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 املقدمة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل ، أما بعد:

فإن قضية املذهبية والالمذهبية يف التعلم والتعبد والفتوى قد شغلت طلبة العلم واألئمة والدعاة وعموم املسلمني يف 

 أمريكا، ووقف كثري منهم حمتارين بني رأيني: 

جيعل التقيد بأحد املذاهب األربعة مجودا ويعده سبب ختلف املسلمني وتفرقهم وجيعل التمذهب هو  الرأي األول:

اجلهة املضادة التباع الكتاب والسنة والعمل بالدليل، ويدعو كل عامي ومبتدئ ومسلم جديد إىل أن جيتهد برأيه 

ة واتباع الدليل حكرا عىل ترجيحات عاملني وينظر يف األدلة بفهمه ويرجح من غري أهلية للرتجيح، أو أن جيعل السن

 أو ثالثة من العلامء املعارصين وجيعل من مل يقلدهم وقلد األئمة األربعة مبتدعا مميعا خمالفا للسنة وللدليل .

حيارب بشكل غري مبارش دراسة كتب السنة ورشوحها، ودراسة كتب املتقدمني من الفقهاء يف القرون والرأي الثاين: 

ويضع إخوانه من أهل العلم وطالبه الذين مل يتقيدوا بمذهب يف صف العلامنيني وأعداء الرشيعة، وهيدم األوىل، 

جهود األئمة ذوي األهلية الذين اجتهدوا بصدق وإخالص يف حتري الصواب واملوازنة بني أقوال الفقهاء وأدلتهم 

ق بالناس ويرفع احلرج عنهم سواء كان هو القول لرتجيح ما ظهر هلم أنه أقرب إىل الدليل وإىل مقاصد الرشيعة وأرف

املعتمد يف املذاهب األربعة أو بعضها أو كان قوال معتربا لبعض السلف واألئمة وال ينقض إمجاعا، ويرى أصحاب 

هذا الرأي أن العامل وطالب العلم يف هذا العرص مهام درس وحفظ وتدرج يف العلوم ال طاقة له بفهم األدلة وال قدرة 

 عىل املوازنة بني أقوال الفقهاء حسب طاقته .له 

مع أمثلة تطبيقية  -وألمهية هذا املوضوع فقد نظم جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا مؤمترا علميا بعنوان اإلفتاء وضوابطه 

مـ، وقد كلفت 2018-هـ1439من واقع املسلمني يف أمريكا وهو املؤمتر اخلامس عرش والذي يعقد بمدينة هيوستن 

بل جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا بإعداد بحث يف قضية املذهبية والالمذهبية، وإرشاد املسلمني إىل ضوابطها من ق

 وقيودها، وأسأل اهلل تعاىل أن يعينني عىل القيام بام كلفت به عىل أتم وجه . 

 وأسأل اهلل تعاىل أن يكتب هلذا البحث القبول، وأن ينفع به املسلمني .

 وكتب:

 ريس بن عبد العزيز املنييسوليد بن إد

 والية مينيسوتا –مدينة مينيابوليس 

 هـ1439ربيع األول  20
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 االجتهاد  رشوطه وأقسامه :  الفصل األول

 تعريف االجتهاد لغة واصطالحا : املبحث األول

 لغة:

 االجتهاد: مصدر من َجهد جيِهد، بمعنى اجلُهد، وهو الطاقة، أو بفتح اجليم، بمعنى حتمل اجلهد وهو املشقة. 

فاالجتهاد: بذل اجلهد واستفراغ الوسع يف حتقيق أمر من األمور الشاقة، سواء أكان يف األمور احلسية، كامليش 

 عقلية أو رشعية أو لغوية. والعمل، أو يف األمور املعنوية، كاستخراج حكم أو نظرية 

 . (1)يقال: َجَهَد دابته وَأْجَهَدها، إذا محل عليها يف السري فوق طاقتها. وَجَهَد الرجل يف كذا، أي َجدَّ فيه وبالغ

 اصطالحا: بذل الطاقة واجلهد من الفقيه يف حتصيل حكم رشعي ظني.

فس ببذل الطاقة وحتمل املشقة كإتعاب االجتهاد: لغة، أخذ الن» هـ(:1031قال زين الدين املناوي )ت 

 الفكر يف أحكام الرأي، وعرب عنه ببذل املجهود يف طلب املقصود.

 . (2)«عرفا: استفراغ الفقيه وسعه لتحصيل ظن بحكم رشعي 

ااِلْجتَِهاد: افتعال من جهد جْيهد: إِذا َتعب؛ واالفتعال فِيِه للتكلف اَل » هـ(:1094وقال أبو البقاء احلنفي )ت 

للطوع؛ َوُهَو بذل املجهود يِف إِْدَراك امْلَْقُصود ونيله َويِف عرف اْلُفَقَهاء: ُهَو استفراغ اْلَفِقيه الوسع، بَِحْيُث حيس 

ِعي، َواَل ُيَكلف املُْْجَتهد بنيل احْلق وإصابته من َنفسه اْلَعجز َعن امْلَِزيد َعَلْيِه؛ َوَذلَِك لتَْحِصي ل ظن بِحكم رَشْ

بِاْلِفْعِل، إِْذ َلْيَس َذلِك يِف َوسعه لغموضه وخفاء َدلِيله، بل ببذل اجْلهد واستفراغ الطَّاَقة يِف طلبه، َوَليَْس فِيِه 

 . (3)«َتْكلِيف باَِم اَل ُيَطاق أصال

 أقسام املجتهدين : املبحث الثاين

 ملجتهدون عىل مراتب، وجيب معرفة تلك املراتب، حتى ال يؤخر من حقه التقديم، ويقدم من حقه التأخري.ا

هذا أمر ال بد للمفتي من معرفته لينـزل الناس »هـ(: 1304ويف أمهية ذلك يقول أبو احلسنات اللكنوي )ت 

ع يف اخلبط بتقديم من ال منازهلم ويضعهم يف مواضعهم فإن من ال يعرف مراتب الفقهاء ودرجاهتم يق

يستحق التقديم وتأخري من يليق بالتقديم وكم من عامل من علامء زماننا ومن قبلنا مل يعلم بطبقات فقهائنا 

                                                           
 رب مادة جهد.، لسان الع93خمتار الصحاح ، ص  -1
 .38التوقيف عىل مهامت التعاريف، ص  -2
 .44الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، ص  -3
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فرجح أقوال من هو أدنى وهجر ترصحيات من هو أعىل وكم من فاضل ممن عارصنا ومن سبقنا اعتمد عىل 

 . (4)«غريبة والروايات الضعيفة كالناعسجامعي الرطب واليابس واستند بكاتبي املسائل ال

 فاملجتهدون عىل مخس مراتب:

املجتهد املطلق املستقل: و هو الذي استقل  بتأسيس قواعد األصول واستنباط أحكام الفروع من  -األوىل

 األدلة الرشعية، من غري تقليد ألحد.

سفيان الثوري وأيب ثور وداود وابن ومثال هؤالء: األئمة األربعة، واإلمام األوزاعي، والليث بن سعد، و

 جرير.

املجتهد املطلق املنتسب إىل إمام جمتهد: وهو الذي حتققت فيه رشوط االجتهاد وسلك مسلك إمام  الثانية:

جمتهد مطلق يف االستدالل والنظر، كأيب يوسف وزفر وحممد بن احلسن من أصحاب أيب حنيفة، واإلمام 

 ية، املزين والبويطي من أصحاب الشافع

مرتبة أصحاب الوجوه: وهم الذين خيرجون ما مل ينص عليه اإلمام عىل ما نص عليه اإلمام، وفقا  الثالثة:

ألصوله، وال خيالفونه ال يف الفروع وال يف األصول، كأيب بكر اخلصاف والطحاوي وأيب احلسن الكرخي يف 

 مذهب أيب حنيفة، والقفال واالصطخري يف مذهب اإلمام الشافعي، 

مرتبة أصحاب الرتجيح: ويقال هلم: جمتهدو الفتوى، وهم الذين يرجحون بني أقوال اإلمام وأوجه  الرابعة:

 األصحاب، كأيب احلسن القدوري يف مذهب أيب حنيفة، والنووي والرافعي يف مذهب الشافعي.

رميل وابن حجر مرتبة ضبطة املذهب: وهم الذين ضبطوا املذهب يف أصوله وفروعه وقواعده، كال اخلامسة:

 (5)اهليتمي يف مذهب الشافعية .

 رشوط االجتهاد : املبحث الثالث

لكل مرتبة من مراتب االجتهاد رشوط، ذكرها أئمة األصول، وما من كتاب من كتب األصول إال وعقد بابا 

 لالجتهاد وذكر فيه رشوط املجتهد املستقل.

                                                           
 .7اجلامع الصغري ورشحه النافع الكبري ملن يطالع اجلامع الصغري، للكنوي، ص  -4
ــيل هذه املراتب:  -5 ــغري ورشحه النافع الكبري ملن يطالع اجلامع»انظر تفص ــغري اجلامع الص ــاف 7للكنوي ص « الص ، اإلنص

، البحر املحيط 75 /1، مقدمة املجموع للنووي 441، نيل االبتهاج للتنبكي ص 107 /2، الفروق للقرايف 51للدهلوي ص 
 .604، الكوكب املنري ص 238 /8للزركيش 
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لقصور اهلمم وحاجة الناس إىل املفتني والقضاة، ولو ومنهم من اقترص عىل احلد األدنى من الرشوط مراعاة 

شددنا يف رشوط االجتهاد ألدى إىل انعدام املجتهدين، فينعدم املتأهلون للفتيا والقضاء،  فمن يف الناس اليوم 

 كاملك والشافعي وأمحد أو كبار أصحاهبم.

يف اشرتاط حفظ آيات األحكام فاشرتط هؤالء رشوطا يسرية فلم يشرتطوا حفظ القرآن كامال بل تنازعوا  

وهي نحو مخسامئة آية أي نحو جزأين ونصف من أجزاء القرآن الثالثني، بل ذهب كثري من األئمة إىل 

االكتفاء بمعرفة آيات األحكام والقدرة عىل الرجوع إليها نظرا يف املصحف، كذلك مل يشرتطوا حفظ السنة 

ب جامع هلا مع القدرة عىل الرجوع إىل مواضعها، وكذلك بل اكتفوا بمعرفة أحاديث األحكام بمطالعة كتا

اكتفوا باحلد األدنى من إتقان النحو وعلوم العربية، وهذا يوضح أن الوصول إىل رتبة تؤهل لفهم حجج 

 الفقهاء وإىل القدرة عىل املوازنة بني األقوال ليست مستحيلة وال متعذرة يف هذا الزمان .

 يف األصول ، ذكر رشوط املجتهد وخالصتها ما ييل:« البحر املحيط»، يف كتابه وهذا ما ذكره اإلمام الزركيش

إرشافه عىل نصوص الكتاب والسنة: فإن قرص يف أحدمها مل جيز له أن جيتهد ، وال يشرتط معرفة مجيع  -1

األستاذ أبو  الكتاب، بل ما يتعلق فيه باألحكام، كام قال الغزايل وابن العريب: وهو مقدار مخسامئة آية، وجزم

 إسحاق وغريه بأنه ال يشرتط احلفظ، وجرى عليه الرافعي.

 -معرفة ما حيتاج إليه من السنن املتعلقة باألحكام، وال يشرتط اإلحاطة بجميع السنن، فقد اجتهد عمر  -2

وغريه من الصحابة يف مسائل كثرية ومل يستحرضوا فيها النصوص حتى رويت هلم، فرجعوا  -ريض اهلل عنه 

 إليها.

معرفة اإلمجاع واخلالف: حتى ال يفتي بخالفه وال يلزمه حفظ مجيعه، بل كل مسألة يفتي فيها يعلم أن  -3

فتواه ليست خمالفة لإلمجاع، وإنام يوافقه مذهب عامل، وال بد أن يعرف االختالف،كام  ذكره الشافعي يف 

 ك عن اإلمجاع.الرسالة، وفائدته حتى ال حيدث قوال خيالف أقواهلم فيخرج بذل

القياس: فليعرفه برشوطه وأركانه، فإنه مناط االجتهاد وأصل الرأي ومنه يتشعب الفقه وحيتاج إليه يف  -4

 بعض املسائل فمن ال يعرف ذلك ال يمكنه االستنباط يف تلك املواضع.

املقدمات معرفة كيفية النظر العقيل واالستدالل: فيعرف رشائط الرباهني واحلدود وكيفية تركيب  -5

ويستفتح املطلوب ليكون عىل بصرية، وال شك أيضا أن كل ما يتوقف عليه تصحيح الدليل ومعرفة احلقائق 

 ال بد من اعتباره.
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أن يكون عارفا بلسان العرب وموضوع خطاهبم: لغة ونحوا وترصيفا، فليعرف القدر الذي يفهم به  -6

رصيح الكالم وظاهره، وجممله ومبينه، وعامه وخاصه، خطاهبم وعادهتم يف االستعامل إىل حد يميز به بني 

وحقيقته وجمازه قال األستاذ أبو إسحاق: ويكفيه من اللغة أن يعرف غالب املستعمل، وال يشرتط التبحر، 

ومن النحو الذي يصح به التمييز يف ظاهر الكالم، كالفاعل واملفعول واخلافض والرافع وما تتفق عليه املعاين 

 عطف واخلطاب والكنايات والوصل والفصل وال يلزم اإلرشاف عىل دقائقه.يف اجلمع وال

، -ريض اهلل عنه  -معرفة الناسخ واملنسوخ: خمافة أن يقع يف احلكم باملنسوخ املرتوك، وهلذا قال عيل  -7

لقاض: أتعرف الناسخ واملنسوخ؟ قال: ال، قال: هلكت وأهلكت، وكذلك معرفة وجوه النص يف العموم 

 وص، واملفرس واملجمل، واملبني، واملقيد واملطلق فإن قرص فيها مل جيز.واخلص

معرفة حال الرواة يف القوة والضعف: ومتييز الصحيح عن الفاسد، واملقبول عن املردود، قال الشيخ أبو  -8

أهل إسحاق والغزايل: ويقول عىل قول أئمة احلديث، كأمحد والبخاري ومسلم والدارقطني وأيب داود، ألهنم 

 (6)املعرفة بذلك، فجاز األخذ بقوهلم.

 .-بإذن اهلل تعاىل-ومن خالل هذه الرشوط يتبني أن باب االجتهاد مل يغلق ولن يغلق 

 فالواجب يف هذه الرشوط هو الضبط هلا ال التبحر.

أن ومن عرف هذه العلوم فهو يف الرتبة العليا، ومن قرص عنه فمقداره ما أحسن، ولن جيوز قال الصرييف: 

حييط بجميع هذه العلوم أحد غري النبي صىل اهلل عليه وسلم  ، وهو متفرق يف مجلتهم والغرض الالزم من 

وفوق لك ذي علم }علم ما وصفت ما ال يقدر العبد برتك فعله وكلام ازداد علام ازداد منزلة قال اهلل تعاىل: 
يعه حتى ال يبقى عليه يشء، ألن هذا مل [ ، قال: والرشط يف ذلك كله معرفة مجله ال مج76]يوسف:  {عليم

 .(7)نره يف السادة القدوة من الصحابة، فقد كان خيفى عىل كثري، من أدلة األحكام فيعرفوهنا من الغري

وال يقولن قائل: من مل يعرف األحاديث كلها مل يكن جمتهدا. ألنه إن اشرتط يف املجتهد علمه "قال ابن تيمية: 

 اهلل عليه وسلم  صىل اهلل عليه وسلم وفعله فيام يتعلق باألحكام: فليس يف األمة بجميع ما قاله النبي صىل

جمتهد وإنام غاية العامل أن يعلم مجهور ذلك ومعظمه بحيث ال خيفى عليه إال القليل من التفصيل ثم إنه قد 

 .(8)"خيالف ذلك القليل من التفصيل الذي يبلغه

                                                           
 .229/  8البحر املحيط يف أصول الفقه،  -6
 .236 /8البحر املحيط  -7
 .239 /20جمموع الفتاوى  -8
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 االجتهاد اجلامعي املبحث الرابع :

كام يكون االجتهاد فرديا لكل مفت عىل حدة ، فإنه جيوز وقوعه مجاعيا ، بأن جيتمع فريق من املفتني 

ويتشاورون يف حكم النازلة ويفتون فيها جمتمعني ، وهذه الصورة هلا نظائر يف عمل السلف حيث كان عمر 

بعة يف املدينة بمثابة جلنة مجاعية ريض اهلل عنه جيمع أهل بدر ويستشريهم يف بعض الوقائع ، وكان الفقهاء الس

للفتوى ، ويف عرصنا فاالجتهاد اجلامعي متثله املجامع الفقهية، وأبرزها جممع البحوث اإلسالمية باألزهر، 

ويرأس جملس املجمع شيخ األزهر، واملجمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي برئاسة الشيخ عبد العزيز 

ملجمع الفقهي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي برئاسة الشيخ صالح بن عبد اهلل بن بن عبد اهلل آل الشيخ، وا

 محيد، وجممع الفقه اإلسالمي باهلند واملجلس األوريب لإلفتاء والدراسات وجممع فقهاء الرشيعة بأمريكا.

فال األنابيب وقد عقدت املجامع ندوات ومؤمترات ملناقشة العديد من القضايا احلادثة، فناقشت  قضية أط

وبنوك احلليب وأجهزة اإلنعاش والتلقيح الصناعي والتربع باألعضاء، وحكم االستنساخ واحلكم الرشعي 

 يف حتويل الذكر إىل أنثى وإسقاط اجلنني وأحكام نقل الدم.

وناقشت قضايا زكاة الديون، وزكاة العقارات، وتوظيف أموال الزكاة يف مشاريع اخلري، واألحكام الرشعية 

املرتتبة عىل تغري العملة، وبيع االسم التجاري والرتاخيص، وبيع املرابحة لآلمر بالرشاء، وحكم إجراء 

العقود بآالت االتصال احلديثة، واألحكام الرشعية املرتتبة عىل األسواق املالية املعارصة من حكم البورصة 

وبيع التقسيط، وبيع املزايدة، وعقد  واملستندات، والتمويل العقاري لبناء املساكن واملنازل ورشائها،

 االستصناع، واألحكام الرشعية املرتتبة عىل حوادث السري.

ويرى الشيخ عيل السالوس أنه ال جيوز للمفتي أن يفتي بخالف ما انتهت إليه جمامع االجتهاد اجلامعي 

نظمة املؤمتر اإلسالمي، و أنه كمجمع البحوث اإلسالمية و جممع الفقه لرابطة العامل اإلسالمي و جممع الفقه مل

 .(9) ليس للمسلم حجة عند اهلل تعاىل إن أخذ بفتوى املفتي و ترك هذا اإلمجاع .

 وقد تعقب كالم الشيخ السالوس حفظه اهلل تعاىل، بام ييل :

 جمتهدو هذه املجامع ليسوا مجيع جمتهدي أمة حممد صىل اهلل عليه وسلم  -1

ال حجة، وغاية ما فيه أن يقدم يف الرتجيح، ألن من طرق الرتجيح: الرتجيح رأي األكثر ليس إمجاعا و  - 2

 بالكثرة ما مل يعارض بام هو أقوى منه .

                                                           
 10حكم ودائع البنوك ص  -9
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إذا مل جيز للعامل أن يفتي بخالف ما انتهى إليه أهل العلم يف تلك املجامع، فهو ليس مفتيا ألن من رشط  -3

ر فمعناه أنه مقلد غري جمتهد ألن املجتهد ال جيوز إلزامه املفتي االجتهاد ولو ألزمناه بعدم خمالفة رأي األكث

 بتقليد غريه

أن بعض املجامع قد خالفت مجاهري األمة يف بعض املسائل، فإن جممع البحوث اإلسالمية قد ذهب إىل   -4

 إباحة فوائد البنوك

ء ويف كثري من األحيان أن أكثر هذه املجامع يمثل فقيه واحد أو فقيهان دولة بأكملها هبا مئات الفقها -5

يكون اختيار هذا الفقيه املمثل لدولته بناء عىل رضا احلكومة عنه وليس بناء عىل كونه أفقه أهل بلده وال بناء 

 عىل كونه مفوضا من فقهاء بلده للتحدث باسمهم .
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 التقليد وأحكامه : الفصل الثاين

 تعريف التقليد لغة واصطالحا : املبحث األول

َوال الَْهْدَي اليشء يف العنق مع اإلحاطة به، ويسمى ذلك قالدة، واجلمع قالئد، ومنه قوله تعاىل : )لغة: وضع 
 (10)« .ال تقلِّدوها األوتار»يف اخليل:  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّم-(، وقول النبي صىل اهلل عليه وسلم  َوال الَْقالئِدَ 

 ئد يف أعناقهم لكوهنا أمانات يف أعناقهم.ومنه تقليد الوالة: هو جعل الواليات قال

 ومنه تقليد اهلَْدى: وهو ما هُيدي للحرم بجعل قالدة يف عنقه ليتميز عن غريه.

ق وكل ما حييط بيشء، ُيقال تقلَّد سيفه تشبيها بالقالدة وإن مل يعلقه حول عنقه.  وُشبِّه بالقالدة كل ما ُيتطوَّ

بمعنى املحاكاة يف الفعل، وبمعنى التزييف، أي صناعة يشء طبقا ويستعمل التقليد يف العصور املتأخرة 

 (11)لألصل املقلد.

 .(12)اصطالحا: قبول قول الغري من غري حجة، أو من غري معرفة دليله

فكأن املقلد جعل ذلك احلكم، الذي قلد فيه املجتهد كالقالدة يف عنق من »كأخذ العامي قول املجتهد، 

 (13)«.قلده

التقليد: عبارة عن اتباع اإلنسان غريه فيام يقول أو يفعل، معتقًدا للحقيقة فيه، من »هـ(: 816قال اجلرجاين )

 .(14)«غري نظر وتأمل يف الدليل، كأن هذا املتبع جعل قول الغري أو فعله قالدًة يف عنقه

واإلمجاع تقليًدا؛ ألن ذلك هو  -َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّم-وال يسمى األخذ بقول النبي صىل اهلل عليه وسلم  

 (15)احلجة يف نفسه.

 وجوب التقليد عىل العامي : املبحث الثاين

العامي هو الذي فقد رشوط االجتهاد السابقة، فالعامي هو غري املجتهد، الذي ال يستطيع أن ينظر يف األدلة 

 الرشعية ويستنبط منها األحكام. 

                                                           
 «.329 /1»، القاموس املحيط «19 /5»معجم مقاييس اللغة  -10
 (.485/  7(، و )أضواء البيان للشنقيطي، 4/99(، و)النهاية البن األثري، 411)املفردات للراغب األصفهاين صـ  -11
 .البن عبد الرب 2/37، )جامع بيان العلم( 60/  6)اإلحكام( البن حزم  -12
 .239 /2إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول، للشوكاين  -13
 .64التعريفات ص  -14
 .381/  2روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، البن قدامة املقديس   -15
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بالعامي يف عرف األصوليني غري املجتهد املطلق فاملقلدون  واملراد» هـ(:974قال ابن حجر اهليتمي )ت 

كلهم عوام عندهم، وإن جلت مراتبهم ويف عرف الفقهاء من يعرف الظاهر من األحكام الغالبة بني الناس 

 . (16)« دون األحكام اخلفية ودقائقها واألحكام النادرة

مل حيّصل من الفقه شيًئا هيتدي به إىل العامي هو من  "يف حاشيته:  قال الشيخ أبوبكر شطا الدمياطي

 .(17)"الباقي

 . (18)وجيب عىل العامي التقليد يف مسائل الفروع، ، ومل خيالف إال املعتزلة، وابن حزم

وأما يف العقائد  كمعرفة اهلل ووحدانيته، وصحة الرسالة وكل ما هو معلوم يف من الدين بالرضورة فال جيوز 

 اقتناع تام بثبوهتا.بل ال بد من فيه التقليد، 

أما املسائل الفرعية التي تتطلب النظر يف األدلة التفصيلية فتكليف العامة باالجتهاد تكليف شاق جدا ال  

تستقيم معه احلياة، فلو كلف بتحقيق الرشوط الالزمة يف املجتهد، فإن الصناعات ستتعطل، ومصالح الناس 

مل يكونوا كلهم  -د هلم الرسول صىل اهلل عليه وسلم وهم خري القرون كام شه -ستهمل،  وسلف األمة 

 جمتهدين، بل كان املجتهدون قلة قليلة، وكان املكثرون منهم ال يتجاوزون الثالثة عرش شخصا.

ْ  مُِنونَ ُمؤ  ل  ٱَوَما ََكَن واهلل تعاىل قال:  ِ  ُهم  ُمِن   قَة  فِر   لُكُِ  مِن َنَفرَ  اَل فَلَو   ََكٓفَّة    ِِلَنفُِروا ْ  َفة  َطآئ ُهوا َتََفقَّ  ُلِينِ ٱ ِف  ُِلِ
 ْ ْ  إَِذا َمُهم  قَو   َوِِلُنِذُروا   122التوبة  ١٢٢َذُرونَ َي   لََعلَُّهم   ِهم  إَِِل   رََجُعٓوا

قال مالك جيب عىل العوام تقليد املجتهدين يف األحكام وجيب عليهم االجتهاد يف » هـ(:684قال القرايف )

 .(19)« أعيان املجتهدين

ة يِف آَحاد »هـ(: 478قال أبو املعايل اجلويني )ت و أمجع اْلعلاَمء عىل َأن اْلَعامّي اَل جيب َعَلْيِه سرب طرق اأْلَِدلَّ

ُه اَل يبلغ إىَِل َذلِك، إاِلَّ بَِأن يستجمع َأْوَصاف املُْْجتَهدين.  امْلَساِئل، َفإِنَّ

ُرْتبَة املُْْفتنَِي، النقطعوا َعن َأسبَاب املعاش وأفىض َذلِك إىَِل اْمتنَاع َوَلو كلفنا النَّاس َأمْجَِعنَي َأن يبلُغوا أنفسهم 

 .(20)«الّطلب عىل الّطلَبة َأْيضا

                                                           
 .250 /2الفتاوى الفقهية الكربى  -16
 ( ٣٦٣/  ١)  "إعانة الطالبني" -17
 .363 /1« حجة اهلل البالغة»قد رد العالمة ويل اهلل الدهلوي عليه يف و -18
 (.140 /1الذخرية ) -19
 (.461 /3التلخيص يف أصول الفقه، ) -20
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والدين إِنَّام هو كتاب اهلل عز وجل، وآثار وسنن، وروايات صحاح عن ثقات » :وقال اإلمام أمحد بن حنبل 

، حتى ينتهي ذلك إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه باألخبار الصحيحة القوية املعروفة، يصدق بعضها بعضاً 

والتابعني وتابعي التابعني، ومن بعدهم من األَئمة املعروفني املقتدى  -رضوان اهلل عليهم -وسلم وَأصحابه

هبم، املتمّسكني بالسنة، واملتعلقني باآلثار ال يعرفون بدعة، وال يطعن فيهم بكذب، وال ُيْرَمْون بخالف، 

أي كذلك وأبطل منه، وَأصحاب الرأي وليسوا بَأصحا ب قياس وال رأي، ألَن القياس يف الدين باطل، والرَّ

ين مبتدعة ضالل، إالَّ َأن يكون يف ذلك َأثر عمن سلف من األَئمة الثقات  والقياس يف الدِّ

ليه وسلم، إِنَّام ومن زعم َأنه ال يرى التقليد، وال يقلد دينه أحدًا. فهو قول فاسق عند اهلل ورسوله صىل اهلل ع

يريد بذلك إبطال األَثر وتعطيل العلم والسنة، والتفرد بالرأي والكالم والبدعة واخلالف وهذه املذاهب 

واألَقاويل التي وصفُت مذاهب َأهل السنة واجلامعة واآلثار، وَأصحاب الروايات، ومحلة العلم الذين 

، وكانوا َأئمة معروفني ثقات َأصحاب صدق، يقتدى َأدركناهم وَأخذنا عنهم احلديث، وتعلمنا منهم السنن

هبم ويؤخذ عنهم، ومل يكونوا َأصحاب بدعة، وال خالف وال ختليط، وهو قول َأئمتهم وعلامئهم الذين كانوا 

 .(21)« قبلهم فتمسكوا بذلك رمحكم اهلل وَتَعلَّموه وَعلِّموه. وباهلل التوفيق

ظيام، أو قال يقدم عىل أمر عظيم، ينبغي ملن أفتى أن يكون عاملا إن الذي يفتي الناس يتقلد أمرا ع "وقال: 

 ."بقول من تقدم وإال فال يفتي

 .(22)«من تكلم يف يشء ليس له فيه إمام أخاف عليه اخلطأ»وقال: 

العامي ومن ليس له أهلية االجتهاد، وإن كان حمصال لبعض العلوم املعتربة يف » هـ(:631وقال اآلمدي )ت 

االجتهاد يلزمه اتباع قول املجتهدين واألخذ بفتواه عند املحققني من األصوليني... ويدل عليه النص 

 واإلمجاع واملعقول.

 ل املخاطبني.أما النص فقوله تعاىل: )فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون( وهو عام لك

وأما اإلمجاع: فهو أنه مل تزل العامة يف زمن الصحابة والتابعني قبل حدوث املخالفني يستفتون املجتهدين 

ويتبعوهنم يف األحكام الرشعية، والعلامء منهم يبادرون إىل إجابة سؤاهلم من غري إشارة إىل ذكر الدليل، وال 

 .(23)«جواز اتباع العامي للمجتهد مطلقا ينهوهنم عن ذلك من غري نكري، فكان إمجاعا عىل

                                                           
 .31 /1الطبقات البن َأيب يعىل:  -21

 .60 /2اآلداب الرشعية البن مفلح  -22
 .228 /4اإلحكام يف أصول األحكام  -23
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َومِمَّا ُينَاسب َهَذا املَْقام التَّنْبِيه عىل مَساِئل ضلت يِف بوادهيا األفهام » هـ(:1176وقال ويل اهلل الدهلوي )ت 

 وزلت اأْلَْقَدام، وطغت األقالم.

َنة املحررة قد اْجتم عىل َجَواز تقليدها إىَِل  -َأو من يْعتد بِِه ِمنَْها  -عت اأْلمة ِمنَْها َأن َهِذه امْلَذاهب اأْلَْرَبَعة امْلَُدوَّ

تِي قرصت فِيَها اهلمم جدا، وأرشبت  ام الَّ َيْومنَا َهَذا، َويِف َذلِك من امْلَصالح َما اَل خيفى اَل ِسياَم يِف َهِذه اأْلَيَّ

 .(24)«النُُّفوس اهْلوى وأعجب كل ِذي َرْأي بَِرْأيهِ 

د خطورة الكالم يف املسائل من غري أن يكون للمتكلم فيها إمام، وإىل حرمة اإلفتاء  بمجرد وبنيَّ اإلمام أمح

 قراءة كتب احلديث من غري دراية وأن يسأل أهل العلم .

إذا كان عند الرجل الكتب املصنفة فيها قول رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم واختالف الصحابة و »فقال: 

ل بام شاء ويتخري فيقيض به ويعمل به حتى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به فيكون يعمل التابعني فال جيوز أن يعم

 .  (25)«عىل أمر صحيح

وأما التقليد يف الفروع:فهو جائز إمجاًعا، "ونقل اإلمام ابن قدامة اإلمجاع عىل تقليد العامي للمجتهد، فقال: 

، وإما خمطئ مثاب غري مأثوم، بخالف ما فكانت احلجة فيه: اإلمجاع وألن املجتهد يف الفروع إما مصيب

 فلهذا جاز التقليد فيها، بل وجب عىل العاّمي ذلك. ذكرناه.

 وذهب بعض القدرية إىل أن العاّمة يلزمهم النظر يف الدليل يف الفروع أيًضا.

معلوم عىل وهو باطل بإمجاع الصحابة؛ فإهنم كانوا يفتون العاّمة، وال يأمروهنم بنيل درجة االجتهاد، وذلك 

الرضورة والتواتر من علامئهم وعواّمهم. وألن اإلمجاع منعقد عىل تكليف العاّمي األحكام، وتكليفه رتبة 

االجتهاد يؤدي إىل انقطاع احلرث والنسل، وتعطيل احلرف والصنائع، فيؤدي إىل خراب الدنيا. ثم ماذا 

يبلغ رتبة االجتهاد، فإىل متى يصري جمتهًدا؟ ولعله  يصنع العاّمي إذا نزلت به حادثة إن مل يثبت هلا حكم إىل أن

 ال يبلغ ذلك أبًدا، فتضيع األحكام.

ْهَل اُلِْكرِ إِْن ُكنُْتْم ال }فلم يبَق إال سؤال العلامء، وقد أمر اهلل  تعاىل بسؤال العلامء يف قوله تعاىل: 
َ
لُوا أ

َ
فَاْسأ

 (26){َتْعلَُمونَ 
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يسأل من يثق به من املفتني ويعمل بفتواه من أي مذهب كان ، وال يلزم فاخلالصة أن العامي حكمه التقليد ف

العامي التقيد بمذهب واحد من األربعة ال خيرج عنه ، قال ابن النجار : وما زال عوام كل عرص يقلد أحدهم 

 (27)جمتهدا يف مسألة، وآخر يف أخرى، وهلم جرا، إىل ما ال حيىص، ومل ينقل إنكار ذلك عليهم 

تلف عليه املفتون فقيل يعمل بقول أوثقهام عنده ويكون ترجيحه بني املفتني كرتجيح املجتهد بني وإذا اخ

إَذا أفَتى أحُد »األدلة ، وقيل يعمل باألحوط ، وقيل باأليرس ، وقيل خيري قال شيُخ اإلسالِم ابُن تيمية: 

ا عند ال اِم شاءامُلجَتِهِدين باحلظر، واآلخر باإلباَحِة، وتساَوت فتَوامُهَ ا يف األخِذ بأهيِّ ً  (28)«.عاميِّ فإنه يكوُن خُمريَّ

: أنه يتخريَّ    (29)وعند الشافعّية يف هذه املسألة مخسة أوُجٍه، األصحُّ كام اعتمَدُه النوويُّ

 

 حجة من ذم التقليد ومناقشتها املبحث الثالث :

املقلد كالبهيمة ، وربام شبه بعضهم بالغ البعض يف الطعن عىل من قلد عاملا يف أمر من أمور دينه، وقالو 

 املقلدين باملرشكني يف قوهلم: )إنا وجدنا آباءنا عىل أمة وإنا عىل آثارهم مقتدون(.

وهذا القياس مردود، فهوالء تركوا األدلة الواضحة وقلدوا أهل الضالل، بخالف من قلد أئمة اهلدى 

لوم للكل اعتامدهم عىل األدلة الرشعية يف واالجتهاد الذين أمجعت كلمة املسلمني عىل إمامتهم، ومع

 تقريراهتم.

 يف القرآن كثري يذم فيه من أعرض عام أنزله وقنع بتقليد اآلباء.» قال ابن القيم:

فإن قيل: إنام ذم من قلد الكفار وآباءه الذين ال يعقلون شيئا وال هيتدون، ومل يذم من قلد العلامء املهتدين، بل 

فاسألوا أهل الكر إن كنتم ال ر، وهم أهل العلم، وذلك تقليدهم، فقال تعاىل: )قد أمر بسؤال أهل الذك
 [ وهذا أمر ملن ال يعلم بتقليد من يعلم.43( ]النحل: تعلمون

فاجلواب أنه سبحانه ذم من أعرض عام أنزله إىل تقليد اآلباء، وهذا القدر من التقليد هو مما اتفق السلف 

واألئمة األربعة عىل ذمه وحتريمه، وأما تقليد من بذل جهده يف اتباع ما أنزل اهلل وخفي عليه بعضه فقلد فيه 

 .(30)« من هو أعلم منه فهذا حممود غري مذموم، ومأجور غري مأزور

                                                           
 رشح منتهى اإلرادات  -27
َدة» -28  (519)ص« املَُسوَّ
 (.105ص/11)جـ« روضة الطالبني» -29
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وأول من حفظ عنه حتريم التقليد ووجوب االجتهاد عىل كل مكلف هم املعتزلة، وجعلوا رجوع العامي إىل 

العامل فقط من أجل أن ينبهه عىل احلجة والدليل وُيعرفه طريقة النظر فيها كام نقله أبو احلسني البرصي املعتزيل  

 «.املعتمد»عن شيوخه يف كتابه 

 ، لكنّه خالفهم يف تفسري كيفية اجتهاد العامّي.«اإلحكام»األندليس يف كتابه  وتابعهم يف ذلك  ابن حزم

 وفيام سبق من األدلة والنقوالت رد عىل ذلك.

ال تقلدين وال تقلد مالكا، وال الشافعي، وال الثوري، وتعلم كام »وقد استدل البعض بقول اإلمام أمحد: 

ال تقلد يف دينك الرجال، »، وقال: «أن يقلد يف دينه الرجالحرام عىل الرجل »وكان يقول ملن قلده: « تعلمنا

 «.فإهنم لن يسلموا من أن يغلطوا

واملراد بذلك من له أهلية االجتهاد فعليه أال يقلد، وليس املقصود فتح الباب للعامي واجلاهل أن جيتهد برأيه 

 بال أهلية.

« من يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين»لم  أنه قال: قال ابن تيمية: ثبت يف الصحيح: عن النبي صىل اهلل عليه وس

 والزم ذلك أن من مل يفقهه اهلل يف الدين مل يرد به خريا فيكون التفقه يف الدين فرضا.

والفقه يف الدين معرفة األحكام الرشعية بأدلتها السمعية، فمن مل يعرف ذلك مل يكن متفقها يف الدين، لكن 

رفة األدلة التفصيلية يف مجيع أموره، فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته، ال كل ما من الناس من قد يعجز عن مع

 .(31)« يعجز عنه من التفقه ويلزم ما يقدر عليه

 هل جيوز للمقلد أن يفتي ؟ املبحث الرابع :

يم يف اختلف األئمة يف هذه املسألة ، خاصة إذا مل يوجد املجتهدون واحتاج الناس إىل من يفتيهم ، قال ابن الق

حكم فتوى املقلد: والقول الثالث أنه جيوز ذلك عند احلاجة وعدم العامل املجتهد وهو أصح األقوال وعليه 

العمل، قال القايض: ذكر أبو حفص يف تعاليقه قال سمعت أبا عيل احلسن بن عبد اهلل النجاد يقول: سمعت 

مسائل استند إىل بعض سواري املسجد  أبا احلسني بن برشان يقول: ما أعيب عىل رجل حيفظ عن أمحد مخس

 .(32)يفتي هبا. 

                                                           
 .124 /5الفتاوى الكربى  -31
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قال النووي: إذا مل جيد صاحب الواقعة مفتيا وال ناقال يف بلده والغريه فهي مسألة فرتة الرشيعة : والصحيح 

. ويستفاد من قوله وال ناقال جواز أن ينقل املقلد عند احلاجة فتوى (33)أن ال حكم هلا ، فال يؤخذ بيشء  

  ملجتهد إذا فهمها وفهم رشوطها وضوابطهااملفتي ا

  

                                                           
 ٥٨ص  ١املجموع ج -33
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 مرتبة االتباع  الفصل الثالث :

 تعريف االتباع لغة واصطالحا املبحث األول :

لغة: مصدر من الفعل تبع يتبع، أي وهو التلو والقفو. يقال تبعت فالنا إذا تلوته واتبعته. وأتبعته إذا 

 .(34)حلقته

 اصطالحا: مرتبة بني االجتهاد والتقليد

 حجة من أثبت هذه املرتبة ومن نفاها املبحث الثاين :

ذهب البعض إىل وجود مرتبة وسط بني االجتهاد والتقليد تعرف باالتباع ، واحتجوا بورود مصطلح االتباع 

يف كالم بعض األئمة ، فمن ذلك قول اإلمام ابن عبد الرب االتباع: هو أن تتبع القائل عىل ما بان لك من فضل 

َباِع َفَقاَل َأُبو (35)مذهبه قوله وصحة َق َأمْحَُد َبنْيَ التَّْقلِيِد َوااِلتِّ .ومنه قول اإلمام قال ابن القيم رمحه اهلل : َوَقْد َفرَّ

ُجُل َما َجاَء َعْن النَّبِيِّ  َباُع َأْن َيْتَبَع الرَّ َعْن َأْصَحابِِه، ُثمَّ ُهَو وَ  -َصىلَّ اهللَُّ َعَليِْه َوَسلََّم  -َداُود: َسِمَعْتُه َيُقوُل: ااِلتِّ

ْد َمالًِكا َواَل الثَّْوِريَّ َواَل  ، َوَقاَل َأْيًضا: اَل ُتَقلِّْديِن َواَل ُتَقلِّ ٌ ، َوُخْذ ِمْن َحْيُث ِمْن َبْعُد يِف التَّابِِعنَي خُمرَيَّ اأْلَْوَزاِعيَّ

َح َمالٌِك بَِأنَّ َمْن َتَرَك َقْوَل ُعمَ  ُه ُيْسَتَتاُب، َفَكيَْف َأَخُذوا.. ..َوَقْد رَصَّ َر ْبِن اخْلَطَّاِب لَِقْوِل إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ َأنَّ

 .(36)بَِمْن َتَرَك َقْوَل اهللَِّ َوَرُسولِِه لَِقْوِل َمْن ُهَو ُدوَن إْبَراِهيَم َأْو ِمْثلِِه؟

ول اإلمام الشاطبي )ت وكذلك يشهد هلذا ورود قسم بني االجتهاد والتقليد يف كالم بعض األئمة كام يف ق

 املكلف بأحكامها ال خيلو من أحد أمور ثالثة:»هـ(:  790

 أحدها: أن يكون جمتهدا فيها، فحكمه ما أداه إليه اجتهاده فيها....

والثاين: أن يكون مقلدا رصفا خليا من العلم احلاكم مجلة. فالبد له من قائد يقوده. وحاكم حيكم عليه. وعامل 

أنه ال يقتدى به إال من حيث هو عامل بالعلم احلاكم. والدليل عىل ذلك أنه لو علم أو غلب  يقتدي به. ومعلوم

عىل ظنه أنه ليس من أهل ذلك العلم مل حيل له اتباعه وال االنقياد حلكمه. بل ال يصح أن خيطر بخاطر العامي 

ال يمكن أن يسلم املريض نفسه إىل  وال غريه تقليد الغري يف أمر مع علمه بأنه ليس من أهل ذلك األمر. كام أنه

أحد يعلم أنه ليس بطبيب إال أن يكون فاقد العقل. وإذا كان كذلك فإنام ينقاد إىل املفتي من جهة ما هو عامل 
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بالعلم الذي جيب االنقياد إليه. ال من جهة كونه فالنا أيضا. وهذه اجلملة أيضا ال يسع اخلالف فيها عقال وال 

 رشعا.

يكون غري بالغ مبلغ املجتهدين، لكنه يفهم الدليل وموقعه، ويصلح فهمه للرتجيح باملرجحات والثالث: أن 

يف حتقيق املناط ونحوه، فال خيلو: إما أن يعترب ترجيحه أو نظره  أو ال، فإن اعتربناه صار مثل املجتهد  املعتربة

 يف ذلك الوجه. واملجتهد إنام هو تابع للعلم احلاكم ناظر نحوه متوجه شطره، فالذي يشبهه كذلك.

جتهد من جهة توجهه إىل صوب العلم وإن مل نعتربه فالبد من رجوعه إىل درجة العامي. والعامي إنام اتبع امل 

 .(37)«احلاكم. فكذلك من نزل منزلته

 وسئل( بعضهم هل جيوز التقليد مطلقا أو فيه تفصيل؟»)هـ(: 1299وكذلك يف قول الشيخ عليش )ت 

اعلم أن الناس باعتبار التقليد يف » فأجاب الفقيه الصالح أبو عبد اهلل حممد بن يوسف السنويس بام نصه: 

 الرشعية أربعة أقسام: األحكام

 جمتهد اجتهد حتى ظن أن احلكم كذا. 

 وجمتهد تيرس عليه النظر إال أنه مل ينظر. 

وعامل مل يبلغ درجة االجتهاد وال يقدر عىل االستبداد بالنظر لنفسه إال أنه إذا بينت له أدلة األقوال فهم  

 الراجح منها من املرجوح.

 وعامي حمض. 

 أما املجتهد الذي ظن احلكم باجتهاده فال خفاء أن التقليد يف حقه حمرم. 

وأما املجتهد الذي هو بصفات االجتهاد إال أنه مل ينظر فاألكثر عىل حتريم التقليد يف حقه لتمكنه من 

 االجتهاد...

فاسألوا أهل }قوله تعاىل: وأما العامل الذي مل يصل رتبة االجتهاد والعامي املحض فإنه يلزمهام تقليد املجتهد ل
 .(38)[43]النحل:  {الكر إن كنتم ال تعلمون

ويف املقابل نجد فريقا من أهل العلم اشتد نكريه عىل من أثبت رتبة االتباع كام ورد يف كالم الدكتور الرشيف 

هو املذموم، تفتقت أذهان هؤالء عن تفريق عجيب: بني )التقليد( و)االتباع(، فالتقليد » حاتم العوين قال : 

 وأما االتباع فهو املحمود.
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 وهلم يف تفسري )االتباع( مذاهب:

فهو عند بعضهم: اتباع الدليل، وهذا يعني أن اجلاهل الذي حقه التقليد قد صار جمتهدا، يتبع الدليل، وال 

 يقلد عاملا.

فة بدليل من يقلده، وأما وصاروا يظنون أن الفرق بني )املقلد( و)املتبع( هو أن املقلد هو من يتبع بغري معر

 املتبع فهو الذي يقلد بعد معرفة دليل من يقلده.

ونسوا أن كل من ليس أهال لالجتهاد لن يكون سامعه للدليل حمدثا ألي فرق مؤثر جيعله غري مقلد؛ ألنه ال 

م، يدرك أصول االستنباط، وتغره الظواهر، وال يعلم ما هي حجج املخالفني إال بحسب عرض الذين يقلده

أو بحسب عجزه هو عن فهمها فهم الفقيه املجتهد، وبحسب عجزه عن وزهنا بميزان ترجيح العامل القادر 

عىل الرتجيح.. وسيكون واقع هذا املدعي لالتباع ال خيرج عن أنه ترك تقليد األئمة، ليقلد استدالل هؤالء 

جده أيضا يف كثري من كتب املذاهب املعارصين ولو أراد حفظ الدليل، ما دام هذا هو )االتباع( لديه، لو

 األربعة.

فمجرد سامع الدليل ال ينقل السامع من مرتبة وجوب التقليد عليه، إىل استحقاق مرتبة االجتهاد؛ إال إن 

 جعلنا مرتبة االجتهاد يكفي لبلوغها جمرد سامع الدليل!!

 . (39)«فمثل هذا االتباع لن خيرج عن التقليد؛ إال بدعاوى االغرتار

 الرتجيح :

الذي يظهر يل أن اخلالف بني الفريقني يمكن جعله خالفا لفظيا شكليا يف حالة وصف طالب علم متقدم 

قطع شوطا يف دراسة الكتاب والسنة والفقه وعلوم اآللة بحيث يقدر عىل فهم كالم الفقهاء ويقدر عىل معرفة 

الدنيا من درجات االجتهاد عىل قول من  أدلتهم ووجه استدالهم هبا ، فصاحب هذه املرتبة هو يف الدرجة

خفف يف رشوط املجتهد وسهل فيها كام تقدم ، فهو عند املتساهلني يف رشوط االجتهاد من مجلة املجتهدين ، 

وعند من شدد يف رشوط االجتهاد فهو من مجلة املقلدين ، أما فتح الباب لكل عامي مل يتم قراءة القرآن وال 

 درس كتابا واحدا كامال متوسطا يف الفقه دراسة وافية ثم يقول أنا متبع ال أقلد درس النحو وال األصول وال

وينصب نفسه مرجحا بني أقوال املجتهدين مصوبا هذا وخمطئا ذاك فهذا بال شك ، قد فتح باب الرش عىل 

  األمة، وفتح املجال لإلفتاء باألقوال الشاذة بزعم موافقتها لظواهر بعض األحاديث

                                                           
 .2013/  3 /22مقال بجريدة املدينة، بتاريخ  -39
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 فقه الدليل والراجح :  ثالثاملبحث ال

ال يعرف يف كالم األئمة مصطلح فقه الدليل ، وال جيوز جعل ترجيحات عامل بعينه هي ما وافق الدليل 

والسنة وجعل فقه املذاهب األربعة قسيام لفقه الدليل وكأن األئمة األربعة وأصحاهبم كانوا يفتون باهلوى 

  أدلة مل يطلع عليها الفقهاء والتشهي ، أو كأن املتأخرين قد اطلعوا عىل

وليس للعامي أن يسأل املفتي ما دليلك ، وال يلزم املفتي ذكر دليله خاصة إذا كان يف وجه االستدالل خفاء 

 أو كان احلكم مستنبطا من خالل التوفيق بني أدلة متعارضة ، قال القايض أبو احلسن املاورديُّ 

يكتفَي فيه بأّنه جيوُز، أو ال جيوُز، أو حـقٌّ أو باطٌل، وال يعـدُل إىل اإلطالِة إّن املفتَي عليه أن خيترَص جواَبه، ف "

سًا،  َق بني الفتوى والّتصنيِف ولو ساغ التّجاوُز إىل قليٍل لساغ إىل كثرٍي، ولصاَر املفتي مدرِّ واالحتجاِج، لُيفـرَّ

 (40) "ولكلِّ مقاٍم مقاٌل 

ا واضحًا خمترصًا، وأّما األقيسُة ليس بمنَكٍر أن ي "وقال ابُن الّصالح:  ذكَر املفتي يف فتواه احلّجَة إذا كانت نصًّ

 منها
ٍ
 (41)  "وِشبُهها فال ينبغي له ذكُر يشء

وكذلك مصطلح فقه الراجح باستعامله املعارص بأن يقول أحد العوام أنا أعمل بالراجح والشيخ الفالين يفتي 

سط بني فريق يرجح بال أهلية للرتجيح وجيعل الراجح بالقول الراجح مصطلح حادث والصواب هو التو

الواجب ترجيح مجيع األمة له قوال واحدا معينا وجيعل ما أفتى به بعض املشايخ املعارصين كابن باز وابن 

عثيمني واأللباين هو ذلك القول الراجح الواجب عىل مجيع األمة ترجيحه واعتامده وعدم خمالفته ، وبني فريق 

له أهلية لفهم حجج الفقهاء واملوازنة بينها وإدراك أن أقواهلم بعضها أرجح من بعض إذا ذكر يستهزئ بمن 

الراجح عنده والراجح كذا فيسخر هذا الفريق منهم ويسميهم أهل املذهب الراجحي ، فالصواب هو 

د فالن من التوسط بني الفريقني وأن الرتجيح ملن له أهليته جائز وكذلك تقييد الراجح بأنه الراجح عن

املجتهدين جائز وقد ورد مصطلح الراجح والرتجيح كثريا يف كالم الفقهاء ، فال إنكار عىل ترجيح من له 

أهلية الرتجيح إن كان جمتهدا ، وال إنكار عىل املقلد يف ترجيح قول إمام مذهبه ، قال القرايف : هل جيب عىل 

جتهد أال يفتي إال بالراجح عنده ، أو له أن حيكم بأحد احلاكم أال حيكم إال بالراجح عنده ، كام جيب عىل امل

القولني وإن مل يكن راجحا عنده؟ فأجاب قائال : إن احلاكم إن كان جمتهدا فال جيوز له أن حيكم أو يفتي إال 

بالراجح عنده ، وإن كان مقلدا جاز له أن يفتي باملشهور من مذهبه ، وأن حيكم به وإن مل يكن راجحا عنده ، 

                                                           
 احلاوي -40
 فتاوى ابن الصالح -41
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لدا يف رجحان القول املحكوم به إمامه الذي يقلده ، كام يقلده يف الفتيا ، وأما اتباع اهلوى يف احلكم أو الفتيا مق

 : ينبِغى أن ال يقَترِصَ يف فتواُه عىل قولِه: )يف املسألة خالٌف أو قوالن أو »، فحرام إمجاعا ، وقال النوويُّ

حو ذلك، فهذا ليس بجواٍب، ومقصوُد املستفتى بياُن ما وجهان أو روايتان أو يرجع إىل رأى القاىض( ون

اجح  .(42)«يعمل به، فينبِغي أن جيِزَم له بام هو الرَّ

  

                                                           
 (47ص/1)جـ« املجموع» -42
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 املذاهب الفقهية : الفصل الرابع

 تعريف املذهب لغة واصطالحا :  املبحث األول

 لغة:

 املذهب: مصدر من ذهب يذهب كالذهاب، وهو السري واملرور.

هاِب »هـ(:  711قال ابن منظور )ت   .(43)« وامَلْذَهُب: َمْصَدٌر، كالذَّ

 ويطلق املذهب جمازا عىل أمور منها: )مكان الذهاب، املعتقد، السرية، األصل(.

ُأ( ألَنَّه ُيْذَهُب إِليه، َويِف احلَِديث َأن » هـ(: 1205قال املرتىض الزبيدي )ت  ومن امْلَجاز )امَلْذَهُب: املَُتَوضَّ

 النبي صىل اهلل عليه وسلم  صىل اهلل َعَلْيِه َوسلم )َكاَن إِذا َأَراَد الَغاِئَط َأْبَعَد يِف امَلْذَهِب( ..

ِذي ُيذَهب إِليْه( ِذي َيْذَهب فِيِه. ومن امْلَجاز: امَلْذَهُب: )امُلْعَتَقِد الَّ  ، وَذَهَب فالٌن لَِذَهبِه َأي ملَِْذَهبِه الَّ

 وامَلْذَهب ): الطَِّريَقُة( ُيَقال: َذَهَب فالٌن َمْذَهبًا َحَسنًا، َأي َطريَقة َحَسنًَة.

ْدَرى وامَلْذَهُب ): األَْصُل( حكى اللحياينُّ َعن الكساِئّي: َما ُيْدَرى َلُه َأْيَن َمْذَهٌب، َوالَ ُيْدَرى َلُه مْذهبه َأي اَل يُ 

 .(44)« َأْيَن َأْصُله....

 اصطالحا: األحكام الرشعية واملسائل التي استنبطها إمام جمتهد من األدلة الرشعية.

ِمّي )ت  تِي » هـ(:1221قال البَُجرْيَ ِريُق، َواْصطاَِلًحا: اأْلَْحَكاُم الَّ َهاِب َوُهَو الطَّ امْلَْذَهُب ُلَغًة َمَكاُن الذَّ

ُل إىَل امْلََعاِش َوتِلْ  ِريَق ُيَوصِّ َهاِب بَِجاِمِع َأنَّ الطَّ ُل اْشَتَمَلْت َعَلْيَها املََْساِئُل، ُشبَِّهْت بَِمَكاِن الذَّ َك اأْلَْحَكاُم ُتَوصِّ

ُد يِف تِْلَك اأْلَْحَكاإ دَّ ُد يِف الطَِّريِق َواأْلَْفَكاَر َترَتَ دَّ ِم، ُثمَّ ُأْطلَِق َعَلْيَها امْلَْذَهُب ىَل امْلََعاِد، َأْو بَِجاِمِع َأنَّ اأْلَْجَساَد َترَتَ

َحةٌ   . (45)«َفِهَي اْستَِعاَرٌة ُمرَصِّ

متذهب النووي »، «ب ابن قدامة بمذهب أمحدمتذه»والتمذهب: هو اتباع مذهب معني من املذاهب، مثال: 

 «.بمذهب الشافعي

 نشأة املذاهب الفقهية املبحث الثاين :

 مر الفقه اإلسالمي بمراحل متعددة يتداخل بعضها يف بعض، ويؤثر املتقدم فيها عىل املتأخر .

                                                           
 .393 /1لسان العرب  -43
 .450/  2تاج العروس  -44
 ( .51 /1حاشية البجريمي عىل اخلطيب ) -45
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 عليه وسلم  أو أصحابه وكان املعتمد فيه هو الوحي، حتى اجتهاد النبي صىل اهلل املرحلة األوىل: عرص النبوة،

 يف بعض املسائل، كان الوحي يقرها أو ينكرها.

مدونا، كام هو مدون يف الكتب بعد ذلك، فلم يكن الصحابة  -صىل اهلل عليه وسلم-ومل يكن الفقه يف زمانه 

يتوضأ  -صىل اهلل عليه وسلم-يقسمون الصالة إىل أركان وواجبات ومستحبات، وإنام كان رسول اهلل 

وضأ الصحابة كام توضأ، دون أن يبني هلم أن هذا ركن، وهذا مستحب، وكان يصيل فريون صالته، فيت

 فيصلون كام رأوه يصيل.

 وقد رأى كل صحايب وسمع من النبي صىل اهلل عليه وسلم  ما يرس اهلل له.

ملسلمني وفيه جدت مسائل وحوادث نتيجة لكثرة الفتوحات واختالط ا املرحلة الثانية: عرص الصحابة،

بغريهم من األمم والتي هلا عادات وتقاليد مل تكن معروفة عند العرب، وتفرق الصحابة يف البالد للدعوة 

 واجلهاد.

وظهرت بذرة التمذهب يف عرص الصحابة، فقد متيز هذا العرص بصحابة عرفوا بالفقه، فكان يرجع إليهم إذا 

 وزيد بن ثابت وعائشة وعبد اهلل بن عمر وعبد اهلل بن نزلت احلوادث. وكان منهم املكثرون للفتيا كعمر وعيل

 عباس ومعاذ بن جبل وعبد اهلل بن مسعود، ريض اهلل عنهم مجيعا.

 ومنهم املتوسطون كأيب بكر، وعثامن، وأيب موسى األشعري.

ه عن وكان كل صحايب يفتي عىل حسب ما سمعه أو رآه من النبي صىل اهلل عليه وسلم ، فإن مل جيد فيام حيفظ

 النبي صىل اهلل عليه وسلم ، فإنه جيتهد برأيه موافقا للعلة التي أدار النبي صىل اهلل عليه وسلم عليها احلكم .

 وقد شهد هذا العرص بعض اختالفات بني الصحابة، وذلك ألسباب، أمهها:

رأيه، فإما أن يكون أن يسمع الصحايب من النبي صىل اهلل عليه وسلم  ما مل يسمعه اآلخر، فيجتهد يف  -1

 اجتهاده موافقا للحكم الرشعي، وإما غري ذلك.

: مل فمثال األوىل: ما ثبت  َأن اْبن َمْسُعود َريِض اهلل َعنُه ُسِئَل َعن اْمَرَأة َماَت َعنَْها َزوجَها َومل يْفرض هَلَا ، َفَقاَل 

َلُفوا َعَلْيِه شهرا وأحلوا فاجتهد بَِرْأيِه، فقال: َفإيِنِّ َأْقيِض أر َرُسول اهلل صىل اهلل َعَليِْه َوسلم يْقيِض يِف َذلِك. َفاْختَ 

ُة ، َفإِْن َيُك َصَواًبا، َفِمَن اهللِ  (46)هَلَا ِمثَْل َصُدَقِة اْمَرَأٍة ِمْن نَِساِئَها، اَل َوْكَس َواَل َشَطَط، َوهَلَا املْرَِياُث، َوَعَلْيَها اْلِعدَّ

، َوإِْن َيُكْن  ، َوَرُسوُلُه َبِريَئانِ َعزَّ َوَجلَّ ْيَطاِن، َواهللُ َعزَّ َوَجلَّ  «.َخَطًأ، َفِمنِّي َوِمَن الشَّ

                                                           
 ال َوْكس:  أي: ال نقصان منه. -46

 وال شطط: أي: ال زيادة عليه.
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َفَقاَل معقل بن يَسار َفشهد بَِأنَُّه صىل اهلل َعَليِْه َوسلم قىض بِمثل َذلِك يِف اْمَرَأة ِمنُْهم. ففرح بذلك اْبن َمْسُعود  

ْساَلم.  (47)فرحة مل يفرح مثلَها قّط بعد اإْلِ

من احتلم »مثال الثاين: َأن َأَبا ُهَرْيَرة َريِض اهلل َعنُه َكاَن من مْذهبه َأنه من أصبح جنبا َفاَل َصْوم َلُه ، فقد قال: و

ثم رجع ملا سمع خرب عائشة وأم سلمة  (48)«من الليل، أو واقع أهله، ثم أدركه الفجر ومل يغتسل، فال يصوم

اهلل عليه وسلم  صىل اهلل عليه وسلم يصبح جنبا من غري حلم، ثم  كان النبي صىل»ريض اهلل عنهام، قالتا: 

 .(49)«يصوم

َباَحة. -2  أن يروا َرُسول اهلل صىل اهلل َعَلْيِه َوسلم فعل فعال َفيْحمله َبعضهم عىل الُقْرَبة َوَبْعضهْم عىل اإْلِ

ن َعبَّاس َريِض اهلل َعنُه إىَِل َأنه إِنَّاَم فعله َوِمَثال ذلك: ذهب اجْلُْمُهور إىَِل َأن الرمل يِف الّطواف سنة، َوذهب ابْ 

َفاق لَعارض عرض َوُهَو َقول امْلُرْشكني  النبي صىل اهلل عليه وسلم  صىل اهلل َعَلْيِه َوسلم عىل َسبِيل ااِلتِّ

 حطمتهم محى يثرب َوَليَْس بِسنة.

عان: حقيقية، وإضافية، فاحلقيقية تابعة اْختاَلفهْم يِف فهم احلديث ، قال ابن القيم : داللة النصوص نو -3

لقصد املتكلم وإرادته، وهذه الداللة ال ختتلف، واإلضافية تابعة لفهم السامع وإدراكه، وجودة فكره 

وقرحيته، وصفاء ذهنه، ومعرفته باأللفاظ ومراتبها، وهذه الداللة ختتلف اختالفا متباينا بحسب تباين 

يرة وعبد اهلل بن عمر أحفظ الصحابة للحديث وأكثرهم رواية له، وكان السامعني يف ذلك، وقد كان أبو هر

الصديق وعمر وعيل وابن مسعود وزيد بن ثابت أفقه منهام، بل عبد اهلل بن عباس أيضا أفقه منهام ومن عبد 

من  عىل عمر فهمه إتيان البيت احلرام عام احلديبية -صىل اهلل عليه وسلم  -اهلل بن عمر، وقد أنكر النبي 

فإنه ال داللة يف هذا اللفظ عىل تعيني العام الذي يأتونه فيه، وأنكر  "إنك ستأتيه وتطوف به  "إطالق قوله: 

ال »عىل عدي بن حاتم فهمه اخليط األبيض واخليط األسود نفس العقالني، وأنكر عىل من فهم من قوله 

حلسن الثوب وحسن النعل، وأخربهم  شمول لفظه« يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال حبة خردلة من كرب

من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه، ومن كره »وأنكر عىل من فهم من قوله:  "بطر احلق وغمط الناس  "أنه 

أنه كراهة املوت، وأخربهم أن هذا للكافر إذا احترض وبرش بالعذاب فإنه حينئذ يكره « لقاء اهلل كره اهلل لقاءه

 اءه، وأن املؤمن إذا احترض وبرش بكرامة اهلل أحب لقاء اهلل، وأحب اهلل لقاءه....لقاء اهلل، واهلل يكره لق

                                                           
 (ز7/246» السنن » ( ، والبيهقي يف2116(، وأبو داود ) 4276أخرجه أمحد يف مسنده ) -47
 (.2928« )الكربى»أخرجه النسائي يف  -48
 (.1109(، ومسلم )1926أخرجه البخاري ) -49
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واملقصود تفاوت الناس يف مراتب الفهم يف النصوص، وأن منهم من يفهم من اآلية حكام أو حكمني، ومنهم 

ياقه ودون من يفهم منها عرشة أحكام أو أكثر من ذلك، ومنهم من يقترص يف الفهم عىل جمرد اللفظ دون س

إيامئه وإشارته وتنبيهه واعتباره، وأخص من هذا وألطف ضمه إىل نص آخر متعلق به فيفهم من اقرتانه به 

قدرا زائدا عىل ذلك اللفظ بمفرده، وهذا باب عجيب من فهم القرآن ال يتنبه له إال النادر من أهل العلم، فإن 

  .(50)الذهن قد ال يشعر بارتباط هذا هبذا وتعلقه به.

 اختالفهم يف كيفية اجلمع َبني النصني امُلْخَتلِفني بطرق اجلمع املتنوعة بني النصوص -4

اختالفهم يف النصني املختلفني هل يكونان حمكمني وحيمل أحدمها عىل حالة واآلخر عىل أخرى أو يكون  -5

 املتأخر منهام ناسخا للمتقدم 

الصحابة، فقد أخذ كل واحد ما تيرس له فحفظ ما سمع من ، وهم تالميذ املرحلة الثالثة: عرص التابعني

حديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ومذاهب الصحابة وعقلها ومجع املختلف عىل ما تيرس له ورجح 

 .-مل يبلغه الصحايب-بعض األقوال، وتركوا بعض األقوال التي اجتهد فيها الصحابة وفيها نص 

 مذهب، وتصدر كل واحد منهم يف بلد يفتي الناس ويعلمهم. وصار لكل عامل من علامء التابعني

فسعيد بن املسيب، وسامل بن عبد اهلل بن عمر، و نافع موىل عبد اهلل بن عمر، وحممد بن شهاب الزهري، 

 والقايض حييى بن سعيد، وربيعة بن عبد الرمحن باملدينة.

 وعطاء بن أيب رباح، وعكرمة موىل عبد اهلل بن عباس بمكة.

 لقمة، وإبراهيم النخعي والشعبي، وسعيد بن جبري بالكوفة.وع

 واحلسن البرصي، وابن سريين بالبرصة.

 وطاوس بن كيسان باليمن.

 ومكحول بن عبد اهلل بالشام.

 ويزيد بن أيب حبيب يف مرص.

يفتون قال عيل بن املديني: مل يكن يف أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من له صحبة  يذهبون مذهبه و

 بفتواه ويسلكون طريقته  إال ثالثة: عبد اهلل بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد اهلل بن عباس..

                                                           
 (264 /1إعالم املوقعني عن رب العاملني ) -50
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فأصحاب عبد اهلل بن مسعود الذين يفتون بفتواه ويقرؤون بقراءته : علقمة بن قيس واألسود بن يزيد  

لستة من أصحاب ومرسوق وعبيدة السلامين واحلارث بن قيس وعمرو بن رشحبيل ...  وأصحاب هؤالء ا

عبد اهلل ممن يقول بقوهلم ويفتي بفتواهم  إبراهيم النخعي، وإبراهيم لقي من هؤالء األسود وعلقمة ومرسوقا 

وعبيدة ... وكان أعلم الناس هبؤالء من أهل الكوفة ممن يفتي بفتواهم ويذهب مذهبهم  األعمش وأبو 

...  ومن بعد هؤالء سفيان الثوري كان إسحاق، واألعمش أعلم الناس ممن مىض من هؤالء غري رجل 

يذهب مذهبهم ويفتي بفتواهم، ومن بعد سفيان حييى بن سعيد القطان كان يذهب مذهب سفيان الثوري 

 وأصحاب عبد اهلل 

وأصحاب ابن عباس  الذين يذهبون مذهبه ويسلكون طريقه : عطاء وطاوس وجماهد وجابر بن زيد 

ء سعيد بن جبري وأثبتهم فيه، وكان أعلم الناس هبؤالء عمرو بن دينار، وعكرمة وسعيد بن جبري، فأعلم هؤال

وكان حيب ابن عباس وحيب أصحابه،  ثم كان ابن جريج وسفيان بن عيينة حيبان أصحاب ابن عباس وحيبان 

، طريقه  ... وأصحاب زيد بن ثابت الذين كانوا يأخذون عنه ويفتون بفتواه: منهم من لقيه، ومنهم من مل يلقه

اثنا عرش رجال : سعيد بن املسيب وعروة بن الزبري وقبيصة بن ذؤيب وخارجة بن زيد وسليامن بن يسار 

وأبان بن عثامن وعبيد اهلل بن عبد اهلل والقاسم بن حممد وسامل بن عبد اهلل وأبو بكر بن عبد الرمحن وأبو سلمة 

مطعم ... ومل يثبت عندنا من الباقني سامع من ابن عبد الرمحن وطلحة بن عبد اهلل بن عوف ونافع بن جبري بن 

زيد فيام ألقي إلينا، إال أهنم كانوا يذهبون مذهبه يف الفقه والعلم ومل يكن باملدينة بعد هؤالء أعلم هبم من ابن 

شهاب وحييى بن سعيد وأيب الزناد وبكري بن عبد اهلل األشج، ثم مل يكن أحد أعلم هبؤالء بمذهبهم من مالك 

 (51)«ثم من بعد مالك عبد الرمحن بن مهدي، كان يذهب مذهبهم ويقتدي بطريقتهم بن أنس،

ويستفاد من هذا النقل املهم أن فكرة التمذهب كانت موجودة يف عهد الصحابة والتابعني ، وأن كل صحايب 

 من املفتني املجتهدين كان له أصحاب يذهبون مذهبه 

ومتيز هذا العرص بأنه قد بدئ فيه بتدوين السنة تابعي التابعني، املرحلة الرابعة: عهد صغار التابعني وكبار 

خمتلطة بفتاوى الصحابة والتابعني، فقد خيش  عمر بن عبد العزيز أن تضيع السنة وأقوال الصحابة والتابعني، 

 فأمر بتدوين السنة وفتاوى الصحابة والتابعني، وانترش التدوين بني العلامء.

                                                           
 كتاب العلل -51
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يف هذه املرحلة كان تدوين املذاهب الفقهية بصورة علمية مة املذاهب املتبوعة ، املرحلة اخلامسة: عرص أئ

ومنظمة، وفيه دون اإلمام الشافعي علم أصول الفقه الذي يبني القواعد التي جيب عىل املجتهد أن يلتزمها يف 

  (52)شافعي.استنباطه لألحكام الرشعية، فإن أقدم مؤلف يف هذا العلم وصل إلينا هو رسالة اإلمام ال

وفيه ظهرت املذاهب املعتربة، عىل يدي العلامء املجتهدين، وكان لكل عامل منهج خاص يف االجتهاد تأصيال 

 وتفريعا، كأصحاب املذاهب األربعة، التي يعتنقها مجهور املسلمني اليوم.

د خيتلفون معه يف وكان هلؤالء األئمة الكبار أصحاب وتالميذ، يتفقون مع إمامهم يف القواعد واألصول، وق

التفريع، فآراؤهم تعترب من املذهب الذي ينتسبون إليه، كأيب يوسف وحممد وزفر من أصحاب أيب حنيفة، 

 وكعبد الرمحن بن القاسم وابن وهب من أصحاب مالك، وكاملزين للشافعي. 

خالف إمامه يف أصل  وأما أصحاب أمحد فكانوا رواة فقط ألحاديثه وآرائه الفقهية ومل يؤثر عن أحد منهم أنه

 .(53)أو فرع، ومنهم ابناه عبد اهلل وصالح وأبو بكر األثرم وأبو داود السجستاين وأبو إسحاق احلريب

 وكان من املذاهب: مذهب أيب ثوٍر ، الذي انقطع بعد الثالثامئة .

 هـ(، ثم شاع مذهب مالك. 220ومذهب األوزاعي، فقد كان ظاهًرا باألندلس إىل سنة )

ولقد كان مذهب األوزاعي ظاهًرا باألندلس إىل حدود العرشين ومائتني، ثم تناقض واشتهر »الذهبيُّ قال 

مذهب مالك بيحيى بن حييى الليثي، وكان مذهب األوزاعي أيضًا مشهورًا بدمشق إىل حدود األربعني 

 . (54)«ب األوزاعيوثالثامئة، وكان القايض أبو احلسن ابن حذمل له حلقة بجامع دمشق ينترص فيها ملذه

، وممن تفقه عليه من املحدثني: حممد بن عيسى بن عمرويه احلافظ املحدث الزاهد  و مذهب سفيان الثوريِّ

 راوي صحيح مسلم.

و مذهب ابن جرير الطربي، ونجد يف كتب الرتاجم يف نسبة عدد من األئمة فالن اجلريري نسبة إىل مذهب 

 ربعامئة.اإلمام ابن جرير والذي انقرض بعد األ

 وقد غلب كل مذهب عىل جهة من األقطار.

                                                           
 ي.أن أول من ألف فيه هو أبو يوسف صاحب أيب حنيفة ، واجلمهور أنه اإلمام الشافع« الفهرست» ذهب  ابن النديم يف  -52
 .23 /1« املوسوعة الفقهية الكويتية»، 15لويل اهلل الدهلوي ص « اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف»بترصف من  -53

 (:498ص/9)ج« تاريخ اإلسالم»  -54
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 االنتساب إىل مذهب من املذاهب األربعة املبحث الثالث :

كام سبق يف احلديث عن نشأة الفقه، فإن بذرة التمذهب ظهرت يف عرص الصحابة، فكان لكل صحايب تالميذ 

 ميذ.شكلوا مدرسة فقهية، وصار لكل بلدة إمام جمتهد له مدرسة فقهية وله تال

 وفقهاء األمة ، وقادهتا متمذهبون من غري تعصب، ومن نظر يف كتب الطبقات يتبني له ذلك جليا.

 وعىل سبيل املثال:

فالطحاوي والزيلعي والعيني وابن اهلامم وابن أمري احلاج والرسخيس و والشايش واجلصاص والنسفي 

 واآللويس من احلنفية.

 وابن املنري وابن بطال وابن العريب وابن عاشور من املالكية. والقرايف وابن عبد الرب والقايض عياض

والبيهقي واخلطيب البغدادي والبغوي واجلويني والغزايل واآلمدي والشريازي واألنصاري وابن كثري 

 والبيضاوي والنووي والعراقي وابن حجر والسخاوي واملناوي والسيوطي  من الشافعية.

وابن تيمية وابن القيم  واملقادسة كلهم وابن رجب وابن عبد اهلادي وابن وأبو داود واخلالل وابن اجلوزي 

 النجار الفتوحي وحممد بن عبد الوهاب  من احلنابلة.

وأما إن عددنا من مل يتمذهب من العلامء قبل هذين القرنني األخريين فلن يتجاوز أصابع اليدين ، أما يف 

لشوكاين والصنعاين واأللباين وعلامء احلديث يف العصور القرنني األخريين فقد انترشت طريقة األئمة ا

األخرية باهلند والباكستان ممن ال ينتسبون ملذهب ويتفقهون بدراسة كتب السنة ورشوحها كالشيخ نذير 

حسني الدهلوي وتالميذه وتالميذهم ، وأطلق البعض عىل أهل هذه الطريقة أهل احلديث ، وهذا خالف 

ذا املصطلح ، فمصطلح أهل احلديث يف كتب أهل العلم يستعمل تارة يف مقابل أهل االستعامالت املعروفة هل

الرأي فأهل الرأي هم احلنفية ، وأهل احلديث هم األئمة مالك والشافعي وأمحد وأصحاهبم ، وتارة يراد 

رة بأهل احلديث من كان عىل معتقد اإلمام أمحد يثبت صفات اهلل تعاىل بغري تأويل يف مقابل األشاع

 واملاتوريدية ، وذكر السبكي أن أهل خراسان يطلقون أهل احلديث عىل الشافعية خاصة.

ومهام بلغ ذكاء الطالب وعلت مهته فال يستطيع أن يصري جمتهدا اجتهادا مطلقا كالشافعي وأمحد، بحيث 

تقليد يف كثري من يستوعب دراسة كل مسألة بأدلتها حديثيا ولغويا وأصوليا وفقهيا، فال بد أن حيتاج إىل ال

املسائل، فانتسابه إىل مذهب يرحيه ويكون مرجحا له عند تكافؤ األدلة وعدم ظهور رجحان قول عىل قول 

 فيقلد إمامه.
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واحلق أن العرص خال من املجتهد املطلق ال من جمتهد يف مذهب أحد األئمة وقد وقع االتفاق »قال الزركيش: 

ذه املذاهب وحينئذ فال جيوز العمل بغريها، فال جيوز أن يقع االجتهاد بني املسلمني عىل أن احلق منحرص يف ه

 اهـ (55)« إال فيها

والعجيب أن من هاجم املقلدين، قد وقع يف التقليد لبعض العلامء املعارصين كابن باز وابن عثيمني واأللباين 

وأمجعت األمة عىل صالحهم وأمثاهلم ممن هم دون أصحاب املذاهب الذين بلغوا درجة االجتهاد املطلق 

وعلمهم، ففتح باب رش وفتنة، ففر بزعمه من أربعة مذاهب إىل ما ال حيىص من املذاهب، ولكن الفرق أن 

األوىل مذاهب أهل االجتهاد املطلق من األئمة املعتربين، التي توارد عليها عرشات اآلالف من العلامء عىل مر 

 ل.القرون، فصححوا واعتمدوا ما وافق الدلي

ا حكاًم، أو حكاًم »:  -واصفا حال من نبذ املذهبية-قال ابن رجب  د نقل كالم غريه، إمَّ ا من اعتمد َعىَل جمرَّ فأمَّ

ودلياًل: كان غاية جهده أن يفهمه، وربام مل يفهمه جيًدا أو حّرفه وغريه، فام أبعد هذا عن درجة االجتهاد.كام 

 دت وجهك باملدادقيل:فدع عنك الكتابَة لست منها ... ولو سوَّ 

فإن قيل: فام تقولون يف هني اإلمام أمحد وغريه من األئمة عن تقليدهم وكتابة كالمهم، وقول اإلمام أمحد: ال 

 تكتب كالمي وال كالم فالن وفالن، وتعلم كام تعلمنا. وهذا كثرٌي موجود يف كالمهم.

الفقهاء، واالشتغال هبا حفًظا وكتابة، ويأمر  قيل: ال ريب أنَّ اإلمام أمحد ريض اهلل عنه كان ينهى عن آراء

باالشتغال بالكتاب والسنة حفًظا وفهاًم، وكتابة ودراسة، وبكتابة آثار الصحابة والتابعني دون كالم من 

 بعدهم، ومعرفة صحة ذلك من سقمه، واملأخوذ منه والقول الشاذ املطرح منه.

 ل بتعلمه أوالً قبل غريه.وال ريب أن هذا مما يتعني االهتامُم به واالشتغا

 فمن عرف ذلك وبلغ النهاية من معرفته كام أشار إَِلْيِه اإلمام أمحد، فقد صار علُمه قريًبا من علم أمحد.

، إنَّام الكالم يف منع من مل يبلغ هذه الغاية وال ارتقى إىَِل هذه النهاية، فهذا ال حجر عليه وال يتوجه الكالم فيه

 لنزر اليسري، كام هو حال أهل هذا الزمان.وال فهم من هذا إال ا

بل هو حاُل أكثر الناس منذ أزمان، مع دعوى كثري منهم الوصول إىَِل الغايات، واالنتهاء إىَِل النهايات، 

 وأكثرهم مل يرتقوا عن درجة البدايات.

 (56)«السنةبالكتاب و -ريض اهلل عنه-وإذا أردت معرفة ذلك وحتقيقه، فانظر إىَِل علم اإلمام أمحد 
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هذا، واألئمة الكبار متفقون أن كالمهم يطرح إذا خالف احلديث الصحيح ، وهذا معلوم عنهم ومتواتر ، 

ولكنهم خاطبوا هبذه العبارات كبار أصحاهبم ممن بلغوا رتبة االجتهاد ، ممن يقدرون عىل النظر يف األدلة 

احلديث ، أما العامي فليس له أن يرتك تقليد  الرشعية وفهمها عىل وجهها ومعرفة سبب خمالفة إمامهم لظاهر

املجتهدين عمال بظاهر حديث ال يدري صحته وكونه منسوخا أو خمصوصا أو مقيدا أو عارضه ما هو أرجح 

 ونحو ذلك

يقول: جاءين بعض الفقهاء من احلنفية فقال: أستشريك يف  -رمحه اهلل  -قد سمعت شيخنا »قال ابن القيم : 

قال: أريد أن أنتقل عن مذهبي، قلت له: ومل؟ قال: ألين أرى األحاديث الصحيحة كثريا  أمر، قلت: ما هو؟

ختالفه، واسترشت يف هذا بعض أئمة أصحاب الشافعي فقال يل: لو رجعت عن مذهبك مل يرتفع ذلك من 

 املذهب، وقد تقررت املذاهب، ورجوعك غري مفيد، وأشار عيل بعض مشايخ التصوف باالفتقار إىل اهلل

 والترضع إليه وسؤال اهلداية ملا حيبه ويرضاه، فامذا تشري به أنت عيل؟ 

 قال: فقلت له: اجعل املذهب ثالثة أقسام:

 قسم احلق فيه ظاهر بني موافق للكتاب والسنة فاقض به وأفت به طيب النفس منرشح الصدر. 

 وقسم مرجوح وخمالفه معه الدليل فال تفت به وال حتكم به وادفعه عنك.

وقسم من مسائل االجتهاد التي األدلة فيها متجاذبة؛ فإن شئت أن تفتي به وإن شئت أن تدفعه عنك، فقال:  

 .(57)« جزاك اهلل خريا، أو كام قال

قال ابن تيمية : يف األخذ برخص املذهب وعزائمه : طاعة غري الرسول صىل اهلل عليه وسلم يف كل أمره وهنيه 

أيضا : إن خالفه لقوة الدليل وزيادة علم أو تقوى فقد أحسن وال يقدح يف ، وهو خالف اإلمجاع ، وقال 

عدالته بال نزاع ، وقال أيضا : بل جيب يف هذه احلال ، وأنه نص اإلمام أمحد رمحه اهلل ، وهو ظاهر كالم ابن 

وإن مل  كان هو الواجب ، -هبرية ، ..ومتى أمكن يف احلوادث املشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة

فله أن يقلد من يرتيض علمه ودينه ،  -يمكن لضيق الوقت وعجز الطالب أو تكافؤ األدلة عنده أو غري ذلك

هذا أقوى األقوال ، وقد قيل : ليس له التقليد بكل حال ، وقيل : له التقليد بكل حال ، واألقوال الثالثة يف 

  .(58) مذهب أمحد .
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قيد بمذهب يف تدرجه يف تعلم الفقه بينام يف تعبده يف خاصة نفسه أو هذا والصواب عدم اإلنكار عىل من يت

تعامله بالعقود ونحوه ربام أخذ بغري املذهب لرجحان دليله أو لرفع احلرج عنه وكذلك يف إفتائه غريه ربام 

 أفتاه بام ترجح عنده أو بام يرفع عنه احلرج ولو كان خالف مذهبه الذي يتفقه عليه يف التعلم

اللجنة الدائمة لإلفتاء بالسعودية  ما حكم التقيد باملذاهب األربعة واتباع أقواهلم عىل كل األحوال وسئلت 

 والزمان ؟ فأجابت اللجنة:

 احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسوله وآله وصحبه وبعد:

ام الشافعي واإلمام أوال: املذاهب األربعة منسوبة إىل األئمة األربعة اإلمام أيب حنيفة واإلمام مالك واإلم

 أمحد، فمذهب احلنفية منسوب إىل أيب حنيفة وهكذا بقية املذاهب.

ثانيا: هؤالء األئمة أخذوا الفقه من الكتاب والسنة وهم جمتهدون يف ذلك، واملجتهد إما مصيب فله أجران، 

 أجر اجتهاده وأجر إصابته، وإما خمطئ فيؤجر عىل اجتهاده ويعذر يف خطئه.

القادر عىل االستنباط من الكتاب والسنة يأخذ منهام كام أخذ من قبله وال يسوغ له التقليد فيام يعتقد ثالثا: 

 احلق بخالفه، بل يأخذ بام يعتقد أنه حق، وجيوز له التقليد فيام عجز عنه واحتاج إليه.

إذا حصل يف نفسه عدم رابعا: من ال قدرة له عىل االستنباط جيوز له أن يقلد من تطمئن نفسه إىل تقليده، و

 االطمئنان سأل حتى حيصل عنده اطمئنان .

خامسا: يتبني مما تقدم أنه ال تتبع أقواهلم عىل كل األحوال واألزمان ؛ ألهنم قد خيطئون، بل يتبع احلق من 

 (59) أقواهلم الذي قام عليه الدليل (.

ة يف بعض املسائل فله أسباب علمية : اختالف املذاهب الفقهي املجمع الفقهي اإلسالميوجاء يف قرارات 

اقتضته وهلل سبحانه يف ذلك حكمة بالغة، ومنها: الرمحة بعباده، وتوسيع جمال استنباط األحكام من 

النصوص، ثم هي بعد ذلك نعمة وثروة فقهية ترشيعية جتعل األمة اإلسالمية يف سعة من أمر دينها 

ال مناص هلا منه إىل غريه، بل إذا ضاق باألمة مذهب ورشيعتها، فال تنحرص يف تطبيق رشعي واحد حرصا 

أحد األئمة الفقهاء يف وقت ما، أو يف أمر ما، وجدت يف املذهب اآلخر سعة ورفقا ويرسا، سواء أكان ذلك يف 

 شؤون العبادة أم يف املعامالت وشؤون األرسة والقضاء واجلنايات عىل ضوء األدلة الرشعية.
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الف املذاهب، وهو االختالف الفقهي، ليس نقيصة وال تناقضا يف ديننا، وال يمكن فهذا النوع الثاين من اخت

أن ال يكون، فال يوجد أمة فيها نظام ترشيعي كامل بفقهه واجتهاده ليس فيها هذا االختالف الفقهي 

 االجتهادي.

من معنى واحد، فالواقع أن هذا االختالف ال يمكن أن يكون، ألن النصوص األصلية كثريا ما حتتمل أكثر 

كام أن النص ال يمكن أن يستوعب مجيع الوقائع املحتملة ألن النصوص حمدودة والوقائع غري حمدودة كام قال 

مجاعة من العلامء رمحهم اهلل تعاىل، فال بد من اللجوء إىل القياس والنظر إىل علل األحكام وغرض الشارع 

لنوازل املستجدة، ويف هذا ختتلف فهوم العلامء وترجيحاهتم واملقاصد العامة للرشيعة، وحتكيمها يف الواقع وا

بني االحتامالت، 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.

ضحنا ما فيه من اخلري والرمحة وأنه يف الواقع نعمة فأين النقيصة يف وجود هذا االختالف املذهبي الذي أو

ورمحة من اهلل بعباده املؤمنني، وهو يف الوقت ذاته ثروة ترشيعية عظمى ومزية جديرة بأن تتباهى هبا األمة 

اإلسالمية، ولكن املضللني من األجانب الذين يستغلون ضعف الثقافة اإلسالمية لدى بعض الشباب املسلم 

ن يدرسون لدهيم يف اخلارج فيصورون هلم اختالف املذاهب الفقهية هذا كام لو كان اختالفا وال سيام الذي

اعتقاديا ليوحوا إليهم ظلام وزورا بأنه يدل عىل تناقض الرشيعة دون أن ينتبهوا إىل الفرق بني النوعني، وشتان 

 ما بينهام.

 ثانيا: وأما تلك الفئة األخرى التي تدعو إىل نبذ املذاهب:

وتريد أن حتمل الناس عىل خط اجتهادي جديد هلا وتطعن يف املذاهب الفقهية القائمة ويف أئمتها أو بعضهم، 

ففي بياننا اآلنف عن املذاهب الفقهية ومزايا وجودها وأئمتها ما يوجب عليهم أن يكفوا عن هذا األسلوب 

كلمتهم، يف وقت نحن أحوج ما البغيض الذي ينتهجونه، ويضللون به الناس ويشقون صفوفهم، ويفرقون 

نكون إىل مجع الكلمة يف مواجهة التحديات اخلطرية من أعداء اإلسالم، بدال من هذه الدعوة املفرقة التي ال 

   (60) حاجة إليها.
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 التمذهب بغري مذاهب األئمة األربعة : املبحث الرابع

حنيفة ومالك والشافعي وأمحد بعد أن  اختلف أهل العلم يف جواز التمذهب بغري مذاهب األئمة األربعة أيب

 اندثرت بقية املذاهب وهجرت عىل رأيني

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : إبطال القول ملجرد خمالفته لألربعة هو خمالف ألقوال الرأي األول جوازه  

أربعة أشخاص دون  األربعة والتباع األئمة األربعة: فهو باطل باإلمجاع ..وال ريب أن اهلل مل يأمر األمة باتباع

غريهم. هذا ال يقوله عامل..ومجيع املذاهب فيها أقوال قاهلا بعض أهلها ليست قوال لصاحب املذهب وفيها 

مجيعها ما هو خمالف لقول األربعة وهم حيكون ذلك قوال يف املذهب وال حيكمون ببطالنه إال باحلجة؛ ال سيام 

ما يقتيض ذلك كام يفعله أتباعهم يف كثري من  إذا خرج عىل أصول صاحب املذهب وبني من نصوصهم

   (61) املسائل.

 وابن تيمية نفسه خرج عن املذاهب األربعة يف مسائل معروفة، مما يدل عىل جواز ذلك عنده

وقال السبكي بعد أن ذكر اخلالف يف تقليد الصحابة : غري أنني أدعي أنه ال خالف بني الفريقني يف احلقيقة، 

مذهب عن واحد منهم جاز تقليده وفاًقا، وإال فال، ال لكونه ال ُيقلد ، بل ألن مذهبه مل بل إن حتقق ثبوت 

 يثبت حق الثبوت. 

ن جاز كام يف التحفة ونصها: جيوز تقليد كل من األئمة االربعة، وكذا من عداهم  ويف إعانة الطالبني:فإن ُدوِّ

معترباته، فاإلمجاع الذي نقله غري واحد  ممن حفظ مذهبه يف تلك املسألة ودون حتى عرفت رشوطه وسائر

 عىل منع تقليد الصحابة، حيمل عىل ما فقد فيه رشط من ذلك.

 الرأي الثاين املنع منه 

ويالحظ أن من منع من األئمة علل ذلك باملصلحة وباحتامل عدم ثبوت القول عن املجتهد املفتي به أو يكون 

إذا انتفت هذه املوانع جاز العمل بقول غري األربعة ، بل إن اإلمام له قيود ورشوط مل تنقل ، فيفهم من هذا أنه 

النووي نفسه خالف األربعة يف مسائل منها قوله بأن وقت املسح عىل اخلف يبدأ من أول املسح ال من احلدث 

َحاَبِة َريِضَ اهللَُّ َعنْهُ  ِة الصَّ لنَِي َوإِْن قال النووي: وليس له التمذهب بَِمْذَهِب َأَحٍد ِمْن َأِئمَّ ِهْم ِمْن اأْلَوَّ ْم َوَغرْيِ

ُغوا لَِتْدِويِن اْلِعْلِم َوَضبِْط ُأُصولِِه وَ  ُْم مَلْ َيتََفرَّ ُفُروِعِه َفَلْيَس أِلََحٍد ِمنُْهْم َكاُنوا َأْعَلَم وأعال َدَرَجٍة مِمَّْن َبْعَدُهْم أِلهَنَّ

ٌر َوإِنَّاَم قَ  ٌر ُمَقرَّ ٌب حُمَرَّ َحاَبِة َوالتَّابِِعنَي َمْذَهٌب ُمَهذَّ ِة النَّاِحلنَِي ملََِذاِهِب الصَّ اَم بَِذلَِك َمْن َجاَء َبْعَدُهْم ِمْن اأْلَِئمَّ
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اَوَأيِب َحنِيَفَة َوغَ  اْلَقاِئِمنَي بَِتْمِهيِد َأْحَكاِم اْلَوَقاِئِع َقْبَل ُوُقوِعَها النَّاِهِضنَي بِإِيَضاِح ُأُصوهِلَا َوُفُروِعَها َكاَملٍِك  مِهَ  "رْيِ

(62)   

وقال النفرواي يف الفواكه الدواين: وقد انعقد إمجاع املسلمني اليوم عىل وجوب متابعة واحد من األئمة 

 األربعة : أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد بن حنبل ريض اهلل عنهم وعدم جواز اخلروج عن مذاهبهم.

أن اجلميع عىل هدى لعدم حفظ مذاهبهم ملوت وإنام حرم تقليد غري هؤالء األربعة من املجتهدين، مع 

أصحاهبم وعدم تدوينها ، ولذا قال بعض املحققني: املعتمد أنه جيوز تقليد األربعة وكذا من عداهم ممن حيفظ 

مذهبه يف تلك املسألة ودون حتى عرفت رشوطه وسائر معترباته، فاإلمجاع الذي نقله غري واحد كابن 

ايف عىل منع تقليد الصحابة حيمل عىل ما فقد منه رشط من ذلك اهـ من رشح الصالح وإمام احلرمني والقر

  "شيخ مشاخينا اللقاين

 ويف مراقي السعود :واملجمع اليوم عليه األربعة ... وَقْفو غريها اجلميع منعه

د قال القرايف:ورأيت للشيخ تقي الدين ابن الصالح ما معناه أن التقلي"وقال احلطاب يف مواهب اجلليل 

يتعني هلذه األئمة األربعة دون غريهم، ألن مذاهبهم انترشت وانبسطت حتى ظهر فيها تقييد مطلقها 

 وختصيص عامها ورشوط فروعها فإذا أطلقوا حكام يف موضع وجد مكمال يف موضع آخر

ر فيصري وأما غريهم فتنقل عنه الفتاوى جمردة فلعل هلا مكمال أو مقيدا أو خمصصا لو انضبط كالم قائله لظه

 "يف تقليده عىل غري ثقة بخالف هؤالء األربعة قال: وهذا توجيه حسن فيه ما ليس يف كالم إمام احلرمني

 

 مزايا التفقه عن طريق كتب الفقه املذهبي : املبحث اخلامس

 للناس يف دراسة الفقه طريقتان 

 الفقهاء .الطريقة األوىل: دراسة املتون الفقهية املذهبية ويمكن تسميتها طريقة 

كأن يدرس الفقه احلنبيل يف املرحلة األوىل متن عمدة الطالب ملنصور البهويت أو أخرص املخترصات البن 

بلبان ثم ينتقل يف املرحلة الثانية إىل متن زاد املستقنع ملوسى احلجاوي أو دليل الطالب ملرعي الكرمي ثم 

حي أو اإلقناع ملوسى احلجاوي ثم ينتقل يف ينتقل يف املرحلة الثالثة إىل منتهى اإلرادات البن النجار الفتو

                                                           
 املجموع رشح املهذب -62
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املرحلة الرابعة إىل الكايف البن قدامة أو املحرر للمجد عبد السالم ابن تيمية اجلد، وكذلك كل مذهب يتدرج 

 فيه الطالب عىل حسب املنهجية املتبعة لدى شيوخ املذهب.

يف ذات هذه الطريقة ولكن يف الطريقة الثانية دراسة الفقه من خالل كتب احلديث ، واإلشكال ليس 

 االقتصار عليها إذ االقتصار عليها ليس من هدي الفقهاء السابقني .

بأن يدرس الطالب كتب أحاديث األحكام ورشوحها مثل عمدة األحكام للمقديس، ثم بلوغ املرام البن 

السنة كالصحيحني  حجر، ثم املحرر البن عبد اهلادي، ثم املنتقى لعبد السالم ابن تيمية اجلد، ثم كتب

والسنن األربعة مع رشوحها ، وكذلك مما يشبه هذه الطريقة دراسة الفقه من خالل كتب الفقه املقارن 

 املعارصة التي تعنى بذكر أدلة كل مذهب ومناقشتها مثل كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق .

ا هلا مستوعبا جلميع الفروع الفقهية الطريقة األوىل من مزاياها أهنا خترج فقيها ضابطا للمسائل مستحرض

متدربا عىل حل عبارات الفقهاء الغامضة، بحيث يستطيع البحث بنفسه يف كتب املذاهب وحيسن الفهم 

والتصور للمسائل متأدبا مع أهل العلم، ومن عيوهبا قلة اطالع املقترص عليها عىل السنة املرشفة وعدم إدراكه 

لو يف العلامء ومجود عىل الرأي وتضعف قدرته عىل االستنباط فيام يستجد لوجوه االستدالل، وقد حيصل له غ

 من املسائل.

الطريقة الثانية من مزاياها سعة اطالع الطالب عىل األحاديث الرشيفة وتوسيع مداركه بدراسة ما يف 

ألخالق األحاديث من علوم حديثية وتعرف عىل الرواة وما يف األحاديث من فوائد عقدية ويف اآلداب وا

والسرية وغريه، ومن عيوهبا أن الفقه أدلته ليست السنة فقط بل هناك آيات األحكام وهناك اإلمجاع والقياس 

وعمل أهل املدينة وعمل الصحايب واملصالح املرسلة وغري ذلك، فيفوت الدارس كثري جدا من الفروع 

عدد مسائل متن الزاد وهو متن خمترص  الفقهية يف كل باب لكوهنا ال تؤخذ بصورة مبارشة من احلديث فمثال

آالف مسألة باملنطوق واملفهوم، وعدد مسائل متن خمترص خليل  6000مسألة وتصل إىل  2400باملنطوق 

مسألة وتصل باملفهوم إىل أكثر من مائة ألف  15720باملنطوق حسب ترقيمها يف بعض نسخه املطبوعة 

 مسألة 

فقهية ال تصل إىل ٌعرش هذا العدد وكذلك تؤدي أحيانا عند البدء بينام كتب أحاديث األحكام مسائلها ال

بدراستها إىل اغرتار الطالب وتطاوله عىل الفقهاء ودخوله يف االجتهاد والرتجيح بغري أهلية، وكذلك يتشتت 
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الطالب لكونه خيرج من موضوع إىل موضوع ثان قبل إمتام األول، وكذلك لكون املسألة الواحدة تكون 

 ىل عدة أبواب ويتكرر الكالم عليها مع عدة أحاديث وليست جمموعة يف مكان واحد.مقسمة ع

فلذلك الذي ينصح به هو اجلمع بني الطريقتني فيدرس الفقه عىل أحد املذاهب األربعة املتبوعة حسب 

لو  املنهجية التي يرشده إليها شيخه مع دراسته لكتاب يف آيات األحكام وآخر يف أحاديث األحكام وحبذا

 كان الكتابان ملؤلفني من نفس مذهبه الفقهي حتى ال يتشتت بني ترجيحات متعارضة يف املسائل الفقهية .

 التعصب املذهبي : املبحث السادس

اختالف الفقهاء يف حد ذاته ليس مذموما ، بل هو من توسعة اهلل تعاىل عىل األمة ، وال سبيل لرفعه قدرا 

ختلف الصحابة بني يدي النبي صىل اهلل عليه وسلم يف فهم مراده حني وليس مطلوبا رفعه رشعا ، فقد ا

أمرهم أال يصلوا العرص إال يف بني قريظة ومل يعنف إحدى الطائفتني ، وال يصح ألحد أن يلزم األمة باتباع 

ن ذلك، وقال: إن اجتهاد جمتهد دون غريه ، وهلذا مَلَّا استشار الرشيُد مالًكا أن حَيمل الناس عىل ُموطَّئه منَعه م

 أصحاب رسول اهلل تفرقوا ىف األمصار، وقد أخذ كل قوم من العلم ما بلغهم.

 وصنف رجل كتابا ىف االختالف، فقال أمحد: ال تسمه كتاب االختالف، ولكن سمه:  كتاب السعة .

 قال بعض السلف: إمجاعهم حجة قاطعة، واختالفهم رمحة واسعة.

ما يرسين أن أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم مل خيتلفوا؛ ألهنم إذا وكان عمر بن عبد العزيز يقول: 

اجتمعوا عىل قول فخالفهم رجل كان ضاال، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا، ورجل بقول هذا كان يف 

األمر سعة ، وخيطئ بعض الناس حني يظن أن اختالف الفقهاء واملفتني واملذاهب الفقهية يفرق األمة وأنه 

من التفرق املذموم وأن االجتامع عىل رأي فقهي واحد يف كل مسألة يوحد األمة ، فهذا غري صحيح ، وإنام 

االختالف املذموم هو االختالف يف االعتقاد بمخالفة معتقد أهل السنة واجلامعة ال يف الفقه ، وكذلك من 

كون رجالن عىل مذهب واحد االختالف املذموم اختالف القلوب بالتباغض واحلقد والعداوة ، فقد ي

وبينهام عداوة وبغضاء ، ورجالن بينهام اختالف يف الفتوى واملذهب الفقهي وبينهام حمبة وتعاون وتراحم ، 

وهبذا يتبني أن الوقائع التارخيية التي حصل فيها عداوة وتباغض بني املنتسبني لبعض املذاهب الفقهية بغوا 

أن املذموم يف هذا هو التباغض والبغي والعدوان وليس املذموم ذات  عىل إخواهنم املنتسبني للمذهب اآلخر

 االختالف الفقهي ، وباهلل تعاىل التوفيق .
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 التوصيات

 االجتهاد هو بذل الطاقة واجلهد من الفقيه يف حتصيل حكم رشعي ظني -1

ل املجتهدون أقسام أعالها املجتهد املطلق املستقل هو الذي استقل  بتأسيس قواعد األصو -2

 واستنباط أحكام الفروع من األدلة الرشعية، من غري تقليد ألحد

يكفي لتحصيل رتبة االجتهاد حتصيل احلد األدنى من رشوطه كمعرفة آيات األحكام وهي مخسامئة  -3

آية وال يشرتط حفظها ومعرفة أحاديث األحكام وأال يفتي يف مسألة حتى يكون عاملا أنه ال خيالف 

س والعربية والناسخ واملنسوخ وأن يعرف حكم حفاظ احلديث عليه صحة أو إمجاعا وأن يعلم القيا

 ضعفا 

االجتهاد اجلامعي يف مسائل النوازل من املؤهلني له كاملجامع الفقهية املعارصة أقرب إىل الصواب  -4

 وأرجح لكنه ليس حجة وال جيب اتباعه 

وجيب عليه تقليد من يثق بفتواه من العامي هو من مل حيّصل من الفقه شيًئا هيتدي به إىل الباقي ،  -5

 املفتني

إذا اختلف مفتيان ثقتان يف الفتوى فاألفضل للعامي العمل بقول أوثقهام يف نفسه ، وجيوز له أن  -6

 خيتار ما هو أيرس عليه .

 التقليد املذموم هو تقليد املجتهد القادر عىل االجتهاد ، أما العامي فال يذم التقليد يف حقه -7

ملجتهدون واحتاج الناس إىل من يفتيهم جاز للمقلد أن ينقل ما حفظه من الفتاوى إذا إذا مل يوجد ا -8

 فهمها وفهم رشوطها وضوابطها

ليس يف حق العامي مرتبة بني االجتهاد والتقليد يقال هلا االتباع ، وإنام املقصود هبذه املرتبة عند من  -9

 املجتهد  ذكرها من جاوز رتبة املقلد وبلغ الدرجة الدنيا من درجات

ال يوجد فقه يقال له فقه الدليل مقابل لفقه املذاهب األربعة ، بل فقه الدليل هو نفسه الفقه  -10

 املوجود يف كتب املذاهب األربعة 

ليس هناك قول يف مسائل اخلالف هو راجح بإطالق ، وإنام يوجد راجح عند فقيه معني أو  -11

 بقية املذاهب ، أو عند بقية املفتني .يف مذهب بعينه ، وليس بالرضورة أن يكون راجحا يف 
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نشأ التمذهب يف عهد الصحابة حيث كان لكل من ابن مسعود وزيد وابن عباس أصحاب  -12

 يذهبون مذهبه ويفتون بفتواه ويسلكون طريقته  

 ال حرج عىل من انتسب إىل مذهب من املذاهب الفقهية األربعة وقلد إمامه  -13

يف تعلم الفقه بينام يف تعبده يف خاصة نفسه أو  ال حرج عىل من يتقيد بمذهب يف تدرجه -14

تعامله بالعقود ونحوه ربام أخذ بغري املذهب لرجحان دليله أو لرفع احلرج عنه وكذلك يف إفتائه 

غريه ربام أفتاه بام ترجح عنده أو بام يرفع عنه احلرج ولو كان خالف مذهبه الذي يتفقه عليه يف 

 التعلم 

ن حتى عرفت رشوطه وسائر إذا حفظ مذهب إمام غري ا -15 ألئمة األربعة يف مسألة بعينها وُدوِّ

 معترباته جاز تقليده 

الطريقة املثىل للتفقه هي التدرج يف دراسة كتب الفقه عىل مذهب من األربعة عىل حسب  -16

  املنهجية املتبعة لدى شيوخ املذهب

 عىل األمة ، وال سبيل لرفعه قدرا وليس اختالف الفقهاء يف حد ذاته ليس مذموما ، بل هو من توسعة اهلل تعاىل

مطلوبا رفعه رشعا وإنام االختالف املذموم هو االختالف يف االعتقاد بمخالفة معتقد أهل السنة واجلامعة ال يف 

 الفقه ، وكذلك من االختالف املذموم اختالف القلوب بالتباغض واحلقد والعداوة .  


