
 خالصة التحقيق 
 في بيان 

 حكم التقليد والتلفيق
 
 
 
 

 عبد الغين النابلسي رضي اهللا عنه

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  احلمد هللا ويل التوفيق، والشكر له على اهلداية إىل حقيقة التحقيق...
والصالة والسالم على رسوله حممد وعلى آله وأصحابه وتابعيه، وأنصاره 

   وأحزابه السالكني على أقوم طريق.
  

  أما بعد،
فيقول العبد الفقري إىل مواله اخلبري عبد الغين النابلسي احلنفي، علمه اهللا 

  تعاىل ما مل يعلم وأدامه سالكاً على السنن األقوم:
  

قد اطلعت على رسالة يف حكم التقليد يف املذهب، صنفها مفيت البلد احلرام 
د العظيم ابن املنال مكة املشرفة على مجيع بالد اإلسالم، وهو الشيخ حممد عب

فروخ رمحه اهللا تعاىل وعفا عنه. وقد اشتملت على ستة مقاصد، مل تتحرر 
  على وجه الصواب لكل قاصد.

   
  فاملقصد األول: هل على اإلنسان التزام مذهب معني أم ال؟ 

  والثاين: هل موافقة املذهب من غري علم به كافية أم ال؟ 
  اعتقاد األرجحية فيما قلده أم ال؟ والثالث: هل جيوز التقليد من غري 

والرابع: ما حكم االقتداء باملخالف؟ وهل العربة يف ذلك لرأي املقتدي أو 
  اإلمام؟ 

  واخلامس: هل جيوز التقليد بعد الفعل أم ال؟ 
  والسادس: يف بيان حكم التلفيق.

  



  
فطلب مين بعض األصحاب حتقيق هذه املقاصد املهمة على وجه الصواب، 

ن يغتر مبا مل يحرر أهلُ البداية من الطالب، فشرعت يف ذلك مستعيناً خمافة أ
  بالقدير املالك، وقد مسيت ما شرعت فيه:

  خالصة التحقيق يف بيان حكم التقليد والتلفيق.
  أ هـ. –واهللا حسيب ونعم الوكيل، وعلى اهللا قصد السبيل 

  
  

  مطلب: هل على اإلنسان التزام مذهب معني أم ال؟
  األول: فهل على اإلنسان التزام مذهب معني أم ال؟  املقصد

أن مذاهب السلف املاضني من  –علمك اهللا تعاىل كل خري  –اعلم أوالً 
 –رضوان اهللا تعاىل عليهم أمجعني  –الصحابة [والتابعني] وتابعي التابعني 

كثرية ال تكاد تنحصر اآلن عدداً، أو كلها اجتهادات استوفت الشروط، 
من اهللا تعاىل معونة ومدداً وال جيوز ألحد الطعن يف شيء منها فاستفادت 

  أبداً. 
كما قال الشيخ عبدالرؤوف املناوي رمحه اهللا يف شرح اجلامع األسيوطي: 

يعين سفيان الثوري،  –"وجيب علينا أن نعتقد أن األئمة األربعة والسفيانني 
ن راهويه، واألوزاعي، وداود الظاهري، وإسحاق ب –وسفيان بن عيينة 

وسائر األئمة على هدى، وال التفات ملن تكلم فيهم مبا هم بريئون منه." 
  انتهى. 

  
ويف مجع اجلوامع: وأن الشافعي، ومالك، وأبا حنيفة، والسفيانني، وأمحد، 

  واألوزاعي، وإسحاق، وداود، وسائر أئمة املسلمني على هدى من رم. 



  
  لم فيهم مبا هم بريئون منه. انتهى. وقال الشارح احمللي: وال التفات ملن تك

  
قلت: فإن من اشتمل على ما يعاب به يف الدين ومل يطعن فيه أحد، فال إمث 
على من مل يطعن، وأما إذا مل يشتمل على شيء من ذلك، ووقع الطعن من 

تلك أمة قد خلت هلا ما كسبت  ����أحد، فاإلمث على الطاعن. قال تعاىل: 
. وأما تقليد مذهب من ����عما كانوا يعملون  ولكم ما كسبتم وال تسألون

مذاهبهم اآلن غري املذاهب األربعة، فال جيوز ال لنقصان يف مذاهبهم، 
ورجحان املذاهب األربعة عليهم، ألن فيهم اخللفاء املفضلني على مجيع األمة، 
بل لعدم تدوين مذاهبهم وعدم معرفتنا اآلن بشروطها وقيودها، وعدم 

ريق التواتر، حىت لو وصل إلينا شيء من ذلك كذلك وصول ذلك إلينا بط
  جاز لنا تقليده، لكنه مل يصل كذلك. 

قال املناوي رمحه اهللا تعاىل يف كتابه املذكور: ال جيوز تقليد الصحابة، وكذا 
تقليد التابعني؛ كما قاله إمام احلرمني من كل من مل يدون مذهبه، فيمتنع 

فتاء، ألن املذاهب األربعة انتشرت تقليد غري األربعة يف القضاء واإل
وحتررت، حىت ظهر تقليد مطلقها، وختصيص عامتها، خبالف غريهم النقراض 
أتباعهم، وقد نقل اإلمام الرازي إمجاع احملققني على منع العوام من تقليد 
أعيان الصحابة وأكابرهم. قال املناوي رمحه اهللا تعاىل: نعم جيوز لغري عامي 

غري األربعة، يف العمل لنفسه إن علم نسبته ملن جيوز  من الفقهاء تقليد
تقليده، ومجع شروطه عنده، لكن بشرط أن ال يتتبع الرخص، بأن يأخذ من 

  مذهب األهون حبيث تنحل رتبة التكليف من عنقه، وإال من جيز. 



وقال يف األشباه والنظائر البن جنيم احلنفي رمحه اهللا تعاىل إنه: صرح يف 
اهلمام إن اإلمجاع انعقد على عدم العمل مبذهب خيالف األربعة  التحرير البن

  النضباط مذاهبهم، واشتهارها وكثرة اتباعها. انتهى. 
إذا علمت هذا، فاعلم أن املذاهب اآلن اليت جيوز تقليدها هي هذه املذاهب 

  األربعة ال غري. 
بعة فقط يف العمل مبا ذهب إليه أحد األر ����احنصر اآلن العمل بشريعة حممد 

على العموم، فاألمر املتفق عليه املعلوم من الدين بالضرورة، ال حيتاج إىل 
التقليد فيه ألحد األربعة، كفرضية الصالة، والصوم، والزكاة، واحلج، 
وحنوها، وحرمة الزنا، واللواط، وشرب اخلمر، والقتل، والسرقة، والغصب، 

  وما أشبه ذلك. 
اج إىل التقليد فيه، فإذا قلد فيه اإلنسان واألمر املختلف فيه هو الذي حيت

مذهباً معيناً من املذاهب األربعة، فهل يلزم ذلك اإلنسان الدوم عليه، أو 
  جيوز له االنتقال عنه؟ 

رمحه  –قال الشيخ اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن عبد امللك البغدادي احلنفي 
  د. يف رسالة له عملها يف بيان حقيقة التقلي –اهللا تعاىل 

اعلم: أن التقليد هو قبول قول الغري من غري معرفة دليله، وأما معرفة دليله 
فليس إال وظيفة اتهد، والتقليد مناط العمل، فكما ال جيوز للمجتهد العمل 
يف الوقائع إال باجتهاده ورأيه، كذلك ال جيوز للمقلد العلم يف كل واقعة من 

ائه من مفت جمتهد، أو حامل فقه، األعمال واألحكام إال بتقليده، واستفت
وقالوا الواجب على املقلد املطلق اتباع جمتهد يف مجيع املسائل، فال جيوز له 
العمل يف واقعة إال بتقليد جمتهد، أي جمتهد كان وأما إذا كان جمتهداً يف 
البعض فقد اختلف فيه، فقيل: يقلد فيما يعجز فيه عن االجتهاد وجيتهد فيما 

على التجزي يف االجتهاد وهو الراجح عد األكثر، واملقلد إذا  ال يعجز بناًء



اتبع أحد اتهدين وأخذ بقوله، وعمل مبوجبه، جيوز له أن يقلد غري ذلك 
أوالً  –رمحه اهللا تعاىل  –اتهد يف حكم آخر يعمل به، كمن قلد أبا حنيفة 

ا صرح ابن يف أخرى، كذ –رمحه اهللا تعاىل  –يف مسألة، وثانياً الشافعي 
اهلمام يف كتابه التحرير يف علم األصول؛ وبه قال اآلمدي وابن احلاجب. قال 
ابن اهلمام: وذلك للقطع بأم يف كل عصر كانوا يستفتون مرةً واحداً، ومرةً 
غريه، غري ملتزمني مفتياً معيناً. وهذا إال مل يلتزم حكماً خبصوصه، ومل يعلم 

لم به بعد أن قلده فيه فال يرجع فيه باتفاق ذا احلكم سابقاً، وأما إذا ع
العلماء، كذا قاله اآلمدي وابن احلاجب. قال ابن اهلمام: حكم املقلد يف 
املسألة االجتهادية كاتهد، فإنه إذا كان له رأيني يف مسألة وعمل بأحدمها 
يتعني له ما عمل به، وأمضاه بالعمل فال يرجع عنه إىل غريه إال بترجيح ذلك 

غري، كمن اشتبهت عليه القبلة يف جهتني، أو جهات، فاختار واحدة يتعني ال
له هذه اجلهة ما مل يرجح اآلخر، وكذا القاضي فيما له رأيني فيه بعد أن 
حكم وأمضاه باحلكم يف أحدمها، فاملقلد إذا عمل حبكم من مذهب ال يرجع 

  عنه إىل آخر، من مذهب آخر. انتهى كالم ابن اهلمام. 
أن مذهب اجلمهور، والذي اختاره ابن اهلمام، أن أصل االلتزام ليس واعلم 

بواجب ابتداًء، بل جيوز لكل أحد أن يستفيت يف كل واقعة عند أي مفت 
اختاره، ويعمل حبكمه كما كان يف القرون الفاضلة من الصحابة والتابعني 

  رضوان اهللا عليهم أمجعني. 
نووي ما يعضد هذا املذهب حيث ونقل صاحب العقد الفريد عن اإلمام ال

قال: والذي يقتضيه الدليل أنه ال يلزم التمذهب مبذهب معني، بل يستفيت 
من شاء ومن اتفق، لكن من غري تلقط الرخص، فلعل من منعه شاء مل يثق 
بعدم تلقطه. انتهى كالم النووي. وقال ابن اهلمام يف كتابه "التحرير": فلو 

كأيب حنيفة والشافعي، فقيل: تلزمه. انتهى. يعين  التزم املقلد مذهباً معيناً



االستمرار عليه فال يعدل عنه يف مسألة من املسائل من مذهب آخر، ألنه 
بالتزامه يصري ملزوماً به كما التزم مذهبه يف حادثة معينة وألنه اعتقد أن 
املذهب الذي انتسب إليه هو الصواب فعليه الوفاء مبوجب اعتقاده، كذا يف 

  التحرير البن أمري حاج. شرح 
وقيل: ال يلزمه وهو األصح ملا وجهه الرافعي وغريه، بأن التزامه غري ملزم إذ 
ال واجب إال [ ما ] أوجبه اهللا ورسوله، ومل يوجب اهللا تعاىل ورسوله على 
أحد من الناس أن يتمذهب لرجل من األمة فيقلد دينه يف كل ما يأيت ويذر 

ن اتهدين، أن من تبعين فال يتبع أحداً غريي. إال غريه، وال قائل به أحد م
  هنا كالم البغدادي يف رسالته. 

رمحه اهللا تعاىل واألصح أنه جيب على العامي  –ويف شرح اجلوامع للمحلي 
وغريه ممن مل تبلغ رتبته االجتهاد التزام مذهب معني من مذاهب اتهدين، مث 

  يف خروجه عنه أقوال: 
  ألنه التزمه وإن مل جيب التزامها. أحدها: ال جيوز 

  ثانيها: جيوز، والتزام ما ال يلزم غري ملزم. 
ثالثها: ال جيوز يف بعض املسائل، وجيوز يف بعض توسطاً بني القولني، واجلواز 
يف غري ما عمل به أخذاً مما تقدم، يف عمل غري امللتزم، فإنه إذا مل جيز له 

فامللتزم أوىل بذلك، وقد  –تفاقاً قال ابن احلاجب كاآلمدي ا –الرجوع 
حكيا منه اجلواز ويقيد مبا قلناه يعين يف غري ما عمل به، وقيل: ال جيب عليه 
التزام مذهب معني، فله أن يأخذ فيما يقع له ذا املذهب تارةً وبغريه أخرى 

  وهكذا. انتهى. 
قي يف شرحه على شرح الدرر: روى البيه –رمحه اهللا تعاىل  –وقال والدي 

، أنه قال: قال رسول –رضي اهللا عنهما  –يف املدخل بسنده عن ابن عباس 
: " مهما أوتيتم من كتاب اهللا فالعمل به ال عذر ألحد يف تركه، فإن مل ����اهللا 



يكن يف كتاب اهللا فسنة مين ماضية، فإن مل تكن يف سنة مين فما قاله 
خذمت به اهتديتم، أصحايب، إن أصحايب مبرتلة النجوم يف السماء، فأميا أ

  واختالف أصحايب لكم رمحة ". 
قال جلالل السيوطي يف " جزيل املواهب ": يف هذا احلديث فوائد؛ إخباره 

ألنه من  ����باختالف املذاهب بعده يف الفروع، وذلك من معجزاته  ����
اإلخبار باملغيبات والتخيري للمكلف يف األخ بأيها شاء من غري تعيني ألحدها، 

أن كل اتهدين على هدى، من غري تعيني ألحدها، ولكنهم  ويستنبط منه
على حق فال لوم على أحد منهم، وال ينسب إىل أحد منهم ختطيئه لقوله: " 

  فأميا أخذمت به اهتديتم ". 
وأخرج اخلطيب البغدادي يف كتاب " الرواة " عن مالك ن طريق إمساعيل 

س: يا أبا عبدا هللا ! تكتب هذه بن أيب احملامد، قال هارون الرشيد ملالك بن أن
الكتب وتفرقها يف آفاق اإلسالم لتحمل عليها األمة؟! قال: يا أمري املؤمنني ! 
إن اختالف العلماء رمحة من اهللا على هذه األمة، كل يتبع ما صح عنده، 

  وكل على هدى، وكل يريد اهللا. 
لّة نعمة مث قال اجلالل السيوطي: واعلم أن اختالف املذاهب يف هذه امل

كبرية، وفضيلة جزيلة عظيمة، وله سر لطيف أدركه العاملون، وعمي عنه 
جاء بشرع واحد فمن  ����اجلاهلون، حىت مسعت بعض اجلهال يقول: النيب 

  أين مذاهب أربعة؟ 
ومن العجيب أيضاً من يأخذ يف تفضيل بعض املذاهب على بعض تفضيالً 

أدى إىل اخلصام بني السفهاء، يؤدي إىل تنقيص املفضل عليه وسقوطه، ورمبا 
وصارت عصبة ومحية اجلاهلية، والعلماء مرتهون عن ذلك وقد وقع 
االختالف يف الفروع بني الصحابة رضي اهللا تعاىل عنهم وهم خري األمة، فما 
خاصم أحد منهم أحداً، وال عادى أحد منهم أحداً وال نسب أحد إىل أحد 



إليه قد استنبطته من حديث: "إن خطأً وال قصوراً، والسر الذي أشرت 
اختالف هذه األمة رمحة هلا وكان اختالف األمم السابقة عذاباً وهالكاً". 
فعرف بذلك أن اختالف املذاهب يف هذه امللة خصيصة فاضلة هلذه األمة، 

صلوات اهللا  –وتوسيع يف هذه الشريعة السمحة السهلة، فكان األنبياء 
حد وحكم واحد، حىت أنه من ضيق يبعث أحدهم بشرع وا –عليهم 

شريعتهم مل يكن فيها ختيري يف كثري من الفروع اليت شرع فيها التخيري يف 
شريعتنا، كتحرمي عدم القصاص يف شريعة اليهود، وحتتم الدية يف شريعة 
النصارى، وهذه الشريعة وقع فيها التخيري بني أمرين: شرع كل منهما يف 

مجعت بني الشرعني معاً، وزادت حسناً بشرع ملة كالقصاص والدية، فكأا 
ثالث وهو التخيري، ومن ذلك مشروعية االختالف يف الفروع، فكانت 
املذاهب على اختالفها كشرائع متعددة كل مأمور به يف هذه الشريعة، 

جبميعها، انتهى كالمه  ����فصارت هذه الشريعة كأا عدة شرائع بعث النيب 
  خمتصراً. 

فادته ما حنن بصدده من عدم التزام مذهب معني من املذاهب وإمنا ذكرناه إل
  األربعة، مع ذكر الفوائد اجلليلة. 

واحلاصل: أن العلماء اختلفوا يف لزوم مذهب معني، وصحح كل أحد منهم 
ما ذهب إليه، وعدم اللزم هو الراجح كما ذكرناه بعد أن ال خيرج عن 

  املذاهب األربعة، واهللا ويل التوفيق.
  

  : هل موافقة املذهب من غري علم به كافية أم ال؟ مطلب
  وأما املقصد الثاين: فهل موافقة املذهب من غري علم به كافية أم ال؟ 



اعلم: أم حيث أوجبوا التقليد للمجتهد على غري اتهد فال شك أن 
املوافقة من غري قصد ال تكفي، لكوا غري تقليد كما سبق يف تعريف التقليد: 

  ول قول الغري من غري معرفة دليله. بأنه قب
وقال احمللي يف شرح اجلوامع: التقليد: أخذ القول بأن يعتقد من غري معرفة 
دليله، فهو اجتهاد وافق اجتهاد القائل. مث قال: ويلزم غري اتهد علمياً كان 

فاسألوا أهل الذكر إن  ����أو غريه أي يلزمه التقليد للمجتهد لقوله تعاىل: 
انتهى. وقد سبق التصريح مبثل ذلك من لزوم التقليد  ����تعلمون كنتم ال 

للمجتهد، فال تكفي املوافقة على كل حال، غري أن التقليد بعد الفعل جائز 
عندنا كما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل. فيبقى على هذا ال بد من قصد القلب 

 –لفعل يف العمل بقول الغري حىت يسمى تقليداً، لكن سواًء قصد ذلك قبل ا
أو بعد الفعل فهو صحيح عندنا أيضاً، وأما إذا  –وهو األصل امع عليه 

خال عمالً قبله وبعده من قصد قلبه لألخذ بقول الغري من األئمة األربعة فال 
يكون حني العمل مقلداً ألحد من اتهدين وليس هو مبجتهد فعمله حينئذ 

  باطل اتفاقاً.
   

  ري اعتقاد األرجحية فيما قلّده أم ال؟مطلب: هل جيوز التقليد من غ
وأما القصد الثالث: فهل جيوز التقليد من غري اعتقاد األرجحية فيما قلده أم 

  ال؟ 
قال الشيخ حممد البغدادي رمحه اهللا تعاىل يف رسالته يف التقليد: واختلفوا يف 
أنه له جيوز للمقلد تقلدي املفضول مع وجود األفضل؟ فجوزه األئمة 

ية، واملالكية وأكثر الشافعية، ومنعه اإلمام أمحد وطائفة من الفقهاء، كذا احلنف
  يف التحرير البن اهلمام وشرحه البن أمري حاج. 



ونقل عن اإلمام الغزايل أنه قال: إذا اعتقد املقلد أحد اتهدين بالفضل، ال 
جيوز له أن يقلد غريه. وإن كان ال يلزم البحث عن األعلم إذا مل يعلم 
اختصاص أحدهم بزيادة الفضل والعلم، وأما إذا علم واعتقد زيادة الفضل 
يف أحدهم يلزم تقليد أورع العاملني، وأعلم الورعني. وإن تعارضا يف العلم 
والورع قدم األعلم على األصح، انتهى. وقال الشيخ حممد البغدادي أيضاً 

مه من علماء رمحه اهللا تعاىل: فإن قلت كيف يذكر ابن اهلمام وشارح كال
املذهب يف املسألة الفقهية قول املخالفني من املالكية والشافعية؟ فيستدالن 
على ما اختاره من الوجه. قلت: إن املسألة إذا مل يكن هلا اختصاص بواحد 
من األئمة بل كانت مشتركة فيما بينهم يف احلكم، كمسائل أصول الدين 

االستدالل عليها بقول اجلميع، واألحكام املتفق عليها من الفروع، فيجوز 
ومسألة التقليد واالفتداء باملخالف من هذا القبيل. فال حمذور يف إيراد الدليل 

  عليها من أي عامل وجمتهد كان، انتهى فاعلم. هذا فيما سنذكره. 
يف شرح مجع اجلوامع: تقليد املفضول من  –رمحه اهللا تعاىل  –وقال احمللي 

جيوز لوقوعه يف زمن  –ورجحه ابن احلاجب  –دها: اتهدين فيه أقوال: أح
  مشتهراً متكرراً من غري إنكار.  – ���� –الصحابة وغريهم 

ثانيها: ال جيوز، ألن أقوال اتهدين يف حق املقلد كاألدلة يف حق اتهدين، 
فكما جيب األخذ بالراجح من األدلة، جيب األخذ بالراجح من األقوال: 

اضل، ويعرفه العامي بالتسامع وغريه. ثالثها: املختار والراجح منها قول الف
جيوز ملعتقده فاضالً عنده أو مساوياً له، خبالف من اعتقد مفضوالً ومن مث مل 
جيب البحث عن األرجح من اتهدين، لعدم تعينه. فإن اعتقد العامي 
رجحان واحد منهم تعين، ألن تقليده وإن كان مرجوحاً يف الواقع عمالً 

تقاده املبين عليه. والراجح علماً فوق الراجح ورعاً يف األصح، ألن لزيادة باع
العلم تأثرياً يف االجتهاد خبالف زيادة الورع، وقيل: العكس، ألن لزيادة 



الورع تأثرياً يف التثبت يف االجتهاد وغريه، خبالف زيادة العلم. وحيتمل 
  التساوي ألن لكل مرجحاً. انتهى. 

البغدادي يف رسالته: من أحوال املقلد أن يكون من  وقال الشيخ حممد
العلماء فيعتقد حبسب حاله وعلمه رجحان مذهب الغري يف تلك املسألة فني 

يف شرح  –رمحه اهللا تعاىل  –له االتباع للراجح يف ظنه. انتهى. وقال املناوي 
 اجلامع نقالً عن السبكي: إن املنتقل من مذهب آلخر له أحوال، وذكر منها:
أن يعتقد رجحان مذهب الغري فيجوز عمله بالراجح يف ظنه، ومنها أن ال 

  يعتقد رجحان شيء فيجوز. انتهى. 
وهذا كله يقتضي أنه ال يلزم املقلد اعتقاد األرجحية يف مذهبه، وإن كان 
األوىل اعتقادها للخروج من اخلالف الواقع يف ذلك كما ترى، وعلى 

األشباه والنظائر يف آخر الفن الثالث نقالً  األولوية وعدم اللزوم ما وقع يف
عن املصفى: إذا سئلنا يف مذهبنا ومذهب خمالفنا يف الفروع جيب أن جنيب 
بأن مذهبنا صواب حيتمل اخلطأ، ومذهب خمالفنا خطأ حيتمل الصواب. ألنك 
لو قطعت القول ملا صح قولنا: إن اتهد خيطئ ويصيب. وإذا سئلنا عن 

خصومنا يف العقائد جيب علينا أن نقول: احلق ما حنن عليه، معتقدنا ومعتقد 
  والباطل ما عليه خصومنا. هكذا نقل عن املشايخ. انتهى. 

وال حيتاج أن حيمل ذلك على اتهدين يف املذهب أصحاب الترجيح، كأيب 
احلسن الكرخي والطحاوي والسرخسي وحنوهم. كما محل ذلك على أمثال 

لفروخ املكي يف رسالته حيث قال: بأن هذا يف حق هؤالء الشيخ حممد بن ا
أئمتنا ومن أخذ بقوهلم من أهل النظر، كأيب احلسن الكرخي والطحاوي 
وأمثاهلم. إذا سئلوا جييبوا مبا ذكر. وليس املراد أن يكلف كل مقلد أن يعتقد 
ذلك فيما قلد فيه إىل آخر كالمه، وقد علمت فساد هذا احلمل مبا ذكرنا 



يف جواز تقليد املفضول مع العلم بالفاضل وإن ذلك ال خيتص  من النقول
  مبقلد دون مقلد، وإن اخلالف يف ذلك يف حق كل مقلد واهللا املوفق. 

  
  مطلب: حكم االقتداء باملخالف؛ وهل العربة لرأي املقتدي أو اإلمام؟ 

 وأما املقصد الرابع فهو: ما حكم االقتداء باملخالف وهل العربة يف ذلك لرأي
  املقتدي أو اإلمام؟ 

 –رمحه اهللا تعاىل  –اعلم: أن هذه املسألة قد صنف فيها اإلمام العالمة 
رسالة فيها الكالم، فنورد بعضه على وجه  –السندي تلميذ اإلمام ابن اهلمام 

االختصار، ويف كتب فقهنا عبارات أيضاً كثرية تشابه ما ذكر يف هذه 
  ركناها خوف اإلطالة يف هذه العجالة. الرسالة للسندي رمحه اهللا تعاىل، ت
هو قوله: اعلم أنه قد  –رمحه اهللا تعاىل  –والذي قاله السندي يف رسالته 

قدمياً وحديثاً يف جوازه يعين االقتداء [ باملخالف ]  – ���� –اختلف علماؤنا 
  على أربعة أقوال: 

ف، وإال : أنه جيوز االقتداء به إذا كان حيتاط يف مواضع اخلالالقول األول
فال. وعلى هذا أكثر املشايخ رمحهم اهللا تعاىل، منه اإلمام مشسا األئمة 
احللواين، ومشس األئمة السرخسي، وصدر اإلسالم، وأبو الليث السمرقندي 
وصاحب اهلداية، وصاحب الكايف، وقاضي خان، والتمرتاشي، وصاحب 

ت، التاتارخانية، والصدر الشهيد، وتاج الشريعة، وصاحب املضمرا
وصاحب النهاية، وقوام الدين شارح اهلداية، وفخر الدين شارح الكرت 
وشيخنا احملقق كمال الدين بن اهلمام شارح، وغريهم من املشايخ، واألصل 
يف هذا أن املذهب الصحيح الذي عليه املشايخ سلفاً وخلفاً هو أن العربة يف 

مامه، فلو علم جواز الصالة وعدمه لرأي املقتدي يف حق نفسه، ال لرأي إ
 –كمس املرأة وغريه  –املقتدي من اإلمام ما يفسد الصالة على زعم اإلمام 



جيوز االقتداء به ألنه يرى جوازها، واملعترب يف حقه رأيه ال غري، فوجب 
القول جبوازها. ولو علم منه ما يفسد الصالة عنده ال عند اإلمام ال جيوز 

املقتدي، وأنه مل ير االقتداء به جائزاً،  االقتداء به، ملا قلنا أن العربة لرأي
معه يعيد. صرح به الصدر الشهيد. وهذا  ����فوجب القول بعدم اجلواز، فإن 

هو األصل الذي ال حميد عنه للحنفي فإنه إما أن يسلم هذا األصل أو ال، فإن 
كان الثاين فال خطاب معه لتركه املذهب، وإن كان األول فال حميص عنه أو 

  ائل دون أخرى، فيحتاج إىل الفرق. يسلم يف مس
مث إنه رمحه اهللا تعاىل سرد نقوالً عديدة، مث قال: اعلم أنه احتاط مجيع مواضع 
اخلالف ومل يعلم منه مفسد، هل جيوز االقتداء به، بال كراهة أو ا؟ وهل 
عليه إساءة أم ال ففي الكفاية شرح اهلداية وشرح امع ومفتاح السعادة أنه 

اهة. ويف فتاوى قاضي خان: ومع هذا لو صلى احلنفي خلف مع الكر
الشافعي كان مسيئاً ويف بعض كتب أخر: يكره خلف احملترز عما يبطلها 

  عندنا وهو املختار. مث قال رمحه اهللا تعاىل:
أنه جيوز االقتداء بالشافعي إذا مل يعمل منه املخالفة فيما تقدم  القول الثاين:

خمتار ركن اإلسالم على السغدي وذكره من الشروط، وهذا القول 
  التمرتاشي وصححه شيخ اإلسالم خواهر زاده. 

أنه ال جيوز االقتداء به مطلقاً وإن راعى مواضع اخلالف ألنه  القول الثالث:
  ال يؤدي ذلك بنية الفرض. 

أنه جيوز االقتداء به مطلقاً، قياساً على قول أيب بكر الرازي من  القول الرابع:
قتداء مبن رعف. مث اعلم أن هذا القول انفرد به الرازي وخالفه صحة اال

مجهور العلماء، فلهذا قال صاحب اإلرشاد: ال جيوز االقتداء به، أي 
بالشافعي يف الوتر بإمجاع أصحابنا، يعين إذا سلم على رأس الركعتني. وقال 

ل الزيعلي: وهو الصحيح. ومل يعترب قول الرازي ملخالفة األكثر. حىت قا



صاحب الدرر: وخالف الواحد يف مسألة واحدة ال يكون معترباً، ويكون 
  رداً عليه. 

واحلاصل أن االحتجاج بقول الرازي ال يكاد يصح ملرجوحيته. وقد قالوا: 
رمحه اهللا  –املرجوح يف مقابلة الراجح مبرتلة املعدوم. انتهى كالم السعدي 

يخ قاسم بن قطلوبغا احلنفي تعاىل: باختصار، ومتامه مفصل هناك. وقال الش
رمحه اهللا تعاىل يف كتابه "تصحيح القدوري": إين قد رأيت من عمل يف 
مذهب أئمتنا بالتشهي، حىت مسعت من لفظ بعض القضاة: وهل مثّ حجر؟ 
فقلت: نعم. اتباع اهلوى حرام، واملرجوح يف مقابلة الراجح مبرتلة العدم، 

  نوع. انتهى. والترجيح بغري مرجح يف املتقابالت مم
وقد ذكر الشيخ حممد بن فروخ املكي يف رسالته قول الرازي هذا، وبىن 

يعين  –رسالته عليه، واعتمده كما صرح بذلك فيها حيث قال: وهذا القول 
هو املنصور دراية، وإن اعتمد خالفه رواية عندنا، وهو الذي  –قول الرازي 

لوريقات، انتهى كالمه. فهذا أميل إليه وعليه يتمشى ما ذهبنا إليه يف هذه ا
هو التشهي واتباع املروح، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم. واستدل 
يف رسالته املذكورة على جواز االقتداء باملخالف من غري مراعاة منه ملواضع 

من أم  ����اخلالف كما هو مقتضى كالمه فيها مبا كانت عليه الصحابة 
وكذا التابعون وفيهم اتهدون بال نكري منهم  كانوا يقتدي بعضهم ببعض،

يف ذلك، وقد ترك االستدالل بنقول املذهب الصرحية وعدل إىل االستدالل 
جمتهدين بصريح  ����مبا كانت عليه الصحابة؛ فيقال له: كانت الصحابة 

قولك، وأنت تابع تهد آخر هو أبو حنيفة مثالً، فكيف تقيس اجتهادهم 
على اجتهاد أيب حنيفة؟ فقد كانت مذاهبهم تقتضي ذلك، ومذهبك ال 
يقتضيه، مع أنه مل يثبت عنهم االجتهاد على ذلك إال بطريق اإلمجال، ومن 

ال نعلم كيف كانوا على  أم كانوا يصلون كلهم باجلماعة ال منفردين، وحنن



وجه التفصيل، فال يصح االستدالل بذلك يف مقابلة الصريح من املذهب كما 
رأيت، ومذاهب الصحابة ال جيوز تقليدها اآلن كما قدمنا عن إمام احلرمني، 

  بل ال جيوز تقليد غري املذاهب األربعة كما سبق واهللا أعلم.
  

  مطلب: حكم التقليد بعد الفعل 
  د اخلامس: فهل جيوز التقليد بعد الفعل أم ال؟وأما املقص

قال والدي رمحه اهللا تعاىل يف شرحه على شرح الدرر نقالً عن العقد الفريد 
  لشيخه الشيخ حسن الشرنباليل رمحه اهللا تعاىل: 

كما إذا صلى ظاناً صحتها على مذهبه، مث  اعلم أنه يصح التقليد بعد الفعل
على مذهب غريه، فله تقليده وجيتزئ بتلك  تبني بطالا يف مذهبه وصحتها

الصالة على ما يف البزازية، روي عن اإلمام الثاين وهو أبو يوسف رمحه اهللا 
تعاىل: أنه صلى يوم اجلمعة مغتسالً من احلمام بالناس، وتفرقوا، مث أخرب 
بوجود فأرة ميتة يف بئر احلمام، فقال: إذن نأخذ بقول إخواننا من أهل املدينة 

نورة: " إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل خبثاً ". انتهى. ونقله ابن أمري حاج عن امل
القنية على جهة االستشكال: يف أحد اتهد بعد اجتهاده يف حكم ممنوع من 
تقليد غريه من اتهدين، انتهى. وال يرد علينا، ألن اإليراد على اتهد ال 

  هللا تعاىل. املقلد يف ذلك. انتهى كالم الوالد رمحه ا
قلت: وميكن اجلواب عن أيب يوسف رمحه اهللا تعاىل أنه اجتهد يف دليل 

وأخذ به، واتهد املقيد يف املذهب له أن جيتهد  –رمحه اهللا تعاىل  –الشافعي 
يف أصول غري إمامه، ألنه يف معىن املقلد الذي ال يلزمه التزام مذهب معني 

مذهب مستقل حىت ميتنع عليه  كما سبق، إذ هو ليس مبجتهد مطلق صاحب
ذلك، ويؤد هذا قوله: نأخذ بقول إخواننا من أهل املدينة املنورة " إذا بلغ 
املاء قلتني مل حيمل خبثاً ". وهذا لفظ احلديث، فقد ذكر أنه أخذ بدليلهم 



ومساه قوهلم جمازاً، وسبق الكالم يف اتهد يف البعض بأنه يقلد فيما يعجز فيه 
وجيتهد فيما ال يعجز بناًء على التجزي يف االجتهاد وهو  عن االجتهاد،

الراجح، وأبو يوسف من هذا القبيل، ألنه ليس مبجتهد مطلق من غري شبهة، 
يف تلك املسألة مل يقل  ����وملا أخذ أبو يسف رمحه اهللا تعاىل بدليل الشافعي 

يف ذلك أحد من احلنفية جبواز الطهارة من القلتني، مع أنه صار اجتهاداً له 
احلني، ومل يثبت رجوعه عنه إىل مذهبه األصلي بعد ذلك، فكيف استدلوا 
بواقعته هذه على صحة التقليد بعد الفعل؟ ! والقضية واحدة ومل يرد ذلك 
عن أحد غريه من األئمة، وهذا عندي من أشكل األمور؛ ورمبا يستأنس له مبا 

حاله: أن االقتداء غري صحيح قالوه يف اقتداء املقيمني باملسافر إذا مل يعلموا 
وال جيب عليه أن يعلمهم بأنه مسافر، وإمنا يستحب له أن يقول: أمتوا 
صالتكم فإين مسافر، فإذا سلم على الركعتني يف الرباعية ومضى يتمون 
صالم موقوفة على علمهم بسفر اإلمام، فإذا علموا ذلك ولو بعد مدة 

يعيدون صالم، فكانت هذه  صحت صالم، وإذا علموا أنه كان مقيماً
املسألة من هذا القبيل وهلذا نظائر يف األحكام الثابتة بطريق االستناد كالصالة 
اليت صححت مخساً املذكورة يف قضاء الفوائت، فإا تظهر صحة اخلمس 

، وكاملضمونات متلك عند أداء ����الفواسد عند اإلمام األعظم أيب حنيفة 
ود السبب، وكالنصاب فإنه جتب فيه الزكاة الضمان مستنداً إىل وقت وج

عند متام احلول مستنداً إىل وقت وجوده، وغري ذلك مما ذكره يف األشباه 
والنظائر يف الفن الثالث يف حبث االستناد ويف مسألتنا هذه، ملا قلد املكلف 

فاسد عد إمامه فقد صح عمله بسبب  –سبق منه  –غري إمامه يف عمل 
 – وقت وجوده فال يلزمه إعادته، كما وقع أليب يوسف التقليد مستنداً إىل

وهو حديث القلتني واجتهاده  ����يف أخذه بدليل الشافعي  –رمحه اهللا تعاىل 
فيه كما سبق يف أن تقليد املقلد كاجتهاد اتهد يف أنه ال جيوز له العمل إال 



ن، فاعلم هذا باجتهاده، واملقلد ال جيوز له العمل إال بتقليد جمتهد من اتهدي
  واهللا ويل اهلداية.

   
  وأما املقصد السادس: فهو يف بيان حكم التلفيق

وهو األهم األعم؛ فاعلم أوالً أن الناس على قسمني: اجتهاد مطلق واجتهاد 
  مقيد. 

فأهل االجتهاد املطلق ال جيوز هلم تقلد غريهم مطلقاً، وإمنا الواجب عليهم 
ا سبق، وأهل االجتهاد املقيد جيب عليهم العمل باجتهادهم، كما ذكرناه فيم

تقليد أهل االجتهاد املطلق يف أصول مذاهبهم فقط دون الفروع، كأيب 
يوسف وحممد وحنومها من أهل اجتهاد املقيد. والظاهر أم ال خيتص وجوب 
تقليدهم يف األصول ألهل االجتهاد املطلق مبجتهد دون جمتهد، بل جيوز هلم 

أرادوا. وحيمل على هذا واقعة أيب يوسف رمحه اهللا  تقليد أصول أي جمتهد
  تعاىل كما ذكرنا، وكل ما ورد من هذا التقليد خيرج على ذلك. 

وأما غري اتهدين فهم عامة الناس، فال جيب عليهم التزام العمل مبذهب 
 معني من املذاهب األربعة على القول الراجح كما سبق، بل جيوز لكل أحد

عبادة أو معاملة على أي مذهب شاء، لكن بعد استيفاء  منهم أن يعمل يف
مجيع الشروط اليت يشترطها ذلك املذهب، وإال كان عمله باطالً بإمجاع كما 
سنذكره. وال يلزمه اعتقاد أرجحية ذلك املذهب الذي قلده، واألوىل اعتقاد 
األرجحية للخروج من اخلالف يف ذلك كما تقدم بيانه، ومىت عمل عبادة أو 
معاملة ملفقة أخذ هلا من كل مذهب قوالً بقول به صاحب املذهب اآلخر 
فقد خرج عن املذاهب األربعة، واخترع له مذهباً خاصاً فعبادته باطلة، 
ومعاملته غري صحيحة وهو متالعب يف الدين، وغري عامل مبذهب من 
 مذاهب اتهدين، ألنه لو سأل كل مفت من أهل املذاهب األربعة فال يسوغ



له أن يفيت بصحة تلك العبادة أو املعاملة لفقد شروط صحتها عنده فأين 
قوهلم: " العامي ال مذهب له " يعين معيناً كما ذكرنا، وإمنا مذهبه فتوى 
مفتيه، فأي فقيه أفتاه جاز له العمل بقوله، كما صرح به يف البحر وغريه يف 

غري نية وال قضاء الفوائت. وأي مفت شافعي يفيت بصحة الوضوء من 
ترتيب؟ ! وأي مالكي يفيت بصحة الوضوء من غري ذلك وال مواالة؟ ! وأي 
حنبلي يفيت بصحة الوضوء من غري تسمية ! فلو توضأ رجل من ماء القلتني 
املذكور من غري خالف فلو حكم هو بصحته وهو مقلد لكان خمترعاً مذهباً 

ال يسوغ له إحداث  خامساً كما ذكرنا، وذلك باطل حىت ولو كان جمتهداً
قولٍ خامس خيالف ما اجتمعت عليه األئمة األربعة على ما سنذكره، فكيف 
وهو مقلد؟ ! وقد صرح األصوليون يف مبحث اإلمجاع. بذلك قال يف 
التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة: إذا اختلف الصحابة يف قولني يكون 

حابة فكذا عند بعض إمجاعاً على نفي قول ثالث عندنا، وأما يف غري الص
مشاخينا وبعضهم خصوا ذلك بالصحابة، إذ ال جيوز أن يظن م اجلهل أصالً، 

  نظريه أم: 
اختلفوا يف عدة حامل تويف عنها زوجها، فعند البعض تعتد بأبعد األجلني، 
وعند البعض بوضع احلمل. فاالكتفاء باألشهر قبل وضع احلمل قول ثالث مل 

يف فسخ النكاح بالعيوب اخلمسة، فعند البعض ال  يقل به أحد. واختلفوا
فسخ يف شيء منها، وعند البعض حق الفسخ ثابت يف كل منها. فالفسخ يف 
البعض دون البعض قول ثالث، مل يقل به أحد. واختلفوا يف اخلارج من 
السبيلني، فعند البعض غسل املخرج فقط واجب، وعند البعض غسل 

شمول العدم أو مشول الوجود ثالث مل يقل األعضاء األربعة فقط واجب. ف
به أحد. وأيضاً اخلروج من غري السبيلني ناقض عندنا، المس املرأة، وعند 



الشافعي رمحه اهللا تعاىل: املس ناقض ال اخلروج، فشمول الوجود أو مشول 
  العدم مل يقل به أحد. 

ستلزم وقال بعض املتأخرين: احلق هو التفضيل، وهو أن القول الثالث إن ا
  إبطال ما أمجعوا عليه مل جيز إحداثه، وإال جاز. 

مثال األول: الصورة األوىل فإن االكتفاء باألشهر قبل الوضع منتف إمجاعاً، 
إما ألن الواجب أبعد األجلني، وإما ألن الواجب وضع احلمل، فهذا يسمى 

   إمجاعاً مركباً، فآية االشتراك وهو عدم االكتفاء باألشهر جممع عليه.
ومثال الثاين: األمثلة األخرية، وأنه ليس يف كل صورة إال خمالفة مذهب 
واحد ال خمالفة اإلمجاع، ولو كان مثل هذا مردوداً يلزم كل جمتهد وافق 
صحابياً أو جمتهداً يف مسألة يلزمه أن يوافقه يف مجيع املسائل، وهذا باطل 

جم ومس املرأة ال جتوز إمجاعاً. مث بسط الكالم يف ذلك، مث قال: فإن من احت
صالته باإلمجاع. أما عندما فلالحتجام، وأما عند الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه 
فللمس. فالذي خيطر ببايل أنه ال يقال: "إن هذه الصالة باطلة باإلمجاع" ألن 
احلكم عندنا أا ال جتوز لالحتجام، واحلكم عند الشافعي رمحه اهللا تعاىل أا 

وكل من احلكمني منفصل عن اآلخر، ال تعلق ألحدمها ال جتوز للمس، 
يكون خمطئاً يف اخلروج ومصيباً يف املس،  ����باآلخر، فيمكن أن أبا حنيفة 

والشافعي رمحه اهللا تعاىل يكون خمطئاً يف املس مصيباً يف اخلروج، إذ ليس من 
 ضرورة كونه خمطئاً يف أحدمها أن يكون خمطئاً يف اآلخر، إىل آخر ما بسطه

  من الكالم. 
وقال السعد التفتازاين رمحه اهللا تعاىل يف التلويح حاشية التوضيح وإمنا قال: 
فالذي خيطر ببايل، ألن الظاهر أنه ال خالف يف بطالن الصالة، وإمنا اخلالف 
يف جهة البطالن فاجلهتان متحدان ال تغاير بينهما أصالً وإمنا التغاير يف العلة. 

  انتهى. 



: أهل العصر األول –رمحه اهللا تعاىل  –األصول للمنال خسرو وقال يف مرآة 
إذا اختلفوا على قولني يكون إمجاعاً على نفي قول ثالث، وبعضهم خصوا 
خلالف بالصحابة، وإمنا يستقيم عند من حصر اإلمجاع على الصحابة، 

  فاألصح اإلطالق انتهى. 
حبث اإلمجاع: وخرقه  وقال احمللي رمحه اهللا تعاىل يف شرح  مجع اجلوامع، يف

باملخالفة حرام للتوعد عليه حيث توعد على اتباع غري سبيل املؤمنني يف اآلية 
فعلم حترمي قول ثالث يف مسألة اختلف أهل عصر فيها على قولني وإحداث 
التفصيل بني مسألتني مل يفصل بينهما أهل عصر إن خرقاه، أي إن خرق 

ما اتفق عليه أهل العصر خبالف ما إذا الثالث، والتفصيل اإلمجاع بأن خالفا 
مل خيرقاه، وقيل: مها خارقان مطلقاً أي أبداً ألن االختالف على قولني يستلزم 
االتفاق على امتناع العدول عنهما. وعدم التفضيل بني مسألتني يستلزم 

  االتفاق على امتناعه ومتامه مفصل هناك. 
ق من مذهبني أو ثالثة أو إذا علمت هذا مل تتوقف يف بطالن العمل امللف

أربعة، إذ التلفيق يف مثل ذلك خرق لإلمجاع، فال جيوز للمجتهد، فما بالك 
  باملقلد القاصر؟!. 

وإن أردت صريح النقول من كتب الفروع فأنا أذكر لك ما حيضرين من 
ذلك. قال الشيخ قاسم رمحه اهللا تعاىل يف "تصحيح القدوري": قال اإلمام 

كتاب "الفتاوى": املفيت على مذهب إذا أفىت بكون احلسن اخلطيب يف 
الشيء كذا على مذهب إمام ليس له أن يقلد غريه، ويفيت خبالفه ألنه حمض 

  تشهي. 
وقال أيضاً: إنه بالتزامه مذهب إمام يكلف به ما مل يظهر له خبالف اتهد، 
ا حيث ينتقل من إمارة إىل إمارة. ووجه هذا مسألة األصول اليت حكى فيه



االتفاق وقالوا ال يصح التقليد يف شيء مركب من اجتهادين خمتلفني 
  باإلمجاع، ومثلوا له مبا إذا توضأ ومسح بعض شعره مث صلى بنجاسة الكلب. 
قال يف كتاب "توفيق احلكام على غوامض األحكام": بطلت باإلمجاع. وقال 

شيخ حممد فيه: "واحلكم امللفق باطل بإمجاع املسلمني. انتهى". وقال ال
  البغدادي احلنفي رمحه اهللا تعاىل يف رسالة التقليد: 

  اعلم أن الصحة تقليد املذهب املخالف بشروطات:
: ما ذكره ابن اهلمام يف حتريره أنه إن عمل املقلد حبكم من أحكام مذهبه منها

الذي تقلده ال يرجع عنه، ويقلد مذهباً آخر ويف غري ما عمل به له أن يقلد 
  تهدين. غريه من ا

: ما نقله ابن اهلمام عن القرايف واعتمد عليه يف حتريره أن ال يترتب على الثاين
تقليد من قلده، أوالً ما جيتمع على بطالنه كال املذهبني فمن قلد الشافعي 
رمحه اهللا تعاىل يف عدم فرضية الدلك لألعضاء املغسولة يف الوضوء والغسل، 

شهوة للوضوء، فتوضأ وملس بال شهوة ومالكاً يف عدم نقض اللمس بال 
وصلى. إن كان الوضوء بذلك صحت صالته عن مالك والشافعي انتهى 

  كالم ابن اهلمام مع شرحه. 
: أن ال يتتبع الرخص ويلتقطها، وهذا الشرط اعتربه اإلمام النووي الثالث

وغريه، لكن ابن اهلمام مل يعتربه ومل يلتفت إهلي، وبعضهم شرط أن ال يكون 
ا قلده خمالفاً لصريح الكتاب والسنة وإن قال به جمتهد. وهذا الشرط أيضاً م

  ملا مل يكن معترباً عند احملققني مل يذكره ابن اهلمام ال رداً وال قبوالً. 
مث ذكر الشيخ حممد البغدادي رمحه اهللا تعاىل يف أحوال املقلد: أن من أحواله 

باإلمجاع كما ذكره ابن اهلمام أن ال جيتمع من تقليده حالة مركبة ممتنعة 
بقوله: "أن ال يترتب عليه ما جيتمع على بطالنه كاملذهبني" فهذه الصورة مما 
مينع التقليد فيها عند اجلمهور، مثاله: كمن صلى خبروج الدم من غري 



السبيلني تقليداً لإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل واملقلد حنفي املذهب ومل يزل 
عن بدنه أو ثوبه بناًء على مذهبه، فصالته حينئذ باطلة  النجاسة القليلة

باالتفاق، أما على مذهبه فلخروج النجاسة من البدن، وأما على مذهب من 
قلده فقليل النجاسة مانعة عند الشافعي رمحه اهللا تعاىل. وذكر صاحب العقد 

يداً الفريد عن اإلمام اإلسنوي من الشافعية أنه قال: " إذا حنك بال ويل تقل
أليب حنيفة رمحه اهللا تعاىل، أو بال شهود تقليداً لإلمام مالك رمحه اهللا تعاىل 
ووطئ ال حيد ولو نكح بال ويل وال شهود أيضاً تقليداً هلما حد كما قاله 
الرافعي. ألن اإلمامني أبا حنيفة ومالكاً قد اتفقا على البطالن. " انتهى كالمه 

ام وهلذا قالوا ال يصح للعامي التقليد وهذا الشرط أصعب الشروط على العو
إال باالستفتاء عن خصوص ما أراد تقليده. انتهى كالم الشيخ حممد 

  البغدادي رمحه اهللا تعاىل. 
وقال الشيخ الرملي الشافعي رمحه اهللا تعاىل يف شرح الوقاية: "إذا دونت 

ائل املذاهب وانتقل املقلد من مذهب إىل مذهب جاز ولو قلد جمتهدا يف مس
أخرى جاز، لكن ال يتبع الرخص، وإذا استفىت فأفتاه مفت لزمه األخذ بقوله 
إن مل يكن هناك مفت آخر وإال فال إذ له سؤال غريه. وشرط تقليد مذهب 
الغري أن ال يكون موقعاً يف أمر جيتمع على إبطاله اإلمام الذي كان على 

مثالً يف عدم النقض مذهبه واإلمام الذي انتقل إىل مذهبه فمن قلد مالكاً 
  باللمس اخلايل عن الشهوة فال بد أن يدلك بدنه وميسح مجيع رأسه.انتهى".

   
ونقل الشيخ عبدالرؤوف املناوي الشافعي رمحه اهللا يف شرح اجلامع الصغري 
عن السبكي رمحه اهللا تعاىل: " أن التقليد إن اجتمعت فيه حقيقة مركبة ممتنعة 

  باإلمجاع ميتنع. انتهى."
  



نقل والدي رمحه اهللا تعاىل يف شرحه على شرح الدرر عن العقد الفريد و
: "والعبارات  -بعد ذكره النقل العديدة  -للشرنباليل رمحه اهللا تعاىل أنه قال 

املعتمدة املفيدة فتحصل لنا مما ذكرناه أنله ليس على اإلنسان التزام مذهب 
مذهبه مقلداً غري  معني، وأنه جيوز له العمل مبا خيالف ما علمه على

إمامه،مستجمعاً شروطه، ويعمل بأمرين متضادين يف حادثتني ال تعلق لواحدة 
منهما باألخرى،وليس له إبطال عني ما فعله بتقليد إمام آخر، ألن إمضاء 
الفعل كإمضاء قضاء القاضي ال ينقض ". انتهى. فانظر قوله: "مستجمعاً 

  وهو قاض بعدم صحة التلفيق. شروطه" أي: شروط ذلك اإلمام الذي قلده 
  

وقال الشيخ عبدالرمحن العمادي رمحه اهللا تعاىل يف مقدمته: " اعلم أنه جيوز 
للحنفي تقليد غري إمامه من األئمة الثالثة رضي اهللا عنهم فيما تدعو إليه 
الضرورة بشرط أن يلتزم مجيع ما يوجبه ذلك اإلمام يف ذلك، مثالً إذا قلد 

من القلتني فعليه أن يراعي النية والترتيب يف الوضوء،  الشافعي يف الوضوء
والفاحتة وتعديل األركان يف الصالة بذلك الوضوء وإال كانت الصالة باطلة 

غري الزم  –إمجاعاً فافهم. انتهى. وإن كان قوله: "فيما تدعو إليه الضرورة" 
لك ملا عرفت من قبل عدم اإلنسان ملذهب معني على الراجح. وقد تعقبت ذ

  يف شرحي ملقدمة العمادي رمحة اهللا تعاىل وبسطت الكالم فيه.
  

ونقل املناوي رمحه اهللا تعاىل يف شرح اجلامع الصغري لألسيوطي عن املالكية أنه 
قال يف التنقيح للقرايف نقالً عن الزنايت: "أن التقليد جائز إذا مل جيمع بينهما 

ويل وال شهود فإنه مل  على وجه خيالف اإلمجاع كمن تزوج بال صداق وال
  يقل به أحد". انتهى. 



إذا علمت هذا كله ظهر لك بطالن ما ذهب إليه الشيخ حممد بن الفروخ 
املكي يف رسالته من صحة التلفيق، رأياً منه، وقد استدل عليه بعبارة وقعت 
يف حترير ابن اهلمام ليس معناها ذلك فقال: قد أشار إىل عدم منعه احملقق يف 

وأنه مل يدر ما مينع منه. مع أن عبارة ابن اهلمام ليس فيها ذلك،  التحرير،
وقد نقلها الشيخ حممد البغدادي رمحه اهللا تعاىل يف رسالته عن شرح اهلداية 
املسمى " فتح القدر "، ونقلها أيضاً املناوي الشافعي رمحه اهللا تعاىل عن فتح 

د وبرهان إمث القدير وهي قوله: "التنقل من مذهب إىل مذهب باجتها
يستوجب التغرير، وبال اجتهاد وبرهان أوىل. مث حقيقة االنتقال إمنا تتحقق يف 
مسألة خاصة قلد فيها وعمل ا وإال فقوله: "قلدت أبا حنيفة فيا أفىت به من 

وهو ال يعرف صورها  –املسائل" مثالً، و "التزمت العمل به على اإلمجال" 
ه، وبه فإن أراد ذا االلتزام فال دليل على ليس حقيقة التقليد بل تعليق ل –

وجوب اتباع اتهد بإلزامه نفسه بذلك قوالً أو نية شرعاً بل الدليل اقتضى 
العمل بقول اتهد فيما حيتاج إليه، لقوله تعاىل: { فاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم ال تعلمون } والسؤال إمنا يتحقق عند طلب احلكم، وغالب الظن أن 

هذه اإللزامات من املشايخ لكف الناس عن تتبع الرخص وإال فأخذ مثل 
العامي يف كل مسألة بقول جمتهد أخذ عليه، وأنا ال أدري ما مينع هذا من 
النقل والعقل فكون اإلنسان يتتبع ما هو أخف على نفسه من قول جمتهد 
مسوغ له االجتهاد ما علمت من الشرع ذمة عليه وكان صلى اهللا عليه 

  م حيب ما خف على أمته". إىل هنا كالم ابن اهلمام.وسل
  

فانظر كيف فهم منه هذا القاصر الفهم أن مراده صحة التلفيق؛ فأخذ العامي 
يف كل مسألة بقول جمتهد أخف عليه، فإن املراد باملسألة متام احلكم ال بعضه 

مبنع ألنه يف مقابلة التزام مذهب معني، وقد صرح يف كتابه التحرير املذكور 



التلفيق،فكيف اإلشارة تعارض الصريح على فرض صحتها؟ واستدل أيضاً 
بعبارة وقعت البن جنيم رمحه اهللا تعاىل يف رسالة له عملها يف بيع الوقف ال 
على وجه االستبدال، وعبارته: قال موالنا قاضي خان يف فتاواه: "ولو باع 

وسف وهالل ألن أرض الوقف بثمن غنب فاحش ال جيوز بيعه يف قول أيب ي
القيم مبرتلة الواقف فال ميلك البيع بغنب فاحش ولو كان أبو حنيفة جيوز 
الوقف بشرط االستبدال جلاز بيع القيم إذا كان بغنب فاحش كالوكيل 
بالبيع". انتهى كالم قاضي خان. قال ابن جنيم رمحه اهللا تعاىل: وميكن أن 

بغنب فاحش بقول أيب  تؤخذ صحة االستبدال بقول أيب يوسف وصحة البيع
  حنيفة بناًء على جواز التلفيق يف احلكم من قولني.

  
قال يف الفتاوي البزازية من كتاب الصالة من فصل زلة القارئ: ومن علماء 
خوارزم من اختار عدم الفساد باخلطأ يف القراءة أخذ مبذهب اإلمام الشافعي 

ه اإلطالق وترك القيد فقيل له: مذهبه يف غري الفاحتة، قال: اخترت من مذهب
ملا تقرر يف كالم حممد رمحه اهللا تعاىل: أن اتهد يتبع الدليل ال القائل حىت 
  صح القضاء بصحة النكاح بعبارة النساء على الغائب، انتهى كالم البزازية. 

وما وقع يف آخر حترير ابن اهلمام من منع التلفيق، إمنا عزاه لبعض املتأخرين 
  انتهت عبارة ابن جنيم رمحه اهللا تعاىل.  وليس هذا املذهب.

فأما نقله عن قاضي خان جواز التلفيق منقول أيب حنيفة وأيب يوسف فهو 
تلفيق من مذهب واحد إذ أصول القولني واحدة على أن مسألة البيع بغنب 
فاحش ال يصح يف قول أيب يوسف وهالل ألن القيم كالوكيل ولو أجاز أبو 

تبدال ألجاز البيع بالغنب الفاحش كما هو مذهبه يف حنيفة الوقف بشرط االس
  بيع الوكيل به، فأين التلفيق يف هذا؟



وأما واقعة بعض علماء خوارزم يف تلفيقه املذكور فهي مشروطة باالجتهاد 
كما صرح به بعد ذاك بقوله ملا تقرر من كالم حممد: " أن اتهد يتبع الدليل 

د موافقته يف ذلك احلكم ال القائل أن ال " أي دليل اتهد اآلخر الذي أرا
يتبع قول اتهد اآلخر ألن اتهد  ال يسوغ له اتباع جمتهد آخر. ومن هذا 
الباب ما ينقل عن اإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل: أنه ترك قنوت الفجر عند 
[ قرب ] أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل يوم زيارته له يف بغداد فإنه حممول على 

جتهاده ذلك اليوم فقط يف دليل أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل يف نسخ قنوت ا
الفجر لرجحان دليله عنده، مث رجح بعده إىل اجتهاده، وال يقاس املقلد على 
اتهد يف هذا األمر عند كل واقعة وإن جاز للمقلد اتباع اتهد يف هذا 

ه من املوافقة للمجتهد الواقعة بعينها إن دام اتهد فيها على ما ذهب إلي
اآلخر وإن رجع بطل احلكم بصحة ذلك، وهذا كله على القول جبواز 

  االجتهاد املخالف لإلمجاع على قولني أو ثالثة كما سبق بيانه. 
وأما قول ابن جنيم رمحه اهللا تعاىل: "وليس هذا املذهب". فيحتمل رجوعه إىل 

 منع التلفيق فيكون مراده الغري ولبعض املتأخرين لقربه، وحيتمل رجوعه إىل
أن منع التلفيق مطلقاً املتبادر من عبارة ابن اهلمام سواء كان يف اتهد وغريه 
ومن مذهب ومن مذاهب ليس هو املذهب بل يسوغ احلكم بذلك للقاضي 
اتهد ولو على قول ال سيما من مذهب واحد كما هي مسألة املربهن عليها 

يم هذا وإن فرضنا صحة داللته على جواز قبل ذلك على أن كالم ابن جن
التلفيق مطلقاً ال يناقض ما سبق التصريح به من عبارات كتب األصول 
والفروع يف منع التلفيق باإلمجاع وأين الصريح من اإلشارة؟ والبن جنيم رمحه 

صرحية يف اشتراط املراعاة من اإلمام  –يف كتابه "شرح الكرت"  –اهللا تعاىل 
باملخالف فكيف يكن قائالً يف عبارة هذه بصحة التلفيق  لصحة االقتداء

  مطلقاً من جمتهد ومقلد. 



وقد استدل مصنف الرسالة أيضاً بواقعة أيب يوسف املذكورة فيما سبق على 
صحة التلفيق قائالً فقد حصل التلفيق منه وهو أوىف حجةً لنا، ومراده أن أبا 

وء من القلتني وعلى يوسف صلى على مذهبه وإمنا قلد يف خصوص الوض
فرض تسليم التلفيق يف ذلك فإن اتهد له أن جيتهد يف دليل آخر كما 
ذكرنا وال كذلك املقلد على أن صالة أيب يوسف على مذهب ليست فاسدة 

  على مذهب غريه حىت يكون ذلك تلفيقاً. 
واحلاصل أن مجيع هذه الوجوه الذي استدل ا هذا القائل بالتلفيق اخلارق 

مجاع املعترب بذلك فاسدة ال اعتداد ا وال جيوز اعتبار ذلك منه ملخالفته لإل
للصريح يف منع التلفيق كما ذكرنا وإذا كان اتهد ال يسوغ التلفيق إذ 
أدى اجتهاده إليه على حسب ما قدمناه فكيف باملقلد القاصر وال حول وال 

مد وعلى آله وصحبه قوة إال باهللا العلي العظيم، وصلى اهللا على سيدنا حم
  أمجعني.

  
هذا آخر ما قصدناه يف بيان مسألة التقليد والتلفيق، واهللا اهلادي إىل سواء 

الطريق، ال رب غريه، وال خري إال خريه وقد فرغنا من تسويدها ار األربعاء 
  رابع عشر مجادى الثاين، سنة مخس وثالثني ومئة وألف، أحسن اهللا ختامها.


