال إبداء مستند ( املفتني)  وأيضا مل يزل املستفتون يتبعون(  
  اه ) على جواز إتباع العامل اتهد  عليهم فكان إمجاعا سكوتيا)  وال نكري(  وذاع

هذه املذاهب األربعة املدونة  إن(  : ١/١٢٣اهللا البالغة  حجةوقال ويل اهللا الدهلوي يف 
اجتمعت األمة أو من يعتد به منها على جواز تقليدها إىل يومنا هذا ويف ذلك  قداحملررة 

 وأشربتا اهلمم جدا هفياأليام اليت قصرت ال سيما يف هذه  ما ال خيفى املصاحلمن 
  النفوس اهلوى وأعجب كل ذي رأي برأيه 

التقليد حرام وال حيل ألحد أن يأخذ بقول أحد غري : حزم حيث قال  ابنذهب إليه  فما
إمنا يتم فيمن له ضرب من االجتهاد ولو يف ... برهان  بال اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسول

  اه )  مسألة واحدة

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٠٢

  قوال املالكية يف ذلكمن أ:الفرع الثاين 
  

جيب على العوام تقليد : قال ابن القصار قال مالك (  : ١/١٤٠يف الذخرية للقرايف 
اتهدين يف األحكام وجيب عليهم االجتهاد يف أعيان اتهدين كما جيب على 

وقال ، وهو قول مجهور العلماء خالفا ملعتزلة بغداد ،  اتهدين االجتهاد يف أعيان األدلة
  اه ) جيوز يف مسائل االجتهاد فقط  : اجلبائي 

التقليد هو األخذ بقول الغري من ) فرع (  :١/٣٠مواهب اجلليل وقال اإلمام احلطاب يف 
والذي عليه اجلمهور أنه جيب على من ليس فيه أهلية االجتهاد أن ، غري معرفة دليله 

  .يقلد أحد األئمة اتهدين سواء كان عاملا أو ليس بعامل 
  اه ) ألن له صالحية أخذ احلكم من الدليل ؛ ال يقلد العامل وإن مل يكن جمتهدا : وقيل 

وقد أمجع أهل السنة على وجوب (  :١/٩٠وقال الشيخ عليش يف فتح العلي املالك 
حسبما يف الديباج لإلمام ابن فرحون رمحه اهللا  التقليد على من ليس فيه أهلية االجتهاد

حىت صار معلوما من الدين للشيخ اللقاين وغريمها وشاع ذلك  تعاىل وعمدة املريد
  اه ) . بالضرورة

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٠٣

  
  من أقوال الشافعية يف ذلك: الفرع الثالث 

  
   :   للعلماء العامي تقليد مسألة(  :١/٣٧٢ املستصفىقال اإلمام الغزايل يف 

 يف النظر هميلزم:  القدرية من قوم وقال،  العلماء واتباع االستفتاء عليه جيب العامي
  : مبسلكني باطل وهذا،  املعصوم اإلمام واتباع الدليل

 االجتهاد درجة بنيل يأمروم وال العوام يفتون كانوا فإم  الصحابة إمجاع:  أحدمها 
  ... وعوامهم علمائهم من والتواتر الضرورة على معلوم وذلك
 رتبة طلب وتكليفه،  حكامباأل مكلف العامي أن على منعقد اإلمجاع إن : الثاين املسلك
 ويؤدي والصنائع احلرف وتتعطل والنسل احلرث ينقطع أن إىل يؤدي ألنه حمال االجتهاد

 املعايش طلب إىل العلماء يرد وذلك العلم بطلب حبملتهم الناس اشتغل لو الدنيا خراب إىل
  اه ) وإذا العامل وخراب العلماء إهالك إىل بل العلم اندراس إىل ويؤدي
 اإلحكاميف التدليل على ذلك من النص واإلمجاع والعقل يف كتابه  آلمدياإلمام ا وقال
   :  واملعقول واإلمجاع النص عليه ويدل( : ٣/٢٣٤
 } ٧:األنبیاء{] َفاْسَأُلوا َأْھَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم َلا َتْعَلُموَن [ تعاىل فقوله : النص أما 

 وإذا...  يعلم ال ما كل عن السؤال يف عاما يكون أن وجيب املخاطبني لكل عام وهو
 اجلواز)  فاسألوا(  قوله درجات فأدىن مبعلوم ليس ما كل ويف األشخاص يف عاما كان
   اخلصوم مذهب خالف وهو
 املخالفني حدوث قبل والتابعني الصحابة زمن يف العامة تزل مل أنه فهو:  اإلمجاع وأما

 سؤاهلم إجابة إىل يبادرون منهم والعلماء الشرعية كاماألح يف ويتبعوم اتهدين يستفتون
 جواز على إمجاعا فكان نكري غري من ذلك عن ينهوم وال الدليل ذكر إىل إشارة غري من

   مطلقا للمجتهد العامي اتباع
 ال أن إما فرعية حادثة به حدثت إذا االجتهاد أهلية له ليس من أن فهو:  املعقول وأما
 بالنظر فإما بشيء متعبدا كان وإن الفريقني من اإلمجاع خالف وهو بشيء متعبدا يكون
 اخللق حق ويف حقه يف يفضي مما ذلك ألن ممتنع األول بالتقليد أو للحكم املثبت الدليل يف
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 وخراب واحلرف الصنائع وتعطيل املعايش عن واالشتغال احلوادث أدلة يف النظر إىل أمجع
  اه) ... رأسا والتقليد االجتهاد عورف والنسل احلرث وتعطيل الدنيا

، وعامي ، جمتهد : والناس فيه ثالثة ضروب (  : ٨/٣٣٣البحر احمليط وقال الزركشي يف 
  .وعامل مل يبلغ رتبة االجتهاد 

وجيب عليه التقليد يف ، واجلمهور على أنه جيوز له االستفتاء : العامي الصرف : أحدها 
وحكى ابن ، ا عنده من العلوم ال تؤدي إىل اجتهاد وال ينفعه م، فروع الشريعة مجيعها 
وأم املرادون ،  ومل خيتلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، عبد الرب فيه اإلمجاع 

   } ٧:األنبیاء{] َفاْسَأُلوا َأْھَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم َلا َتْعَلُموَن [ :بقوله 
نقل لك من ال علم له ، من تقليد غريه يف القبلة  وأمجعوا على أن األعمى ال بد له: قال 

  . انتهى . وال بغريه مبعىن ما يدين به 
جيب عليه الوقوف على : وقالوا ، كالتقليد يف األصول ، ومنع منه بعض معتزلة بغداد 

  ...إال لتنبيهه على أصوهلا ، وال يرجع إىل العامل ، طريق احلكم وعلته 
فاختار ابن : بعض العلوم املعتربة ومل يبلغ رتبة االجتهاد العامل الذي حصل : الثاين 

ال جيوز ذلك : وقال قوم . لعجزه عن االجتهاد ، احلاجب وغريه أنه كالعامي الصرف 
وجييء عليه . ألن صالحية معرفة األحكام خبالف غريه ، وجيب عليه معرفة احلكم بطريقه 

  .األوىل  اخلالف السابق عن اجلبائي واألستاذ هنا من باب
فإم مل ، وما أطلقوه من إحلاقه هنا بالعامي فيه نظر  ال سيما أتباع املذاهب املتبحرين 

لسنا : وقد سبق قول الشيخ أيب علي وغريه من أصحابنا . ينصبوا أنفسهم نصبة املقلدين 
  مقلدين للشافعي 

ال ميكن أن يكون و. إذ ال يقلد جمتهد جمتهدا ، وكذلك اإلشكال يف إحلاقهم باتهدين 
  . ألنه ليس لنا سوى حالتني . واسطة بينهما 
أما كوم جمتهدين .  واملختار أم جمتهدون ملتزمون أن ال حيدثوا مذهبا: قال ابن املنري 

وأما كوم ملتزمني أن ال حيدثوا مذهبا فألن إحداث مذهب . فألن األوصاف قائمة م 
، مباينة لسائر قواعد املتقدمني متعذر الوجود  زائد حبيث يكون لفروعه أصول وقواعد

إذا ظهر ، نعم ال ميتنع عليهم تقليد إمام يف قاعدة ، الستيعاب املتقدمني  سائر األساليب 
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، لكن وقوع ذلك مستبعد ، له صحة مذهب غري إمامه يف واقعة مل جيز له أن يقلد إمامه 
  اه ) . لكمال نظر من قبله 
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  ١٠٦

  ال احلنابلة يف ذلكمن أقو:الفرع الرابع 
  

فهو جائز : وأما التقليد يف الفروع ( :  ٣٨٣/ ١روضة الناظر يف املوفق ابن قدامة قال 
وألن اتهد يف الفروع إما مصيب وإما خمطىء مثاب ،  إمجاعا فكانت احلجة فيه اإلمجاع

  . بل وجب على العامي ذلكغري مأثوم خبالف ما ذكرناه فلهذا جاز التقليد فيها 
وهو باطل ذهب بعض القدرية إىل أن العامة يلزمهم النظر يف الدليل يف الفروع أيضا و

فإم كانوا يفتون العامة وال يأمروم بنيل درجة االجتهاد وذلك معلوم بإمجاع الصحابة 
  بالضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم

جتهاد يؤدي إىل وألن اإلمجاع منعقد على تكليف العامي األحكام وتكليفه رتبة اال
  انقطاع احلرث والنسل وتعطيل احلرف والصنائع فيؤدي إىل خراب الدنيا

مث ماذا يصنع العامي إذا نزلت به حادثة إن مل يثبت هلا حكم إىل أن يبلغ رتبة االجتهاد 
فإىل مىت يصري جمتهدا ولعله ال يبلغ ذلك أبدا فتضيع األحكام فلم يبق إال سؤال العلماء 

َفاْسَأُلوا َأْھَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم َلا  [  تعاىل بسؤال العلماء يف قوله تعاىل وقد أمر اهللا
  اه } ٧:األنبیاء{] َتْعَلُموَن

فمن ترجح عنده تقليد (  : ٢٠/٢٩٢جمموع الفتاوى وقال اإلمام  ابن تيمية كما يف 
أمحد مل ينكر الشافعي مل ينكر على من ترجح عنده تقليد مالك ومن ترجح عنده تقليد 

  اه) على من ترجح عنده تقليد الشافعى وحنو ذلك 
أنه سبحانه ذم من أعرض عما ... ( : ١/٤٥٢ابن القيم يف إعالم املوقعني تلميذه وقال 

أنزله إىل تقليد اآلباء ، وهذا القدر من التقليد هو مما اتفق السلف واألئمة األربعة على ذمه 
ده يف اتباع ما أنزل اهللا وخفي عليه بعضه فقلد فيه من وأما تقليد من بذل جهوحترميه ، 

، كما سيأيت بيانه عند ذكر  هو أعلم منه فهذا حممود غري مذموم ، ومأجور غري مأزور
  اه )  . والسائغ إن شاء اهللا التقليد الواجب
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لعلك الحظت يف كالم األئمة السابقني أم يستدلون على جواز التقليد والتمذهب بأدلة 
االستدالل  إن:  فإن قال املعترض، أن كثريا من هؤالء األئمة مقرون بأم مقلدون  مع

  ؟م مقلدون وهم االستدالل على جواز التقليد هل ساغمن شأن اتهد فكيف 
(  :بعد إيراد ذلك االعتراض  ٦٥ص  فقهال علومفوائد يف  يف الكريانوي قال: فاجلواب 
أنا إن مل : بيل إرخاء العنان وااراة مع اخلصم واحلاصل ق مناستداللنا  أن: عنه  واجلواب

فال كالم وإن كنا من أهل االستدالل فالدليل دال على وجوب  االستداللنكن من أهل 
  ثابت على كال التقديرين وكالمكم ساقط على كليهما فاندفع اإليراد فمدعاناالتقليد 
دالل فكيف توجبون علينا االجتهاد إن مل نكن من أهل االست: ونقول  نعارضكمأن  ولنا

أهله فكيف تنكرون علينا االستدالل ؟ فإنكاركم علينا يبطل عليكم  من؟ وإن كنا 
  مذهبكم 

للمذهب وبني االستدالل على املذهب واملقلد أهل لألول وليس  االستداللفرق بني  مث
ذهب خمالفة له االستدالل للمذهب موافقة لإلمام واالستدالل على امل ألنبأهل للثاين 
وليس بأهل للمخالفة ألن يف املخالفة ختطئة للمجتهد واملقلد ال يقدر  للموافقةواملقلد أهل 

   التخطئةعلى 
  للمذهب ختطئة ملن خالفه من اتهدين  استداللهيف : قلت  فإن
الطعن عنه ال ختطئة من  ودفعألن منشأ االستدالل هو االعتذار عن اإلمام  كال : قلنا

مبناف للتقليد بل املنايف له  ليسوبينهما بون بعيد كما ال خيفى مث نفس االستدالل  خالفه
يستلزم احلجية ألنه لو ترجح  الهو كون استدالله حجة موجبة للعمل ونفس االستدالل 

لعدم حجية استدالله ولو  املذهبعنده مذهب املخالف من حيث الدليل ال يلزمه ترك 
  اه)  ترك املذهب فاعرف ذلك  كان استدالله حجة وجب عليه
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  مرتبة االتباع: الفرع اخلامس 

  
هناك مرتبة وسط بني االجتهاد والتقليد وهي مرتبة االتباع فالناس بالنسبة : قد يقال 

  لذلك ثالثة أصناف وليسوا صنفني فقط 
صاحب هذه املرتبة إما أن يكون نظره واستدالله معتربا أو يكون قاصرا عن : فيقال 
فال اإلمام الشاطيب  ،فإن كان معتربا  فهو جمتهد وإن كان غري معترب فهو مقلد : تبار االع
  : ثالثة أمور أحد من خيلو ال بأحكامها املكلف فإذا(  : ٢٣٤٢ االعتصاميف 

  ... فيها اجتهاده إليه أداه ما فحكمه فيها جمتهدا يكون أن : أحدها
 يقوده قائد من له بد فال مجلة احلاكم مالعل من خليا صرفا مقلدا يكون أن : والثاىن
 بالعلم عامل هو حيث من إال به يقتدى ال أنه ومعلوم به يقتدى وعامل عليه حيكم وحاكم
   احلاكم
 فهمه ويصلح وموقعه الدليل يفهم لكنه اتهدين مبلغ بالغ غري يكون أن : والثالث
 ونظره ترجيحه يعترب أن إما : خيلو فال وحنوه املناط حتقيق فيه املعتربة باملرجحات للترجيح

 احلاكم للعلم تابع هو إمنا واتهد الوجه ذلك يف اتهد مثل صار اعتربناه فإن:  ال أو
   كذلك يشبهه فالذي شطره متوجه حنوه ناظر
 جهة من اتهد اتبع إمنا والعامي العامي درجة إىل رجوعه من بد فال نعتربه مل وإن
   اه)   مرتلته نزل من فكذلك احلاكم العلم صوب إىل توجهه

 نإو االجتهاد أهلية له ليس ومن العامي(  :٣/٢٣٤ اإلحكاميف آلمدي وقال اإلمام ا
 بفتواه واألخذ اتهدين قول اتباع يلزمه االجتهاد يف املعتربة العلوم لبعض حمصال كان
   األصوليني من احملققني عند

 صحة له يتبني أن بعد اال ذلك جيوز ال:  وقالوا البغداديني معتزلة بعض ذلك من ومنع 
 كالعبادات غريها دون االجتهاد مسائل يف ذلك أباح أنه اجلبائي عن ونقل بدليله اجتهاده
  اه )   األول املذهب هو إمنا واملختار ،  اخلمس
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أو ، املراد بالعامي غري اتهد   :نقول (  :١٠/١١٠ ويف حاشية الشرواين على التحفة
غري اتهدين من العلماء مثل العامي يف ذلك كما صرح به احمللي يف شرح مجع : ل نقو

  اه )  ا ه سم.  اجلوامع
بعضهم هل جيوز التقليد مطلقا ) ل أوس(  :١/٩٠فتح العلي املالك وقال الشيخ عليش يف 

   :أو فيه تفصيل ؟ فأجاب الفقيه الصاحل أبو عبد اهللا حممد بن يوسف السنوسي مبا نصه 
  :اعلم أن الناس باعتبار التقليد يف األحكام الشرعية أربعة أقسام 

وعامل مل ، وجمتهد تيسر عليه النظر إال أنه مل ينظر ، جمتهد اجتهد حىت ظن أن احلكم كذا 
يبلغ درجة االجتهاد وال يقدر على االستبداد بالنظر لنفسه إال أنه إذا بينت له أدلة األقوال 

  :وعامي حمض ، املرجوح  فهم الراجح منها من
  . أما اتهد الذي ظن احلكم باجتهاده فال خفاء أن التقليد يف حقه حمرم  -    

فاألكثر على حترمي التقليد  وأما اتهد الذي هو بصفات االجتهاد إال أنه مل ينظر -
  يف حقه لتمكنه من االجتهاد 

فإنه يلزمهما تقليد اتهد وأما العامل الذي مل يصل رتبة االجتهاد والعامي احملض  -
 ) } ٧:األنبیاء{] َفاْسَأُلوا َأْھَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم َلا َتْعَلُموَن [ لقوله تعاىل 

 اه
  
العامي يلزمه  : من قوهلم -بالعامي فيما سبق ذكره  من ذلك نعلم أن مقصود اجلمهورو

ه ليس هناك مرتبة امسها م أيضا أنلونع، هو من ليس مبجتهد ولو كان عاملا  - أن يقلد 
  مرتبة االتباع بل إما جمتهد وإما مقلد مث اتهدون ال يستوون وكذا املقلدون 
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  األئمة واملصلحون والقادة على مر الزمان متمذهبون: الفرع السادس 

  
الناظر يف التاريخ اإلسالمي جيد أن األئمة واملصلحني والقادة على مر الزمان من بعد 

فدونك كتب التاريخ ، ذهب األربعة كلهم متمذهبون ولكن من غري تعصب استقرار امل
فتلك طبقات احلنفية وتلك ، والتراجم والسري تعرف ذلك ودونك أيضا كتب الطبقات 
  طبقات املالكية وتلك طبقات الشافعية وتلك طبقات احلنابلة 

  : فعلى سبيل املثال من أهل احلديث  
عالئي وابن بلبان واملتقي اهلندي واملباركفوري الطحاوي والزيلعي والعيين وال -

  والعظيم آباديب واللكنوي والكاندهلوي وغريهم من احلنفية 
ابن عبد الرب والقاضي عياض وابن املنري وابن بطال وابن العريب والزرقاين وغريهم  -

 من املالكية 
والبيهقي  وابن خزمية والدارقطين واحلاكم)  ١١( وزرعة وابن أيب حامت والترمذي بأ -

والروياين واخلطيب البغدادي وابن عساكر وابن الصالح والنووي والعراقي وابن 
 مجاعة وابن حجر والسخاوي والسيوطي واملناوي وغريهم من الشافعية 

                                                
 : ١/٥٨ فيض الباريب املسمى صحيح البخاريشرحه على حممد أنور الكشمريي يف  شيخال قال ١١ 

اعلم أنَّ البخاري جمتهد ال ريب فيه ، وما اشتهر أنه شافعي فلموافقته إياه يف املسائل املشهورة ، ( 
؛  تالمذة احلميدي ال ينفعوإال فموافقته لإلمام األعظم ليس أقل مما وافق فيه الشافعي، وكونه من 

ألنه من تالمذة إسحاق بن راهويه أيضاً وهو حنفي، فَعده شافعياً باعتبار الطبقة ليس بأوىل من عده 
  . حنفياً

والنسائي وأبو داود . وأما الترمذي فهو شافعي املذهب مل يخالفه صراحة إال يف مسئلة اِإليراد 
وأما مسلم وابن ماجه فال يعلَم . مية، وزعم آخرون أما شافعيانحنبليان صرح به احلافظ ابن تي

  اه ) مذهبهما 
أما البخاري فانه وان : (  ٨٦وخالفه يف بعض ذلك ويل اهللا الدهلوي يف كتابه اإلنصاف فقال ص 

به  كان منتسبا إىل الشافعي موافقا له يف كثري من الفقه فقد خالفه أيضا يف كثري ولذلك اليعد ما تفرد
   من مذهب الشافعي
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وأبو داود والنسائي واخلالل وعبد اهللا بن أمحد وابن اجلوزي واملقادسة وابن  -
 رجب وابن عبد اهلادي وغريهم من احلنابلة 

  : أهل التفسري وعلوم القرآن  وخذ علي سبيل املثال من 
   النسفي واآللوسي وغريهم من احلنفية اجلصاص و -
 وابن العريب والقرطيب وابن عاشور وغريهم من املالكية  -
 والبغوي وابن كثري واجلالالن والبيضاوي والزركشي وغريهم من الشافعية  -
  وابن اجلوزي وابن القيم وغريهم من احلنابلة -

  :وخذ على سبيل املثال أهل األصول 
  فابن اهلمام وابن أمري احلاج والسرخسي والبزدوي والشاشي وغريهم من احلنفية  -
 وابن احلاجب والقرايف والشاطيب وابن العريب وغريهم من املالكية  -
واجلويين وحجة اإلسالم واآلمدي والرازي والشريازي وابن السبكي واجلالل  -

 م األنصاري وغريهم من الشافعية احمللي وشيخ اإلسال
 وابن قدامة وابن النجار الفتوحي وابن تيمية وابن القيم وغريهم من احلنابلة  -

وجدنا الباجي وابن عبد السالم والنووي وغريهم من :  مث إذا نظرنا إىل املصلحني
  املتمذهبني 

ر وعبد القادر وجدنا صالح الدين وحممد الفاتح وعمر املختا :وإذا نظرنا إىل القادة 
  اجلزائري وشامل الشيشاين وغريهم كلهم من املتمذهبني 

وكانت الدول اإلسالمية كل دولة منها تتخذ مذهبا رمسيا للدولة من غري تعصب ضد بقية 
املذاهب وكذلك كان القضاة فكانت كل بلد فيها أربعة قضاة حبسب املذاهب وكذا 

  املفتني يف كل بعد أربعة حبسب املذاهب 

                                                                                                                                       
وأما أبو داود والترمذي فهما جمتهدان منتسبان إىل أمحد وإسحاق وكذلك ابن ماجة والدرامي فيما 

  نرى واهللا أعلم
وأما مسلم والعباس األصم جامع مسند الشافعي والذين ذكرناهم بعده فهم متفردون ملذهب الشافعي 

  اه )  يناضلون دونه
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ذا نظرنا إىل أهل العربية وأهل التاريخ والسري وأهل السلوك ومن تكلم يف العقائد وإ
  وغريها من العلوم وجدناهم متمذهبني 

قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب كما ، لدعوة النجدية كانوا متمذهبني بل حىت أصحاب ا
 احلمد فنحن وهللا(  : ١/٥٧وهو يف الدرر السنية أيضا   ٣٩يف رسائله الشخصية ص 

ومن البهتان الذي أشاع  على مذهب اإلمام أمحد بن حنبلغري مبتدعني )  ١٢ (متبعني 
ومثله قال ابنه عبداهللا كما يف الدرر ،اه )  ين ادعي االجتهاد وال أتبع األئمةأ  ءاألعدا
   ١/٢٢٧السنية 

مبذهب وإذا أردنا أن نعد من بعد استقرار املذاهب األربعة من األعالم من مل يتمذهب 
 منها ملا استطعنا أن نتجاوز عدد أصابع اليد 

                                                
  متبعون  كذا يف األصل والصواب  ١٢
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  االعتراضات على التقليد والتمذهب واجلواب عنها: املبحث الثاين 

  
هناك اعتراضات يتمسك ا من ينهي غري اتهد عن التقليد والتمذهب وسنحاول أن 

  :ية نعرج على بعضها ونذكر جواب من جييز التقليد عنها وذلك ضمن الفروع التال
  

  ) :أن الدليل هو الكتاب والسنة وليس كالم األئمة ( اعتراض : الفرع األول 
  :يقول املعترضون على التقليد والتمذهب 

قال اهللا وقال رسوله وتقولون لنا قال أبو حنيفة قال مالك قال الشافعي : حنن نقول لكم 
ارة من السماء أقول يوشك أن ترتل عليكم حج( أما مسعتم قول أبن عباس ... قال أمحد 

الدليل هو الكتاب والسنة  ..) قال أبو بكر قال عمر : لكم قال رسول اهللا وتقولون يل 
  وليس كالم األئمة

  :وأجاب من جييز التقليد والتمذهب عن هذا االعتراض من وجوه 
  ى املعترضحجة علهو يف احلقيقة  ابن عباسأن أثر : الوجه األول 

عن بن أيب : ( كالتايل  ١/١١رواه الطرباين يف األوسط كما  مهتماف األثر لمكال ي هألن
يا بن عباس طاملا أضللت  : أنه أتى بن عباس فقال:  مليكة األعمى عن عروة بن الزبري 

الناس قال وما ذاك يا عرية قال الرجل خيرج حمرما حبج أو عمرة فإذا طاف زعمت أنه قد 
فقال أمها وحيك آثر عندك أم ما يف كتاب حل فقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عن ذلك 

مها كانا أعلم بكتاب اهللا وما : فقال عروة ، اهللا وما سن رسول اهللا يف أصحابه ويف أمته 
قال اهليثمي يف اه )  فخصمه عروة : قال بن أيب مليكة، سن رسول اهللا مين ومنك 

  وإسناده حسن:  ٣/٥٢٧امع  
عن بن أيب مليكة قال قال عروة البن  ( : ولفظه ٢٥٢/ ١ورواه أمحد يف مسند أمحد 

حىت مىت تضل الناس يا بن عباس قال ما ذاك يا عرية قال تأمرنا بالعمرة يف أشهر :  عباس 
  قد فعلها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : احلج وقد ى أبو بكر وعمر فقال بن عباس 

   اه)  وسلم واعلم به منك كانا مها أتبع لرسول اهللا صلى اهللا عليه:فقال عروة 
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  :أن القول بأن الدليل هو الكتاب والسنة فقط فيه قصور : الوجه الثاين
قال الشوكاين يف ما يتوصل بصحيح النظر فيه إىل مطلوب خربي : إذا أن الدليل هو 

والدليل ما ميكن التوصل بصحيح النظر فيه إىل مطلوب (  :٢١إرشاد الفحول ص 
  اه) خربي 

أي  ) شرعا ( أي الدليل ) وهو ( : ١٦لنجار الفتوحي يف الكوكب املنري صوقال ابن ا
أي ) ميكن التوصل بصحيح النظر ( أي الشيء الذي ) ما ( يف اصطالح علماء الشريعة 

  اه) إىل مطلوب  خربي ( أي يف ذلك الشيء ) فيه ( بالنظر الصحيح 
كثرية جدا منها القرآن والسنة ومنها وعليه فالدليل ليس هو الكتاب والسنة فقط بل األدلة 

اإلمجاع والقياس وهذا األربعة جممع عليها عند من يعتد به يف اإلمجاع وهناك أدلة خمتلف 
فيها بني األئمة كقول الصحايب وشرع من قبلنا والعرف واالستصالح واالستحسان 

  واالستصحاب ووو إخل 
القرآن والسنة حمصورة وما يتعلق منها بل إن أكثر األدلة استعماال هو القياس ألن نصوص 

  أما املسائل واحلوادث فهي كثرية جدا ال حصر هلا ، باألحكام قليل 
  :أن الكتاب والسنة ليس فيها أحكام باملعىن االصطالحي : الوجه الثالث 

نعم هناك أحكام )  ١٣( وإمنا يف الكتاب والسنة نصوص يستنبط منها اتهد األحكام 
حرمت عليكم امليتة والدم وحلم ( آية : من النادرة يف الكتاب والسنة مثل  نادرة بل أندر

أحل لكم ( وآية ... )حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ( وآية ... ) اخلرتير 
  ... )صيد البحر وطعامه 

وقد يوجد يف الكتاب والسنة ما ظاهره أنه حكم شرعي حبسب االصطالح مع أنه ليس 
مع أن ) كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها : ( من القران :  كذلك مثال ذلك

  األشياء املذكورة قبل ذلك هي من احملرمات وليست من املكروهات بل من الكبائر 
فالوجوب هنا ليس ) غسل يوم اجلمعة واجب على كل حمتلم ( حديث : ومن السنة 

  ذاهب األربعةالوجوب االصطالحي بل املراد واجب أدبا ال حكما وعلى ذلك امل
                                                

التكليفية من وجوب واستحباب وإباحة وكراهة : املقصود باألحكام هو األحكام الشرعية    ١٣
  إخل ... والوضعية من شرط وسبب ومانع ، وحترمي 
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  ١١٥

فهو الذي ، إذن اتهد هو الذي يستخرج األحكام من الكتاب والسنة وغريها من األدلة 
... يعلم مثال هل األمر يف الدليل املعني للوجوب أم لالستحباب أم لإلرشاد أم لإلباحة أم 

باب أو ؟ وهو الذي يعلم هل الديل الفالين يفيد التحرمي أو الكراهة أو اإلباحة أو االستح
  ؟  وهكذا فقس ... الوجوب 

  :األئمة ليسوا قسيما للكتاب والسنة بل مقربون : الوجه الرابع 
الذي يظهر من كالم املعترض أنه جيعل اتهد قسيما للكتاب والسنة وكأن أمامنا خيارين 

  هو أقوال األئمة : والثاين ، هو الكتاب والسنة : األول :  متناقضني
ن أقوال األئمة هي عبارة عن فهوم للكتاب والسنة فهي يف احلقيقة وليس األمر كذلك أل

 ٤/٢٤٤ املوافقات تقريب للكتاب والسنة لألمة وليست قسيما هلا قال اإلمام الشاطيب يف
   أمور ذلك على والدليل وسلم عليه اهللا صلى النيب مقام األمة يف قائم املفيت(  :
 يورثوا مل األنبياء وأن األنبياء ورثة العلماء نأ : ( احلديث يف الشرعي النقل:  أحدها 

َفَلْوَلا َنَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة  [ ( العلماء يف وقال)  ... العلم ورثوا وإمنا درمها وال دينارا
 وأشباه اآلية} ١٢٢:التوبة{]  ِمْنُھْم َطاِئَفٌة ِلَیَتَفقَُّھوا ِفي الدِّیِن َوِلُیْنِذُروا َقْوَمُھْم

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

 صاحبها عن منقول إما الشريعة من يبلغه ما ألن وجه من شارع املفيت أن:  والثالث
 مقامه قائما فيه يكون:  والثاين،  مبلغا فيه يكون:  فاألول : املنقول من مستنبط وإما
 األحكام إنشاء للمجتهد كان فإذا للشارع هو إمنا األحكام نشاءوإ،  األحكام إنشاء يف

 ما وفق على والعمل اتباعه واجب شارع الوجه هذا من فهو واجتهاده نظره حبسب
  ... قاله

 نظره حبسب املكلفني أفعال على للشريعة وموقع كالنيب اهللا عن خمرب فاملفيت اجلملة وعلى 
 طاعتهم وقرنت األمر أوىل مسوا ولذلك كالنيب اخلالفة مبنشور األمة يف أمره ونافذ كالنيب
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن َآَمُنوا َأِطیُعوا اَهللا َوَأِطیُعوا [ تعاىل قوله يف ورسوله اهللا بطاعة

  اه  ) كثرية املعىن هذا على واألدلة}  ٥٩:النساء{]  الرَُّسوَل َوُأوِلي اَألْمِر ِمْنُكْم
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أعظم من ذلك وهو أن فتاوى اتهدين بالنسبة لغري ما ىل بل ذهب اإلمام الشاطيب إ
 املوافقاتاتهدين كاألدلة الشرعية يف األخذ ا والعمل على وفقها قال رمحه اهللا يف 

 اتهدين إىل بالنسبة الشرعية كاألدلة العوام إىل بالنسبة اتهدين فتاوي ( : ٤/٢٩٢
 يستفيدون ال كانوا إذ سواء وعدمها املقلدين إىل ةبالنسب األدلة وجود أن : عليه والدليل
 قال وقد البتة هلم ذلك جيوز وال شأم من واالستنباط األدلة يف النظر فليس شيئا منها
  }٧:األنبیاء{] َفاْسَأُلوا َأْھَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم َلا َتْعَلُموَن [:  تعاىل
 على الدين أحكام يف مرجعه وإليهم ذكرال أهل سؤال إال له يصح فال عامل غري واملقلد

   الشارع مقام قائمة وأقواهلم الشارع مقام له القائمون إذا فهم اإلطالق
 إال تكليف ال إذ الدليل لعدم مساو فذلك التكليف يسقط املفيت فقد كان إذا فإنه وأيضا 

 يف مفت يوجد مل إذا فكذلك به التكليف سقط العمل على دليل يوجد مل فإذا بدليل
   اه)  أعلم واهللا العامي دليل اتهد قول أن فثبت به مكلف غري فهو العمل

التحليل والتحرمي  أنوسر ذلك (  : ١/١٢٤حجة اهللا البالغة  وقال ويل اهللا الدهلوي يف
ال يؤاخذ به فيكون هذا  أويؤاخذ به  الفالينعبارة عن تكوين نافذ يف امللكوت أن الشيء  

  خذة وتركها سببا للمؤا التكوين
وأما نسبة التحليل والتحرمي  غريهوهذا من صفات اهللا املختصة به جل جمده ال توجد يف 

وأما نسبتها  وحترميهأن قوله أمارة قطعية لتحليل اهللا  فبمعىنإىل النيب صلى اهللا عليه وسلم  
أو استنباط  الشارعإىل اتهدين من أمته فبمعىن روايتهم ذلك عن الشرع من نص 

  اه)  عىن ذلك من كالمهم
مجيع ما استنبطه اتهدون معدود : قال ابن حزم (  :١/١٦ويف امليزان الكربى للشعراين 

من الشريعة وإن خفي دليله على العوام ومن أنكر ذلك فقد نسب األئمة إىل اخلطأ 
  اه ) وأم يشرعون ما مل يأذن به اهللا وذلك ضالل من قائله عن الطريق 

  
كما قلتم فكيف ال  األمرإن كان  : قال املعترض فإن :للتمذهب والتقليد  ونقال ايز

  بعد ظهور قول اهللا والرسول على خالفه ؟ اإلمام تتركون قول

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١١٧

بعد إيراد ذلك االعتراض  ٣٠ص  فقهال علوم فوائد يفكتابه الكريانوي يف  قال :فاجلواب 
أنا نرجح قول اإلمام على قول اهللا  ظنكم الفاسد واعتقادكم الباطل منشأهذا هو :  قلنا :

ليس كذلك وحقيقة األمر أن ظهور قول اهللا ورسوله على خالف  األمرورسوله مع أن 
:  والثاين، ذلك قول اهللا والرسول  أنأن يعلم :  أحدمها:أمرين  علىقول اإلمام موقوف 

  أنه خمالف لقول اإلمام  يعلمأن 
على االستدالل واملقلد إما  موقوفألن هذا العلم  وال علم عند املقلد بأحد هذين األمرين

شرعا كاستدالل من استدل على  لالعتبارال يقدر عليه أصال أو يكون استدالله غري قابل 
  وجوب الغسل على املشجوج بآية التيمم 

فكيف ميكن له أن حيكم على اتهد بأنه خالف حكم اهللا ورسوله  كذلككان األمر  وإذا
  فكيف يترك قوله للمخالفة ؟ ذلكمل ميكن  وإذا باجتهاد نفسه ؟

املقلد قول اإلمام للحديث وغريه ليس ألن قول اإلمام راجح عنده  تركأن عدم  فاحلاصل
حاشاه من ذلك بل ألجل أنه مل يثبت عنده خمالفة اإلمام هللا  والرسولعلى قول اهللا 

  والرسول 
نعله بأن  معناوالعلماء اآلخرون  املخالفة بنفسه فنحن هوكان ال يعلم  إن: قلت  فإن

  أمامه خالف احلديث 
القول باالستدالل فهو ليس بأهل لالستدالل وال يعتمد على  هذاصدقكم يف  إن:  قلنا

  ؟  بالتصديقصحة استدالله فكيف 
يكون مقلدا لكم وليس أحد التقليدين أوىل من اآلخر فكيف  حجةصدقكم بدون  وإن

  اه ) ىل تقليدكم فانكشف غبار الطعن واللجاج وهللا احلمد إ ويرجعيترك تقليده السابق 
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  )ترك اإلمام ظاهر احلديث ( اعتراض :الفرع الثاين 
  

  :يقول املعترضون عن التمذهب والتقليد  
إننا جند أصحاب املذاهب خيالفون بعض اآليات واألحاديث وقد تكون أدلتهم ضعيفة 

  هب مل تنب على الكتاب والسنة فيما يذهبون إليه مما يدل على أن املذا
  : وأجاب ايزون للتقليد والتمذهب 

عد منها ، بأن هناك أسبابا شرعية قد جتعل اإلمام أو أصحابه يتركون ظاهر آية أو حديث 
  اإلمام ابن تيمية عشرة يف كتابه رفع املالم عن األئمة األعالم 

  :من أسباب ترك اإلمام ظاهر حديث ما 
  :٢٠/٢٣٢كتابه املذكور وهو ضمن جمموع الفتاوي رمحه اهللا يف  يقول ابن تيمية

وليعلم أنه ليس أحد من األئمة املقبولني عند األمة قبوال عاما يتعمد خمالفة رسول اهللا ( 
صلى اهللا عليه وسلم يف شيء من سنته دقيق وال جليل فام متفقون اتفاقا يقينيا على 

ن الناس يؤخذ من قوله ويترك إال رسول اهللا وجوب اتباع الرسول وعلى أن كل أحد م
ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح خبالفه فالبد له من عذر ىف تركه 

  :ومجيع األعذار ثالثة أصناف   ،
عدم اعتقاده إرادة : والثاين ،  قاله صلى اهللا عليه وسلم عدم اعتقاده أن النيب  :أحدها  

وهذه األصناف ، اعتقاده أن ذلك احلكم منسوخ : والثالث ، تلك املسألة بذلك القول 
  :الثالثة تتفرع إىل أسباب متعددة 

أن ال يكون احلديث قد بلغه ومن مل يبلغه احلديث مل يكلف أن يكون  :السبب األول 
عاملا مبوجبه وإذا مل يكن قد بلغه وقد قال يف تلك القضية مبوجب ظاهر آية أو حديث 

اس أو موجب استصحاب فقد يوافق ذلك احلديث تارة وخيالفه أخرى آخر أو مبوجب قي
...  

أن يكون احلديث قد بلغه لكنه مل يثبت عنده إما ألن حمدثه أو حمدث  :السبب الثاين 
حمدثه أو غريه من رجال اإلسناد جمهول عنده أو متهم أو سيئ احلفظ وإما ألنه مل يبلغه 

يث مع أن ذلك احلديث قد رواه الثقات لغريه مسندا بل منقطعا أو مل يضبط لفظ احلد
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بإسناد متصل بأن يكون غريه يعلم من اهول عنده الثقة أو يكون قد رواه غري أولئك 
اروحني عنده أو قد اتصل من غري اجلهة املنقطعة وقد ضبط ألفاظ احلديث بعض احملدثني 

  ...حتها احلفاظ أو لتلك الرواية من الشواهد واملتابعات ما يبني ص
اعتقاد ضعف احلديث باجتهاد قد خالفه فيه غريه مع قطع النظر عن   :السبب الثالث 

طريق آخر سواء كان الصواب معه أو مع غريه أو معهما عند من يقول كل جمتهد مصيب 
  : ولذلك أسباب 

منها أن يكون احملدث باحلديث يعتقده أحدمها ضعيفا ويعتقده اآلخر ثقة ومعرفة الرجال 
لم واسع م قد يكون املصيب من يعتقد ضعفه الطالعه على سبب جارح وقد يكون ع

الصواب مع اآلخر ملعرفته أن ذلك السبب غري جارح إما ألن جنسه غري جارح أو ألنه 
كان له فيه عذر مينع اجلرح وهذا باب واسع وللعلماء بالرجال وأحواهلم يف ذلك من 

  ...سائر أهل العلم يف علومهم اإلمجاع واالختالف مثل ما لغريهم من 
اشتراطه يف خرب الواحد العدل احلافظ شروطا خيالفه فيها غريه مثل  :السبب الرابع 

اشتراط بعضهم عرض احلديث على الكتاب والسنة واشتراط بعضهم أن يكون احملدث 
فقيها إذا خالف قياس األصول واشتراط بعضهم انتشار احلديث وظهوره إذا كان فيما تعم 

  به البلوى إىل غري ذلك مما هو معروف يف مواضعه 
  ...أن يكون احلديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه  :السبب اخلامس  

عدم معرفته بداللة احلديث تارة لكون اللفظ الذي يف احلديث غريبا  :السبب السادس 
 غري ذلك من عنده مثل لفظ املزابنة واحملاقلة واملخابرة واملالمسة واملنابذة والغرر إىل

  ...الكلمات الغريبة اليت قد خيتلف العلماء يف تفسريها 
اعتقاده أن ال داللة يف احلديث والفرق بني هذا وبني الذي قبله أن  :السبب السابع 

األول مل يعرف جهة الداللة والثاين عرف جهة الداللة لكن اعتقد أا ليست داللة 
لك الداللة سواء كانت يف نفس األمر صوابا صحيحة بان يكون له من األصول ما يرد ت

أو خطأ مثل أن يعتقد أن العام املخصوص ليس حبجة وان املفهوم ليس حبجة وان العموم 
الوارد على سبب مقصور على سببه أو أن األمر ارد ال يقتضي الوجوب أو ال يقتضي 

تنفي ذواا وال مجيع  الفور أو أن املعرف بالالم ال عموم له أو أن األفعال املنفية ال
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أحكامها أو أن املقتضى ال عموم له فال يدعى العموم يف املضمرات واملعاين إىل غري ذلك 
  ... مما يتسع القول فيه فان شطر أصول الفقه تدخل مسائل اخلالف منه يف هذا القسم 

مثل اعتقاده أن تلك الداللة قد عارضها ما دل على أا ليست مرادة  :السبب الثامن 
معارضة العام خباص أو املطلق مبقيد أو األمر املطلق مبا ينفي الوجوب أو احلقيقة مبا يدل 

وهو باب واسع أيضا فان تعارض دالالت األقوال  ،على ااز إىل أنواع املعارضات 
  ...وترجيح بعضها على بعض حبر خضم 

و نسخه أو تأويله إن اعتقاده أن احلديث معارض مبا يدل على ضعفه أ :السبب التاسع  
كان قابال للتأويل مبا يصلح أن يكون معارضا باالتفاق مثل آية أو حديث آخر أو مثل 

  ...إمجاع 
معارضته مبا يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله ما ال يعتقده غريه أو  :السبب العاشر 

  ...جنسه معارض أو ال يكون يف احلقيقة معارضا راجحا 
ظاهرة وىف كثري من األحاديث جيوز أن يكون للعامل حجة يف ترك  فهذه األسباب العشرة

العمل باحلديث مل نطلع حنن عليها فان مدارك العلم واسعة ومل نطلع حنن على مجيع ما 
يف بواطن العلماء والعامل قد يبدي حجته وقد ال يبديها وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد ال 

  اه )  ...جه وقد ال ندركه إذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاوتبلغ 
وينبغي التنبه إىل أمر مهم وهو أن ضعف الدليل :  وقال ايزون للتمذهب والتقليد

  : املعني ال يدل على ضعف املدلول املعني 
ألن القاعدة يف )  ١٤( فضعف دليل املقلد ال يدل بالضرورة على ضعف مذهب اإلمام  

لى ضعف املدلول املعني الحتمال وجود أدلة أن ضعف الدليل املعني ال يدل ع: ذلك هي 
أن يعلم أن ضعف أدلة  ينبغي(  : ٦ ص فقهال علومالكريانوي يف فوائد يف  قالأخرى 

أن يكون ذلك لقصور  ميكناملقلدين وأجوبتهم ليس دليال على ضعف مذهب اإلمام ألنه 

                                                
فدليل املذهب ال بد أن يكون ، هناك فرق بنب دليل املذهب وما ميكن أن يستدل به للمذهب    ١٤

يصح مثال أن يستدل باملرسل ملذهب أيب حنيفة ومالك وأمحد جاريا على أصوله وقواعده وضوابطه ف
ألن املرسل عندهم حجة وال يصح أن يستدل باملرسل ملذهب الشافعي ألنه ال حيتج به إال بشروط 

  وهكذا فقس 
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ن يعتقد بضعف أدلة أ ينبغيأفهام املقلدين وعدم وصوهلم إىل كنه قول اإلمام ومأخذه فال 
مذهب اإلمام بل ينبغي أن يطلب له دليل أو جواب آخر وال  ضعفاملقلدين وأجوبتهم  

توهم ضعف املذهب ألن حكم الضعف على مذهب اتهد من شأن  رديترك التقليد 
  اه) اتهد دون املقلد 

م أكثر مما عند إن ما عند املتأخرين من العلو :فإن قال املعترضون : قال ايزون و 
املتقدمني ألن العلوم قد دونت اآلن ومل تكن قد دونت من قبل فلذا قد نكون حنن أعلم 

  من األئمة ببعض األحاديث والعلوم 
 :حيث قال  ٢٠/٢٣٩  يف رفع املالم ضمن فتاويهما قاله اإلمام ابن تيمية  :فاجلواب هو 

فليس كل ما يف الكتب ] املدونة الكتب  أي[ احنصار حديث رسول اهللا فيها ولو فرض ( 
يعلمه العامل وال يكاد ذلك حيصل ألحد بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثرية وهو ال 

  حييط مبا فيها 
بل الذين كانوا قبل مجع هذه الدواوين كانوا أعلم  بالسنة من املتأخرين بكثري ألن 

أو بإسناد منقطع أو ال يبلغنا كثريا مما بلغهم وصح عندهم قد ال يبلغنا إال عن جمهول 
فكانت دواوينهم صدورهم اليت حتوي أضعاف ما يف الدواوين وهذا أمر ال . بالكلية 

  اه ) يشك فيه  من علم القضية 
فيجب أن يعتقد أنه ليس (  : ٤٠وقال اإلمام ابن رجب يف كتابه فضل علم السلف ص 
  .  ليس كذلك كل من كثر بسطة للقول وكالمه يف العلم كان أعلم ممن

وقد ابتلينا جبهلة من الناس يعتقدون يف بعض من توسع يف القول من املتأخرين انه أعلم 
فمنهم من يظن يف شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم . ممن تقدم

  . ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء املشهورين املتبوعني ، لكثرة بيانه ومقاله
ه ما قبله ألن هؤالء الفقهاء املشهورين املتبوعني أكثر قوال ممن كان قبلهم وهذا يلزم من

فإذا كان من بعدهم أعلم منهم التساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قوال بطريق 
كالثوري واألوزاعي والليث وابن املبارك وطبقتهم وممن قبلهم من التابعني . األوىل

  . والصحابة أيضاً
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م أقل كالماً ممن جاء بعدهم وهذا تنقص عظيم بالسلف الصاحل وإساءة فإن هؤالء كله
  اه )  ظن م ونسبته هلم إىل اجلهل وقصور العلم وال حول وال قوة إال باللَه

ويف كالمهم يف ذلك كفاية وزيادة فال يوجد يف كالم من بعدهم من (  : ٤٢وقال ص 
رة وال يوجد يف كالم من بعدهم حق إال وهو يف كالمهم موجود بأوجز لفظ وأخصر عبا

من باطل إال ويف كالمهم ما يبني بطالنه ملن فهمه وتأمله ويوجد يف كالمهم من املعاين 
فمن مل يأخذ العلم من . به إليه من بعدهم وال يلم  يال يهتد البديعة واملآخذ الدقيقة ما

  اه )  ن تأخر عنهمكالمهم فاته ذلك اخلري كله مع ما يقع يف كثري من الباطل متابعة مل
قال ، وهذه حادثة حصلت لإلمامني اجلويين والبيهقي يتنب لنا فيها بركة علم األوائل 

 - اجلويين–كان الشيخ أبو حممد : (  ٧٦/  ٥يف طبقات الشافعية الكربى التاج السبكي 
عزم فيه على عدم التقيد باملذهب وأنه يقف على مورد قد شرع يف كتاب مساه احمليط 

   اديث ال يعدوها ويتجنب جانب العصبية للمذاهباألح
فانتقد عليه أوهاما حديثية وبني أن فوقع إىل احلافظ أيب بكر البيهقي منه ثالثة أجزاء 

الشافعي  أي[ رضي اهللا تعاىل عنه وأن رغبته  اآلخذ باحلديث الواقف عنده هو الشافعي
لل فيها يعرفها من يتقن صناعة عن األحاديث اليت أوردها الشيخ أبو حممد إمنا هي لع ]

  احملدثني 
هذه بركة العلم ودعا للبيهقي وترك إمتام : قال فلما وصلت الرسالة إىل الشيخ أيب حممد 

  اه )  التصنيف
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  )إذا صح احلديث فهو مذهيب ( اعتراض : الفرع الثالث 

  
لنهي عن تقليدهم  إن األئمة اتهدين ورد عنهم ا: قال املعترضون على التقليد والتمذهب 

إذا صح احلديث فهو مذهيب ( : وورد عن كل من األئمة األربعة رضي اهللا عنهم أنه قال 
 (  

أن هذه العبارة فيها مسألتان مهمتان قل من يتنبه هلما  : اجلواب عن ذلك: قال ايزون 
  :يبني ذلك السؤال التايل ، 

أي إذا وجدمت حديثا ) :  إذا صح احلديث فهو مذهيب( د اإلمام بقوله وهل مقص -
  صحيحا يدل على حكم فانسبوه إيل فهو مذهيب ؟ 

إذا وجدمت حديثا صحيحا يدل على حكم خيالف قويل فخذوا به : أم مقصوده  -
  الكلمة حمتملة لألمرين ودعوا قويل وال تقلدوين يف ذلك ؟

  :بتعبري آخر ولعله اآلن قد بانت لنا املسألتان ومها 
املقلد إلمام حديثا صحيحا يدل على حكم فهل له أن ينسبه إىل ذلك إذا وجد :  األوىل

إذا صح احلديث فهو مذهيب وقد صح احلديث ؟ : اإلمام فيقول هو مذهب فالن ألنه قال 
  وهل ذلك لكل مقلد لذلك اإلمام 

إذا وجد املقلد إلمام حديثا ظاهره خيالف مذهبه فهل يأخذ بظاهر احلديث :  والثانية هي
  باملذهب ؟   أم يأخذ

  :لنأخذ هاتني املسألتني بشي من التفصيل 
  

  نسبة ظاهر احلديث ملذهب اإلمام: املسألة األوىل 
ال شك أن األئمة كانوا حريصني على عدم خمالفة احلديث وال شك أيضا أن األئمة قد 
خيفى عليهم شيء من احلديث ولذا قالوا ألصحام تلك املقولة حىت يدعوا جماال 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٢٤

لكن ذلك ليس لكل من ، )  ١٥( م يف تصحيح مذاهبهم عند وجود اخلطأ ألصحا
ينتسب إىل مذهب من املذاهب بل لذلك شروط عسرة ومواصفات دقيقة تأهله ألن يفعل 

  :ذلك ومن هذه الشروط 
أن يكون ذلك من متأهل له وهو اتهد يف املذهب وقد تقدم وصف أصحاب  -

  هذه املرتبة يف فصل املراتب 
وهذا ، مل يقف على هذا احلديث أو مل يعلم صحته مام على ظنه أن اإل أن يغلب -

كلها وحنوها من كتب أصحابه اآلخذين عنه  مامإمنا يكون بعد مطالعة كتب اإل
 وما أشبهها

أن يكون استدالله باحلديث وفقا ألصول اإلمام يف االستدالل فال يستدل حبديث  -
االحتجاج باملرسل إال بشروط مرسل وهو شافعي ألن مذهب الشافعي هو عدم 

خبالف األئمة الثالثة فيحتجون به دون تلك الشروط كما هو مقرر يف كتب 
 أصول احلديث وأصول الفقه 

فقد يكون هلذا احلديث عند اإلمام ما يعارضه ويقدم  ال بد من انتفاء املعارض  -
 عليه 

حد من جمتهدي أل د ذلك مبا إذا وافق قوالً يف املذهبيتقيزاد بعضهم شرطا وهو  -
  املذهب غري صاحب املذهب 

                                                
يف املذهب غري ويرجحون يعتمدون  يف كل مذهب أحياناولذا جتد أن أصحاب اإلمام املتأهلني    ١٥

 ىوالعمل عل( :  ٥٠/ ١قال ابن حجر اهليتمي رمحه اهللا تعاىل يف حتفة احملتاج  قول اإلمام أحيانا 
وعرب بعضهم بنيف وثالثني مسألة يأيت بيان كثري منها ، مذهب الشافعي اجلديد إال يف حنو عشرين 

وأنه لنحو صحة احلديث به عمال مبا تواتر عن وصية الشافعي أنه إذا صح احلديث من غري معارض 
  اه )  به فهو مذه

 اهللا عليه وسلم الشافعي بىن مذهبه بناء حمكما على كتاب اهللا وسنة رسوله صلى( : وقال أبو شامة 
والنظر الصحيح الراجع إليهما إال أنه ليس مبعصوم من النسيان فأحالنا بصريح قوله على أن ما صح 

وص له وصحح األصحاب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم هو قوله ومجيع ذلك مذهبه منه ما هو منص
   ١٢٨ص ...) معىن قول اإلمام املطليب ( اه انظر كتاب التقي السبكي  ) خالفه لنص آخر له 
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  :وإليك بعض أقوال أهل العلم يف ذلك ضمن املطالب التالية 
  

  :من أقوال احلنفية يف ذلك : املطلب األول 
وال خيفى أن ذلك ملن كان (  : ٦٨/  ١ دين يف حاشيته على الدر املختارقال ابن عاب

فإذا نظر أهل املذهب يف الدليل ،  اأهال للنظر يف النصوص ومعرفة حمكمها من منسوخه
إذ ال شك أنه لو ، وعملوا به صح نسبته إىل املذهب لكونه صادرا بإذن صاحب املذهب 

ولذا رد احملقق ابن اهلمام على بعض ؛ علم ضعف دليله رجع عنه واتبع الدليل األقوى 
  اه ) دليله  املشايخ حيث أفتوا بقول اإلمامني بأنه ال يعدل عن قول اإلمام إال لضعف

د ذلك مبا إذا وافق قوالً يتقيينبغي  :أقول أيضاَ و(  :٢٤ ص رسم املفيترسالته  وقال يف
ألن  ،إذ مل يأذنوا يف االجتهاد فيما خرج عن املذهب مما اتفق عليه أئمتنا، يف املذهب

  اه)  بهفالظاهر أم رأوا دليالً أرجح مما رآه حىت مل يعملوا  ،اجتهادهم أقوى من اجتهاده 
  

  :من أقوال املالكية يف ذلك :املطلب الثاين 
قد اعتمد كثري من فقهاء الشافعية على : (  ٤٥٠ص  تنقيحال كما يف شرح قال القرايف

، فإنه ال بد من انتفاء املعارض ، وهو غلط  -إذا صح احلديث فهو مذهيب  –هذا 
: حىت حيسن أن يقال ،  عةوالعلم بعدم املعارض يتوقف على من له أهلية استقراء الشري

فهذا القائل من فال عربة به ، ال معارض هلذا احلديث أما استقراء غري اتهد املطلق 
لكنه ليس الشافعية ينبغي أن حيصل لنفسه أهلية االستقراء قبل أن يصرح ذه الفتيا 

  اه ) كذلك فهو خمطئ يف هذا القول 
ىن قول اإلمام املطليب إذا صح احلديث فهو مع( كتابه يف  ١٤٣قال تقي الدين السبكي ص 

  اه ) وهذا الكالم الذي قاله القرايف قاله مجاعة غريه  ( : )  مذهيب
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  :من أقوال الشافعية  يف ذلك :املطلب الثالث 
روينا عن الشافعي رضي اهللا عنه أنه ( :   ١/٥٣يت واملستفيت فقال ابن الصالح يف أدب امل

خالف سنة رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  فقولوا بسنة  إذا وجدمت يف كتايب : قال
  . رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم ودعوا ما قلته 

وهذا وما هو يف معناه مشهور عنه فعمل بذلك كثري من أئمة أصحابنا وكان من ظفر 
منهم مبسألة فيها حديث ومذهب الشافعي خالفه عمل باحلديث وأفىت به قائال مذهب 

ومنه ما نقل عن الشافعي رضي اهللا ، ومل يتفق ذلك إال نادرا ما وافق احلديث الشافعي 
   ... عنه فيه قول على وفق احلديث

 مبا يراه حجة من احلديث بالعملوليس هذا باهلني فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل 
تركه الشافعي عمدا على علم وفيمن سلك هذا املسلك من الشافعيني من عمل حبديث 

  ...كأيب الوليد موسى بن أيب اجلارود  بصحته ملانع يتحقق عليه وخفي على غريه منه
وقد صح حديث أفطر احلاجم واحملجوم فأنا أقول قال الشافعي أفطر : قال أبو الوليد  

على أيب الوليد ذلك من حيث أن الشافعي تركه مع صحته  دفر، احلاجم واحملجوم 
  اه )  اهللا عنه على ذلك وبينه رضي للكونه منسوخا عنده وقد دل

كان مجاعة من متقدمي أصحابنا إذا (  : ١/١٠٥مقدمة  اموع وقال اإلمام  النووي يف 
: وأفتوا به قائلني ، ومذهب الشافعي خالفه عملوا باحلديث ، رأوا مسألة فيها حديث 

ن الشافعي ومنه ما نقل ع، ومل يتفق ذلك إال نادرا ، مذهب الشافعي ما وافق احلديث 
  . فيه قول على وفق احلديث 

هذا مذهب : وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن كل واحد رأى حديثا صحيحا قال 
وإمنا هذا فيمن له رتبة االجتهاد يف املذهب على ما تقدم من ، الشافعي وعمل بظاهره 

مل يقف  - رمحه اهللا  -أن يغلب على ظنه أن الشافعي : وشرطه ، صفته أو قريب منه 
وهذا إمنا يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ، على هذا احلديث أو مل يعلم صحته 

وهذا شرط صعب قل من يتصف . وحنوها من كتب أصحابه اآلخذين عنه وما أشبهها 
   به
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ترك العمل بظاهر أحاديث كثرية  - رمحه اهللا  - ألن الشافعي ؛ وإمنا اشترطوا ما ذكرنا  
ن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو ختصيصها أو تأويلها أو لك، رآها وعلمها 

  اه ) حنو ذلك 
قل من يتصف به يف هذه  ولكن هلذا شرط(  : ٥١/  ١ وقال يف ذيب األمساء واللغات

  اه ) وقد أوضحته يف مقدمة شرح املهذب األزمان 
وهذا ( :  ١٠٧ ص...)  معىن قول اإلمام املطليب( يف كتابه تقي الدين السبكي وقال 

الذي قااله رضي اهللا تعاىل عنهما ليس ردا ملا قاله الشافعي وال لكونه فضيلة امتاز ا عن 
ولكنه تبيني لصعوبة هذا املقام حىت ال يغتر به كل أحد واالفتاء يف الدين كله غريه 

الدليل عن األدلة الشرعية حىت ينشرح الصدر للعمل ب يبال بد من البحث والتنقكذلك 
) مع ذلك ينبغي احلرص عليه وطلبه فهو صعب وليس باهلني كما قااله الذي حيصل عليه 

   اه
كل ما صح عن الرسول ودل على حكم ال نص للشافعي على : (وقال اإلمام أبو شامة 

أما ما له نص على خالفه . خالفه فهو مذهبه ال شك فيه أخذا من قوله ومما أمر به 
  :فقسمان 
ا مل يكن بلغه فيه احلديث فهذا كالقسم األول يترك نصه ويصار إىل احلديث م: أحدمها 

وهو مذهبه هذا إذا وضحت داللة احلديث على ذلك احلكم أما إذا خفيت وأمكن اجلمع 
  .وترتيل احلديث على قوله فال 

أن يكون قد بلغه احلديث وعرف ثبوته وأوله وتكلم عليه فينظر كالمه فإن : والثاين 
نقال اه ...)  هرا متوجها ال دفع له مل خيالف ومحل احلديث على محله هو عليهكان ظا

   ١٢٩ص ... )معىن قول اإلمام املطليب ( عن كتاب السبكي 
يعين رفع  –والصواب إثباته : قال بن دقيق العيد (  : ٢/٢٢٣البن حجر  الباري فتحويف 

إذا صح : لشافعي لكونه قال وأما كونه مذهبا ل -األيدي عند الرفع من التشهد األول
  احلديث فهو مذهىب ففيه نظر انتهى 
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ووجه النظر أن حمل العمل ذه الوصية ما إذا عرف أن احلديث مل : قال ابن حجر 
يطلع عليه الشافعي أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه من الوجوه فال 

  اه ) واألمر هنا حمتمل 
  

  :ال احلنابلة يف ذلك من أقو:املطلب  الرابع 
مذهبه ما دل عليه احلديث ال قوله املخالف ( ... :  ٣٨الفتوى قال ابن محدان يف صفة 

  له فيجوز الفتوى للحديث على أنه مذهبه 
حىت ينظر هل له معارض أو ناسخ أم وليس لكل فقيه أن يعمل مبا رآه حجة من احلديث 

الشافعي العمل باحلديث عمدا ألنه وقد ترك ، ال أو يسأل من يعرف ذلك ويعرف به 
   عنده منسوخ ملا بينه
هل تعرف سنة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف احلالل واحلرام : وقد قيل البن خزمية 

   اه ) ال  : قال؟ مل يودعها الشافعي كتابه 
  

  :ترك املقلد مذهبه لظاهر حديث خيالف املذهب : املسألة الثانية 
  :ولذلك حالتان 

أن يبلغ ذلك املقلد رتبة االجتهاد يف تلك املسألة أو ذلك الباب فال خالف  :الة األوىل احل
أن الذي يتجزأ  مولكن قد تقد، يف أنه يعمل مبا أدى إليه اجتهاده بناء على جتزؤ االجتهاد 

  هو شروط إيقاع االجتهاد ال شروط اتهد يف نفسه 
يف تلك املسألة أو ذلك الباب فعليه أن يفتش يف  أال يبلغ رتبة االجتهاد: واحلالة الثانية 

جواب اإلمام واألصحاب عن ذلك احلديث فقد يكون منسوخا أو مؤوال أو مقيدا أو 
فإن وجد جوابا لإلمام فال يعمل ... خمصوصا أو ضعيفا أو معارضا مبا هو أقوى منه أو 
  :بظاهر احلديث وإن مل جيد جوابا فهنا وقع اخلالف 

  أهل العلم من يرى أنه يعمل بظاهراحلديث ويترك املذهب لبيان ضعفهفمن  -      
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ومن أهل العلم من يرى أنه يعمل باملذهب وال يعمل بظاهر احلديث ألنه ليس  -
ال بد أن اإلمام واألصحاب مل يتركوا العمل بظاهر احلديث إال و، أهال لالجتهاد 

 لتقليد وهم أهل لالجتهاد وهو وظيفته ا، ملسوغ وإن مل يعلمه 
  :تعرض اآلن بعض أقوهلم يف ذلك سولن
   

  :من أقوال احلنفية يف ذلك  :املطلب األول 
أنه قد يرجح القول : اإلمام العالئي  عن(  : ٣/٤٧٢والتحبري البن أمري احلاج  التقريريف 

  :   يف أحد صورتني باالنتقال
  ...   االحتياطبإذا كان مذهب غري إمامه يقتضي تشديدا عليه أو أخذ : إحدامها 
جيد يف  وملإذا رأى للقول املخالف ملذهب إمامه دليال صحيحا من احلديث  : والثانية

النيب صلى  باتباعمذهب إمامه جوابا قويا عنه وال معارضا راجحا عليه إذ املكلف مأمور 
ى حمافظة عل اتهديناهللا عليه وسلم فيما شرعه فال وجه ملنعه من تقليد من قال بذلك من 

  اه) مذهب التزام تقليده 
  ومل أقف على كالم للمالكية يف هذه املسألة 

  
  :من أقوال الشافعية يف ذلك :املطلب الثاين 

من وجد من الشافعيني حديثا خيالف ( :  ١/٥٨يت واملستفيت فقال ابن الصالح يف أدب امل
  : مذهبه نظر 

اب أو يف تلك املسألة على ما فإن كملت آالت االجتهاد فيه إما مطلقا وإما يف ذلك الب
  سبق بيانه كان له االستقالل بالعمل بذلك احلديث 

وإن مل تكمل آلته ووجد يف قلبه حزازة من خمالفة احلديث بعد أن حبث فلم جيد ملخالفيه 
فإن وجده فله أن ؟ هل عمل بذلك احلديث إمام مستقل : عنه جوابا شافيا فلينظر 

احلديث ويكون ذلك عذرا له يف ترك مذهب إمامه يف  يتمذهب مبذهبه يف العمل بذلك
  اه )  ذلك والعلم عند اهللا تبارك وتعاىل 
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وهذا : ( بعد إيراده لكالم ابن الصالح السابق   ١٠٥/ ١ قال النووي يف مقدمة اموع
  اه )  واهللا أعلم  ،الذي قاله حسن متعني 

أن ( ...  :هذه املسألة قال  يف شامة  أيبعن  ١٣٦ يف رسالته صنقل التقي السبكي و
احلديث وعرف ثبوته وأوله وتكلم عليه فينظر كالمه فإن ] أي األمام [ يكون قد بلغه 

كان ظاهرا متوجها ال دفع له مل خيالف وحمل احلديث على حوإن ... ، له هو عليه م
وال يتأتى  )...ودعوا ما قلت ( ري إىل احلديث ألن ذلك يتناوله قوله كان لكالمه مدفع ص

إذا : النهوض ذا إال من عامل معلوم االجتهاد وهو الذي خاطبه الشافعي بقوله 
فليس هذا لكل ، وجدمت حديث رسول اهللا على خالف قويل فخذوا به ودعوا ما قلت 

أحد فكم يف السنة من حديث صحيح العمل على خالفه إما إمجاعا وإما اختيارا ملانع منع 
  اه ) 

ملن هو أهل وال يسوغ عندي : (   ٦٨يف األجوبة املرضية ص ي العراق وقال أبو زرعة
للفهم ومعرفة صحيح احلديث من سقيمه والتمكن من علمي األصول والعربية ومعرفة 

إذا وجد حديثا صحيحا على خالف قول مقلده أن يترك  خالف السلف ومأخذهم
  اه) احلديث ويعمل بقول إمامه  

وسكت ابن ( :  ١٠٧ ص) معىن قول اإلمام املطليب ( كتابه  يفتقي الدين السبكي وقال 
... الصالح عن القسم اآلخر وهو أن ال جيد من يتمذهب مبذهبه يف العمل بذلك احلديث 

نفسه بني يدي النيب صلى اهللا عليه  اإلنسانوليفرض  !!! األوىل عندي اتباع احلديثو
وكل واحد مكلف حبسب !!!ال واهللا وسلم وقد مسع ذلك منه أيسعه التأخر عن العمل به 

  ...فهمه 
مطلوبة كمن مسعه من النيب صلى اهللا عليه وسلم  األمرإن املبادرة إىل امتثال : والذي أقوله 

والتخصيص والتقييد وعدم  التأويلواملبادرة إىل طلب وجوه ، ال رخصة له يف تركه 
رة إليه وميهل بقدر ما ينظر النسخ مطلوبة فال رخصة يف ارتكاب اهلوينا بل عليه املباد
وإال سينقضي العمر وال يعمل  غري مهمل وال مؤخر عن الوقت الذي يتعني فيه العمل

لعلم واملبالغة احبسب ما تصل إليه قدرته من واملكلف بذلك كل من هو من أهل العلم 
  .يف الطلب 
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ة ليس مما واشتراط رتبة االجتهاد الكامل والتوقف عن العمل حىت يصل إىل أقصى غاي
تقضيه سري السلف رضي اهللا عنهم وإذا كان ال بد من العمل فالعمل مبا اقتضاه احلديث 

، إذا كان املقلد من أهل الفهم أوىل من العمل مبا اقتضاه صاحب املذهب الذي يقلده 
  اه ) وأما العامي فال كالم معه إال  بأن يقال له هذا حكم اهللا أو هذا مذهب فالن 

  :م اإلمام تقي الدين رمحه اهللا مآخذ ولكن على كال
  : املأخذ األول

األوىل عندي اتباع و... أن ال جيد من يتمذهب مبذهبه يف العمل بذلك احلديث ( قوله  
اه فظاهره أنه يعمل باحلديث وإن مل يقل به إمام وهذا خمالف لإلمجاع !!! )  احلديث

ة من أنه ال جيوز العمل باحلديث الذي سيأيت ذكره يف فصل اخلروج عن املذاهب األربع
  به أومل يعمل به أحد من األئمة  لإذا أمجع أهل العلم على عدم العم

  : واملأخذ الثاين 
نفسه بني يدي النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد مسع ذلك منه  اإلنسانوليفرض  (: قوله 

لقارئ الكرمي إذا قلت وليعذرين اإلمام السبكي وا!!! ) أيسعه التأخر عن العمل به ال واهللا 
حيث ال مقارنة بني من جيد حديثا يف إن يف هذا الكالم سطحية عجيبة ال تليق باإلمام : 

فمن يسمعه من رسول صلى اهللا عليه وسلم العصور املتأخرة ومن يسمعه من رسول اهللا 
ال احتمال عنده لوجود ضعف يف احلديث أو نسخ أو ختصيص  صلى اهللا عليه وسلم اهللا 
  ...رض راجح أو اتقييد أو مع أو

  :واملأخذ الثالث 
لعلم احبسب ما تصل إليه قدرته من واملكلف بذلك كل من هو من أهل العلم ( قوله 

 يوذلك غري منضبط فمن هو من أهل العلم من حيق له ذلك وما ه)  واملبالغة يف الطلب
اهللا فقد أطلق عليه وهو من هو رمحه ، شروطه وصفاته ولعل اإلمام يقصد نفسه وأمثاله 

طائفة من أهل العلم رتبة االجتهاد املطلق املنتسب ومن أراد أن يعرف ما وصل إليه هذا 
  اإلمام من العلم فليقرأ ترمجته يف طبقات أبنه 

(  :  ١٣٦- ١٣٥/ ٢ ه قواعد بن عبد السالم يف العزوقريب من قول السبكي ما قاله 
ال  ثحبييقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه العجب العجيب أن الفقهاء املقلدين  ومن
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ملذهبه  الصحيحةجيد لضعفه مدفعا ومع هذا يقلده فيه ويترك من الكتاب والسنة واألقيسة 
بالتأويالت البعيدة  ويتأوهلمامجودا على تقليد إمامه بل يتحلل لدافع ظواهر الكتاب والسنة 

  ه دلالباطلة نضاال عن مق
خالف ما ظن نفسه عليه تعجب  يفلس فإذا ذكر ألحدهم جيتمعون يف اا رأيناهموقد 

إمامه حىت ظن أن احلق  تقليدغاية العجب من غري استرواح إىل دليل بل ملا ألفه من 
 ضٍمع هؤالء ضائع مف فالبحثمنحصر يف مذهب إمامه أوىل من تعجبه من مذهب غريه 

عن مذهب إمامه إذا ظهر  رجع أحداإىل التقاطع والتدابر من غري فائدة جيديها وما رأيت 
ترك البحث مع هؤالء الذين  فاألوىلر عليه مع علمه بضعفه وبعده حلق يف غريه بل يصله ا

وقف على دليل مل أقف عليه ومل  إماميإذا عجز أحدهم عن متشية مذهب إمامه قال لعل 
  أهتد إليه 

 الواضحيل يعلم املسكني أن هذا مقابل مبثله ويفضل خلصمه ما ذكره من الدل ومل 
ما ذكر  مثلالتقليد بصره حىت محله على  أعمىوالربهان الالئح فسبحان اهللا ما اكثر من 

  كان وعلى لسان من ظهر  أينماوفقنا اهللا ال تباع احلق 
إذا ظهر  احلقهذا من مناظرة السلف ومشاورم يف األحكام ومسارعتهم إىل اتباع  وأين 

قلت اللهم  إالرمحه اهللا انه قال ما ناظرت أحدا  على لسان اخلصم وقد نقل عن الشافعي
   اه)   اتبعتهاجر احلق على قلبه ولسانه فان كان احلق معي اتبعين وان كان احلق معه 

، لة موما ذُكر من املآخذ على كالم التقي السبكي جيري هنا على كالم العز يف اجل
  رحم اهللا اجلميع 

من قلد بعض األئمة مث ارتفع قليال  :مسألة (  : ٣٤٣/  ٨الزركشي يف البحر احمليط وقال 
، فإذا رأى حديثا حمتجا به خيالف رأي إمامه وقال به قوم ، إىل درجة الفهم واالستبصار 

  ...فهل له االجتهاد ؟ 
وكيفية استثمار ، ملعرفته بالقواعد ، إن كانت له قوة لالستنباط : قال ابن الزملكاين 
حبيث عرف ما يف املسألة من إمجاع أو  مث استقل باملنقول،  لة الشرعيةاألحكام من األد

فهذا هو اتهد ، ورجحان العمل ببعضها ، واألدلة  ومجع األحاديث اليت فيها، تالف اخ

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٣٣

وال يسوغ له ، واملتجه أنه جيب عليه العمل مبا قام عنده على الدليل ، يف اجلزئي 
  ....التقليد 

وفيه قصور عن مجيع أهلية ، بل له أهلية النظر والترجيح ، وأما من مل يبلغ هذه الدرجة 
، وعرف مذهب العلماء فيها ، ولكن مجع أدلة تلك املسائل كلها ، االجتهاد املشتركة 

وينبغي له ، ه التقليد بل جيوز ل، وال ذا الدليل ، هذا ال يتعني عليه العمل بقول إمامه ف
أو لوجود ، طالع إمامه عليه وتركه لعلة فيه إذا مل يعلم ااحلديث يف جانبه تقليد من 
  . أقوى منه 

ومل جيمع أدلة هذه ، أما إن كان قد مجع أهلية االجتهاد املشتركة بني مجيع املسائل 
  : بل رأى فيها حديثا يقوم مبثله احلجة فهذا له أحوال ، املسائل 
فإن كان ، خالفه  كمخالفة مالك لعمل أهل املدينة على، أن يعلم حجة إمامه  :أحدها 

  وإن مل يتعني ، وهو أوىل ، ممن يعتقد رجحان مذهب إمامه بطريقه فليعمل بقوله 
جيوز معها ، أن إلمامه أو ملن خالف العمل ذا احلديث أدلة ، أن يعلم إمجاال   :الثانية 

باحلديث وله تقليد القائل ، بل ال يترجح خمالفة إمامه ، فال يتعني عليه ، املخالفة أو يقوى 
  . من اتهدين 

ولكن جيوز أن ، أن ال يعلم احلجة املقتضية ملخالفة احلديث إمجاال وال تفصيال  :الثالثة 
وأن ال يكون لكونه مل جيمع أدلة تلك ، يكون للمخالف حجة تسوغ معها املخالفة 

رض احلديث من فإذا مل يتبني له ما يعا، فاألوىل ذا تتبع املآخذ ، املسألة نقال واستدالال 
وله البقاء على تقليد إمامه ، فالعمل باحلديث أوىل تقليدا ملن عمل به ، أدلة القرآن والسنة 

  اه) . 
ال ريب ان كل من أنس من نفسه فقها وسعة (  : ٨/٩٣وقال اإلمام الذهيب يف السري 

ذهب علم وحسن قصد فال يسعه االلتزام مبذهب واحد يف كل اقواله ألنه قد تربهن له م
الغري يف مسائل والح له الدليل وقامت عليه احلجة فال يقلد فيها امامه بل يعمل مبا تربهن 

أو  ال بالتشهي والغرض لكنه ال يفيت العامة اال مبذهب إمامهويقلد االمام اآلخر بالربهان 
  اه ) ليصمت فيما خفي عليه دليله 
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  :من أقوال احلنابلة يف ذلك:املطلب الثالث 
فإن (  :١٥ص رجب احلنبلي  يف كتابه الرد على من اتبع غري املذاهب األربعة قال ابن 

؟ فما تقولون يف ي اإلمام أمحد وغريه من األئمة عن تقليدهم وكتابة كالمهم : قيل 
. ال تكتب كالمي وال كالم فالن وفالن وتعلم كما تعلم كما تعلمنا : اإلمام أمحد  لوقو

   وهذا كثري موجود يف كالمهم
كان ينهى عن آراء الفقهاء واالشتغال ا  - رضي اهللا عنه - ال ريب أن اإلمام أمحد: قيل 

آثار الصحابة والتابعني دون كالم من بعدهم  ةبكتابيأمر حفظاً وفهماً وكتابة ودراسة ، و
وال ريب أن هذا ، ومعرفة صحة ذلك من سقمه واملأخوذ منه والقول الشاذ املطرح منه 

  هتمام به واالشتغال بتعلمه أوالً قبل غريه مما يتعني اال
فمن عرف ذلك وبلغ النهاية من معرفته كما أشار إليه اإلمام أمحد ، فقد صار علمه 

إمنا الكالم يف منع من مل  فهذا ال حجر عليه وال يتوجه الكالم فيه ،. قريباً من علم أمحد 
 ، كما هو ن هذا إال الرتر اليسرييبلغ هذه الغاية وال ارتقى إىل هذه النهاية وال فهم م

، مع دعوى كثري منهم بل هو حال أكثر الناس منذ أزمان  حال أهل هذا الزمان
  اه)  الوصول إىل الغايات واالنتهاء إىل النهايات وأكثرهم مل يرتقوا عن درجة البدايات 
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  )االختالف شر ( اعتراض : الفرع الرابع 
  :لتمذهب قال بعض املعترضني على التقليد وا
]  ِإلَّا َمْن َرِحَم َربَُّك َوَلا َیَزاُلوَن ُمْخَتِلِفیَن[ : إن االختالف شر واهللا تعاىل يقول

واألدلة الشرعية من القرآن والسنة ال تكاد حتصى يف النهي   } ١١٩ -١١٨ :ھود{
بدال من مجع األمة على قول واحد وهو القول الراجح فال بد من ،  فعن االختال
  ألمة وتفرقها إىل أربعة مذاهب أو أكثر تشتيت ا

  :اجلواب عن ذلك من وجوه : قال ايزون 
  :أنواع االختالف يف ذكر : الوجه األول 

  : منها ما هو شر ومنها ما هو خري إن االختالف ليس كله شر بل االختالف أنواع 
  :االختالف يف األصول والعقائد : النوع األول 

د فهذا شر وحرام بل ال بد من مجع األمة يف ذلك على قول ويسميه بعضهم اختالف تضا
وأصحابه  صلى اهللا عليه وسلم واحد وهو قول أهل السنة واجلماعة وما كان عليه النيب 

والسلف الصاحل واملراد بذلك أصول العقائد أما فروعها فقد اختلف فيها الصحابة 
  والسلف رضوان اهللا عليهم أمجعني 

  :  ختالف يف الفروع واألحكاماال :والنوع الثاين 
  :نوعان  وهو

  :اختالف غري معترب : االول 
وهو ما ينقض فيه االجتهاد وينقض فيه حكم القاضي وهو ما يسمى بزالت العلماء 

وشذوذام وهذا اخلالف نادر جدا يف األئمة وقد نبه األئمة من كل )  ١٦( ونوادرهم
ما خالف نصا أو  أن: ط يف ذلك هو والضاب، مذاهبهم  مذهب على تلك املسائل يف

كما ذكر ذلك كثري من  ،كان خالفا غري معترب  إمجاعا أو قياسا جليا أو القواعد العامة
  :منهم أهل العلم 

                                                
عن  حممد بن شعيب بن شابور يقول مسعت األوزاعي : (  ٢١١/ ١٠البيهقي يف سننه روى   ١٦

  اه) من أخذ بنوادر العلماء خرج من اإلسالم : يقول 
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كلُّ شيٍء أفىت فيه اتهد : تنبيه(  :قال حيث ١١٠- ٢/١٠٩القرايف يف الفروق  اإلمام
و النص أو القياس اجللي السامل عن فخرجت فتياه فيه على خالف اإلمجاع أو القواعد أ

فإنَّ هذا  .املعارض الراجح، ال جيوز ملقلِّده أن ينقله للناس وال يفيت به يف دين اهللا تعاىل 
احلكم لو حكَم به حاكم لنقضناه، وما ال نقره شرعاً بعد تقرره حبكم احلاكم أوىل أن ال 

  .شرعاً نقره شرعاً إذا مل يتأكد، وهذا مل يتأكد فال نقره
والفتيا بغري شرع حرام، فالفتيا ذا احلكم حرام، وإن كان اإلمام اتهد غري عاص به بل 

إذا  : (مثاباً عليه ؛ ألنه بذل جهده على حسب ما أمر به، وقد قال النيب عليه السالم
  ). اجتهد احلاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران

د مذاهبهم، فكلُّ ما وجدوه من هذا النوع حيرم فعلى هذا جيب على أهل العصر تفق
  عليهم الفتيا به، وال يعرى مذهب من املذاهب عنه، لكنه قد يقلُّ وقد يكثر 

غري أنه ال يقدر أن يعلم هذا يف مذهبه إال من عرف القواعد والقياس اجللي والنص 
  اه) بحر يف الفقه الصريح وعدم املعارض لذلك، وذلك يعتمد حتصيل أصول الفقه والت

إن تبني أنه خالف قطعيا كنص (  : ١١/١٥٠يف الروضة  حيث قال اإلمام النوويمنهم و
كتاب أو سنة متواترة أو إمجاع أو ظنا حمكما خبرب الواحد أو بالقياس اجللي فيلزمه نقض 

  اه) حكمه 
  : ١٧يف منظومته يف القواعد الفقهية ص حيث قال األهدل  ومنهم السيد

  وينقض القضاء يف           مواضع فأنقضه إن خيالف :ةخامت( 
  للنص أو امجاع أو قياس              غري خفي عند كل الناس 

  أو خالف القوعد الكلية              عن القرايف هذه حمكية 
  أو كان حكم ال دليل له             عليه فالسبكي أيضا نقله 

  ف للنص عند من عرف وما خالف شرط من وقف     خمال:قال 
  اه ) وخلف ما عليه قول  األربعة         كاخللف لإلمجاع فانقض مشرعه 

]: السبكي [ ويف قواعد التاج (  : ١٥٢قال اجلرهزي يف شرحه على منظومة األهدل ص 
إذا ضعف املدرك كان معدودا من اهلفوات والسقطات ال من اخلالفيات اتهدات ألنه ال 

لني اتهدين بل إىل أقواهلم يف مدركها قوة وضعفا ونعين بالقوة ما يوجب ينظر إىل القائ

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٣٧

وقوف الذهن عندها وتعلق ذي الفطنة بسبيلها ال انتهاض احلجة ا فإن احلجة لو 
  انتهضت ا ملا كنا خمالفني هلا 

إذا عرفت هذا فمن قوي مدركه وإن كان أدون اعتد به ومن ال فال وإن كان أرفع انتهى 
  مه كال

وقوة املدرك وضعفه مما ال ينتهي إىل اإلحاطة إىل األفراد ]: يعين التاج السبكي [ مث قال 
وقد يظهر الضعف أو القوة بأدىن تأمل وقد حيتاج إىل تأمل وفكر وال بد أن يقع هنا 

  اه ) خالف يف االعتداد به ناشئا عن أن املدرك قوي أو ضعيف 
  :اختالف معترب : والثاين 
صل يف االختالف يف الفروع واألحكام ويسميه البعض باختالف األفهام وهذا وهو األ

أخرج اخلطيب البغدادي االختالف ليس مذموما بل هو حممود وليس شرا بل رمحة فقد 
قال هارون الرشيد : من طريق إمساعيل بن أيب االد ، قال ، يف كتاب الرواة عن مالك 

كتب هذه الكتب ، ونفرقها يف آفاق اإلسالم ، لنحمل ملالك بن أنس ؛ يا أبا عبداهللا ، ن
  . عليها األمة 

، كل يتبع ما  إن اختالف العلماء رمحة من اهللا على هذه األمةيا أمري املؤمنني ، : قال 
  ٢انظر جزيل املواهب للسيوطي ص اه ) . صح عنده ، وكل على هدى ، وكل يريد اهللا 

اعلم أن اختالف املذاهب يف امللة نعمة كبرية ، (  :مث قال السيوطي بعد ذكره أثر مالك  
وفضيلة عظيمة ، وله سر لطيف أدركه العاملون ، وعمي عنه اجلاهلون ، حىت مسعت بعض 

  اه ) !  النيب جاء بشرع واحد ، فمن أين مذاهب أربعة ؟ : اجلهال يقول 
وأما النسبة :  الفروع الكالم على االختالف يف: ( وقال ابن قدامة يف خامتة ملعة االعتقاد 

إىل إمام يف الفروع كالطوائف األربع فليس مبذموم فإن االختالف يف الفروع رمحة 
واملختلفون فيه حممودون يف اختالفهم مثابون يف اجتهادهم واختالفهم رمحة واسعة 

  اه )  واتفاقهم حجة قاطعة
وال يزالون خمتلفني : أي قوله تعاىل [ وليس فيه(  : ٤/١٥٥وقال القرطيب يف تفسريه 

فإن ذلك ليس اختالفاً إذ االختالف ما يتعذر  دليل على حترمي االختالف يف الفروع ..]
معه االئتالف واجلمع ، وأما حكم مسائل االجتهاد فإن االختالف فيها بسبب استخراج 
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ومازالت الصحابة خيتلفون يف أحكام احلوادث ، وهم الفرائض ودقائق معاين الشرع ، 
)  ١٧( اختالف أميت رمحة : وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم .   لك متآلفونمع ذ

  اه ) وإمنا منع اهللا اختالفاً هو سبب الفساد 
وقد روى عن النيب : قال اخلطايب (  :٩٢-١١/٩١وقال النووي يف شرحه على مسلم 

: قال ، له فاستصوب عمر ما قا) اختالف أميت رمحة : ( صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
أحدمها مغموض عليه يف دينه وهو : وقد اعترض على حديث اختالف أميت رمحة رجالن 

عمرو بن حبر اجلاحظ واآلخر معروف بالسخف واخلالعة وهو إسحاق بن ابراهيم 
لو كان االختالف رمحة لكان االتفاق عذابا مث زعم أنه  :قال هو واجلاحظ ... املوصلي 

رمحة يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم خاصة فإذا اختلفوا سألوه إمنا كان اختالف األمة 
  فبني هلم 

أنه ال يلزم من كون الشيء رمحة أن يكون ضده  :واجلواب عن هذا االعتراض الفاسد 
َوِمْن َرْحَمِتِھ [ (عذابا وال يلتزم هذا ويذكره إال جاهل أو متجاهل وقد قال اهللا تعاىل  

                                                
رواه  البيهقي يف ) اختالف أميت رمحة ( حديث : (  ١/٦٩اصد احلسنة قال السخاوي يف املق  ١٧

املدخل من حديث سليمان بن أيب كرمية عن جويرب عن الضحاك عن ابن عباس قال قال رسول اهللا 
مهما أوتيتم من كتاب اهللا فالعمل به ال عذر ألحد يف تركه فإن مل يكن يف ( صلى اهللا عليه وسلم 
ماضية فإن مل تكن سنة مين فما قال أصحايب إن أصحايب مبرتلة النجوم يف السماء كتاب اهللا فسنة مين 

  ) فأميا أخذمت به اهتديتم واختالف أصحايب لكم رمحة 
ومن هذا الوجه أخرجه الطرباين والديلمي يف مسنده بلفظه سواء وجويرب ضعيف جدا والضحاك عن  

ة لنصر املقدسي مرفوعا من غري بيان لسنده ابن عباس منقطع  وقد عزاه الزركشي إىل كتاب احلج
اختالف ( وال صحابيه وكذا عزاه العراقي آلدم بن أيب اياس يف كتاب العلم واحلكم بدون بيان بلفظ 

  اه ) قال وهو مرسل ضعيف ) أصحايب رمحة ألميت 
ة والبيهقي رواه نصر املقدسي يف احلج: ( وقال املتقي اهلندي عن هذا احلديث يف كتابه كرت العمال 

يف رسالة األشعرية بغري سند وأورده احلليمي والقاضي حسني وإمام احلرمني وغريهم ولعله خرج به 
مل أقف له على سند صحيح وقال : قال املناوي يف الفيض ( يف بعض كتب احلفاظ اليت مل تصل إلينا 

  اه) سنده ضعيف : احلافظ العراقي 
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فسمى الليل رمحة ومل  } ٧٣:القصص{] َوالنََّھاَر ِلَتْسُكُنوا ِفیِھ  َجَعَل َلُكُم اللَّْیَل
  يلزم من ذلك أن يكون النهار عذابا وهو ظاهر ال شك فيه 

  :واالختالف يف الدين ثالثة أقسام : قال اخلطايب 
يف صفاته ومشيئته : والثاين ، يف إثبات الصانع ووحدانيته وإنكار ذلك كفر : أحدها 

يف أحكام الفروع احملتملة وجوها فهذا جعله اهللا تعاىل رمحة : والثالث ، عة وإنكارها بد
وكرامة للعلماء وهو املراد حبديث اختالف أميت رمحة هذا آخر كالم اخلطايب رمحة اهللا 

  اه ) 
وهذا كما أن احلاكم ليس له أن (  :٣٠/٨٠وقال اإلمام ابن تيمية كما يف جممع الفتاوى 

ثل هذه املسائل وال للعامل واملفيت أن يلزم الناس باتباعه يف مثل هذه ينقض حكم غريه يف م
  املسائل 

يف مثل هذه املسائل منعه ) موطئه ( وهلذا ملا استشار الرشيد مالكا أن حيمل الناس على  
من ذلك وقال إن أصحاب رسول اهللا تفرقوا يف األمصار وقد أخذ كل قوم من العلم ما 

ولكن ) كتاب االختالف ( ىف االختالف فقال أمحد ال تسمه بلغهم وصنف رجل كتابا 
واختالفهم إمجاعهم حجة قاطعة : وهلذا كان بعض العلماء يقول ) كتاب السعة ( مسه 

   رمحة واسعة
ما يسرين أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وكان عمر بن عبد العزيز يقول 

خالفهم رجل كان ضاال وإذا اختلفوا فأخذ رجل مل خيتلفوا ألم اذا اجتمعوا على قول ف
بقول هذا ورجل بقول هذا كان ىف األمر سعة وكذلك قال غري مالك من األئمة ليس 

  اه ) للفقيه أن حيمل الناس على مذهبه 
والرتاع يف األحكام قد يكون (  :١٤/١٥٩وقال اإلمام ابن تيمية كما يف جممع الفتاوى 

يم من خفاء احلكم و هلذا صنف رجل كتابا مساه كتاب إذا مل يفض إىل شر عظ رمحة
  مسه كتاب السعة : االختالف فقال أمحد 

وأن احلق يف نفس األمر واحد و قد يكون من رمحة اهللا ببعض الناس خفاؤه ملا يف ظهوره  
 َلا َتْسَأُلوا َعْن َأْشَیاَء ِإْن ُتْبَد َلُكْم [ من الشدة عليه و يكون من باب قوله تعاىل 

  اه) } ١٠١:المائدة{]  َتُسْؤُكْم
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وأستدل على عدم املنع من : (  ٤/٢٤وقال اإلمام اآللوسي يف تفسريه روح املعاين 
وأراد م صلى ... إختالف أميت رمحة : اإلختالف يف الفروع بقوله عليه الصالة والسالم 

ب من دوم فال اهللا تعاىل عليه وسلم خواصهم البالغني رتبة االجتهاد واملقصود باخلطا
  اه ) إشكال فيه خالفا ملن وهم والروايات عن السلف يف هذا املعىن كثرية 

  :أسباب االختالف احملمود يف ذكر : الوجه الثاين 
  :هناك أسباب معتربة الختالف األئمة وهذه األسباب تعود إىل أمور منها  

  :جدا فمن أمثلته اختالفهم يف القواعد األصولية وهذا باب واسع : األمر األول 
اختالفهم يف االحتجاج ببعض األدلة كقول الصحايب وشرع من قبلنا وعمل أهل  -

  إخل ... املدينة واملصلحة املرسلة واالستحسان 
واختالفهم يف بعض القواعد األصولية مثل اعتبار مفهوم املخالفة وتقدمي الترجيح  -

 إخل .. .بني األدلة على اجلمع بينها وألفاظ العموم واخلصوص 
أثر القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء لشيخنا الدكتور : وهنا كتاب يف ذلك امسه 
 مصطفى اخلن حفظه اهللا 

  : اختالفهم يف قواعد احلديث وهذا أيضا باب واسع ومن أمثلته :واألمر الثاين 
اختالفهم يف حتقق شرط االتصال وشرط البخاري ومسلم  واالحتجاج باملرسل  -

 ...ه وما اكثر املراسيل وقد أفردت فيها املصنفات والعمل ب
واختالفهم يف ثبوت عدالة الراوي مباذا تكون وعدد املعدلني ويف الراوي املعني هل  -

 ...هو عدل ؟ واعتبار جمهول احلال 
واختالفهم يف حقيقة اجلرح الذي تسقط به العدالة والعمل عند اختالف املعدلني  -

 وارحني
 عمل باحلديث الضعيف  واختالفهم يف ال -
 يف الترجيح عند التعارض و واختالفهم يف ألفاظ احلديث ورواياته  -
حممد  ناشيخأثر احلديث الشريف يف اختالف الفقهاء ل: يف ذلك امسه كتاب رائع  كوهنا

 عوامة 
  :ومن أمثلة ذلك ... اختالفهم يف العربية لغة وحنوا وتصريفا و:واألمر الثالث 
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 القواعد النحوية والصرفية   اختالفهم يف بعض -
اختالفهم يف احلكم النحوي لكلمة ففي حالة الرفع يكون للمسألة حكم ويف حالة  -

  النصب يكون هلا حكم أخر
اختالفهم يف اشتقاق كلمة ففي حالة كوا  مشتقة من مصدر معني يكون  -

 للمسألة حكم ويف حالة اشتقاقها من مصدر آخر يتغري احلكم 
ىن كلمة من حيث املعجم وما أكثره يعرف ذلك من طالع كتب اختالفهم يف مع -

 املعاجم  
أثر القواعد العربية يف اخالف : عنوانه  هوهناك كتاب يف ذلك ال حيضرين اسم مؤلف

   الفقهاء
اختالفهم يف ترتيل احلكم على الواقعة املعينة ومباذا تلحق من القواعد : واألمر الرابع 

  واألصول والنظائر 
وحادثة ، اختالفهم يف األفهام فإن اهللا قد قسم األفهام كم قسم األرزاق :اخلامس واألمر 

  ال ختفى على أحد) ال  يصلني أحدكم العصر إال يف بين قريظة : ( 
وأختم هذا الوجه حبادثة لطيفة وطريفة تدلك على تفاوت أفهام العلماء يف استنباط 

 : األحكام من األدلة الشرعية فأليك هذه احلادثة
حدثنا عبد اهللا بن أيوب القريب قال نا حممد (  : ٤/٣٣٥قال الطرباين يف املعجم األوسط 

قدمت مكة فوجدت ا أبا حنيفة : بن سليمان الذهلي قال نا عبد الوارث بن سعيد  قال 
ما تقول يف رجل باع بيعا وشرط : فسألت أبا حنيفة قلت ، وبن أىب ليلى وبن شربمة 

  يع باطل والشرط باطل الب: قال  شرطا ؟
مث أتيت بن شربمة فسألته ، البيع جائز والشرط باطل : مث أتيت بن أىب ليلى فسألته فقال 

يا سبحان اهللا ثالثة من فقهاء العراق اختلفتم : فقلت ، البيع جائز والشرط جائز : فقال 
  علي يف مسألة واحدة 

دثين عمرو بن شعيب عن أبيه  عن ال أدري ما قاال ح: فأتيت أبا حنيفة فأخربته فقال  
  جده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن بيع وشرط  البيع باطل والشرط باطل
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ال أدري ما قاال حدثين هشام بن عروة عن أبيه  عن : مث أتيت بن أىب ليلى فأخربته فقال  
لبيع جائز عائشة قالت امرين رسول ا هللا صلى اهللا عليه وسلم أن اشتري بريرة فأعتقها ا

  والشرط باطل 
ما أدري ما قاال حدثين مسعر بن كدام عن حمارب بن : مث أتيت بن شربمة فأخربته فقال

دثار  عن جابر بن عبد اهللا قال بعت النيب صلى اهللا عليه وسلم ناقة وشرط يل محالنه إىل 
  ) املدينة البيع جائز والشرط جائز 

واخلطايب  ٨/٤١٥وابن حزم يف احمللى  ١٢٨ورواها احلاكم يف معرفة علوم احلديث ص 
   ٣/١٤٥يف معامل السنن 

  :مسألة الراجح والترجيح : الوجه الثالث 
يراه البعض اآلخر مرجوحا إن الراجح يف الفروع أمر نسيب فما يراه بعض األئمة راجحا 

راجح ما هو ال: السؤال التايل من قبل طلبة العلم وغريهم  يوجه للفقريوكثريا ما ، وهكذا 
  يف هذه املسألة ؟

!!! ؟ ي الراجح عند من ؟ عند أيب حنيفة أم مالك أم الشافعي أم أمحد أم عند: فأقول هلم 
، يف ذلك  وقد دار بني الفقري وبني بعض األفاضل حوار، أن يرجح ومن هو الذي حيق له 

يقول هلم حول من يدرس متنا يف الفقه الشافعي مثال مث يف كل مسألة يلقيها على الطالب 
  لكن الراجح فيها كذا وصار يدرسهم مذهبه هو ال مذهب الشافعي 

  :وخالصة ذلك احلوار 
من قبل كان البعض يدرس الطالب كتبا غري مذهبية فلما رأوا : قلت له  -

أن ذلك مل يفد الطالب يف الفقه انتقلوا إىل تدريس كتب مذهبية لكنهم 
، ما يدرس هو مذهب املدرس يف احلقيقة ال يدرسوم كتبا مذهبية بل 

 فلم يتغري احلال عن السابق فلماذا ال يقتصر على تدريس املذهب  
 ال بد أن يتعود الطالب على الترجيح وعلى القول الراجح :  قال يل  -
الراجح عند من ؟ فالراجح أمر نسيب فما تراه أنت راجحا قد : قلت له  -

 أنت مرجوحا وهكذا  أراه أنا مرجوحا وما أراه أنا راجحا قد تراه
 الراجح الذي يعضده الدليل : قال يل  -
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 الذي يعضده الدليل عند من ؟ فوجهات النظر إىل الدليل ختتلف : قلت له  -
 الذي يعضده الدليل وفقا للقواعد : قال يل  -
وفقا للقواعد عند من ؟ فكل إمام له قواعده اخلاصة به يف : قلت له  -

 ...احلديث واألصول واللغة و
وعدنا من حيث .. وفقا للقواعد الصحيحة اليت يعضدها الدليل : يل قال  -

 بدأنا 
على كالمك هذا ال يفهم أحد القران والسنة إال اتهد وعليه : مث قال يل  -

ولقد يسرنا القرآن ( فإذا قرأنا القرآن فكأننا نقرأه باإلجنليزية واهللا قد قال 
  )للذكر 

قراءة عربة وعظة وتذكر فهذه لكل  :قراءة القرآن على نوعني : قلت له  -
  وقراءة استنباط أحكام وهذه من خصائص اتهد، الناس يف اجلملة 

وعليه فالراجح هذا الذي تقصده هل يعرفه كل أحد حىت : مث قلت له  -
  العامة ؟

 ال إمنا يعرفه من هو أهل لذلك  : قال يل  -
ة من أن يكون أهال إذن اتفقنا فال بد ملن يرجح بني أقوال األئم: قلت له  -

ما هو املستوى الذي إذا بلغه الشخص صارا أهال : لذلك لكن السؤال 
لست أنا وال أنت من حيدد : وما هي شروط ذلك ؟ وقبل أن جتيبين أقول 

 هذه الشروط فقد فرغ األئمة املتخصصون من ذلك قبل مئات السنني 
 يف الصحابةالشروط اليت ذكرها أهل األصول مل تتوفر حىت :  قال يل  -

 !!!!شروط غري متعتربة  وهي
  إذن ما هو املستوى الذي يؤهله لذلك عندك ؟:  قلت له  -
فعند  )١٨(!!!!! من درس الورقات للجويين يستطيع أن يرجح : قال يل  -

  . ذلك بهِت وتركت النقاش

                                                
 بدون تعليق ١٨
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 - وقد عاد على األمة  -إن فتح الباب للترجيح أما كل من هب ودب سيعود : أقول 
حبجة توحيد األقوال على القول الراجح  -ربعة مذاهب لقد فر البعض من أ، ظيم بشر ع

لكن الفرق بني تلك املذاهب وهذه املذاهب أن تلك ، إىل ما ال حيصى من املذاهب   -
، د عليها عشرات اآلالف من األئمة مذاهب أئمة جمتهدين معتربين حمفوظة مضبوطة توار

ىت إن بعضهم ال يعرف أساسيات العلوم وأجبديات املعرفة وهذا املذاهب ألناس متعاملني ح
  ما على األئمة مث جتد الواحد بعد ذلك ينصب نفسه حكَ، 

والعاقل إذا دار األمر عنده بني أن يأخذ بقول إمام من أئمة االجتهاد وبني أن يأخذ بقول 
فلن يبغي   -  ومهما بلغ علمه فلن يبلغ عشر معشار ما بلغه األئمة - فالن من املعاصرين 
  بكالم األئمة بديال 

يقول ، فما أحوجنا إليها يف ذلك وأختم هذا الفرع بنصيحة اإلمام ابن رجب رمحه اهللا 
فأما من اعتمد على جمرد (  : ١٥صرمحه اهللا يف رسالته يف اخلروج عن املذاهب األربعة 

مه ، ورمبا مل كان غاية جهده أن يفهونقل كالم غريه ، إما حكماً أو حكماً ودليالً 
  :كما قيل فما أبعد هذا عن درجة االجتهاد . يفهمه جيداً أو حرفه وغريه 

  ولو سودت وجهك باملداد        فدع عنك الكتابة لست منها
فمن عرف ذلك وبلغ النهاية من معرفته كما ( : مث ذكر بعض شروط االجتهاد مث قال 

فهذا ال حجر عليه وال يتوجه . ن علم أمحد أشار إليه اإلمام أمحد ، فقد صار علمه قريباً م
الكالم فيه ، إمنا الكالم يف منع من مل يبلغ هذه الغاية وال ارتقى إىل هذه النهاية وال فهم 

بل هو حال أكثر الناس منذ . كما هو حال أهل هذا الزمان من هذا إال الرتر اليسري ، 
نتهاء إىل النهايات وأكثرهم مل أزمان ، مع دعوى كثري منهم الوصول إىل الغايات واال

  اه)  بدايات يرتقوا عن درجة ال
فإن أنت قبلت هذه النصيحة وسلكت الطريقة الصحيحة ، (  : ٢٢صمث قال رمحه اهللا 

حفظ ألفاظ الكتاب والسنة ، مث الوقوف على معانيها مبا قال سلف األمة : فلتكن مهتك 
عرفة كالم ماويهم وكالم أئمة األمصار ، ومث حفظ كالم الصحابة والتابعني وفت ،وأئمتها 

  . اإلمام أمحد وضبطه حبروفه ومعانيه واالجتهاد على فهمه ومعرفته 
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فال تظن يف نفسك أنك بلغت النهاية ، وإمنا أنت طالب وأنت إذا بلغت من هذه الغاية  
ولو كنت بعد معرفتك ما عرفت موجودا يف زمن . متعلم من مجلة الطلبة املتعلمني 

فإن حدثت نفسك بعد ذلك أنك  إلمام أمحد ، ما كنت حينئذ معدوداً من مجلة الطالبنيا
  . وصل إليه السلف فبئس ما رأيت ما قد انتهيت أو وصلت إىل 

أن تترك حفظ  هذه العلوم املشار إليها وضبط النصوص واآلثار املعول : وإياك مث إياك 
القيل والقال وترجيح بعض األقوال  غل بكثري اخلصام واجلدال وكثرةتمت تشعليها ، 

  ... على بعض األقوال مما استحسنه عقلك 
أنك كلما اشتغلت بتلك الطريقة ، وسلكت السبل املوصلة إىل اهللا : وأعلم وفقك اهللا 

على احلقيقة ، واستعملت اخلشية ونفسها املراقبة ، ونظرت يف أحوال من سلف من 
ن العاقبة ، ازددت باهللا وبأمره علماً وازددت لنفسك األئمة بإدمان النظر يف أحواهلم حبس

. ماً ، وكان لك من نفسك شغل شاغل عن  أن تتفرغ ملخالفة املسلمني ضاحتقاراً وه
صلت وعلماً مل يؤتوه أو  يتوال تكن حاكماً على مجيع فرق املؤمنني ، كأنك قد أوت

  اه) . إىل مقام مل يصلوه
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  )ية املذهبية العصب( اعتراض : الفرع اخلامس 
  

  :قال بعض املعترضني على التقليد والتمذهب 
إن التمذهب قاد األمة إىل التعصب حىت وصل احلال إىل أن يكفر بعضهم بعضا ويقتل 

  بعضهم بعضا ويترك بعضهم الصالة خلف بعض 
  :اجلواب عن ذلك من وجوه : قال ايزون 

  :أن مصطلح التعصب مصطلح فضفاض مرن : الوجه األول 
ميكن للشخص أن يستخدمه يف حماربة ما يريد ومن يريد فهو كمصطلح اإلرهاب يف  

مع أن التعصب يف اللغة هو التجمع والتكتل ومنه العصابة والعصبة أي ،  !!!زماننا هذا 
) اللهم إن لك هذه العصابة ال تعبد بعدها ( اجلماعة قال صلى اهللا عليه وسلم ليلة بدر 

َقاُلوا َلِئْن َأَكَلُھ الذِّْئُب َوَنْحُن ُعْصَبٌة ِإنَّا [يوسف عليه السالم   وقال تعاىل عن أخوة
  } ١٤:یوسف{] ِإًذا َلَخاِسُروَن

مجاعةُ ما بـني العشرة : و العصبةُ و العصابةُ(  : ١/٦٠٧قال ابن منظور يف لسان العرب 
و العصبة و : قال اَألخفش. } ونـحن عصبةٌ { : وفـي الترتيل العزيز. إِلـى اَألربعني 

  ...العصابة مجاعة لـيس هلا واحد 
فإِذا رأَى الناس ذلك، أَتته أَبدالُ الشامِ، وعصائب العراق : وفـي حديث الفنت، قال

  . فَـيتبِعونه 
 صائبابة، وهي ما بـني العشرة إِلـى اَألربعني : العصمجع ع . ،ـيلوفـي حديث ع

التـجمع أَراد أَن . اَألبدالُ بالشام، والنـجباُء مبصر، والعصائب بالعراق : معلـيه السال
  اه ) وقد تعصبوا علـيهم إِذا تـجمعوا ... ، يكون بالعراقِ للـحروب

التعصب هو التجمع والنصرة مث قد يكون ذلك التجمع والنصرة على احلق وقد يكون  نإذ
  إال أن غالب استخدامه هو يف التجمع والنصرة على احلق والباطل ، على الباطل 

أَن يدعو الرجلَ إِلـى : و العصبِـيةُ. من العصبِـية : و التعصب( : قال ابن منظور 
وقد .  ظالـمني كانوا أَو مظلومنينصرة عصبته، والتأَلُّبِ معهم، علـى من يناوِئُهم، 

صعوا، فإِذا تـجمعوا علـى فريق آخر، قـيلتعمـجوا علـيهم إِذا توا : ببصعت .
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العصبِـي هو الذي . العصبِـي من يعني قومه علـى الظُّلْـم : وفـي الـحديث
  اه ) يغضب لعصبته، ويحامي عنهم 

مبعىن التجمع والنصرة على  إذا عرفنا معىن التعصب فنقول ال حرج يف التعصب للمذاهب
لكن ، احلق وال جيوز إذا كان مبعىن التجمع والنصرة على الباطل أو على احلق والباطل معا 

  :لنصطلح على أن التعصب هو يف املعىن املذموم وعليه فننتقل إىل 
  أنه ال تالزم بني التمذهب وبني التعصب مبعناه املذموم: الوجه الثاين 
قه وأهل حديث وأهل أصول وأهل لغة وال يلزم من ذلك التعصب فكما أن هناك أهل ف

فكذلك هناك مذاهب وال يلزم منها التعصب فإذا كنا سننهى عن التمذهب ملا قد حيصل 
من التعصب فلننه عن الفقه واحلديث ملا قد حيصل من التعصب من قبل أهل الفقه وأهل 

التارخيية من التعصب بني أهل  احلديث وقد حصل ما ال خيفى على أحد يف بعض املراحل
  الفقه وأهل احلديث 

بني بعض املنتسبني إىل املذاهب تعصب  أنه قد حصل يف بعض مراحل التاريخ صحيح
مذموم حىت وصل إىل حد التكفري والقتل وحنوه مما أدى إىل تسلط األعداء على األمة  قال 

الشرق من أسباب تسليط وبالد (  : ٢٥٤/ ٢٢جمموع فتاوى كما يف اإلمام ابن تيمية 
اهللا التتر عليها كثرة التفرق والفنت ىف املذاهب وغريها حىت جتد املنتسب إىل الشافعي 

عن الدين واملنتسب إىل أىب حنيفة  هيتعصب ملذهبه على مذهب أىب حنيفة حىت خيرج
عن الدين واملنتسب إىل امحد  هيتعصب ملذهبه على مذهب الشافعي وغريه حىت خيرج

ملذهبه على مذهب هذا أو هذا وىف املغرب جتد املنتسب إىل مالك يتعصب ملذهبه يتعصب 
  على هذا أو هذا وكل هذا من التفرق واالختالف الذي ى اهللا ورسوله عنه 

وكل هؤالء املتعصبني بالباطل املتبعني الظن وما وى األنفس املتبعني ألهوائهم بغري هدى  
وهذا باب واسع ال حتتمل هذه الفتيا لبسطه فإن من اهللا مستحقون للذم والعقاب 

والفرع املتنازع فيه من الفروع اخلفية ، االعتصام باجلماعة واالئتالف من أصول الدين 
  اه) فكيف بقدح يف األصل حبفظ الفرع 

إال أن ذلك التعصب الذي حصل يف بعض مراحل التاريخ سواء بني الفقهاء واحملدثني من 
من جهة أخرى هو شاذ ونادر أمام  ما جنده من االحترام واإلجالل  جهة أو بني املذاهب
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والتوافق بني أهل الفقه واحلديث وبني أصحاب املذاهب على مر العصور وهذا ال يشك 
  متذهب وال تتعصب : هي  هذا البابوالقاعدة يف فيه مطلع عاقل ومنصف 

  :أن هناك تصورا خاطئا للتعصب : الوجه الثالث 
أن التزام املرء مبذهب يأخذ برخصه وعزائمه من التعصب وهذا تصور خاطئ فيظن البعض 

للتعصب كما هو ظاهر ومع ذلك فسيأيت مبحث خاص يف حكم التزام املرء مبذهب 
وحكم خروجه عن مذهبه لكن الذي أريد أن أؤكده هنا هو أن ذلك ليس من التعصب 

  يف شيء 
فمن ترجح عنده تقليد (  : ٢٠/٢٩٢جمموع الفتاوى قال اإلمام ابن تيمية كما يف 

الشافعي مل ينكر على من ترجح عنده تقليد مالك ومن ترجح عنده تقليد أمحد مل ينكر 
  اه )على من ترجح عنده تقليد الشافعى وحنو ذلك 

قال فخر اإلسالم ملا سئل عن (  : ٣٣٣/  ٢العقود الدرية وقال اإلمام ابن عابدين يف 
والصالبة أن يعمل مبا هو ، والتعصب ال جيوز ، هب واجبة الصالبة يف املذ: التعصب 

واجلفاء يف صاحب املذهب اآلخر وما ، والتعصب السفاهة ، مذهبه ويراه حقا وصوابا 
يرجع إىل نقصه وال جيوز ذلك فإن أئمة املسلمني كانوا يف طلب احلق وهم على الصواب 

  اه ) جواهر الفتاوى ، 
يقع فيها من يتهم التمذهب بالتعصب منها اإلنكار يف  وهناك صور من التعصب املذموم

وقال  ، ) ال إنكار يف مسائل اخلالف( : مسائل اخلالف مع أن القاعدة يف ذلك هي 
وهلذا قال العلماء املصنفون يف األمر ( :٣٠/٨٠جمموع الفتاوى اإلمام ابن تيمية كما يف 

إن مثل هذه املسائل  :باملعروف والنهي عن املنكر من أصحاب الشافعي وغريه 
االجتهادية ال تنكر باليد وليس ألحد أن يلزم الناس باتباعه فيها ولكن يتكلم فيها باحلجج 

ومن قلد أهل القول اآلخر فال إنكار عليه العلمية فمن تبني له صحة أحد القولني تبعه 
  ) ١٩(  اه)  ونظائر هذه املسائل كثرية

                                                
األقوال اليت اعتربوها من التعصب فمثال قال أبو إمساعيل اهلروي رمحه اهللا أورد املعترضون بعض   ١٩
  أنا حنبلي ما حييت وإن أمت      فوصييت للناس أن يتحنبلوا :   
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ما برح أولو : عن حيىي بن سعيد األنصاري قال  ( : ٢/٨٠ويف جامع بيان العلم وفضله 
الفتوى يفتون ، فيحل هذا وحيرم هذا ، فال يرى احملرم أن احملل هلك لتحليله وال يرى 

  اه ) احملل أن احملرم هلك لتحرميه  
ن أن أحدهم عارفا مبذهبه مل يكن له لو كا(  : ٢٧/٣٠٠ البن تيمية جمموع الفتاوىويف 

جيب عليكم أنكم تفتون مبذهىب وأنه أى مذهب  : وال يقول،  مبذهبه يلزم علماء املسلمني
من : ولو قال  ، خالف مذهىب كان باطال من غري إستدالل على مذهبه بالكتاب والسنة

لكان مردودا عليه وكان ؛ خالف مذهىب فقوله مردود وجيب منع املفىت به وحبسه 
الذى حكم به ليس هو مذهب أحد فكيف إذا كان مستحقا العقوبة على ذلك باإلمجاع 

  اه ) ! ؟  من األئمة األربعة

                                                                                                                                       
أنه ليس يف ذلك عصبية ألن الرجل ترجح عنده التمذهب مبذهب أمحد : اجلواب : قال ايزون 

أو أمحد على ، ال ال جيوز التمذهب بغري مذهب أمحد صحيح أنه لو ق، فيوصي غريه مبا ترجح عنده 
ولنضرب لك مثال يف جمال آخر يبني به ذلك ، احلق احملض وغريه على الباطل احملض لكان تعصبا 

  : وهذا املثال هو 
إخل ... شخص ترجح عنده أن يتخصص يف احلديث أو اللغة أو يف العمل اخلريي أو يف الدعوة أو 

فهل هذا ، ختصصي هذا إىل أن أموت وأوصيكم بأن تعملوا يف هذا اال  أنا سأبقى يف: فقال 
  ال : متعصب ؟ اجلواب مبلء الفم 

كل نص خالف مذهبنا فهو إما مؤول أو :وأورد املعترضون أيضا ما قاله البلخي رمحه اهللا وهو 
  :أن كلمته هذه حمتملة ألمرين : قال ايزون اجلواب ، منسوخ 
أن اإلمام أبا حنيفة مل خيالف ظاهر آية أو حديث إال وهو عنده  إما منسوخ : اد هو أن املر: األول 

وهذا  املعىن هو املتبادر لذهن املنصف وهو مقتضى ، أو مؤول بأي وجه من وجوه التأويل املعتربة 
  حسن الظن بالعلماء 

يث خيالف مذهبه فإما أن أن املقدم هوكالم إمامنا فإذا وجدنا آية أو حد: أن املراد هو : والثاين 
  نقول أنه منسوخ أو نقول أنه مؤول ولو مل يكن  األمر كذلك

خيشى عليه من الكفر وال وقائله ، وهذا الكالم ال ميكن أن يصدر من عامي فضال عن اإلمام البلخي 
  مراد اإلمام البلخي  ميكن أن يكون هو
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  :قرار امع الفقهي بشأن التمذهب والتعصب املذهيب 
وأود أن أختم هذا الفرع بقرار جملس امع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي حول 

  :وإليك نصه  ٥٩/ ١وهو يف جملة امع  التمذهب والتعصب املذهيب
موضوع : هـ بشأن  ١٤٠٨جملس امع الفقهي يف دورته العاشرة املنعقدة سنة قرار ( 

  :اخلالف الفقهي بني املذاهب والتعصب املذهيب من بعض أتباعها 
  :احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وبعد 

مة يف الفترة من فإن جملس امع الفقهي اإلسالمي يف دورته العاشرة املنعقدة يف مكة املكر
هـ قد نظر يف  ١٤٠٨صفر  ٢٨هـ إىل يوم األربعاء  ١٤٠٨صفر  ٢٤يوم السبت 

موضوع اخلالف الفقهي بني املذاهب املتبعة ويف التعصب املمقوت من بعض أتباع 
املذاهب ملذاهبهم تعصبا خيرج عن حدود االعتدال ويصل بصاحبه إىل الطعن يف املذاهب 

الس املشكالت اليت تقع يف عقول الناشئة العصرية  األخرى وعلمائها واستعرض
وتصورام حول اختالف املذاهب الذي ال يعرفون مبناه ومعناه فيوحي إليهم املضللون 

حدا وأصوله من القرآن العظيم والسنة النبوية الثابتة متحدة اأنه ما دام الشرع اإلسالمي و
يصبح املسلمون أمام مذهب واحد وفهم  د حىتأيضا فلماذا اختالف املذاهب ومل ال توح

  !واحد ألحكام الشريعة  ؟
كما استعرض الس أيضا أمر العصبية املذهبية واملشكالت اليت تنشأ عنها وال سيما بني 
أتباع بعض االجتاهات احلديثة اليوم يف عصرنا هذا حيث يدعو أصحاا إىل خط اجتهادي 

تلقتها األمة بالقبول من أقدم العصور اإلسالمية  جديد ويطعنون يف املذاهب القائمة اليت
  !!ويطعنون يف أئمتها أو بعضهم ضالال ويوقعون الفتنة بني الناس 

وبعد املداولة يف هذا املوضوع ووقائعه ومالبساته ونتائجه يف التضليل والفتنة قرر امع 
  :ني تنبيها وتبصريا الفقهي توجيه البيان التايل إىل كل من الفريقني املضللني واملتعصب

  :حول اختالف املذاهب : أوال 
  :إن اختالف املذاهب الفكرية القائم يف البالد اإلسالمية نوعان 

  اختالف يف املذاهب االعتقادية  – ١
  اختالف يف املذاهب الفقهية  – ٢
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وهو االختالف العقدي فهو يف الواقع مصيبة جرت إىل كوارث يف البالد  : فأما األول 
المية وشقت صفوف املسلمني وفرقت كلمتهم وهي مما يؤسف له وجيب أال يكون اإلس

وأن جتتمع األمة على مذهب أهل السنة واجلماعة الذي ميثل الفكر اإلسالمي النقي السليم 
يف عهد رسول اهللا صلى عليه وسلم وعهد اخلالفة الراشدة اليت أعلن الرسول أا امتداد 

  لسنته 
اختالف املذاهب الفقهية يف بعض املسائل فله أسباب علمية اقتضته وهللا وهو : وأما الثاين 

  :سبحانه يف ذلك حكمة بالغة ومنها 
الرمحة بعباده وتوسيع جمال استنباط األحكام من النصوص مث هي بعد ذلك نعمة وثروة 
يق فقهية تشريعية جتعل األمة اإلسالمية يف سعة من أمر دينها وشريعتها فال تنحصر يف تطب

حكم شرعي واحد حصرا ال مناص هلا منه إىل غريه بل إذا ضاق باألمة مذهب أحد 
األئمة الفقهاء يف وقت ماء أو يف أمر ما وجدت يف املذهب اآلخر سعة ورفقا ويسرا سواء 
كان ذلك يف شؤون العبادة أم يف املعامالت وشؤون األسرة والقضاء واجلنايات على ضوء 

  .األدلة الشرعية 
يف النوع الثاين من اختالف املذاهب وهو االختالف الفقهي ليس نقيصة وال تناقضا فهذا 

مة فيها نظام تشريعي كامل بفقهه واجتهاده ليس فيها ديننا وال ميكن أال يكون فال توجد أ
  .هذا االختالف الفقهي االجتهادي 

ما حتتمل أكثر فالواقع أن هذا االختالف ال ميكن أال يكون ألن النصوص األصلية كثريا 
من معىن واحد كما أن النص ال ميكن أن يستوعب مجيع الوقائع احملتملة ألن النصوص 
حمدودة والوقائع غري حمدودة كما قال مجاعة من العلماء رمحهم اهللا فال بد من اللجوء إىل 
القياس والنظر إىل علل األحكام وغرض الشارع واملقاصد العامة للشريعة وحتكيمها يف 

  .قع والنوازل املستجدة الوا
ويف هذا ختتلف فهوم العلماء وترجيحام بني االحتماالت فتختلف أحكامهم يف املوضوع 
الواحد وكل منهم يقصد احلق ويبحث عنه فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر 

  واحد ومن هنا تنشأ السعة ويزول احلرج 
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أوضحنا ما فيه من اخلري والرمحة وأنه  فأين النقيصة يف وجود هذا االختالف الفقهي الذي
يف الواقع نعمة ورمحة من اهللا بعباده املؤمنني وهو يف الوقت ذاته ثروة تشريعية عظمى 

ولكن املضللني من األجانب الذين يستغلون ، ومزية جديرة بأن تتباهى ا األمة اإلسالمية 
لذين يدرسون لديهم يف ضعف الثقافة اإلسالمية لدى بعض الشباب املسلم وال سيما ا

اخلارج فيصورون هلم اختالف املذاهب الفقهية هذا كما لو كان اختالفا عقائديا ليوحوا 
إليهم ظلما وزورا بأنه يدل على تناقض الشريعة دون أن ينتبهوا إىل الفرق بني النوعني 

  !وشتان ما بينهما 
وتريد أن حتمل الناس على ، وأما تلك الفئة األخرى اليت تدعو إىل نبذ املذاهب : ثانيا 

خط اجتهادي جديد هلا وتطعن يف املذاهب الفقهية القائمة ويف أئمتها أو بعضهم ففي 
ما يوجب عليهم أن يكفوا عن بياننا اآلنف عن املذاهب الفقهية ومزايا وجودها وأئمتها 

هذا األسلوب البغيض الذي ينتهجونه ويضللون به الناس ويشقون صفوفهم ويفرقون 
لمتهم يف وقت حنن أحوج ما نكون إىل مجع الكلمة يف مواجهة التحديات اخلطرة من ك

   أعداء اإلسالم بدال من هذه الدعوة املفرقة اليت ال حاجة إليها
  وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبة واحلمد هللا رب العاملني 

عبد اهللا : نائب الرئيس  - ز عبد العزيز بن با: رئيس الس  :املوقعون على القرار 
 -صاحل الفوزان  -عبد اهللا البسام  -بكر أبو زيد  -حممد بن جبري : األعضاء   - نصيف 

حممد رشيد  -أبو احلسن الندوي  -حممد الصوف  -مصطفى الزرقاء  -حممد السبيل 
 - حممد حبيب اخلوجه  -أمحد أبو سنة  - أبو بكر جومي  - حممد الشاذيل النيفر  -قباين 

 ا ه ) طالل عمر بافقيه : مقرر الس  -حممد سامل عبد الودود 
  : لفت نظر 

أكرب بكثري من أثر  -يف تصحيح تصوره عن التمذهب  - لعل أثر هذا القرار على البعض 
وهذا يؤكد وجود اخللل الكبري يف ،  كل أقوال وأدلة من سبق ذكرهم من األئمة األعالم

  املقارنة بينهم وبني املعاصرين النظر إىل األئمة السابقني و
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  )النوازل واملستجدات املعاصرة ( اعتراض : الفرع السادس 
  

  :قال املعترضون 
بناء على قول األئمة السابق أنه ال جمتهد اليوم فذلك يعين أن الدين ال يواكب العصور 

يظهر جمتهد أن جند هلا حكما بل علينا أن ننتظر حىت  عوأن املستجدات والنوازل ال نستطي
استجمع شروط االجتهاد ليعطينا حكمها ومع ذلك فقد أغلق باب االجتهاد أمامه وهذا 

  يعين أن دين اإلسالم ال يصلح لكل زمان ومكان 
  :قال ايزون اجلواب عن ذلك من وجوه 

  من هو الذي حيق له أن يفيت يف النوازل وغريها ؟: الوجه األول 
تهد إما مطلقا أو يف باب ومن مل يكن جمتهدا فال حيق له أن إن املفيت يف احلقيقة هو ا

واعلم أن ما ذكر : قال يف فتح القدير (  : ٢٨٩/  ٦البحر الرائق يف يفيت قال ابن جنيم 
وقد استقر رأي األصوليني على أن املفيت ، يف القاضي ذكر يف املفيت فال يفيت إال اتهد 

  اه) فظ أقوال اتهد فليس مفتيا هو اتهد فأما غري اتهد ممن حي
  هل انسد باب الفتوى  ؟؟ وإذا كان األمر كذلك فما احلل إذن 

والواجب عليه إذا سئل أن  (  :م يف اجلواب عن ذلك بعد كالمه السابق يقول ابن جني
فعرف أن ما يكون يف زماننا من فتوى يذكر قول اتهد كأيب حنيفة على جهة احلكاية 

وطريق نقله لذلك ،  ليس بفتوى بل هو نقل كالم املفيت ليأخذ به املستفيتاملوجودين 
أو يأخذه من كتاب معروف تداولته ، عن اتهد أحد أمرين إما أن يكون له سند فيه 

  اه )  األيدي
 هل ملقلد أن يفيت مبا هو مقلد فيه ؟ : فإن قيل (  : ١/٧٨ل النووي يف مقدمة اموع وقا

، عبد اهللا احلليمي وأبو حممد اجلويين وأبو احملاسن الروياين وغريهم بتحرميه  قطع أبو: قلنا 
قول من منعه معناه ال يذكره على صورة : قال أبو عمرو ، جيوز : وقال القفال املروزي 

  بل يضيفه إىل إمامه الذي قلده  ، من يقوله من عند نفسه 
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لكن ملا قاموا مقامهم ،  تني حقيقةفعلى هذا من عددناه من املفتني املقلدين ليسوا مف
، مذهب الشافعي كذا أو حنو هذا : وسبيلهم أن يقولوا مثال ، وأدوا عنهم عدوا معهم 

  اه) ل عن التصريح به وال بأس بذلك ومن ترك منهم اإلضافة فهو اكتفاء باملعلوم من احلا
عند ) جمتهد ال يفيت إال : فصل (  : ٦٢٥ويف شرح الكوكب البن النجار الفتوحي ص 

  ...ومعناه عن أمحد ، أكثر األصحاب 
، ألجل الضرورة ، جيوز للمجتهد يف مذهب إمامه : وقال صاحب التلخيص والترغيب 

  . أهال للنظر  جيوز لغري اتهد أن يفيت إن كان مطلعا على املأخذ: ء وقال أكثر العلما
وقام بتفريع الفقه على ، ه جيوز أن يفيت مبذهب اتهد من عرف مذهب: قال الربماوي 

فإنه حينئذ يصري كإفتاء اتهد ، وقدر على الترجيح يف مذهب ذلك اتهد ، أصوله 
يعرف مأخذه و، وهو من يستقل بتقرير مذهبه  فاتهد املقدم يف مذهب إمامه .بنفسه 

وهؤالء ،  فهذا يفيت بذلك لعلمه باملأخذ، حبيث لو انفرد لقرره كذلك من أدلته التفصيلية 
قادرا على  النفس حافظا للمذهب أن يكون فقيه: ودوم يف الرتبة . أصحاب الوجوه 
  . ا هـ . أصحها جيوز : فهل له اإلفتاء بذلك ؟ أقوال ، التفريع والترجيح 

وقال أبو حممد ، من حفظ مذهب إمام أفىت به : وقال القفال املروزي من الشافعية 
، يفيت : وذكر املاوردي يف عامي عرف حكم حادثة بدليلها ، ه يفيت املتبحر في: اجلويين 

  . ا هـ . وفيه أوجه ، وهو أصح ، أو املنع مطلقا ، أو إن كان من كتاب أو سنة 
فمن أفىت وليس على صفة من الصفات املذكورة من : وقال ابن محدان يف آداب املفيت 

  ...فهو عاص آمث: غري ضرورة 
واختاره ، وهو ظاهر كالم ابن بشار املتقدم . اإلفتاء بالتقليد جبواز بعض وقال اآلمدي 

ألنه ناقل ؛ حلنفية كا. واحلاوي من أصحابنا ، وصاحب الرعاية ، أبو الفرج يف اإليضاح 
أبو اخلطاب وابن عقيل : منهم ، ذكره مجاعة  خمرب بل ليس إذا مفتيا : در. كالراوي 

  اه) واملوفق 
مسعت رجال يسأل أمحد : قال حممد بن عبد اهللا بن املنادي (  : ١/٣٦إعالم املوقعني ويف 

: فمائيت ألف ؟ قال : ال ، قال : إذا حفظ الرجل مائة ألف حديث يكون فقيها ؟ قال : 
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فأربع مائة ألف ، قال بيده هكذا ، : ال ، قال : فثالث مائة ألف ؟ قال : ال ، قال 
 . وحرك يده 

فكم كان حيفظ أمحد بن : حممد بن عبيد اهللا ، قلت وسألت جدي : قال أبو احلسني 
  . أخذ عن ستمائة ألف : حنبل ؟ قال 

ملا جلست يف جامع املنصور للفتيا ذكرت هذه : قال يل أبو إسحاق : قال أبو حفص 
: فقلت له ! فأنت هو ذا ال حتفظ هذا القدر حىت تفيت الناس : املسألة فقال يل رجل 

فظ هذا املقدار فإين هو ذا أفيت الناس بقول من كان حيفظ عافاك اهللا إن كنت ال أح
  اه ) .هذا املقدار وأكثر منه 

إذا فمن كان جمتهدا فليتفيت باجتهاده ومن مل يكن جمتهدا فال حرج عليه يف الفتوى تقليدا 
ألن للفتوى تقليدا شروطا وضوابط )  ٢٠( ومع هذا فليس كل أحد حيسن الفتوى تقليدا 

                                                
أخربين رجل دخلَ على : ( مالك قال  عن اإلمام:  ٢/١٥٣ الفقيه واملتفقهيف اخلطيب روى   ٢٠

ما يبكيك ؟ وارتاع لبكائه ، فقال له : الرمحن فوجده يبكي ، فقال له  ربيعةَ بن أيب عبد : لَتزأَن
  ) . ال ، ولكن استفْتي من ال علْم له ، وظهر يف اإلسالمِ أمر عظيم : عليك مصيبة ؟ فقال 

استفيت من ال علم له وظهر يف  (:  بلفظ ٢/٢٠١ يان العلم وفضلهالرب  يف جامع ب ابن عبد ورواه
  اه )اإلسالم أمر عظيم ، ولَبعض من يفيت هاهنا أَحق بالسجنِ من السراقِ

وما شاَء اهللا ،  ؟ زماننا  رحم اُهللا ربيعةَ  كيف لو أدرك(  : ١/٢٠يف أدب املفيت   قال ابن الصالح
  اه )اُهللا ونِعم الوكيلُ  قوةَ إال باِهللا العلي العظيمِ ، وحسبناوال حولَ وال 
وكذلك كان السلف رضي اهللا عنهم متوقفني يف الفتيا توقفاً (  : ٢/١١٠لفروق ل وقال القرايف يف

ال ينبغي للعامل أن يفيت حىت يراه الناس أهالً لذلك ويرى هو نفسه أهالً : (شديداً، وقال مالك
يد تثبت أهليته عند العلماء، ويكون هو بيقني مطلعاً على ما قاله العلماء يف حقِّه من ، ير)لذلك

األهلية؛ ألنه قد يظهر من اإلنسان أمر على ضد ما هو عليه، فإذا كان مطَّلعاً على ما وصفه به الناس 
  ... حصل اليقني يف ذلك

رق هذا السياج، وسهل على الناس أمر وهذا هو شأن الفتيا يف الزمن القدمي، وأما اليوم فقد اخن
ال :  دينهم، فتحدثوا فيه مبا يصلح ومبا ال يصلح، وعسر عليهم اعترافهم جبهلهم وأن يقول أحدهم

 اه ) يدري، فال جرم آل احلالُ للناس إىل هذه 
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ملذهب من املذاهب )  ٢١( وأقل ما ميكن أن يؤهله للفتوى أن يكون ضابطا ذكرها األئمة 
من يفيت يف هذا الزمان أقل أحواله أن يكون مطلعا على روايات ( : قال املازري ،احملفوظة 

املذهب وتأويل األشياخ وتوجيههم ما اختلف بعضها مع بعض وتشبيههم مسائل  مبسائل 
اه انظركتاب ) غري ذلك مما بسطه األشياخ لعدم اتهد قد يسبق إىل الفهم تباعدها إىل 

   ١١٧قمع أهل الزيغ حملمد خضر الشنقيطي ص 
، ) ٢٢(  فصل هذه أصناف املفتني وهي مخسة(  : ١/٧٨ل النووي يف مقدمة اموع وقا

فمن تصدى للفتيا وليس ذه ، وكل صنف منها يشترط فيه حفظ املذهب وفقه النفس 
ولقد قطع إمام احلرمني وغريه بأن األصويل املاهر املتصرف ،  أمر عظيمالصفة فقد باء ب

ويلتحق ، ولو وقعت له واقعة لزمه أن يسأل عنها ، يف الفقه ال حيل له الفتوى مبجرد ذلك 
ألنه ليس أهال إلدراك ؛ من أئمة اخلالف وفحول املناظرين ، املتصرف النظار البحاث ه ب

وال من مذهب إمام  لعدم حفظه له على الوجه ، آلته  حكم الواقعة استقالال لقصور
  اه) املعترب 

كالم كثري لألئمة يف أن  -عند ذكر مراتب اتهدين يف الفصل األول  -وقد تقدم أيضا 
  من يفيت هو أن يكون ضابطا ملذهب من املذاهب األربعةأقل أحوال 

ذاهب أمر نادر وعليه إن وجود ضبطة امل: قال ايزون للتمذهب فإن قال املتعرض 
  فتتعطل الفتوى 

                                                
ضابط املذهب هو من كان مستحضرا ملسائل املذهب وال يفوته منها إال النادر ويعرف مظان  ٢١ 

النادر لريجع إليه غند احلاجة كما قال ذلك األئمة كابن الصالح والنووي وابن محدان وغريهم ذلك 
األصول والقواعد : وإذا أردنا تفصيل ضبط املذهب فإنه يكون يف ثالثة أمور ، هذا على اإلمجال 

 شروطها وأركاا: والفروع ويضبط الشخص ذلك بأن  يضبط يف كل مسألة يف اجلملة ستة أمور 
، قيود كل واحد منها واستثناءاته صورة و: وواجباا ومستحباا ومبطالا ومكروهاا مع معرفة 

   هكل ذلك على القول املعتمد يف مذهب
هذا أدىن درجات الضبط فإن زاد معرفة طبقات رجال املذهب ومراتبهم ومراتب كتب املذهب 

  رجة أعلى يف الضبط ودليل املذهب واختالف األقوال وأوجه األصحاب فهذه د
 أي املراتب اخلمس املذكور سابقا يف مراتب اتهدين وأقلها أن يكون ضابطا ملذهب كما تقدم  ) ٢٢
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لكن كثريا منهم غري مشهور لبعدهم عن  دونأن ضبطة املذاهب موجو :فاجلواب 
  األضواء ووسائل اإلعالم والشهرة 

، مث لو فرض أم غري موجودين فال ميكن أن نوكل األمر إىل غري أهله لعدم وجود أهله 
ألنه ، اعمل عملية جراحية يف القلب :  حةيف اجلرا كما ال ميكن أن نقول لغري متخصص

اقتحم : تأهلوا لذلك وال نقول ملن ليس أهال : نعم نقول للناس ، إن عملها هلك وأهلك 
  ذلك 
املراد باإلفتاء هنا هو اإلفتاء العام أما اإلفتاء يف مسألة أو مسائل أو باب أو أبواب : تنبيه 

قيودها وشروطها واستثناءاا حبيث ضبطها املشتغل مبذهب على مذهب ذلك اإلمام ب
يكون متأكدا من ضبطه لذلك فال حرج عليه يف أن يفيت يف ذلك ألن الضبط يتجزأ كما 
 هليتجزأ االجتهاد وهكذا كل مرتبة كما تقدم عند ذكر املراتب وكذا تقدم ذكر ما قا

ذهب وهو من حفظ كتابا أو أكثر يف امل: فإن قيل (  : ١/٧٨النووي يف مقدمة اموع 
هل له الرجوع ، ومل جيد العامي يف بلده غريه ، مل يتصف بصفة أحد ممن سبق ، قاصر 

  إىل قوله ؟
، إن كان يف غري بلده مفت جيد السبيل إليه وجب التوصل إليه حبسب إمكانه : فاجلواب  

فإن وجدها بعينها يف كتاب موثوق بصحته وهو ممن ، فإن تعذر ذكر مسألته للقاصر 
قال أبو ، وكان العامي فيها مقلدا صاحب املذهب ، ربه نقل له حكمه بنصه يقبل خ
وإن مل جيدها مسطورة ، والدليل يعضده ، وهذا وجدته يف ضمن كالم بعضهم : عمرو 

فإنه قد يتوهم ذلك ، وإن اعتقده من قياس ال فارق ، بعينها مل يقسها على مسطور عنده 
  اه )  .يف غري موضعه 
وأما قوله عقب األقسام األربعة وكل صنف (  : ٤/٣٠٣حجر اهليتمي   ويف فتاوى ابن

منها يشترط فيه حفظ املذهب أي معظمه مع التمكن من الوقوف على الباقي على قرب 
فمن تصدى للفتيا وليس ذه الصفة فقد باء بأمر ، كما ذكره قبل ذلك وفقه النفس 

   }أال يظن أولئك أم مبعوثون ليوم عظيم { عظيم 
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فهو حممول على ما إذا وجد هناك متصف بأحد األقسام األربعة اليت ذكرها بقرينة قوله 
بعد ذلك فإن قيل من حفظ كتابا أو أكثر يف املذهب وهو قاصر مل يتصف بصفة أحد ممن 

  اه ) ...  سبق
اعلم أن طالب العلم (  :  ١٠٧/  ٢ كتاب الفروقيف إلمام القرايف ا وقد تقدم معنا قول

أن يشتغل مبختصر من خمتصرات مذهبه فيه مطلقات مقيدةٌ يف   :احلالة األوىل : حوالله أ
ومىت كان الكتاب املعين حفظُه وفهمه كذلك أو ،  غريه، وعمومات خمصوصةٌ يف غريه

حرم عليه أن يفيت مبا فيه ، وإن أجاده حفظاً وفهماً، إال يف جوز عليه أن يكون كذلك 
 يقطَع ا ال حتتاج إىل معىن آخر من كتاب آخرمسألةا مستوعبة التقييد، وأفيها أ ،

فيجوز له أن ينقلها ملن حيتاجها على وجهها من غري زيادة وال نقصان، وتكون هي عني 
الواقعة املسئول عنها ال أا تشبهها وال خترج عليها، بل هي هي حرفاً حبرف، ألنه قد 

حلاق أو ختصيص أو تقييد مينع من الفتيا باحملفوظ فيجب يكون هنالك فروق متنع من اإل
  اه ) .الوقف

 ال جيوز هلذا املقلد أن يفيت إال بالنص ال بالنظر مث: (  ١/٧٥وقال الشيخ عليش يف فتاويه 
من كذب على عامل فكأمنا كذب على الرسول ومن كذب على : والقياس وقد جاء 

  . اهللا فليتبوأ مقعده من النار الرسول فكأنه كذب على اهللا ومن كذب على 
وإذا رجع إىل مقلد رجوع اضطرار كرجل يذكر املسائل  :ويف مدخل ابن طلحة ما نصه 

كمن حيفظ املدونة والعتبية والواضحة واملوازية وما مجع منها كالنوادر وحنو ذلك فإن 
وان منها استفىت مثل هذا فالفرض عليه أن ال يفيت يف مسألة حىت ترتل حسبما هي يف دي

فيكتب اجلواب عنها حاكيا من غري زيادة حرف وال نقصان حرف ال يف بساط وال 
عرف فيكون كمن خيرج الوصية من داخل الدار إىل رجل عند الباب فإذا زاد أو نقص 

  . فالفرض عليه السكوت ألن التقليد فاته واالجتهاد فاته ا هـ 
صها مسطورة فال سبيل له إىل العقل فيها إذا مل جيد مسألة بعينها ون: وقال ابن الصالح 

قياسا إىل ما عنده من السطور وإن اعتقده من قبيل قياس ال فارق ألن القاصر معرض ألن 
  ها) ومصادره ، يعتقد ما ليس من هذا القبيل منه وإمنا يتم يف حق من عرف موارد الشرع 

  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٥٩

كل من انتسب للعلم  فتيه فليسستوعليه فعلى من يريد أن يستفيت أن يتحرى يف من ي
قال النووي يف مقدمة اموع  يصلح للفتوى وليس كل من انتصب للفتوى يصلح هلا 

به أهلية من يستفتيه قطعا البحث الذي يعرف ) يعين املستفيت ( جيب عليه  ( : ١/٩١
وانتصب ، فال جيوز له استفتاء من انتسب إىل العلم . مل يكن عارفا بأهليته  لإلفتاء إذا

وجيوز . مبجرد انتسابه وانتصابه لذلك ، دريس واإلقراء وغري ذلك من مناصب العلماء للت
  اه)  استفتاء من استفاض كونه أهال للفتوى

  
  :ضرورة مراعاة التخصصات 

في لطائف فوهنا أمر مهم جدا ال بد من التنبه له وهو أنه ال بد من مراعاة التخصصات 
السنة اجلهر ا : لكا سأل نافعا عن البسملة فقال أن ما: (   ١/٨٠اإلشارات للقسطالين 

  اه) كل علم يسأل عنه أهله : وقال فسلم إليه مالك 
 أهل واملعترب يف كل فن أهل االجتهاد يف ذلك الفن وإن مل يكونوا من: ( وقال القرايف 

انظركتاب   اه) فيعترب يف الكالم املتكلمون ويف الفقه الفقهاء قاله اإلمام  االجتهاد يف غريه
   ١٣٣قمع أهل الزيغ حملمد خضر الشنقيطي ص 

املنفرد بفن من الفنون ،ال يعاب  (  : ٨٧يف تأويل خمتلف احلديث صوقال ابن قتيبة 
وليس على احملدث عيب أن يزل يف اإلعراب ،وال على الفقيه ان يزل يف  بالزلل يف غريه ،

ا احتاج الناس إليه وانعقدت إليه إذ وإمنا جيب على كل ذي علم أن يتقن فنه ، الشعر ،
    اه )  الرئاسة به

فمثال هناك من هو متخصص يف الدعوة إىل اهللا والوعظ واإلرشاد فال يظنن نفسه أنه إذا 
أشار إليه اجلماهري بالبنان أنه صار مفتيا وكذا ال يظنن الناس أن كل من ارتقى املنابر 

  يصلح للفتوى 
ستفتوا فال جيوز أن ي.. ديث أو اللغة أو األصول أو وأيضا هناك من هو متخصص يف احل

ستفىت ويفيت هو الفقيه كما أن الفقيه ال يسأل عن وإمنا الذي يوال جيوز هلم أن يفتوا 
وهذا كله طبعا ما مل يكن الشخص قد مجع إىل الفقه احلديث أو ، مسائل احلديث واللغة 

  وهكذا سائر التخصصات  العكس بأن يكون قد مجع احملدث إىل احلديث الفقه
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توجه الناس الستفتاء كل من انتصب من والذي دعاين للتنبيه إىل هذا هو ما نالحظه 
واألمر أن اخلطيب نفسه صدق الناس فصار يفتيهم  ىواملشكلة األده، والوعظ للخطابة 

  . بغري علم ألنه يظن أنه لو قال ال أعلم فإنه سينقص من أعني الناس
الحظ مراعاة التخصصات يف ااالت الدنيوية وال نالحظه يف جمال ومن املؤسف أننا ن

العلم والفتوى فمثال ال يتصدر طبيب ملعاجلة الناس إال إذا حتصل على ما يؤهله لذلك وال 
تأذن له اجلهات املختصة مبعاجلة الناس إال بذلك بينما جتد أن كل أحد صار يفيت  بغري 

  رقيب وال حسيب 
ن من تطبيق ما درسه حىت ينهي دراسته العامة مث الطب املبتدي ال ميكّوبينما جتد طالب 

يؤذن له بسنة التطبيق جند أن طالب العلم الشرعي يم على الفتوى وما زال يف أول قد
  الطلب من  غري حجر وال منع بل قد يكون بتشجيع من أشياخه واهللا املستعان 

للربفسورات يف التخصصات وال يعترض على  م األمروبينما جند طالب الطب املبدئ يسلّ
طالب العلم الشرعي ال يسلم األمر لألئمة  يكون ظاهره معارضا ملا درسه جند ما قد

  ويكثر من االعتراض عليهم 
ومثل طالب العلم املعترض على األئمة كمثل رجل قرأ يف كتاب من كتب الثقافة الطبية 

كتريية فمرض ابنه بالتهاب يف الصدر فعرضه على أن البنسلني ينفع يف عالج االلتهابات الب
ال تستعمل البنسلني فإنه سيموت إن استعملت : األطباء وعملوا له الفحوصات فقالوا له 

فركب رأسه وقال أنا قرأت أن البنسلني ينفع يف ذلك وهؤالء ال يعلمون ، له البنسلني 
يسري حىت قضى االبن حنبه  الطب أنا أحسن منهم فأعطى ابنه البنسلني فما هو إال وقت

  !!!بسبب جهل هذا املتعامل املركب 
  :ماهو العمل عند املستجدات والنوازل ؟ : الوجه الثاين 

إذا علمنا من هو الذي حيق له أن يفيت وأقله أن يكون ضابطا ملذهب فإن النوازل 
مبا مياثلها  واملستجدات املعاصرة ال ميكن أن خترج عما سطره أئمة املذاهب إما بنفسها أو

أو تدخل يف القواعد العامة يف املذاهب فعلى ضبطة كل مذهب من املذاهب األربعة أن 
ها قكل نازلة ويبذلوا غاية جهدهم يف إحلايف جيتمعوا عند النوازل واملستجدات فيبحثوا 
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بنظائرها أو إدخاهلا يف قواعدها وخيرجوا لألمة حبكم ميكن أن نعتربة حكم املذهب الذي 
  والنازلة  ون إليه يف هذه احلادثةينتم

يبعد كما ذكر اإلمام أبو املعايل : (  ١/٣٧ قال ابن الصالح يف أدب املفيت واملستفيت
اجلويين أن تقع واقعة مل ينص على حكمها يف املذهب وال هي يف معىن شيٍء يف املنصوص 

  اه ) ررة فيه عليه فيه من غري فرقٍ وال هي مندرجة حتت شيٍء من ضوابط املذهب احمل
على أنه ال مانع من (  : ١٣ص حممد احلامد يف رسالته يف املذاهب األربعة قال الشيخ و

االجتهاد للتعرف على أحكام جزئية فردية طارئة لكن ال يتقنه إال أفراد معدودون اآلن 
أقطاره وليس هو لكل من يرى نفسه عاملا أو يزعمه تتمخض عنهم بالد اإلسالم و

  اه ) الناس عاملا  البسطاء من 
وقد تقدم كالم لألمة يف أن أقل من يفيت اإلفتاء العام هو ضابط املذهب عند ذكر مراتب 

  اتهدين فراجعه 
  :اقتراح مهم 

وباملناسبة أقترح أن يكون هناك جمامع فقهية لكل مذهب من املذاهب األربعة تضم 
مث ، بلد جممع خاص به ويكون لكل  -إن وجدوا  -فمن فوقهم الضبطة يف كل مذهب 

ينتقى من فجممع عاملي لكل مذهب مث ، يضم النخبة من كل مذهب يف البلد جممع حملي 
ربع أمث جممع عاملي يضم الضبطة من املذاهب كلها  فتكون عندنا ، كل بلد أجود من فيه 

  :مراتب من اامع الفقهية 
حبسب أربعة جمامع يف كل بلد (عني ضبطة املذهب املعني يف القطر املجممع : املرتبة األوىل 

  ) املذاهب 
  )جممع واحد يف كل بلد (ضبطة املذاهب األربعة يف القطر املعني جممع : واملرتبة الثانية 
أربعة جمامع يف العامل كله  (يف العامل منتخب املعني  ضبطة املذهبجممع : واملرتبة الثالثة 

  )حبسب املذاهب 
  )جممع واحد يف العامل ( بطة كل املذاهب يف العامل منتخب ضجممع : واملرتبة  الرابعة 
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  : فيه مسألتان و: الوجه الثالث 
  :فقه الواقع : األوىل هي 

فال جيوز هلؤالء الضبطة أن يفتوا يف نازلة إال إذا فقهوا واقعها حق الفقه حىت يكون احلكم 
مقدمة اموع  قال اإلمام النووي يفن احلكم على الشيء فرع عن تصوره صحيحا أل

ال جيوز أن يفيت يف األميان واإلقرار وحنومها مما يتعلق باأللفاظ إال أن يكون من (  : ١/٨٠
  اه ) أو مترتال مرتلتهم يف اخلربة مبرادهم من ألفاظهم وعرفهم فيها ، أهل بلد الالفظ 

الفتوى  وال يتمكن املفيت وال احلاكم من(  : ١/٦٩وقال ابن القيم يف إعالم املوقعني 
  : واحلكم باحلق إال بنوعني من الفهم 

ات فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن واألمار :أحدمها 
  والعالمات حىت حييط به علما 

فهو الواجب يف الواقع ، وهو فهم حكم اهللا الذي حكم به يف كتابه أو  :والنوع الثاين 
، مث يطبق أحدمها على اآلخر ، فمن بذل جهده واستفرغ على لسان قوله يف هذا الواقع 

وسعه يف ذلك مل يعدم أجرين أو أجرا ، فالعامل من يتوصل مبعرفة الواقع والتفقه فيه إىل 
  اه) معرفة حكم اهللا ورسوله 

  : إعادة صياغة الفقه وتقريبه: والثانية هي 
  :لعصر من جهتني من املهم جدا أن تعاد صياغة الفقه بشكل جديد يتناسب مع ا

من حيث األسلوب ألن أسلوب كتب الفقه املتقدمة ال يفهمه إال املتخصصون : األوىل 
وحنن نريد أن نقرب الفقه إىل عامة األمة ولكن ال نريد تقريبة بكتب ملفقة فقهيا كما هو 

  الواقع بل بكتب منضبطة باملذاهب 
ربة ضمن كتب الفقه املقَدات املستجمن حيث املستجدات فنحتاج أن تدرج : والثانية 

  حبسب املذاهب وكذا أن تفرد مبؤلفات خاصة حبسب املذاهب 
ال توجد كتب فقهية تذكر اخلالف بني املذاهب وهي ما تسمى بكتب وال يعين هذا أ

لنهي عن بل املقصود ا، اخلالف عند املتقدمني وبكتب الفقه املقارن يف املصطلح املعاصر 
الكتب تنشر بني الناس مذاهب مؤلفيها فيكون عندنا ما  هذههوس الراجح حبيث تكون 

   ...ال حيصى من املذاهب اهلزيلة مع أن عندنا مذاهب معتربة خمدومة مضبوطة 
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  حكم لزوم مذهب:املبحث الثالث 

  
على  اختلف أهل العلم يف حكم لزوم من ليس مبجتهد ملذهب من املذاهب األربعة املتبوعة

  : قولني
أن ذلك الزم وهو قول عند املالكية والشافعية عرب عنه بعضهم بأنه :  القول األول -

ل وهو قو، وهو قول يف مذهب احلنابلة عرب عنه بعضهم بأنه األشهر ، األصح 
  خذهم مفصلة إن شاء اهللاعند احلنفية وستأيت أقواهلم ومآ

ة عرب والقول الثاين أن ذلك ليس بالزم وهو قول عند احلنفية واملالكية والشافعي -
وقالوا ، احلنابلة وقال بعضهم هو األشهر وعليه أكثر ، بعضهم بأنه الصحيح عنه 

وسيأيت ذكرها إن ، إن للشخص أن يتنقل بني املذاهب إال أن لذلك شروطا : 
 عند احلديث عن خروج املرء عن مذهبهشاء اهللا 

ذهب مل يتمذهب مبذهب فإذا متني بعدم اللزوم من يرى أن ذلك ما ومن القائل -
 لزمه أال يتحول عنه 

  :وإليك بعض أقوال أهل العلم من املذاهب األربعة يف هذه املسألة
  

  من أقوال احلنفية يف ذلك: الفرع األول 
قال اإلمام أبو احلسن (  : ٦/٢٨٩على البحر الرائق  قال ابن عابدين يف حاشيته 

شيء على مذهب إمام واملفيت على مذهب إذا أفىت بكون ال: اخلطيب يف كتاب الفتاوي 
   ألنه حمض تشه ليس له أن يقلد غريه ويفيت خبالفه

  اه )  واملقلد ال يظهر لهإنه بالتزامه مذهب إمام يكلف به ما مل يظهر له غريه : وقال أيضا 
مما فتحصل : قال الشرنباليل(  : ١/٧٥ على احلصكفي قال ابن عابدين يف حاشيتهو

ما عمله الف خيلعمل مبا اجيوز انه و زام مذهب معنينسان التاإلليس على أنه ذكرناه 
  اه )  مستجمعا شروطه مذهبه مقلداً فيه غري إمامه على 
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يقلد غريه أي غري من قلده  وهل(  : ٣/٤٦٧ أيضا  ري البن أمري احلاجبوالتح التقريرويف 
 يف وثانيا حنيفة أيب بقول مسألة يف أوال يعمل كانذلك الشيء  غريأوال يف شيء يف 

  ؟  آخر جمتهد بقول أخرى
 يف املستفتني أي بأم التام باالستقراء للقطع نعم احلاجب وابن اآلمدي ذكر كما املختار 

 ملتزمني غري غريه مرة و اواحد مرة يستفتون كانوا جرا وهلم الصحابة زمن من عصر كل
   ينكر ومل وتكرر وشاع واحدا مفتيا
 يلزمه فهل الشافعي أو حنيفة كأيب معينا مذهبا لتزما فلو معينا مذهبا يلتزم إذامل وهذا

   ؟ املسائل من مسألة يف عنه يعدل فال عليه االستمرار
 وألنه معينة حادثة حكم يف مذهبه التزم لو كما به ملزما يصري بالتزامه ألنه يلزم:  فقيل
   اعتقاده مبوجب الوفاء فعليه احلق هو إليه انتسب الذي املذهب أن اعتقد

 إال واجب ال إذ ملزم غري التزامه ألن وغريه الرافعي يف كما األصح وهو يلزم ال:  لوقي 
   اه ورسوله اهللا أوجبه ما
 ولو مذهب للعامي يصح ال بل بذلك القول عدم على الفاضلة القرون انطوت وقد 

 حسبه على باملذاهب وبصر واستدالل نظر نوع له ملن يكون إمنا املذهب ألن به متذهب
  اه ) ...  وأقواله إمامه فتاوى وعرف املذهب ذلك فروع يف كتابا قرأ نمل أو

القول بأن العامي ال يتأهل : وباجلملة (  : ٣/٤٧٢قال ابن أمري احلاج يف التقرير والتحبري 
] الصحايب [ لتقليد الصحابة قريب من القول بأنه ال  يتأهل للعمل بأدلة الشرع إما ألن 

ل الشارع وإما ألنه يف علو املرتبة يكاد يكون حجة فامتناع قوله حجة فهو ملحق بقو
  تقليده لعلو قدره ال لرتوله 
وإال فمعلوم أنه ال وهو أي هذا املذكور صحيح ذا االعتبار  :فال جرم أن قال املصنف 

يشترط أن يكون للمجتهد مذهب مدون وأنه ال يلزم أحدا أن يتمذهب مبذهب أحد 
  اه) اله كلها ويدع أقوال غريه كما قدمناه األئمة حبيث يأخذ بأقو

 زمان يف واجب غري واحد شيء يكون كيف:  قلت نفإ( :  ٤٨اإلنصاف للدهلوي ويف 
 املستقل االقتداء باتهد يكن مل قولك فليس واحد الشرع أن مع آخر زمان يف واجبا
   متنافيا متناقضا قوال إال واجبا صار مث واجبا
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  ١٦٥

 أدلتها من الفرعية األحكام يعرف من األمة يف يكون أن وه األصل الواجب:  قلت
 طرق للواجب كان فإذا واجبة الواجب ومقدمة احلق أهل ذلك على أمجع،  التفصيلية
 وجب واحد طريق له تعني وإذا تعيني غري من الطرق تلك من طريق حتصيل وجب متعددة
  ... خبصوصه الطريق ذلك
 ال وقد واجبا يكون قد نهفإ،  بعينه إلمام تقليدال وجوب القياس أن ينبغي هذا وعلى
 هناك وليس النهر وراء ما بالد يف أو اهلند بالد يف جاهل إنسان كان فإذا:  واجبا يكون
 يقلد أن عليه وجب املذاهب هذه كتب من كتاب وال حنبلي وال مالكي وال شافعي عامل

 ويبقى الشريعة ربقة خيلع ذحينئ ألنه مذهبه من خيرج أن عليه وحيرم حنيفة أيب مذهب
 وال املذاهب مجيع معرفة هناك له متيسر فانه احلرمني يف كان إذا ما خبالف مهمال سدى
 كتاب من يأخذ أن وال العوام ألسنة من يأخذ أن وال ثقة غري من بالظن يأخذ أن يكفيه
  اه )  الدقائق كرت شرح الفائق النهر يف ذلك كل ذكر كما مشهور غري

فليعلم من أخذ مجيع أقوال أيب حنيفة أو مجيع أقوال : (  ٦٢ا يف اإلنصاف ص وقال أيض
مالك أو مجيع أقوال الشافعي أو مجيع أقوال أمحد رضي اهللا عنهم ومل يترك قول من اتبع 
منهم أو من غريهم إىل قول غريه ومل يعتمد على ما جاء يف القرآن والسنة غري صارف 

قد خالف إمجاع األمة كلها من أوهلا إىل آخرها بيقني ال  ذلك اىل قول انسان بعينه أنه
  اه )  إشكال فيه وال جيد لنفسه سلفا وال إنسانا يف مجيع األعصار احملمودة الثالثة

 
  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٦٦

  
  من أقوال املالكية يف ذلك: الفرع الثاين 

  
وقد انعقد إمجاع املسلمني اليوم على (  :٢/٣٥٧ين االفواكه الدووي يف اقال النفر

أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد بن حنبل :  ةوب متابعة واحد من األئمة األربعوج
  ...رضي اهللا عنهم 

  اه ) ، ما قدمناه من وجوب املتابعة ألحد األئمة إمنا هو يف حق من ال أهلية فيه لالجتهاد و
سي الفقيه الصاحل أبو عبد اهللا حممد بن يوسف السنو عن(  :١/٩٠فتح العلي املالك ويف 

وأما العامل الذي مل يصل رتبة االجتهاد والعامي احملض فإنه يلزمهما تقليد ( :  أنه قال
   } ٧:األنبیاء{] َفاْسَأُلوا َأْھَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم َلا َتْعَلُموَن [ { لقوله تعاىل اتهد 

جح من يعتقد أنه أر واألصح أنه جيب عليهما التزام مذهب معني من مذاهب اتهدين
)  غريه أو مساو وينبغي هلما يف املساوي السعي يف رجحانه ليتجه هلما اختياره على غريه

  اه 
ال أفيت بغري املشهور وال أمحل : قال املازري (  : ٧٤/  ١ويف فتح العلي املالك لعليش 

وقد قل الورع والتحفظ على الديانة وكثر من يدعي العلم ويتجاسر ،  الناس على غريه
التسع اخلرق على مشهور املذهب لفتوى فيه بغري بصرية ولو فتح هلم باب يف خمالفة على ا

  الراقع وهتك حجاب املذهب وهذا من املفسدات اليت ال خفاء ا 
: وهذا يف زمانه فانظر يف أي زمان أنت قال الشيخ أبو إسحاق الشاطيب رمحه اهللا تعاىل 

بغري املتفق على إمامته وجاللته الفتوى انظر كيف مل يستجز هذا اإلمام العامل وهو 
وال بغري ما عرف منه بناء على قاعدة مصلحية ضرورية إىل أن قل الورع  مشهور املذهب

والديانة من كثري ممن ينتصب لبث العلم والفتوى فلو فتح هلم هذا الباب الحنلت عرى 
  اه )  املذهب بل مجيع املذاهب ألن ما وجب للشيء وجب ملثله

وهؤالء تركوا تقليد إمام معني واتبعوا األحاديث (  : ١/١٠٤ح العلي املالك أيضا ويف فت
بزعمهم فتارة وافقوا بعض املذاهب الصحيحة وتارة بعض املذاهب الشاذة وتارة خرقوا 

  وهذا شؤم اخلروج عن املذاهب واالبتداع اإلمجاع 
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  ١٦٧

طالع على العني األوىل فإن قلت فهل جيب على احملجوب عن اال : قال العارف الشعراين 
نعم جيب عليه ذلك لئال يضل يف نفسه ويضل غريه : فاجلواب  ؟التقيد مبذهب معني 

  اه )  وتقدم عن اخلواص أيضا ما هو صريح يف ذلك.  انتهى
وأنا ال أستحل إن شاء اهللا يف دين اهللا (  :١٧٦/اإلمام الشاطيب يف فتاويه صل وقا

، بل أحترى ما  مع أين مقلدفأفيت بأحدمها على التخيري  وأمانته أن أجد قولني يف املذهب
، هو املشهور واملعمول به ، فهو الذي أذكره للمستفيت وال أتعرض له إىل القول اآلخر 

  اه)  فإن أشكل علي املشهور ومل أر ألحد من الشيوخ يف أحد القولني ترجيحا توقفت
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  ١٦٨

  
  من أقوال الشافعية يف ذلك: الفرع الثالث 

  
) أنه جيب ( األصح ) و (  ( : ٢/٤٤٠ اجلالل احمللي يف شرحه على مجع اجلوامعقال 

من مذاهب ) التزام مذهب معني ( على العامي وغريه ممن مل يبلغ رتبة االجتهاد 
له وإن كان نفس األمر مرجوحا على ) أو مساويا ( من غريه ) يعتقده أرجح (  اتهدين

   ...املختار املتقدم 
جيب عليه التزام مذهب معني فله أن يأخذ فيما يقع له ذا املذهب تارة وبغريه ال  : وقيل

  اه )  أخرى وهكذا 
ل جيوز للعامي أن يتخري ويقلد أي مذهب ه( :  ١/٩٣ وعمقدمة اموقال النووي يف  
إن كان منتسبا إىل مذهب بنيناه على وجهني حكامها القاضي ، ينظر : شاء قال الشيخ 

  العامي هل له مذهب أم ال ؟  حسني يف أن
فعلى هذا له أن يستفيت من شاء من  ألن املذهب لعارف األدلة؛ ال مذهب له ) أحدمها ( 

  . حنفي وشافعي وغريمها 
وقد ذكرنا يف  املفيت  . وهو األصح عند القفال له مذهب فال جيوز له خمالفته) والثاين ( 

  املنتسب ما جيوز له أن خيالف إمامه فيه  
إن مل يكن منتسبا بين على وجهني حكامها ابن برهان يف أن العامي هل يلزمه أن و

  :يتمذهب مبذهب معني ؟ يأخذ برخصه وعزائمه ؟ 
فعلى هذا ، ال يلزمه كما مل يلزمه يف العصر األول أن خيص بتقليده عاملا بعينه  : حدمهاأ 

هب وأصحها أصال ليقلد هل له أن يستفيت من شاء ؟ أم جيب عليه البحث عن أشد املذا
  أهله ؟ 

  . فيه وجهان مذكوران كالوجهني السابقني يف البحث عن األعلم واألوثق من املفتني 
وهو جار يف كل من مل يبلغ رتبة االجتهاد ،  لكياايلزمه وبه قطع أبو احلسن : والثاين  

  اه )  من الفقهاء وأصحاب سائر العلوم
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  ١٦٩

هل جيب على العامي التزام تقليد : مسألة (  :٨/٣٧٤البحر احمليط وقال الزركشي يف 
  :معني يف كل واقعة ؟ فيه وجهان  

وهو ) أوائل القضاء ( ورجحه النووي يف ، ال : وقال ابن برهان ،  يلزمه: لكيا اقال 
مل ينكروا على العامة تقليد بعضهم من  - رضوان اهللا عليهم  -فإن الصحابة ، الصحيح 
  . غري تقليد 
عض اخللفاء زمن مالك محل الناس يف اآلفاق على مذهب مالك فمنعه مالك وقد رام ب

ورمبا ، فلم ير احلجر على الناس ، واحتج بأن اهللا فرق العلم يف البالد بتفريق العلماء فيها 
وهو عندي حممول على أن املراد : قال ابن املنري " ال يفىت أحد ومالك باملدينة : " نودي 

  . شهد له مالك باألهلية ال يفىت أحد حىت ي: 
ال حتمل على : فإنه قال لبعض أصحابه ، وذكر بعض احلنابلة أن هذا مذهب أمحد 

: وسئل عن مسألة من الطالق فقال . دعهم يترخصوا مبذاهب الناس ، مذهبك فيحرجوا 
 نعم ودله على حلقة: جيوز ؟ قال ، فإن أفتاين أحد أنه ال يقع : فقال له القائل ، يقع يقع 

  . نعم : إن أفتوين جاز ؟ قال : فقال . املدنيني يف الرصافة 
وقد قال النيب الصالة ، وقد كان السلف يقلدون من شاءوا قبل ظهور املذاهب األربعة 

  .  } إن اهللا حيب أن يؤخذ برخصه كما حيب أن يؤخذ بعزائمه { والسالم عليه 
ال ، معني بعد األئمة األربعة  الدليل يقتضي التزام مذهب: وتوسط ابن املنري فقال 

والفرق أن الناس كانوا قبل األئمة األربعة مل يدونوا مذاهبهم وال كثرت الوقائع .  قبلهم
وكان الذي ، حىت عرف مذهب كل واحد منهم يف كل الوقائع ويف أكثرها ، عليهم 

ه يف تلك الواقع ألنه مل يشتهر مذهب، ال علم له مبا يقوله املفيت  -مثال  -يستفيت الشافعي 
وأما بعد أن ، فال يتصور أن يعضده إال سر خاص ، أو ألا ما وقعت له قبل ذلك ، 

فال ينتقل ، فهمت املذاهب ودونت واشتهرت وعرف املرخص من املشدد يف كل  واقعة 
  .من مذهب إىل مذهب إال ركونا إىل االحنالل واالستسهال  -واحلالة هذه  - املستفيت 

ي عن أيب الفتح اهلروي أحد أصحاب اإلمام أن مذهب عامة أصحابنا أن وحكى الرافع 
  اه ) .العامي ال مذهب له 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٧٠

رمحه اهللا تعاىل هل جيب بعد تدوين ) وسئل (  : ٣٠٥/ ٤ اهليتمي فتاوي ابن حجرويف 
  املذاهب التزام أحدها وهل له االنتقال عما التزمه ؟ 

وأنه ال روضة عن األصحاب وجوب ذلك الذي نقله يف زيادات ال :بقوله ) فأجاب ( 
يفعله مبجرد التشهي وال مبا وجد عليه أباه بل خيتار ما يعتقده أرجح أو مساويا إن اعتقد 
شيئا من ذلك وإال فهو ال جيب عليه البحث عن أقوم املذاهب كما ال جيب عليه البحث 

  عن األعلم 
لزمه التمذهب مبذهب بل يستفيت والذي يقتضيه الدليل أنه ال ي: ) أي النووي ( مث قال 

  اهـمن شاء أو من اتفق لكن من غري تلقط الرخص فلعل من منعه مل يثق بعدم تلقطه 
وظاهره جواز االنتقال وإن اعتقد الثاين مرجوحا وجواز تقليد إمام يف مسألة وآخر يف  

ارزي أخرى وهكذا من غري التزام مذهب معني أفىت به العز بن عبد السالم والشرف الب
ويف اخلادم عن ابن أيب الدم يف باب القدوة ما يؤيده وإن كان مردودا من جهة أخرى 

  كما يعرف بتأمله 
ال جيوز ألحد أن ينتحل مذهب إمام رأسا إال إذا غلب على : وعبارة الغزايل يف فتاويه 

ون أكثر ظنه أنه أوىل األئمة بالصواب وحيصل له غلبة الظن  إما بالتسامع من األفواه أو بك
اخللق تابعني لذلك اإلمام فصار قول العامي أنا شافعي أنا حنفي ال معىن له ألنه ال يتبع 
إماما عن غلبة الظن بل جيب أن يقلد يف كل حادثة من حضر عنده من العلماء يف تلك 

  اه ) الساعة 
فعلى هذا أي وجوب  - ومقتضى قول اموع (  : ٤/٣٠٧ويف فتاوى ابن حجر 

   ...يلزم أن جيتهد يف إثبات مذهب  -ذهب معني التمذهب مب
ويدل له قول ابن برهان تقليد الصحابة مبين على جواز االنتقال يف املذاهب فمن منعه منع 
تقليدهم ألن فتاويهم ال يقدر على استحضارها يف كل واقعة حىت ميكن االكتفاء ا 

هب الواحد املكافئ طول عمره فيؤدي إىل االنتقال ومذاهب املتأخرين متهدت فيكفي املذ
  . ا هـ . 

إذ ال جيب التمذهب مبذهب معني وهو حسن بالغ وبه يعلم جواز تقليدهم يف مسائل 
  اه )  خالفا للحنفية
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  ١٧١

وقضية  وعلى غري اتهد أن يقلد مذهبا معينا(  : ١/٢١٠فيض القدير وقال املناوي يف 
آلخر والصحيح عند الشافعية  جعل احلديث االختالف رمحة جواز االنتقال من مذهب

  اه ) جوازه 
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  ١٧٢

  
  من أقوال احلنابلة يف ذلك: الفرع الرابع 

  
  هل يلزم التزام مذهب أحد بعينه ؟ (  : ١١/١٩٤قال املرداوي يف اإلنصاف  

هل يلزم املقلد التمذهب مبذهب : وقال بعض األصحاب : قال ابن مفلح يف أصوله  
  :  واألخذ برخصه وعزائمه ؟ فيه وجهان

وأما لزوم التمذهب قال يف الفروع ـ يف أثناء باب شروط من تقبل شهادته ـ : قلت  
ففيه وجهان ، وفاق ملالك و الشافعي : مبذهب ، وامتناع االنتقال إىل غريه يف مسألة 

  . وهو الصواب املقطوع به : قال يف أعالم املوقعني  .انتهى . وعدمه أشهر . رمحهما اهللا 
  . عدم اللزوم قول مجهور العلماء ، فيتخري : ه وقال يف أصول 
يلزم كل مقلد أن يلتزم مبذهب معني يف األشهر فال يقلد غري : وقال يف الرعاية الكربى  

فإن التزم فيما يفيت به ، أو عمل به ، أو ظنه حقا .  ضرورة : وقيل . بلى : وقيل . أهله 
  . انتهى  .لزم قوله ، وإال فال : ، أو مل جيد مفتيا آخر 

جيتهد يف أصح : وعند بعض األصحاب واختار األدمي منع االنتقال فيما عمل به 
، ويقلد أي مذهب شاء ، هل للعامي أن يتخري : وقال يف آداب املفيت ...املذاهب فيتبعه 

هل له مذهب أم ال : أم ال ؟ فإن كان منتسبا إىل مذهب معني بنينا ذلك على أن العامي 
  :؟ وفيه مذهبان 

كل : سيما إن قلنا ، فله أن يستفيت من شاء من أرباب املذاهب . ال مذهب له  :أحدمها 
  . جمتهد مصيب 
فعليه . ألنه اعتقد أن املذهب الذي انتسب إليه هو احلق . له مذهب  :والوجه الثاين 

  . فال يستفيت من خيالف مذهبه . الوفاء مبوجب اعتقاده 
هل يلزمه أن يتمذهب : انبىن على أن العامي ،  وإن مل يكن انتسب إىل مذهب معني

   :مبذهب معني يأخذ برخصه وعزائمه ؟ وفيه مذهبان 
كما مل يلزم يف عصر أوائل األمة أن خيص األمي العامي عاملا معينا ، ال يلزمه :  أحدمها
  .  كل جمتهد مصيب : سيما إن قلنا ، يقلده 
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  ١٧٣

أم يلزمه أن يبحث حىت يعلم علم ، اء هل له أن يستفيت على أي مذهب ش: فعلى هذا 
  .وأصحها أصال ؟ فيه مذهبان ، مثله أسد املذاهب 

وهو جار يف كل من مل يبلغ درجة االجتهاد من الفقهاء وأرباب . يلزمه ذلك :  الثاين 
  سائر العلوم 

 وهذا أوىل بإحلاق. يلزمه أن جيتهد يف اختيار مذهب يقلده على التعيني : فعلى هذا الوجه 
  اه )  . انتهى . االجتهاد فيه على العامي مما سبق يف االستفتاء 

ال يلزم : أي ) وال يلزمه (  : ٦٢٧شرح الكوكب املنري ص يف وقال ابن النجار الفتوحي 
  يف أشهر الوجهني  ) التمذهب مبذهب يأخذ برخصه وعزائمه ( العامي 

هللا عليه وسلم غري النيب صلى اطاعة  يف األخذ برخصه وعزائمه: قال الشيخ تقي الدين  
  وتوقف أيضا يف جوازه  ، وهو خالف اإلمجاع  ،يف كل أمره ويه 

ومل يقدح يف ، فقد أحسن ، أو تقوى ، أو زيادة علم ، إن خالفه لقوة دليل : وقال أيضا 
  . عدالته بال نزاع 

ما : حلنفي وكذا قال القدوري ا، وأنه نص أمحد ، بل جيب يف هذه احلال : وقال أيضا 
  .وله اإلفتاء به حاكيا مذهب من قلده ، ظنه أقوى فعليه تقليده فيه 

، دون اهللا  أن يقيم أوثانا يف املعىن تعبد من: أن من مكائد الشيطان : وذكر ابن هبرية 
  . قد قدمه على احلق  م عندهتقليدا ملعظّ، هذا ليس مذهبنا : فيقول  أن يتبني احلق: مثل 

وال ، فال حيكم ، أمجعوا على أنه ال حيل حلاكم وال ملفت تقليد رجل  :وقال ابن حزم 
  يفيت إال بقوله 

فال يقلد غري ،  هذا األشهر: قال يف الرعاية ، بل يلزمه أن يتمذهب مبذهب : وقيل 
  جيتهد يف أصح املذاهب فيتبعه : وقال يف مصنفه آداب املفيت  ،أهله 

والذي يقتضيه ،  هذا كالم األصحاب: ل النووي قا، لكيا من الشافعية بلزومه اوقطع 
  اه ) أنه ال يلزمه : الدليل 

أن ال ( يلزمه أيضا ) وال (  : ٦٢٧شرح الكوكب املنري ص يف وقال ابن النجار الفتوحي 
وقد تقدم معىن ذلك يف ) فيتخري يف الصورتني ( عند األكثر ) ينتقل من مذهب عمل به 

  اه ) كالم الشيخ تقي الدين وغريه 
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ولزوم املتمذهب مبذهب وامتناع االنتقال (  : ٦/٤٤٥ويف مطالب أويل النهى للرحيباين 
العامي هل عليه أن يلتزم مذهبا معينا : قال الشيخ تقي الدين ) إىل غريه األشهر عدمه 

  يأخذ بعزائمه ورخصه ؟ 
والذين ، واجلمهور من هؤالء وهؤالء ال يوجبون ذلك ، فيه وجهان ألصحاب الشافعي 

أو ما مل يتبني له أن ، يوجبون يقولون إذا التزمه مل يكن له أن خيرج عنه ما دام ملتزما له 
  غريه أوىل بااللتزام منه 

وال ريب أن التزام املذاهب واخلروج عنها إن كان لغري أمر ديين مثل أن يلتمس مذهبا 
بل يذم عليه ، عليه فهذا مما ال حيمد ، ذلك  ول غرض دنيوي من مال أو جاه وحنوحلص

وهو مبرتلة من يسلم ال يسلم ، ولو كان ما انتقل إليه خريا مما انتقل منه ، يف نفس األمر 
  .أو يهاجر من مكة إىل املدينة المرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها ، إال لغرض دنيوي 

 بل، وأما إن كان انتقاله من مذهب إىل مذهب ألمر ديين فهو مثاب على ذلك : قال  
وال يتبع ، واجب على كل أحد إذا تبني له حكم اهللا ورسوله يف أمر أن ال يعدل عنه 

. فإن اهللا فرض طاعة رسوله على كل أحد يف كل حال ، أحدا يف خمالفة اهللا ورسوله 
  . انتهى 
  من التزم مذهبا أنكر عليه خمالفته بال دليل وال تقليد سائغ وال عذر : " الرعاية " ويف 

لعامل : أي ، وقوله وال تقليد سائغ ،  إذا كان من أهل االجتهادوله بال دليل ومراده بق
فينكر عليه حينئذ ، يبيح له ما فعله : أفتاه إذا مل يكن أهال لالجتهاد وقوله وال عذر أي 

  .  ألنه يكون متبعا هلواه 
) ة وال يلزم العامي أن يتمذهب مبذهب معني كما مل يلزم ذلك يف عصر أوائل األم( 

ومل ينقل عن أحد منهم أنه قال ، كالصحابة والتابعني فإن مذاهبهم كانت كثرية متباينة 
لئال تلفق يف عبادتك ؛ الواجب عليك أن تراعي أحكام مذهب من قلدته : ملن استفتاه 

بل كان من سأل منهم عن مسألة أفتاه فيها مبا يراه مذهبه جميزا له ، بني مذهبني فأكثر 
خصوصا مع كثرة ، ولو كان ذلك الزما ملا أمهلوه ، فحص وال تفصيل  العمل من غري
  اه ) . تباين أقواهلم 
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وال إنكار يف مسائل (  : ١٨٢/ ١ يف غاية املنتهى الكرمي مرعي بن يوسفوقال 
االجتهاد ، ومن أنكر فلجهله مبقام اتهدين ، وحرم قول بإجياب تقليد إمام بعينه ، بل 

يتعني اآلن تقليد : لكن قال غري واحد ، !!! إن تاب وإال قتل] مية ابن تي[ قال الشيخ 
  اه )  أحد األربعة ؛ لعدم حفظ مذاهب غريهم

وإذا نزلت باملسلم نازلة ، (  :٢٠/١١٦الفتاوى وقال اإلمام ابن تيمية كما يف جمموع 
على فإنه يستفيت من أعتقد أنه يفتيه بشرع اهللا ورسوله من أي مذهب كان ، وال جيب 

أحد من املسلمني التزام مذهب شخص معني غري الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف كل ما 
يوجبه وخيرب به ، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك اال رسول اهللا صلى اهللا 

  عليه وسلم 
واتباع شخص ملذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غري جهته إمنا هو مما 

و مما جيب على كل أحد إذا أمكنه معرفة الشرع بغري ذلك الطريق ، ، ليس ه يسوغ له
بل كل أحد عليه يتقي اهللا ما استطاع ، ويطلب علم ما أمر اهللا به ورسوله ، فيفعل 

   اه) املأمور ، ويترك احملظور ، واهللا أعلم 
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  البحث عن أرجح املذاهب: الفرع اخلامس 
  

أي مذهب شاء ولو كان مفضوال ؟ ب يأخذاملقلد أن يبحث عن األرجح أم  هل يلزم
  :اختلف أهل العلم يف ذلك على ثالثة أقوال 

البحث عن الراجح أو  هيلزم-٣  ال يلزمه ذلك- ٢  أن يبحث عن الراجح هيلزم-١ 
  املساوي 

  : يف تقليد املفضول مذاهب : مسألة (  : ٨/٣٤٧قال الزركشي يف البحر احمليط 
ألن اعتقاد املفضول كاعتقاد اتهد ،  جريسد وابن ونقل عن أمح، امتناعه  :أحدها 

  . الدليل املرجوح مع وجود األرجح 
اجلواز إلمجاع  الصحابة على تفاوم ، وهو أصحها واختاره ابن احلاجب وغريه  :الثاين 

  . مث إمجاعهم على تسويغ تقليد املفضول مع وجود األفضل ، يف الفهم 
وال ، واخلالف بالنسبة للنظر الواحد ، ضال أو مساوياجيوز ملن يعتقده فا :والثالث 

فهذه الصورة ، ا عن إقليمه يوإن كان نائ، د أفضل أهل الدنيا خالف أنه ال جيب عليه تقلي
بعد ، فعلى هذا ال جيب على أحد االشتغال بترجيح إمام على إمام ، ال حتتمل اخلالف 

  اه )  العامي يف النظر يف األعلم  ومن فروع املسألة اجتهاد، اجتماع شرائط الفتوى 
  : مسألة(  :٣/٣٤٩يف التقرير والتحبري قال بن أمري حاج و
يف أصول ابن مفلح عند أكثر أصحابنا ) جيوز تقليد املفضول مع وجود األفضل (  -

     احلنفية واملالكية وأكثر الشافعية هكالقاضي وأيب اخلطاب وصاحب الروضة وقال
كابن سريج والقفال واملروزي وابن ) وطائفة كثرية من الفقهاء ( ة يف رواي) وأمحد (  -

  ) على املنع ( السمعاين 
مث اخلالف بالنسبة إىل القطر الواحد ال إىل أهل وقيل جيوز ملن يعتقده فاضال أو مساويا  -

الدنيا إذ ال خالف يف أنه ال جيب عليه تقليد أفضل أهل الدنيا وإن كان نائيا عن إقليمه 
  اه ) ره الزركشي يف حبره ذك
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من ) ولعامي تقليد مفضول ( : ٦٢٦وقال ابن النجار الفتوحي يف شرح الكوكب ص 
، القاضي وأبو اخلطاب وصاحب الروضة : منهم ، اتهدين عند األكثر من أصحابنا 

  وأكثر الشافعية ، واملالكية ، وقاله احلنفية 
ألنه ليس من ؛ ال إن اعتقده مفضوال ، يصح إن اعتقده فاضال أو مساويا : وقيل  -

  أن يعدل عن الراجح إىل املرجوح : القواعد 
، فيقدم األرجح . يلزمه االجتهاد : وقال ابن عقيل وابن سريج والقفال والسمعاين  -

  وألمحد روايتان  . ومعناه قول اخلرقي واملوفق يف املقنع 
واستدل (  :٦٢٦ص  لعدم اللزوم ح الكوكب يف التدليلوقال ابن النجار الفتوحي يف شر

مع االشتهار ، لألول بأن املفضول من الصحابة والسلف كان يفيت مع وجود الفاضل 
قدرة على استفتاء فكان إمجاعا على جواز استفتائه مع ال، ومل ينكر ذلك أحد ، والتكرار 
  }٧:األنبیاء{] ْعَلُموَنَفاْسَأُلوا َأْھَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم َلا َت [ تعاىل وقال، الفاضل 
ولو كلف بذلك لكان تكليفا بضرب من . فالعامي ال ميكنه الترجيح لقصوره : وأيضا 

ورجوع العلماء ، لكن زيف ابن احلاجب ذلك بأن الترجيح يظهر بالتسامع ، االجتهاد 
إن (  ويلزم العامي: أي ) ويلزمه ( وتقدمي العلماء له ، وإىل غريه لكثرة املستفتني ، إليه 

وبعض ، زاد بعض أصحابنا . يف األصح ) تقليده ( من اتهدين ) بان له األرجح 
  .يف األظهر : الشافعية 

ملا ، وإن كان ظاهرا ففيه نظر ، وهذا : قال النووي ، ال جيوز تقليد غريه : قال الغزايل  
  اه) .ذكرنا من سؤال آحاد الصحابة مع وجود أفاضلهم 

أقوال ( من اتهدين فيه ) مسألة تقليد املفضول (  : ٢/٤٣٥اجلمع ويف شرح احمللي على 
 (:  

ورجحه ابن احلاجب جيوز لوقوعه يف زمن الصحابة وغريهم مشتهرا متكررا من  :أحدها 
  غري إنكار  

ألن أقوال اتهدين يف حق املقلد كاألدلة يف حق اتهد فكما جيب ؛ ال جيوز  :ثانيها 
والراجح منها قول الفاضل ، ألدلة جيب األخذ بالراجح من األقوال األخذ بالراجح من ا

  يعرفه العامي بالتسامع وغريه 
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له خبالف من اعتقده مفضوال ) أو مساويا ( غريه ) املختار جيوز ملعتقده فاضال   : ثالثها( 
  كالواقع مجعا بني الدليلني املذكورين ذا التفصيل  

مل جيب ( التفصيل املختار أي من أجل ذلك نقول أي من هنا وهو هذا ) ومن مث ( 
  من اتهدين  لعدم تعينه خبالف من منع مطلقا ) البحث عن األرجح 

ألن يقلده وإن كان مرجوحا يف ) رجحان واحد منهم تعني ( أي العامي ) فإن اعتقد ( 
  اه) الواقع عمال باعتقاده املبين عليه 

على هذا يلزمه أن جيتهد يف اختيار مذهب (  : ١/٩٣وقال النووي يف مقدمة اموع  
  :فنقول ، وحنن منهد له طريقا يسلكه يف اجتهاده سهال ، يقلده على التعيني 

وليس له ، وامليل إىل ما وجد عليه آباءه ، ليس له أن يتبع يف ذلك جمرد التشهي  : أوال 
وإن كانوا ، ألولني التمذهب مبذهب أحد من أئمة الصحابة رضي اهللا عنهم وغريهم من ا

، ألم مل يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه ؛ أعلم وأعلى درجة ممن بعدهم 
وإمنا قام بذلك من جاء بعدهم من األئمة ، فليس ألحد منهم مذهب مهذب حمرر مقرر 

، القائمني بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعها ، الناحلني ملذاهب الصحابة والتابعني 
  .  كمالك وأيب حنيفة وغريمها ، ضني بإيضاح أصوهلا وفروعها الناه

ونظر يف مذاهبهم حنو نظرهم يف  ، وملا كان الشافعي قد تأخر عن هؤالء األئمة يف العصر
ووجد من قبله قد ، واختار أرجحها  ، فسربها وخربها وانتقدها ، مذاهب من قبلهم 

مع ، والتكميل والتنقيح ، ر والترجيح فتفرغ لالختيا ، كفاه مؤنة التصوير والتأصيل 
مث مل يوجد بعده من بلغ ، وترجحه يف ذلك على من سبقه  ، وبراعته يف العلوم ، معرفته 

وهذا مع ما فيه من ، كان مذهبه أوىل املذاهب باالتباع والتقليد  ،حمله يف ذلك 
لعامي قاده إىل إذا تأمله ا، والسالمة من القدح يف أحد األئمة جلي واضح ، اإلنصاف 

  اه )  .والتمذهب به ، اختيار مذهب الشافعي 
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  خروج املرء عن مذهبه: املبحث الرابع  
  

  :خلروج املرء من مذهبه حالتان 
أن ينتقل من مذهبه جزئيا : والثانية ، أن ينتقل من مذهبه كليا إىل مذهب آخر : األوىل 

  يف مسألة أو مسائل 
االنتقال من  :أبو العباس القباب  قال (  : ١/٥٩لي املالك قال الشيخ عليش يف فتح الع

  : مذهب إىل مذهب له صورتان 
أن يكون ملتزما ملذهب من املذاهب يف مجيع أحواله فيبدو له وينتقل إىل تقليد : إحدامها 

  . غريه من األئمة يف مجيع ما يعرض له 
) . ى  مقلدا إلمامه فيما عداها ويبق، أن ينتقل بالكلية يف نازلة خاصة : الصورة األخرى 

 ها
  :ولنأخذ اآلن احلالتني بالتفصيل  

  
  االنتقال إىل مذهب آخر كليا: الفرع األول 

  
حيث قال وقد خلص لنا احلكم يف ذلك اإلمام السيوطي وفصل يف ذلك مبا ال مزيد عليه 

من مذهب  فصل االنتقال ( :٧ص يف رسالته املسماة جبزيل املواهب يف اختالف املذاهب 
  : للمنتقل أحوال : وأقول  ...إىل مذهب وهو جائز 

أن يكون السبب احلامل له على االنتقال أمرا دنيويا كحصول وظيفة أو :  األولاحلال 
مرتب أو قرب من امللوك وأهل الدنيا فهذا حكمه كمهاجر أم قيس ألن األمور مبقاصدها 

  : مث له حاالن
ة الفقه ليس له يف مذهب إمامه سوى اسم شافعي أو أن يكون عاريا من معرف : األول 

حنفي كغالب متعممي زماننا أرباب الوظائف يف املدارس حىت أن رجال سأل شيخنا 
العالمة الكافيجي رمحه اهللا تعاىل مرة يكتب له على قصة تعليقا بوالية أول وظيفة تشغر 

 وظيفة أما يف الشافعية أو مذهيب خبز وطعام يعين: ما مذهبك فقال : بالشيخونية فقال له 
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املالكية أو احلنابلة فإن احلنفية يف الشيخونية ال خبز هلم وال طعام فهذا أمره يف االنتقال 
أخف ال يصل إىل حد التحرمي ألنه إىل اآلن عامي ال مذهب له حيققه فهو يستأنف مذهبا 

  جديدا 
رض فهذا أمره أشد وعندي أنه أن يكون فقيها يف مذهب ويريد االنتقال هلذا الغ: ثانيهما 

  . يصل إىل حد التحرمي ألنه تالعب باألحكام الشرعية رد غرض الدنيا 
  : أن يكون االنتقال لغرض ديين وله صورتان  :احلال الثاين 

أن يكون فقيها يف مذهبه وقد ترجح عنده املذهب اآلخر ملا رآه من وضوح أدلته : األوىل 
ليه االنتقال أو جيوز كما قاله الرافعي وهلذا ملا قدم الشافعي وقوة مداركه فهذا ما جيب ع

  مصر حتول أكثر أهلها شافعية بعد أن كانوا مالكية 
أن يكون عاريا من الفقه وقد اشتغل مبذهبه فلم حيصل منه على شيء ووجد : والثانية 

نتقال قطعا مذهب غريه سهال عليه سريعا إدراكه حبيث يرجو التفقه فيه فهذا جيب عليه اال
وحيرم التخلف ألن التفقه على مذهب إمام من األئمة األربعة خري من االستمرار على 
اجلهل وليس له من التمذهب سوى اسم حنفي أو شافعي أو مالكي فالتمذهب على 
مذهب أي إمام كان خري من اجلهل بالفقه على كل املذاهب فإن اجلهل بالفقه تقصري 

  ادة وقل أن تصح معه عب، كبري 
وأظن هذا هو السبب لتحول الطحاوي حنفيا بعد أن كان شافعيا فإنه كان يقرأ على 
خاله املزين فاعتاص عليه الفهم يوما فحلف املزين أنه ال جييء منه فانتقل حنفيا ففتح عليه 

  وصنف كتابه شرح معاين اآلثار فكان إذا قرئ عليه يقول لو عاش خايل كفر عن ميينه  
ال حنث على املزين ألن مراده ال جييء منه :وقد حكى هذه احلكاية  اءقال بعض العلم

  شيء يف مذهب الشافعي 
ويف مذهب دون ، وال يستنكر ذلك فرب شخص يفتح عليه يف علم دون علم : قلت 

  .مذهب وهي قسمة من اهللا تعاىل وكل ميسر ملا خلق له وعالمة اإلذن التيسري 
ال لغرض ديين وال لغرض دنيوي بل جمردا عن القصد  أن يكون االنتقال: احلال الثالث 

فهذا جيوز للعامي ويكره أو مينع للفقيه ألنه قد حصل فقه ذلك املذهب وحيتاج إىل زمن 
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آخر لتحصيل فقه هذا املذهب فيشغله ذلك عما هو األهم من العمل مبا تعلمه وقد ينقضي 
  اه  ) ك ذلك العمر قبل حصول املقصود من املذهب الثاين فاألوىل تر

التقطتهم بعض من حتولوا من األئمة  إىل املذهب الشافعي من املذاهب األخرى : لطيفة 
  :وذكر طائفة منهم السيوطي يف جزيل املواهب كتب التاريخ والتراجم والطبقات من 

  أبو ثور إبراهيم بن خالد البغدادي كان حنفيا مث شافعيا - ١
 أبو جعفر الترمذي كان حنفيا مث شافعيا - ٢
 أبو املظفر السمعاين كان حنفيا مث شافعيا - ٣
 عبد العزيز اخلزاعي كان مالكيا مث شافعيا - ٤
 ابن عبد احلكم كان مالكيا مث شافعيا مث عاد ملذهب مالك  - ٥
 ابن دقيق العيد كان مالكيا مث شافعيا - ٦
 اخلطيب البغدادي كان حنبليا مث شافعيا - ٧
 السيف اآلمدي كان حنبليا مث شافعيا - ٨
 لف كان حنبليا مث شافعياجنم الدين بن خ - ٩
 شافعياحممد بن الدهان النحوي كان حنبليا مث شافعيا مث حنفيا مث عاد  -١٠
 كمال الدين بن يوسف الدمشقي كان حنبليا مث شافعيا -١١
 أبو حيان األندلسي كان ظاهريا مث شافعيا  -١٢
  شافعيامث  احنبليكان أبو علي احلسن بن املبارك بن حممد الزبيدي البغدادي  -١٣
  شافعيامث  احنبليكان اهللا بن البنا البغدادي   أبو عبد -١٤
  شافعيامث  احنبليكان  برهان الدين إبراهيم بن حممد بن إبراهيم البقاعي  -١٥
  شافعيامث  ايفحنكان أبو علي احلسن بن علي بن مكي النسفي  -١٦
  شافعيامث  ايفحنكان شهاب الدين أمحد بن محزة احلليب املشهور بابن قيما  -١٧
  شافعيامث  ايفحنكان حممود بن سبكتكني  -١٨
  شافعيامث  ايفحنكان أبو علي حسن بن علي ابن إسرافيل احلمادي النسفي  -١٩
  شافعيامث  ايفحنكان أبو القاسم أمحد بن أيب املعايل عرف بابن ناجية وهي أمه  -٢٠
  شافعيامث  ايفحنكان  أبو السعادات الواسطي النحوي الضرير  -٢١
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  ١٨٢

  شافعيامث  ايفحنكان يب بن مهاجر مشس الدين حممد بن امحد بن عبد اهللا احلل  -٢٢
  شافعيامث  كان مالكياحممد بن مجال الدين الدمشقي سبط التقى السبكي  -٢٣
  شافعيامث  ايفحنكان مشس الدين حممد بن علي بن حممد السلمي الدمشقي  -٢٤
  شافعيامث  ايفحنكان تقي الدين أمحد بن علي بن بن متيم املقريزي  -٢٥
 مث ظاهريا شافعيامث  كان مالكياطيب أبو حممد على بن أمحد بن حزم القر -٢٦
 شافعيامث مجال الدين يوسف بن إبراهيم بن محلة الدمشقي كان حنبلياً  -٢٧

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٨٣

  
  االنتقال إىل مذهب آخر جزئيا: الفرع الثاين 

  
أم  غري معني من املعلوم أن أهل العلم قد اختلفوا يف املصيب يف اجلزئيات هل هو واحد

وهو معتمد )  ٢٣ ( ن املصيب يف نفس األمر واحدالكل مصيب ؟ فمذهب اجلمهور هو أ
املذاهب األربعة والقول اآلخر وهو القول بتصويب كل اتهدين قال به طائفة من كل 

  مذهب من املذاهب األربعة وحكي رواية عن اإلمام أمحد 

                                                
٢٣   رمحه اهللا يف الربهان  حبيث آل اخلالف إىل وفاق قالبني القولني  إمام احلرمني اجلويين قفّوقد و
أمر ملتفت، وكأنه ملتقط من الطرفني،  املختار عندي( : بعدما حكى اخلالف يف املسألة  ٢/٨٦٤

إن عنيت بتخطئة أحدمها أنه ال جيب العمل مبوجب غلبة :  وذلك أنا نقول لألستاذ وهو جيمع احملاسن
، إذ اتهد إذا غلب على ظنه أمر فأمر اهللا عليه اتباع موجب  الظن، فهذا إنكار ما ال وجه إلنكاره
  . أثر بهظنه، ال أن يناط لظنه بظن غريه فيت

وإن عنيت به أنه كلف اتهد وراء غلبة الظن بتحصيل أمر آخر، فال وجه له أيضاً، إذ األمر 
  . واالجتهاد ينضبط به، وغلبة الظن حاصل

إن عنيت بالتصويب وجوب العمل عليهما، على وفق ظنهما، فهذا مسلم، : وأما القاضي فنقول له
واعتقاد التسوية بني التحليل والتحرمي، فهذا أمر يناقض وضع وإن عنيت رفع االجتهاد وإثبات اخلرية 

  . الشريعة على القطع، وهذا معلوم على الضرورة وبالبديهية
وإن عنيت به أن ال حكم هللا تعاىل يف الوقائع على التعيني فهذا أيضاً جحد؛ ألنَّ الطلب ال يستقل 

فإن الباحث عن كون زيد يف الدار  بنفسه، وال بد من مطلوب، ويستحيل فرض طلب ال مطلوب له،
فكذلك . يقدر كونه فيه، ويقدر أيضاً خالفه، مث يطلب الوقوف على أحد األمرين الذي هو احلقيقة

اتهد إذا وقعت واقعة يطلب النصوص من الكتاب والسنة مث اإلمجاع، مث إن أعوز املطلوب فيه 
شبه، مث لب شبهاً، فيخيل يف نفسه وجود الويطفينظر يف قواعد الشريعة حياول إحلاقاً ويريد مجعاً 

  . جيتهد يف طلب األشبه فاملطلوب هو األشبه
اتهد مصيب من حيث عمل مبوجب : إذا ثبت هذا وتقرر أنه ال ختلوا واقعة عن حكم اهللا فنقول

ذا هو ل العثور على حكم اهللا يف الواقعة وهوالظن بأمر اهللا خمطئ إذا مل ينه اجتهاده إىل منتهى حص
  اه وهذا كالم بديع وحتقيق رائع فرحم اهللا إمام احلرمني ) املختار
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أما على قول ، فعلى قول املصوبة ال حرج على املرء يف التنقل بني املذاهب ولو بالتشهي 
مهور وهو أن املصيب واحد فقد تقدم معنا اختالف العلماء يف مسألة لزوم املرء اجل

ومنهم من يلزمه إذا التزم ، ومنهم من ال يلزمه ، ملذهب معني وأن منهم من يلزمه بذلك 
ومن ال يلزمه مبذهب معني يشترط جلواز خروجه عن ، مذهبا مذهبا دون من مل يلتزم 

ما شروطا سيأيت ذكرها وقبل ذكر الشروط وأقوال أهل  مذهب إىل مذهب آخر يف مسألة
  :العلم يف تلك الشروط هنا مسألتان 

  مسألتان يف حكم اخلروج عن املذهب خروجا جزئيا
  :؟  وينتقل إىل مذهب آخر أيسرمذهبه  هيضيق بهل خيرج عندما : األوىل 

الرخصة  - إمامه  لغري –أن يقصد بتقليده : (  ١/١٤٧قال التقي السبكي كما يف فتاويه 
فيما هو حمتاج إليه حلاجة حاقة حلقته أو ضرورة أرهقته فيجوز أيضا إال أن يعتقد رجحان 

     اه ) إمامه ويعتقد تقليد األعلم فيمتنع وهو صعب واألوىل اجلواز 
وإذا زادت املشقة يف التزام مذهبنا فال عيب ) :  (  ٣/٢٥٦( وقال ابن حجر يف التحفة   

  اه ) بتقليد مذهب آخر  على املتخلص
أي كما هي ) فإذا زادت املشقة اخل : (  ٢٥٦/ ٣ويف حاشية  الشرواين على التحفة 

أي التزام مذهب الشافعي يف منع التصرف قبل إخراج ) يف التزامه اخل ( ظاهرة قوله 
قوله  بفتح العني وسكون التاء املثناة الفوقية أي ال منع شرعا) فال عتب اخل ( الزكاة قوله 

  اه) وبه قال اإلمام والغزايل كما يأيت ) كمذهب أمحد اخل ( 
  :؟  ج إىل وجه أو قول يف املذهب ليس هو املعتمدهل خير: الثانية 

وجيوز العمل باملرجوح يف حق نفسه ال يف :(  1/13 على احمللي قال قليويب يف حاشيته 
  اه  )   مسألة واحدةاإلفتاء والقضاء إذا مل جيمع بني متناقضني كحل وحرمة يف

أيضا ووقع اخلالف فيما إذا كان القول أو الوجه املنتقل إليه ضعيفا يف املذهب والصحيح 
قال البجريمي يف حاشيته ما مل يشتد ضعفه  جواز األخذ به يف العمل دون الفتوى والقضاء

ش   جيوز تقليد القول الضعيف يف حق نفسه كما نص عليه ع: (  2/83املنهج شرح على 
  اه )  وال جيوز أن يفىت به كما قرره شيخنا 
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األوجه  مقابلاملعتمد و ومقابلاألصح لكن ما هو القول الضعيف عندهم ؟  إنه مقابل 
قال ابن شطا يف إعانة الطالبني الغالب  يفد فاسفهو الصحيح  مقابل ماأ، املتجه  مقابلو
ق النفس ال يف حق الغري ما مل يشتد وأما األقوال الضعيفة فيجوز العمل ا يف ح ( :  1/19

والقول الضعيف شامل خلالف األصح وخالف ، ضعفها وال جيوز اإلفتاء وال احلكم ا 
املعتمد وخالف األوجه وخالف املتجه وأما خالف الصحيح فالغالب أنه يكون فاسدا ال 

  اه)  جيوز األخذ به
   

  روجعند من يقول جبواز اخل جزئيا روج عن املذهباخلشروط 
شروط مهمة يف جواز اخلروج بعضها متفق عليها عندهم  ملن جييز اخلروج عن املذهب

  :هي وبعضها خمتلف فيها وهذه الشروط 
  أال يتتبع الرخص وأال يتنقل بالتشهي  - ١
 أال يلفق صورة باطلة على املذهبني  - ٢
 أال يكون قد عمل باملذهب األول يف تلك املسألة  - ٣
 هبه للمذهب اآلخرأن ينشرح صدره للخروج عن مذ - ٤
 أن يعتقد الفضل والعلم يف اإلمام الذي انتقل إىل مذهبه  - ٥
 أن يكون القول الذي انتقل إليه مما ال ينقض فيه حكم القاضي  - ٦
 أن يكون ذلك يف غري القضاء  - ٧
أن يكون ذلك يف غري اإلفتاء إذا كان املستفيت يريد مذهب إمام ما أو كان املفيت  - ٨

 يفيت مبذهب ذلك اإلمام 
 شرط بعضهم أال خيرج عن املذاهب األربعة و - ٩

  :وإليك بعض أقوال أهل العلم يف هذه الشروط ضمن املسائل التالية 
  

  :من أقوال احلنفية يف ذلك : املسألة األوىل 
  :شرط عدم العمل باملذهب األول يف تلك املسألة 
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لد فيما قلد اتهد ال يرجع املق : مسألة(  : ٣/٤٦٧ري البن أمري احلاج بوالتح التقريريف 
كما  وليس :لكن قال الزركشي ، اآلمدي وابن احلاجب  ذكرهاتفاقا  - أي عمل به-فيه 

اعتقد  إذاقاال ففي كالم غريمها ما يقتضي جريان اخلالف بعد العمل أيضا وكيف ميتنع 
والعامي  غريهصحته لكن وجه ما قااله أنه بالتزامه مذهب إمام مكلف به ما مل يظهر له 

   يظهر له خبالف اتهد حيث ينتقل من أمارة اىل أمارة ال
التقليد بعد العمل إن كان من الوجوب إىل اإلباحة ليترك كاحلنفي : فصل بعضهم فقال و

يقلد يف الوتر أو من احلظر إىل اإلباحة ليترك كالشافعي يقلد يف أن النكاح بغري ويل جائز 
، تقاد الوجوب أو التحرمي خارج عن العمل واع، والفعل والترك ال ينايف اإلباحة ، 

وإن كان بالعكس فإن ، وحاصل قبله فال معىن للقول بأن العمل فيها مانع من التقليد 
فالقول باملنع أبعد وليس يف العامي إال ، كان يعتقد اإلباحة يقلد يف الوجوب أو التحرمي 

  اه )   هذه األقسام
  :ان يفيت على مذهب ما شرط أن يكون ذلك يف غري اإلفتاء إذا ك

قال يف تصحيح : ال الرملي ق(  :٢٨٩/  ٦حاشية ابن عابدين على البحر الرائق يف 
وهو ، ال يصح الرجوع عن التقليد بعد العمل باالتفاق  :القدوري وقال األصوليون أمجع 

  املختار يف املذهب 
هب إذا أفىت بكون واملفيت على مذ: وقال اإلمام أبو احلسن اخلطيب يف كتاب الفتاوى 

وقال ، ألنه حمض تشه ؛ الشيء كذا على مذهب إمام ليس له أن يقلد غريه ويفيت خبالفه 
   اه) واملقلد ال يظهر له ، أيضا إنه بالتزامه مذهب إمام يكلف به ما مل يظهر له غريه 

   :شرط عدم تتبع الرخص وعدم االنتقال بالتشهي 
لو أن : قال يف جواهر الفتاوى : (  ٢/٣٢٧د الدرية العقواملسماة بابن عابدين فتاوى يف 

رجال من أهل االجتهاد برئ من مذهبه يف مسألة أو يف أكثر منها باجتهاد ملا وضح له من 
دليل الكتاب أو السنة أو غريمها من احلجج مل يكن ملوما وال مذموما بل كان مأجورا 

   حممودا وهو يف سعة منه وهكذا أفعال األئمة املتقدمني
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فأما الذي مل يكن من أهل االجتهاد فانتقل من قول إىل قول من غري دليل لكن ملا يرغب 
والتعزير الرتكابه املنكر يف ، من غرض الدنيا وشهوا فهو مذموم آمث مستوجب للتأديب 

   اه ) الدين واستخفافه بدينه ومذهبه 
 : العالئي الدين صالح اإلمام قال(  : ٣/٤٦٨ أيضا ري البن أمري احلاجبوالتح التقريرويف 

 فيها والعمل املسائل آحاد يف االنتقال جواز كتبهم مشهور يف الفقهاء به صرح والذي
 وشبهوا للرخص التتبع وجه على ذلك يكن مل إذا مذهبه يقلد الذي إمامه مذهب خبالف
 أن له ليس قلنا إذا بعضها تنجس وثياب ماء أواين عليه اشتبهت الذي باألعمى ذلك
 وال آخر الثياب ويف واحدا األواين يف يقلد أن جيوز فإنه جيتهد بصريا يقلد بل فيها جيتهد
   ذلك من منع

 ويف احلكم ذلك عن أي عنه يرجع ال تهد تقليدا حبكم عمل إن يلتزم مل كمن وقيل 
 عدلاأل وهو السبكي قال اتهدين من غريه تقليد له اتهد تقليد به عمل ما غري أي غريه
  .... شرعا به يعمل مل فيما اتباعه أي يوجبه ما لعدم الظن على الغالب وهو املصنف وقال

 كل من أخذه أي املذاهب رخص اتباعه جواز يلتزم مل كمن كونه من أي منه ويتخرج
 يسلك أن لإلنسان اذ شرعي مانع منه مينع وال املسائل من يقع فيما األهون هو ما منها

   فيه بآخر عمل يكن مل بأن سبيل إليه له نكا إذا عليه األخف
 أخذ وإال الرخص تتبع عن الناس لكف منهم إلزامات هذه مثل أن والغالب :  أيضا وقال 

 العقل من هذا مينع ما أدري ال وأنا عليه أخف قوله جمتهد من بقول مسألة كل يف العامي
 ما االجتهاد له مسوغ جمتهد قول من نفسه على أخف هو ما يتبع اإلنسان وكون والسمع
  ... عليهم خفف ما حيب وسلم عليه اهللا صلى وكان عليه ذمه الشرع من علمت
 صح إن إمجاعا الرخص تتبع للعامي جيوز ال أنه من الرب عبد ابن عن ورد ما لكن:  قلت

 املتتبع تفسيق يف إذ اإلمجاع دعوى صحة نسلم ال يقال أن وميكن،  جواب إىل احتاج
 وال متأول غري على املفسقة الرواية يعلى أبو القاضي ومحل روايتان دأمح عن للرخص
   يفسق ال عاميا كان أو دليل قوي نإ:  احلنابلة بعض وذكر ، مقلد
 به يفسق ال أنه هريرة أيب ابن عن وغريه احلناطي حكاية عن : وأصلها النووي روضة ويف
  اه .) 
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  ١٨٨

  :شرط عدم تلفيقه صورة باطلة عند املذهبني 
 جيتمع ما حنو على حممول لعله مث(  : ٣/٤٦٨ أيضا ري البن أمري احلاجبوالتح التقرير ويف
 تقليد جواز أي)  وقيده(  : بقوله إليه أشار كما جمتهد مبجموعه يقل مل ما ذلك من له

 أي مينعانه ما غريه تقليد أي عليه يترتب ال بأن(  القرايف العالمة وهو)  متأخر(  غريه
  )  كالمها النهبط على جمتمع
 يف ومالكا والغسل الوضوء يف املغسولة لألعضاء الدلك فرضية عدم يف الشافعي قلد فمن
 الوضوء كان إن وصلى شهوة بال وملس فتوضأ للوضوء  شهوة بال اللمس نقض عدم
)  والشافعي مالك أي عندمها بطلت دلك بال كان إن وإال ذلك عند صالته صحت بدلك

  اه
  :ر لالنتقال شرط انشراح الصد

 على زنايتال العيد دقيق ابن ووافق(  : ٣/٤٦٨ري بوالتح التقريريف ابن أمري احلاج قال 
 ال بأن الثالث الشرط وأبدل بطالا على اإلمجاع يقع صورة يف جيتمع ال أن اشتراط
   وقع لو احلكم فيه ينقض مما فيه قلد ما يكون
 املأخذان كان وإن:  وقال هذا شتراطا على السالم عبد بن الدين عز الشيخ واقتصر
   جاز متقاربني
 بالدين متالعبا لكونه اعتقاده وعدم املذكور للتقليد صدره انشراح:  الثاين والشرط
 فهذا الصدر يف حاك ما واإلمث:  وسلم عليه اهللا صلى قوله الشرط هذا ودليل فيه متساهال
   اه إمث ففعله النفس يف حاك ما بأن تصريح

 صدره انشراح وأما منه بد فال فيه متساهال بالدين متالعبا كونه اعتقاد عدم ماأ : قلت 
   ها)  أيضا كذلك احلديث إن كما إطالقه على فليس للتقليد

   
  :من أقوال املالكية يف ذلك : املسألة الثانية 

  :شرط عدم تتبع الرخص وعدم االنتقال بالتشهي 
ولكن بشرط أن ال يتتبع رخص (...  :٢/٣٥٧ين االفواكه الدووي يف اوقال النفر

ووقع . املذاهب وإال امتنع إمجاعا إال أن يضطر لتقليد الرخصة يوما فيجوز للضرورة 
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  ١٨٩

. خالف يف جواز االنتقال من مذهب إىل آخر على أقوال ثالثة اقتصر الزنايت على اجلواز 
  اه ) 

ذاهب وأوفقها لطبع وأما تتبع أخف امل(  : ١/٧٧ املالك لعليش العليفتح وأيضا يف 
  الصائر إليها والذاهب فمما ال جيوز فضال عن كونه حمبوبا مطلوبا قاله الرياشي وغريه 

عن سليمان التيمي أنه قال خلالد بن : وقال أبو عمر بن عبد الرب يف كتابه بيان العلم 
 هذا إمجاع ال : قال أبو عمر، احلارث إن أخذت برخصة كل عامل اجتمع فيك الشر كله 

  ) ٢٤(  أعلم فيه خالفا
ونقل ابن حزم أيضا اإلمجاع على أن تتبع رخص املذاهب من غري استناد إىل دليل شرعي 

  . فسق ال حيل 
من أخذ بقول بعض األمصار مل أجرحه إال أن يكون شاذا ما : وعن أيب حممد بن أيب زيد

من اإلمجاع على وعلل ما ذكره ابن حزم وأبو عمر ، مل يأخذ بكل ما وافقه من كل قائل 
  .منع تتبع رخص املذاهب بأنه مؤد إىل إسقاط التكليف يف كل مسألة خمتلف فيها 

إذا صار املكلف يف كل نازلة عنت له يتتبع   :وقال أبو إسحاق الشاطيب رمحه اهللا تعاىل 
رخص املذاهب وكل قول وافق فيها هواه فقد خلع ربقة التقوى ومتادى يف متابعة اهلوى 

  ...أبرمه الشرع وأخر ما قدمه ونقض ما 
وللعامي أن يعمل : عز الدين بن عبد السالم الشافعي رمحه اهللا تعاىل يف بعض فتاويه وقال 

برخص املذاهب وإنكار ذلك جهل ممن أنكره ألن األخذ بالرخص حمبوب ودين اهللا يسر 
لنا بتصويب اتهدين فإن ق }٧٨:الحج{]  َوَما َجَعَل َعَلْیُكْم ِفي الدِّیِن ِمْن َحَرٍج [

فكل الرخص صواب وال جيوز إنكار وإن مل نقل بذلك فالصواب غري منحصر يف العزمية 
  اه )  وإن كان األفضل األخذ بالعزمية تورعا واحتياطا واجتنابا ملظان الريب 

وسيأيت توجيه كالم العز بن عبد السالم يف كالم ابن حجر اهليتمي من الشافعية يف املسألة 
  الية الت

  :شرد عدم تلفيق صورة باطلة عند املذهبني 

                                                
   ٢/٩٠جامع بيان العلم  انظر  ٢٤
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  ١٩٠

مث اختلف بعد التزام املقلد مذهبا معينا هل (  :١/٩٠ للشيخ عليش ويف فتح العلي املالك
  :؟  له اخلروج منه إىل غريه من مذاهب اتهدين 

ه جيوز له اخلروج منه ألن: وقيل ، ال جيوز ألنه التزمه وأنه جيب التزامه بعينه : فقيل 
الفرق فيجوز له اخلروج فيما مل يعمل به وال جيوز فيما عمل  : وثالثها، التزم ما ال يلزمه 

ال جيب عليه بدءا التزام مذهب معني بل له أن يأخذ فيما يرتل به ذا املذهب : وقيل ، به 
  تارة وبغريه أخرى 

فيما يقع من  واألصح أنه ميتنع تتبع الرخص يف املذاهب بأن يأخذ منها ما هو األهون
  .اه ) املسائل وقيل ال ميتنع وصرح بعضهم بتفسيق متتبع الرخص 

  :شرط عدم العمل باملذهب األول يف تلك املسألة 
 :أبو العباس القباب  قال (  :٦٠ – ١/٥٩أيضا وقال الشيخ عليش يف فتح العلي املالك 

ينتقل بالكلية يف أن : الصورة األخرى ... :االنتقال من مذهب إىل مذهب له صورتان 
وأما حكمه فنقل اآلمدي وابن احلاجب . ويبقى  مقلدا إلمامه فيما عداها ، نازلة خاصة 

  : يف ذلك ثالثة أقوال 
جوازه يف مسألة مل يتقدم له فيها تقليد إمامه : والثالث ، واملنع مطلقا ، جواز ذلك مطلقا 

  ها) ومنعه فيما تقدم له فيها تقليد إمامه 
 :قد الفضل والعلم يف اإلمام الذي انتقل إىل مذهبه شرط أن يعت

جيوز تقليد املذاهب يف النوازل واالنتقال : قال الزنايت (  :١/١٤٠قال القرايف يف الذخرية 
  :من مذهب اىل مذهب بثالثة شروط 

أال جيمع بينها على وجه خيالف اإلمجاع كمن تزوج بغري صداق وال ويل وال  -
  يقل ا أحد  شهود فإن هذه الصورة مل

 وأن يعتقد فيمن يقلده الفضل بوصول أخباره إليه وال يقلده رميا يف عماية -
وأال يتتبع رخص املذاهب قال واملذاهب كلها مسالك إىل اجلنة وطرق إىل  -

 اه ) السعادة فمن سلك منها طريقا وصله 
  :شرط أن يكون فيما ال ينقض فيه قضاء القاضي 
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  ١٩١

جيوز ]: أي غري الزنايت [ قال غريه : (١/١٤٠الزنايت السابق   قال القرايف بعد نقله لكالم
تقليد املذاهب واالنتقال إليها يف كل ما ال ينقض فيه حكم احلاكم وهو أربعة ما خالف 

  اإلمجاع أو القواعد أو النص أو القياس اجللي 
ده حبكم فإن أراد رمحه اهللا بالرخص هذه األربعة فهو حسن متعني فإن ما ال نقره مع تأك

  احلاكم فأوىل أن ال نقره قبل ذلك 
وإن أراد بالرخص ما فيه سهولة على املكلف كيف كان يلزمه أن يكون من قلد مالكا يف 

  اه ) املياه واألرواث وترك األلفاظ يف العقود خمالفا لتقوى اهللا تعاىل وليس كذلك 
 

  :من أقوال الشافعية يف ذلك: املسألة الثالثة 
  :الرخص وعدم االنتقال بالتشهي شرط عدم تتبع 

ويشترط أيضا أن ال يتتبع الرخص بأن (  :١٠/١١٢قال ابن حجر اهليتمي يف حتفة احملتاج 
ومن مث كان ، الحنالل ربقة التكليف من عنقه حينئذ ؛ يأخذ من كل مذهب باألسهل منه 

؛ به ليس يف حمله  وزعم أنه ينبغي ختصيصه مبن يتبع بغري تقليد يتقيد. األوجه أنه يفسق به 
  .ألن هذا ليس من حمل اخلالف بل يفسق قطعا كما هو ظاهر 

وإنكاره جهل ال ينايف حرمة ، للعامل أن يعمل برخص املذاهب : وقول ابن عبد السالم 
ألنه مل يعرب بالتتبع وليس العمل برخص ؛ وال الفسق به خالفا ملن وهم فيه ، التتبع 

ألن ؛ ا مع األخذ بالعزائم أيضا وليس الكالم يف هذا  املذاهب مقتضيا له لصدق األخذ
والرخص ال يقال فيه أنه متتبع للرخص ال سيما مع النظر لضبطهم ، من عمل بالعزائم 
  . للتتبع مبا مر فتأمله 

وكذا يرد به ، والوجه احملكي جبوازه يرده نقل ابن حزم اإلمجاع على منع تتبع الرخص 
والنقل مع أنه اتباع قول ، ال أدري ما مينع ذلك من العقل : مام قول حمقق احلنفية ابن اهل

والناس يف عصر ، وقد كان صلى اهللا عليه وسلم حيب ما خفف على أمته ، جمتهد متبوع 
  . ا هـ . الصحابة ومن بعدهم يسألون من شاءوا من غري تقييد بذلك 

له وال تغتر مبن أخذ وهو خالف اإلمجاع أيضا فتفطن ، وظاهره جواز التلفيق أيضا 
  بكالمه هذا املخالف لإلمجاع كما تقرر 
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لئال ؛ والرخص ، األوىل ملن بلي بوسواس األخذ باألخف  : ويف اخلادم عن بعض احملتاطني
  اه) .لئال خيرج عن اإلباحة ؛ يزداد فيخرج عن الشرع ولضده األخذ باألثقل 

مث اشتراط عدم تتبع  :الح قال ابن الص(  : ٣٠٥/ ٤ اهليتمي فتاوي ابن حجرويف 
الرخص هو املعتمد وتبعه احملقق الكمال بن اهلمام من احلنفية وعلى األول فهل يفسق 

  : وجهان ؟ بالتتبع 
أوجههما أنه ال يفسق كما يقتضيه كالم النووي يف فتاويه وقول بعضهم إن ابن حزم 

قد أفىت ابن عبد حكى اإلمجاع على الفسق حممول على متتبعها من غري تقليد وإال ف
إن إنكاره جهل وهل املراد بالرخص هنا األمور السهلة أو اليت : السالم جبوازه وقال 

ينطبق عليها ضابط الرخصة عند األصوليني حمل نظر ومل أر من نبه عليه ومقتضى تعبري 
  اه ) أصل الروضة باألهون عليه األول وليس ببعيد 

وحمل ذلك وغريه من سائر صور التقليد ما (  : ١/٤٨ويف حتفة احملتاج البن حجر اهليتمي 
  فسق وهو وجيه يوإال أمث به بل قيل ، مل يتتبع الرخص حبيث تنحل ربقة التكليف من عنقه 

  ن تتبعها من املذاهب املدونة وإال فسق قطعا إوحمل ضعفه : قيل 
ز له العمل وال ينايف ذلك قول ابن احلاجب كاآلمدي من عمل يف مسألة بقول إمام ال جيو

فيها بقول غريه اتفاقا لتعني محله على ما إذا بقي من آثار العمل األول ما يلزم عليه مع 
الثاين تركب حقيقة ال يقول ا كل من اإلمامني كتقليد الشافعي يف مسح بعض الرأس 

  اه ) ومالك يف طهارة الكلب يف صالة واحدة 
يف ) أنه ميتنع تتبع الرخص ( صح األ) و (  : ٢/٤٤٢  شرح احمللي على اجلمعويف 

وخالف أبو إسحاق ( املذاهب بأن يأخذ من كل منها ما هو األهون فيما يقع من املسائل 
والظاهر أن هذا النقل عنه سهو ملا يف الروضة وأصلها عن حكاية ، فجوز ذلك ) املروزي 

  يفسق به احلناطي وغريه عن أيب إسحاق أنه يفسق بذلك وعن ابن أيب هريرة أنه ال 
إن أراد بعدم الفسق اجلواز فهو مبين على أنه ال جيب  -وقد تفقه على األول  - والثاين 

ويؤخذ منه تقييد اجلواز السابق ، التزام مذهب معني وامتناع التتبع شامل للملتزم وغريه 
   اه )  فيهما مبا مل يؤد إىل تتبع الرخص 
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نقل الشرنباليل احلنفي عن ) فجوز ذلك : قوله ( : ٢/٤٤٢على اجلمع  ويف حاشية العطار
السيد بادشاه يف شرح التجريد جيوز  اتباع رخص املذاهب وال مينع منه مانع شرعي إذ 
لإلنسان أن يسلك املسلك األخف عليه إن كان له إليه سبيل بأن مل يكن عمل بقول آخر 

يدات اليت إن مثل هذه التشد: وقال ابن أمري احلاج ، . خمالف لذلك األخف ا هـ 
، ذكروها يف املنتقل من مذهب إىل مذهب إلزامات منهم لكف الناس عن تتبع الرخص 

وإال فأخذ العامي بكل مسألة بقول جمتهد يكون قوله أخف عليه ال أدري ما مينع منه 
  هذا ما نقله احلنفية . عقال وشرعا ا هـ 

يتعني على العامي إذا قلد إماما ال : وأما الشافعية فقد قال العز بن عبد السالم يف فتاويه 
ألن الناس من لدن الصحابة إىل أن ظهرت ؛ يف مسألة أن يقلده يف سائر مسائل اخلالف 

املذاهب يسألون فيما يسنح هلم العلماء املختلفني من غري نكري سواء اتبع الرخص يف ذلك 
كل جمتهد ألن من جعل املصيب واحدا وهو الصحيح مل يعينه ومن جعل ؛ أو العزائم 

وأما ما حكاه بعضهم عن ابن حزم من حكايته ، مصيبا فال إنكار على من قلده بالصواب 
اإلمجاع على منع تتبع الرخص من املذاهب فلعله حممول على من تتبعها عن غري تقليد ملن 

  . قال ا أو على الرخص املركبة يف الفعل الواحد نقله عن السيد السمهودي 
ذكرناه جواز التقليد وجواز تتبع الرخص ال على اإلطالق بل ال بد  فيؤخذ من جمموع ما

من مراعاة ما اعتربه اتهد يف املسألة اليت وقع التقليد فيها مما يتوقف عليه صحتها كي ال 
يقع يف حكم مركب من اجتهادين كما إذا توضأ ومسح بعض الرأس على مذهب 

  مالك على عدم النقض   الشافعي مث صلى بعد ملس جمرد عن الشهوة عند
وهذا عمل من منع التلفيق يف التقليد فإن معناه التلفيق يف أجزاء احلكم ال يف جزئيات 

  ا ه ) املسائل كما نقلناه 
وأما اإلمام الغزايل فقد منع تتبع الرخص : ( ٢/٤٤٣على اجلمع أيضا  ويف حاشية العطار

اتهدين ال غىن هلم عن تقليد إمام إن العوام والفقهاء وكل من مل يبلغ منصب  : قائال
واتباع قدوة إذ حتكيم العقول القاصرة الذاهلة عن مأخذ الشرع حمال وختري أطيب 
املذاهب وأسهل املطالب بالتقاط األخف واألهون من مذهب كل ذي مذهب حمال 

  :ألمرين 
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  ١٩٤

فينسل عن ويتسع اخلرق على فاعله ، ) ٢٥( أن ذلك قريب من التمييز والتشهر : أحدمها  
  معظم مضايق الشرع بآحاد التوسعات اليت اتفقت أئمة الشرع يف آحاد القواعد على ردها 

ن اتباع األفضل متحتم وختري املذاهب جير ال حمالة إىل اتباع األفضل تارة أ :واآلخر
واملفضول أخرى وال مباالة بقول من أثبت اخلرية يف األحكام تلقيا من تصويب اتهدين 

   اه )  ذكرنا فساده على ما 
ظاهر كالمهم جريان هذا اخلالف يف  : تنبيه(  :٨/٣٧٧وقال الزركشي يف البحر احمليط 

إن اهللا { : لقوله عليه السالم ، اتباع الرخص حمبوب : ورمبا قيل . تتبع الرخص وغريها 
  . الل خشية االحن، ويشبه جعله يف غري املتتبع من االنتقال قطعا . } حيب أن تؤتى رخصه 

أي مانع مينع من : وحكى ابن املنري عن بعض مشايخ الشافعية أنه فاوضه يف ذلك وقال 
والكل دين ، وأن املصيب واحد غري معني ، كل جمتهد مصيب : تتبع الرخص وحنن نقول 

  والعلماء أمجعون دعاة إىل اهللا ، اهللا 
 - لعامي إذا جاء يستفتيه من غلبة شفقته على ا -رمحه اهللا  -حىت كان هذا الشيخ : قال 
فإن كان حينث على مذهب الشافعي وال حينث على ، يف حنث ينظر يف واقعته  -مثال 

كان ينظر و ،يقصد بذلك التسهيل على املستفيت ورعا  ، أفته أنت: مذهب مالك قال يل 
قبل فريى أنه إن شدد على العامي رمبا ال ي، أيضا يف فساد الزمان وأن الغالب عدم التقيد 

بل جرأة على اهللا تعاىل ، فال مستدرك وال تقليد ، فيوسع على نفسه ، منه يف الباطن 
  .واجتراء على احملرم 

فإذا علم أنه يئول به إىل : قال . كما اتفق ملن سأل التوبة وقد قتل تسعا وتسعني : قلت  
ىل من رجوعه هذا االحنالل احملض فرجوعه حينئذ يف الرخصة إىل مستند وتقليد اإلمام أو

  إىل احلرام احملض 
بل يرجع النظر إىل حال ، فال ينبغي حينئذ إطالق القول باجلواز مطلقا لكل أحد : قلت  

   اه ) .املستفيت وقصده 
  :شرط عدم تلفيق صورة باطلة عند املذهبني 

                                                
 ) التمييع والتشهي ( كذا يف األصل ولعل هناك تصحيفا ولعل الصواب  ٢٥
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  ١٩٥

ويشترط أيضا أن ال يلفق بني (  :١٠/١١٣وقال ابن حجر اهليتمي يف حتفة احملتاج أيضا 
مث ، ني يتولد منهما حقيقة مركبة ال يقول ا كل منهما وأن ال يعمل بقول يف مسألة قول

بضده يف عينها كما مر بسط ذلك يف شرح اخلطبة مع بيان حكاية اآلمدي االتفاق على 
، م وإن جريت عليه ثَ، ونقل غري واحد عن ابن احلاجب مثله فيه جتوز . املنع بعد العمل 

وكذا صرح ، فإن التزم معينا فخالف :  عامي مل يلتزم مذهبا قال فإنه إمنا نقل ذلك يف
  باخلالف مطلقا القرايف 

ولعل املراد باالتفاق اتفاق األصوليني ال الفقهاء فقد جوز ابن عبد السالم االنتقال : وقيل 
 :  وقد أخذ اإلسنوي من اموع وتبعوه. عمل باألول أو ال وأطلق األئمة جواز االنتقال 

مث صرح بعضهم مبا خيالف فيه فاملعتمد األخذ فيه ، إطالقات األئمة إذا تناولت شيئا  أن
  اه ) بإطالقهم 

أن ال  :اشترط للخروج ابن دقيق العيد أن  ( : ٣٠٥/ ٤ اهليتمي فتاوي ابن حجرويف 
  . جتتمع صورة يقع اإلمجاع على بطالا كما إذا افتصد ومس الذكر وصلى 

مبن قلد مالكا يف عدم النقض باللمس بال شهوة فال بد أن يكون : ثله جزم القرايف وم هوب
قلد مالكا يف تلك الطهارة اليت مس فيها وميسح مجيع رأسه وإال فصالته باطلة عند 

  اإلمامني 
ونقله عنه اإلسنوي وأقره وذكر من فروعه ما لو نكح بال ويل وال شهود فإنه حيد كما 

  اه ) ة ومالك على بطالن النكاح قاله الرافعي التفاق أيب حنيف
ونقل اإلسنوي يف متهيده عن القرايف يف : ( ٢/٤٤٣على اجلمع أيضا  ويف حاشية العطار

أنه يشترط جواز تقليد مذهب الغري أن ال يكون موقعا يف أمر جيمع على : شرح احملصول 
لمس اخلايل عن إبطاله إمامه األول وإمامه الثاين فمن قلد مالكا مثال يف عدم النقض بال

 وإال فتكون صالته باطلة عند اإلمامني، الشهوة فال بد أن يدلك بدنه وميسح مجيع رأسه 
ومن فروع هذه املسألة إذا نكح بال ويل تقليدا أليب حنيفة أو بال شهود : قال اإلسنوي 

؛ تقليدا ملالك ووطئ فإنه ال حيد فلو نكح بال ويل وال شهود أيضا حد كما قاله الرافعي 
   اه) . ألن اإلمامني قد اتفقا على البطالن

   :شرط انشراح الصدر لالنتقال 
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  ١٩٦

انشراح  :اشترط للخروج ابن دقيق العيد أن  ( : ٣٠٥/ ٤ اهليتمي فتاوي ابن حجرويف 
} اإلمث ما حاك يف نفسك { : صدره للتقليد وعدم اعتقاده لكونه متالعبا بالدين حلديث 

التكاليف وهو أن ال يقدم إنسان على ما يعتقده خمالفا  قال بل أقول إن هذا شرط مجيع
  اه ) ألمر اهللا عز وجل 

  :شرط عدم العمل باملذهب األول يف تلك املسألة 
مث شرط االنتقال أن ال يعمل مبذهب يف (  : ٣٠٥/ ٤أيضا  اهليتمي فتاوي ابن حجرويف 

يها خالف ما يريد العمل واقعة مع بقائه على تقليد إمام آخر يف تلك الواقعة وهو يرى ف
به وأن يكون ذلك احلكم مما ينقض فيه قضاء القاضي قاله ابن عبد السالم وتابعه عليه ابن 

... دقيق العيد وأحلق مبا ينقض ما خالف ظاهر النص حبيث يكون التأويل مستكرها
  اه )  أن ال يعمل بقول إمامه يف واقعة وشرط ابن السبكي تبعا لآلمدي وابن احلاجب

وقول الشيخ سيف الدين اآلمدي وابن  ( : ١/١٤٨وقال التقي السبكي كما يف فتاويه 
ويف ، إنه جيوز قبل العمل ال بعده باالتفاق دعوى االتفاق فيها نظر : احلاجب رمحهما اهللا 

  كالم غريمها ما يشعر بإثبات خالف العمل أيضا وكيف ميتنع إذا اعتقد صحته 
والعامي ال ، زامه مذهب إمام يكلف به ما مل يظهر له غريه ولكن وجه ما قااله أنه بالت

هذا وجه ما قاله اآلمدي وابن ، يظهر له خبالف اتهد حيث ينتقل من إمارة إىل إمارة 
  اه ) احلاجب وال بأس به

: أقوال ) مث يف خروجه عنه (  : ٢/٤٤٠ قال اجلالل احمللي يف شرحه على مجع اجلوامعو
جيوز والتزام ما ال يلزم غري : ثانيها ، ألنه التزمه وإن مل جيب التزامه  ؛ ال جيوز : أحدها 
واجلواز يف ، وجيوز يف بعض توسطا بني القولني ) ال جيوز يف بعض املسائل : ثالثها ،ملزم  

غري ما عمل به أخذا مما تقدم يف عمل غري امللتزم فإنه إذا مل جيز له الرجوع قال ابن 
  وقد حكيا فيه اجلواز فيقيد مبا قلناه ، فاقا فامللتزم أوىل بذلك ات: احلاجب كاآلمدي 

ال جيب عليه التزام مذهب معني فله أن يأخذ فيما يقع له ذا املذهب تارة وبغريه  : وقيل
  اه )  أخرى وهكذا 

  :شرط أن يكون ذلك يف غري القضاء 
  : 1/13 على احمللي  قال قليويب يف حاشيته

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٩٧

جوح يف حق نفسه ال يف اإلفتاء والقضاء إذا مل جيمع بني متناقضني وجيوز العمل باملر( 
  اه  )  كحل وحرمة يف مسألة واحدة

جيوز تقليد القول الضعيف يف حق : (  2/83املنهج شرح وقال البجريمي يف حاشيته على 
  اه )  وال جيوز أن يفىت به كما قرره شيخنا )  ع ش(  نفسه كما نص عليه

  : غري الفتوى إذا كان يفيت على مذهب إمام ما شرط أن يكون ذلك يف
نعم املفيت على مذهب إذا أفىت بكون (  : ١/١٤٨قال التقي السبكي كما يف فتاويه 

[ إلفتاء حيسن أن يقلد اجيوز للمقلد الشيء واجبا أو مباحا أو حراما على مذهبه حيث 
تشه اللهم إال أن يقصد ليس له أن يقلد غريه ويفيت خبالفه ألنه حينئذ حمض و] مذهبه 

  مصلحة دينية فنعود إىل ما قدمناه ونقول جبوازه 
 كما روي عن ابن القاسم أنه أفىت ولده يف نذر احلاج مبذهب الليث واخلالص بكفارة ميني

  إن عدت مل أفتك إال بقول مالك يعين بالوفاء : وقال له 
تخيري فله أن يفيت بكل منهما على أنا إن محلنا قول ابن القاسم هذا على أنه كان يرى ال

وأما ، إذا رآه مصلحة واملقلد ال ميتنع عليه ذلك وإن مل يرد التخيري إذا قصد مصلحة دينية 
  اه )  بالتشهي فال واهللا أعلم 

يف احلكايات املسندة إىل ولد : قال ابن املنري (  :٨/٣٧٧وقال الزركشي يف البحر احمليط 
: فقال له ، ها باملشي إىل بيت اهللا احلرام فاستفىت أباه ابن القاسم حنث يف ميني حلف في

  يعين بالوفاء  . وإن عدت أفتيتك مبذهب مالك ، أفتيك فيها مبذهب الليث كفارة ميني 
ومحله عليه علمه مبشقة ، وحممل ذلك عندي أنه نقل له مذهب الليث ال أنه أفتاه به : قال 

فخلصه من ذلك مث هدده مبا ، خرى املشي على احلالف أو خشية ارتكاب مفسدة أ
  . يقتضي حترزه من العادة 

وأما ، ورمبا كان ابن القاسم يرى التخيري فله أن يفيت بكل منهما إذا رآه مصلحة : قلت 
وأما اآلن فقد ساءت القصود ، وكانت هذه الوقائع تتفق نوادر : قال . بالتشهي فال 

إال إجلام العوام عن اإلقدام على الرخص  فليس، والظنون وكثر الفجور وتغري إىل فتون 
    اه) . .ألبتة 

  :شرط عدم اخلروج عن املذاهب األربعة 
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وأنه ال بد وأن يكون : قال اإلسنوي  : (٢/٤٤٣على اجلمع أيضا  ويف حاشية العطار
التقليد والتتبع يف املسائل املدونة للمجتهدين الذين استقر اإلمجاع عليهم اآلن وهم األربعة 

  .وقد كانوا كثريين أوال ، ألنه مبوت أصحام انقرضت مذاهبهم ؛ ن من عداهم دو
ويقيد تتبع الرخص بقيد آخر وهو أن ال يترك العزائم رأسا حبيث خيرج عن ربقة التكليف 

   اه) .الذي هو إلزام ما فيه كلفة 
  :اشتراط أن يكون فيما ال ينقض فيه قضاء القاضي 

قلد إماما من األئمة مث  ومن( :   ١٣٦-١٣٥/ ٢ ه قواعد بن عبد السالم يف العزوقال 
فهل له ذلك فيه خالف واملختار التفصيل فإن كان املذهب الذى أراد  غريهأراد تقليد 

مما ينقض فيه احلكم فليس له األنتقال إىل حكم جيب نقضه فإنه مل جيب نقضه  إليهاألنتقال 
   لبطالنهإال 

الصحابة إىل  زمنز التقليد واألنتقال ألن الناس مل يزالوا من فإن كان املأخذان متقاربني جا
أحد يعترب إنكاره  منأن ظهرت املذاهب األربعة يقلدون من اتفق من العلماء من غري نكري 

  اه ) ولو كان ذلك باطال ألنكروه 
  :جمموعة الشروط من كالم السبكي 

هب الشافعي أو غريه من األئمة املتعبد مبذ(  : ١/١٤٧قال التقي السبكي كما يف فتاويه 
  : إذا أراد أن يقلد غريه يف مسألة فله أحوال 

أن يعتقد حبسب حاله رجحان مذهب ذلك الغري يف تلك املسألة فيجوز اتباعا : إحداها 
  للراجح يف ظنه  

أن يعتقد رجحان مذهب إمامه أو ال يعتقد رجحانا أصال ولكن يف كال األمرين : الثانية 
قصد تقليده احتياطا يده رجحان مذهب إمامه وعدم االعتقاد للرجحان أصال أعين اعتقا

  ...وما أشبه ذلك مما تقدم متثيله فهو جائز أيضا ، لدينه 
أن يقصد بتقليده الرخصة فيما هو حمتاج إليه حلاجة حاقة حلقته أو ضرورة أرهقته : الثالثة 

األعلم فيمتنع وهو صعب واألوىل فيجوز أيضا إال أن يعتقد رجحان إمامه ويعتقد تقليد 
  . اجلواز 
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  ١٩٩

أن ال تدعوه إىل ذلك ضرورة وال حاجة بل جمرد قصد الترخص من غري أن : الرابعة  
  . يغلب على ظنه رجحانه فيمتنع ألنه حينئذ متبع هلواه ال للدين 

   .أن يكثر منه ذلك وجيعل اتباع الرخص ديدنه فيمتنع ملا قلناه وزيادة فحشه : اخلامسة 
  . أن جيتمع من ذلك حقيقة مركبة ممتنعة باإلمجاع فيمتنع :السادسة  
أن يعمل بتقليده األول كاحلنفي يدعي بشفعة اجلوار فيأخذها مبذهب أيب  : السابعة  

حنيفة مث تستحق عليه فرييد أن يقلد الشافعي فيمتنع منها فيمتنع لتحقق خطئه إما يف 
  . مكلف  األول وإما يف الثاين وهو شخص واحد

  اه) وهذا التفصيل وذكر هذه املسائل السبع حسب ما ظهر لنا 
  :جمموعة األقوال والشروط من كالم الزركشي 

هل جيوز أن خيالف إمامه يف بعض املسائل (  :٨/٣٧٥وقال الزركشي يف البحر احمليط 
  : ويأخذ بقول غريه من جمتهد آخر ؟ فيه مذاهب 

، ألن قول كل إمام مستقل بآحاد الوقائع ، لي يف اإلعجاز وبه جزم اجلي، املنع : أحدها   
  وملا فيه من اتباع الترخص والتالعب بالدين  ، فال ضرورة إىل االنتقال إال التشهي 

ألن الصحابة مل يوجبوا على العوام تعيني ، " الرافعي " وهو األصح يف ، جيوز  :والثاين  
وعدم أهلية ، د للتقليد عام بالنسبة إىل أقواله وهو أهلية املقل -ألن السبب ، اتهدين 

 املقلد مقتض لعموم هذا اجلواب ووجوب االقتصار على مفت واحد خبالف سرية األولني
  : بل يقوى القول باالنتقال يف صورتني 

إذا كان مذهب غري إمامه يقتضي تشديدا كاحللف بالطالق الثالث على فعل  :إحدامها   
وكان مذهب مقلده  عدم احلنث فخرج منه لقول من ، و جاهال شيء مث فعله ناسيا أ

وهلذا قال الشافعي . فإنه يستحب له األخذ باالحتياط والتزام احلنث قطعا ، أوقع الطالق 
  . إن القصر يف سفر جاوز ثالثة أيام أفضل من اإلمتام : 

يف مذهب إمامه إذا رأى للقول املخالف ملذهب إمامه دليال صحيحا ومل جيد : و الثانية 
فال وجه ملنعه من التقليد حينئذ حمافظة على ، دليال قويا عنه وال معارضا راجحا عليه 

  . العمل بظاهر الدليل 
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إن  - وأما ما نقله بعض األصوليني من اإلمجاع على منع رجوع املقلد عمن قلده فهو 
  . حممول على تلك املسألة بعينها بعد أن عمل بقوله فيها  -صح 
أن يعتقد رجحان ذلك املذهب الذي قلد يف هذه : م أنا حيث قلنا باجلواز فشرطه واعل

  : وهلذا قال البغوي . إذ ال طريق له إليه ، وعلى هذا فليس للعامي ذلك مطلقا . املسألة 
، عند بعض الناس الطهارة حباهلا : لو أن عاميا شافعيا ملس امرأته وصلى ومل يتوضأ وقال 

فأشبه ما إذا اجتهد يف القبلة ، نه باالجتهاد يعتقد مذهب الشافعي أل، ال تصح صالته 
  فأداه اجتهاده إىل جهة فأراد أن يصلي إىل غريها ال يصح 

، كشرب املثلث ، ولو جوزناه ألدى ذلك إىل أن يرتكب مجيع حمظورات املذهب : قال 
، هذا جائز : يقول ويترك أركان الصالة و، هذا جائز : ويقول ، والنكاح بال ويل وحنوه 

  . انتهى . وال سبيل إليه 
فكل مسألة عمل فيها بقول إمامه ، أنه كالعامي الذي مل يلتزم مذهبا معينا  :و الثالث 

  . وكل مسألة مل يعمل فيها بقوله فال مانع فيها من تقليد غريه ، ليس له تقليد غريه 
وإن حدث وقلد ، ذهب إن كان قبل حدوث احلوادث فال جيب التخصيص مب: والرابع  

واختاره إمام . إماما يف حادثة وجب عليه تقليده يف احلوادث اليت يتوقع وقوعها يف حقه 
  .  للخبط وعدم الضبط ، وأما بعد فال ، ألن قبل تقرير املذاهب ممكن ، احلرمني 

إن غلب على ظنه أن بعض املسائل على مذهب غري مقلده أقوى من مقلده  : امسو اخل
  . قاله القدوري احلنفي  .جاز 

بني أن يكون املذهب الذي  : واختاره ابن عبد السالم يف القواعد التفصيل : و السادس
فإن كان األول فليس له االنتقال إىل حكم جيب ، أراد االنتقال عنه مبا ينقض احلكم أو ال 

ن الناس مل يزالوا أل، وإن كان املأخذان متقاربني جاز التقليد واالنتقال ، لبطالنه ، نقضه 
من غري نكري من أحد يعترب ، إىل أن ظهرت املذاهب األربعة ، كذلك يف عصر الصحابة 

  ولو كان ذلك باطال ألنكروه ، إنكاره 
وقد سئل عن شافعي حضر نكاح صبية ال أب هلا وال جد  : "الفتاوى املوصلية " ويف 

  . وإال فال ، املخالف يف مذاهب جازإن قلد : أجاب ف، والشهادة على إذا له يف التزويج 
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، يف النكاح بال ويل وال شهود أنه جيب مهر املثل " الروضة " ويوافقه قول النووي يف 
  . أو جمرد ، أو حسبان ، أو تقليد ، باجتهاد ، سواء اعتقد التحرمي أو اإلباحة 

  :اجلواز بشروط  - واختاره ابن دقيق العيد  -: و السابع 
كما إذا افتصد ومس الذكر ،  جيتمع يف صورة يقع اإلمجاع على بطالا أن ال: أحدها   

  . وصلى 
  . أال يكون ما قلد فيه مما ينقض فيه احلكم لو وقع به  :والثاين  
انشراح صدره للتقليد املذكور وعدم اعتقاده لكونه متالعبا بالدين متساهال  :والثالث  

فهذا تصريح بأن ما } واإلمث ما حاك يف نفسك { : ودليل اعتبار هذا الشرط قوله . فيه 
  حاك يف نفسك ففعله إمث 

إن هذا شرط مجيع التكاليف وهو أال يقدم اإلنسان على ما يعتقده  خمالفا ألمر : بل أقول 
  . اهللا 

بل إذا كان خمالفا لظاهر ، وال اشتراط أن يكون احلكم مما ينقض فيه قضاء القاضي 
فيكفي يف ذلك عدم جواز التقليد لقائل القول ، مستكرها  النصوص حبيث يكون التأويل

  ...انتهى . املخالف لذلك الظاهر 
: مث قال . وحكى بعض احلنابلة هذا اخلالف يف أن األوىل األخذ باألخف أو األثقل 

، واألوىل أن من بلي بوسواس أو شك أو قنوط فاألوىل أخذه باألخف واإلباحة والرخص 
ومن كان قليل الدين كثري التساهل أخذ باألثقل ، خيرج عن الشرع لئال يزداد ما به و

  . فيخرج إىل اإلباحة ، والعزمية لئال يزداد ما به 
فهل له أن ، ومر يب أن عبد اهللا بن املبارك سئل عمن حلف بالطالق أال يتزوج مث بدا له 

لى ذه املسألة إن كان يرى هذا القول حقا أن يبت: يأخذ بقول من جيوز له ذلك ؟ فقال 
  اه ...) وما أحسن هذا اجلواب من متورع . إال فال وفنعم 

  
  :من أقوال احلنابلة يف ذلك: املسألة الرابعة 

  :شرط عدم تتبع الرخص وعدم االنتقال بالتشهي 
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على : أي ) وحيرم عليه (   : ٦٢٧شرح الكوكب املنري ص يف قال ابن النجار الفتوحي 
وال يعمل ، وهو أنه كلما وجد رخصة يف مذهب عمل ا  )تتبع الرخص ( العامي 

ألنه ال يقول بإباحة مجيع . بتتبع الرخص : أي ) ويفسق به ( بغريها يف ذلك املذهب 
فإن القائل بالرخصة يف هذا املذهب ال يقول بالرخصة : الرخص أحد من علماء املسلمني 

  للعامي تتبع الرخص إمجاعا  ال جيوز : قال ابن عبد الرب  .األخرى اليت يف غريه 
، ومجعها يف كتاب . أن بعض الناس تتبع رخص املذاهب من أقوال العلماء : ومما حيكى 

يا أمري " فلما رآها قال ، فعرضه على بعض العلماء األعيان ، وذهب به إىل بعض اخللفاء 
  )  ٢٦ ( "وال يقول مبجموع ذلك أحد من املسلمني ، هذه زندقة يف الدين ، املؤمنني 

ومحل القاضي ذلك ، يف فسق من أخذ بالرخص روايتني ، وذكر بعض أصحابنا عن أمحد 
وروي عدم فسقه عن ابن أيب ، وفيه نظر : قال ابن مفلح . على غري متأول أو مقلد 

  اه ) .هريرة 
   :فيمن التزم مذهبا وخالفه بال دليل : مطلب (  :١/٢٢٤غذاء األلباب للسفاريين ويف 

من التزم مذهبا أنكر عليه خمالفته بال : مام العالمة ابن مفلح يف آدابه الكربى قال اإل
وذكر يف موضع آخر ، كذا ذكر يف الرعاية هذه املسألة .  دليل وال تقليد سائغ وال عذر

وقيل ، وقيل بلى ، يلزم كل مقلد أن يلتزم مبذهب معني يف األشهر وال يقلد غري أهله 
  .ضرورة 

من التزم مذهبا معينا مث فعل خالفه من : الم ابن تيمية رضوان اهللا عليه قال شيخ اإلس 
غري تقليد وال استدالل بدليل يقتضي خالف ذلك ومن غري عذر شرعي يبيح له ما فعله 

                                                
عن أيب العباس بن سريج يقول مسعت إمساعيل بن إسحاق : (  ١٠/٢١١البيهقي يف سننه روى   ٢٦

دخلت على املعتضد فدفع إيل كتابا نظرت فيه وكان قد مجع له الرخص من زلل : قول القاضي ي
مل :يا أمري املؤمنني مصنف هذا الكتاب زنديق فقال  : العلماء وما احتج به كل منهم لنفسه فقلت له

األحاديث على ما رويت ولكن من أباح املسكر مل يبح املتعة ومن : قلت ؟ تصح هذه األحاديث 
املتعة مل يبح الغناء واملسكر وما من عامل إال وله زلة ومن مجع زلل العلماء مث أخذ ا ذهب دينه أباح 

  اه ) فأمر املعتضد فأحرق ذلك الكتاب 
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، فاعال للمحرم بغري عذر شرعي ، وعامال بغري اجتهاد وال تقليد ، فإنه يكون متبعا هلواه 
  اه ) وهذا منكر 
إذا جوز للعامي أن يقلد من شاء (  : ٤٦٢ ل تيمية يف أصول الفقه صدة آويف مسو

وغريهم أنه ال جيوز له يتتبع الرخص مطلقا فان أمحد أثر  كالم أصحابنافالذي يدل عليه 
مسعت حيىي القطان  :مثل ذلك عن السلف وأخرب به فروى عبد اهللا بن أمحد عن أبيه قال 

ل أهل املدينة يف السماع يعىن يف الغناء وبقول لو أن رجال عمل بكل رخصة بقو: يقول 
  أهل الكوفة يف النبيذ وبقول أهل مكة يف املتعة لكان فاسقا 

ونقلت من خط القاضي قال نقلت من جمموع أىب حفص الربمكي قال عبد اهللا مسعت أىب 
  وذكر حنوه 

عبد الرزاق ثنا  وقال اخلالل يف كتابه ثنا حيىي بن طالب األنطاكي ثنا حممد بن مسعود ثنا
لو أن رجال أخذ بقول أهل املدينة يف السماع يعىن الغناء وإتيان النساء يف  :معمر قال 

أدبارهن وبقول أهل مكة يف املتعة والصرف ويقول أهل الكوفة يف املسكر كان شر عباد 
  اهللا عز وجل 

ع فيك الشر لو أخذت برخصة كل عامل أو قال بزلة كل عامل اجتم: وقال سليمان التيمى 
  كله 

وىف املعىن آثار عن على وابن مسعود ومعاذ وسلمان وفيه مرفوعا عن النيب صلى اهللا عليه 
  وسلم وعن عمر 

هذا حممول على أحد وجهني :  قال القاضي بعد ذكر كالم اإلمام أمحد املنقول من خطه 
ألنه ترك ما  إما أن يكون من أهل االجتهاد ومل يؤده اجتهاده إىل الرخص فهذا فاسق: 

  هو احلكم عنده واتبع الباطل 
أو يكون عاميا فأقدم على الرخص من غري تقليد فهذا أيضا فاسق ألنه أخل بفرضه وهو 

  اه ) التقليد فأما إن كان عاميا فقلد يف ذلك مل يفسق ألنه قلد من يسوغ اجتهاده 
  :شرط عدم العمل باملذهب السابق يف تلك املسألة 

وقد نص اإلمام أمحد رضي اهللا : ]ابن تيمية [ قال  :١/٢٢٤ب للسفاريين غذاء األلباويف 
عنه وغريه على أنه ليس ألحد أن يعتقد الشيء واجبا أو حراما مث يعتقده غري واجب وال 
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مثل أن يكون طالبا لشفعة اجلوار فيعتقد أا حق له مث إذا طلبت منه ، حرام مبجرد هواه 
  . ت ثابتة شفعة اجلوار اعتقد أا  ليس

أو مثل من يعتقد إذا كان أخا مع جد أن اإلخوة تقاسم اجلد فإذا صار جدا مع أخ اعتقد 
  .أن اجلد ال يقاسم اإلخوة 

وإذا كان له عدو يفعل بعض األمور املختلف فيها كلعب الشطرنج وحضور السماع إن 
مسائل  فإذا فعل ذلك صديقه اعتقد أن ذلك من. هذا ينبغي أن يهجر وينكر عليه 

ووجوبه ، فمثل هذا ممن يكون يف اعتقاده حل الشيء وحرمته ، االجتهاد اليت ال تنكر 
  وسقوطه حبسب هواه مذموم جمروح خارج عن العدالة 

وأما إذا تبني له رجحان ، وقد نص اإلمام أمحد رضي اهللا عنه وغريه على أن هذا ال جيوز 
وإما بأن يرى أحد الرجلني ، ها ويعلمها قول على قول إما باألدلة املفصلة إن كان يفهم

، أعلم بتلك املسألة من اآلخر وهو أتقى هللا فيما يقوله فريجع عن قول إىل قول ملثل هذا 
   اه ) انتهى ملخصا واهللا أعلم . وفد نص اإلمام أمحد على ذلك ، فهذا جيوز بل جيب 

  
  :ن تتبع الرخص نص قرار امع الفقهي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بشأ

األخذ بالرخصة  بشأن  )١/٨(  ٧٠: قرار رقم : (  )٤١ص  ١، ج٨ع (جملة امع يف 
  :  وحكمه

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الثامن ببندر سريي بيجوان، بروناي 
م، بعد ١٩٩٣) يونيو(حزيران  ٢٧ -٢١هـ املوافق ١٤١٤حمرم  ٧ -١دار السالم من 

طالعه على البحوث الواردة إىل امع خبصوص موضوع األخذ بالرخصة وحكمه ، ا
  : وبعد استماعه إىل املناقشات اليت دارت حوله ، قرر ما يلي 

الرخصة الشرعية هي ما شرع من األحكام لعذر، ختفيفاً عن املكلفني، مع قيام  - ١
  . السبب املوجب للحكم األصلي 
ذ بالرخص الشرعية إذا وجدت أسباا، بشرط التحقق من وال خالف يف مشروعية األخ

  . دواعيها، واالقتصار على مواضعها، مع مراعاة الضوابط الشرعية املقررة لألخذ ا 
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املراد بالرخص الفقهية ما جاء من االجتهادات املذهبية مبيحاً ألمر يف مقابلة  - ٢
  . اجتهادات أخرى حتظره 

اتباع ما هو أخف من أقواهلم، جائز شرعاً بالضوابط اآلتية واألخذ برخص الفقهاء، مبعىن 
  ) . ٤(يف البند 

الرخص يف القضايا العامة تعامل معاملة املسائل الفقهية األصلية إذا كانت محققة  - ٣
ملصلحة معتربة شرعاً، وصادرة عن اجتهاد مجاعي ممن تتوافر فيهم أهلية االختيار 

  . لمية ويتصفون بالتقوى واألمانة الع
ال جيوز األخذ برخص املذاهب الفقهية رد اهلوى، ألن ذلك يؤدي إىل التحلل من  - ٤

  : التكليف، وإمنا جيوز األخذ بالرخص مبراعاة الضوابط التالية 
أن تكون أقوال الفقهاء اليت يترخص ا معتربة شرعاً ومل توصف بأا من شواذ  - أ

  . األقوال 
األخذ بالرخصة، دفعاً للمشقة سواء أكانت حاجة عامة أن تقوم احلاجة إىل  -ب

  . للمجتمع أم خاصة أم فردية 
أن يكون اآلخذ بالرخص ذا قدرة على االختيار، أو أن يعتمد على من هو أهل  –ج 

  . لذلك 
  ) . ٦(أال يترتب على األخذ بالرخص الوقوع يف التلفيق املمنوع اآليت بيانه يف البند  –د 

  . األخذ بذلك القول ذريعة للوصول إىل غرض غري مشروع  أال يكون -هـ 
  . أن تطمئن نفس املترخص لألخذ بالرخصة  -و
حقيقة التلفيق يف تقليد املذاهب هي أن يأيت املقلد يف مسألة واحدة ذات فرعني  - ٥

  . مترابطني فأكثر بكيفية ال يقول ا جمتهد ممن قلدهم يف تلك املسألة 
  : نوعاً يف األحوال التالية يكون التلفيق مم - ٦
إذا أدى إىل األخذ بالرخص رد اهلوى، أو اإلخالل بأحد الضوابط املبينة يف مسألة  - أ

  . األخذ بالرخص 
  . إذا أدى إىل نقض حكم القضاء  –ب 
  . إذا أدى إىل نقض ما عمل به تقليداً يف واقعة واحدة  - ج 
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  . تلزمه إذا أدى إىل خمالفة اإلمجاع أو ما يس - د 
  اه )  واهللا أعلم. إذا أدى إىل حالة مركّبة ال يقرها أحد من اتهدين  -هـ 
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  العلة يف منع املانعني من خروج املرء عن مذهبه: الفرع الثالث 

  
هي سد الباب أمام الناس حىت ال يسقطوا العلة عند من منع من خروج املرء عن مذهبه 

قال اإلمام النووي يف ذوا بأيسر ما يف كل مذهب التكاليف بالتنقل بني املذاهب فيأخ
وهو جار يف كل من مل يبلغ رتبة  -التمذهب  – يلزمه: الثاين  : (١/٩٣مقدمة اموع 

ووجهه أنه لو جاز اتباع أي مذهب شاء  ، االجتهاد من الفقهاء وأصحاب سائر العلوم
لتحليل والتحرمي ويتخري بني ا، ألفضى إىل أن يلتقط رخص املذاهب متبعا هواه 

  اه )  وذلك يؤدي إىل احنالل ربقة التكليف. والوجوب واجلواز 
 هلم يكن مل هإن: قال هذا القائل  وما(  : ٢٥ص  فقهال علوم الكريانوي يف فوائد يف وقال

إن مل يكن مقلد معني فهل كان هلم  أنه: عنه  فاجلوابمقلد واحد يتبعونه يف كل ما قال 
بعضه والناس يعتمدون على  ويضعفتنقيد احلديث فيصحح بعضه حمدث يضع هلم أصول 

  تصحيحه وتضعيفه وتوثيقه وتوهينه 
  إىل فن التنقيد لغلبة الصدق والصالح على الناس  حاجةإذ ذاك  يكنمل : قلت  فإن
يكن إذ ذاك حاجة إىل تقليد املعني لغلبة الصدق والصالح بل ومل يكن  ملوكذلك :  قلنا

نضباط املذاهب وشيوعها إذ ذاك فلو التزم أحد يف ذلك الزمان تقليد ا لعدمميكن ذلك 
األمر ووقع يف حرج شديد خبالف زماننا فكيف يقاس زماننا بزمام  عليهاملعني ضاق 
  ؟وحالنا حباهلم 

وال جتيزون  ةاملائسواء فما بالكم جتيزون تقليد  ةواملائالتقليد فالواحد  جوازملا ثبت  مث
  الواحد؟تقليد 
مع أن التقليد الثاين  ةاملائجتيزون تقليد الواحد وال جتيزون تقليد  بالكمفما : قلت  فإن

  يف السلف ؟ متعارفكان 
األحكام تتبدل بتبدل الزمان واألحوال وكذا اعترفت بأن سد  بأنقد اعترفت :  قلنا

اليت هذا الباب للناس يف هذه األزمة  تحال خيفى عليك أن ف وأنتذريعة احملرم واجب 
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والشر واتباع اهلوى يفتح عليهم أبواب تتبع الرخص واتباع  اجلهلالغالب على أهلها 
   اهلوى والغواية

 الرآين أيب وأنا أنشد الشعر فقال : عن ابن املبارك أنه قال أخربين املعتمر قال  نقلتوقد 
لشعر بين ال تنشد الشعر فقلت يا أبت كان احلسن ينشد الشعر وكان ابن سريين ينشد ا

ما يف ابن سريين اجتمع فيك الشر  وبشرأخذت بشر ما يف احلسن  إنأي بين  :  فقال
  اجتمع فيك الشر كله  عاملوقال سليمان التيمي إن أخذت برخصة كل . كله 
جوازه رأسا حىت حيتج  بعدمتقليد كل من شاءه وال نقول  منمنعنا  يفهو العذر  فهذا

أن يترك التقليد رأسا  بإجازةاألئمة هذا فما ظنك علينا بعمل السلف فلما كان تقليد 
  اه ) من املكابرين اادلني  تكنويعمل مبا يراه أو يقلد من شاء فيما شاء فافهم وال 

مذهب إىل مذهب آخر  تركعدم جواز  سر(حتت عنوان  ٨٤ صأيضا   الكريانوي وقال
مذهب ألن هذا  إىل مذهب الفقهاء من عدم جواز ترك إليهذهب   ماتبني سر  وذا( : ) 

  للمذهب املتروك فهو ليس بأهل هلا  التخطئةإن كان على وجه 
فال وجه لالنتقال إال اهلوى أو شيء  أهلهوإن كان على وجه الترجيح فهو ليس أيضا من 

  يفتح عليه باب اتباع اهلوى والشهوات  الصنيعال يعتد به فال جيوز ال سيما إذا كان هذا 
: خيتار جمتهدا للتقليد دون اآلخر ؟ قلت   كيفف يكن من أهل الترجيح إذا مل: فإن قلت 

للتقليد  خيتارهترجيح اتهد ال حيتاج إىل دليل خاص بل يكفي فيه ميالن القلب إىل الذي 
خبالف ترجيح املسألة على املسألة فإنه ال يكون إال من  الوجوه منوحسن الظن به بوجه  
  داللاالستدليل وهو ليس من أهل 

جمتهد على آخر كون مذهب األول شائعا يف بالده وتيسر الرجوع  ترجيحفمنشأ  وأيضا
  دون الثاين  وكتبهإىل علماء مذهبه 

ومذهب أيب  املغربومن هنا ترى مذهب الشافعي شائعا مبصر واحلجاز ومذهب مالك يف 
)  تلك البالد يف املذاهبحنيفة يف فارس والروم واهلند والسند وغريها لكثرة علماء هذه 

  اه
وإذا تأملنا يف هذه العلة تبني لنا أن ال يكاد يكون هناك خالف بني الفريقني حيث إن 

  القائلني باجلواز اشترطوا لذلك شروطا متنع من حصول تلك العلة 
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  :  الثالث الفصل
  حكم اخلروج عن املذاهب األربعة

  :وفيه مباحث 
  روج إىل قول مل يسبق إليهاإلمجاع على عدم اخل: املبحث األول 
  حكاية االتفاق على عدم جواز اخلروج مطلقا: املبحث الثاين 

  حكم اخلروج عن املذاهب األربعة عند احلنفية: املبحث الثالث 
  حكم اخلروج عن املذاهب األربعة عند املالكية: املبحث الرابع 

  حكم اخلروج عن املذاهب األربعة عند الشافعية: املبحث اخلامس 
  حكم اخلروج عن املذاهب األربعة عند احلنابلة: املبحث السادس 
  شروط جواز اخلروج والتوفيق بني القولني: املبحث السابع 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٢١٠

  اخلروج عن املذاهب األربعة:  الثالث الفصل
  

  :للخروج عن املذاهب األربعة حالتان 
  جتهادأن يكون اخلروج إىل قول مل يقل به أحد من أئمة اال: احلالة األوىل 

فهذا ال جيوز أبدا ألن إحداث قول مل يقل به إمام ما ال جيوز وقد قيل إنه ال خالف بني 
ففي مناقب أمحد البن ، أهل العلم يف ذلك وكان األئمة يشددون يف املنع من ذلك 

يا أبا احلسن إياك أن تتكلم يف مسألة : قال امليموين قال يل أمحد  : ١٧٨اجلوزي ص 
  اه )  ليس لك فيها إمام

إين لست أناظر أحدا : عن زفر قال (  : ١١٠لصيمري يف أخبار أيب حنيفة ص وروى ا 
يقول مبا مل : قال كيف جين ؟ : يل له ق، حىت يقول قد أخطأت ولكين أناظره حىت جين 

  ا ه) يقل به أحد 
أما األئمة وفقهاء أهل : (  ٩وقال ابن رجب يف فضل علم السلف على اخللف ص 

م يتبعون احلديث الصحيح حيث كان إذا كان معموال به عند الصحابة ومن احلديث فإ
فأما ما اتفق على تركه فال جيوز العمل به ألم ما تركوه إال بعدهم أو عند طائفة منهم 
  على علم أنه ال يعمل به 

خذوا من الرأي ما كان يوافق من كان قبلكم فإم كانوا أعلم  : قال عمر بن عيدالعزيز 
  اه ) نكم م

فليعرف مواقعه حىت (  :عن اإلمجاع  ٨/٢٣٢ ط يالبحر احملوقال  الزركشي رمحه اهللا يف 
بل كل مسألة يفيت فيها يعلم أن فتواه ليست خمالفة ، ال يفيت خبالفه وال يلزمه حفظ مجيعه 

وال بد مع ذلك أن يعرف أو تكون احلادثة مولدة ، وإمنا يوافقه مذهب عامل ، لإلمجاع 
وفائدته حىت ال حيدث قوال خيالف أقواهلم " ختالف ذكره الشافعي يف الرسالة اال

  اه )  فيخرج بذلك عن اإلمجاع
  وأقوال أهل العلم يف ذلك كثرية

  :أن يكون اخلروج إىل قول قال به بعض أئمة االجتهاد :واحلالة الثانية 
  :وهنا اختلف أهل العلم يف حكم اخلروج عن املذاهب األربعة  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٢١١

ألن غري املذاهب األربعة -١: هب اجلمهور وحكي إمجاعا إىل أن ذلك ال جيوز فذ -
وإمنا نقلت عن بعض األئمة  مسائل مفردة ، مل حتفظ ومل تدون من ألفها إىل يائها 

ومل يعرف ما إذا كان قد رجع عن ذلك أم ال ؟ وما  امل تعرف قيودها واستثناءا
ن يبلغنا ؟ فالسبب هو عدم الثقة ا م إذا كان له خمصص أو مقيد من كالمه ومل

وألن احلق منحصر يف األربعة يف قول بعض -٢، حيث النقل ال أا غري معتربة
وألن يف عدم اخلروج منعا من الفوضى خصوصا يف القضاء -٣، أهل العلم 

  وستأيت أقواهلم مفصلة إن شاء اهللاواإلفتاء 
اهب األربعة واشترطوا لذلك و ذهب بعض أهل العلم إىل جواز اخلروج عن املذ -

 :شروطا منها   
 أن يصح النقل عن ذلك اإلمام  - ١
 أن تعلم مجيع اعتبارات ذلك اإلمام يف تلك املسألة  - ٢
 أن يكون اخلروج يف عمل املرء لنفسه ال يف الفتوى والقضاء  - ٣
الشروط السابقة يف خروج املرء من مذهبه من عدم تتبع الرخص وعدم  - ٤

 إخل ...التلفيق بصورة مركبة 
  

  :وإليك اآلن أقوال أهل العلم يف ذلك مفصلة ضمن املباحث التالية 
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  حكاية االتفاق على عدم جواز اخلروج: املبحث األول 

  
ال ، واحلق أن العصر خال عن اتهد املطلق ( :  )٨/٢٤٠(احمليط البحر  يفقال الزركشي 

بني املسلمني على أن احلق وقد وقع االتفاق عن جمتهد يف مذهب أحد األئمة األربعة 
فال جيوز أن يقع االجتهاد ،  وحينئذ فال جيوز العمل بغريها ،منحصر يف هذه املذاهب 

  اه ) إال فيها 
فإذا اختلفت الصحابة يف مسألة على قولني (  : ٢/٣٥٦ويف الفواكه الدواين للنفراوي 

ث مل يبق منهم أحد فإذا انقرض عصر الصحابة حبي، جاز ألحد الصحابة أن حيدث ثالثا 
وكذا إذا اختلف التابعون جاز للتابعني إحداث ثالث دون ، فليس للتابعني إحداث ثالث 

  ملا يف اخلروج عن اتباع اتهدين من خرق اإلمجاع  ، تابع التابعني وهكذا 
أيب :  ةوقد انعقد إمجاع املسلمني اليوم على وجوب متابعة واحد من األئمة األربع

والشافعي وأمحد بن حنبل رضي اهللا عنهم وعدم جواز اخلروج عن  حنيفة ومالك
   مذاهبهم

مع أن اجلميع على هدى لعدم حفظ ، وإمنا حرم تقليد غري هؤالء األربعة من اتهدين  
  مذاهبهم ملوت أصحام وعدم تدوينها 

حيفظ  وكذا من عداهم ممن، املعتمد أنه جيوز تقليد األربعة : ولذا قال بعض احملققني 
فاإلمجاع الذي نقله ، مذهبه يف تلك املسألة ودون حىت عرفت شروطه وسائر معترباته 

حيمل على ما  غري واحد كابن الصالح وإمام احلرمني والقرايف على منع تقليد الصحابة
 اه )  من شرح شيخ مشاخينا اللقايناه فقد منه شرط من ذلك 

مجع احملققون على أن العوام ليس هلم أن أ(  : ٢/٧٤٤قال إمام احلرمني يف الربهان و
يتعلقوا مبذاهب أعيان الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم بل عليهم أن يتبعوا مذاهب 

الذين سربوا ونظروا وبوبوا األبواب وذكروا أوضاع املسائل وتعرضوا للكالم على  األئمة
وأسوة للمسلمني  الدينمذاهب األولني والسبب فيه أن الذين درجوا وإن كانوا قدوة يف 

تنوا بتهذيب مسالك االجتهاد وإيضاح طرق النظر واجلدال وضبط املقال ومن فإم مل يع
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خلفهم من أئمة الفقه كفوا من بعدهم النظر يف مذاهب الصحابة فكان العامي مأمورا 
  اه) باتباع مذاهب السابرين 

ما إذا قضى بشيء : اء به مما ال ينفذ القض(  :١/١٣١يف األشباه والنظائر  وقال ابن جنم
خمالف لإلمجاع وهو ظاهر وما خالف األئمة األربعة خمالف لإلمجاع و إن كان فيه 

فقد صرح يف التحرير أن اإلمجاع انعقد على عدم العمل مبنصب خمالف خالف لغريهم 
  اه ) . لألربعة النضباط مذاهبهم وانتشارها وكثرة أتباعهم

  : املالكي املشهور يف األصول النظم  مراقي السعود صاحبوقال 
   اه) وقفو غريها اجلميع منعه        وامع اليوم عليه األربعة  ( 

إن اإلمجاع انعقد على تقليد كل من : ويف اإلفصاح (  : ٦/٣٧٤ويف الفروع البن مفلح 
ويأيت يف العادلة لزوم التمذهب مبذهب ،  املذاهب األربعة وأن احلق ال خيرج عنهم

  النتقال عنه وجواز ا
النسبة إىل إمام يف الفروع كاألئمة األربعة ليست مبذمومة فإن اختالفهم : قال الشيخ 

وفيه نظر فإن اإلمجاع ليس عبارة  :قال بعض احلنفية ،  رمحة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة
  اه) عن األربعة وأصحام وليس يف كالم الشيخ ما فهمه هذا 
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  ل احلنفية يف اخلروج عن املذاهب األربعةبعض أقوا: املبحث الثاين 

  
(  :بعد نقل كالم إمام احلرمني السابق  ٣/٤٧٢قال ابن أمري احلاج يف التقرير والتحبري 

ألم أوضحوا طرق النظر وهذبوا املسائل وبينوها ومجعوها خبالف جمتهدي الصحابة 
وال تفي بأحكام احلوادث فإم مل يعتنوا بتهذيب مسائل االجتهاد ومل يقرروا ألنفسهم أص

  كلها وإال فهم أعظم وأجل قدرا 
وقد روى أبو نعيم يف احللية أن حممد بن سريين سئل عن مسألة فأحسن فيها اجلواب فقال 
له السائل ما معناه ما كانت الصحابة لتحسن أكثر من هذا فقال حممد لو أردنا فقههم ملا 

  أدركته عقولنا 
أن يقلدوا األئمة املذكورين هلذا الوجه ما ذكر بعض أي على أن عليهم  وعلى هذا 

املتأخرين وهو ابن الصالح منع تقليد غري األئمة األربعة أيب حنيفة ومالك والشافعي 
وأمحد رمحهم اهللا النضباط مذاهبهم وتقييد مطلق مسائلهم وختصيص عمومها وحترير 

من اتهدين اآلن النقراض شروطها إىل غري ذلك ومل يدر مثله أي هذا الشيء يف غريهم 
  ...أتباعهم 

القول بأن العامي ال يتأهل لتقليد الصحابة قريب من القول بأنه ال  يتأهل : وباجلملة 
للعمل بأدلة الشرع إما ألن قوله حجة فهو ملحق بقول الشارع وإما ألنه يف علو املرتبة 

وهو أي  :أن قال املصنف  يكاد يكون حجة فامتناع تقليده لعلو قدره ال لرتوله فال جرم
هذا املذكور صحيح ذا االعتبار وإال فمعلوم أنه ال يشترط أن يكون للمجتهد مذهب 
مدون وأنه ال يلزم أحدا أن يتمذهب مبذهب أحد األئمة حبيث يأخذ بأقواله كلها ويدع 

  اه) أقوال غريه كما قدمناه 
تهد شروطا وصفات معينة يف إن للمج( :  ) ١/٣٤(ويف شرح جملة األحكام لعلي حيدر 

ومع . فال يقال للعامل جمتهد ما مل يكن حائزا على تلك الصفات ، كتب أصول الفقه 
، ذلك فاملتأخرون من الفقهاء قد أمجعوا على سد باب االجتهاد خوفا من تشتت األحكام 

 اه  ) قد ورد فيها ما فيه الكفاية) املذاهب األربعة ( وهي ، وألن املذاهب املوجودة 
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  بعض أقوال املالكية يف اخلروج عن املذاهب األربعة: املبحث الثالث 
  

ووقف التقليد يف األمصار عند هؤالء األربعة و (  : ١/٥٦٣قال ابن خلدون يف مقدمته 
درس املقلدون ملن سواهم و سد الناس باب اخلالف و طرقه ملا كثر تشعب االصطالحات 

ىل رتبة االجتهاد و ملا خشي من إسناد ذلك إىل غري يف العلوم و ملا عاق عن الوصول إ
أهله و من ال يوثق برأيه و ال بدينه فصرحوا بالعجز و اإلعواز و ردوا الناس إىل تقليد 

وحظروا أن يتداول تقليدهم ملا فيه من التالعب هؤالء كل من اختص به من املقلدين 
  ومل يبق إال نقل مذاهبهم 

ه منهم بعد تصحيح األصول و اتصال سندها بالرواية ال وعمل كل فقلد مبذهب من قلد
د مردود على عقبه مهجور تقليده حمصول اليوم للفقه غري هذا و مدعي االجتهاد هلذا العه

  اه)  قد صار أهل اإلسالم اليوم على تقليد هؤالء األئمة األربعةو
الدين بن ورأيت للشيخ تقي : قال القرايف (  : ١/٣٠ لحطابلويف مواهب اجلليل 

ألن مذاهبهم انتشرت ؛ الصالح ما معناه أن التقليد يتعني هلذه األئمة األربعة دون غريهم 
وانبسطت حىت ظهر فيها تقييد مطلقها وختصيص عامها وشروط فروعها فإذا أطلقوا 

  حكما يف موضع وجد مكمال يف موضع آخر 
يدا أو خمصصا لو انضبط كالم وأما غريهم فتنقل عنه الفتاوى جمردة فلعل هلا مكمال أو مق

وهذا توجيه حسن : قائله لظهر فيصري يف تقليده على غري ثقة خبالف هؤالء األربعة قال 
  اه)  فيه ما ليس يف كالم إمام احلرمني

الدليل يقتضي التزام مذهب :  قال ابن املنري ( :٨/٣٧٤البحر احمليط وقال الزركشي يف 
والفرق أن الناس كانوا قبل األئمة األربعة مل يدونوا .  همال قبل، معني بعد األئمة األربعة 

حىت عرف مذهب كل واحد منهم يف كل الوقائع ، مذاهبهم وال كثرت الوقائع عليهم 
ألنه مل ، ال علم له مبا يقوله املفيت  -مثال  - وكان الذي يستفيت الشافعي ، ويف أكثرها 

فال يتصور أن يعضده إال ، ت له قبل ذلك أو ألا ما وقع، يشتهر مذهبه يف تلك الواقع 
وأما بعد أن فهمت املذاهب ودونت واشتهرت وعرف املرخص من املشدد ، سر خاص 
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  ٢١٦

من مذهب إىل مذهب إال ركونا إىل  -واحلالة هذه  -فال ينتقل املستفيت ، يف كل  واقعة 
  اه ) .االحنالل واالستسهال 
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  ٢١٧

  خلروج عن املذاهب األربعةبعض أقوال الشافعية يف ا: املبحث الرابع 
  

وليس له التمذهب مبذهب أحد من أئمة (  : ١/٩٣قال اإلمام النووي يف مقدمة اموع  
؛ وإن كانوا أعلم وأعلى درجة ممن بعدهم ، الصحابة رضي اهللا عنهم وغريهم من األولني 

هذب فليس ألحد منهم مذهب م، ألم مل يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه 
وإمنا قام بذلك من جاء بعدهم من األئمة الناحلني ملذاهب الصحابة والتابعني ، حمرر مقرر 

، الناهضني بإيضاح أصوهلا وفروعها ، القائمني بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعها ، 
  اه )  كمالك وأيب حنيفة وغريمها

أي  [فروع املسألة  من(  : ١/٥٢٧ويف التمهيد يف ختريج الفروع على األصول لألسنوي 
عدم جواز تقليد الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعني كذا ] مسألة لزوم التمذهب مبذهب 

ألن مذاهبهم غري مدونة وال مضبوطة حىت ميكن املقلد : ذكره ابن برهان يف األوسط قال 
  ...وذكر إمام احلرمني يف الربهان حنوه  ،االكتفاء ا فيؤديه ذلك إىل االنتقال 

أنه يتعني اآلن تقليد األئمة األربعة دون غريهم قال : ابن الصالح أيضا ما حاصله  وذكر 
شروط فروعها خبالف مذهب علم تقييد مطلقها وختصيص عامها وبألا قد انتشرت و

  اه ) غريهم رضي اهللا عنهم أمجعني 
 : ٤١٥ /١دليل الفاحلني شرحه على رياض الصاحلني املسمى ب بن عالّن الصديقي يفاقال 

وحمل تقليد الصحابة بالنسبة للمقلد الصرف يف تلك األزمنة القريبة من زمنهم أما يف  ( 
الشافعي ومالك وأيب حنيفة : ال جيوز تقليد غري األئمة األربعة  :زمننا فقال بعض أئمتنا 

وأمحد ألن هؤالء عرفت مذاهبهم واستقرت أحكامها وخدمها تابعوهم وحرروها فرعاً 
  حكماً حكماًفقَلّ أنْ يوجد فرع إال وهو منصوص هلم أمجاالً أو تفصيالً فرعاً و

خبالف غريهم فإن مذاهبهم مل حترر وتدون كذلك فال يعرف هلا قواعد يتخرج عليها 
أحكامها فلم جيز تقليدهم فيما حفظ عنهم منها ألنه قد يكون مشترطاً بشروط أخرى 

الثقة خبلو ما حفظ عنهم من قيد أو شرط ، فلم وكلوها إىل فهمها من قواعدهم فقلت 
    اه )  جيز التقليد حينئذ
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  ٢١٨

رمحه اهللا تعاىل هل جيوز تقليد الصحابة  )وسئل (  : ٤/٣٠٧ويف فتاوى ابن حجر 
  رضوان اهللا تعاىل عليهم أم ال فما الدليل عليه ؟ 

ققني امتناعه على العوام نقل إمام احلرمني عن احمل :نفعنا اهللا تعاىل بعلومه بقوله ) فأجاب ( 
وأحلق بالصحابة التابعني  ،الرتفاع الثقة مبذاهبهم إذ مل تدون وحترر وجزم به ابن الصالح 

وغريمها ممن مل يدون مذهبه وبأن التقليد متعني لألئمة األربعة فقط قال ألن مذاهبهم 
ردة لعل هلا انتشرت حىت ظهر تقييد مطلقها وختصيص عامها خبالف غريهم ففيه فتاوى جم

مكمال أو مقيدا لو انبسط كالمه فيها لظهر خالف ما يبدو منه فامتنع التقليد إذا لتعذر 
  . ا هـ . الوقوف على حقيقة مذاهبهم 

جواز تقليدهم كسائر اتهدين قال ابن السبكي وهو الصحيح عندي غري : والقول الثاين 
  جاز وفاقا وإال فال ا ه  أين أقول ال خالف يف احلقيقة بل إن حتقق مذهب هلم

ويؤيده ما نقله الزركشي عن مجع من العلماء احملققني أم ذهبوا إىل جواز تقليدهم 
واستدل له مث قال وهذا هو الصحيح إن علم دليله وصح طريقه وهلذا قال ابن عبد السالم 

يقلد  يف فتاويه إذا صح عن صحايب ثبوت مذهب جاز تقليده وفاقا وإال فال ال لكونه ال
  اه )   بل ألن مذهبه مل يثبت كل الثبوت

عن تقليد العامي ألحد األئمة اتهدين ) وسئل (  : ٤/٣٢٥ أيضا ويف فتاوى ابن حجر
  ؟غري األربعة بعد تقرر مذاهبهم واشتهارها مبا هو معلوم هل جيوز ذلك أم ال 

ادته على مقتضى ذلك وإذا قلتم بعدم اجلواز ماذا يلزم املقلد لذلك اتهد وما حكم عب
  ؟االجتهاد هل هي صحيحة أم ال 

وإذا قلتم بعدم صحة عبادته هل يكون عاصيا يف ذلك حىت جيب عليه القضاء على الفور 
  ؟أم ال 

وإذا قلتم جبواز التقليد لغري األئمة األربعة هل يشترط أن يوافق اجتهاده أحد األئمة حىت 
وهل يشترط نقل مذهب ذلك اتهد متواترا ؟  يكون التقليد له كأنه تقليد ألحدهم أم ال

  ؟وهل يشترط أن يكون مدونا أم يكفي نقله على األلسنة ؟ أم ال 
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  ٢١٩

وأيضا ظاهر مجع اجلوامع جواز التقليد لكل جمتهد من غري اشتراط شيء سوى اعتقاد 
املقلد كون مذهب مقلده راجحا أو مساويا فهل البناء على هذا الظاهر كاف يف احلكم 

  . واز تقليد كل جمتهد أم األمر على خالفه بينوا ذلك جب
الذي حترر أن تقليد غري األئمة األربعة  :نفعنا اهللا تعاىل بعلومه وبركته بقوله ) فأجاب ( 

رضي اهللا تعاىل عنهم ال جيوز يف اإلفتاء وال يف القضاء وأما يف عمل اإلنسان لنفسه فيجوز 
  ده ال كالشيعة وبعض الظاهرية تقليده لغري األربعة ممن جيوز تقلي

وتفاصيل تلك املسألة أو املسائل ، معرفته مبذهب املقلد بنقل العدل عن مثله : ويشترط 
وعدم التلفيق لو أراد أن يضم إليها أو ، املقلد فيها وما يتعلق ا على مذهب ذلك املقلد 

يد مالك رمحه اهللا تعاىل يف إىل بعضها تقليد غري ذلك اإلمام ملا تقرر أن تلفيق التقليد كتقل
عدم جناسة الكلب والشافعي رضي اهللا تبارك وتعاىل عنه  يف مسح بعض الرأس فممتنع 

  اتفاقا بل قيل إمجاعا 
وإذا وجدت شروط التقليد اليت ذكرناها وغريها مما هو معلوم يف حمله فعبادات املقلد 

  فيلزمه القضاء فورا ومعاملته املشتملة على ذلك صحيحة وإال فال ويأمث بذلك 
وال يشترط موافقة اجتهاد ذلك املقلد ألحد املذاهب األربعة وال نقل مذهبه تواترا كما 
أشرت إليه وال تدوين مذهبه على استقالله بل يكفي أخذه من كتب املخالفني املوثوق ا 

  املعول عليها 
واهللا سبحانه ، الفه وكالم مجع اجلوامع حممول على ما تقرر على أنه عند التحقيق ال خي

  اه )  وتعاىل أعلم 
املذكور مبذهب  يوالكالم فيما إذا حكم املستقض(  : ٢/٢١٢ويف فتاوى ابن حجر أيضا 

فقد قال السبكي جيوز . من املذاهب األربعة أما لو حكم مبذهب غريها فينقض حكمه 
الصالح  للشخص التقليد للعمل يف حق نفسه وأما يف الفتوى واحلكم فقد نقل ابن

  اه)  اإلمجاع على أنه ال جيوز يعين تقليد غري األئمة األربعة
أنه جيوز تقليد : وحاصل املعتمد من ذلك (  :١٠/١٠٩يف التحفة ابن حجر أيضا وقال 

وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه يف تلك املسألة ودون حىت ، كل من األئمة األربعة 
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ي نقله غري واحد على منع تقليد الصحابة عرفت شروطه وسائر معترباته فاإلمجاع الذ
  حيمل على ما فقد فيه شرط من ذلك 

ويشترط لصحة التقليد أيضا أن ال يكون مما ينقض فيه قضاء القاضي هذا بالنسبة لعمل 
ألنه ؛ أو قضاء فيمتنع تقليد غري األربعة فيه إمجاعا كما يعلم  مما يأيت ، نفسه ال إلفتاء 

  حمض تشه وتغرير  
مع تبيينه للمستفيت قائل : إذا قصد به املفيت مصلحة دينية جاز أي : مث قال السبكي ومن 
ما خالف األربعة كمخالف : وعلى ما اختل فيه شرط مما ذكر حيمل قول السبكي . ذلك 

  اه )  اإلمجاع
) وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه إخل : قوله (  :ويف حاشية ابن القاسم على التحفة 

أو قضاء فيمتنع تقليد غري األربعة ، هذا بالنسبة لعمل نفسه ال إلفتاء : ه اآليت هذا مع قول
فيه إمجاعا صريح يف أن من عدا األربعة ممن حفظ مذهبه يف تلك املسألة ودون حىت 

واحلكم فليتنبه لذلك ، عرفت شروطه وسائر معترباته ميتنع تقليده يف غري العمل من اإلفتاء 
  اه) ظ وليحف

ال يكاد يوجد احلق فيما اتفق أئمة (   :٧/١١٧سري أعالم النبالء يف ذهيب قال الو
االجتهاد األربعة على خالفه مع اعترافنا بأن اتفاقهم على مسألة ال يكون إمجاع األمة 

   اه )  واب أن جنزم يف مسألة اتفقوا عليها بأن احلق يف خالفها
جيوز تقليد الصحابة وكذا التابعني كما لكن ال (  : ١/٢١٠فيض القدير قال املناوي يف و

 واإلفتاءقاله إمام احلرمني من كل من مل يدون مذهبه فيمتنع تقليد غري األربعة يف القضاء 
ألن املذاهب األربعة انتشرت وحتررت حىت ظهر تقييد مطلقها وختصيص عامها خبالف 

إمجاع احملققني على منع وقد نقل اإلمام الرازي رمحه اهللا تعاىل  أتباعهمغريهم النقراض 
  . العوام من تقليد أعيان الصحابة وأكابرهم انتهى 

نعم جيوز لغري عامي من الفقهاء املقلدين تقليد غري األربعة يف العمل لنفسه إن علم نسبته 
ملن جيوز تقليده ومجع شروطه عنده لكن بشرط أن ال يتتبع الرخصة بأن يأخذ من كل 

ة التكليف من عتقه وإال مل جيز خالفا البن عبد السالم مذهب األهون حبيث تنحل ربق
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حيث أطلق جواز تتبعها وقد حيمل كالمه على ما إذا تتبعها على وجه ال يصل إىل 
   اه )  االحنالل املذكور

ينقض قضاء القاضي إذا خالف نصا أو (  : ١٠٥ويف األشباه والنظائر للسوطي ص 
خالف القواعد الكلية قال احلنفية أو كان حكما ال إمجاعا أو قياسا جليا قال القرايف أو 

دليل عليه نقله السبكي يف فتاويه قال وما خالف شرط الواقف فهو خمالف للنص وهو 
قال وما خالف املذاهب حكم ال دليل عليه سواء كان نصه يف الوقف نصا أو ظاهرا 

  اه )  األربعة فهو كاملخالف لإلمجاع
جمموعة سبعة كتب  ضمن ٨٩صاملكي  علوي بن أمحد السقافلخمتصر الفوائد املكية  ويف

و ليست املذاهب املتبوعة منحصرة يف األربعة ألن اتهدين من هذه األمة ال (  :مفيدة 
حيصون كثرة و كل له مذهب من الصحابة و التابعني و أتباع التابعني و هلم جرا ، و قد 

األربعة  :دة أرباا مدونة كتبها و هي كان يف السنني اخلوايل حنو أحد عشر مذهبا مقل
املشهورة و مذهب سفيان الثوري و مذهب سفيان ابن عيينة و مذهب الليث بن سعد 
ومذهب إسحاق بن راهويه و مذهب ابن جرير و مذهب داود و مذهب األوزاعي و 

ت كان لكل من هؤالء أتباع يفتون بقوهلم و يقضون ، و إمنا انقرضوا بعد اخلمسمائة ملو
  العلماء و قصور اهلمم 

و مع ذلك فقد صرح مجع من أصحابنا بأنه ال جيوز تقليد غري األئمة األربعة ، و عللوا 
خبالف  ذلك بعدم الثقة بنسبتها إىل أرباا لعدم األسانيد املانعة من التحريف و التبديل

بت عن قائله وما مل املذاهب األربعة فإن أئمتها بذلوا أنفسهم يف حترير األقوال و بيان ما ث
  يثبت فأمن أهلها من كل تغيري و حتريف و علموا الصحيح من الضعيف 

و لذا قال غري واحد يف اإلمام زيد بن علي إنه إمام جليل القدر عايل الذكر و إمنا ارتفعت 
الثقة مبذهبه لعدم اعتناء أصحابه باألسانيد فلم يؤمن على مذهبه التحريف و التبديل و 

فاملذاهب األربعة هي املشهورة اآلن املتبعة ، و قد صار إمام كل مل يقله إليه ، نسبة ما 
   اه ) منهم لطائفة من طوائف اإلسالم عريفا حبيث ال حيتاج السائل عن ذلك تعريفا 
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  بعض أقوال احلنابلة يف اخلروج عن املذاهب األربعة: املبحث اخلامس 
  
فإن قال أمحق (  : ١٠ملذاهب األربعة صقال ابن رجب يف الرد على من اتبع غري ا

كيف حيصر الناس يف أقوال علماء متعينني  ومينع من االجتهاد أو من تقليد غري : متكلف 
  .أولئك من أئمة الدين 

الناس من القراءة بغريه يف سائر البلدان ؛  –رضي اهللا عنهم  - كما مجع الصحابة: قيل له 
ك ، وأن الناس إذا تركوا يقرؤون على حروف شىت ملا رأوا أن املصلحة ال تتم إال بذل

  .وقعوا يف أعظم املهالك 
فكذلك مسائل األحكام وفتاوى احلالل واحلرام ، لو مل تضبط الناس فيها بأقوال أئمة 

ألدى ذلك إىل فساد الدين ، وأن يعد كل أمحق متكلف طلبت الرياسة نفسه : معدودين 
ينسبها إىل بعض من سلف من املتقدمني ؛ فرمبا كان من زمرة اتهدين وأن يبتدع مقالة 

بتحريف حيرفه عليهم كما وقع ذلك كثرياً من بعض الظاهريني ، ورمبا كانت تلك املقالة 
فال تقضي املصلحة . زلة من بعض من سلف قد اجتمع على تركها مجاعة من املسلمني 

ئمة املشهورين رضي اهللا غري ما قدره اهللا وقضاه من مجع الناس على مذاهب هؤالء األ
  اه ) عنهم أمجعني 

حنن : فإن قيل (  : ١٣وقال ابن رجب يف الرد على من اتبع غري املذاهب األربعة أيضا ص
لكن ال . نسلم منع عموم الناس من سلوك طريق االجتهاد ؛ ملا يفضي ذلك أعظم الفساد 

  . مة املشهورين نسلم منع تقليد إمام متبع من أئمة اتهدين غري هؤالء األئ
قد نبهنا على علة املنع من ذلك وهو أن مذاهب غري هؤالء  مل تشتهر ومل تنضبط   :قيل 

،فرمبا نسب إليهم ما مل يقولوه أو فهم عنهم ما مل يريدوه ، وليس ملذاهبهم من يذب عنها 
  . وينبه على ما يقع من اخللل فيها خبالف هذه املذاهب املشهورة 

ولون يف مذهب إمام غريهم قد دون مذهبه وضبط وحفظ كما حفظ فما تق: ل يفإن ق
  .مذاهب هؤالء 
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  ٢٢٣

وإن فرض وقوعه اآلن وسلم جواز اتباعه . هذا ال يعلم وجوده اآلن : أوال : قيل  
واالنتساب إليه ، فإنه ال جيوز ذلك إال ملن أظهر االنتساب إليه والفتيا بقوله والذب عن 

  اه )  مذهبه
فإن مدار اإلسالم واعتماد أهله قد بقي على هؤالء (  : ١/١٢٨التحبري  وقال املرداوي يف

ضبطت مذاهبهم وأقواهلم وأفعاهلم وحررت ونقلت من غري شك يف  األئمة وأتباعهم وقد
ذلك خبالف مذهب غريهم وإن كان من األئمة املعتمد عليهم لكن مل تضبط الضبط 

  اه...)  تباع به وذلك لعدم األالكامل وإن كان صح بعضها فهو يسري فال يكتفى 
النسبة إىل إمام يف :" املغين " قال املوفق يف (  : ٦/٤٤٥ويف مطالب أويل النهى للرحيباين 

  . واتفاقهم حجة قاطعة ، فإن اختالفهم رمحة ، الفروع كاألئمة األربعة ليست مبذمومة 
يس عبارة عن األئمة نظر فإن اإلمجاع ل( قول املوفق : أي ) وفيه : قال بعض احلنفية 
  األربعة وأصحام 

انتهى . ما فهمه هذا احلنفي ( املوفق : أي ) وليس يف كالم الشيخ : " الفروع " قال يف 
اإلمجاع انعقد على تقليد كل من املذاهب األربعة : البن هبرية ) ويف اإلفصاح (  ...) 

  .  انتهى، وأن احلق ال خيرج عنهم 
حيث ( تقليد غريهم من الثقات ) نظر بل جيوز ( الم اإلفصاح ك: أي ؛ ) ويتجه وفيه ( 

ومقلد ابن حزم ، يف حل شحم اخلرتير ( الظاهري ) ال حتتمل املسألة قيدا كمقلد داود 
يف أن ( ممن يفيت ) وغريمها ( وابن القيم ) يف اللبث مبسجد للجنب ومقلد ابن تيمية 

ويف علي ، ال يقع غري واحدة ( ثا وحنوه كأنت طالق ثال) الطالق الثالث إذا كان دفعة 
  ) ال يقع شيء( ومل يفعله ، لن كذا ألفع) الطالق 

فإن احتمل التقيد امتنع كمقلد سعيد بن املسيب يف حل املطلقة ثالثا مبجرد العقد مع ( 
ومقلد نافع وابن عمر يف الوطء يف ( ألن احليل ال جتوز يف شيء من أمور الدين ) احليلة 

والنفرادمها ذه ) لة احليض وأمثال هذا االحتمال أما ال يريان ذلك حينئذ الدبر حا
ليس هلما يف : وقالوا ، وقد أنكر عليهما  معاصرومها فمن بعدهم ، املسألة دون غريمها 

وخبالف ، ال يأباها . ذلك دليل من كتاب وال سنة خبالف مسألة داود فإن ظاهر اآلية 
  علماء قد قال ا مسألة ابن حزم فإن بعض ال
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وخبالف مسألة ابن تيمية فإن القائلني ا كثريون من الصحابة والتابعني واألئمة املهديني 
فمن وقف على هذه األقوال ، وقد أينا الكالم عليها يف باب ما خيتلف به عدد الطالق 

يه جيوز له العمل مبقتضاها عند االحتياج إلوثبت عنده صحة نسبتها هلؤالء الرجال 
  اه ) .خصوصا إذا دعته الضرورة إليه وهو متجه 

ال أتقيد بأحد هؤالء األئمة : وقول القائل ( :  ٨١الفتاوى املصرية صيف قال ابن تيمية و
األربعة إن أرد أنه ال يتقيد بواحد بعينه دون الباقني فقد أحسن بل هو الصواب من 

  القولني 
ا فهو خمطئ يف الغالب قطعا إذ احلق ال خيرج وإن أراد أين ال أتقيد ا كلها بل أخالفه

  اه )  عن هذه األربعة يف عامة الشريعة
حممد بن الشيخ قال عبد اهللا بن )   ٢٢٧/ ١( النجدية  الدرر السنية من األجوبة ويف

على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ، وال ننكر يف الفروع ، : وحنن أيضاً  (:عبدالوهاب 
األربعة ، دون غريهم ، لعدم ضبط مذاهب الغري ؛ الرافضة ،  على من قلد أحد األئمة

والزيدية ، واإلمامية ، وحنوهم ؛ وال نقرهم ظاهراً على شيء من مذاهبهم الفاسدة ، 
  . بل جنربهم على تقليد أحد األئمة األربعة 

،  ، إال أننا يف بعض املسائل وال نستحق مرتبة االجتهاد املطلق ، وال أحد لدينا يدعيها
إذا صح لنا نص جلي ، من كتاب ، أو سنة غري منسوخ ، وال خمصص ، وال معارض 

أخذنا به ، وتركنا املذهب ، كارث اجلد : بأقوى منه ، وقال به أحد األئمة األربعة 
  اه )  واألخوة ، فإنا نقدم اجلد باإلرث ، وإن خالف مذهب احلنابلة 
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  ٢٢٥

  التوفيق بني القولني: املبحث السادس 
  
عدم حفظ  ن اخلروج عن املذاهب األربعة هومن منع م السبب الرئيسي عند علمنا أن إذا

وعلمنا أن من أجاز اخلروج عن املذاهب ، ودها وشروطها يتلك املسائل املنقولة بقوضبط 
األربعة يشترط لذلك شروطا منها أن تكون املسألة حمفوظة بقيودها وشروطها تبني أنه ال 

وحاصل هذا أنه ( :   ٣/٤٧٢ل ابن أمري احلاج يف التقرير والتحبري قا، خالف يف احلقيقة 
امتنع تقليد غري هؤالء األئمة لتعذر نقل حقيقة مذهبهم وعدم ثبوته حق الثبوت ال ألنه ال 

ال خالف بني الفريقني يف احلقيقة بل أن : يقلد ومن مثة قال الشيخ عز الدين عبد السالم 
  اه ) جاز تقليده وفاقا وإال فال  حتقق ثبوت مذهب عن واحد منهم

جواز تقليدهم كسائر : والقول الثاين (  : ٤/٣٠٧وقد تقدم معنا ما يف فتاوى ابن حجر 
غري أين أقول ال خالف يف احلقيقة بل . وهو الصحيح عندي : اتهدين قال ابن السبكي 

  اه ) . ا هـ . إن حتقق مذهب هلم جاز وفاقا وإال فال 
يف وجود تلك املسائل املنضبطة بالشروط املذكورة فال تكاد توجد مسألة لكن الشأن هو 

أي [ وإن كان صح بعضها  ( :١/١٢٨قال املرداوي يف التحبري تتوفر فيها تلك الشروط 
وأيضاً فإن أقواهلم ، تباع يسري فال يكتفى به وذلك لعدم األ فهو] أقوال غري األربعة 

فإن كانت موافقة فقد حصل ، أو خارجة عن ذلك  إما موافقة هلؤالء األئمة األربعة
موافقة كانت يف الغالب شاذة ال يعول  وحيصل ا التقوية وإن كانت غري املقصود
  اه)  عليها
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  ٢٢٦

  :   الرابعالفصل 
  هل مذهب الظاهرية معترب ؟

  :وفيه مباحث 
  حكاية االتفاق على عدم االعتبار: املبحث األول 
  ل احلنفية يف ذلكمن أقوا: املبحث الثاين 

  من أقوال املالكية يف ذلك: املبحث الثالث 
  من أقوال الشافعية يف ذلك: املبحث الرابع 

  من أقوال احلنابلة يف ذلك: املبحث اخلامس 
  يرى اعتبار مذهبهممن أقوال من : املبحث السادس 
  أسباب عدم اعتبار مذهب الظاهرية: املبحث السابع 
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  ف الظاهرية معترب ؟هل خال:  الرابعالفصل  
  
  :على أقوال أشهرها ثالثة ) ٢٧(اختلف أهل العلم يف االعتداد خبالف الظاهرية 

ذهب مجاهريهم وحكي إمجاعا إىل أن مذهبهم غري معترب واليعتد به يف اخلالف   -
  مطلقا

  وهو قول بعض الشافعية وغريهم مطلقا وذهب بعض أهل العلم إىل اعتباره  -
ه يف غري مسائل القياس وهو قول قال به بعض الشافعية وذهب بعضهم إىل اعتبار -

 وغريهم
وسيأيت ذكر بقية األقوال ضمن كالم العلماء اآليت وقد عدها الزركشي يف البحر  -

 مخسة أقوال 
 

  :وإليك بعض أقوال أهل العلم يف ذلك 
  

                                                
  ) نقض املذهب الظاهري ( لة لطيفة امسها اوللشيخ عبد اهللا بن سليمان العتيق رس  ٢٧
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  ٢٢٨

  من  أقوال احلنفية يف ذلك: املبحث األول 
  

بذهاب ) واحلديث مؤول باإلمجاع (  :٢/٣٨٠ قال الكمال ابن اهلمام يف فتح القدير
وحكاية اإلمجاع بناء على عدم اعتبار خالف الظاهرية ، الثواب  فيصري كمن مل يصم 

ويريد باحلديث قوله عليه ، على أن معناه ما قلنا  يف هذا فإنه حادث بعدما مضى السلف
شيبة وإسحاق يف  رواه ابن أيب} ما صام من ظل يأكل حلوم الناس { الصالة والسالم 

  اه) مسنده 
وأيضا إمنا كان القياس حجة فيها  ( : ١/٧٩وقال ابن أمري احلاج يف التقرير والتحبري 

  اه)  إذ خالف الظاهرية غري قادح وال إمجاع هناباإلمجاع 
التحميد غري واجب على املؤمت باإلمجاع (   :٢٩٦/ ٥وقال البدر العيين يف عمدة القاري 

  اه)  اب الظاهرية إياه على املؤمت ألن خالفهم ال يعتربوال يضر ذلك إجي
وسيأيت كالم اإلمام أيب بكر الرازي ضمن كالم العلماء من املذاهب األخرى إن شاء اهللا 

  تعاىل 
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  من أقوال املالكية يف ذلك: املبحث الثاين 
  

أي وال إرث يف  :وال إرث كخامسة ( :٣/١٩٧قال اخلرشي يف شرحه على خليل 
وال عربة خبالف اح املتفق على فساده إذا مات أحدمها قبل الفسخ كاخلامسة النك

  اه) . الظاهرية
وانعقد ( : ١/١٦٩ارضة األحوذيشرحه على الترمذي املسمى بعوقال ابن العريب يف 

إال داود وال اإلمجاع على وجوب الغسل بالتقاء اخلتانني وإن مل يرتل وما خالف يف ذلك 
  اه)  اخلالف ما عرِف يعبئ به، فإنه لوال

فلما عدت وجدت القول بالظاهر : (  ٢٤٩يف العواصم من القواصم ص ابن العريب وقال
نشأ و تعلَّق مبذهب  قد مأل املغرب بسخيف كان يف بادية إشبيلية يعرف بابن حزم

يضع الشافعي ، مث انتسب إىل داود مث خلع الكلَّ ، و استقل بنفسه ، و زعم أنه إمام األمة 
و يرفع ، و حيكم لنفسه و يشرع ، و ينسب إىل دين اهللا ما ليس فيه ، و يقول على 

  ... العلماء ما مل يقولوا ، تنفرياً للقلوب عنهم و تشنيعاً عليهم 
  اه ) لغرة اشبهة يف ذات اهللا و صفاته فجاء بطوام قد بيناها يف رسالة خرج عن طريقِ املو

أن يكون بني أقوام ال نظر هلم إال  واتفق له( :  يضاأعن ابن حزم ابن العريب وقال 
عضدته الرياسة ، ، فتضاحك مع أصحابه منهم ، وا املسائل ، فإذا طالبهم بالدليل كاعو

مبا كان عنده من أدبٍ ، و شبه كان يوردها على امللوك مع عامتهم ، فكانوا حيملونه 
  اه )  .ي إليهم من شبه البدع و الشرك حفظاً لقانون املُلك ، و حيمونه ملا كان يلق

وسيأيت كالم القاضي عبد الوهاب والقرطيب صاحب املفهم ضمن كالم العلماء من 
  املذاهب األخرى إن شاء اهللا تعاىل 
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  من أقوال الشافعية يف ذلك: املبحث الثالث 

  
د بقول حيتاج إليه على قول من يعت إمناوهذا (  : ١٤/٢٩قال النووي يف شرح مسلم 

بالقياس وهو أحد  إلخالله يعتد به فاحملققون يقولون ال واخلالف واال اإلمجاع يفداود 
  اه)  يعتد به الذيشروط اتهد 

العلماء احملققون ال يعدون خالف داود خالفا معتربا ، وال  (: ٤٥٨صوقال يف األذكار 
  اه)  ينخرق اإلمجاع مبخالفته

 بل األفضل الفطر: ال يقال : قال الشوبري  ( : ١/٣٦٤ويف حاشية البجريمي على املنهج
ملراعاة : خروجا من خالف داود فإنه قال إن الصوم ال يصح ألنا نقول  - للمسافر  -

يف : وقد قال إمام احلرمني منها أن يقوى مدركه حبيث ال يعد هفوة : اخلالف شروط 
  اه)  ا هـ هذه املسألة إن احملققني ال يقيمون خلالف الظاهرية وزنا 

ذكر املصنف يف كتابه : ) فائدة (  :٢/١٦٠ويف حاشية العطار على احمللي على اجلمع  
خالفا ألئمتنا يف االعتداد خبالف الظاهرية قال ناقال عن املسمى بترشيح التوشيح 

   احملققون ال يقيمون خلالف الظاهرية وزنا :القاضي احلسني 
وال ، وال أبايل خبالفهم ، من علماء األئمة إين ال أعدهم  : وقال القاضي أبو بكر

  اه)وفاقهم 
اختلف العلماء يف االعتداد خبالف داود وأتباعه يف (  : ٢/٢٤٣ويف حاشية العطار أيضا 

  :الفروع وعدمه على ثالثة أقوال 
اعتباره مطلقا وهو ما ذكره األستاذ أبو منصور البغدادي أنه الصحيح من :  أحدها 

  . ن الصالح إنه الذي استقر عليه األمر آخرا وقال اب، مذهبنا 
عدم اعتباره مطلقا وهو رأي األستاذ أيب إسحاق اإلسفراييين ونقله عن اجلمهور : ثانيها 

حيث قال قال اجلمهور إم يعين نفاة القياس ال يبلغون رتبة االجتهاد وال جيوز تقليدهم 
وهذا هو ، عتدون خبالفهم يف الفروع القضاء وأن ابن أيب هريرة وغريه من الشافعيني ال ي
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  ٢٣١

يعة ال يقيمون واحملققون من علماء الشر: اختيار إمام احلرمني وعزاه إىل أهل التحقيق فقال 
  ألهل الظاهر وزنا 

كل مسلك خيتص به أصحاب الظاهر عن :وقال يف كتاب أدب القضاء من النهاية 
إين ال  : صول القاضي أبو بكرقال حرب األ. القياسيني فاحلكم حبسبه منقوض قال وحيق 

وقال يف باب قطع اليد والرجل يف ، أعدهم من علماء األمة وال أبايل خبالفهم وال وفاقهم 
أن أصحاب الظاهر ليسوا من " مواضيع يف األصول والفروع " السرقة كررنا يف باب 

  . وإمنا هم نقلة إن ظهرت الثقة ا هـ ، علماء الشريعة 
وهو رأي الشيخ أيب : معترب إال فيما خالف القياس اجللي قال املصنف أن قوهلم  :ثالثها 

عمرو بن الصالح ومساعي عن الشيخ الوالد رمحه اهللا أن الذي صح عنده عن داود أنه ال 
وإمنا ينكر اخلفي فقط قال ومنكر ، وإن نقل إنكاره عنه ناقلون قال ، ينكر القياس اجللي 

من أصحابه زعيمهم ابن حزم ا هـ من طبقات املصنف القياس مطلقا جليه وخفيه طائفة 
  باختصار 

وقفت على مصنف لداود نفسه وهو رسالة : يف األشباه والنظائر ] التاج السبكي [ وقال 
مث حرصت كل احلرص على ، أرسلها إىل املزين ليس فيها إال االستدالل على نفي القياس 

ه بعدم التفرقة فلم أجد ما يدل على واحد أن أبصر فيها تفرقة بني اجللي واخلفي أو تصرحي
وقد قرأت منها على الوالد ، منهما وهذه الرسالة عندي خبط قدمي مكتوب قبل الثالمثائة 

مث اآلن يف سنة ، رمحه اهللا كثريا يف سنة ست وأربعني وسبعمائة أو قبلها أو بعدها بيسري 
ه وعندي خمتصر لطيف لداود مثان وستني وسبعمائة أعدت النظر فيها ألرى ذلك فلم أر

أيضا يف أدلة الشرع مل يذكر فيه القياس لكنه ذكر شيئا من األقيسة اجللية مساها االستنباط 
 اه )  فلعل هذا مأخذ الوالد رمحه اهللا فيما كان ينقله عنه ا هـ

تقدم اإلمجاع على وقوع الطالق يف احليض (  :  ٣/٣٩٧وقال الزركشي يف البحر احمليط 
  اه )  وخالف الظاهرية والشيعة غري معتد به، ال الثالث وإرس، 

هل يعترب خبالف الظاهرية يف  : مسألة(  : ٦/٤٢٤وقال الزركشي يف البحر احمليط أيضا 
   :اإلمجاع 
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ونسبه إىل اجلمهور ، واألستاذ أبو إسحاق اإلسفراييين ، ذهب قوم منهم القاضي أبو بكر 
، وتابعهم إمام احلرمني ، يف احلوادث الشرعية  أنه ال يعتد خبالف من أنكر القياس

، وإمنا هو متمسك بالظواهر ، ألن من أنكره ال يعرف طرق االجتهاد ؛ قالوا ، والغزايل 
، وحكاه األستاذ أبو منصور عن أيب علي بن أيب هريرة ، فهو كالعامي الذي ال معرفة له 

  وطائفة من أقرانه 
، يلزم القائل بذلك أنه ال يعترب خالف منكر العموم  " :وقال األصفهاين شارح احملصول 

  . وال ذاهب إليه ، وخرب الواحد 
أنه طرد قوله يف منكر أخبار اآلحاد  -رمحه اهللا  -نقل األستاذ عن ابن أيب هريرة : قلت 

ألن األحكام الشرعية تستنبط من هذه األصول : قال . ومن توقف يف الظواهر والعموم ، 
  . فال يعترب خبالفه ، وتوقف فيها مل يكن من أهل االجتهاد فمن أنكرها ، 

إن خمالفة داود ال تقدح يف انعقاد اإلمجاع " : قال النووي يف باب السواك يف شرح مسلم 
جل الفقهاء " املفهم " وكذا قال صاحب ، على املختار الذي عليه األكثرون واحملققون 

وإن من اعتد م فإمنا ، هم من مجلة العوام  بل، واألصوليني على أنه ال يعتد خبالفهم 
  . واحلق خالفه ، ألن مذهبه أنه يعترب خالف العوام يف انعقاد اإلمجاع ؛ ذلك 

وكذا قال أبو بكر الرازي من ، وذكر غريه أم يف الشرعيات كالسوفسطائية يف العقليات 
   ...وال يؤنس بوفاقهم ، تد خبالفهم ال يع: احلنفية 

أم ال ، الصالح عن األستاذ أيب منصور أنه حكى عن ابن أيب هريرة وغريه ونقل ابن 
  ويعتد خبالفهم يف األصول ، يعتد خبالفهم يف الفروع 

ألن معظم الشريعة ؛ احملققون ال يقيمون خلالف الظاهرية وزنا : وقال إمام احلرمني 
  . وال تفي النصوص بعشر معشارها ، صادرة عن االجتهاد 

رمحه  -إن قول داود بإجزاء الرقبة املعيبة يف الكفارة نقل الشافعي : كتاب اللعان وقال يف 
وعندي أن الشافعي لو عاصر داود ملا عده من : قال . اإلمجاع على خالفه  - اهللا تعاىل 

  ، العلماء 
بل إن كانت املسألة مما تتعلق ، هذا غري صحيح عندنا على اإلطالق : وقال اإلبياري 

وال خمالف للقياس فيها مل يصح أن ينعقد اإلمجاع ، التوقيف واللفظ اللغوي باآلثار و
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مل مينع أن يقع ، بالتجزؤ : فإن قلنا . بدوم إال على رأي من يرى أن االجتهاد ال يتجزأ 
ألن له فيه ؛ كما نعترب خالف املتكلم يف املسألة الكالمية ، النظر يف فرع هم فيه حمقون 

فتحصلنا على ...املسائل القياسية يعتد خبالفهم الظاهر يف غري كذلك أهل ، مدخال 
  اه ) .مخسة آراء يف املسألة 

الظاهرية واجلدلية بعدهم  ملا أحدثت: ( أيضا  ٦/٢٩١وقال الزركشي يف البحث احمليط 
  ... قطع كل حمقق أا بدع وخمارق ال حقائقخالف أساليبهم 

ف قواعد األولني أفضت به إىل املناقضة لس وأما الظاهرية فلما أحدثوا قواعد ختال
خرجوا من أُالشريعة ، وملا اجترءوا على دعوى أم على احلق وأن غريهم على الباطل 

وسبق يف باب اإلمجاع أهل احلل والعقد ، ومل يعدهم احملققون من أحزاب الفقهاء ، 
  اه )  الكالم على أنه هل يعتد خبالفهم ؟

ال حيتج ،وابن حزم هذا رجل ظاهري : (  ص يف كف الرعاع ميتبن حجر اهليوقال ا
، ومن مث قال احملققون إنه ال يقام له وزن  .خبالفه وال يعول عليه كما صرح به األئمة 

بل ملا رآه ، فإنه ليس مراعيا لألدلة : أي  ،وال يعول على خالفه ، وال ينظر لكالمه 
غته يف سب العلماء وثلبهم مبا أوجب ومبال، هواه وغلب عليه من عدم حتريه وتقواه 

   اه ) اخلزي يف آخرته ودنياه 
خبالف داود وأتباعه  دللعلماء قوالن يف االعتدا(  :١٣/١٠٤وقال الذهيب يف سري النبالء 

ن مفردام حجة بل لتحكى يف اجلملة ما اعتددنا خبالفهم أل: الفهم قال فمن اعتد خب
ط مث ما تفردوا به هو شيء من قبيل خمالفة وبعضها سائغ وبعضها قوي وبعضها ساق

  اإلمجاع الظين وتندر خمالفتهم إلمجاع قطعي 
ومن أهدرهم ومل يعتد م مل يعدهم يف مسائلهم املفردة خارجني ا من الدين وال 
كفرهم ا بل يقول هؤالء يف حيز العوام أو هم كالشيعة يف الفروع وال نلتفت إىل أقواهلم 

ة عليهم اخلالف وال يعتىن بتحصيل كتبهم وال ندل مستفتيا من العاموال ننصب معهم 
مبسالة معلومة البطالن كمسح الرجلني أدبناهم وعزرناهم وألزمناهم بالغسل  وإذا تظاهروا

  اه) جزما 
  : ٢٢وقال األهدل يف منظومته ص 
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  ومستحب اخلروج يافىت         من اخلالف حسبما قد ثبتا ( 
  ...يشترط      هلا شروط وهلا األصل ضبط  لكن مراعاة اخلالف

  اه )  ال كخالف الظاهري إذ حكيصحت وكونه قوي املدرك      
) الظاهري (  داود) ال كخالف (  : ١٦٣قال اجلرهزي يف شرحه على املنظومة ص 

 -الذي ولد بعد الشافعي بسنتني وقول بعضهم إن الشافعي استحب اخلروج من خالفه 
كما قال  –د اإما وهم أو أر –يف ندب الكتابة بني القوة واألمانة يف إجياب اجلمع 

  شيخه داود بن عبد الرمحن  –الزركشي 
التابع  فإنه ال يعتد خبالفه على ما اعتمده الناظم تبعا ألصله التابع للنووي) إذ حكي ( 

  ن ألهل الظاهر وزنا - إن احملققني ال يقيمو :إلمام احلرمني إذا قال 
  اه )  واحملققون ال يعتدون خبالف داود: (  ٢٦ يف كافية األخيار ص وقال احلصين

وانعقد اإلمجاع على : (   ٢/٨٩وقال ابن امللقن يف كتابه اإلعالم بفوائد عمدة األحكام 
  اه)  ذلك وال يعبأ خبالف داود يف ذلك فإنه لوال اخلالف ما عرف

عض الناس عن أهلية ال جرم أخرجهم ب: (  ١/٢٨٢ يف نفس الكتاب وقال أيضا
وله عبارات كثرية من اه )  االجتهاد ومن اعتبار اخلالف يف اإلمجاع بل من العلم مطلقا

  هذا القبيل يف كتابه هذا
وأما خالف الظاهرية فال يقدح يف : ( ]  ٧٠ / ٣[ فتح املغيثوقال السخاوي يف 

  اه )  اإلمجاع
ومل يأخذ أحد من الفقهاء : ال قال ابن بط: (  ١/٣٦وقال العراقي يف طرح التثريب 

 ... إال رجل ينسب إىل العلم وليس من أهله يقال له داود بن عليبظاهر هذا احلديث 
ومن التزم هذه الفضائح ومجد هذا اجلمود فحقيق أن ال يعد من : قال صاحب املفهم 

إن أهل : وقد أحسن القاضي أبو بكر حيث قال : قال ، العلماء بل وال يف الوجود 
وعلى  لظاهر ليسوا من العلماء وال من الفقهاء فال يعتد خبالفهم بل هم من مجلة العواما

هذا جل الفقهاء ، واألصوليني ومن اعتد خبالفهم إمنا ذلك ؛ ألن من مذهبه أنه يعترب 
واحلق أنه ال يعترب إال خالف من له  .خالف العوام فال ينعقد اإلمجاع مع وجود خالفهم 

  اه)  االجتهاد على ما يذكر يف األصولأهلية النظر ، و
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كثري  ]ابن حزم [  وكان(  : )٣٢٧ص /  ٣ج (فيات األعيان قال ابن خلكان يف وو
الوقوع يف العلماء املتقدمني، ال يكاد يسلم أحد من لسانه، فنفرت عنه القلوب واستهدف 

وحذروا عليه  فتماألوا على بغضه وردوا قوله وامجعوا على تضليله وشنعوا لفقهاء وقته،
فتنته ووا عوامهم عن الدنو إليه واألخذ منه، فأقصته امللوك وشردته عن  سالطينهم من

  اه )  بالده
وابتدع . وألّف كتباً شذ فيها عن السلف(  :الظاهري قال ابن أيب حامت عن دواد و

وهو مع ذلك صدوق يف روايته ونقله واعتقاده، . طريقة هجره أكثر أهل العلم عليها
لسان  انظر ) ، وأبعدها عن طريق الفقه، وأكثرها شذوذاًاآلراءإال أن رأيه أضعف 

  ٤٠٧|٣امليزان 
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  من أقوال احلنابلة يف ذلك: املبحث الرابع 

  
وليكن : (  ١٣يف رسالته فضل علم السلف على اخللف ص  ابن رجب احلنبليقال 

حدث بعهدهم حوادث فإنه  -الصحابة والسلف  –اإلنسان على حذر مما حدث بعدهم 
وحدث من انتسب إىل متابعة السنة واحلديث من الظاهرية وحنوهم وهو أشد كثرية 

خمالفة هلا لشذوذه عن األئمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه أو بأخذ ما مل يأخذ به األئمة 
  اه ) من قبله 

ى وقد حكى اإلمجاع علَ ( : ٥/٥٨ فتح الباريشرحه على البخاري املسمى  يفوقال 
وإمنا خالف فيه شذوذ من متأخري الظاهرية ، ال يعبأ خبالفهم ذَلك ابن عبد الرب وغريه ، 

  اه  .)اإلمجاع القدمي 
أن مطلق : وأما من قال من الظاهرية وحنوهم (  : ٣/٣٩ويف شرحه على البخاري أيضا 

ط خيالف املرض يبيح التيمم سواء تضرر باستعمال املاء أو مل يتضرر ، فقوله ساق
  اه ) .مل جيده  السفر مطلقا سواء وجد املاء أووكان يلزمه أن يبيح التيمم يف اإلمجاع قبله ،

حكام وفتاوى احلالل فكذلك مسائل األ(  : ١١وقال يف رسالته يف املذاهب األربعة ص 
ألدى ذلك إىل فساد الدين ، وأن : مل تضبط الناس فيها بأقوال أئمة معدودين واحلرام ، لو

يعد كل أمحق متكلف طلبت الرياسة نفسه من زمرة اتهدين وأن يبتدع مقالة ينسبها إىل 
كما وقع ذلك كثرياً من بعض من سلف من املتقدمني ؛ فرمبا كان بتحريف حيرفه عليهم 

بعض الظاهريني ، ورمبا كانت تلك املقالة زلة من بعض من سلف قد اجتمع على 
 تقضي املصلحة غري ما قدره اهللا وقضاه من مجع الناس فال.  تركها مجاعة من املسلمني

  اه)  .على مذاهب هؤالء األئمة املشهورين رضي اهللا عنهم أمجعني 
فنفاة القياس ملا سدوا : ( ]  وما بعدها ٣٣٧ ص  / ١[ إعالم املوقعني وقال ابن القيم يف 

ن امليزان والقسط الذي على نفوسهم باب التمثيل والتعليل واعتبار احلكم واملصاحل وهو م
احتاجوا إىل توسعة الظاهر واالستصحاب فحملومها فوق احلاجة ووسعومها اهللا أنزله 
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وراءه حيث مل يفهموا  أكثر مما يسعانه فحيث فهموا من النص حكما أثبتوه ومل يبالوا مب
   منه نفوه ومحلوا االستصحاب

وعدم تقدمي غريها عليها من رأي  وأحسنوا يف اعتنائهم بالنصوص ونصرها واحملافظة عليها
أو قياس أو تقليد وأحسنوا يف رد األقيسة الباطلة وبيام تناقض أهلها يف نفس القياس 

  وتركهم له وأخذهم بقياس وتركهم ما هو أوىل منه
  :ولكن أخطأوا من أربعة أوجه 

جمرى  رد القياس الصحيح وال سيما املنصوص على علته اليت جيري النص عليها :أحدها 
  ... التنصيص على التعميم باللفظ

تقصريهم يف فهم لنصوص فكم من حكم دل عليه النص ومل يفهموا داللته  : اخلطأ الثاين
عليه وسبب هذا اخلطأ حصرهم الداللة يف جمرد ظاهر اللفظ دون إميائه وتنبيهه وإشارته 

  ...وعرفه عند املخاطبني
يستحقه وجزمهم مبوجبه لعدم علمهم بالناقل حتميل االستصحاب فوق ما  :اخلطأ الثالث 

  ... وليس عدم العلم علما بالعدم
اعتقادهم أن عقود املسلمني وشروطهم ومعامالم كلها على البطالن  : اخلطأ الرابع هلم

حىت يقوم دليل على الصحة فإذا مل يقم عندهم دليل على صحة شرط أو عقد أو معاملة 
كثريا من معامالت الناس وعقودهم وشروطهم بال  استصحبوا بطالنه فأفسدوا بذلك
  ... برهان من اهللا بناء على هذا األصل

  ه )   ... تناقضهم يف نفس القياس : اخلامساخلطأ 
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  يعتد خبالف الظاهريةبعض أقوال من : املبحث اخلامس
  

وهذا وجه ذهب : قال املصنف : (  ٢/١٦٠يف حاشية العطار على احمللي على اجلمع  
ولكن الصحيح يف مذهبنا ، واألستاذ أبو إسحاق ونقله عن اجلمهور  ه ابن أيب هريرةإلي

 قال ابن الصالح،  كما ذكره األستاذ أبو منصور البغدادي عدهم علماء واعتبار قوهلم
وما عداه مستنكر ففي القوم جبال : قال املصنف .  وهو الذي استقر عليه األمر: 
  اه)  علوم
أي ) فقيه النفس ( ... ( : يف شروط االجتهاد  )٢/٢٤٠(اجلمع  شرح احمللي علىويف 

( ألن غريه ال يتأتى له االستنباط املقصود باالجتهاد ؛ شديد الفهم بالطبع ملقاصد الكالم 
( وقيل خيرج فال يعترب قوله ،  فال خيرج بإنكاره عن فقاهة النفس) وإن أنكر القياس 

  اه)  لظهور مجودهفيخرج بإنكاره ) وثالثها إال اجللي 
:  ل القاضي عبد الوهاب يف امللخصوقا(  : ٦/٤٢٤ لزركشي يف البحر احمليطوقال ا

ومينع العموم ومن محل األمر على الوجوب ، يعترب كما يعترب خالف من ينفي املراسيل 
  اه) ...ألن مدار الفقه على هذه الطرق ؛ 

اعترض ابن الرفعة على إطالق إمام وقد (  : ٦/٤٢٥وقال الزركشي يف البحر احمليط أيضا 
ال : أنه قال يف الكتابة  - رضي اهللا عنه  -احلرمني بأن القاضي احلسني نقل عن الشافعي 
فإن ، وإمنا أستحب اخلروج من اخلالف ، أمتنع من كتابة العبد عند مجع القوة واألمانة 

وقد أقام ، هر وداود من أهل الظا، داود أوجب كتابة من مجع بني القوة واألمانة 
  . ا هـ )  استحب كتابة من ذكره ألجل خالفهو، الشافعي خلالفه وزنا 

ألن ؛ عجيب من ابن الرفعة  وهذا وهم: ( مث قال الزركشي معقبا على كالم ابن الرفعة 
وال ميكن أن يقال ، ألنه ولد سنة اثنتني ومئتني ؛ داود إمنا ولد قبل وفاة الشافعي بسنتني 

، فغلط ابن الرفعة ألجل فهمه أن هذه اجلملة من كالم الشافعي ، فعي خالفه اعترب الشا: 
وهو من كالم القاضي احلسني واملستحب ، بفتح احلاء ، وليس كذلك وإمنا استحب هو 

أوجبها قبل غري ، نعم . لكنه علله بتعليل غري صحيح ملا ذكرناه ، هو القاضي احلسني 
  داود ال خصوص داود فاملراد اخلالف الذي عليه ، داود 
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  ٢٣٩

وليس ، واجلملة من قول الشافعي ، إن كالم القاضي احلسني مستقيم : على أنه قد قيل 
  اه )  داود بن عبد الرمحن العطار شيخ الشافعي مبكة  بل املراد به، راد صاحب الظاهر امل
لكن تعقبهم التاج السبكي وقرره (  : ١٦٣قال اجلرهزي يف شرحه على املنظومة ص و
 كثر املتأخرين كاحمللي وابن زياد بأن داود ال ينكر القياس باجلملة وإمنا ينكر منه اخلفيأ

، وبأنه كان جبال من جبال العلم ومحل كالم اإلمام على مثل ابن حزم وأضرابه )  ٢٨( 
الصواب االعتداد خبالفه عند قوة مأخذه : رمحه اهللا يف قواعده ] التاج السبكي [ قال 

  اه )   كغريه
: (  نقل كالم العلماء يف عدم االعتداد م بعد  ١٣/١٠٤ال الذهيب يف سري النبالء وق

هذا القول من أيب املعايل أداه إليه اجتهاده وهم فأداهم اجتهادهم إىل نفي القول : قلت 
  بالقياس فكيف يرد االجتهاد مبثله 

 مثل بغداد وكثرة وندري بالضرورة أن داود كان يقرئ مذهبه ويناظر عليه ويفيت به يف
األئمة ا وبغريها فلم نرهم قاموا عليه وال أنكروا فتاويه وال تدريسه وال سعوا يف منعه 
من بثه وباحلضرة مثل إمساعيل القاضي شيخ املالكية وعثمان بن بشار األمناطي شيخ 

يت شيخ الشافعية واملروذي شيخ احلنبلية وابين اإلمام أمحد وأيب العباس أمحد بن حممد الرب
  احلنفية وأمحد بن أيب عمران القاضي ومثل عامل  بغداد إبراهيم احلريب 

                                                
وذهب أصحاب الظاهر إىل : (  ٧/٣٧٠يشكل على هذا ما يف اإلحكام البن حزم حيث قال   ٢٨

إبطال القول بالقياس يف الدين مجلة وقالوا ال جيوز احلكم البتة يف شيء من األشياء كلها إال بنص 
كالم اهللا تعاىل أو نص كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم أو مبا صح عنه صلى اهللا عليه وسلم من فعل 

ا متيقن أنه قاله كل واحد منهم دون خمالف من أحد أو إقرار أو إمجاع من مجيع علماء األمة كله
منهم أو بدليل من النص أو من اإلمجاع املذكور الذي ال حيتمل إال وجها واحدا واإلمجاع عند هؤالء 

وهذا هو راجع إىل توقيف من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال بد من ال جيوز غري ذلك أصال 
فأنت تراه حكى اه ) عز وجل أن يثبتنا فيه ومييتنا عليه مبنه ورمحته قولنا الذي ندين اهللا به ونسأله 

  هذا عن أهل الظاهر مث اختاره لنفسه  
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  ٢٤٠

ذاكرت الطربي يعين ابن جرير وابن سريج : بل سكتوا له حىت لقد قال قاسم بن اصبغ 
ليس بشيء وال كتاب أيب : قاال ؟ كتاب ابن قتيبة يف الفقة أين هو عندكما :فقلت هلما 

  الشافعي وداود ونظرائهما  عبيد فإذا أردت الفقه فكتب
مث كان بعده ابنه أبو بكر وابن املغلس وعدة من تالمذة داود وعلى أكتافهم مثل ابن  

سريج شيخ الشافعية وأيب بكر اخلالل شيخ احلنبلية وأيب احلسن الكرخي شيخ احلنفية 
 وكان أبو جعفر الطحاوي مبصر بل كانوا يتجالسون ويتناظرون ويربز كل منهم حبججه

وال يسعون بالداودية إىل السلطان بل ابلغ من ذلك ينصبون معهم اخلالف يف تصانيفهم 
  قدميا وحديثا 

وبكل حال فلهم أشياء أحسنوا فيها وهلم مسائل مستهجنة يشغب عليهم ا وإىل ذلك 
الذي اختاره األستاذ أبو منصور وذكر : يشري اإلمام أبو عمرو بن الصالح حيث يقول 

وهذا الذي استقر : مث قال ابن الصالح  ، من املذهب انه يعترب خالف داودانه الصحيح 
عليه األمر آخرا كما هو األغلب األعرف من صفو األئمة املتأخرين الذين أوردوا 

املشهورة كالشيخ أيب حامد اإلسفراييين واملاوردي والقاضي  مذهب داود يف مصنفام
  مذهبه يف مصنفام املشهورة  أيب الطيب فلوال اعتدادهم به ملا ذكروا

وأرى أن يعترب قوله إال فيما خالف فيه القياس اجللي وما أمجع عليه القياسيون : قال  
من أنواعه أو بناه على أصوله اليت قام الدليل القاطع على بطالا فاتفاق من سواه 

له ال ربا إال يف الراكد وتلك املسائل الشنيعة وقو كقوله يف التغوط يف املاءإمجاع منعقد 
  .الستة املنصوص عليها فخالفه يف هذا أو حنوه غري معتد به ألنه مبين على ما يقطع ببطالنه

ال ريب أن كل مسالة انفرد ا وقطع ببطالن قوله فيها فإا هدر وإمنا حنكيها : قلت 
عضدها نص وسبقه إليها صاحب أو تابع فهي من مسائل ، للتعجب وكل مسالة له 

  ف فال در اخلال
ويف اجلملة فداود بن علي بصري بالفقه عامل بالقران حافظ لألثر راس يف معرفة اخلالف  

من أوعية العلم له ذكاء خارق وفيه دين متني وكذلك يف فقهاء الظاهرية مجاعة هلم 
  اه)  علم باهر وذكاء قوي فالكمال عزيز واهللا املوفق

  :بالظاهرية  وخالصة ما استدل به الذهيب يف االعتداد
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  ٢٤١

، أن اجتهاد من ال يعتد م ال ينقض اجتاهدهم واجتهاد من اعتد م  -
جتهاد ما ينفض فبقي وأجيب بأنه ليس كل اجتهاد معترب فهناك من اال

 هذا االجتهاد مما يتعرب أم مما ينقض ؟ النظر يف هل
وأجيب بأن من ، أن من أهل العلم يف زمام وبعد زمام من اعتد م  -

العلم يف زمام وبعد زمام من ال يعتد م فهو استدالل باملختلف  أهل
فيه على املختلف وهو مصادرة على املطلوب فالواجب النظر يف أدلة 

 هؤالء وهؤالء ال االجتجاج ؤالء على هؤالء فيه 
  
رمحه اهللا يف  قاليشدد اإلمام الشوكاين ويغلظ القول على من يرد قول الظاهرية حيث و
بأن من  :وجياب عنه(  :بعد ذكر أقوال من ال يعتد بالظاهرية  ١/١٤٨اد الفحول رشإ

عرف نصوص الشريعة حق معرفتها، وتدبر آيات الكتاب العزيز، وتوسع يف االطالع على 
السنة املطهرة، علم أن نصوص الشريعة مجع جم، وال عيب هلم إال ترك العمل باآلراء 

ب وال سنة وال قياس مقبول، وتلك شكاةٌ ظاهر عنك الفاسدة، اليت مل يدل عليها كتا
عارها، نعم قد مجدوا يف مسائل كان ينبغي هلم ترك اجلمود عليها، ولكنها بالنسبة إىل ما 

  اه ) وقع يف مذاهب غريهم من العمل مبا ال دليل عليه البتة قليلة جداً 
علمه وورعه وأخذ وعدم االعتداد خبالف داود مع  ( : ١٠٣/ ١وقال يف نيل األوطار 

مجاعة من األئمة األكابر مبذهبه من التعصبات اليت ال مستند هلا إال جمرد اهلوى والعصبية 
  وقد كثر هذا اجلنس يف أهل املذاهب 

وما أدري ما هو الربهان الذي قام هلؤالء احملققني حىت أخرجوه من دائرة علماء املسلمني 
عدة فهي بالنسبة إىل مقاالت غريه املؤسسة على فإن كان ملا وقع منه من املقاالت املستب

حمض الرأي املضادة لصريح الرواية يف حيز القلة املتبالغة فإن التعويل على الرأي وعدم 
االعتناء بعلم األدلة قد أفضى بقوم إىل التمذهب مبذاهب ال يوافق الشريعة منها إال القليل 

أوقعه فيها متسكه بالظاهر ومجوده عليه هي النادر وأما داود فما يف مذهبه من البدع اليت 
   اه   ) هلوى النفوس سريرة ال تعلم  : يف غاية الندرة ولكن
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  ٢٤٢

آخر العمل عند من وفمذهب الظاهر هو أول الفكر (  : ٢٩٠/ ٢البدر الطالع  يف  وقال
منح األنصاف ومل يرد على فطرته ما يغريها عن أصلها وليس هو مذهب داود الظاهري 

فقط بل مذهب أكابر العلماء املتقيدين بنصوص الشرع من عصر الصحابة إىل  وأتباعه
اآلن وداود واحد منهم وإمنا اشتهر عنه اجلمود يف مسائل وقف فيها على الظاهر حيث 

  الينبغي الوقوف وأمهل من أنواع القياس ماال ينبغي ملنصف إمهاله 
ة جبميع الدالالت وطرح التعويل وباجلملة فمذهب الظاهر هو العمل بظاهر الكتاب والسن

على حمض الرأي الذي اليرجع إليهما بوجه من وجوه الداللة بل إذا رزقت اإلنصاف 
وعرفت العلوم االجتهادية كما ينبغي ونظرت يف علوم الكتاب والسنة حق النظر كنت 

 إىلظاهريا أي عامال بظاهر الشرع منسوبا إليه ال إىل داود الظاهري فإن نسبتك ونسبته 
  : املعىن الذي أو ضحناه أشار ابن حزم بقوله بالظاهر متفقة وإىل مذهب الظاهر 

  اه  )  على ما بدا حىت يقوم دليل     وما أنا إال ظاهري وإنين 
  :وخالصة كالم الشوكاين يف مسألة االعتداد بالظاهرية 

وأجيب بأن هذه كالم إنشائي ، أن من مل يعتد م إمنا فعل ذلك تعصبا  -
ذكرها وليست املسألة  وسيأيت لعدم اعتدادهم مإم قد ذكروا أسبابا ف

 أهواء
وأجيب بأن هذا حمل اتفاق ولكن ، أن األخذ بظاهر الشرع هو املقدم  -

 وادعاء ندرة ذلك املشكلة يف اجلمود على الظاهر وعدم القول بالقياس
 بعيد ألنه أصل هلم  فيهم

أجيب بأن كثري من أهل العلم وداود صاحب علم وورع وقد أخذ عنه أن  -
استدال باملختلف فيه على املختلف فيه وهو مصادره على املطلوب هذا 

فهناك يف املقابل من ال يعد ، كما تقدم يف الكالم عن استدالل الذهيب 
فبقي النظر يف دليل كل ، من أهل العلم وهناك من مل ال يأخذ بقوله داود 
  داد بقوهلم أدلة من ال يرى االعت وستأيتقول 
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  ٢٤٣

يف  سيأيت ذكرهاعنه كل األسباب اليت  انتفتما كان من أقواهلم قد : وميكن أن يقال 
وما وجد فيه سبب منها فهو غري معترب وهذا الكالم ، عدم االعتداد بقوهلم فهو معترب 

  جيمع كل األقوال يف املسألة واهللا أعلم 
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  ٢٤٤

  يةذهب الظاهرمب أسباب عدم االعتداد: املبحث السادس 
  

جلمهور أهل العلم أسباب جعلتهم ال يعتربون املذهب الظاهري وال يعتدون خبالفه ومن 
  :هذه األسباب 

هو عدم قوهلم بالقياس أما ابن حزم فكالمه يف ذلك  - وهو الرئيس  - :السبب األول 
مدون يف اإلحكام واحمللى وأما داود فوقع اخلالف يف إنكاره القياس فمن أهل العلم من 

أنه ينكر القياس مجلة وتفصيال ومن أهل العلم من يرى أنه ينكر من القياس غري اجللي يرى 
  وقد تقدمت أقواهلم يف ذلك 

أن داود مل يكن جمتهدا مستقال بل كان جمتهدا منتسبا إىل املذهب  :والسبب الثاين 
قد  ذكر ذلك بعضهم لكن،  الشافعي بل كان متعصبا له  مث ادعى االجتهاد ومل يسلم له

إن فتوى اتهد املنتسب كاملستقل يف العمل ا واالعتداد  ا كما تقدم معنا يف : يقال 
  كالم ابن الصالح عند ذكر مراتب اتهد غري املستقل

أن صاحب املذهب وناقله عليهم مآخذ عقدية فداود ام بالقول خبلق  : السبب الثالث
  )  ٢٩( يف الصفات القران وأما ابن حزم فينحو منحا املعتزلة 

كثرة شذوذهم كما تقدم يف كالم أهل العلم واألمثلة على ذلك كثرية : السبب الرابع 
  ويف كالم بعض األئمة السابق إشارة إىل بعضها

املذهب الظاهري مل حيفظ كما حفظت بقية املذاهب يف أصوله وفروعه  : تنبيه مهم
  :وقواعده ويدل على عدم احلفظ أمور 

                                                
) ولكن تبني يل منه أنه جهمي جلد :( بل قال عنه ابن عبد اهلادي يف خمتصر طبقات احلديث   ٢٩

بعدما  ١٠٧هانية ص وقال ابن تيمية يف العقيدة األصف،  ١/١٤١انظر السلسلة الصحيحة لأللباين 
فهذا وحنوه قرمطة ظاهرة من هؤالء الظاهرية الذين : ( ذكر عقيدة ابن حزم يف األمساء والصفات 

يدعون الوقوف مع الظاهر وقد قالوا بنحو مقالة القرامطة الباطنية يف باب توحيد اهللا وأمسائه وصفاته 
ومعلوم أن ، ابه أعظم إنكار مع إدعائهم احلديث ومذهب السلف وإنكارهم على األشعري وأصح

األشعري وأصحابه أقرب إىل السلف واألئمة ومذهب أهل احلديث يف هذا الباب من هؤالء بكثري 
  اه ) وعلم أن هؤالء الظاهرية الباطنية أقرب إىل املعتزلة بل إىل الفالسفة من األشعرية ... 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٢٤٥

بن حزم يف احمللى واإلحكام إمنا ميثل اجتهاداته هو ال أن ما نقله ا - ١
اجتهادات داود وأصحاب املذهب وهذا ال خيفى على من طالع احمللى 

ألن ابن حزم كان يدعي االجتهاد ، وقارن آراء ابن حزم بآراء داود 
كما ال خيفى أيضا بل يلزم كل الناس باالجتهاد حىت العذراء يف 

  ة خدرها والبدوي يف الربي
أن املسائل املوجودة يف احمللى على فرض أا اجتهادات داود وأصحابه  - ٢

فهي مسائل منتقاة يف األبواب الفقهية وال متثل الفقه من ألفه إىل يائه 
 كما هو احلال يف بقية املذاهب 

أن املذهب الظاهري ليس فيه كتب يف قواعد الفقه كما هو احلال يف  - ٣
 بقية املذاهب

ي ليس فيه خمرجون وأصحاب وجوه ومرجحون أن املذهب الظاهر - ٤
 كما هو احلال يف بقية املذاهب 

أن املذهب الظاهري إمنا نقل إلينا عن طريق ابن حزم وهذا على فرض  - ٥
أن ما يف كتب ابن حزم ميثل املذهب الظاهري أما بقية املذاهب فقد 

 تناقلتها األجيال عرب آالف العلماء وماليني الناس 
 منذ قرون أحد يتمذهب به ي قد اندثر فلم يعد أن املذهب الظاهر - ٦

  :لفت نظر 
وأما من ، يعتد خبالف الظاهرية مينع من األخذ بأقواهلم مطلقا  لعلك الحظت أن من ال

فال مانع عندهم من األخذ اخلروج عن املذاهب األربعة فمن أجاز منهم : يعتد خبالفهم 
وأما من ال ، روج عن املذاهب األربعة مبذهب الظاهرية بالشروط املذكورة عند مسألة اخل

جييز اخلروج عند املذاهب األربعة فال جيوز عندهم األخذ مبذهب الظاهرية إذا خالف 
  األربعة 
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  العمل باحلديث الضعيف :الفصل اخلامس 
  
ئمة يف كتب املذاهب  أننا كثريا ما جند األناسبة هذا الفصل ملوضوع البحث هو م

احلديث باحلديث الضعيف هنا وليس املراد  ،ديث ضعيفحكم ما حبيستدلون على 
أما املختلف يف ضعفه فقد يكون صحيحا عند  ،بل امع على ضعفه، املختلف يف ضعفه

   .املستدل به
  :وقد اختلف أهل العلم يف العمل باحلديث الضعيف على ثالثة أقوال

اهري أهل احلديث ذهب مجوهو م -إن شاء اهللا-أنه يعمل به بشروطه اآلتية : القول األول
   وحكي اتفاقا وعليه املذاهب األربعةوالفقه واألصول 
ابن العريب وحكي عن أنه ال يعمل به مطلقا وهو مذهب بعض احملدثني  :القول الثاين

القول بالعمل : وحكي عن حيي بن معني القوالن ، املالكي وحكي رواية عن اإلمام أمحد 
وحكي املنع مطلقا عن البخاري ،  كالم السخاويوالقول بعدم العمل كما سيأيت يف

  ن شاء اهللاومسلم وأيب شامة وسيأيت حتقيق مذاهبهم يف ذلك إ
وهذا املذهب فيه إفراط ألن احلديث الضعيف بالشروط اليت ذكرها اجلمهور للعمل به 

النيب صلى اهللا هو منسوب إىل بل ، ى النيب صلى اهللا عليه وآله وسلمعل وبكذمب ليس
ولذا ، وهذا االحتمال يقوى ويضعف حبسب نوع الضعف ، مع احتمال اخلطأه وسلم علي

قال اإلمام ابن تيمية كما يف  ،فقد احتاط اجلمهور بذكر الشروط اآلتية للعمل بالضعيف
الذى رواه من مل يعلم صدقه أما لسوء  :والضعيف: (٦٨٠ص/١٠جمموع الفتاوى ج
صادقا فيه فإن الفاسق قد يصدق والغالط قد  ولكن ميكن أن يكون ،حفظه وإما الامه

  اه)حيفظ
معناه مل : (عن احلديث غري الصحيح ٧٦ص/١تدريب الراوي جالسيوطي يف اإلمام قال و

يصح إسناده على الشرط املذكور ال أنه كذب يف نفس األمر جلواز صدق الكاذب 
  اه ) وإصابة من هو كثري اخلطأ

  وهو حمكي عن بعض أهل العلم أنه يعمل به مطلقا : القول الثالث 
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لق قصد بشرط عدم وهذا املذهب فيه تفريط ظاهر كما ال خيفى ولكن لعل من أط
أشار إىل  ،ال يتصور أن يقول أحد بالعمل باحلديث املوضوع مطلقا الضعف الشديد إذ

لعلهم أرادوا ف، نقله عنه السخاوي كما سيأيت فيما احلافظ ابن حجر  -يف الفضائل- ذلك 
  عيف غري املوضوع وحنوهبالض
 :هلقو ١٩٥يف القول البديع صعن السخاوي  ٥٠األجوبة الفاضلة صيف لكنوي ال نقلو
يعمل به ، ال يعمل به مطلقا :فتحصل أن يف العمل باحلديث الضعيف ثالثة مذاهب(

  اه )يعمل به يف الفضائل بشروطه، مطلقا
ضعيف عند أهل العلم من وسنتحدث يف هذا الفصل عن العمل واالحتجاج باحلديث ال

  :خالل املباحث التالية 
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  العمل باحلديث الضعيف يف الفضائل  :املبحث األول 

  حكاية االتفاق على العمل باحلديث الضعيف يف الفضائل : الفرع األول 
  

وقد قدمنا اتفاق العلماء على العمل باحلديث  ( :٣/٢٢٦اموع قال اإلمام النووي يف 
  اه )وهذا من حنو فضائل األعمال، األعمال دون احلالل واحلرام يف فضائلالضعيف 

إمجاع أهل احلديث حكى النووي يف عدة من تصانيفه ( :٣٨٣/ ٤فتاوى الرملي ويف 
 اه )يف الفضائل وحنوها خاصة على العمل باحلديث الضعيف

وإن كان : قلت( :٢٣/ ١على خليل وشرح اخلرشي ١/١٧للحطابمواهب اجلليل ويف 
فقد اتفق العلماء على جواز العمل باحلديث  ]...أي حديث كل أمر ذي بال[ اضعيف

  اه )يف فضائل األعمالالضعيف 
احلديث ( :٣٦األجوبة الفاضلة للكنوي صكما يف فر ووقال علي القاري يف احلظ األ

  اه ) مجيع العلماء من أرباب الكمالالضعيف معترب يف فضائل األعمال عند 
 :٣٦األجوبة الفاضلة للكنوي صكما يف  الته يف املوضوعاتيف رسوقال القاري 

  اه )...الضعيف يعمل به يف فضائل األعمال اتفاقا(
على  قد اتفق العلماء( :٣٢ص  شرحه على األربعني النووية يف يابن حجر اهليتمقال و

ىف فضائل األعمال؛ ألنه إن كان صحيحا ىف نفس األمر،  جواز العمل باحلديث الضعيف
د أعطى حقه من العمل به، وإال مل يترتب على العمل به مفسدةُ حتليل وال حترمي وال فق

   اه )ضياع حق للغري
وقد تقرر أن احلديث الضعيف واملرسل واملنقطع ( :٢/٥٤ اهليتمي فتاوى ابن حجرويف 

  اه )يعمل ا يف فضائل األعمال إمجاعاواملوقوف ، واملعضل 
فإن قلت هذا احلديث املذكور سنده ضعيف (  : ٣يضا صويف تطهري اجلنان البن حجر أ

  فكيف حيتج به ؟
الذي أطبق عليه أئمتنا الفقهاء واألصوليون واحلفاظ أن احلديث الضعيف حجة : قلت 

وإذا ثبت أنه حجة يف  ،يف املناقب كما أنه بإمجاع من يعتد به حجة يف فضائل األعمال
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وجب على كل من فيه أهلية أن يقر هذا احلق ذلك مل تبق شبهة ملعاند ومطعن حلاسد بل 
  اه ) يف نصابه 
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  من أقوال أهل احلديث يف ذلك :الثاين  الفرع
  

باب التشدد يف : ()٤١٢ص/١ج(الكفاية يف علم الرواية قال اخلطيب البغدادي يف 
  :أحاديث األحكام ، والتجوز يف فضائل األعمال

ل األحاديث املتعلقة بالتحليل والتحرمي قد ورد عن غري واحد من السلف أنه ال جيوز مح
إال عمن كان بريئا من التهمة ، بعيدا من الظنة ، وأما أحاديث الترغيب واملواعظ وحنو 

   ذلك فإنه جيوز كتبها عن سائر املشايخ
  :عن بإسناده مث روى

 ال تأخذوا هذا العلم يف احلالل واحلرام إال من الرؤساء املشهورين«: قالسفيان الثوري 
  »بالعلم ، الذين يعرفون الزيادة والنقصان ، وال بأس مبا سوى ذلك من املشايخ

ال تسمعوا من بقية ما كان يف سنة ، وامسعوا منه ما كان يف ثواب «: قالابن عيينة وعن 
  »وغريه
إذا روينا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف احلالل واحلرام «: قالأمحد بن حنبل  وعن

حكام تشددنا يف األسانيد ، وإذا روينا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف والسنن واأل
  »فضائل األعمال وما ال يضع حكما وال يرفعه تساهلنا يف األسانيد

  »األحاديث الرقاق حيتمل أن يتساهل فيها حىت جييء شيء فيه حكم « :  وعنه قال
 ، ومل حيل حراما ، ومل يوجب اخلرب إذا ورد مل حيرم حالال«: قالزكريا العنربي  أيب وعن

اإلغماض عنه ، حكما ، وكان يف ترغيب أو ترهيب ، أو تشديد أو ترخيص ، وجب 
  اه )»والتساهل يف رواته

ومنهم الصدوق الورع املغفل ...: (٦ص/١اجلرح والتعديل جوقال ابن أيب حامت يف 
رغيب والترهيب الغالب عليه الوهم واخلطأ والسهو والغلط فهذا يكتب من حديثه الت

  اه ) وال حيتج حبديثه يف احلالل واحلرام والزهد واالداب
حيث ، وسهلوا يف غري موضوع رووا( :  ٢٨٧ /١مام السخاوي يف فتح املغيث قال اإلو

الترغيب والترهيب يف على سياق إسناده من غري تبيني الضعف لكن فيما يكون ا اقتصرو
  و ذلك خاصة من املواعظ والقصص وفضائل األعمال وحن
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يف أحاديث احلكم الشرعي من  -ولو ساقوا إسناده-بيانه وعدم التساهل يف ذلك  اوأور
واحلرام وغريمها وكذا يف العقائد كصفات اهللا تعاىل وما جيوز له ويستحيل عليه  احلالل

  ...وحنو ذلك 
محد وهذا التساهل والتشديد منقول عن ابن مهدي عبد الرمحن وغري واحد من األئمة كأ

والسفيانني حبيث عقد أبو أمحد بن عدي يف مقدمة  كبن حنبل وابن معني وابن املبار
  واخلطيب يف كفايته لذلك بابا هكامل

 أحاديث الفضائل ال حنتاج فيها إىل من حيتج به: وقال ابن عبد الرب 
ل حراما اخلرب إذا ورد مل حيرم حالال ومل حي: مسعت أبا زكريا الغربي يقول : وقال احلاكم 

  ومل يوجب حكما وكان يف ترغيب أو ترهيب أغمض عنه وتسهل يف رواته
إذا روينا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم  :ولفظ ابن مهدي فيما أخرجه البيهقي يف املدخل

يف احلالل واحلرام واألحكام شددنا يف األسانيد وانتقدنا يف الرجال وإذا روينا يف الفضائل 
  نا يف األسانيد وتساحمنا يف الرجال والثواب والعقاب سهل

ق حيتمل أن يتساهل فيها حىت جييء ئاألحاديث الرقا: ولفظ أمحد يف روايه امليموين عنه 
  شيء فيه حكم 

رجل تكتب عنه هذه األحاديث يعين : وقال يف روايه عباس الدوري عن ابن اسحق 
  اه )  قبض أصابع يديه األربعاملغازي وحنوها وإذا جاء احلالل واحلرام أردنا قوما هكذا و

يف إسناده فال بأس أما غري املوضوع (  : ٢/٢٩١العراقي يف شرحه على ألفيته اإلمام قال و
وروايته من غري بيان ضعفه إذا كان يف غري األحكام والعقائد بل يف الترغيب والترهيب 

  واملواعظ والقصص وفضائل األعمال وحنوها 
رعية من احلالل واحلرام وغريها أو يف العقائد كصفات اهللا أما إذا كان يف األحكام الش

تعاىل وما جيوز ويستحيل عليه وحنو ذلك فلم يروا التساهل يف ذلك وممن نص على ذلك 
  اه ) من األئمة ابن مهدي وأمحد وابن املبارك وغريهم انتهى 

ز عند وجيو(  : ١/٢٩٨ شرح تقريب النووي تدريب الروايوقال اإلمام السيوطي يف 
ورواية ما سوى املوضوع من ( الضعيفة ) أهل احلديث وغريهم التساهل يف األسانيد 

وما جيوز ويستحيل عليه ) الضعيف والعمل به من غري بيان ضعفه يف غري صفات اهللا تعاىل 
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غريمها وذلك كالقصص وفضائل ) واألحكام كاحلالل واحلرام و ( وتفسري كالمه 
ن نقل عنه ذلك ابن ومم) مما ال تعلق له بالعقائد واألحكام ( األعمال واملواعظ وغريها 

إذا روينا يف احلالل واحلرام شددنا وإذا روينا يف : حنبل وابن مهدي وابن املبارك قالوا 
  اه )  الفضائل وحنوها تساهلنا

ال جيوز العمل به  : وقيل(  : ١/٢٩٨تدريب الرواي وقال اإلمام السيوطي أيضا يف 
 أبو بكر بن العريب  مطلقا قاله

داود وأمحد واما يريان ذلك أقوى من  أىبيعمل به مطلقا وتقدم عزو ذلك إىل : وقيل
الضعيف مردود ما مل يقتض ترغيبا أو ترهيبا أو تتعدد  :رأي الرجال وعبارة الزركشي

  طرقه ومل يكن املتابع منحطا عنه 
  اه )  واندرج حتت عموم انتهىيقبل إن شهد له أصل : وقيل ، ال يقبل مطلقا : وقيل 

ابن العريب املالكي العمل  فوضع(  : ١/٢٨٧السخاوي يف فتح املغيث  اإلمام قالو
ولكن قد حكى النووي يف عدة من تصانيفه إمجاع أهل احلديث ، بالضعيف مطلقا

  وغريهم على العمل به يف الفضائل وحنوها خاصة 
ا وكان فيها حيث مل يكن الضعف شديد أفاد شيخنا إن حمل األخريفهذه ثالثة مذاهب 

ل عام حيث مل يقم على املنع منه دليل آخر أخص من ذلك العموم ومل صمندرجا حتت أ
  .اه)  يعتقد عند العمل به ثبوته

وإن من األحاديث يف كتاب السنن ما ليس : (  ٤٨ويف رسالة أيب داود ألهل مكة ص 
ح عند عامة أهل احلديث على معىن مبتصل وهو مرسل ومدلس وهو إذا مل توجد الصحا

  اه ) أنه متصل 
فهذا ... وضرب ال يكون راويه متهما بالوضع : ( وقال البيهقي يف املدخل إىل الدالئل 

الضرب من األحاديث ال يكون مستعمال يف األحكام كما ال تكون شهادة من هذا صفته 
يب والتفسري واملغازي فيما مقبولة عند احلكام وقد يستعمل يف الدعوات والترغيب والتره

  اه)ال يتعلق به حكم 
وقد روي عن جم من : (  ٣٦وقال ابن ناصر الدين يف رسالته يف صالة التسبيح ص 

أم  -فيما يروى عنهم منهم ابن املبارك وابن مهدي وأمحد  - السلف ومجع من اخللف 
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الترغيب والترهيب  تساهلوا يف رواية احلديث الضعيف الذي يف إسناده مقال إذا كان يف
وكما جتوز رواية احلديث الضعيف الوراد ، والقصص واألمثال واملواعظ وفضائل األعمال 

   اه) يف بعض هذه األمور كذلك جيوز العمل به عند اجلمهور 
أن األوزاعي حديثه  يريد: قلت: (  )٧/١١٤(سري أعالم النبالء وقال الذهيب يف 

  اه )   ومبراسيل أهل الشام،  من كونه حيتج باملقاطيع !!!ضعيف
وليعلم أن ممن نص على : (  ١٨٩وقال اللكنوي يف شرحه على خمتصر اجلرجاين ص 

واختاره مجع عظيم ، أمحد بن حنبل وغريه : قبول احلديث الضعيف يف فضائل األعمال 
ويف كتاب ) احلظ األوفر ( من احملدثني وصرح ابن سيد الناس يف سريته وعلى القاري يف 

ويف ) التعظيم واملنة ( ويف رسالته ) املقامة السندسية ( والسيوطي يف ) املوضواعات  (
( والعراقي يف ألفيته والنووي يف ) القول البديع ( والسخاوي يف ) طلوع الثريا ( رسالته 
وشراح األلفية كالسخاوي وشيخ اإلسالم زكريا األنصاري ) التقريب ( ويف )  األذكار

) فتح القدير ( ويف )  حترير األصول ( ظ ابن حجر وابن اهلمام يف كتابه وغريمها واحلاف
  اه ) وغريهم ممن تقدم عليهم أو تأخر 

  :هب ابن العريب يف املسألةذم
يعارضه ما يف شرحه على  بن العريب من عدم العمل بالضعيف مطلقاما حكي عن ا

روى أبو : (يث قالح٢٠٥/ ١٠الترمذي باب العطاس وتشميت العاطس بعد الثالثة
وهو وإن كان جمهوال فإنه يستحب ، عيسى حديثا جمهوال إن شئت مشته وإن شئت فال 

  اه ) العمل به ألنه دعاء خبري وصلة للجليس وتودد له 
هذا : وقال بن العريب (  :يف حديث تشميت العاطس ثالثا  ٦٠٦/ ١٠ويف فتح الباري 

ل به ألنه دعاء خبري وصلة وتودد للجليس احلديث وإن كان فيه جمهول لكن يستحب العم
  ) فاألوىل العمل به واهللا أعلم 

يف الكالم عن حديث النهي عن النظر إيل  ٢/٢٠٩يه الشريعة رتيف تويعارضه أيضا ما 
وقال القاضي أبو بكر ابن العريب يف كتابه مراقي الزلف وقد ذكر احلديث  :فرج الزوجة 

اخلرب وإن مل يثبت بالكراهية فاخلرب الضعيف أوىل عند وبكراهة النظر أقول ألن : األول 
  اه) العلماء من الرأي والقياس 
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نكت الزركشي على مقدمة ابن مث وجدت لفظ ابن العريب الذي حكي عنه يف ذلك ففي 
) اجلهر بالبسملة ( حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة يف كتاب : (  ٢/٣١٣الصالح 

مذهب "  : ابن عقيل احلنبلي يف رحلته إىل العراق يقول عن القاضي ابن العريب أنه مسع
هذه وهلة من أمحد ال "  : قال ابن العريب،  "أمحد أن ضعيف األثر خري من قوي النظر 

  اه )  فإن ضعيف األثر ال حيتج به مطلقا" تليق مبنصبه 
ألن هو يريد بقوله مطلقا أي يف األحكام : لكن ما تقدم عنه من الصنيع جيعلنا نقول

  كالم أمحد يف هذا السياق اهللا أعلم
  :مذهب أيب شامة يف املسألة

ولكن ابن عساكر جرى على عادة مجاعة من أهل : (  ٧٥قال أبو شامة يف الباعث ص 
احلديث يتساهلون يف أحاديث الفضائل وهذا عند احملققني من أهل احلديث وعند علماء 

  اه ) األصول خطأ 
  :مذهب ابن معني يف املسألة

اه ) ابن معني : وممن حكي عنه التسوية بن األحكام وغريها : (  ١/٦٥يف عيون األثر 
وقد تقدم أيضا ، عن ابن معني خالف ذلك  ٢١٣لكن قد حكى اخلطيب يف الكفاية 

قال : ١/٣٦٦ويف كامل ابن عدي ، املغيث النقل عنه خبالف ذلك عن السخاوي يف فتح 
  اه ) ثه يف الرقاق إدريس بن سنان يكتب حدي: ابن معني

  : مذهب البخاري يف املسألة 
قال القامسي يف قواعد ، نسب بعضهم إىل اإلمام البخاري املنع من األخذ بالضعيف مطلقا

ال يعمل به مطلقا ال يف األحكام : األول: (يف حكاية املذاهب يف ذلك ١١٣التحديث ص
رط البخاري يف صحيحه وال يف الفضائل والظاهر أنه مذهب البخاري يدل على ذلك ش

واملنع : (٤٥اه وقال الكوثري يف املقاالت ص) وعدم إخراجه يف صحيحه شيئا من ذلك 
  اه ) من األخذ بالضعيف على اإلطالق مذهب البخاري 

وعلى ما : (  ١٨٢قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة يف تعليقه على كتاب ظفر األماين ص 
ألحاديث واآلثار املفرد فأرد فيه مجلة كبرية من ا ذهب إليه أمحد جرى البخاري يف األدب
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الضعيفة مستدال ا يف الباب وقد يكون الباب قاصرا عليها ويف رواا الضعيف واهول 
  ..) ومنكر احلديث واملتروك 

سلم وما قاله القامسي وشيخنا الكوثري غري م :مث ذكر مناذج كثرية على ذلك مث قال 
ب واملفرد بل قد مشى البخاري على هذا املسلك يف الصحيح يف ومنقوض بصنيعه يف األد

يف ترمجة الطفاوي حيث  ٢/١٦٢بعض األبواب كما أشار إليه احلافظ يف هدي الساري 
البخاري مل يشدد فيه  نوكأ... روى له البخاري ثالثة أحاديث ثالثها يف الرقاق : ( قال 

الل القامسي يف غري موضعه ألن جامع واستد) ... لكونه من أحاديث الترغيب والترهيب 
البخاري جمرد عن الضعيف ومقصور على الصحيح فال يعقل أن يروي الضعيف فال 
يسوغ أن يتخذ ذلك دليال على أن البخاري ال يرى التساهل يف أسانيد أحاديث الفضائل 

  اه كالم الشيخ أيب غدة) وحنوها 
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  من أقوال أهل الفقه يف ذلك :الثالث  الفرع

  من أقوال احلنفية :األول  املطلب
  

فإن صح وإال فالضعيف غري املوضوع (   : ٣٤٩/ ١فتح القدير قال الكمال بن اهلمام يف 
  اه )   يعمل به يف فضائل األعمال

أي ألجل حتصيل الفضيلة ) يف فضائل األعمال : قوله ( : ١/١٢٨حاشية ابن عابدين ويف 
  :يف شرح األربعني  قال ابن حجر. املترتبة على األعمال 

ألنه إن كان صحيحا يف نفس األمر فقد أعطي حقه من العمل وإال مل يترتب على العمل 
من بلغه عين { ويف حديث ضعيف ، به مفسدة حتليل وال حترمي وال ضياع حق للغري 
  اه )  أو كما قال  ا هـ } ثواب عمل فعمله حصل له أجره وإن مل أكن قلته 

جيوز  : قيل عن ابن اهلمام رمحه اهللا(  : ١/١١٥بريقة حممودية ابه وقال اخلادمي يف كت
)  ويستحب العمل يف الفضائل والترغيب والترهيب باحلديث الضعيف ما مل يكن موضوعا

  اه  
وتقدم كالم مال علي قاري احلنفي عند حكاية االتفاق وسيأيت أيضا كالم ألئمة احلنفية 

  ضمن املباحث والفروع اآلتية 
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  من أقوال املالكية : الثاين  طلبامل

  
ال ينظر [  قال الغزايل :قوله (  :٤/٧٧١حاشيته على الشرح الصغري يف الصاوي قال 

أي التكليفية والوضعية وأما فضائل األعمال واآلداب ] : للصحة إال يف باب األحكام 
 ية عن السلفاحلكمية فال تتوقف على ذلك بل يتأنس هلا باحلديث الضعيف وباآلثار املرو

  اه ) 
أحاديث  : قال ابن عبد الرب(  :وتقدم عن فتح املغيث  ٣٨٣/ ٤فتاوى الرملي ويف 

  اه ) الفضائل ال حيتاج فيها إىل من حيتج به 
وسيأيت أيضا كالم ألئمة املالكية وتقدم كالم احلطاب واخلرشي عند حكاية االتفاق 

  ضمن املباحث والفروع اآلتية 
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  من أقوال الشافعية  :الثالث املطلب 

   
احلديث ثالثة أقسام : قال العلماء  :فصل : (  ١/٩٧مقدمة اموع قال اإلمام النووي يف 

وإمنا جيوز االحتجاج من احلديث يف األحكام : وضعيف قالوا ، وحسن ، صحيح ، 
فأما الضعيف فال جيوز االحتجاج به يف األحكام والعقائد . باحلديث الصحيح أو احلسن 

والترغيب ، وفضائل األعمال ، جتوز روايته والعمل به يف غري األحكام كالقصص و
  اه ) والترهيب 

قال ابن حجر يف شرحه على األربعني النووية عند حكاية النووي االتفاق على قبول و
أشار املصنف حبكاية االتفاق على ما ذكره إىل (  :٣٢احلديث الضعيف يف الفضائل ص 

فيه بأن الفضائل إمنا تتلقى من الشارع فإثباا مبا ذكر اختراع عبادة الرد على من نازع 
  وشرع يف الدين مل يأذن به اهللا 

ووجه رده أن االمجاع لكونه قطعيا تارة و ظنيا ظنا قويا أخرى ال يرد مبثل ذلك لو مل 
يكن عنه جواب فكيف وجوابه واضح إذ ليس ذلك من باب االختراع والشرع 

ا هو من باب ابتغاء فضيلة ورجائها بإمارة ضعيفة من غري ترتب مفسدة املذكورين وإمن
  اه  ) عليه
من  (بعد إخراجه رواية مرسلة يف باب ]   ٢٩٤ / ٢[قال البيهقي يف سننه الكربى و

وهذا ( :  )ا وجد يف صالته قملة فصرها مث أخرجها من املسجد أو دفنها فيه أو قتله
  اه )  مرسل حسن يف مثل هذا

فرأيت أن أمجع : عند قول النووي  ١/٣٢يف شرحه على رياض الصاحلني ل ابن عالن قاو
ومراده من الصحيحة املقبولة فتشمل احلسن ولو ( : خمتصرا من األحاديث الصحيحة 

  اه)  والضعيف املقبول يف موطنهلغريه 
  

وتقدم كالم العراقي وابن حجر اهليتمي والسخاوي والسيوطي وغريهم يف ذلك ضمن 
   وسيأيت أيضا كالم ألئمة الشافعية ضمن املباحث والفروع اآلتيةما سبق 
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  من أقوال احلنابلة :الرابع  املطلب
  

وهلذا كانوا يسهلون يف أسانيد (  : ٢٠/٢٦١جمموع الفتاوى قال اإلمام ابن تيمية كما يف 
الوعيد  أحاديث الترغيب والترهيب ماال يسهلون يف أسانيد أحاديث األحكام ألن اعتقاد

مل يكن وعيد حقا كان اإلنسان قد جنا وإن حيمل النفوس على الترك فان كان ذلك ال
الوعيد حقا بل عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد مل يضر اإلنسان إذا ترك ذلك الفعل 

  خطؤه يف اعتقاده زيادة العقوبة 
تلك الزيادة نفيا  ألنه إن اعتقد نقص العقوبة فقد خيطئ أيضا وكذلك إن مل يعتقد ألنه يف

فهذا اخلطأ قد يهون الفعل عنده فيقع فيه فيستحق العقوبة الزائدة إن ، وال إثباتا قد خيطئ 
كانت ثابتة أو يقوم به سبب استحقاق ذلك فإذا اخلطأ يف االعتقاد على التقديرين تقدير 

د أقرب اعتقاد الوعيد وتقدير عدمه سواء والنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد الوعي
  اه ) فيكون هذا التقدير أوىل 

فصل يف العمل باحلديث الضعيف وروايته (  : ٣٠٣ /٢اآلداب يف قال ابن مفلح و
   ... والتساهل يف أحاديث الفضائل دون ما تثبت به األحكام واحلالل واحلرام

والذي قطع به غري واحد ممن صنف يف ، ينبغي اإلشارة إىل ذكر العمل باحلديث الضعيف 
علوم احلديث حكاية عن العلماء أنه يعمل باحلديث الضعيف فيما ليس فيه حتليل وال حترمي 

  . وعن اإلمام أمحد ما يوافق هذا ، كالفضائل 
، مسعت أمحد بن حنبل وهو شاب على باب أيب النضر : قال ابن عباس بن حممد الدوري 

  مد بن إسحاق ؟ ما تقول يف موسى بن عبيدة وحم، يا أبا عبد اهللا : فقيل له 
، أما حممد فهو رجل نسمع منه ونكتب عنه هذه األحاديث يعين املغازي وحنوها : قال 

وأما موسى بن عبيدة فلم يكن به بأس ولكنه روى عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر 
وأرانا ، قال العباس . هكذا ، فأما إذا جاء احلالل واحلرام  أردنا أقواما ، أحاديث مناكري 
  . وأرانا العباس فعل أيب عبد اهللا قبض كفيه مجيعا وأقام إاميه : بيده قال اخلالل 

وروى أبو بكر اخلطيب ثنا حممد بن يوسف القطان النيسابوري ثنا حممد بن عبد اهللا 
مسعت : احلافظ مسعت أبا زكريا العنربي مسعت أبا العباس أمحد بن حممد السجزي يقول 
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إذا روينا عن : مسعت أبا عبد اهللا أمحد بن حنبل يقول : اهللا يقول النوفلي يعين أبا عبد 
وإذا روينا عن ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف احلالل واحلرام شددنا يف األسانيد 
وال يرفعه تساهلنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف فضائل األعمال وما ال يضع حكما 

 ضي أبو احلسني يف طبقات أصحابنا يف ترمجة النوفليوذكر هذا النص القا .يف األسانيد 
...  

؛ وعن اإلمام أمحد ما يدل على أنه ال يعمل باحلديث الضعيف يف الفضائل واملستحبات 
وهلذا مل يستحب صالة التسبيح لضعف خربها عنده مع أنه خرب مشهور عمل به وصححه 

الصحيح عنه مع أن فيه  غري واحد من األئمة ومل يستحب أيضا التيمم بضربتني على
  اه )  فصارت املسألة على روايتني عنه، وغري ذلك من مسائل الفروع ، أخبارا وآثارا 

) الضعيف يف الفضائل ( احلديث ) ويعمل ب (  : ٣١٥ للفتوحي شرح الكوكبويف 
  عند اإلمام أمحد رضي اهللا عنه واملوفق واألكثر 

. عليه وسلم يف احلالل واحلرام شددنا يف األسانيد إذا روينا عن النيب صلى اهللا : قال أمحد 
وما ال يضع حكما وال ، وإذا روينا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف فضائل األعمال 

فدل على .واستحب اإلمام أمحد االجتماع ليلة العيد يف رواية يرفعه تساهلنا يف األسانيد 
الفضائل ال يشترط هلا صحة اخلرب : يح ويف املغين يف صالة التسب.العمل به لو كان شعارا 

قاله ابن مفلح يف أصوله .فدل على التفرقة بني الشعار وغريه .، واستحبها مجاعة ليلة العيد 
.  

وهلذا مل يستحب صالة . ال يعمل باحلديث الضعيف يف الفضائل .وعن أمحد رواية أخرى 
غري واحد من األئمة  التسبيح لضعف خربها عنده ، مع أنه خرب مشهور عمل به وصححه

ومل يستحب أيضا التيمم بضربتني على الصحيح عنه ، مع أن فيه أخبارا وآثارا ، وغري .
  .ذلك من مسائل الفروع 

يعمل به يف الترغيب والترهيب ، ال يف إثبات مستحب وال غريه : قال بعض أصحابنا 
يف يف فضائل قال الشيخ تقي الدين عن قول أمحد وقول العلماء يف احلديث الضع.

ومثال . قال العمل به مبعىن أن النفس ترجو ذلك الثواب ، وختاف ذلك العقاب .األعمال 
الترغيب والترهيب باإلسرائيليات واملنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع : ذلك 
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لكن . العامل ، وحنو ذلك مما ال جيوز مبجرده إثبات حكم شرعي ، ال استحباب وال غريه 
األمر حقا أو .يدخل يف الترغيب والترهيب فيما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع جيوز أن 

  .باطال 
والعمل بالضعاف إمنا يسوغ يف عمل قد علم : وقال يف شرح العمدة يف التيمم بضربتني 

إثبات سنة  أما.أنواعه حبديث ضعيف عمل به  فإذا رغب يف بعض. أنه مشروع يف اجلملة 
  .فال 

عن أمحد أنه كان يكتب حديث الرجل الضعيف ، كابن هليعة وجابر ونقل اجلماعة 
فيقول أعرفه أعترب به ، كأين أستدل به مع غريه ، ال أنه . فيقال له .اجلعفي وابن أيب مرمي 

احلديث عن اجلعفي قد حيتاج إليه : ويقول .يقوي بعضها بعضا : ويقول . حجة إذا انفرد 
: وقال أيضا . ث جابر اجلعفي ، مث كتبته أعترب به كنت ال أكتب حدي: وقال . يف وقت 

ويزيد بن هارون من أعجبهم ، يكتب عن الرجل مع . ما أعجب أمر الفقهاء يف ذلك 
  .علمه بضعفه 

يعين  -مذهبه : أن احلديث الضعيف ال حيتج به يف املآمث وقال اخلالل : ويف جامع القاضي 
وقال يف كفارة وطء . يكن له معارض قال به  أن احلديث الضعيف إذا مل -اإلمام أمحد : 

  .مذهبه يف األحاديث ، إن كانت مضطربة ومل يكن هلا معارض قال ا : احلائض 
طريقي لست أخالف ما ضعف من احلديث إذا مل يكن يف : وقال أمحد يف رواية عبد اهللا 

  اه )  .الباب ما يدفعه 
 

  : تنبيه مهم 
والفقه من احلنابلة وغريهم على أن مراد اإلمام أمحد أطبق أهل العلم من أهل احلديث 

أهل الشأن وخالف يف ذلك اإلمام  دبكالمه السابق هو احلديث الضعيف املصطلح عليه عن
إن مراد اإلمام أمحد  :فقالوا تلميذه ابن القيم  غريه ومنهم ذلك وتابعه علىابن تيمية 

 : ١/٢٥١كما يف جمموع الفتاوي  قال ابن تيمية، احلديث احلسن هو باحلديث الضعيف 
ومن نقل عن أمحد أنه كان حيتج باحلديث الضعيف الذي ليس بصحيح وال حسن فقد ( 

  غلط عليه 
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  ٢٦٢

بل ومن قبله من العلماء أن احلديث ينقسم إىل نوعني نولكن كان يف عرف أمحد بن ح
صحيح وضعيف والضعيف عندهم ينقسم إىل ضعيف متروك ال حيتج به وإىل ضعيف 

سن كما أن ضعف اإلنسان باملرض ينقسم إىل مرض خموف مينع التربع من رأس املال ح
  واىل ضعيف خفيف ال مينع من ذلك 

وأول من عرف أنه قسم احلديث ثالثة أقسام صحيح وحسن وضعيف هو أبو عيسى 
الترمذي يف جامعه واحلسن عنده ما تعددت طرقه ومل يكن يف رواته متهم وليس بشاذ 

حديث الضعيف الذي للث وأمثاله يسميه أمحد ضعيفا وحيتج به وهلذا مثل أمحد فهذا احلدي
  اه) حيتج به حبديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم اهلجري وحنومها 

وليس املراد بالضعيف عنده الباطل وال املنكر (  : ١/٣١إعالم املوقعني وقال ابن القيم يف 
العمل به بل احلديث الضعيف عنده وب إليه وال ما يف روايته متهم حبيث ال يسوغ الذها

ومل يكن يقسم احلديث إىل صحيح وحسن !!! قسيم الصحيح وقسم من أقسام احلسن 
وضعيف بل إىل صحيح وضعيف وللضعيف عنده مراتب فإذا مل جيد يف الباب أثرا يدفعه 

  اه )  وال قول صاحب وال إمجاعا على خالفه كان العمل به عنده أوىل من القياس
:  ] ١٠٤/ ١[ املقنعيف  وتلميذه حيث قال مييل إىل ما ذهب إليه ابن تيمية وابن امللقن

وجيوز روايته والعمل به يف غري األحكام كالقصص وفضائل األعمال والترغيب والترهيب (
وفيه وقفة فإنه مل يثبت فإسناد العمل إليه يوهم ثبوته ويوقع  وغريهكذا ذكره النووي 

  اه ) يف ذلك فيحتج بهمن ال معرفة له 
وسببه عدم صحة املقدمة اليت اعتمدا )  ٣٠( خطأ ابن تيمية وابن القيم  ها الذي قالوهذ

  عليها ومن املعلوم أن املقدمة إذا كانت خاطئة كانت النتيجة كذلك 

                                                
لكننا جند الكثريين ، ر يصيب وخيطئبش  -.. مع إمامته وجاللة قدره وو  -اإلمام ابن تيمية )   ٣٠

يف هذه األيام يكادون أن يرتلوه ليس مرتلة األئمة األربعة فحسب بل وال مرتلة الصحابة وإمنا مرتلة 
ما : قالوا ، قال اإلمام أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أمحد كذا : فإذا قيل هلم يف مسألة ،األنبياء 

الصحابة بشر احلجة يف الكتاب : قال فالن من الصحابة كذا قالوا  :وإذا قيل هلم ، دليلهم هم بشر 
بل أحيانا تورد لبعضهم اآلية واحلديث ، مسعنا أطعنا : وإذا قال هلم قال ابن تيمية كذا قالوا ، والسنة 

  فال يكون هلا من الوقع يف نفسه مثل ما يكون لكالم ابن تيمية رمحه اهللا
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  ٢٦٣

عليها ذلك هي أن مصطلح احلسن مل يكن معروفا زمن اإلمام أمحد وأن  قدمة اليت بنواوامل
ن كان يف زمنه مدرجا ضمن الضعيف وأن أول من أفرده بقسم مستقل هو احلديث احلس

  :من جهتني اإلمام الترمذي وهذا غري صحيح 
  : األوىل اجلهة 

أن من قال إن احلديث عند املتقدمني صحيح وضعيف فقط قد جعل احلسن يف قسم 
 / ١ته مقدمقال ابن الصالح يف ، ابن القيم  كما جعلهالصحيح وليس يف قسم الضعيف 

وجيعله مندرجا يف أنواع الصحيح من أهل احلديث من ال يفرد نوع احلسن : (  ٢٠
  اه )  الندراجه يف أنواع ما حيتج به

الذي هو احلسن باصطالحنا املولد احلادث، : (...  ١٣/٢١٤قال الذهيب يف سري النبالء و
ند مجهور يف عرف السلف يعود إىل قسم من أقسام الصحيح، الذي جيب العمل به ع

فهو داخل ، أو الذي يرغب عنه أبو عبد اهللا البخاري، وميشيه مسلم، وبالعكس، العلماء
  اه )  يف أداين مراتب الصحة

ومن مث كانت طائفة من القدماء ال يفرقون بني الصحيح واحلسن بل : ( وقال ابن حجر 
  اه) وذهبت طائفة  إىل التفرقة ... يسمون الكل صحيحا 

وعليه فال شك يف أن مراد اإلمام أمحد  ديث واملصطلح يف ذلك كثري معلوموكالم أهل احل
وغريه باحلديث الضعيف هو احلديث الضعيف املصطلح عليه عند املتأخرين ألم ال 
يطلقون على احلسن اسم الضعف وال يدرجونه حتته بل يدرجونه حتت الصحيح على 

  التسليم بأن احلديث عندهم صحيح وضعيف فقط
  : الثانية ة اجلهو

موجودا بل منتشرا يف زمن اإلمام أمحد وقبل اإلمام أمحد كما كان مصطلح احلسن أن 
  بل ورد ذلك عن اإلمام أمحد نفسه ، ذكر ذلك املصنفون يف أصول احلديث

                                                                                                                                       
. هو بشر يصيب وخيطئ ولكنه يف اجلانب العملي نيب معصوم : ل صحيح أنه يف اجلانب النظري يقا

وذا اختزلوا علماء األمة يف شخص أو شخصني أو ثالثة مع أن األمة فيها عشرات اآلالف إن مل 
  نقل مئات اآلالف من العلماء  
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  ٢٦٤

  :ينبغي أن جيعل احلديث الضعيف يف هذا الباب أربعة أقسام (  :قال الشيخ حممد عوامة 
ف مبتابعة أو شاهد وهو ما قيل يف أحد رواته لني احلديث أو الضعيف املنجرب الضع - ١

وهو احلديث امللقب باملشبه أي املشبه باحلسن من وجه وبالضعيف من وجه ... فيه لني 
  آخر وهو إىل احلسن أقرب 

الضعيف املتوسط الضعف وهو ما يقال يف راويه ضعيف احلديث أو مردود احلديث  - ٢
  أو منكر احلديث 

  الشديد الضعف وهو ما فيه متهم أو متروك الضعيف - ٣
  املوضوع  - ٤

فالشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رمحهما اهللا يدخالن القسم األول حتت كالم اإلمام 
أمحد بناء على أنه يشمله اسم الضعيف من جهة واحلسن لغريه من جهة أخرى والظاهر 

  إدخال القسم الثاين يف مراد اإلمام أمحد
الشيخ ابن تيمية ومن تابعه على هذا التفسري لكالم اإلمام أمحد رأي آخر له  والذي محل

ند املتقدمني ينقسم إىل أي ابن تيمية بىن عليه هذا التفسري وهو ادعاؤه أن احلديث ع
فقط وأن احلسن اصطالح أحدثه الترمذي بل نقل ابن تيمية االمجاع  صحيح وضعيف
 على هذا االدعاء 

أن إطالق احلسن على احلديث وعلى الراوي أيضا وارد على لسان وهذا غري صحيح إذ 
عدة من العلماء السابقني للترمذي من طبقة شيوخه وشيوخ شيوخه بل ورد هذا اإلطالق 

  اه... ) على لسان اإلمام أمحد نفسه 
مث نقل هذا اإلطالق عن ابن املديين والبخاري ويعقوب بن شيبة وأمحد وابن منري وأيب 

فهذه (  :مث قال  كل واحد إىل مصدرهقول عازيا  لشافعي وأيب زرعة وغريهمحامت  وا
النصوص تنقض دعوى الشيخ ابن تيمية أن الترمذي اصطلح على إجياد احلسن وأحدثه 

  وإذا صح هذا النقض كان ما بناه عليه منقوضا أيضا 
يقابله ما حيسنه  يف هذه املسألة أن الضعيف عند اإلمام أمحدومما ادعاه الشيخ ابن تيمية 

الترمذي أو يصححه وهذا قول يصعب إثباته وهو مما جيب عليه أن يثبته لصحة هذه 
  ...الدعوى
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  ٢٦٥

مث ما هو الداعي إىل تفسري كلمة ضعيف باحلسن مع أن ظاهر كالم اإلمام أمحد يشري إىل 
د الشيخ عب تعليقمن  اه) أن مراده بالضعيف الضعيف الذي مل تتحقق فيه شروط القبول 

  ١٠٠أيب غدة على املقدمة احلديثية إلعالء السنن ص  الفتاح
قل عنهم استعماله هو احلسن املصطلح عليه هل لفظ احلسن يف عرف من ن: لكن قد يقال 

  يف املسألة حبث وتأمل! عند املتأخرين ؟
  :تنبيه مهم 

روى يف أن احلديث الضعيف يعمل به ويباإلمام ابن تيمية يف عدة مواطن من كتبه يقول 
ومن كالمه يف ذلك ما قدمناه ، فضائل األعمال وحنوها بشرط اندراج ذلك يف أصل عام 

أول هذا الفرع ومنه ما سيأيت إن شاء اهللا يف مبحث ثبوت االستحباب والكراهة باحلديث 
  الضعيف 

د هو يف مسألة استدالل اإلمام  أمحأن املراد به احلسن وتفسريه السابق لكالم اإلمام أمحد و
أما كالم اإلمام أمحد يف ،  باحلديث الضعيف يف األحكام إذا مل يوجد يف الباب غريه

  لك مسألة العمل باحلديث الضعيف يف الفضائل وحنوها بشروطه فابن تيمية يوافق يف ذ
أنه ال يقول  - يف تفسري كالم اإلمام أمحد  -السابق  وقد فهم بعضهم من كالم ابن تيمية

على  ه ذلكفتجد بعضهم يستدل بكالم،  بشروطه يف الفضائل عيفبالعمل باحلديث الض
 على كالمه ذلك وجتد آخرين ينتقدونه، أن احلديث الضعيف ال يعمل به يف الفضائل 

  الفضائل بعدم العمل باحلديث الضعيف يف من القائلني  ويظنونه
، ئل بشروطه كالمه فهو من القائلني بالعمل باحلديث الضعيف يف الفضا وعند التأمل يف

ويرى أن كالم ، إال أنه ال يرى ثبوت االستحباب والكراهة به إذا مل يوجد يف الباب غريه 
وسيأيت كالم ابن تيمية يف مسألة ثبوت اإلمام أمحد يف ذلك املقصود به احلسن 

 يف الفرع التايل  االستحباب والكراهة باحلديث الضعيف
  

  ة باحلديث الضعيفثبوت االستحباب والكراه : الفرع الرابع
  أقوال أهل العلم يف ذلك :األول  املطلب
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يرى مجهور أهل العلم من احملدثني واألصوليني والفقهاء وعليه فقهاء املذاهب األربعة أن 
بشروطه يشمل ثبوت يف الفضائل ما سبق ذكره من جواز العمل باحلديث الضعيف 

يف غري األحكام  :م هم بقوهلاستحباب شيء ما أو كراهته باحلديث الضعيف وأن مراد
  :يدل على ذلك أمران ر غري احلالل واحلرام والوجوب واحلظأي يف ؛

: أفعاهلم: والثاين، منهم مما سبق ومما سيأيت  كثريٍ كما هو مبني يف كالمِ :أقواهلم: األول
 ذكر الشيخ عبد اهللا الغماري يف القولوقد ،  وستأيت مناذج على ذلك من املذاهب األربعة

أن للحافظ ابن امللقن كتابا مجع فيه األحاديث الضعيفة اليت عمل ا األئمة  ٤املقنع ص 
  جمتمعني أو منفردين ورتبه على األبواب

  
  :أقوال أهل العلم يف هذه املسألة إضافة إىل ما سبق وإليك اآلن بعض 

جيوز : وغريهم  ءاحملدثني والفقهاقال العلماُء من (  :١٩قال اإلمام النووي يف األذكار ص
ويستحب العمل يف الفضائل والترغيب والترهيب باحلديث الضعيف ما مل يكن موضوعاً 
وأما األحكام كاحلالل واحلرام والبيع والنكاح والطالق وغري ذلك فال يعمل فيها إال 

إال أن يكون يف احتياط يف شيء من ذلك كما إذا ورد باحلديث الصحيح أو احلسن 
ف بكراهة بعض البيوع أو األنكحة فإن املستحب أن يترتّه عنه ولكن ال حديثٌ ضعي

  اه ) . جيب 
من غسل { روى الترمذي مرفوعا : (  ٢/١٣٣فتح القدير وقال الكمال ابن اهلمام يف 

وليس يف هذا وال ، حسنه الترمذي وضعفه اجلمهور } ومن محله فليتوضأ ، ميتا فليغتسل 
واالستحباب ، لكن طرق حديث علي كثرية ، ث صحيح ق علي حديييف شيء من طر
  اه )  ف غري املوضوعييثبت بالضع

أي ( ومل يثبت أمحد احلديث املروي فيها ( :  ١/٤٣٨املغين وقال اإلمام ابن قدامة يف 
فإن النوافل والفضائل ؛ وإن فعلها إنسان فال بأس ، ومل يرها مستحبة ، ) صالة التسبيح 

  اه)  ث فيهاال يشترط صحة احلدي
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كان يف موضع احتياط كما إذا ورد حديث ضعيف  وأ..( . : ١/٢٨٧ويف فتح املغيث 
عنه ولكن ال  هفإن املستحب كما قال النووي أن يترت ةبعض البيوع أو األنكح ةبكراه
  اه ) جيب 

يف األحكام  أيضاويعمل بالضعيف (  : ١/٢٩٨تدريب الرواي قال اإلمام السيوطي يف و
   اه)  يه احتياط إذا كان ف

ال ينظر [  قال الغزايل :قوله : ( ٤/٧٧١حاشيته على الشرح الصغري يف الصاوي قال و
وأما فضائل األعمال واآلداب أي التكليفية والوضعية ] : للصحة إال يف باب األحكام 

وباآلثار املروية عن  احلكمية فال تتوقف على ذلك بل يتأنس هلا باحلديث الضعيف
  اه)  السلف

وكأم يعنون باألحكام احلالل : قلت : (  ١/١١١وقال الصنعاين يف توضيح األفكار 
  اه  )وإال فإن الندب من األحكام والترهيب وفضائل األعمال ترد مبا يفيده ، واحلرام 

ومنهم من ذهب إىل ثبوت االستحباب يف : (  ١٩٠وقال اللكنوي يف ظفر األماين ص 
عليه ابن اهلمام يف كتاب اجلنائز من فتح القدير وإليه احلديث الضعيف وهو الذي نص 

يشر كالم النووي يف األذكار وهو الذي يقتضيه استدالل ابن حجر املكي يف شرح 
ألنه إن كان صحيحا يف : األربعني لقبول احلديث الضعيف يف فضائل األعمال بقوله 

ه مفسدة حتليل وال حترمي من العمل وإال مل يترتب على العمل بنفس األمر فقد أعطي حقه 
  .  وال ضياع حق للغري

وأشار املصنف حبكايته اإلمجاع إىل الرد على من نازع فيه بأن الفضائل إمنا تتلقى من 
ووجه ، الشرع فإثباا باحلديث الضعيف اختراع عبادة وشرع من الدين مل يأذن به اهللا 

أن : كيف واجلواب واضح وهو رده أن اإلمجاع ال يرد مبثل ذلك لو مل يكن عنه جواب ف
ذلك ليس من باب االختراع يف الشرع وإمنا هو ابتغاء فضيلة ورجاؤها مع أمارة ضعيفة 

  اه ) من غري ترتب مفسدة كما تقرر 
 

  : ى ثبوت االستحباب والكراهة باحلديث الضعيفمن ال ير

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٢٦٨

ا قد يفهم من ومنهم اإلمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهو م -ويرى بعض أهل العلم 
أن احلديث الضعيف ال يثبت به االستحباب  -كالم اإلمام ابن دقيق العيد واإلمام العطار 

بقوهلم  -ويرى ابن تيمية أن مراد اإلمام أمحد وغريه ، والكراهة ألا من مجلة األحكام 
هو احلديث احلسن وقد  –احلديث الضعيف مقدم على القياس إذا مل يوجد يف الباب غريه 

مناقشة قول اإلمام ابن تيمية يف هذا يف فرع ذكر أقوال احلنابلة يف العمل باحلديث  تتقدم
الضعيف وسنناقشه حول منعه من ثبوت االستحباب والكراهة باحلديث الضعيف بشروطه 

  يف هذا الفرع 
وال جيوز أن يعتمد يف الشريعة ( : ١/٢٥٠يف جمموع الفتاوى كما ابن تيمية  قال اإلمام

صحيحة وال حسنة لكن أمحد بن حنبل وغريه من  على األحاديث الضعيفة اليت ليست 
. يعلم أنه ثابت، إذا مل يعلم أنه كذب العلماء، جوزوا أن يروى يف فضائل األعمال، ما مل 

 هيف فضل وِيبدليلٍ شرعي، ور أنه مشروع مللَ إذا عأنه  وذلك أن العم علَمحديثٌ ال ي
ومل يقُل أحد من األئمة إنه جيوز أن جيعل الشيء . ، جاز أن يكون الثواب حقاًكذب

  اه ) !!!  ومن قال هذا فقد خالف اإلمجاع. حبديث ضعيف واجباً أو مستحباً 
إذا جاء : قول أمحد بن حنبل (  : ١٨/٦٥جمموع الفتاوى ابن تيمية كما يف وقال اإلمام 

انيد وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا يف األسانيد احلالل واحلرام شددنا يف األس
يف فضائل األعمال ليس معناه  وكذلك ما عليه العلماء من العمل باحلديث الضعيف

إثبات االستحباب باحلديث الذي ال حيتج به فإن االستحباب حكم شرعي فال يثبت إال 
ري دليل شرعي فقد شرع بدليل شرعي ومن أخرب عن اهللا أنه حيب عمال من األعمال من غ

من الدين ما مل يأذن به اهللا كما لو أثبت اإلجياب أو التحرمي وهلذا خيتلف العلماء يف 
  االستحباب كما خيتلفون يف غريه بل هو أصل الدين املشروع 

وإمنا مرادهم بذلك أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما حيبه اهللا أو مما يكرهه اهللا بنص أو  
ة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق واإلحسان إىل الناس وكراهة إمجاع كتالو

  الكذب واخليانة وحنو ذلك 
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  ٢٦٩

فإذا روى حديث يف فضل بعض األعمال املستحبة وثواا وكراهة بعض األعمال وعقاا 
فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روى فيها حديث ال نعلم أنه موضوع جازت روايته 

  ...والعمل 
ومثال ذلك الترغيب والترهيب باإلسرائيليات واملنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع 
العلماء وحنو ذلك مما ال جيوز مبجرده إثبات حكم شرعي ال استحباب وال غريه ولكن 

  ...جيوز أن يذكر يف الترغيب والترهيب والترجية والتخويف 
ومعناه أنا نروى يف ذلك اهلنا يف األسانيد وأمحد إمنا قال إذا جاء الترغيب والترهيب تس

وكذلك قول من قال يعمل ا  باألسانيد وإن مل يكن حمدثوها من الثقات الذين حيتج م
يف فضائل األعمال إمنا العمل ا العمل مبا فيها من األعمال الصاحلة مثل التالوة والذكر 

  اه ) واالجتناب ملا كره فيها من األعمال السيئة  
قوهلم احلديث الضعيف يعمل به (  :١/٢٣٠ على اجلالل على اجلمع حاشية العطار ويف

يف فضائل األعمال معناه أنه إذا ورد حديث ضعيف يف فضيلة عمل جيوز للشخص أن 
، يعمل ذلك العمل ومع ذلك هو مشروط بأن ال يشتد ضعفه ومل يعارضه خرب صحيح 

  اه )  ت حكم وال حيتج باحلديث الضعيف فيهفإن املقام إثبا، وما حنن فيه ليس من هذا 
 :وان كان ضعيفا ال يدخل يف حيز املوضوع (  : ١/١٧١إحكام األحكام البن دقيق ويف 

حيتمل أن يقال أنه  :وان مل حيدث فهو حمل نظر  فإن أحدث شعارا يف الدين منع منه
  مستحب لدخوله حتت العمومات املقتضية لفعل اخلري واستحباب الصالة 

وحيتمل أن يقال أن هذه اخلصوصيات بالوقت أو باحلال واهليئة والفعل املخصوص 
  اه )  حيتاج إىل دليل خاص يقتضي استحبابه خبصوصه وهذا أقرب واهللا اعلم

  
أن كالم األئمة وعملهم هو إثبات االستحباب والكراهة باحلديث  :واجلواب عن ذلك 

هو ظاهر كالم اإلمام امحد وغريه من األئمة الضعيف كما تقدم وكما سيأيت من األمثلة و
وأن مرادهم باألحكام  احلالل واحلرام والوجوب ، وهو ما فهمه منهم عامة  أهل العلم 

  واحلضر ال مطلق األحكام 
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بأن املراد جواز : ) ٣١( وأجاب بعضهم  ( :١/١١٥بريقة حممودية يف كتابه  قال اخلادمي 
   صحيح واحلسن يف فضيلة شيء رواية الضعيف فيما ثبت باحلديث ال

على أن روايته فيما مل  ملهتهذا إرادة معىن من لفظ ال حي ]أن  [: وأورد عليه هذا احملقق
والتعويل أن يقال إن ذلك فيما مل حيتمل ، يثبت بالصحيح جائزة مع التنبيه على ضعفه 

  اه )  حتياطفإنه حينئذ جيوز ويستحب لألمن من احلظر ورجاء النفع فعمل باال، حلظر ا
أن مآل : وأورد العالمة الدواين ( :  ١/١١٥بريقة حممودية وقال اخلادمي يف كتابه 

كاجلواز واالستحباب  هالفضائل راجع إىل واحد من األحكام الشرعية فال وجه لتقييد
وقد تقرر أن شيئا من األحكام ال يثبت ، فيلزم ثبوت حنو االستحباب باحلديث الضعيف 

  اه ) يف باحلديث الضع
: ٢أن اجلالل الدواين قال يف رسالته أمنوذج العلوم ص  ١٩١ويف ظفر األماين للكنوي ص

اتفقوا على أن احلديث الضعيف ال تثبت به األحكام الشرعية مث ذكروا أن جيوز بل ( 
  يستحب العمل باألحاديث الضعيفة يف فضائل األعمال 
من األحكام الشرعية اخلمسة فإذا وفيه إشكال ألن جواز العمل واستحبابه كالمها 

وذلك ، استحب العمل مبقتضى العمل باحلديث الضعيف كان ثبوته باحلديث الضعيف 
  ينايف ما تقرر من عدم ثبوت األحكام باألحديث الضعيفة

مراد النووي أنه إذا ثبت حديث صحيح يف : وقد حاول بعضهم التفصي عن ذلك وقال 
وال خيفى أن هذا ال ، ية احلديث الضعيف يف هذا الباب فضيلة عمل من األعمال جتوز روا

يرتبط بكالم النووي فضال عن أن يكون مراده ذلك فكم بني جواز العمل واستحبابه 
  وبني جمرد نقل احلديث من فرقٍٍ 

على أنه لو مل يثبت احلديث الصحيح او احلسن يف فضيلة عمل من األعمال جيوز نقل 
ا مع التنبيه على ضعفه ومثل ذلك يف كتب احلديث وغريه احلديث الضعيف فيها ال سيم

  شائع يشهد به من تتبع أدىن تتبع 
  :والذي يصلح للتعويل أنه إذا وجد حديث ضعيف يف فضيلة عمل من األعمال 

                                                
  يعين ابن تيمية   ٣١
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  ٢٧١

ومل يكن هذا العمل مما حيتمل احلرمة والكراهة فإنه جيـوز العمـل بـه     -
ائـر بـني الكراهـة    ويستحب ألنه مأمون اخلطر ومرجو النفع إذ هو د

 واالستحباب فاالحتياط العمل به رجاء الثواب
 وأما إذا دار بني احلرمة واالستحباب فال وجه الستحباب العمل به -
وأما إذا دار بني الكراهة واالستحباب فمجال النظر فيه واسع إذا يف العمل  -

 :دغدغة الوقوع يف املكروه ويف الترك مظنة ترك املستحب فينظر 
طر الكراهة أشد بـأن تكـون الكراهـة احملتملـة شـديدة      خإن كان  -

واالستحباب احملتمل ضعيف فحينئذ يرجح الترك على الفعل فال يستحب 
 العمل به

وإذا كان خطر الكراهة أضعف بأن تكون الكراهة على تقدير وقوعهـا   -
 ضعيفة دون مرتبة ترك العمل على تقدير استحبابه فاالحتياط بالعمل به

اواة حيتاج إىل نظر تام والظن أنـه يسـتحب أيضـا ألن    ويف صورة املس -
فكيف ما فيه شبهة االستحباب ألجل احلديث  املباحات تصري بالنية عبادة

أما جوز العمـل بعـدم   ، فجواز العمل واستحبابه مشروطان ، الضعيف 
 وأما االستحبا فبما ذكرنا مفصال، احتمال احلرمة 
مال احلرمة فجواز العمل ليس ألجل احلديث إذ لو أنه إذا عدم احت: بقي هاهنا شيء وهو 

احلديث الضعيف ينفي : وال يقال ، مل يوجد جلاز العمل أيضا ألن املفروض انتفاء احلرمة 
، احلديث الضعيف ال يثبت به شيء من األحكام اخلمسة : ألنا نقول ، احتمال احلرمة 

، فال تثبت باحلديث الضعيف  وانتفاء احلرمة يستلزم ثبوت اإلباحة واإلباحة حكم شرعي
  وإمنا كان جواز العمل توطئة لالسحباب، ولعل مراد النووي ما ذكرنا 

أن اجلواز معلوم من خارج واالستحباب معلوم من القواعد الشرعية : وحاصل اجلواب 
فلم يثبت شيء من األحكام باحلديث الضعيف ، الدالة على اسحباب االحتياط يف الدين 

ديث شبهة االستحباب فصار االحتياط أن يعمل به واستحباب االحياط بل أوقع احل، 
  اه كالم الدواين) معلوم من قواعد الشرع 
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أي القول بعدم ثبوت االستحباب  [لكنه :(   ٥٤األجوبة الفاضلة  صيف للكنوي اقال و
واحملدثني حيث يستدلون )  ٣٢( خمدوش بأنه خيالف صنيع كثري من الفقهاء  ] بالضعيف
ويذكرونه يف معرض  مندوبية أمر مل يثبت ندبه حبديث صحيح حبديث ضعيف على

االستناد وبأنه ختالفه عبارات احملدثني حيث ذكروا قبول الضعيف يف الترغيب والترهيب 
واملناقب والفضائل فإنه لو كان املراد بفضائل األعمال ما ذكره مل يكن ذلك مغايرا لقبوله 

  اه ) م يدل على املغايرة يف الترغيب والترهيب وكالمه
عبارة النووي وابن اهلمام وغريمها منادية بأعلى النداء : (  ١٩٧وقال يف ظفر األماين ص

بكون املراد بقبول احلديث الضعيف يف فضائل األعمال هو ثبوت االستحباب وحنوه به ال 
ثني حيث جمرد ثبوت فضيلة لعمل ثابت بدليل آخر ويوافقه صنيع مجع من الفقهاء واحملد

  يثبتون استحباب األعمال باألحاديث الضعيفة
يقبل الضعيف يف فضائل األعمال ويف : وأيضا لو كان املراد ما ذكره ملا لكان لقوهلم 

املناقب ويف الترغيب والترهيب فائدة يعتد ا إذ قبوله يف فضائل األعمال الذي ذكره هو 
  عني قبوله يف الترغيب والترهيب

لى هذا التقدير وجه اشتراط قبول الضعيف يف فضائل األعمال وأيضا ال حيصل ع
بالشرطني األخريين من الشروط الثالثة اليت ذكرها السخاوي والسيوطي وغريمها نقال عن 
ابن حجر فإنه لو كان املراد به قبوله يف فضائل األمور الثابتة املأثورة فأي ضرورة إىل 

كلي وبأن ال يعتقد عند العمل به ثبوته فإن  تقييده بكون ما دل عليه مندرجا حتت أصلي
نفس العمل واستحبابه ملا ثبت بدليل صحيح ومل يفد الضعيف إال ذكر فضله ال بد أن 

  يكون العمل مندرجا يف أصل شرعي ويصح اعتقاد ثبوته
والذي يظهر بعد التأمل الصادق هو قبول الضعيف يف ثبوت االستحباب وجوازه فإن دل 

استحباب شيء أوجوازه ومل يدل دليل آخر صحيح عليه وليس هناك حديث ضعيف على 
قبل ذلك احلديث وجاز العمل مبا أفاده والقول باستحباب ما ،  ما يعارضه أو يرجح عليه

  دل عليه أو جوازه

                                                
  وستأيت األمثلة على ذلك من املذاهب األربعة   ٣٢
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غاية ما يف الباب أن يكون مثل هذا االستحباب واجلواز أدون رتبة من االستحباب 
وقس عليه إذا دل احلديث الضعيف ... حيحة واحلسنة واجلواز الثابت باألحاديث الص

على كراهة عمل مل يدل على استحبابه دليل آخر فيؤخد به ويعمل مبفاده احتياطا فإن 
  ...ترك املكروه مستحب وترك املباح ال بأس فيه شرعا 

وخالصة الكالم الرافع لألوهام هو أن ثبوت االستحباب أو الكراهة اليت هي يف قوة 
إنه ال يثبت : باب أو اجلواز باحلديث الضعيف مع الشروط املتقدمة ال ينايف قوهلم االستح

فإن احلكم باستحباب شيء دل عليه الضعيف أو كراهته احتياطي ، األحكام الشرعية 
واحلكم جبواز شيء دل عليه تأكيد ملا ثبت بدليل آخر فال يلزم منه ثبوت شيء من 

نعم لو مل تالحظ الشروط املتقدمة لزم ،  عتقاداألحكام يف نفس األمر ومن حيث اال
  األشكال

وذا البيان الصريح يتبني دفع ما يتوهم من صنيع الفقهاء واحملدثني حيث يثبوت 
االستحباب وحنوه باألحاديث الضعيفة يف مواضع كثرية ويستنكفون عنه يف مواضع كثرية 

  وهل هذا إال تعارض وتساقط ؟
ليت أثبتوا فيها االستحباب بالضعيفة هي ما مل يطلعوا على شدة ووجه الدفع أن املواضع ا

وعلموا أن ما أفادا داخل حتت أصول شرعية يعتمد عليها فاعتربوا  الضعف يف أحاديثها
واليت استنكفوا فيها عن ذلك وعللوا بكون األحاديث ضعيفة هي اليت مل تدخل حتت ، ا

ث ضعفا شديدا فأسقطوها عن االعتبار األصول الشرعية أو وجدوا يف تلك األحادي
  اه كالم اللكنوي ) بالكلية 

  
وإذا الحظنا ما مثل به ابن تيمية على العمل باحلديث الضعيف يف الفضائل تبني لنا أنه ال 

جمموع الفتاوى يكاد يوجد خالف حقيقي يف املسالة حيث قال اإلمام  ابن تيمية كما يف 
ائل الضعيفة تقديرا وحتديدا مثل صالة يف وقت إذا تضمنت أحاديث الفض(  : ١٨/٦٥

معني بقراءة معينة أو على صفة معينة مل جيز ذلك ألن استحباب هذا الوصف املعني مل 
ال إله إال اهللا كان له  : يثبت بدليل شرعي خبالف ما لو روى فيه من دخل السوق فقال

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٢٧٤

 بني الغافلني كما جاء يف فإن ذكر اهللا يف السوق مستحب ملا فيه من ذكر اهللا، كذا وكذا 
  اه ) ذاكر اهللا يف الغافلني كالشجرة اخلضراء بني الشجر اليابس ( احلديث املعروف 

كذا يف وقت كذا بصفة كذا لورودها استحببنا صالة : اجلمهور يقولون له فكذلك 
باحلديث الضعيف ألن اإلكثار من الصالة مطلوب ومرغب به يف أحاديث صحيحة كثرية 

  لفرق بني ذلك وبني املثال الذي ذكرته فما ا
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  أمثلة ثبوت االستحباب والكراهة باحلديث الضعيف عند الفقهاء: الثاين  املطلب

  
  من األمثلة عند احلنفية :املسألة  األوىل 

  :الذكر الوارد عند غسل األعضاء يف الوضوء  -١
وقد رواه ابن ، ضو أي عند كل ع) والدعاء بالوارد عنده (  :١/١٢٧شرح احلصكفي يف 

فيعمل به : قال حمقق الشافعية الرملي . حبان وغريه عنه عليه الصالة والسالم من طرق 
 اه ) . يف فضائل األعمال وإن أنكره النووي 

 املذكورة  -أثناء الوضوء  - األدعية: قال النووي (  :١/١٢درر احلكام ملنال خسرو ويف 
لشهادة بعد الفراغ من الوضوء وأقره عليه السراج يف كتب الفقه ال أصل هلا والذي ثبت ا
  اهلندي يف شرح التوشيح كذا يف البحر 

وأفاد الشارح : قال العالمة حمقق الشافعية مشس الدين حممد الرملي يف شرح املنهاج : قلت
أنه فات الرافعي والنووي أنه أي دعاء األعضاء روي عنه صلى اهللا عليه وسلم من طرق 

  حبان وغريه وإن كانت ضعيفة للعمل باحلديث الضعيف يف فضائل األعمال يف تاريخ ابن 
ونفي املصنف أصله يعين باعتبار الصحة أما باعتبار وروده من الطرق املتقدمة فلعله مل 

  اه) يثبت عنده ذلك أو مل يستحضره حينئذ 
  :قراءة سورة القدر بعد الوضوء  -٢

الحاديث وردت ) قراءة سور القدر... ب ومن اآلدا: ( ١/١٣١يف حاشية ابن عابدين 
سأل عنها شيخنا احلافظ ابن : فيها ذكرها الفقيه أبو الليث يف مقدمته، لكن قال يف احللية
، ال من )لى اهللا عليه وسلمص(حجر العسقالين، فأجاب بأنه مل يثبت منها شئ عن النيب 

والعمل به يف فضائل والعلماء يتساهلون يف ذكر احلديث الضعيف  قوله وال من فعله،
  .ا ه ) االعمال

  :صالة الضحى أثنا عشر ركعة -٣
ملا رواه الترمذي والنسائي ) وأكثرها اثنتا عشرة: (قوله: ( ٢/٢٣ يف حاشية ابن عابدين
من صلى الضحى ثنيت عشرة ركعة بىن ( : قال) لى اهللا عليه وسلمص(بسند فيه ضعف أنه 
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تقرر أن احلديث الضعيف جيوز العمل به يف وقد  ) اهللا له قصرا من ذهب يف اجلنة
  ا ه)  .الفضائل

  :قلم األظافر يوم اجلمعة -٤
:  ٦/٤٠٥) ويستحب قلم األظافر يوم اجلمعة ( ابن عابدين حمشيا على قوله قال 

كان رسول { : أخرج البيهقي من مسند أيب جعفر الباقر قال : ال الزرقاين ق(
وله شاهد } ظفاره وشاربه يوم اجلمعة اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأخذ من أ

كان رسول اهللا صلى اهللا { " موصول عن أيب هريرة لكن سنده ضعيف قال 
} ، عليه وسلم يقص شاربه ويقلم أظفاره يوم اجلمعة قبل أن يروح إىل الصالة 

قال السيوطي ، يف هذا اإلسناد من جيهل : أخرجه البيهقي وقال عقبة قال أمحد 
جحها أي األقوال دليال ونقال يوم اجلمعة واألخبار الواردة فيه وباجلملة فأر: 

  اه)  ليست بواهية جدا مع أن الضعيف يعمل به يف فضائل األعمال
  :أقامها اهللا وأدامها -٥
: ويقول عند قد قامت الصالة : قال بعض الفضالء (  : ٢/١٩٨حاشية الطحاوي  ويف

  اه) ى اهللا عليه وسلم عن النيب صل رويهكذا  أقامها اهللا وأدامها
  : مسح الرقبة يف الوضوء والترسل يف األذان-٧-٦

وله أمثله كثرية ال ختفى على : (  ١٨٧قال اللكنوي يف شرحه على خمتصر اجلرجاين ص 
  :ماهر فن الفقه فمن ذلك 

ما ذكره أصحابنا أنه يستحب للمؤذن أن يترسل يف األذان ويسرع يف  -
وقد ضعفه ... رواه الترمذي عن جابر اإلقامة  واستدلوا له حبديث 

لكن ملا كان احلديث الضعيف كافيا يف فضائل ... الدارقطين ومجاعة 
 ... األعمال حكموا باستحباب

واستدلوا ومن ذلك ما ذكره أصحابنا أنه يستحب يف الوضوء مسح الرقبة  -
  اه ) حبديث مروى يف ذلك وإن كان ضعيفا 
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  :ند املالكية من األمثلة ع: املسألة الثانية 
  :واحلمدلة عند البدء بأمر ذي بال  ةالبسمل-١

كل كالم { (  :٢٣/ ١ على خليل  وشرح اخلرشي  ١/١٧للحطاب مواهب اجلليل يف 
أخرجه } ال يذكر اهللا تعاىل فيه فيبدأ به وبالصالة علي فهو أقطع ممحوق من كل بركة 

والرهاوي يف األربعني قال احلافظ  الديلمي يف مسند الفردوس وأبو موسى املديين واخلليلي
  ...السخاوي وسنده ضعيف 

وإن كان ضعيفا فقد اتفق العلماء على جواز العمل باحلديث الضعيف يف ) قلت ( 
  اه)  فضائل األعمال 

  :إحياء ليليت العيد  -٢
استحب  :وقال ابن الفرات )  ...وندب إحياء ليلته (  ) :٢/١٩٣(ب اجلليل يف مواه

من أحيا ليلة { العيد بذكر اهللا تعاىل والصالة وغريها من الطاعات للحديث  إحياء ليلة
وروي مرفوعا وموقوفا وكالمها ضعيف لكن } العيد مل ميت قلبه يوم متوت القلوب 

  اه ) أحاديث الفضائل يتسامح فيها 
  

  :من األمثلة عند الشافعية : املسألة الثالثة 
  : اخلط إمام املصلي بدل السترة  -١

وإن مل يثبت  -ألنه ؛ املختار استحباب اخلط (  : ٣/٢٢٦اموع قال اإلمام النووي يف 
وقد قدمنا اتفاق العلماء على العمل باحلديث ، ففيه حتصيل حرمي للمصلي  -احلديث 

  اه ) وهذا من حنو فضائل األعمال ، الضعيف يف فضائل األعمال دون احلالل واحلرام 
  :امها عند قول املقيم قد قامت الصالة قول أقامها اهللا وأد -٢

أبو   - يعين حديث أقامها اهللا وأدامها  -  رواه(  :٣/١٣٠اموع قال اإلمام النووي يف 
داود عن أيب أمامة أو بعض أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم عن النيب صلى اهللا عليه 

ي ضعيف باالتفاق وحممد بن ثابت العبد، ألن الرجل جمهول ؛ وسلم فهو حديث ضعيف 
  ...وشهر خمتلف يف عدالته 
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وكيف كان فهو حديث ضعيف لكن الضعيف يعمل به يف فضائل األعمال باتفاق  
  اه)  وهذا من ذاك، العلماء 

  :إحياء ليليت العيد   -٣
يستحب إحياء ليليت العيدين : قال أصحابنا  ( : ٥٠- ٥/٤٩اموع قال اإلمام النووي يف 

  ن الطاعات بصالة أو غريها م
من أحيا ليليت { حبديث أيب أمامة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : له أصحابنا ) واحتج ( 

من قام ليليت { : " ويف رواية الشافعي وابن ماجه } العيد مل ميت قلبه يوم متوت القلوب 
 ،وفارواه عن أيب الدرداء موق} وب العيدين حمتسبا هللا تعاىل مل ميت قلبه  حني متوت القل

  وأسانيد اجلميع ضعيفة ، وروي من رواية أيب أمامة موقوفا عليه ومرفوعا كما سبق 
يف ليلة : إن الدعاء يستجاب يف مخس ليال : وبلغنا أنه كان يقال : قال الشافعي يف األم 

  وليلة النصف من شعبان ، وأول ليلة يف رجب ، وليلة الفطر ، وليلة األضحى ، اجلمعة 
رأيت مشيخة من خيار أهل املدينة : وأخربنا إبراهيم بن حممد قال  :قال الشافعي 

، يظهرون على مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة العيدين فيدعون ويذكرون اهللا تعاىل 
  حىت تذهب ساعة من الليل 

وأنا أستحب كل : قال الشافعي ،وبلغنا أن ابن عمر كان حييي ليلة النحر : قال الشافعي 
  يف هذه الليايل من غري أن تكون فرضا هذا آخر كالم الشافعي  ما حكيت

ملا سبق يف ، مع أن احلديث ضعيف ، واستحب الشافعي واألصحاب اإلحياء املذكور 
  اه  )ويعمل على وفق ضعيفها ، أول الكتاب أن أحاديث الفضائل يتسامح فيها 

ادة من صالة وغريها من ويسن إحياء ليليت العيد بالعب(  : ١/٥٩١ويف مغين احملتاج 
رواه الدارقطين } من أحيا ليليت العيد مل ميت قلبه يوم متوت القلوب { العبادات خلرب 

ومع ذلك استحبوا اإلحياء ألن احلديث ، وأسانيده ضعيفة  : موقوفا قال يف اموع 
ويؤخذ من ذلك كما ،  الضعيف يعمل به يف فضائل األعمال كما مرت اإلشارة إليه

  اه) األذرعي عدم تأكد االستحباب قال 
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  :الدعاء عند غسل األعضاء يف الوضوء  -٤
وهو ،املذكور يف احملرر ) وحذفت دعاء األعضاء (  : ٦٤/ ١شرح احمللي على املنهاجيف 

وعند ، اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه : عند غسل الوجه  أن يقول
وعند غسل اليد ، بيميين وحاسبين حسابا يسريا اللهم أعطين كتايب : غسل اليد اليمىن 

اللهم : وعند مسح الرأس . اللهم ال تعطين كتايب بشمايل وال من وراء ظهري : اليسرى 
اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم : وعند غسل الرجلني .حرم شعري وبشري على النار 

  . تزل فيه األقدام 
اللهم اجعلين من الذين يستمعون : ذنني وزاد على ذلك الرافعي يف الشرح عند مسح األ

  . القول فيتبعون أحسنه 
أي مل جيئ فيه شيء عن النيب ، كذا قال يف الروضة وشرح املهذب ) إذ ال أصل له ( 

ورد به األثر عن : والرافعي قال ، صلى اهللا عليه وسلم كما قال يف األذكار والتنقيح 
يب صلى اهللا عليه وسلم من طرق يف تاريخ وفاما أنه روي عن الن، السلف الصاحلني 

  اه )  ابن حبان وغريه وإن كانت ضعيفة للعمل باحلديث الضعيف يف فضائل األعمال
  :صوم شهر رجب  -٥

، وقد تقرر أن احلديث الضعيف واملرسل واملنقطع واملعضل (  :٢/٥٤فتاوى ابن حجر يف 
أن صوم رجب من  فضائل واملوقوف يعمل ا يف فضائل األعمال إمجاعا وال شك 

  اه )  األعمال فيكتفى فيه باألحاديث الضعيفة وحنوها وال ينكر ذلك إال جاهل مغرور
  :األذكار أثناء الطواف  -٦

رضي اهللا عنه عن قوهلم القراءة يف الطواف  :) وسئل (  : ٢/١١٦فتاوى ابن حجر يف 
  باملأثور ؟ أفضل من الذكر غري املأثور واملأثور أفضل منها ما املراد 

املراد به كما قيل ما أثر عنه صلى اهللا عليه وسلم أو عن أحد من   :بقوله) فأجاب ( 
الصحابة أو التابعني لكن يف كون املأثور عن صحايب مثال أفضل من القراءة نظر ال خيفى 
يه إال أن جياب بأن هذا احملل ملا كان بالدعاء وحنوه أليق منه بالقراءة ولذا كرهها بعضهم ف

مطلقا قدموا املأثور ولو عن صحايب عليها رعاية لذلك وإن كان على خالف األصل 
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والظاهر أن املأثور عنه صلى اهللا عليه وسلم ال فرق فيه بني أن يصح سنده أو ال ألن 
  اه)  احلديث الضعيف واملرسل واملنقطع يعمل به يف فضائل األعمال اتفاقا كما يف اموع

  : يف الكعبة التزام امللتزم  -٧
وهو ، ما يدل على ندب إتيان امللتزم  ويف حديث ضعيف(  : ٤/٩٧حتفة احملتاج يف 

  اه  ) يعمل به يف الفضائل خالفا ملن رده بأنه ضعيف 
  : ترك اجلنب واحلائض لقراءة القرآن -٨

وأحب للجنب واحلائض أن يدعا القرآن : قال الشافعي :  ١/٣٢٢قال البيهقي يف املعرفة 
  اه)  وإن مل يكن أهل احلديث يثبتونهيطهرا احتياطا ملا روي فيه  حىت
  :قضاء صالة العيد -٩

وقد نص الشافعي على استحباب القضاء يف العيد ملا : (  ٤/٢٤قال البيهقي يف املعرفة 
  اه )  وإن مل يكن ثابتاذكر فيه 

  :التسمية على الوضوء -١٠
يوجب إبطال   هذا الباب خرب ثابتليس يف: (  ١/٣٦٨قال ابن املنذر يف األوسط 

وضوء من مل يذكر اسم اهللا عليه فاالحتياط أن يسمي اهللا من أراد الوضوء واالغتسال وال 
  اه ) شيء على من ترك ذلك 

  :من أذن فهو يقيم -١١
 روىبشيء يوإذا أذن الرجل أحببت أن يتوىل اإلقامة : (  ٢/٧٣: قال الشافعي يف األم 

  اه) فهو يقيم أن من أذن ( فيه 
وحديث زياد إمنا نعرفه من : قال أبو عيسى ( : ]   ٣٨٣ / ١[ سنن الترمذي يف 

... ضعفه حيىي بن سعيد القطان وغريه حديث اإلفريقي وهو ضعيف عند أهل احلديث 
  اه ) من أذن فهو يقيم والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن

  :اإلقعاء يف الصالة -١١
هذا حديث ال نعرفه من حديث علي  :قال أبو عيسى : ( ]  ٧٢ / ٢[سنن الترمذي يف 

وقد ضعف بعض أهل العلم احلارث ،  إال من حديث أيب إسحق عن احلارث عن علي
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 وأكثر ... والعمل على هذا احلديث عند أكثر أهل العلم يكرهون اإلقعاء،  األعور
  اه)  السجدتني بني اإلقعاء يكرهون العمل أهل
  :عقيق ميقات ال-١٢

من رواية يزيد بن زياد وهو إنه : ( عن حديث العقيق  ٧/١٩٥قال النووي يف اموع 
 من العقيق يف ما علي ذلك يف واالعتماد:  أصحابنا قال ... ضعيف باتفاق احملدثني

  اه)  االحتياط
وعليه ففائدته جواز العمل به إذ : (  ٣٨١وقال زكريا األنصاري يف فتح العالم ص 

اإلحرام من العقيق : وقد قال أئمتنا ،   فضائل األعمال باحلديث الضعيف جائزالعمل يف
  اه ) أفضل من ذات عرق 

  
  :من األمثلة عند احلنابلة : املسألة الرابعة  

  :التسحر على املاء  -١
حلديث ، وحتصل فضيلة السحور بأكل أو شرب (  : ٣/٧٢الفروع  قال ابن مفلح يف 

، وفيه عبد الرمحن بن زيد بن أسلم } ع أحدكم جرعة من ماء ولو أن جير{ أيب سعيد 
ورواه ابن أيب عاصم وغريه من حديث أنس من رواية ، رواه أمحد وغريه ، وهو ضعيف 

فيتوجه أن  خيرج القول ذا على ، ال يتابع عليه : قال العقيلي ، عبد الرمحن بن ثابت 
  اه )العمل باحلديث الضعيف يف الفضائل 

  :ء ليلة العيد إحيا -٢
من أحيا { حلديث ) إال ليلة عيد ) ... ( وال يقومه كله ( :  ١/٤٣٧يف كشاف القناع 

  اه ) رواه الدارقطين يف علله } ليلة العيد أحيا اهللا قلبه يوم متوت القلوب 
ويعمل (اعة من أصحابنا يقتضيه ومعىن كالم مج (:  ٣١٥ للفتوحي  شرح الكوكبويف 
اإلمام أمحد رضي اهللا عنه واملوفق واألكثر  عند )يف يف الفضائل الضع( احلديث ) ب

الل واحلرام شددنا يف األسانيد إذا روينا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احل: قال أمحد 
وإذا روينا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف فضائل األعمال ، وما ال يضع حكما وال 

  يرفعه تساهلنا يف األسانيد
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كان لو ] و[فدل على العمل به  ، اإلمام أمحد االجتماع ليلة العيد يف رواية واستحب
  . شعارا 

واستحبها مجاعة ليلة ،  الفضائل ال يشترط هلا صحة اخلرب: ويف املغين يف صالة التسبيح 
  اه ) قاله ابن مفلح يف أصوله . العيد فدل على التفرقة بني الشعار وغريه 

  :الوضوء  األذكار عند غسل أعضاء-٣
ويعمل به يف ، بل ورد يف حديث ضعيف :  وقيل: (  ١/١٢٢يف مطالب أوىل النهى 

روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من طرق يف : قال اجلالل احمللي ) . فضائل األعمال 
وإن كانت ضعيفة للعمل باحلديث الضعيف يف فضائل  ،وغريه " تاريخ ابن حبان 

    اه) .األعمال 
   :ة التسبيح جواز صال-٤

أي ( ومل يثبت أمحد احلديث املروي فيها ( :  ١/٤٣٨املغين قال اإلمام ابن قدامة يف 
فإن النوافل والفضائل ؛ وإن فعلها إنسان فال بأس ، ومل يرها مستحبة ، ) صالة التسبيح 

  اه)  ال يشترط صحة احلديث فيها
  :االحتباء يوم اجلمعة خالف األوىل -٥

ب وال بأس باالحتباء واإلمام خيط: ( ]  ١٦٥صفحة  - ٢جزء [ املغين  قال ابن قدامة يف
واحلديث يف إسناده مقال قاله ابن  ...ة صحابال روي ذلك عن ابن عمر ومجاعة من

  اه ) واألوىل تركه ألجل اخلرب وإن كان ضعيفا، املنذر 
  :التسمية على الوضوء -٦

ال وضوء ( ن حديث أيب سعيد سألت أيب ع: (  ١/٨٩يف مسائل عبد اهللا ألبيه 
)  مل يثبت عندي ويكن يعجبين أن يقوله: فقال أيب ، ملن مل يذكر اسم اهللا عليه 

  ]أي أن يقول بسم اهللا [ اه  
  

  الفرع اخلامس
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  ٢٨٣

  :العمل باحلديث الضعيف يف مناقب البلدان والقابائل واألشخاص 
ذ بالضعيف يف الفضائل ليس املراد بقوهلم يف الفضائل فضائل األعمال فحسب بل يؤخ

أو قبائل وحنو ذلك وقد تقدم بعض كالم  سواء كانت فضائل أعمال أو أشخاص أو بلدان
أهل العلم يف دخول ذلك ضمن أقواهلم يف قبول الضعيف يف الفضائل وهذه أقوال أخرى 

  :يف ذلك 
 –وكان: (  ٥٨ص  اعتقاد اإلمام امحد هالفضل عبد الواحد التميمي يف كتاب بوأقال 

إن  :ينصب عليها املعيار وينكر على من يقول  يسلم أحاديث الفضائل وال  –اإلمام أمحد 
   اه ) هذه الفضيلة أليب بكر باطلة وهذه الفضيلة لعلي باطلة ، ألن القوم أفضل من ذلك

أفتيت بأن احلديث الوارد يف أن اهللا أحيا أمه : (  وقال السيوطي يف رسالته التعظيم واملنة
اهللا عليه وسلم ليس مبوضوع كما ادعاه مجاعة من احلفاظ بل هو من قسم  له صلى

  انتهى) الضعيف الذي يتسامح بروايته يف الفضائل 
خرب اإلحياء ( ما زال أهل العلم يروون هذا اخلرب : ( وقال يف رسالته املقامة السندسية 

ليس بصحيح يف  ويرون أن ضعف إسناده يف هذا املقام مغتفر وأن إيراد ما) السابق 
   ٣٦األجوبة الفاضلة للكنوي ص  والنقالن عن السيوطي بواسطة  اه) الفضائل معترب 
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  ٢٨٤

  يف األحكام العمل باحلديث الضعيف : املبحث الثاين
  أو إذا تلقته األمة بالقبول إذا مل يوجد يف الباب غريه

  
األربعة وعليه مضى العمل باحلديث الضعيف إذا مل يوجد يف الباب غريه هو صنيع األئمة 

 :١/٣١إعالم املوقعني قال ابن القيم يف ، وغريهم األئمة والفقهاء من املذاهب األربعة 
على هذا األصل من حيث  ]أي اإلمام أمحد  [وليس أحد من األئمة إال وهو موافقه (

  : اجلملة فإنه ما منهم أحد إال وقد قدم احلديث الضعيف على القياس
احلديث على  ث القهقهة يف الصالة على حمض القياس وأمجع أهلفقدم أبو حنيفة حدي

وقدم . وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر على القياس وأكثر أهل احلديث يضعفه ، ضعفه 
  ... حديث أكثر احليض عشرة أيام وهو ضعيف باتفاقهم على حمض القياس

جواز الصالة مبكة وقدم خرب ، وقدم الشافعي خرب حترمي صيد وج مع ضعفه على القياس 
  ...يف وقت النهي مع ضعفه وخمالفته لقياس غريها من البالد

  اه)  على القياس الصحايبوأما مالك فإنه يقدم احلديث املرسل واملنقطع والبالغات وقول 
فقد كان أبو داود يتتبع من حديثه ( :) ٣٣( ٨٢/ ١فتح املغيث وقال اإلمام السخاوي يف 

جِأقوى ما وكما رأيته خبط الناظم وجيوز بناؤه للفاعل وهو أظهر  -اء للمفعول بالبن -   د
احلديث الضعيف أي من قبل سوء  يرويه ويروي -  يف املعىن وإن كان األول أنسب

حفظ راويه وحنو ذلك كاهول عينا أو حاال ال مطلق الضعيف الذي يشمل ما كان 
   ه حيث ال جيد يف الباب حديثا غري هما بالكذب تراويه م

أي  -فذاك أي احلديث الضعيف عنده من رأى أي من مجيع آراء الرجال أقوى كما قاله 
احلافظ أحد أكابر هذه الصناعة ممن جاب  - كونه خيرج الضعيف ويقدمه على اآلراء 

  ... وجال ولقي األعالم والرجال وشرق وغرب وبعد وقرب

                                                
   ٩٧لسيوطي ص  ل الرواي تدريب يفما  وقريب منه ٣٣
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  ٢٨٥

طريق عبد اهللا بن أمحد باإلسناد  فقد روينا من،  أبو داود تابع يف ذلك شيخه األمام أمحد
إال ويف قلبه  التكاد ترى أحدا ينظر يف الرأي: مسعت أيب يقول  :الصحيح إليه قال 

  ديث الضعيف أحب إيل من الرأي واحل) ٣٤(غل
جيد فيها إال صاحب حديث ال يدري صحيحه من  قال فسألته عن الرجل يكون ببلد ال

  احب احلديث وال يسأل صاحب الرأيص سقيمه وصاحب رأي فمن يسأل قال يسأل
أن أمحد كان حيتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا مل يكن : وكذا نقل ابن املنذر 

لو أردت أن أقتصره على ما صح عندي مل : يف الباب غريه ويف رواية عنه أنه قال البنه 
 احلديث إين الأرو من هذا املسند إال الشيء بعد الشيء ولكنك يا بين تعرف طريقيت يف 

  أخالف ما يضعف إال إذا كان يف الباب شيء يدفعه 
وذكر ابن اجلوزي يف املوضوعات أنه كان يقدم الضعيف على القياس بل حكى الطويف 

  ا بشرط داود انتهىققي بن تيمية أنه قال اعتربت مسند أمحد فوجته موافتعن ال
اوردي مما نسبه لقول الشافعي عن امل حكايةوحنو ما حكى عن أمحد ما سيأيت يف املرسل 

يف كتابه إبطال   وزعم ابن حزم سواهأن املرسل حيتج به إذا مل يوجد دالله  :يف اجلديد 
على أن مذهب إمامهم أيضا ضعيف احلديث أوىل  احلنفيةأن مجيع  :] ٦٨ص [القياس 

  اه)  عنده من الرأي والقياس
احتج  ]اإلمام أمحد  أي[لكنه ( :  ٢٨٧ /١مام السخاوي أيضا يف فتح املغيث قال اإلو

وتبعه أبو داود وقدماه على الرأي والقياس  همل يكن يف الباب غري نيرمحه اهللا بالضعيف ح
وإن الشافعي حيتج باملرسل إذا مل جيد غرية كما سلف ، أيضا ذلك  حنيفةيقال عن أيب و، 

  كل ذلك يف أواخر احلسن
يرتل مرتله  مل به على الصحيح حىت أنهالضعيف بالقبول يع األمةوكذا إذا تلقت 

ال وصيه لوارث  : وهلذا قال الشافعي رمحه اهللا يف حديث املتواتر يف أنه ينسخ املقطوع به
ناسخا آليه  جعلوهتلقته بالقبول وعملوا به حىت  العامةولكن إنه ال يثبته أهل احلديث 

  اه )  له الوصية

                                                
  يقصد به الرأي الذي ال يستند إىل دليل كما ال خيفى على أحد  ٣٤ 
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  ٢٨٦

إنه خيرج اإلسناد : منده عن أيب داود  قال ابن: (   ١١٠ويف مقدمة ابن الصالح ص 
  اه )  الضعيف إذا مل يوجد يف الباب غريه ألنه أقوى عنده من رأي الرجال

لو أردت أن أقصد ما صح عندي مل أرو من : قال أمحد  ٢٧ويف خصائص املسند ص 
لست أخالف ما هذا املسند إال الشيء بعد الشيء ولكن يابين تعرف طريقيت يف احلديث 

  اه ) إذا مل يكن يف الباب ما يدفعه ضعف 
وهذا احلديث ال حيتج أهل احلديث مبثل إسناده وهو عندي : (  ٢١٨ / ١٦التمهيد ويف 

وال خيالف يف مجلته أحد من الفقهاء  العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به ألنصحيح 
  اه)  وإمنا اخلالف يف بعض معانيه

هذا احلديث حمفوظ عن ابن مسعود كما قال و: ( ]  ٢٩٠ / ٢٤[ أيضاالتمهيد ويف 
أصل تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثريا من فروعه واشتهر مالك وهو عند مجاعة العلماء 

كما اشتهر عندهم قول عليه  عندهم باحلجاز والعراق شهرة يستغىن ا عن اإلسناد
العلماء  ومثل هذا من اآلثار اليت قد اشتهرت عند مجاعة،  السالم ال وصية لوارث

يكاد يستغىن فيها عن اإلسناد ألن استفاضتها وشهرا عندهم أقوى من استفاضة 
  اه)  اإلسناد

ال تثبت من جهة اإلسناد ولكن ملا  وإن كانت هذه األحاديث: (وقال اخلطيب البغدادي
تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب اإلسناد هلا فكذلك حديث 

إعالم املوقعني اه نقله ابن القيم يف ) وا به مجيعا غنوا عن طلب اإلسناد لهمعاذ ملا احتج
  ٢٠٢ص/١ج

وإن مل يثبت فإتصال العمل به يف  فهذا احلديث: (١٣ص/١الروح جوقال ابن القيم يف 
وما أجرى اهللا سبحانه العادة  ،سائر األمصار واألعصار من غري انكار كاف يف العمل به

ق األرض ومغارا وهي أكمل األمم عقوال وأوفرها معارف قط بأن أمه طبقت مشار
  اه)تطيق على خماطبة من ال يسمع وال يعقل وتستحسن ذلك الينكره منها منكر

ما تقدم عن الشافعي من عدم االحتجاج باملرسل إال إن : (  ١٤٩ / ١فتح املغيث ويف 
سل إذا مل يوجد دليل وإن زعم املاوردي أنه يف اجلديد حيتج باملراعتضد هو املعتمد 
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  ٢٨٧

ورده ابن السمعاين بإمجاع النقلة من العراقيني واخلراسانيني ، سواه وكذا نقله غريه 
  للمسألة عنه على أنه عنده غري حجة نعم

إنه إذا دل على حمظور ومل : قال التاج السبكي ما معناه : (  ١٤٩ / ١فتح املغيث ويف 
  اه)  تياطايوجد سواه فاألظهر وجوب االنكفاف يعين اح

ما ذكره من عدم : (  ] ٣٢٢-  ٣١٣ / ٢[ الزركشي على مقدمة ابن الصالح نكتويف 
  :العمل بالضعيف يف األحكام ينبغي أن يستثىن منه صور 

أال يوجد سواه وقد ذكر املاوردي أن الشافعي احتج باملرسل إذا مل يوجد داللة  :أحدها 
  سواه وقياسه يف غريه ومن الضعيف كذلك 

نقل عن اإلمام أمحد أنه يعمل بالضعيف إذا مل يوجد يف الباب غريه ومل يكن مث ما وقد 
رأيت أبا عبد اهللا إذا كان احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف " يعارضه قال األثرم 

إسناده شيء يأخذ به إذا مل جييء أثبت منه مثل حديث عمرو بن شعيب وإبراهيم اهلجري 
قد أطلق أمحد القول يف " إذا مل جيد خالفه وقال القاضي أبو يعلى ورمبا أخذ باملرسل 

األخذ باحلديث الضعيف فقال مهنا قال أمحد الناس كلهم أكفاء إال احلائك واحلجام 
؟ فقال إمنا يضعف ! وأنت تضعفه " كل الناس أكفاء " والكساح فقيل له تأخذ حبديث 

وقد سأله عمن حتل له ، ابن مشيش إسناده ولكن العمل عليه وكذلك قال يف رواية 
إىل أي شيء تذهب يف هذا ؟ فقال إىل حديث حكيم بن جبري قلت حكيم  - الصدقة 

  ثبت عندك يف احلديث ؟ قال ليس هو عندي ثبتا يف احلديث 
أي على طريقة أصحاب احلديث ألم يضعفون " ضعيف " " قول أمحد " قال القاضي 

" كاإلرسال والتدليس والتفرد بزيادة يف حديث وقوله  مبا ال يوجب تضعيفه عند الفقهاء
سألت أمحد عن حديث معمر عن " معناه طريقة الفقهاء وقال مهنا " والعمل عليه 

أن غيالن أسلم وعنده " الزهري عن سامل عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
عن معمر عن فقال ليس بصحيح والعمل عليه كان عبد الرزاق يقول " عشر نسوة 

  الزهري مرسال
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وهذا متعني فقد سبق عن اإلمام أمحد أنه ال يعمل بالضعيف يف احلالل واحلرام : قلت 
فدل على أن مراده بالضعيف هنا غري الضعيف هناك وال شك أن الضعيف تتفاوت مراتبه 

  وعلى هذه الطريقة بىن أبو داود كتابه السنن 
تاب اجلهر بالبسملة عن القاضي ابن العريب أنه وحكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة يف ك

ن مذهب أمحد أن ضعيف األثر خري م :مسع ابن عقيل احلنبلي يف رحلته إىل العراق يقول 
فإن ضعيف األثر ال حيتج  ذه وهلة من أمحد ال تليق مبنصبهه: قال ابن العريب ، قوي النظر 

  به مطلقا 
هذا من تصرف ابن : من قال  أصحابنامن : قال شيخنا شرف الدين بن قاضي اجلبل 

عقيل يف املذهب على القواعد وليس كذلك فقد نص عليه أمحد يف رواية ابنه عبد اهللا 
" ذكره يف مسائله ورواه عنه شيخ اإلسالم األنصاري يف كتابه ونصه قال عبد اهللا قال أيب 

  "ضعيف احلديث خري من قوي الراي 
ا أيت من أنكر هذه اللفظة على أمحد لعدم معرفته وإمن :قال شيخنا القاضي شرف الدين 

مبراده فإن الضعيف عند أمحد غري الضعيف يف عرف املتأخرين فعنده احلديث ينقسم إىل 
صحيح وضعيف ألنه ضعف عن درجة الصحيح وأما الضعيف باالصطالح املشهور فإن 

حلنفية متفقون على وقريب من هذا قول ابن حزم إن ا، انتهى " أمحد ال يعرج عليه أصال 
أن مذهب أيب حنيفة أن ضعيف احلديث عنده أوىل من الرأي والظاهر أن مرادهم 

  بالضعيف ما سبق 
والذي من ، إما من الكتاب أو السنة : إذا وجد له شاهد مقو مؤكد مث الشاهد  :الثانية 

ما مبعناه وإ... إما بلفظه : والذي من السنة ...وأما مبعناه ... إما بلفظه : الكتاب 
وهذا مبثابة ما إذا أخربنا خبرب واحد وأحدمها غري موثوق به فإنه إذا أخربنا به اآلخر ...

جواز العمل خبربين ال : وفائدة هذا ا أن األول صادق وإن كنا ال نعتد به الثقة ظهر لن
   ...يستقل كل واحد منهما باحلجة ويستقالن مجيعا باعتضاد كل منهما باآلخر 

مل جوزمت العمل بالضعيف مع الشاهد املقوي ومل جتوزوه باملوضوع مع :فإن قيل 
ألن الضعيف له أصل يف السنة وهو غري مقطوع بكذبه وال أصل : الشاهد ؟ قلنا 
 ... للموضوع أصال
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قال النووي يف كتاب ،  موضع احتياط فيجوز االحتجاج به ظاهرايف أن يكون  :الثالثة 
إن قتلت عبدي هل علي : لو سأل سائل فقال : مري قال الصي: القضاء من الروضة 

قتل  من" إن قتلته قتلناك فعن النيب صلى اهللا عليه وسلم ] : أن نقول [ قصاص فواسع 
 اه) " عبده قتلناه 

ورمبا كان املفىت أو احلاكم يرى العمل باحلديث : ( ]  ١٤٤ / ١[ التقييد واإليضاحويف 
دم حكاية ذلك عن أىب داود أنه كان يرى احلديث الضعيف وتقدميه على القياس كما تق

الضعيف إذا مل يرد ىف الباب غريه أوىل من رأى الرجال وكما حكى عن اإلمام أمحد من 
ل بعضهم هذا على أنه أريد بالضعيف هنا ومح، أنه يقدم احلديث الضعيف على القياس 

  اه )  احلديث احلسن واهللا أعلم
أثر فيه بعض الضعف : عن شريك القاضي قال : (  ١/١٧٩حكى اهلروي يف ذم الكالم و

  اه ) أحب إيل من رأيهم 
ومل أتعرض إلخراج : (  ٦٦قال عبد احلق اإلشبيلي يف خطبة كتابه األحكام الوسطى ص 

، احلديث املعتل كله وإمنا أخرجت منه يسريا مما عمل به أو بأكثره عند بعض الناس 
  اه) واعتمد عليه وفزع عند احلاجة إليه 

ومن مذهب أمحد تقدمي احلديث ( :  ٣٥٧يف تنقيح التحقيق البن عبد اهلادي ص و
  اه ) الضعيف على القياس 

 من العجيب أن العمل باحلديث الضعيف إذا مل يوجد يف الباب غريه وتقدميه على القياسو
له وهذا األثر وإن مل يكن مما حيتج مبث(  :٣/٦١احمللي هو مذهب ابن حزم حيث قال يف 

: وقد قال أمحد بن حنبل رمحه اهللا ، فلم جند فيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غريه 
   اه )  وذا نقول: قال علي  ،ضعيف احلديث أحب إلينا من الرأي 

اخلرب املرسل والضعيف عن : قال أبو حنيفة (  :٧/٣٦٨يف إحكام األحكام البن حزم و
  اه)   من القياس وال حيل القياس مع وجودهرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أوىل

ومسوا احلنفية أصحاب الرأي على ظن أم ما يعملون : (٤١ص/١مرقاة املفاتيح جويف 
مع أن مذهبهم باحلديث بل وال يعلمون الرواية والتحديث ال يف القدمي وال يف احلديث 
نعم من رأي  ،يفالقوى تقدمي احلديث الضعيف على القياس ارد الذي حيتمل التزي
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اهر بل دققوا النظر فيها بالبحث عن وعظم مناقبهم أم ما تشبتوا بالظثاقبهم الذي هو م
  اه )السرائر وكشفوا عن وجوه املسائل نقاب الستائر

   
  :يف منهج اإلمام أيب حنيفة يف تقدمي الضعيف على القياس : فائدة 

يقول باحلديث ] أبو حنيفة [ ان ك: (  ١/١١٦قال اإلمام البيهقي يف مناقب الشافعي 
ويقول ، الضعيف دون القياس مرة ويترك احلديث الصحيح املعروف بالقياس أخرى 

وهذا ألنه كان يرى احلجة تقوم خبرب اهول ، بالقياس مرة ويتركه باالستحسان أخرى 
،  فما وقع إليه من ذلك من حديث بلده قال به وترك القياس ألجله، وباحلديث املنقطع 

وما مل يقع إليه من ذلك من حديث بلده أو وقع إليه فم يثق قال فيه بالقياس 
  .واالستحسان

وقوله باحلديث املنقطع ورواية اهول ما مل يعلم جرحه وتقليده الصحايب الواحد خبالف 
غري ، القياس فيما بلغه من حديث بلده يدل على صحة اعتقاده يف متابعة األخبار واآلثار 

  اه... ) القول عند غريه خطأ لعوار املنقطع وضعف رواية اهول  أن هذا
  

  :ري عليه اخلالف يف املرسل يف أن املعضل واملنقطع جي: فائدة أخرى 
أن كال من وعلم من احتجاج مالك ومن وافقه باملرسل ( :  ٢/٦٣يف نشر البنود و

  اه )  كل منهما املنقطع واملعضل حجة عندهم لصدق املرسل باملعىن األصويل على
حجة كمراسيل ( أي املرسل ) وهو : (  )٣٠ص /  ٢ج ( شرح الكوكب املنريويف 

وحكاه الرازي يف احملصول . عند أمحد وأصحابه ، واحلنفية واملالكية واملعتزلة ) الصحابة 
مد بن جرير الطربي أن التابعني أمجعوا حموذكر . واختاره اآلمدي وغريه . عن اجلمهور 

وكذا قال أبو . على قبول املراسيل ، ومل يأت عن أحد إنكارها إىل رأس املائتني بأسرهم 
وذلك لقبوهلم مراسيل األئمة . إنكار كونه حجة بدعة حدثت بعد املائتني : الوليد الباجي 
  من غري نكري 

: قال ابن عبد الرب . أن املرسل ليس حبجة : وعن اإلمام أمحد رضي اهللا عنه رواية ثانية 
هو املذهب الذي استقر عليه رأي أهل احلديث : قال ابن الصالح . قول أهل احلديث  هو
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وحكاه مسلم عن أهل العلم باألخبار . ، ونقاد األثر ، كما قال اخلطيب يف الكفاية 
واحتجوا بأن فيه جهال بعني الراوي . وهذا وإن قاله مسلم على لسان غريه ، لكن أقره .

  .وضعفه 
إن كان من كبار التابعني ، ومل يرسل إال عن عذر ، وأسنده غريه : تباعه وقال الشافعي وأ

أو أرسله ، وشيوخهما خمتلفة أو عضده عمل صحايب ، أو األكثر أو قياس ، أو انتشار ، 
ما مسوه ) معضال و ( اسم املرسل ما مسوه ) ويشمل ( قبل ، وإال فال : أو عمل العصر 

يث مسوا ما رواه تابع التابعي وما سقط بني راوييه قد تقدم أن أهل احلد) منقطعا ( 
  اه.) أكثر من واحد معضال 
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  لعمل والرواية واالحتجاح باحلديث الضعيفأخرى لجماالت :  املبحث الثالث

  
  :منها ولعمل والرواية واالحتجاج باحلديث الضعيف بشروطه أخرى لجماالت  وهناك

  :الترغيب والترهيب   -١
واملواعظ وذكر اجلنة والنار والقيامة والقرب وما فيه ترغيب يف طاعة ويشمل ذلك القصص 

وقد تقدم بعض كالم أهل العلم يف ذلك ضمن وما فيه ترهيب من معصية وحنو ذلك 
  :أقواهلم يف قبول الضعيف يف الفضائل وهذه أقوال أخرى يف ذلك 

وجيوز عند أهل  ( : ١/٢٩٨ شرح تقريب النووي تدريب الروايقال اإلمام السيوطي يف 
ورواية ما سوى املوضوع من الضعيف ( الضعيفة ) احلديث وغريهم التساهل يف األسانيد 

  وذلك كالقصص وفضائل األعمال واملواعظ وغريها ...والعمل به من غري بيان ضعفه 
  اه ) مما ال تعلق له بالعقائد واألحكام 

  :والتفسري املغازي والسري والتاريخ  -٢
ض كالم أهل العلم يف ذلك ضمن أقواهلم يف قبول الضعيف يف الفضائل وقد تقدم بع

  :وهذه أقوال أخرى يف ذلك 
وظفر  ٣٦بواسطة  األجوبة الفاضلة للكنوي ص  ١/٢قال على احلليب يف إنسان العيون 

ال خيفى أن السري جتمع الصحيح والسقيم والضعيف والبالغ  ( :١٨٢األماين له ص 
  :ومن مث قال الزين العراقي عضل دون املوضوع واملرسل واملنقطع وامل

  جتمع ما صح وما قد أنكرا *    وليعلم الطالب أن السريا    
إذا روينا يف احلالل واحلرام شددنا وإذا روينا يف : وغريه من األئمة وقد قال اإلمام أمحد 

لرقائق وما والذي ذهب إليه كثري من أهل العلم الترخص يف ا، الفضائل وحنوها تساهلنا 
ال حكم فيه من أخبار املغازي وما جيري جمرى ذلك وأنه يقبل فيه ما ال يقبل يف احلالل 

  اه ) واحلرام لعدم تعلق األحكام ا 
مث (  :٣٦األجوبة الفاضلة للكنوي ص  بواسطة ١/١٥وقال ابن سيد الناس يف عيون األثر 

بار من أحوال الناس وأيام عن الكليب أنساب وأخ ]أي ابن إسحاق  [غالب ما يروي 
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جيري جمرى ذلك مما مسح كثري من الناس يف محله عمن ال حتمل عنهم  العرب وسريهم وما
األحكام وممن حكي عنهم الترخص يف ذلك اإلمام أمحد وممن حكي عنه التسوية بني 

  اه  )األحكام وغريها حيي بن معني 
وجيوز عند العلماء التساهل : (  ١٨١ويف ظفر األماين شرح خمتصر اجلرجاين للكنوي ص 

بأن يذكره ، ال جيوز فيه التساهل ] أي املوضوع [فإنه ) يف إسناد الضعيف دون املوضوع 
وروايته من غري بان ضعفه يف ( يف الوعظ أو يدرجه يف تصنيفه بدون التنبيه على وضعه 

 تصانيفهم ومن مث ترى أرباب السري يدرجون األحاديث الضعيفة يف) املواعظ والقصص 
  من غري تصريح بضعفها 

أي فضائل األعمال الثابتة واملندوبات اليت يثاب فاعلها وال يذم ) ويف فضائل األعمال ( 
     اه) تاركها فإنه جيوز فيها أخذ احلديث الضعيف والعمل به 

  : ايات وحنو ذلكالترجيح بني الرو- ٣
أي مراسيل ( أا : الوجه الثاين و(  :٤٦٨/ ١٠و ١/١٠١اموع  يف لنوويقال اإلمام ا
وإمنا رجح : وقالوا ، بل هي كغريها على ما ذكرناه ، ليست حبجة عنده ) ابن املسيب 

  اه )  والترجيح باملرسل جائز، الشافعي مبرسله 
في نكت الزركشي ف، تعيني الرواي املبهم  جماالت العمل باحلديث الضعيفومن -٤
وصح أصلها يف طريق آخر  يت يقع فيها تعيني املبهماتاألحاديث ال:  فائدة : ( ٢/٣٢٢

هل يتسامح يف اسانيدها من جهة أنه ال يتعلق بتعيينه حكم شرعي أم ال ؟ فيه نظر 
  اه)   واألقرب التسامح

 كما يف اإلصابة ما يدل على الصحبةقبوله يف ومن جمالت العمل باحلديث الضعيف -٥
  ١/٥ البن حجر

   
ن إدراج األحاديث فمن اخلطأ الفاحش البي :يف هذا الفصل بناء على ما قررناه و

الضعيفة ضمن األحاديث املوضوعة  وكأن هلما حكما واحدا مع أن احلديث الضعيف 
  خبالف احلديث املوضوعيعمل به يف جماالت كثرية جدا كما تقدم 
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  شروط العمل باحلديث الضعيف: املبحث الرابع  

  
  :  منها املتفق عليه ومنها املختلف فيه وهذه الشروط هي للعمل باحلديث الضعيف شروط 

فإذا كان شديد الضعف ككون الراوي ، أن ال يكون شديد الضعف  - ١
  . فال جيوز العمل به ، أو فاحش الغلط ، كذابا 

وال ، وال بأمر من أمور العقيدة ، أن ال يتعلق يف صفات اهللا تعاىل   - ٢
  .رام وحنوها حبكم من أحكام الشريعة من احلالل واحل

 .  أن يندرج حتت أصل عام من أصول الشريعة  - ٣
 . بل يعتقد االحتياط ، أن ال يعتقد عند العمل به ثبوته  - ٤
 عدم معارضته حلديث صحيح أو أصل عام  - ٥
اشترط بعضهم عدم خمالفة احلديث الضعيف للقياس وفيه نظر وسيأيت  - ٦

 قائله ووجه النظر فيه 
  

  :اشتراط هذا الشروط وإليك بعض أقوال أهل العلم يف 
حالٍ، فإن األئمة ال يروون عن  وعلى كُلِّ ( : ١/١٢٦النووي يف شرح مسلم اإلمام قال 

إمام من أئمة  فإن هذا شئٌ ال يفعله . الضعفاء شيئاً حيتجون به على انفراده يف األحكام
  . احملدثني، وال محقّق من غريهم من العلماء

واعتمادهم عليه، فليس بصواب بل  ذلك،  –أو أكثرِهم–قهاء وأما فعلُ كثريين من الف
  . قبيح جِداً

فإم متفقون على أنه ال يحتج  . وذلك ألنه إنْ كان يعرِف ضعفه، مل يحلَّ له أن حيتج به
حيلّ له أن يهجم على االحتجاج به  وإن كان ال يعرِف ضعفه، مل . بالضعيف يف األحكام

)  إن مل يكن عارفاً حبث عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفاً، أو بسؤال أهل العلم به من غري 
 اه 
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مل يذكر ابن الصالح واملصنف : تنبيه ( : ١/٢٩٨تدريب الرواي قال اإلمام السيوطي يف 
هنا ويف سائر كتبه ملا ذكر سوى هذا الشرط وهو كونه يف الفضائل وحنوها وذكر شيخ 

  :شروط اإلسالم له ثالثة 
أن يكون الضعف غري شديد فيخرج من انفرد من الكذابني واملتهمني بالكذب : أحدها 

  ومن فحش غلطه نقل العالئي االتفاق عليه
  صل معمول بهأأن يندرج حتت  : الثاين 
هذان ذكرمها ابن : وقال ، أن ال يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد االحتياط : الثالث  

  اه ) دقيق العيد عبد السالم وابن 
للعمل باحلديث : ( قوله : (  ٦٤/ ١شرح احمللي على املنهاجعي ويف حاشية قليويب 

وأن ال ، وأن يدخل حتت أصل عام ، أن ال يشتد ضعفه : لكن بشروط ثالثة ) الضعيف 
  اه )  يعتقد الفاعل سنية ذلك الفعل بذلك احلديث

عدم  :  أن شرط العمل باحلديث الضعيف اعلم: ( ١٩٧/ ١اية احملتاج وقال الرملي يف 
ويف هذا ، وأن ال يعتقد سنيته بذلك احلديث ،وأن يدخل حتت أصل عام ، شدة ضعفه 

  اه )  الشرط األخري نظر ال خيفى
قوهلم احلديث الضعيف يعمل به ( : ١/٢٣٠ على اجلالل على اجلمع  حاشية العطارويف 

ضعيف يف فضيلة عمل جيوز للشخص أن  يف فضائل األعمال معناه أنه إذا ورد حديث
)  يعمل ذلك العمل ومع ذلك هو مشروط بأن ال يشتد ضعفه ومل يعارضه خرب صحيح 

  اه 
حيث قلنا يف احلديث الضعيف أنه حيتمل أن ( : ١/١٧١إحكام األحكام البن دقيق ويف 

تلك يعمل به لدخوله حتت العمومات فشرطه أن ال يقوم دليل على املنع منه أخص من 
العمومات مثاله الصالة املذكورة يف ليلة أول مجعة من رجب مل يصح فيها احلديث وال 
حسن فمن أراد فعلها إدراجا هلا حتت العمومات الدالة على فضل الصالة والتسبيحات مل 
يستقم النه قد صح أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ى أن ختص ليلة اجلمعة بقيام وهذا 

  الدالة على فضيلة مطلق الصالة أخص من العمومات 
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هذا االحتمال الذي قلناه من جواز إدراجه حتت العمومات نريد به يف الفعل ال يف ...
احلكم باستحباب ذلك الشيء املخصوص يئته اخلاصة الن احلكم باستحبابه على تلك 

من مجلة  اهليئة اخلاصة حيتاج دليال شرعيا عليه وال بد خبالف ما إذا فعل بناء على أنه
   اه ) اخلريات اليت ال ختتص بذلك الوقت وال بتلك اهليئة فهذا هو الذي قلنا بإحتماله 

جيوز  :قيل عن ابن اهلمام رمحه اهللا( :  ١/١١٥بريقة حممودية وقال اخلادمي يف كتابه 
  ويستحب العمل يف الفضائل والترغيب والترهيب باحلديث الضعيف ما مل يكن موضوعا

  اه )  ةغي أن يقيد بعدم خمالفة القياس إذ القياس مقدم على األحاديث الضعيفينب: أقول 
قد تقدم عن اإلمام أيب حنيفة وغريه أم يقدمون العمل فوما قاله اخلادمي احلنفي فيه نظر 

 باحلديث الضعيف على القياس إذا مل يوجد يف الباب غريه
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  متفرقات ذات صلة بالتمذهب :الفصل السادس  

  بني الفقه واحلديث :بحث األول  امل
  

بل بعضهم ، يظن بعضهم أنه سيتحصل على الفقه بالقراءة يف كتب احلديث وشروحه 
يقتصر على كتب املتون احلديثية دون الرجوع إىل الشروح فيأخذ منها األحكام وفقا 

 اخلطأ يف ذلك ووجه ،ن واآلخر أشد خطأ وخطرا وكال األمرين خطأ بي، !!!الجتهاده 
  :أمور 
أن ما يف كتب احلديث والشروح هو مسائل فقيهة منتقاة أما كتب الفقه  - ١

فتدرس كل املسائل الفقهية من األلف إىل الياء فما يف كتب شروح احلديث 
  قليل جدا بالنسبة ملا يف كتب الفقه 

أن كتب احلديث والشروح ال تذكر قيود وشروط املسألة واستثناءاا يف  - ٢
ولذا جتد شراح احلديث  حييلون ، ا كتب غري متخصصة الغالب والسبب أ

 على كتب الفروع الستكمال املسألة  
أن كتب احلديث كثريا ما تكون فيها اختيارت الشراح أنفسهم وليس حكاية  - ٣

 مذاهبهم اليت هم ا متمذهبون فيحصل اخللط يف املذاهب والتلفيق 
روح ال يتحصل على فقه الذي يقرأ كتب الش نا نالحظ ونرى يف الواقع أنأن - ٤

 بل على ثقافة فقهية وال خيفى ذلك على منصف
  

وأريد يف هذا املبحث أن أبني للقارئ الكرمي أمهية الفقه والدراسة املذهبية وليس املراد 
بل املراد بيان أن الفقه ال ) ٣٥( احلديث وشروحه حاشا وكال كتب التقليل من شأن 

                                                
احملدث بال فقه كعطار : قالت األقدمون : (  ٣٩٨/  ٢لسيوطي كما يف احلاوي  قال اإلمام ا   ٣٥

ب ليس والفقيه بال حديث كالطبي. غري طبيب فاألدوية حاصلة يف دكانه وال يدري ملاذا تصلح 
  اه ) بعطار يعرف ما تصلح له األدوية إال أا ليست عنده 
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كتب الفقه وأهله وهذه سنة اهللا يف التخصص  يؤخذ من كتب احلديث وأهله وإمنا من
  فكل فن يؤخذ عن أهله ويطلب يف مظانه 

  :وأريد أن أوصل هذه الفكرة للقارئ الكرمي من خالل الفروع التالية 

                                                                                                                                       
رأيت أهل العلم يف زماننا قد حصلوا حزبني وانقسموا إىل : ( االمام اخلطايب كتابه معامل السنن وقال 

وكل واحدة منهما ال تتميز عن أختها يف احلاجة ، أصحاب حديث وأثر وأهل فقه ونظر : فرقتني 
يف درك ما تنحوه من البغية واإلرادة ألن احلديث مبرتلة األساس الذي هو األصل  وال تستغين عنها

والفقه مبرتلة البناء الذي هو له كالفرع وكل بناء مل يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار وكل أساس 
  خال عن بناء وعمارة فهو قفر وخراب 

التقارب يف املرتلتني وعموم احلاجة من ووجدت هذين الفريقني على ما بينهم من التداين يف احمللني و
بعضهم إىل بعض ومشول الفاقة الالزمة لكل منهم إىل صاحبه إخوانا متهاجرين وعلى سبيل احلق 

  اه )  بلزوم التناصر والتعاون غري متظاهرين
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  الفقه مثرة احلديث :الفرع األول 

  
  : من املعلوم أن العلوم اإلسالمية على نوعني 

  إخل ... والعربية بفروعها واملنطقحلديث كأصول الفقه وأصول ا: علوم آلة  -
 القرآن واحلديث  ك: وعلوم غاية  -

منهما ثالثة  املقصودلعلوم أخرى فالقرآن واحلديث  مقصودةمث علوم الغاية هي يف احلقيقة 
  التوحيد واألحكام واملواعظ : علوم 

الثالثة هي  العقيدة والشريعة والسلوك فهذا: وعند النظر إىل هذا الثالثة جندها املسماة بـ 
  غايات الغايات فعليها ينبغي أن تنصب اهلمم والنيات 

أن الفقه هو أكثر ما حيتاجه الناس وأكثر ما حيتاجه :وعند املقارنة بني هذا الثالث جند 
  :ولذا قال اإلمام األهدل يف مطلع منظومته يف القواعد الفقهية  ،املرء يف نفسه 

  ما الفقه أساس التقوى وبعد فالعلم عظيم اجلدوى       ال سي
  فهو أهم سائر العلوم             إذ هو للخصوص والعموم 

ينبغي  :وكان صدر الدين ابن املرحل رمحه اهللا يقول (  : شيويف مطلع قواعد الزرك
  اه) لإلنسان أن يكون يف الفقه قيما ويف األصول راجحا ويف بقية العلوم مشاركا 

ا باجلمل العامة خبالف العقيدة ميكن أن يكتفى فيه لكن، صحيح إن العقيدة والتزكية أهم 
وهلذا ملا أراد اإلمام أبو ، وأما التزكية والسلوك فهو عمل قبل أن يكون علماء ، الفقه 

حنيفة رضي اهللا عنه أن يطلب العلم وختري بني العلوم اختار الفقه ألنه أنفع العلوم وأكثرها 
  حاجة للناس

ديث ومثل من يشتغل باحلديث دون الفقه كمن من يهتم بالشجرة إذن فالفقه هو مثرة احل
دون أن يأكل الثمرة ومن يأخذ الفقه من شروح احلديث كمثل من يأكل الثمرة قبل أن 

  تنضج 
 معرفة فقه :النوع العشرون من هذا العلم (  :٦٣قال احلاكم يف معرفة علوم احلديث ص 

  اه )  الشريعةمثرة هذه العلوم وبه قوام احلديث إذ هو 
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وسيأتيك عن اإلمام البخاري ما !هذا ملن قام باحلديث حق القيام وأين هم هذا األيام ؟ 
يشيب له الرأس من حقوق احلديث والقيام به حيث روى اإلمام املزي رمحه اهللا يف ذيب 

بسنده قصة طريفة ومفيدة يف ذلك عن اإلمام البخاري عرفت بقصة : ٢٤/٤٦٢الكمال 
عن أيب املظفر حممد بن أمحد بن حامد بن إبراهيم بن الفضل : (... ت وهي الرباعيا

قال ملا عزل أبو العباس الوليد بن إبراهيم بن زيد اهلمذاين عن قضاء الري ورد   :البخاري 
خبارى سنة مثاين عشرة وثالث مائة لتجديد مودة كانت بينه وبني أيب الفضل حممد بن 

  احلسن التميمي فرتل يف جوارنا  عبيد اهللا البلعمي مساه أبو
فحملين معلمي أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم اخلتلي إليه وقال له أسألك أن حتدث : قال 

  هذا الصيب مبا مسعت من مشاخيك رمحهم اهللا 
مايل مساع قال فكيف وأنت فقيه فما هذا قال ألين ملا بلغت مبلغ الرجال تاقت : فقال 

رفة الرجال ودراية األخبار ومساعها فقصدت حممد بن نفسي إىل طلب احلديث ومع
إمساعيل البخاري ببخارى صاحب التاريخ واملنظور إليه يف معرفة احلديث فأعلمته مرادي 

يا بين ال تدخل يف أمر إال بعد معرفة حدوده  :وسألته اإلقبال علي بذلك فقال يل 
  والوقوف على مقاديره 

  ت له ومقادير ما سألتك عنه عرفين حدود ما قصد: قال فقلت له 
اعلم أن الرجل ال يصري حمدثا كامال يف حديثه إال بعد أن يكتب أربعا مع أربع : قال 

كأربع مثل أربع يف أربع عند أربع بأربع على أربع عن أربع ألربع وكل هذه الرباعيات ال 
إذا صرب على ذلك تتم إال بأربع مع أربع فإذا متت له كلها هانت عليه أربع وابتلي بأربع ف

  ثابه يف اآلخرة بأربع  يف الدنيا بأربع وأأكرمه اهللا تعاىل
له فسر يل رمحك اهللا ما ذكرت من أحوال هذه الرباعيات عن قلب صاف  :قال قلت 

  بشرح كاف وبيان شاف طلبا لألجر الوايف 
عليه وسلم  نعم أما األربعة اليت حتتاج إىل كتبتها هي أخبار الرسول اهللا صلى اهللا: قال 

وشرائعه والصحابة ومقاديرهم والتابعني وأحواهلم وسائر العلماء وتوارخيهم مع أمساء 
رجاهلا وكناهم وأمكنتهم وأزمنتهم كالتحميد مع اخلطب والدعاء مع الترسل والبسملة 
مع السور والتكبري مع الصلوات مثل املسندات واملرسالت واملوقوفات واملقطوعات يف 
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اكه ويف شبابه ويف كهولته عند شغله وعند فراغه وعند فقره وعند غناه صغره ويف إدر
باجلبال والبحار والبلدان والرباري على األحجار واألصواف واجللود واألكتاف إىل الوقت 
الذي ميكنه نقلها إىل األوراق عن من هو فوقه وعن من هو مثله وعن من هو دونه وعن 

غريه لوجه اهللا تعاىل طالبا ملرضاته والعمل مبا وافق  كتاب أبيه يتيقن أنه خبط أبيه دون
  كتاب اهللا منها ونشرها بني طالبيها وحمبيها والتأليف يف إحياء ذكره بعده 

مث ال تتم له هذه األشياء إال بأربع اليت هي من كسب العبد أعين معرفة الكتابة واللغة 
الصحة والقدرة واحلرص والصرف والنحو مع أربع هي من إعطاء اهللا عز وجل أعين 

  واحلفظ 
فإذا متت له هذه األشياء هان عليه أربع األهل والولد واملال والوطن وابتلي بأربع بشماتة 

  األعداء ومالمة األصدقاء وطعن اجلهالء وحسد العلماء 
فإذا صرب على هذه احملن أكرمه اهللا تعاىل يف الدنيا بأربع بعز القناعة ويبة النفس وبلذة 

م وحبيوة األبد وأثابه يف اآلخرة بأربع بالشفاعة ملن أراد من إخوانه وبظل العرش حيث العل
ال ظل إال ظله وبسقي من أراد حوض نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم وجبوار النبيني يف 

  أعلى عليني يف اجلنة 
ل فقد أعلمتك يا بين جممال مجيع ما كنت مسعت من مشاخيي متفرقا يف هذا الباب فأقب

  اآلن علي ما قصدتين له أو دع 
فإن ال تطق  :فهالين قوله وسكت متفكرا وأطرقت نادما فلما رأى ذلك مين قال : قال 

فعليك بالفقه الذي ميكنك تعلمه وأنت يف بيتك قار ساكن ال احتمال هذه املشاق كلها 
ليس حتتاج إال بعد األسفار ووطي الديار وركوب البحار وهو مع ذا مثرة احلديث و

   ثواب الفقيه بدون ثواب احملدث يف اآلخرة وال عزة بأقل من عز احملدث
فلما مسعت ذلك نقص عزمي يف طلب احلديث وأقبلت على علم ما أمكنين من علمه 

ه فلذلك مل يكن عندي ما أمليه على هذا الصيب يا أبا إبراهيم فقال أبو بتوفيق اهللا ومن
وجد عند أحد غريك خري من ألف حديث يوجد مع إن هذا احلديث الذي ال ي: إبراهيم 

  اه) غريك 
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  أمهية معرفة فقه احلديث :الفرع الثاين 
  

حدثنا أمحد قال حدثنا شباب العصفري قال (  : ٢/١٧٢قال الطرباين يف املعجم األوسط 
يا :  حدثنا نوح بن قيس عن الوليد بن صاحل عن حممد بن احلنفية عن علي قال قلت 

تشاورون الفقهاء : نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر وال ي فما تأمرنا قال  رسول اهللا إن
رواه الطرباين يف  : ١/٤٢٨قال اهليثمي اه ) والعابدين وال متضوا فيه رأي خاصة 

  .األوسط ورجاله موثقون من أهل الصحيح 
أن (  : ٢/٨٨واخلطيب يف الفقيه واملتفقه  ٢٤٩وروى الرامهرمزي يف احملدث الفاصل ص 

امرأة وقفت على جملس فيه ابن معني وأبو  خيثمة وخلف بن سامل يف مجاعة يتذاكرون 
ورواه فالن وما حدث به  صلى اهللا عليه وسلم احلديث فسمعتهم يقولون قال رسول اهللا 

  غري فالن 
فسألتهم عن احلائض تغسل املوتى ؟ وكانت غاسلة فلم جيبها أحد منهم وجعل بعضهم 

  ينظر إىل بعض 
نعم تغسل امليت حلديث عائشة أن : فأقبل أبو ثور فقيل هلا عليك باملقبل فسألته فقال 

كنت أفرق : أما إن حيضتك ليست يف يدك ولقوهلا : قال له  صلى اهللا عليه وسلم النيب 
فإذا فرقت رأس : باملاء وأنا حائض قال أبو ثور  صلى اهللا عليه وسلم راس رسول اهللا 
  ت أوىل به احلي باملاء فاملي

فقالت  نعم رواه فالن ونعرفه من طريق كذا وخاضوا يف الطرق والروايات: فقالوا 
  اه  ) فأين كنتم اآلن ؟ : املرأة 

كنا جلوسا عند األعمش : قال  ]غري الصحايب [وروى الصيمري عن عبد اهللا بن عمر  
  كذا وكذا : فسئل عن مسائل فقال أليب حنيفة ما تقول فيها ؟ قال 

أنت حدثتنا عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن رسول اهللا : من أين لك هذا ؟ قال : ال فق
  بكذا وسرد عدة أحاديث على هذا النمط  صلى اهللا عليه وسلم 

حسبك ما حدثتك به يف مئة يوم حتدثين به يف ساعة واحدة وما عملت :  فقال األعمش 
باء وحنن الصيادلة وأنت يا أبا يا معشر الفقهاء أنتم األطأنك تعمل ذه األحاديث 
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اه انظر كتاب املنع من اتباع غري املذاهب األربعة للشيخ )  حنيفة أخذت بكالم الطرفني
   ٣٤حممد احلامد ص 

عن بشر بن الوليد (  :بواسطة أثر احلديث  ١/١٦٦ونقل القرشي يف اجلوهرة املضية 
هاهنا : مسألة مشكلة يقول كنا نكون عند ابن عيينة فإذا وردت علينا  :الكندي قال 

: فيقول ،  أجب فيها فأجيب: فيقول ، بشر  :أحد من أصحاب أيب حنيفة ؟ فيقال 
  اه)  التسليم للفقهاء سالمة يف الدين

شرطنا مع احلفظ  ( : ٤/٢٧٣ األصولالفصول يف يف بكر اجلصاص  وقال اإلمام أبو
ألن حفظ األصول ال ، واالجتهاد  أن يكون عاملا بطريق املقاييس : لألصول واملعرفة ا 

، يغين يف معرفة حكم احلادثة إذا مل يكن صاحبها عاملا بكيفية وجوب ردها إىل أصوهلا 
   .وإىل األشبه ا 

وحفاظ األخبار ال يغنيهم ما حفظوه يف معرفة حكم احلادثة ، أن قراء القرآن : أال ترى 
نضر اهللا امرأ مسع مقاليت { : ليه وسلم ولذلك قال النيب صلى اهللا ع. وردها إىل أصوهلا 

ورب حامل فقه إىل من ، فرب حامل فقه غري فقيه ، مث أداها إىل من مل يسمعها ، فوعاها 
  اه) .} هو أفقه منه 

مسعت : وقال حممد بن عبد اهللا بن املنادي : (  ١/٣٦إعالم املوقعني وقال ابن القيم يف 
: ال ، قال : ؟ قال ألف حديث يكون فقيها  إذا حفظ الرجل مائة :رجال يسأل أمحد 

فأربع مائة ألف ، : ال ، قال : فثالث مائة ألف ؟ قال : ال ، قال : فمائيت ألف ؟ قال 
 . قال بيده هكذا ، وحرك يده 

فكم كان حيفظ أمحد بن : وسألت جدي حممد بن عبيد اهللا ، قلت : قال أبو احلسني 
 اه) . أخذ عن ستمائة ألف : حنبل ؟ قال 

قيل ليحي بن معني أيفيت الرجل من  مائة ألف (  : ٢/١٧٤وروى اخلطيب يف اجلامع 
: فثالث مائة ألف ؟ قال : ال ، قال : ومن مائيت ألف ؟ قال : ال ، قال : حديث  ؟ قال 

  مخس مائة ألف ؟ قال أرجو : ال ، قال 
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ما ذكره حيي دون ليس يكفيه إذا نصب نفسه للفتيا أن جيمع يف الكتب  :قال اخلطيب 
فإن العلم هو الفهم والدراية وليس باإلكثار والتوسع يف معرفته به ونظره فيه وإتقانه له 

  اه)   الرواية 
حدثنا عبد الرمحن حدثين أيب نا إبراهيم بن سعيد اجلوهري (  :٢/٢٥ويف اجلرح والتعديل 

عاصم بن ضمرة ما أحب إليكم سفيان عن أيب إسحاق عن هأي: قال مسعت وكيعا يقول 
أبو إسحاق عن : قيل له . أو سفيان عن منصور عن إبراهيم قال قال علي ، عن علي 

  اه )  كان حديث الفقهاء أحب إليهم من حديث املشيخة: قال ، عاصم عن علي 
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  ٣٠٥

  
  :الفرع الثالث  

  )٣٦(احلديث من غري فقه قد يكون سببا يف الزلل 
  

لوال مالك بن أنس والليث بن   :هب قال عن ابن  و (:  ٣٥٩/  ٥٠  روى ابن عساكر
  اه )  كنت أظن أن كل ما جاء عن النيب يفعل به سعد هللكت 

عن أمحد بن حنبل رمحه اهللا أنه قال (  : ٩١/  ١ترتيب املدارك يف ونقل القاضي عياض  
  ما زلنا نلعن أهل الرأي ويلعنوننا حىت جاء الشافعي فمزج بيننا  : 

متسك بصحيح اآلثار واستعملها مث أراهم أن من الرأي ما حيتاج إليه يريد أنه : قال عياض 
وتبىن أحكام الشرع عليه وأنه قياس على أصوهلا ومنتزع منها وأراهم كيفية انتزاعها 

فعلم أصحاب احلديث أن صحيح الرأي فرع لألصل وعلم والتعلق بعللها وتنبيهاا 
غىن عن تقدمي السنن وصحيح اآلثار  أصحاب الرأي أنه ال فرع إال بعد أصل وأنه ال

  اه  ) أوال 
احلديث مضلة إال ( :  عن عبد اهللا بن وهب أنه قال : ٩٦/ ١أيضا يف املدارك نقل و

  اه  )للفقهاء 
نظر مالك إىل العطاف بن خالد  :عن ابن وهب قال  :  ١٢٤/  ١ونقل يف املدارك أيضا 

  اه )   ما كنا نأخذ إال من الفقهاء: فقال بلغين أنكم تأخذون من هذا فقلت بلى فقال 
عن مغرية قال خرجنا إىل شيخ بلغنا انه (   : ٢٩/ ١وروى ابن عبد الرب يف التمهيد 

حيدث بأحاديث فلما انتهينا إىل إبراهيم قال ما حبسكم قلنا أتينا شيخا حيدث بأحاديث 
نا لنجد الشيخ وإقال إبراهيم لقد رأيتنا وما نأخذ األحاديث إال ممن يعرف وجوهها 

  اه ) حيدث باحلديث حيرف حالله من حرامه وما يعلم 
وليعلم أن اإلكثار من كتب احلديث : (  ٨١/  ٢قال اخلطيب يف الفقيه واملتفقه و

  ... وروايته ال يصري ا الرجل فقيها إمنا يتفقه باستنباط معانيه وإمعان التفكر فيه 

                                                
  للشيخ حممد عوامة ) أثر احلديث الشريف ( وانظر كتاب   ٣٦
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  ٣٠٦

أراكما : ته أبا بكر وإمساعيل ابين أيب أويس مث روى عن اإلمام مالك أنه قال البين أخ
إن أحببتما أن تنتفعا به وينفع  :قاال نعم قال   ]يعين احلديث  [حتبان هذا الشأن وتطلبانه 

  اه) اهللا بكما فأقال منه وتفقها 
أقلوا من هذه األحاديث  :عن ابن عقدة قال (  :٢/٨٠يف الفقيه واملفقه وروى اخلطيب 
مسعت :  ملن علم تأويلها فقد روى حيي بن سليمان عن ابن وهب قال فإا ال تصلح إال

كثري من هذه األحاديث ضاللة لقد خرجت مين أحاديث لوددت أين : مالكا يقول 
  اه) ضربت بكل حديث منها سوطني وأين مل أحدث به 

ا انظروا رمحكم اهللا م :عن املزين أنه قال (  : ١٩/ ٢وروى يف الفقيه واملتفقه أيضا 
  اه ) واطلبوا العلم عند أهل الفقه تكونوا فقهاء أحاديثكم اليت مجعتموها 

واعلم ان حديث عبد  :قال صاحب التنقيح (  :٤/١٧٣نصب الراية وقال الزيلعي يف 
  ...امللك بن أيب سليمان حديث صحيح 

عبة وشوطعن شعبة يف عبد امللك ابن أيب سليمان بسبب هذا احلديث ال يقدح فيه فإنه ثقة 
 مل يكن من احلذاق يف الفقه ليجمع بني األحاديث إذا ظهر تعارضهما إمنا كان حافظا

وغري شعبة إمنا طعن فيه تبعا لشعبة وقد احتج بعبد امللك مسلم يف صحيحه واستشهد به 
  اه) البخاري 

قال أبو أيوب محيد بن امحد ( : ٢/٦٦ويف تاريخ بغداد  ٥١/٣٥١يف تاريخ دمشق 
فقال رجل ألمحد يا أبا عبد اهللا ال  ت عند امحد بن حنبل نتذاكر يف مسألةكن :البصري  

إن مل يصح فيه حديث ففيه قول الشافعي وحجته اثبت شيء :  فقال يصح فيه حديث 
  فيه 

قلت للشافعي ما تقول يف مسألة كذا وكذا قال فأجاب فيها فقلت من أين : مث قال 
يف ذلك حديثا للنيب صلى اهللا عليه وسلم  قلت هل فيه حديث أو كتاب قال بلى فرتع

  اه ) وهو حديث نص 
نفع  سئل(  :لإلمام ابن حجر اهليتمي  ٢٨٣ة ص وأختم هذا الفرع مبا يف الفتاوى احلديثي

احلديث مضلة إال للفقهاء هل هو حديث وما معناه مع أن معرفة احلديث  :ه ظاهللا به مبا لف
  وأجل ذكرا ذكر الفقهاء أو احملدثون ؟ شرط يف مسمى الفقيه و أميا أعظم قدرا
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  ٣٠٧

ليس حبديث وإمنا هو من كالم ابن عيينة أو غريه ومعناه أن احلديث  :فأجاب بقوله 
كالقرآن يف أنه قد يكون عام اللفظ خاص املعىن وعكسه ومنه ناسخ ومنسوخ ومنه مامل 

رف معىن يصحبه عمل ومنه مشكل يقتضى ظاهره التشبيه كحديث يرتل ربنا اخل وال يع
هذه إال الفقهاء ، خبالف من ال يعرف اال جمرد احلديث فانه يضل فيه كما وقع لبعض 

  ...متقدمي احلديث بل ومتأخريهم 
وذا يعلم فضل الفقهاء املستنبطني على احملدثني غري املستنبطني ومن مث قال صلى اهللا  

ورب حامل فقه اىل رب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقيه ليس بفقيه : عليه وسلم 
  وبلغوا عين ولو آية وحدثوا عن بين اسرائيل وال حرج :  من هو أفقه منه وقوله 

فمستنبطوا الفروع هم خيار سلف األمة وعلماؤهم وعدوهلم وأهل الفقه واملعرفة فيهم 
فهم قوم غذوا بالتقوى وربوا باهلدى أفنوا أعمارهم يف استنباطها وحتقيقها بعد أن ميزوا 

األحاديث من سقيمها وناسخها من منسوخها فأصلوا أصوهلا ومهدوا فروعها صحيح 
فجزاهم اهللا عن املسلمني خريا وأحسن جزاؤهم كما جعلهم ورثة أنبيائه وحفاظ شرعه 

  ...وشهود آالئه وأحلقنا م وجعلنا من تابعهم باحسان انه الكرمي اجلواد الرمحن 
ا أبا حممد إذا جاءتكم معضلة من تسألون ي:  كنت عند شعبة فقال :وعن عطية قال  

نتوجه إليك واىل أصحابك : فقلت له ، هذا رجل أعجبته نفسه : عنها فقلت يف نفسي 
يا أبا بسطام رجال ضرب رجال :  حىت تفتوا فما بقيت إال قليال حىت جاءه سائل فقال

ومأت للرجل على أم رأسه فادعى أنه ذهب بذلك مشه فجعل يتشاغل عنه ميينا ومشاال فأ
  بأن يلح عليه 

يا أبا حممد ما أشر البغي على أهله واهللا ما عندي فيه شيء أنت  : فالتفت إيل وقال يل
فقال مسعت األوزاعي ، ين سائلك إ: فقال ، يستفتيك وأنا أجيبه : فقلت ، أنت 

، يدق اخلردل دقا بالغا ويشم فان عطس فقد كذب وان مل يعطس : والزهري يقوالن 
  جئت ا واهللا ما يعطس رجل انقطع مشه : فقال 

اذهب : أراد ابن األعمش احلج فلما بلغ احلرية قال لعلي بن مشهد : وقال ابن عبد الرب 
لرب حكايات يطول ذكرها من مث ذكر ابن عبد ا، حنيفة حىت يكتب لنا املناسك  يبأإىل 

  بليس وغريه فذكر فيه جهل احملدثني معرفة األحكام إتلبيس 
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  ٣٠٨

ولوال أن  اكل صاحب حديث ال يكون له رأس يف الفقه ال يفلح أبد: ل ابن وهب وقا
ال أجهل من صاحب حديث إن مل يتفقه : وقال بعضهم . اهللا تعاىل أنقذنا مبالك لضللنا 

  فيه 
:  وقال مالك رضي اهللا عنه ألبين أخته بكر وامساعيل أراكما حتبان احلديث وتطلبانه قاال

أشار رضي ، ما أن تنتفعا به وينفع اهللا بكما فأقال من احلديث وتفقها ان أحببت: نعم قال 
  اه ) ...اهللا عنه اىل أنه البد من معرفة احلديث لكن العمدة إمنا هي على التفقه فيه 

واستفيد من ذلك مزيد فضل الفقه (  : ابن حجر رباعية البخاري السابقة مث قالمث ذكر 
وقال الشافعي رضي اهللا  ...حلديث أشد وحتصيله أشق وأنه مثرة احلديث وان كان طلب ا

من حفظ الفقه عظمت قيمته ومن تعلم احلديث قويت حجته ومن تعلم : تعاىل عنه 
. الشعر والعربية رق طبعه ومن تعلم احلساب جزل رأيه ومن مل يصن نفسه مل ينفه علمه 

  اه ) 
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  معصارةفوضى علمية  :املبحث الثاين  

  
مة رمحهم اهللا املؤنة يف املنهجية السليمة لطلب العلم سواء يف جانب الكتب قد كفانا األئ

وما وضعه األئمة من منهجية للطلب ليست ، والسلم التعليمي أو يف جانب طرق التعليم 
  اعتباطية بل هي نتيجة خربة وجتارب ومعرفة على مر القرون 

، عجيبة مل يشهد هلا التاريخ مثيال أما اليوم فإننا نشهد يف الساحة العلمية فوضى تعليمية 
فبدال من أن نتبع املنهجية اليت وضعها األئمة واليت آتت أكلها ومثارها اليانعة على مر 
العصور جند الكثريين اليوم يقضون حيام يف التجارب من كتاب إىل آخر ومن أسلوب 

تنكبوا عن صراط  إىل آخر والنتيجة هي أال مثرة تذكر يف تلك املناهج والسبب هو أم
  وكل خري يف اتباع من سلف وكل شر يف ابتداع من خلف .. األئمة 

كمثل من : ومثل من يأخذ مبنهجية األئمة يف طلب العلم ومن يعيش حياته يف التجارب 
عرض عليه قصر منيف بين بأيدي مهرة ذوي خربة وقيل له ادخل وطف يف حجره 

  هية والنعيم الكبري وساحاته ومتتع مبا فيه من املناظر الزا
ال أدخل هذا القصر بل أبين قصري بنفسي فراح يتعب نفسه وهو غري خبري وبىن : فقال 

بيتا هو أشبه ما يكون باخلرابة إال أن على ظاهره زينة مغرية مث مل يكتف بذلك بل صار 
يدعو الناس لدخول خرابته وينهى الناس عن الدخول يف القصر ويقول خرابيت خري من 

  !!!القصر  ذلك
فسمعه بعض املغرر م  فدخلوا فاكتشف بعضهم األمر وفروا من تلك اخلرابة إىل القصر 

الرجوع إىل احلق خري من التمادي بالباطل ولئن نصل متأخرين خري من أال : وقالوا 
   نصل

وبقي البعض يف تلك اخلرابة مغترين حبسن مظهرها ومل يعلم قدر خمربها ألم مل يروا ما 
  !!!!خل ذلك القصر ولو رأوه ملا صربوا ساعة يف تلك اخلرابة بدا
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  :من صور الفوضى العلمية يف جمال الفقه يف هذا الزمان 
هجر كتب الفقه املذهيب املخدومة املتكاملة والتوجه إىل كتب الفقه الظاهري  - ١

أو الفقه الشوكاين وليس املراد هو الطعن يف الظاهرية أو اإلمام الشوكاين 
أتستبدلون الذي هو أدىن بالذي هو  خري اهبطوا .. ( اهللا بل املراد  رمحهم

  )مصرا فإن لكم ما سألتم 
هجر كتب الفقه املذهيب والتوجه إىل استنباط األحكام من كتب متون  - ٢

احلديث كالصحيحني والسنن والبلوغ واملنتقى وحنوها واجليد من ينظر يف 
ألة يف كتب الفقه أما من يأخذ كتب الشروح وأندر من النادر من ينظر املس

 الفقه على مذهب من ألفه إىل يائه فال تكاد جتده 
بعضهم ملا رأى أن الدراسة غري املذهبية غري جمدية انتقلوا إىل تدريس بعض  - ٣

الكتب املذهبية ولكنهم مل يأتوا البيوت من أبواا فوقعوا يف خبط وخلط يف 
 :تدريس الكتب املذهبية من وجوه 

أم مل ميضوا على ما مضى عليه األئمة من التنقل  والتدرج :  ولالوجه األ - ٤
بالطالب وفقا لسلم تعليمي ابتداء مبنت خمتصر مث متوسط مث مبسوط بل قفزوا 

فصار ، إىل اية السلم ومن مل يصعد السلم بتدرج فالنتيجة هي السقوط 
كتاب وال فهم فال أى ال)  ٣٧( الطالب كاملنبت ال ظهرا أبقى وال أرضا قطع 

                                                
يف وجه الصواب  : الفصل السابع والثالثون : ( ١/٧٣٤هتارخي يف مقدمة ابن خلدونقال اإلمام   ٣٧

  : يف تعليم العلوم وطريق إفادته 
اعلم أن تلقني العلوم للمتعلمني إمنا يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا وقليال قليال يلقى 
يل عليه أوال مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب  ويقرب له يف شرحها على سب

  اإلمجال ويراعى يف ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه حىت ينتهي إىل آخر الفن 
وغايتها أا هيأته لفهم الفن . وعند ذلك حيصل له ملكة يف ذلك العلم إال أا جزئية وضعيفة 

  . وحتصيل مسائله 
ى منها ويستوىف الشرح والبيان مث يرجع به إىل الفن ثانية فريفعه يف التلقني عن تلك الرتبة إىل أعل

  وخيرج عن اإلمجال ويذكر له ما هنالك من اخلالف ووجهه إىل أن ينتهي إىل آخر الفن فتجود ملكته 
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  ٣١١

ما درس منه ألنه طويل وفوق مستواه وعباراته مغلقه حتتاج إىل ما قبله من 
 متوسط وخمتصر وحتتاج إىل من يفكها 

أنه عند تدريس الكتاب املذهيب ال يعطى الطالب املذهب :  الوجه الثاين - ٥
فحسب بل يف كل مسألة يقال للطالب والراجح يف املسألة كذا وقد تقدم 

                                                                                                                                       
مث يرجع به وقد شد فال يترك عويصا وال مهما وال مغلقا إال وضحه وفتح له مقفله فيخلص من الفن 

  . كما رأيت إمنا حيصل يف ثالثا تكرارات وقد استوىل على ملكته هذا وجه التعليم املفيد وهو 
وقد شاهدنا كثريا من املعلمني وقد حيصل للبعض يف أقل من ذلك حبسب ما خيلق له ويتيسر عليه 

هلذا العهد الذي أدركنا جيهلون طرق التعليم وإفاداته وحيضرون للمتعلم يف أول تعليمه املسائل 
 حلها وحيسبون ذلك مرانا على التعليم وصوابا فيهاملقفلة من العلم ويطالبونه بإحضار ذهنه يف 

ويكلفونه رعي ذلك وحتصيله وخيلطون عليه مبا يلقون له من غايات الفنون يف مبادئها وقبل أن يستعد 
لفهمها فإن قبول العلم واالستعدادات لفهمه تنشأ تدرجيا ويكون املتعلم أول األمر عاجزا عن الفهم 

  . سبيل التقريب واإلمجال واألمثال احلسنة باجلملة إال يف األقل وعلى 
مث ال يزال االستعداد فيه يتدرج قليال قليال مبخالفة مسائل ذلك الفن وتكرارها عليه واإلنتقال فيها من 
التقريب إىل االستيعاب الذي فوقه ، حىت تتم امللكة يف االستعداد مث يف التحصيل وحييط هو مبسائل 

يات يف البداءات وهو حينئذ عاجز عن الفهم والوعي وبعيد عن االستعداد الفن وإذا ألقيت عليه الغا
له كل ذهنه عنها وحسب ذلك من صعوبة العلم يف نفسه فتكاسل عنه واحنرف عن قبوله ومتادى يف 

  . وإمنا ذلك من سوء التعليم . هجرانه 
وعلى  نه حبسب طاقتهوال ينبغي للمعلم أن يزيد متعلمه على فهم كتابه الذي أكب على التعليم م

نسبة قبوله للتعليم مبتدئا كان أو منتهيا وال خيلط مسائل الكتاب بغريها حىت يعيه من أوله إىل أخره 
ألن املتعلم إذا حصل ملكة ما يف علم من . وحيصل أغراضه ويستويل منه على ملكة ا ينفذ يف غريه 

ملزيد والنهوض إىل ما فوق حىت يستويل العلوم استعد ا لقبول ما بقي وحصل له نشاط يف طلب ا
وإذا خلط عليه األمر عجز عن الفهم وأدركه الكالل وانطمس فكره ويئس من على غايات العلم 

  اه )  واهللا يهدي من يشاء.  التحصيل وهجر العلم والتعليم
  

  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٣١٢

هوس الراجح وعليه فال فرق بين تدريس كتب الشوكاين وكتب الكالم عن 
 كاملستغيث من الرمضاء بالنار: املذهب على هذا الطريقة وصرنا كما قيل 

أن من يدرس الكتاب املذهيب ليس له أي ختصص وال أي :  الوجه الثالث - ٦
ولذا فتنغلق  عليه وعلى ، اشتغال باملذهب الذي يدرسه فال حيسن التدريس 

 الب مسائل الكتاب وكيف يعي الطالب املسائل إذا كان األستاذ ال يعيهاالط
تقدم معنا أن أي مذهب يشتمل على أصول وفروع وقواعد :  الوجه الرابع - ٧

وعليه فمن اخلطأ أن خيلط بني هذا الثالثة للطالب فيعطى الفقه على مذهب 
 ب واألصول على مذهب آخر والقواعد على مذهب ثالث أو على غري مذه

أن الطالب ال يعطى مدخال تعريفيا ممهدا عن املذهب حىت :  الوجه اخلامس -٨
ومن املعلوم أن كل مذهب من املذاهب . يدخل يف املذهب وهو على البصرية 

األربعة قد صنفت كتب يف التعريف به وقد اصطلح مؤخرا على تسمية ذلك 
  :واملدخل إىل أي مذهب يشمل أمورا منها ، التعريف باملدخل 

التعريف بإمام املذهب من والدة ونشأة ووفاة وتلقي للعلوم ومراحل   -
  إخل ... ومصنفات ومشائخ وتالميذ ومناقب 

التعريف مبراحل املذهب وأطواره التارخيية اليت مر ا من نشأة وتدوين  -
 إخل ... واستقرار وتنقيح وانتشار 

قواعد فإن التعريف مبصطلحات املذهب ورموزه يف الفروع واألصول وال -
ا مل يفقه ما يقولون لكل مذهب مصطلحاته ورموزه ومن مل يفقه 

ومراتبها ، التعريف بكتب املذهب من متون وشروح وحواشي وتقريرات  -
واملقدم منها واملؤخر عند االختالف وما هو املعتمد منها من غري املعتمد 

 إخل ... 
ومن املقدم ، هم التعريف برجال املذهب وأئمته مراتبهم وطبقام وطرق -

 إخل ... ومن املؤخر منهم عند االختالف ومن يعد قوله وجها ومن ال يعد 
التعريف بالسلم التعليمي املتبع يف تلقي املذهب يف الفروع واألصول  -

 إخل  ... والقواعد 
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  ٣١٣

  
  كيف تصل إىل املعتمد يف املذهب الشافعي :املبحث الثالث 

  
هو عبارة عن مدرسة متكاملة توارد  - ة املذاهب كما هو احلال يف بقي –مذهب الشافعي 

عليها آالف إن مل نقل عشرات أو مئات اآلالف من العلماء واألئمة يف خمتلف 
التخصصات من حمدثني وفقهاء وأصوليني ومفسرين ومؤرخني وأهل عربية وليس هو 

  مذهب فرد واحد 
وال ، مام وأصوله ومذهب اإلمام هو عبارة عن نصوص اإلمام وما خرج على نصوص اإل

يصح يف األخري أن يقال عنه إنه قول اإلمام ويصح أن يقال عنه مذهب اإلمام قال ابن 
ال جيوز أن يقال يف حكم هذا مذهب الشافعي إال (  : ٤/٣٠٠حجر اهليتمي يف فتاويه  

  اه) إذا علم كونه نص على ذلك خبصوصه ، وكونه خمرجا عن منصوصه 
 كتاب من كتب املذهب حكما أن يقول أن ذلك هو  مذهب كما أنه ال حيل ملن قرأ يف

مقدمة الشافعي حىت يعلم أن ذلك الكتاب معتمد راجح عند أهله  قال اإلمام النووي يف 
ال جيوز ملن كانت فتواه نقال ملذهب إمام إذا اعتمد الكتب أن يعتمد  (  : ١/٨٠اموع 

  اه )  ماموبأنه مذهب ذلك اإل، إال على كتاب موثوق بصحته 
ومبا أن الفقري شافعي املذهب فأريد أن أعرف بطريقة الوصول إىل املعتمد يف املذهب كما 
هو عليه األمر عند متأخري الشافعية ومن املعلوم أن املعتمد يف كل فن ما عليه املتأخرون 

  من أهله 
ال شخينا ق، يه الكفاية للمبتدي إن شاء اهللا وسأنقل يف ذلك عن بعض مشائخنا نقال ف

ص ) )  ٣٨( مدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي (الفقيه صاحل بن حممد األمسري يف رسالته 
  :  ]أي من مراحل املذهب  [ وأما املرحلة الرابعة(  : ٤

   : فتتلخص يف إمامني حررا املذهب وضبطاه
 هـ رمحه اهللا، وله كتاب ٦٢٤أبو القاسم عبد الكرمي الرافعي املتوىف سنة :  أوهلما

وهو كتاب كثري الفوائد : قال عنه النووي يف منهاج الطالبني،  مشهور، وهو كتاب احملرر
                                                

  رسالة شيخنا مل تطبع بعد   ٣٨

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٣١٤

عمدة يف حتقيق املذهب، معتمد للمفيت وغريه من أويل الرغبات، وقد التزم أن ينص على 
، مع  وكتاب احملرر مأخوذ من الوجيز للغزايل ،ما صححه معظم األصحاب ووىف بالتزامه 

  ى الوجيز شرحانأن الرافعي له عل
، وله كتب  هـ رمحه اهللا ٦٧٦كريا حيىي بن شرف النووي املتوىف سنة زأبو :  والثاين

كتاب احملرر، لمنهاج الطالبني، وهو خمتصر : أوهلا: ، واملشهور منها مثانية كثرية يف املذهب
  :  إال أنه أتى بثالثة أشياء على احملرر

  . ذكره قيود املسائل املهملة - ١
 .سائل اليت خالف فيها صاحب احملررتصحيح امل  - ٢
 . بيان الروايات والوجوه وحنو ذلك يف املذهب  - ٣
 .يقكتاب التحق: وخامسها.الروضة :  ورابعها. التنقيح: وثالثها. كتاب اموع: وثانيها
  .الفتاوى: وثامنها. النكت: وسابعها.تصحيح التنبيه: وسادسها

  فعي والنووي يف ضبط املذهب ومعرفة معتمدهاعتمد الشافعية على الشيخني الرا:  فائدة
ومن املعلوم أن الشيخني قد اجتهدا من حترير املذهب غاية االجتهاد، وهلذا ( : قال الرملي

كانت عنايات العلماء وإشارات من سبقنا من األئمة متوجهة إىل ما عليه الشيخان من 
، فإذا انفرد  وبالربهان، مؤيدين لذلك بالدليل  األخذ مبا صححاه بالقبول واإلذعان

  اه ) .أحدها عن اآلخر فالعمل مبا عليه النووي
وعلى أنه ال ، وقد أمجع احملققون على أن املفىت به ما ذكراه فالنووي ( : قال الكردي

كالم األكثرين أو حنو ذلك، ألما أعلم بالنصوص وكالم  ويعترض عليهما بنص األم أ
)  الفاه إال ملوجب علمه من علمه وجهله من جهلهاألصحاب من املعترض عليهما، فلم خي

  ).٤/٣٢٤(وبنحوه قال ابن حجر يف الفتاوى  ١٩ص املدنية الفوائد  اه من
، قال ابن حجر  إذا اختلف الرافعي والنووي فمضى أن العمل بقول النووي: تنبيه

كالمهما على وإن اختلفا فما جزم به النووي مث ما جزم به الرافعي ما مل جيمع  : اهليتمي
   )١/٣٩(التحفة اه   أنه سهو
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  ٣١٥

إن الكتب املتقدمة على الشيخني ال يعتمد شيء (  : قال ابن حجر اهليتمي :ثان  تنبيه
. تحفةال اه من منها إال بعد مزيد الفحص والتحري حىت يغلب على الظن أنه املذهب

  ).٤/٣٢٤(وبنحوه يف الفتاوي ) ١/٣٩(
  :  ]أي مراحل املذهب  [ خامسها

  :قه استقر املذهب على الرجوع إىل مصدرين يف معتمده وحتقي
، حيث يصدر عنهما يف املذهب ومعتمده  إىل ابن حجر اهليتمي والرملي:  املصدرين أول

إال أن  . وغريها ٣٧عند املتأخرين كما قرره مجاعة ومنهم الكردي يف الفوائد املدنية ص 
  :ن ثالث حاالتما يكون يف كتب ابن حجر والرملي ال خيرج ع

أن يتفقا على املذهب يف كتبهما فاملذهب ما قرراه عند حمققي املتأخرين، وبه :  أوالها
  .قطع مجهورهم كما قال الكردي يف الفوائد

 جاملنها ياملنهاج، لكل منهما، فاملذهب على ما يف شرح يأن خيتلفا إال يف شرح:  وثانيها
ج ما اعتمده ابن حجر يف شرحه للمنهاج مع لكل، وذلك أن يعتمد الرملي يف شرح املنها

وجود خالف ما اعتمداه يف كتب أخرى هلما، وهذا هو الذي عليه حمققو املتأخرين كما 
  .قرره الكردي يف الفوائد املدنية

اق وال يف شرحي املنهاج فأن خيتلفا يف تقرير معتمد املذهب حبيث ال يكون و: وثالثها
  : رون على ثالث طرائقفهذه احلالة اختلف فيها املتأخ

اعتماد ما قرره ابن حجر وهي : أهل الشام واليمن وما وراء النهر  ةفطريق:  أما األوىل
، حكاه عنهم مجاعة، ومنهم الكردي  اهليتمي، واملعتمد من كتبه حتفة احملتاج شرح املنهاج

  .٣٧يف الفوائد املدنية ص  
قرره الرملي، واملعتمد من كتبه اية  وهي اعتماد ما: فطريقة أهل مصر :  وأما الثانية

  .٤١: ، حكاه عنهم مجاعة منهم الكردي يف الفوائد ص احملتاج شرح املنهاج
  :  وقد أخذت صفتني) احلجاز: (فطريقة أهل احلرمني: وأما الثالثة
فاعتماد ما قرره ابن حجر اهليتمي ، وهو األصل عندهم، كذا قرر الكردي :  أما األوىل
  .ومجاعة يف الفوائد،
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  ٣١٦

فحكاية ما يقرره ابن حجر والرملي دون اعتماد قول أحدمها، وجيوز أخذ :  وأما الثانية
  كذا قرره الكردي يف الفوائد . قول أحدمها

مشهور طريقة املتأخرين وعليها األكثر اعتماد قول الرملي وتقدميه على ابن حجر :  تنبيه
  .شياهليتمي ما مل حيكم بسهو الرملي من أصحاب احلوا

ما فات ابن حجر والرملي من مسائل فاملشهور وقطع به حمققو : املصدرين  ثاينو
  : أن املعتمد يكون وفق ما يلي -قاله الكردي يف الفوائد  -املتأخرين 

، واملقدم من كتبه شرح  يؤخذ مبا اختاره شيخ اإلسالم زكريا األنصاري رمحه اهللا :أوال
  .وما بعدها ٣٨: ص املدنية الفوائدانظر حه له البهجة الصغري، مث كتاب املنهج وشر

  هكتبيف طيب الشربيين ما اختاره اخل: ثانيا
ما اختاره أصحاب احلواشي على شروح املنهاج وغريها بشرط عدم خمالفة شرحي : ثالثا

، كذا قرره صاحب إعانة الطالبني، وكذا يف الفوائد املدنية  املنهاج البن حجر والرملي
  :ب يف التقدمي وهم على الترتي

أمحد بن قاسم العبادي املتوىف  :وثانيهم. هـ  ١٠٢٤علي الزيادي املتوىف سنة  :أوهلم 
 ١٠٨٧الشرباملسي املتوىف سنة   :ورابعهم. الشهاب عمرية :وثالثهم . هـ٩٩٤سنة 
 :وسابعهم. النشويري :وسادسهم. ١٠٤٤علي احلليب املتوىف سنة  :وخامسهم. هـ
  .  رمحهم اهللاينالعنا

، ٢٣٢:ص ي املتأخرين قاله يف الفوائدكذا ترتب السبعة أصحاب احلواشي عند حمقق
  .٤/١٩وكذا يف إعانة الطالبني 

جوز عامة املتأخرين ملن عنده قدرة على الترجيح الرجوع إىل ما قبل ابن حجر  : تنبيه
بق والرملي من االعتماد على الرافعي والنووي وأخذ معتمد املذهب منهما على ما س

  الشيخ األمسرياه كالم )  قرره مجاعة ومنهم صاحب الفوائد. تقريره
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  ٣١٧

  سلم تعليمي للمذهب الشافعي: املبحث الرابع 
  

يف هذا املبحث أريد أن أضع بني يدي القارئ الكرمي سلما تعليميا للمذهب الشافعي 
املذهب الفروع واألصول والقواعد وأزيد عليها سلما يف التعريف ب: بفروعه الثالثة 
خمتصر مث متوسط مث مبسوط وقد : كل ذلك بناء على ثالث مراحل  ، املسمى باملدخل

  أزيد على ثالث مراحل إذا اقتضى األمر ذلك 
  

  )املدخل ( سلم التعريف باملذهب  :الفرع األول 
ومبا ) مدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي ( رسالة شيخنا صاحل  األمسري : كتاب خمتصر 
خمتصر الفوائد ( نا غري مطبوعة فيكون الكتاب املختصر يف ذلك هو كتاب أن رسالة شخ

هـ  ١٣٣٥للشيخ علوي بن أمحد السقاف املكي ت ) املكية فيما حيتاجه طلبة الشافعية 
وقد طبعته دار البشائر ببريوت بتحقيق الدكتور يوسف املرعشلي أستاذ الفقه بكلية 

رى قدمية ضمن جمموعة سبعة كتب مفيدة وقد طبع طبعة أخ، الشريعة جامعة بريوت 
  للسيد السقاف طبعته مكتبة مصطفى البايب احلليب 

الفوائد املكية فيما حيتاجه طلبة (كتاب ، وهو أصل الكتاب السابق : كتاب متوسط 
هـ وقد طبعته  دار الفقيه  ١٣٣٥للشيخ علوي بن أمحد السقاف املكي ت ) الشافعية 

وللكتاب طبعة أخرى قدمية ضمن جمموعة . عد احلاملي حبضرموت بتحقيق محيد بن مس
  سبعة كتب مفيدة للسيد السقاف طبعته مكتبة مصطفى البايب احلليب 

للشيخ حممد بن سليمان الكردي طبع قدميا ) الفوائد املدنية ( كتاب  : كتاب مبسوط 
التجارية ضمن قرة العني بفتاوى علماء احلرمني يف هامش فتاوى الكردي طبعته املكتبة 

وقد مسعت أن بعض طلبة ، ويا حبذا لو يطبع طبعة جديدة مفردا حمققا ، الكربى مبصر 
  العلم يعملون على إخراجه فيسر اهللا هلم ذلك 

هناك كتب كثرية جدا يف التعريف باملذهب الشافعي إما يف اجلملة أو يف جماالت  :فائدة 
  :معينة ومنها 
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  ٣١٨

وع وهي مطبوعة مع اموع واموع قد مقدمة اإلمام النووي لكتابه ام - ١
 طبع عدة طبعات 

مقدمة اإلمام النووي لكتابه املنهاج مع شروحها خصوصا شرحي ابن حجر  - ٢
  واهليتمي 

سلم املتعلم احملتاج إىل معرفة رموز املنهاج للسيد أمحد مشيلة األهدل علق  - ٣
خبط اليد  عليها شيخ مشاخينا الشيخ  إمساعيل عثمان زين املكي وهي مكتوبة

 فيما يبدو وعندي منها نسخة مث وجدته مطبوعا طبعته دار الفكر
اإلمام الشافعي يف مذهبية القدمي واجلديد للدكتور أمحد عبد السالم  - ٤

هـ وليس على الكتاب الدار الطابعة وال بلد  ١٤٠٨اإلندونيسي طبع عام 
 الدويل النشر مع أن على الكتاب رقم اإليداع بدار الكتب وكذا الترقيم 

املذهب عند الشافعية للدكتور حممد إبراهيم علي أستاذ يف كلية الشريعة  - ٥
 جامعة أم القرى عندي منه نسخة مصورة 

املدخل إىل مذهب اإلمام الشافعي للدكتور يوسف عمر القوامسي طبعته دار  - ٦
 النفائس باألردن 

حزم  مصطلحات املذاهب األربعة ملرمي حممد صاحل الضفريي طبعته دار ابن - ٧
 ببريوت

املدخل إىل دراسة املذاهب األربعة للدكتور على مجعة حممد طبعته دار السالم  - ٨
 مبصر

مطلب اإليقاظ ببيان مصطلحات الشافعية لعبد اهللا بالفقيه طبعته دار العلم  - ٩
 والدعوة حبضموت 

وهناك كتب أخرى يف ذلك خمطوطة يراجع من أراد معرفتها مقدمة حتقيق  -١٠
 كية احلاملي للفوائد امل
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  سلم فروع املذهب :الفرع الثاين 
مي وقد طبع عدة كتاب منت سفينة النجاء للشيخ سامل بن مسري احلضر:  كتاب خمتصر

  :  طبعات وعليه شروح
نيل الرجاء بشرح سفينة النجاء للسيد أمحد بن عمر الشاطري طبعته دار املنهاج :  األول

  جبدة وطبعته أيضا دار التيسري بصنعاء 
من  حممد نووي بن عمر اجلاويللشيخ  شرح سفينة النجا يف كاشفة السجا : والثاين

  جاوة إندونيسيا عندي منه نسخة مصورة 
شجاع  لإلمام أيب كتاب منت الغاية والتقريب املشهور مبنت أيب شجاع:  ٢خمتصر  كتاب

  : وعليه شروح وحواش كثرية منها هـ  ٥٩٣أمحد بن احلسني األصفهاين ت 
  احلصين املسمى بكفاية األخيار  شرح التقي

  وشرح ابن القاسم الغزي وعليه حاشية للبيجوري 
  وشرح اخلطيب الشربيين وعليه حاشية للبجريمي 

كتاب املقدمة احلضرمية املسمى مبسائل التعليم لإلمام عبد اهللا بن عبد :  متوسط كتاب
  :هـ وعليه شروح وحواشي منها  ٩١٨الرمحن بافضل ت 

ابن حجر اهليتمي املسمى باملنهاج القومي وعليه حاشية للكردي مطبوعة طبعة شرح اإلمام 
  قدمية يف مكتبة احلليب وعليه أيضاحاشية للجرهزي طبعتها دار املنهاج جبدة

  وشرح الشيخ باعشن املسمى ببشرى الكرمي 
  وشرح شيخنا مصطفى البغا املسمى اهلدية املرضية 

 ٧٦٩الناسك لإلمام ابن النقيب املصري ت عمدة السالك وعدة :  ٢متوسط  كتاب
  :هـ وعليه شروح منها 

  الك بشرح عمدة السالك امل  اإلله ضياملسمى بفلبقاعي شرح ا
   املسالك شرح عمدة املسالك  رأنوااملسمى ب اويرلغموشرح ا

وعليها  هـ ٨٨٤ابن رسالن ت  منظومة الزبد ألمحد بن حسني:  ٣كتاب متوسط 
  : منها شروح 

  فتح الرمحن بشرح زبد ابن رسالن املسمى بشهاب الرملي ح الشر

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٣٢٠

   فتح املنان شرح زبدان رسالناملسمى باحلبشي اإليب وشرح 
كتاب منهج الطالب لشيخ اإلسالم زكريا األنصاري وهو اختصار  :كتاب مبسوط 

وذيب ملنهاج الطالبني للنووي مع زيادات واستدراكات  وعليه شرح لشيخ اإلسالم 
  ه امسه فتح الوهاب وعلى الشرح حاشية للبجريمي وأخرى لسليمان اجلمل  نفس

ب اكتاب منهاج الطالبني لإلمام النووي رمحه اهللا وهو اختصار لكت:  ٢كتاب مبسوط 
احملرر لإلمام الرافعي وهذا الكتاب مع شروحه وحواشيه هو عمدة املذهب لكنه آخر ما 

  : شروح وحواشي كثرية جدا جدا ومنها وعليه !!! أوهلا  سيدرس من املتون ولي
شرح اإلمام ابن حجر اهليتمي املسمى بتحفة احملتاج وعليه حاشية البن قاسم العبادي 

  وأخرى للشرواين 
، وشرح اإلمام الرملي املسمى بنهاية احملتاج وعليه حاشية للشرباملسي وأخرى للرشيدي 

  وعلى هذين الشرحني العمدة يف الغالب 
  احمللي وعليه حاشية  لقليويب وأخرى للشهاب  عمرية  وشرح اإلمام

  وشرح اخلطيب الشربيين املسمى مغين احملتاج 
ال غىن لطالب الفقه الشافعي يف الفروع عن كتب شيخ اإلسالم زكريا األنصاري : تتمة 

  : وأخص منها مع شرح املنهج 
أسىن املطالب شرح روض الطالب فما زال مشاخينا يوصون به وال  -

، وروض الطالب هو البن املقري اليمين ، تربون شافعيا من مل يقرأه يع
  وعلى األسىن  حاشية للرملي 

وعليه ، والبهجة هي منظومة البن الوردي ، وشرح البهجة الوردية  -
  حاشية للشربيين وأخرى البن القاسم 
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  سلم القواعد الفقهية :الفرع الثالث 

  
ة يف نظم القواعد الفقهية أليب بكر بن أيب القاسم كتاب الفرائد البهي ):٣٩(كتاب خمتصر 

بيتا نظم واختصر فيها األشباه والنظائر للسوطي وعليه  ٥٢٥هـ وهي  ١٠٣٥األهدل ت
شرح للجرهزي امسه املواهب السنية وعلى الشرح حاشية لشيخ مشاخينا املسند حممد 

  ياسني الفاداين 
ية وال أعلم خمتصرا أقل منه يف قواعد وهو يف احلقيقة كتاب متوسط يف القواعد الشافع

  الشافعية 
كتاب القواعد الفقهية لشيخ مشاخينا الشيخ عبد اهللا بن سعيد اللحجي  :كتاب متوسط 

األشباه والنظائر وقد شرح اجلرهزي ووقد مجعه من كتب املذهب يف القواعد وخصوصا 
  ذهب الشافعي كتبه الشيخ ليدرس يف املدرسة الصولتية مبكة املكرمة لطلبة امل

  كتاب األشباه والنظائر لإلمام السيوطي وعليه شروح  :كتاب مبسوط 
  :هناك كتب يف قواعد فقه الشافعية حيسن بالطالب أن يطالعها ومنها : تتمة  

كتاب األشباه والنظائر للسبكي وكتاب األشباه والنظائر البن الوكيل وكتاب املنثور يف 
  قواعد العز بن عبد السالم القواعد لإلمام الزركشي وكذا 

                                                
: واعلم أن الفقه أنواع : (  ١/٧١قواعده  قواعد الفقه من األمهية مبكان قال الزركشي يف مطلع  ٣٩
وهذا أنفعها وأعمها ، معرفة الضوابط اليت جتمع مجوعا والقواعد اليت ترد أصوال وفروعا : العاشر ... 

  اه)وأكملها وأمتها وبه يرتقي الفقيه إىل االستعداد ملراتب االجتهاد 
طالب يف الفقه التدرب يف مأخذ أهم امل: ( ١/٧٢وقال الغياثي كما يف مطلع قواعد الزركشي  

  اه ) الظنون يف جمال األحكام وهو الذي يسمى فقه النفس وهو أنفس صفات علماء الشريعة 
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  سلم أصول الفقه :الفرع الرابع 
  

  كتاب الورقات إلمام احلرمني وعليه شروح منها شرح اإلمام احمللي  :كتاب خمتصر 
كتاب لب األصول لشيخ اإلسالم زكريا األنصاري وهو اختصار جلمع  :كتاب متوسط 

  منها حاشية اجلوهري اجلوامع وعليه شرح لشيخ اإلسالم نفسه وعلى الشرح حواش
مجع اجلوامع لإلمام ابن السبكي وهو كتاب عظيم القدر اهتم به العلماء  :كتاب مبسوط 

وعليه شروح كثرية جدا ، كتاب  ةبالنظم والشرح واالختصار وقد  مجعه من أكثر من مائ
وأشهرها وأجلها شرح اإلمام اجلالل احمللي وعليه حاشية لإلمام العطار وأخرى لإلمام 

  البناين 
وعندما أقول مبسوط فأعين من املتون اليت تدرس ال أنه مبسوط مقارنة بغرية من 

  املبسوطات 
  :هناك كتب يف أصول فقه الشافعية كثرية جدا  :تتمة 

كالربهان إلمام احلرمني واملستصفى حلجة اإلسالم واحملصول لإلمام الرازي واإلحكام 
  إخل ... لإلمام اآلمدي 
ى الطالب الشافعي أال يغفل عن كتاب البحر احمليط لإلمام الزركشي وهو لكن ينبغي عل

  حبر كامسه فقد مجعه من أكثر من مئيت كتاب 
وينبغي على الطالب أن يبحث عن شيخ متأهل ليأخذ عنه تلك العلوم وهو الشأن يف كل 

ل النادر والعامل يف كل فن هو من معظم مسائل الفن يف ذهنه وال يغيب عنه إال القليعلم 
 : ٥٣- ٥٢/ ١يف املوافقات ويعلم مظان ذلك النادر لريجع إليه عند احلاجة قال الشاطيب 

إال ممن حتقق به وهذا واضح ىف نفسه وهو متفق عليه بني العقالء إذ ] العلم [ فال يؤخذ  (
أن يكون عارفا بأصوله وما ينبين عليه ذلك : من شروطهم يف العامل بأي علم اتفق 

ادرا على التعبري عن مقصوده فيه عارفا مبا يلزم عنه قائما على دفع الشبه العلم ق
 ...الواردة عليه فيه 

غري أنه ال يشترط السالمة عن اخلطأ البتة ألن فروع كل علم إذا انتشرت وانبىن بعضها 
خمتلفة يف العلم الواحد فأشكلت أو على بعض اشتبهت ورمبا تصور تفريعها على أصول 
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الرجوع إىل بعض األصول فأمهلها العامل من حيث خفيت عليه وهي يف نفس خفي فيها 
األمر على غري ذلك أو تعارضت وجوه الشبه فتشابه األمر فيذهب على العامل األرجح من 

 اه )  وجوه الترجيح وأشباه ذلك فال يقدح يف كونه عاملا
  

  رضي اهللا عنه ي إىل اإلمام سند الفقري يف الفقه الشافع :وأريد أن أختم هذا املبحث بذكر 
  :حيث أروي الفقه الشافعي من طرق 

عن شيخنا الفقيه شيخ الشافعية يف مكة املكرمة أمحد بن جابر جربان رمحه اهللا  منها - 
حممد الزواك وغريمها من  عن شيخه إبراهيم بن أمحد املعلم الشويش وشيخه حسني بن

  بأسانيدهم  مشاخيه
  :هللا بذلك نظما ونثرا وأكتفي بذكر النظم هنا قال رمحه اهللا وقد أجازين شيخنا رمحه ا

  أخربين بالفقه شيخي املعترب         أعين املعلم الشويش املشتهر 
  عن الفقيه حسن بن فائز            جمد الضحي ذي الفضل واجلوائز

  عن شيخه قطب الزمن األهدل     حممد بن أمحد املبجل 
  شيخي احلسني العامل الدراك          وأرويه عن الزواك) حاء ( 

  وجنل عامر مع املعوضة             عن شيخنا الزواك ذي املهابة 
  وعابد الرمحن أعين ابن حسن      يرويه عن والده بال وسن  

  عن اإلمام العامل الرباين            حممد بن عابد الرمحن 
  اليمن وكلهم يرويه عن قطب الزمن     حممد بن أمحد فخر 

  عن عمه حسن بن عبد الباري     عن شيخه البدر املنري الساري 
  جنل سليمان السري املسند        مفيت زبيد ركنها املشيد 
  يرويه عن والده اجلليل            عن الصفي أمحد املقبول 

  عن شيخه حيي الشهري بن عمر   اجلهبذ املشهور يف علم األثر 
  عن يوسف له به فالح         فعن أيب بكر هو البطاح  

  عن طاهر بن أمحد األنباري      عن ابن ديبع الفىت املدرار 
  عن ابن مجعان فنجل الشرجي   عن اإلمام اجلزري امللتجي 
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  عن شيخه الربهان إبراهيما       عن ابن العطار فكن عليما
  عن اإلمام النووي احملقق         ملذهب اإلمام واملدقق 

  إلمام سالر فعن      جنل الصالح فأبيه املؤمتن يروي عن ا
  فابن أيب عصرون مث الفارقي      فعن أيب إسحاق خري سابق 

  فعن أيب الطيب أعين الطربي     عن شيخه املاسرخسي األجدر 
  عن اإلمام املروزي املشتهر       فابن سريج تلوه على األثر 

  ن سليمان الرفيع عن شيخه عثمان تلميذ الربيع    عن الربيع ب
  عن صاحب املذهب أعين الشافعي   إمام عصره بال منازع 

  عن نافع أكرم به من قارة     عن مالك إمام دار اهلجرة        
  عن الصحايب ابن الصحايب املعترب    العامل اجلليل أعين  ابن عمر 
  عن النيب اهلامشي اهلادي              الطيب األسباط واألجداد 

  عليه اهللا دوما أبدا             وآله ومن م قد اقتدى صلى 
  مث على األصحاب مجعا مع سالم    واحلمد هللا بدأ مع ختام 

  وقد أجزت كل من قد حضرا       يف دارنا بكل ما قد سطرا 
  يف كل ما جتوز يل روايته            وكل ما تصح يل روايته 

  )  ٤٠( من أويل الصالح  افعيأخص منهم عابد الفتاح            الي
  كتبه الفقري إىل عفو الرمحن أمحد جابر جربان عفا اهللا عنه وغفر لوالديه آمني

  
عن شيخنا السيد علي بن عبد اهللا األهدل نزيل مكة عن شيخه عبد  ومنها -

 اهللا بن سعيد اللحجي بسنده 
 : اهللا  رمحهقال شيخنا 

  لحج خري موطن أخربين بالفقه فخر اليمن       نسبته ل
  حبر اهلدى جنل سعيد املعتلي     عن شيخه الوجيه نسل األهدل 

                                                
  ويتجاوز عنا هذا من حسن ظن الشيخ فاهللا يغفر لنا   ٤٠
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وقال شيخنا العالمة سيدي عبد اهللا بن سعيد حممد عبادي : قال شيخنا علي األهدل 
  :هـ ر محه اهللا  ٢٦/٥/١٤١٠اللحجي املتوىف يف 

  أخربين بالفقه شيخنا الوجيه       عن شيخه حممد جنل الوجيه
  البدر اإلمام املعتلي      حممد بن أمحد األهدل عن شيخه 

قال سيدي اجلد عبد الرمحن بن حممد األهدل مؤلف : وقال شيخنا علي األهدل 
  :هـ رمحه اهللا  ١٣٧٢كتاب اإلعراب عن فن اإلعراب املتوىف سنة 

  أخربين بالفقه شيخي املعتلي       حممد بن الوجيه األهديل
  حممد امحد جنل عبد الباري      عن شيخه بدر األنام الساري

وقال والده السيد حممد بن عبد الرمحن حسن عبد الباري األهدل مؤلف وبل الغمام 
  :هـ  ١٣٥٢املتوىف سنة 

  أخربين بالفقه شيخي املعتلي        حممد بن أمحد بن األهديل
  عن شيخه احلرب ابن عبد الباري     عن الوجيه العامل املختار

  يد النبيل             عن أمحد ذي النسب األصيل عن النفيس الس
  عن شيخه اإلمام حيي بن عمر      احلافظ املشهور يف علم األثر 
  مث أبو بكر هو البطاح               عن يوسف عن طاهر ياصاح

  عن ابن ديبع عن ابن الشرجي      عن شيخه ابن اجلزري امللتجي 
  عن النواوي اإلمام املدرار عن شيخه الربهان فابن العطار      

  مؤلف املنهاج ذي الفضائل         عليه رمحه اإلله الكامل 
  عن شيخه سالر عن جنل الصالح    عن والد له به حاز الفالح 
  عن ابن أيب  عصرون ذاك املوصلي    عن اإلمام الفارقي املعتلي 
  يروي عن الشيخ أيب إسحاق         عن طاهر يتلوه يف اللحاق 
  فاملاسرخسي راويا للمروزي         فابن سريج للعلوم يعتزي 
  عن شيخه عثمان فالربيع            عن اإلمام مرجع اجلميع 

  عن مالك عن نافع فابن عمر        عن النيب املصطفى خري  البشر 
  صلى عليه اهللا ما أنابا               عبد إىل خالقه فتابا 
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  ٣٢٦

  وكل عبد خملص أواب         وآله األطهار واألصحاب   
وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت األنبياء 

  واملرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني 
    

  عبد الفتاح بن صاحل قديش اليافعي
  صنعاء –اليمن 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٣٢٧

  
  قائمة املراجع

  -دار البشائر  -أثر احلديث الشريف يف اختالف الفقهاء حملمد عوامة 
  ١٤٠٤األوىل  –القاهرة  –دار احلديث  -اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم 

  ١٤٠٤األوىل  –دار الكتاب العريب  - آلمديل األحكام يف أصول حكاماإل
  مؤسسة قرطبة  -  بن مفلحالاآلداب الشرعية 

  ١٤٠٧األوىل  –مكتبة العلوم واحلكم  - بن الصالحالأدب املفيت واملستفيت 
  دار املنهاج  -األذكار للنووي 
  دار الفكر   -لشوكاينلإرشاد الفحول 

  دار الكتاب اإلسالمي -أسىن املطالب لزكريا األنصاري 
  دار الفكر بريوت  - ابن شطا   إعانة الطالبني
  دار اجليل  -البن القيم  إعالم املوقعني

  . الطبعة الرابعة عشرة  -دار العلم للماليني بريوت  -ري الدين الزركلي خل األعالم
  دار إحياء التراث العريب -  اإلنصاف للمرداوي

  مصر - املكتبة التجارية الكربى  -للشاطيب  االعتصام
  دار الكتاب اإلسالمي - البن جنيم البحر الرائق
  دار الكتيب  - للزكشي  طيالبحر احمل

  .بريوت مكتبة املعارف - بن كثريال البداية والنهاية
  دار املعرفة - للشوكاين  ع  البدر الطال
   ١٤١٨الرابعة  –دار الوفاء  - مام احلرمني اجلويينإل الربهان

  دار إحياء التراث العريب - للخادمي  بريقة حممودية
  دار الفكر -تاريخ ابن خلدون 

  دار الكتب العلمية -تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
  دار الفكر - تاريخ دمش البن عساكر 

  دار إحياء التراث العريب -بن حجر اهليتمي ال حتفة احملتاج 
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  ٣٢٨

  مكتبة الرياض احلديثة ٠لسيوطي ل شرح تقريب النووي تدريب الرواي
  مكتبة احلياة  - لقاضي عياض  ل ترتيب املدارك

  تعليق  أيب غدة على املقدمة احلديثية إلعالء السنن 
  ١٣٧٢الثانية  –دار الشعب  -تفسري القرطيب 
  دار الكتب العلمية  -البن أمري احلاج  التقرير والتحبري

  ١٣٨٧ -باملغرب  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية -بن عبد الرب ال التمهيد
  الطبعة املنريية  - للنووي  ذيب األمساء واللغات

  عامل الكتب  -مد حسني املالكي حمل لفروقذيب ا
  مؤسسة الرسالة بريوت - لمزي ل  ذيب الكمال
  دار إحياء التراث العريب - ح للترمذياجلامع الصحي

  بريوت -دار الكتب العلمية  -جامع بيان العلم البن عبد الرب 
  مكتبة املعارف–اجلامع آلداب الراوي  للخطيب 

  دار إحياء التراث العريب -اجلرح والتعديل البن أيب حامت 
  نور املكتبات   - جياد املسلسالت للسيوطي  

  دار الكتاب اإلسالمي  -لبحر الرائق على اابن عابدين   ةحاشي
  ١٣٨٦الثانية  – دار الكتب العلمية - ابن عابدين على الدر املختار  ةحاشي

  دار الفكر - حاشية ابن القاسم على التحفة 
  دار الفكر العريب - حاشية البجريمي على شرح املنهج 

  دار إحياء التراث العريب  -على  التحفة الشرواين  ةحاشي
  دار املعارف مبصر - على الشرح الصغري اوي حاشية الص

  ١٣١٨الثالثة  –بايب احللي  –حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح 
   دار إحياء الكتب العربية - على املنهاج على شرح احملليوعمرية قليويب  ةحاشي

  دار الكتب العلمية  -لسيوطي لفتاوي ا احلاوي
  القاهرة  -ار الكتب احلديثة د - لويل اهللا الدهلوي اهللا البالغة  حجة

  ١٤٠٥الرابعة  –دار الكتاب العريب  - احللية أليب نعيم 
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  .، األوىل١٤١٠- مكتبة الرشد الرياض  -بن امللقن األنصاريالخالصة البدر املنري 
  دار إحياء الكتب العربية  -درر احلكام ملنال خسرو 

  حتقيق ابن قاسم  - الدرر السنية يف األجوبة النجدية  
   املكتبة األزهرية للتراث -  بن قتيبةالالرد على اجلهمية واملشبهة االختالف يف اللفظ و

  دار الكتب العلمية  -  لسيوطيلالرد على من أخلد إىل األرض 
  الرسائله الشخصية حملمد ابن عبد الوهاب مجع ابن قاسم ضمن جمموعة مؤلفاته

  ن قاسم البن تيمية ضمن جمموع الفتاوي مجع اب رفع املالم 
  دار إحياء التراث العريب - روح املعاين لآللوسي 

  جامعة اإلمام حممد بن سعود بالرياض -بن قدامة الروضة الناظر 
  ١٤١٤ - مكتبة دار الباز مكة املكرمة -السنن الكربى  البيهقي 

  ١٤١٣التاسعة  – مؤسسة الرسالة بريوت -  الذهيبسري أعالم النبالء 
  الكتب العلمية دار -شرح احلصطفي طبعة 

  دار الفكر - شرح اخلرشي على خليل 
  دار الفكر– شرح العراقي على ألفيته

   ، األوىل١٤١٣نب تيمية ، مكتبة العبيكان الرياض،لشرح العمدة يف الفقه 
  مطبعة السنة احملمدية - لفتوحيبن النجار شرح الكوكب املنري ال

  الكتب العلميةدار  - اجلوامع حباشية العطار احمللي على مجع شرح
  بريوت دار إحياء التراث العريب-  شرح النووي  على مسلم 

  على رياض الصاحلني بن عالّن الصديقي شرح 
  دار اجليل - شرح جملة األحكام لعلي حيدر 

  .صحيح مسلم، دار إحياء التراث العريب بريوت
  ١٣٩٧الثالثة  –املكتب اإلسالمي  –بن محدان ال واملستفيتاملفيت الفتوى وصفة 

  .، الثانية١٣٩٩صفوة الصفوة ، عبد الرمحن بن اجلوزي، دار املعرفة بريوت،
  ١٩٩٢الثانية  اجليزةهجر للطباعة والنشر والتوزيع دار للسبكي  طبقات الشافعية الكربى

  دار صادر - الطبقات الكربى البن سعد 
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  ٣٣٠

  دار إحياء التراث العريب - عمدة القاري للبدر العيين 
  دار اجليل  - بن العريبالاصم العواصم من القو

  مؤسسة قرطبة -غذاء األلباب للسفاريين 
  دار املعرفة  - العقود الدريةاملسماة بابن عابدين فتاوى 

  دار املعارف - فتاوي التقي السبكي 
  املكتبة اإلسالمية  -فتاوى الرملي 

  املكتبة اإلسالمية -  الفتاوي الكربى البن حجر اهليتمي
  ١٣٧٩بريوت  دار املعرفة -  حجر الباري البن فتح

  دار املعرفة -لعليش   فتح العلي املالك
  دار الفكر -فتح القدير للكمال ابن اهلمام 

   على األربعني النووية يابن حجر اهليتمالفتح املبني شرح 
  عامل الكتب  - بن مفلحالفروع ال
  عامل الكتب - لقرايف ل الفروق

  وزارة األوقاف الكويت  - بكر اجلصاص أليب األصولالفصول يف 
  مصطفى بايب احلليب  -للكردي  املدنية الفوائد 

  دار الفقيه  –الفوائد املكية فيما حيتاجه طلبة الشافعية للسقاف 
 إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية كراتشي – لكريانويل فقهال علوميف  فوائد

  ١٤١٥ دار الفكر - وياللنفر يناالفواكه الدو
  دار املعرفة بريوت - لمناوي لالقدير   فيض
   ملعلميالعبد الرمحن إىل تصحيح العقائد  القائد

   املكتبة األزهرية للتراث – قمع أهل الزيغ  واإلحلاد حملمد خضر الشنقيطي
  دار الكتب العلمية  -بن عبد السالم  لعزل األحكام  قواعد 

   ١٤١٣ – دار الكتب العلمية - اجي خليفة حلكشف الظنون 
  دار األنصار –تباع مذاهب األئمة حملمد احلامد لزوم ا

  األوىل  – دار صادر بريوت -لسان العرب البن منظور 
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  ١٤٠٦الثالثة  –بريوت  مؤسسة األعلمي للمطبوعات -البن حجر  لسان امليزان
  اإلسالميجملة امع الفقهي 

  دار الريان للتراث - لهيثمي الزوائد لجممع 
  دار عامل الكتب  - ابن تيمية جمموع الفتاوى 

  املطبعة املنريية -اموع لإلمام النووي 
  دار الفكر –احملدث الفاصل للرامهرمزي 

   ١٤١٣األوىل  –دار الكتب العلمية  - للغزايل املستصفى
 مؤسسة قرطبة - مسند أمحد 

  املدينة - مركز خدمة السنة والسرية النبوية  - احلارث بن أيب أسامة  مسند
    الناشر املدين  -ة مسودة آل تيمي

  املكتب اإلسالمي  -مطالب أويل النهى للرحيباين 
  ١٤١٥ -دار احلرمني  –طرباين للاألوسط املعجم 

  دار الكتب العلمية- معرفة علوم احلديث للحاكم 
  دار البشائر -  لسبكيل معىن قول اإلمام املطليب إذا صح احلديث فهو مذهيب

  العلمية بريوت دار الكتب - مغين احملتاج للشربيين
  دار إحياء التراث العريب - البن قدامة املغين 

  .، الثانية١٤٠٥لزركشي، وزارة األوقاف الكويت، لاملنثور يف القواعد
  دار املعرفة -املوافقات للشاطيب  

  ١٣٩٢ –دار الفكر بريوت  -  للحطاب مواهب اجلليل
  األوىل، ١٩٩٥لذهيب، دار الكتب العلمية بريوت، لميزان اإلعتدال 

  دار الكتب العلمية  -امليزان الكربى للشعراين 
   ١٣٥٧ – صرمب دار احلديث - للزيلعي  نصب الراية
  دار  الفكر  -للرملي  اية احملتاج

  دار اخلري  -للشوكاين نيل األوطار  
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  الفهرس

  ١٠  ....................................  العمراين إمساعيل بن حممد القاضي الشيخ فضيلة تقدمي

  ١٢  ..............................  األهدل مقبويل حممد بن حسن الدكتور األستاذ فضيلة تقدمي

  ١٤  .......................................................................  لكتابا يدي بني

  ١٤  ......................................................................  يتبع أن أحق احلق

  ٢٢  ................................................................................  املقدمة

  ٢٢  ....................................................................  البحث  موضوع

  ٢٢  ..............................................................  املوضوع اختيار أسباب

  ٢٤  ........................................................................  البحث منهج
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  ٣٦  ..............................................  تهدينا وطبقات االجتهاد:  األول الفصل

  ٣٦  ...................................................  املستقل اتهد  مرتبة:  األول املبحث

  ٣٦  ....................................  املستقل اتهد وتعريف االجتهاد معىن:  األول الفرع

  ٣٨  ....................................................  املستقل اتهد شروط:  الثاين الفرع

  ٣٨  ...................................................  : الشافعي اإلمام عند االجتهاد شروط

  ٣٨  ...................................................... : أمحد اإلمام عند اداالجته شروط

  ٣٩  .............................................: اتهدين األئمة بعض عند االجتهاد شروط

  ٤٠  ................................................  (  ) : األصول أئمة وضعها اليت الشروط

  ٤١  .........................................  : القرآن من األحكام بأدلة إملامه:  األول الشرط

  ٤٢  ............................................:السنة من األحكام بأدلة إملامه:  الثاين الشرط

  ٤٣  ...........................  : اخلالف ومسائل اإلمجاع مسائل على اطالعه:  الثالث الشرط

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

  ٤٣  .................................  :واالستدالل العقلي النظر كيفية معرفة:  اخلامس الشرط

  ٤٤  ................................................  : العربية باللغة معرفته:  السادس الشرط

  ٤٥  ......................  : ذلك وحنو واخلاص والعام واملنسوخ اسخالن معرفة:  السابع الشرط

  ٤٥  ..........................  :  الرواة وحال احلديث بأصول يتعلق ما معرفة:   الثامن الشرط

  ٤٥  .........................................................  : ةالعدال شرط:  التاسع الشرط

  ٤٦  ..................................................................  :  فيها خمتلف شروط

  ٤٦  ...............................................................  : الدين أصول معرفة- ١
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  ٣٣٤

  ٤٧  ...............................................................  :  الفقه ريعتفا معرفة- ٢

  ٤٧  .................................................................. :  احلساب معرفة- ٣

  ٤٧  ......................................................  : الشروط تلك يف املطلوب املقدار

  ٤٩  ................................................  االستقاليل االجتهاد جتزؤ:  الثالث الفرع

  ٤٩  .......................................................  : االجتهاد جتزؤ من منع من حجة

  ٥٠  ........................................  : مامعرفته املهم من بالتجزؤ القائلني عند مسألتان

  ٥٠  .....................................  :؟ املسائل أم األبواب يف يكون التجزؤ هل:   األوىل

  ٥٠  ....................  : نفسه اتهد شروط ال االجتهاد إيقاع شروط هو يتجزأ الذي: الثانية

  ٥٣  ...............................................  املستقل غري اتهد مراتب:  الثاين املبحث

  ٥٣  ................................................  اإلمجال على املراتب ذكر:  األول الفرع

  ٥٥  .......................................................  احلنفية عند املراتب:  الثاين الفرع

  ٦٠  ..................................................... املالكية عند املراتب:  الثالث الفرع

  ٦٣  ......................................................لشافعيةا عند املراتب: الرابع الفرع

  ٦٧  ....................................................  احلنابلة عند املراتب:  اخلامس الفرع

  ٦٩  ....................................................................  : املراتب تلك جتزؤ

  ٧٠  ..................................................  اتهد من العصر خلو:  الثالث املبحث

  ٧٠  .................................................  ذلك يف احلنفية أقوال من:  األول الفرع

  ٧٤  ..................................................  ذلك يف املالكية أقوال من: الثاين الفرع

  ٧٧  ..............................................ذلك يف الشافعية أقوال من:  الثالث  الفرع
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  ٨٤  ................................................  ذلك يف احلنابلة أقوال من: الرابع  الفرع

  ٨٧  ........................................  اهلني باألمر ليس االجتهاد حتصيل:  الرابع املبحث

  ٩١  ..............................................................  !: دقيقة ذو اجتهاد:  تتمة

  ٩٢  ...........................  : وهو الطريف املسلسل األثر ذا ثاملبح هذا أختم أن وأحب

  ٩٥  .............................................  ؟ مغلق االجتهاد باب هل:  اخلامس املبحث

  ١٠٠  .....................................................  والتقليد التمذهب:  الثاين الفصل

  ١٠٠  ................................  اتهد لغري والتقليد التمذهب مشروعية: األول املبحث

  ١٠٠  ...............................................  ذلك يف احلنفية أقوال من:  األول الفرع

  ١٠٢  ................................................  ذلك يف املالكية أقوال من: الثاين الفرع

  ١٠٣  ............................................ ذلك يف الشافعية أقوال من:  الثالث الفرع

  ١٠٦  ...............................................  ذلك يف احلنابلة الأقو من: الرابع الفرع

  ١٠٨  .........................................................  االتباع مرتبة:  اخلامس الفرع

  ١١٠  ...................  متمذهبون الزمان مر على والقادة واملصلحون األئمة:  السادس الفرع

  ١١٣  ......................  عنها واجلواب والتمذهب التقليد على االعتراضات:  الثاين املبحث

  ١١٣  ...........  : ) األئمة كالم وليس والسنة الكتاب هو الدليل أن(  اعتراض:  األول الفرع

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

  ١١٤  ..................  : قصور هفي فقط والسنة الكتاب هو الدليل بأن القول أن: الثاين الوجه

  ١١٤  ................  : االصطالحي باملعىن أحكام فيها ليس والسنة الكتاب أن:  الثالث الوجه

  ١١٥  ........................  : مقربون بل سنةوال للكتاب قسيما ليسوا األئمة:  الرابع الوجه
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  ٣٣٦

  ١١٨  .................................... ) احلديث ظاهر اإلمام ترك(  اعتراض: الثاين الفرع

  ١١٨  ...............................................  : ما حديث ظاهر اإلمام ترك أسباب من

  ١٢٣  ...............................  ) مذهيب فهو احلديث صح إذا(  اعتراض:  الثالث الفرع

  ١٢٣  .......................................  اإلمام ملذهب احلديث ظاهر نسبة:  األوىل املسألة

  ١٢٥  ............................................  : ذلك يف احلنفية أقوال من:  األول املطلب

  ١٢٥  .............................................  : ذلك يف املالكية أقوال من: الثاين املطلب

  ١٢٦  ..........................................  : ذلك يف  الشافعية أقوال من: ثالثال املطلب

  ١٢٨  ...........................................  : ذلك يف احلنابلة أقوال من: الرابع  املطلب

  ١٢٨  .........................  : املذهب خيالف حديث لظاهر مذهبه املقلد ترك:  الثانية املسألة

  ١٢٩  ............................................  :  ذلك يف احلنفية أقوال من: األول املطلب

  ١٢٩  ............................................  : ذلك يف الشافعية أقوال من: الثاين املطلب

  ١٣١  .....................................  : مآخذ اهللا رمحه الدين تقي اإلمام كالم على ولكن

  ١٣٤  ............................................  :ذلك يف احلنابلة أقوال من: الثالث املطلب

  ١٣٥  .............................................  ) شر االختالف(  اعتراض:  الرابع الفرع

  ١٣٥  .....................................................  : االختالف أنواع:  األول الوجه

  ١٤٠  ..............................................  : داحملمو االختالف أسباب:  الثاين الوجه

  ١٤٢  .............................................  : والترجيح الراجح مسألة:  الثالث الوجه

  ١٤٦  ..........................................  ) املذهبية العصبية(  اعتراض:  اخلامس الفرع

  ١٤٦  ...........................  : مرن فضفاض مصطلح التعصب مصطلح أن:  األول الوجه
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  ٣٣٧

  ١٤٧  .....................  املذموم مبعناه التعصب وبني التمذهب بني تالزم ال أنه:  الثاين الوجه

  ١٤٨  ......................................  : للتعصب خاطئا تصورا هناك أن:  الثالث الوجه

  ١٥٠  .................................  : املذهيب والتعصب التمذهب بشأن الفقهي امع قرار

  ١٥٣  ............................  ) املعاصرة واملستجدات النوازل(  اعتراض:  السادس الفرع

  ١٥٣  .........................  ؟ وغريها النوازل يف يفيت أن له حيق الذي هو من:  األول الوجه

  ١٥٩  .........................................................: التخصصات مراعاة رةضرو

  ١٦٠  ................................  : ؟ والنوازل املستجدات عند العمل ماهو:  الثاين الوجه

  ١٦١  ........................................................................  : مهم اقتراح

  ١٦٢  .................................  : الواقع فقه:  هي األوىل:  مسألتان فيه:  الثالث الوجه

  ١٦٢  .............................................  : وتقريبه الفقه صياغة إعادة:  هي والثانية

  ١٦٣  ....................................................  مذهب لزوم حكم: الثالث املبحث

  ١٦٣  ...............................................  ذلك يف احلنفية أقوال من:  األول الفرع

  ١٦٦  ...............................................  ذلك يف املالكية أقوال من:  الثاين الفرع

  ١٦٨  ............................................ ذلك يف الشافعية أقوال من:  الثالث الفرع

  ١٧٢  ..............................................  ذلك يف احلنابلة أقوال من:  الرابع الفرع

  ١٧٦  ............................................  املذاهب أرجح عن البحث:  اخلامس الفرع

  ١٧٩  ...............................................  مذهبه عن املرء خروج:   الرابع املبحث

  ١٧٩  ...........................................  كليا آخر مذهب إىل الاالنتق:  األول الفرع

  ١٨٣  ..........................................  جزئيا آخر مذهب إىل االنتقال:  الثاين الفرع
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  ٣٣٨

  ١٨٥  ............................................  : ذلك يف احلنفية أقوال من:  األوىل املسألة

  ١٨٨  ............................................  : ذلك يف املالكية أقوال من:  الثانية املسألة

  ١٩١  ............................................  :ذلك يف الشافعية أقوال من:  الثالثة املسألة

  ٢٠١  ............................................  :ذلك يف احلنابلة أقوال من:  الرابعة املسألة

  ٢٠٤  ...............  : الرخص تتبع بشأن اإلسالمي املؤمتر ملنظمة التابع الفقهي امع قرار نص

  ٢٠٧  ..........................  مذهبه عن املرء خروج من املانعني منع يف العلة:  الثالث الفرع

  ٢١٠  ...........................................  األربعة املذاهب عن اخلروج:  الثالث الفصل

  ٢١٠  .................................................  : حالتان األربعة املذاهب عن للخروج

  ٢١٠  ................  االجتهاد أئمة من أحد به يقل مل قول إىل اخلروج يكون أن:  األوىل احلالة

  ٢١٠  ...................  : االجتهاد أئمة بعض به قال قول إىل اخلروج يكون أن: الثانية واحلالة

  ٢١٢  .................................  اخلروج جواز عدم على االتفاق حكاية:  األول املبحث

  ٢١٤  ......................  األربعة املذاهب عن اخلروج يف احلنفية أقوال بعض:  الثاين املبحث

  ٢١٥  .....................  األربعة املذاهب عن اخلروج يف املالكية أقوال بعض:  الثالث املبحث

  ٢١٧  ....................  األربعة املذاهب عن اخلروج يف الشافعية أقوال بعض:  عالراب املبحث

  ٢٢٢  ....................  األربعة املذاهب عن اخلروج يف احلنابلة أقوال بعض:  اخلامس املبحث

  ٢٢٥  .................................................  القولني بني التوفيق:  السادس حثاملب

  ٢٢٦  ...................................  الظاهرية مذهب اعتبار عدم أسباب:  السابع املبحث

  ٢٢٧  ..........................................  ؟ معترب الظاهرية خالف هل:  الرابع  الفصل

  ٢٢٨  .............................................  ذلك يف احلنفية أقوال  من:  األول املبحث
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  ٣٣٩

  ٢٢٩  ..............................................  ذلك يف املالكية أقوال من:  الثاين املبحث

  ٢٣٠  ...........................................  ذلك يف الشافعية أقوال من:  الثالث املبحث

  ٢٣٦  .............................................  ذلك يف احلنابلة أقوال من:  الرابع املبحث

  ٢٣٨  ..................................  الظاهرية خبالف يعتد من أقوال بعض: امساخل املبحث

  ٢٤٢  .................................  : بالظاهرية االعتداد مسألة يف الشوكاين كالم وخالصة

  ٢٤٤  ...............................  الظاهرية مبذهب تداداالع عدم أسباب:  السادس املبحث

  ٢٤٥  ..........................................................................  : نظر لفت

  ٢٤٦  .............................................  الضعيف باحلديث العمل:  اخلامس الفصل

  ٢٤٨  ...................................  الفضائل يف الضعيف باحلديث العمل:  األول املبحث

  ٢٤٨  .................  الفضائل يف الضعيف باحلديث العمل على االتفاق حكاية:  األول الفرع

  ٢٥٠  ..........................................  ذلك يف احلديث أهل أقوال من:  الثاين الفرع

  ٢٥٦  ...........................................  ذلك يف الفقه أهل أقوال من:  الثالث الفرع

  ٢٥٦  ......................................................  احلنفية أقوال من:  األول املطلب

  ٢٥٧  .....................................................  املالكية أقوال من:   الثاين املطلب

  ٢٥٨  ..................................................  الشافعية أقوال من:   الثالث املطلب

  ٢٥٩  .....................................................  احلنابلة أقوال من:  الرابع املطلب

  ٢٦١  ..........................................................................  : مهم تنبيه

  ٢٦٥  ...........................  الضعيف باحلديث والكراهة االستحباب ثبوت:  الرابع الفرع

  ٢٦٥  ..............................................  ذلك يف العلم أهل أقوال:  األول املطلب
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  ٢٧٥  ..........  الفقهاء عند الضعيف باحلديث والكراهة االستحباب ثبوت أمثلة:  الثاين املطلب

  ٢٧٥  ................................................  احلنفية عند األمثلة من:  األوىل  املسألة

  ٢٧٥  .....................................: الوضوء يف األعضاء غسل عند الوارد الذكر - ١

  ٢٧٥  ..................................................: الوضوء بعد القدر سورة قراءة - ٢

  ٢٧٦  ..........................................................  : اجلمعة يوم األظافر قلم- ٤

  ٢٧٦  ...............................................................  : وأدامها اهللا أقامها- ٥

  ٢٧٧  ...............................................  : املالكية عند األمثلة من:  الثانية املسألة

  ٢٧٧  ........................................  : بال ذي بأمر البدء عند واحلمدلة البسملة- ١

  ٢٧٧  ...............................................................  : العيد ليليت إحياء - ٢

  ٢٧٧  ..............................................  : الشافعية عند األمثلة من:  الثالثة املسألة

  ٢٧٧  .................................................. : السترة بدل املصلي إمام اخلط - ١

  ٢٧٧  ..........................  : الصالة قامت قد املقيم قول عند وأدامها اهللا أقامها قول - ٢

  ٢٧٨  ..............................................................  :  العيد ليليت إحياء - ٣

  ٢٧٩  ...........................................  : الوضوء يف األعضاء غسل عند الدعاء - ٤

  ٢٧٩  ..............................................................  : رجب شهر صوم - ٥

  ٢٧٩  ..........................................................  : الطواف أثناء األذكار - ٦

  ٢٨٠  .........................................................  : الكعبة يف امللتزم التزام - ٧

  ٢٨١  .............................................  : احلنابلة عند األمثلة من:   الرابعة املسألة

  ٢٨١  ..............................................................  : املاء على التسحر - ١
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  ٣٤١

  ٢٨١  ................................................................  : العيد ليلة إحياء - ٢

  ٢٨٢  ...............................................  : الوضوء أعضاء غسل عند األذكار- ٣

  ٢٨٢  ............................................................  : التسبيح صالة جواز- ٤

  ٢٨٢  ...........................................................  : الوضوء على التسمية- ٦

  ٢٨٤  ....................................  األحكام يف يفالضع باحلديث العمل:  الثاين املبحث

  ٢٨٤  ....................................  بالقبول األمة تلقته إذا أو غريه الباب يف يوجد مل إذا

  ٢٩٢  ............  الضعيف باحلديث واالحتجاح والرواية للعمل أخرى جماالت:  الثالث املبحث

  ٢٩٢  .............................................  : واألشخاص والقابائل البلدان مناقب- ١

  ٢٩٢  ...........................................................:  والترهيب الترغيب -  ٢

  ٢٩٢  ...............................................  : والتفسري والتاريخ والسري املغازي - ٣

  ٢٩٣  ................................................: ذلك وحنو الروايات بني الترجيح-  ٤

  ٢٩٤  ......................................  الضعيف باحلديث لعملا شروط:   الرابع املبحث

  ٢٩٧  ......................................  بالتمذهب صلة ذات متفرقات:   السادس الفصل

  ٢٩٧  ...................................................  واحلديث الفقه بني:   األول املبحث

  ٢٩٩  .....................................................  احلديث مثرة الفقه:  األول الفرع

  ٣٠٢  .................................................  احلديث فقه معرفة أمهية:  الثاين الفرع

  ٣٠٥  .....................................................................  :  لثالثا الفرع

  ٣٠٥  .........................................  () الزلل يف سببا يكون قد فقه غري من احلديث

  ٣٠٩  .................................................  معصارة علمية فوضى:   الثاين املبحث
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  ٣٤٢

  ٣١٠  ................................ : الزمان هذا يف الفقه جمال يف العلمية الفوضى صور من

  ٣١٣  .............................  الشافعي املذهب يف املعتمد إىل تصل كيف:  الثالث املبحث

  ٣١٧  ........................................ الشافعي للمذهب تعليمي سلم:  الرابع املبحث

  ٣١٧  .......................................  ) املدخل(  باملذهب التعريف سلم:  األول الفرع

  ٣١٩  .....................................................  املذهب فروع سلم:  الثاين الفرع

  ٣٢١  ..................................................  الفقهية القواعد سلم:  الثالث الفرع

  ٣٢٢  ......................................................  الفقه أصول سلم:  الرابع الفرع

  ٣٣٢  .............................................................................  الفهرس

  ٣٤٣  .....................................................................  باملؤلف التعريف
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  ٣٤٣

  التعريف باملؤلف
  

  عبد الفتاح بن صاحل بن حممد قديش اليافعي:  االسم 
   من امليالد ١٩٧٤  -من اهلجرة  ١٣٩٤ –يافع  –اليمن :  حمل وتاريخ امليالد
  أربعة أبناء وبنتني، متزوج وأب لستة من األوالد  :احلالة االجتماعية 

   e-mail: afattah31@hotmail.com  -صنعاء   -اليمن : العنوان احلايل 
  ٠٠٩٦٧٧١١٤٥٦٦٠٨: تلفون سيار 

   السودان -لنيل جامعة وادي ا -أصول الدين  يف ماجستري : املؤهل احلايل 
  حي املطار – صنعاء –اليمن  –إمام وخطيب مسجد اخلريات : العمل احلايل 

  : األعمال اليت مت شغلها 
  ) الشبكة اإلسالمية ( عضو اإلفتاء بوزارة األوقاف القطرية  •
 عضو بعثة احلج القطرية لإلفتاء والوعظ واإلرشاد   •
 صنعاء  –عضو جملس الشرف يف جامعة اإلميان   •
 اليمن  –عضو جملس الشورى يف مجعية اإلحسان اخلريية   •
 يافع  –أمني عام مجعية اإلحسان اخلريية   •
 يافع  –رئيس جملس الرقابة والتفتيش جبمعية اإلحسان   •
 يافع  -التدريس يف معهد اهلدى الثانوي  للعلوم الشرعية  •
 يافع  –مدير مركز الفرقان العلمي الدعوي   •
 يافع  –رقان العلمي الدعوي التدريس يف مركز الف  •
 صعدة –التدريس يف دار احلديث اخلريية بدماج  •
 يافع  –إقامة الدورات الصيفية العلمية  •
  السعودية -قطر  –اليمن  –إقامة احملاضرات والندوات واملواعظ  •
  عضو الس العلمي مبوقع منارة الشريعة  •
 يافع  –لفرقان إمام وخطيب مسجد ا •
 قطر –الدوحة  –يدوس إمام وخطيب مسجد اهل •
 صنعاء  -اليمن  –إمام وخطيب مسجد اخلريات  •

  
  :مشايخ التلقي حبسب حروف اهلجاء 
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  ٣٤٤

  )صعدة ) ( أصول احلديث ( فضيلة الشيخ أمحد بن سعيد القدسي  -١
  )قطر ) ( الصرف ( فضيلة الشيخ إلبو ولد املصطفى الشنقيطي  -٢
 )قطر ) ( لنحو ا –أصول الفقه ( فضيلة الشيخ صادق الكردي العراقي  -٣
 )الرياض ) ( العقيدة  –أصول الفقه  –الفقه ( فضيلة الشيخ صاحل بن حممد األمسري  -٤
 )عدن ) ( العقيدة   –الفقه ( فضيلة الشيخ عبد الرمحن مرعي العدين  -٥
 )عدن ) ( الفقه ( فضيلة الشيخ عبد اهللا بن أمحد املرفدي  -٦
 )عدن )  ( ة مقاصد الشريع( فضيلة الشيخ علي بن حممد بارويس  -٧
 )قطر ) ( أصول الفقه ( فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز الكردي  -٨
 )صعدة ) ( النحو ( فضيلة الشيخ عوض البكايل  -٩

 )قطر ) ( القرآن قراءة حفص ( فضيلة الشيخ حممد عبد العلي الباره بنكوي اللكنوي  - ١٠
) البالغة –حث واملناظرة الب –املنطق (فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى حممود البنجويين  - ١١

 )قطر ( 
 )دمشق )  ( قواعد الفقه  –الفقه ( فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى ديب البغا  - ١٢
 ) رمحه اهللا  –صعدة ) ( التفسري   –احلديث ( فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي  - ١٣
 وغريهم  - ١٤
 

  :مشايخ اإلجازة حبسب حروف اهلجاء 
 )األحساء  (فضيلة الشيخ أمحد الدوغان األحسائي  -١
 )امة ( فضيلة الشيخ أمحد بن عبد الرمحن القدميي  -٢
  )رمحه اهللا  –مكة ( فضيلة الشيخ أمحد بن جابر جربان الضحوي مث املكي  -٣
 ) صنعاء ( فضيلة الشيخ الدكتور حسن بن حممد مقبول األهدل  -٤
 ) امة ( فضيلة الشيخ محود مشيلة األهدل  -٥
 ) وت حضرم( فضيلة الشيخ سعد العيدروس   -٦
 )حضرموت (  فضيلة الشيخ سامل بن عبد اهللا الشاطري -٧
 )جدة ( فضيلة الشيخ سلمان أبو غدة  -٨
 )اهلند ( فضيلة الشيخ سلمان احلسين الندوي  -٩

 )صنعاء ( فضيلة الشيخ صاحل البيض  - ١٠
 ) الرياض ( فضيلة الشيخ صاحل بن حممد األمسري  - ١١
 )امة ( فضيلة الشيخ عبد الرمحن الوشلي  - ١٢
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  ٣٤٥

 )امة ( شيخ عبد الرمحن مشيلة األهدل فضيلة ال - ١٣
 ) كينيا ( فضيلة الشيخ عبد القادر العيدروس  - ١٤
 ) جدة ( فضيلة الشيخ عبد اهللا الناخيب   - ١٥
 ) حضرموت ( فضيلة الشيخ عبد اهللا بن علوي بن شهاب  - ١٦
 )امة ( فضيلة الشيخ عبد اهللا بن عمر األهدل  - ١٧
 ) امة ( فضيلة الشيخ علي الزيلعي  - ١٨
 )امة ( لشيخ علي بن حممد البطاح فضيلة ا - ١٩
 )امة ( فضيلة الشيخ علي املضوين  - ٢٠
 )امة ( فضيلة الشيخ على بن عبد الرمحن القدميي  - ٢١
 )رمحه اهللا  –مكة ( فضيلة الشيخ علي بن عبد اهللا األهدل  - ٢٢
 )مكة ( فضيلة الشيخ عمر بن حامد اجليالين  - ٢٣
 )حضرموت ( فضيلة الشيخ عمر بن حفيظ  - ٢٤
 )صنعاء ( يخ قاسم حبر القدميي فضيلة الش - ٢٥
 ) مكة  -املدرسة الصولتية ( فضيلة الشيخ ماجد رمحت اهللا  - ٢٦
 )جدة ( فضيلة الشيخ جمد بن أمحد مكي  - ٢٧
 )صنعاء ( فضيلة الشيخ حممد بن إمساعيل العمراين  - ٢٨
 )مكة ( فضيلة الشيخ حممد بن حسني القدميي  - ٢٩
  )الرياض ( فضيلة الشيخ حممد بن عبد اهللا آل رشيد  - ٣٠
 ) باكستان ( فضيلة الشيخ الدكتور حممد طاهر القادري  - ٣١
 )قطر ( فضيلة الشيخ حممد عبد العلي الباره بنكوي اللكنوي  - ٣٢
 ) امة ( فضيلة الشيخ حممد عزي األهدل اإلدريسي  - ٣٣
 )صنعاء ( فضيلة الشيخ حممد بن علي عجالن  - ٣٤
 )املدينة ( فضيلة الشيخ حممد عوامة  - ٣٥
 ) امة  (فضيلة الشيخ حممد فقرية  - ٣٦
 ) املدينة ( فضيلة الشيخ حممد منر اخلطيب  - ٣٧
 )السودان ( فضيلة الشيخ مساعد البشري   - ٣٨
 )دمشق ( فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى ديب البغا  - ٣٩
 )مكة ( فضيلة الشيخ الدكتور نبيل بن هاشم الغمري  - ٤٠
 )األحساء ( فضيلة الشيخ وليد بن عبد اللطيف العرفج األحسائي  - ٤١
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  ٣٤٦

 )امة ( البحر األهدل  فضيلة الشيخ حيي - ٤٢
 )األحساء ( فضيلة الشيخ حيي بن أيب بكر املال األحسائي  - ٤٣
 )جدة ( فضيلة الشيخ الدكتور حيي بن عبد الرزاق الغوثاين  - ٤٤
 وغريهم  - ٤٥
 

  :مشايخ املذاكرة حبسب حروف اهلجاء 
 ) املدينة ( فضيلة الشيخ الدكتور خليل مال خاطر  -١
 )دمشق  (فضيلة الشيخ صادق حبنكة امليداين  -٢
 )رمحه اهللا  –دمشق ( فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرمحن حبنكة امليداين  -٣
 )قطر ( فضيلة الشيخ الدكتور عبد اهللا الفقيه الشنقيطي  -٤
 )حضرموت ( فضيلة الشيخ عبد اهللا بن فيصل األهدل  -٥
 ) صنعاء ( فضيلة الشيخ عبد اهللا بن حممد احلاشدي  -٦
 ) صنعاء ( فضيلة الشيخ عبد اميد الرميي  -٧
 )صنعاء ( فضيلة الشيخ عبد ايد الزنداين  -٨
 ) دمشق ( فضيلة الشيخ الدكتور حممد احلسن البغا  -٩

 )مريتانيا ( فضيلة الشيخ حممد احلسن الددو  - ١٠
  )صنعاء ( فضيلة الشيخ حممد بن موسى البيضاين  - ١١
 )دمشق ( فضيلة الشيخ حممد كرمي راجح  - ١٢
 )مأرب ( سن املصري فضيلة الشيخ مطصفى بن إمساعيل أبو احل - ١٣
 )دمشق ( فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى بن سعيد اخلن  - ١٤
 )املدينة ( فضيلة الشيخ الدكتور حيي اليحي  - ١٥
 وغريهم - ١٦
 

  :املؤلفات حبسب حروف اهلجاء 
 )  وطبعه عجل اهللا بإمتامه( األحاديث الواردة يف فضائل اليمن وأهله مجع ودراسة  -١
 )عجل اهللا بطبعه ( نعني دراسة مقارنة البدعة اإلضافية بني ايزين واملا -٢
  )عجل اهللا بطبعه ( التربك بالصاحلني بني ايزين واملانعني دراسة مقارنة  -٣
 )عجل اهللا بطبعه ( جسيم واسمة وموقف السلف واألئمة منهما الت -٤
 )عجل اهللا بطبعه ( تعطري األنام بذكر من رأى ربه يف املنام  -٥
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  ٣٤٧

مؤسسـة الرسـالة    –مطبوع  –حبث املاجستري ( ة التمذهب وأحكامه دراسة مقارن -٦
 ) ناشرون 

 )عجل اهللا بطبعه ( التوسل بالصاحلني بني ايزين واملانعني دراسة مقارنة  -٧
٨- منشور على النت (يزين واملانعني دراسة مقارنة شد الرحل لزيارة القرب الشريف بني ا( 
بني الفهم السـليم والفهـم   ، ما عبدتك طمعا يف جنتك وال خوفا من نارك :  مقولة -٩

 )عجل اهللا بطبعه ( السقيم 
 )عجل اهللا بطبعه ( مقارنة  دراسة  الفوات واإلحصار وأحكامهما - ١٠
 هذا البحث) حماولة تأصيلية ورؤية جديدة( يف الطريق إىل األلفة اإلسالمية  - ١١
 )عجل اهللا بطبعه ( قرآن قدمي أم حمدث ؟ يف مذهب أهل احلديث واحلنابلة ال - ١٢
 )عجل اهللا بطبعه ( الفتاوي جمموع  - ١٣
 )  عجل اهللا بطبعها(  مذكرة يف مصطلح احلديث  - ١٤
 )عجل اهللا بطبعه ( مسائل يف التصوف  - ١٥
 )صنعاء  -دار اجليل –مطبوع ( املنهجية العامة يف العقيدة والفقه والسلوك  - ١٦
 وغريها - ١٧
 

  :تنويه بشأن املؤلفات 
هذه املؤلفات فاملؤلف على استعداد لـذلك  إذا كانت هناك بعض دور النشر تريد أن تطبع شيئا من 

  ويكون التواصل معه على العنوان املبني أعاله 
  

  :األحباث واملقاالت حبسب حروف اهلجاء
 )عجل اهللا بنشره ( األخذ من اللحية دراسة مقارنة  -١
 ) منشور على النت ( افتتاح خطبيت العيد بالتكبري دراسة فقهية  -٢
 )عجل اهللا بنشره ( مقارنة تأدية النوافل يف السفر دراسة  -٣
 )منشور على النت ( تعليق حول األشاعرة واملاتريدية  -٤
 )منشور على النت ( التفسري اإلشارة دراسة تأصيلية  -٥
 ) منشور على النت ( التكبري اجلماعي والذكر اجلماعي دراسة مقارنة  -٦
 )منشور على النت ( تكرار العمرة دراسة فقهية  -٧
 ) منشور على النت ( ا دراسة مقارنة  حكم اختاذ السبحة والذكر -٨
 ) منشور على النت ( حكم التجسيم واسمة يف املذاهب األربعة دراسة فقهية مقارنة  -٩
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  ٣٤٨

 )منشور على النت ( حكم تعدد احلكام والدول اإلسالمية دراسة فقهية  - ١٠
 )منشور على النت ( دراسة فقهية يف املذاهب الثمانية حكم جهاد االحتالل  - ١١
 ) منشور على النت ( الصحابة يف املذاهب الثمانية  حكم سب - ١٢
 )عجل اهللا بإمتامه ونشره ( حكم قتل املدنيني دراسة فقهية  - ١٣
 )عجل اهللا بإمتامه ونشره ( حكم القول خبلق القرآن يف املذاهب األربعة  - ١٤
 )عجل اهللا بنشره ( احللف بغري اهللا دراسة مقارنة  - ١٥
 )منشور على النت ( الذكر باالسم املفرد دراسة مقارنة  - ١٦
 )عجل اهللا بنشره ( رفع اليدين بالدعاء بعد املكتوبة دراسة مقارنة   - ١٧
 )منشور على النت ( رمي اجلمار قبل الزوال دراسة مقارنة  - ١٨
 )عجل اهللا بنشره ( الصالة يف مسجد فيه قرب دراسة مقارنة  - ١٩
 )منشور على النت ( صوم شهر رجب دراسة مقارنة  - ٢٠
 )عجل اهللا بنشره ( رنة الضرب بالدف دراسة مقا - ٢١
 )عجل اهللا بنشره ( العدل بني الزوجات فيما زاد على النفقة الواجبة دراسة فقهية  - ٢٢
 ) عجل اهللا بإمتامه ونشره ) ( اخلشوع ( العلم املرفوع  - ٢٣
 )منشور على النت ( قول صدق اهللا العظيم بعد التالوة دراسة فقيهة  - ٢٤
  منشور على النت ( اسة مقارنة قيام ليلة النصف من شعبان وليليت العيد در - ٢٥
 )عجل اهللا بنشره ( مسح الوجه باليدين بعد الدعاء دراسة مقارنة  - ٢٦
 )منشور على النت ( نسيان القرآن بعد حفظه دراسة فقهية  - ٢٧
عجل اهللا بإمتامـه  ( هل العمل شرط يف صحة اإلميان يف مذهب احلنابلة وأهل احلديث  - ٢٨

 ) ونشره 
 )عجل اهللا بنشره ( يلية دراسة تأص! هل الفطرة دليل ؟  - ٢٩
  وغريها - ٣٠

  
  :الرحالت العلمية والدعوية 

  : داخل اليمن 
زبيد  –املراوعة  –أبني  –يافع  –حلج  –إب  –احلديدة  –صعدة  –حضرموت  –عدن  –صنعاء 

  وغريها -تعز  –البيضاء  –ذمار  –مأرب  –الزيدية  –الضحي  –بيت الفقيه  –
  :خارج اليمن 

 وغريها -دمشق  –قطر  –األحساء  –جدة  –ياض الر –املدينة  –مكة 
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