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َتِدِعْيَن .  ِبْدَعُة الت َّْقِلْيِد اْلَمْذَهِبيِ  َوأَثَ ُرَها ِفْي ِانِْتَشاِر اْلِبدَِع ، َوُظُهْوِر اْلُمب ْ
َئِة الَِّتْي َسب َّبَ َها الت َّْقِلْيُد  ي ْ َتِدِعْيَن ، َمَع ذِْكِر أَْمِثَلٍة ِلَهَذا اْْلَْمِر اْلَخِطْيِر .  -لِْلَمَذاِهِب أَِو الر َِجالِ -ذِْكُر َشْيٍء ِمَن اْْلثَاِر السَّ  ِفْي اِنِْتَشاِر اْلِبدَِع  َوُظُهْوِر اْلُمب ْ

 -(الثالثةالحلقة )-

 الرحيم بسم الله الرحمن
 الحمد لله رب العالمين ، والصالة والسالم على أشرف اْلنبياء والمرسلين ... أما بعد :

 . الت َّْقِلْيِد اْلَمْذَهِبي ِ  أَنْ َواعُ :  ثَالِثًا

 األصل في التقليد الذم والعيب ، لكن قد يصار إليه للضرورة ، والضرورات لهاا حككاههاا ،
وهاان حهةلاا  هااا ي اااق لااه التقليااد [ ، 61التغااا:ن:{]اللُااَه َهااا اَطااَتمََعتا َ ﴿فَاااتُاقاوا  :  عااال تلقولااه 

الحكااا  الياارهي :دليلااا  ، فتناااه  وتعاااذر هليااه هعرفااا ضاارورة : العااااهي ، فاات ا نالاااب ال ا لااا  :ااه 
؛ ليفتوه في هسألته ، ويت عه  فيماا يصادرونه هن غير تخصيص يسأل العلماء الموثوق :ه  
 قااول وكقيقاا  اااذا التقليااد : "ات اااو" ، هااأ و  طااأله  هاان الاادليل ،هاان حككااام ، وك ااذا لااو 

تاَ  ال تَاَعَلماوَن﴾ : تعال الله   [ ،34ال حل:]﴿فَاَطأَلوا َحَاَل الذ َِّكرِّ إَِّن كا اَ
العال  الذي ت ال :ه ال ا ل  ويضيق هليه الوقب هن حن ي ظار فيهاا  -ككما  -ويلحق :العاهي 

 قولها تقدم هن عموم ل؛ هن العلماء هن يةق :علمه ودي ه  يقلد فيها -ولهذه الضرورة-فتنه 
تاَ  ال تَاَعَلماوَن﴾ : تعال  الله  [ ،34ال حل:]﴿فَاَطأَلوا َحَاَل الذ َِّكرِّ إَِّن كا اَ

 فعليه يكون التقليد نوهان :
 : تقليد هذهوم ، واو تقليد العال  ، حو طالب العل  المقتدر هل  ال ظر في األدل  ، األول
 العاهي ، وهن في ككمه ، ه اق ، واو تقليد : تقليد  الثاني

  ؛  العاها  ال :اد لهاا هان تقلياد هلمانهاا ه اد ال ا لا  ت اال :هااركماه اللاه : "قال ا:ن ه اد ال ار
؛ ألن العلا  درااات ال  ، وال تصال :عادم الفها  إلا  هلا   لا  ألنها ال تت ين هوقا  الحةا 

 وااذا ااو الحانال :اين العاها  و:اين طلاب الحةا ،  ط يل ه ها إلا  حههااا إال : يال حطافلها
، وحنهاااا  المااارادون :قولااااه هااااا  ولااا  تختلااااا العلمااااء حن العاهاااا  هليهاااا تقليااااد هلمانهاااا... ، 
ااااوَن﴾:  وااااال اااااتاَ  ال تَاَعَلما وحامعااااوا هلااااا  حن [ ، 34ال حاااال:]﴿فَاَطااااأَلوا َحَاااااَل الااااذ َِّكرِّ إَِّن كا اَ
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، فكاذل  َهان  اه :الق لا  إ ا حكاكلب هلياه، همان يةاق :ميا األهم  ال :د له هان تقلياد غياره
 .(1)"، ال :د هن تقليد هالمه ، :مع   ها يدين :ه ال هل  له وال :صر

 " : والتقلياد  االاتهاد اانا للقادر هل  االاتهاادوقال كيخ اإلطهم ا:ن تيمي  ركمه الله ،
 ؟ التقليد، فهل يةو  له  ، فأها القادر هل  االاتهاد اانا للعااا هن االاتهاد

، وإهااا  إهااا لتكااافد األدلاا ؛  والصااحيأ حنااه يةااو  كيااج هةااا االاتهاااد ، اااذا فيااه  ااه 
، فتناااه كياااج هةاااا طاااق  ه اااه  ، وإهاااا لعااادم لهاااور دليااال لاااه لضااايق الوقاااب هااان االاتهااااد

   .(2)"، كما لو هةا هن المهارة :الماء وانتقل إل  :دله واو التقليد، واوب ها هةا ه ه 

 اهل  حن :عض ال اس هان المتاأ رين حااا  التقلياد قيمي ركمه الله : " ... وقال اإلهام الي 
وهليااه حكةاار ،  ، كمااا  كرنااا هاان الصاااوي وحضاارا:ه ، ولااو كااان فيااه هخالفاا  نصااو  الااوكي

، وهمن  او:عض العلماء ه   التقليد هملق  ،  المقلدين للمذااب في اذا الاهان وح هان ق له
القاول المفياد فاي حدلا  »: ، والياوكاني فاي  المالكيا   اب إل   لا  ا:ان  اويا ه اداد هان

، وه اه  ، وه ه هاا لايب :ةاانا : حن التقليد ه ه ها او اانا والتحقيق ، «االاتهاد والتقليد
،  هااا  ااالا فيااه المتااأ رون المتقاادهين هاان الصااحا:  وغياارا  هاان القاارون الةهثاا  المفضاال 

 ، األدل ه  :يان  -إن كاء الله- وط ذكر كل األقسام ا ا
، فهااو تقلياد العاااهي  أماااالقليداالاالزاالذاالااكاا اخاااافاخ اال اندااماأماالاما اال  ااي د 

ا في  هن ال  ي صال  ، واذا ال وو هن التقليد كان كانع    للفتيا في نا ل  نالب :ها حاه  م  هالِّ 
فقد كان العاهي يسأل هن كاء هن حصحاب رطول الله ؛  وال  ه  فيه، الله هليه وطل  

وإ ا نالاب :اه نا لا  ،  ، فيفتياه فيعمال :فتيااه   الله هلياه وطال  هان ككا  ال ا لا  ت اال :اهصل
:ال يساأل ه هاا هان كااء هان حصاحاب رطاول ،  ح رى ل  يرت   :الصحا:ي الاذي حفتااه حوال  

: إن تقليااد العاااهي  و:عااض العلماااء يقااول... ثاا  يعماال :فتياااه، اللااه صاال  اللااه هليااه وطاال  
: حن  ل  تقلياد هياروو  والصواب،  وهمله :فتياه هن االت او ال هن التقليدالمذكور للعال  

 . هةم  هل  هيروهيته
                                                 

 ( .1881جامع بيان العلم وفضله )( (1
 ( .202مجموع الفتاوى )( (2
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، فهاو تقلياد المةتهاد الاذي لهار لاه الحكا   وأمااماالدساما االقليدالاازاالذااافا اف 
؛ لإلاماااو هلاا  حن المةتهااد إ ا  ا آ اار ياارى  ااه  هااا لهاار لااه اااو، هةتهااد   :ااتهاااده

 . هاده ال يةو  له حن يقلد غيره المخالا لرحيهلهر له الحك  :اات

وأمااااناالتاالقليداالاالااكاا ااال اندااماال قااو يوهاالناالااواواداايوداماا االلاايوهاال  اا لفا
فاتن ااذا ال اوو هان ،  فهو تقليد رال واكد هعين دون غياره هان اميا  العلمااء ل دااال دي

صاحاب رطاول اللاه صال  ول  يقل :ه حكاد هان ح، التقليد ل  يرد :ه نص هن كتاب وال ط   
 .(1)..." وال حكد هن القرون الةهث  الميهود له  :الخير، الله هليه وطل  

 وال تصاأ  ؟ ها كك  الفتوى :التقليد   الييخ ه د العايا :ن :ا  ركمه الله :كطما وطئل
  ؟ الفتوى :دون اطتدالل

 : فأااب 

اللها  إال فاي وقاب ال يوااد  ، ، :ل ال :د هن االطتدالل وال ظار فاي األدلا  يةو   ل  "ال
إ ا كااان فااي هكااان حو فااي قرياا  ال ؛ ، فقااد  كاار العلماااء اااوا  التقليااد للضاارورة  فيااه هةتهااد

،  ، هذاب ح:ي ك يف  ، وال يواد فيه هال  إال هال  :مذاب فهن يتمك وا فيه هن العلماء
 الادليل ، فيفتيه  هل  هاا فها  ولايب ه اده قادرة هلا  هعرفا  ، هذاب حكمد هذاب هال 

، وههماا حهك اه  ، ولكن ههما حهكن له حن ي ظار ، اذا قد يةو  فيما قاله :عض حال العل 
 المقصود حن األصل هدم اوا  التقليد،  ، فهذا او الوااب هليه حن يتحرى الحق :الدليل

حهاا العااهي فيكفياه ،  ، :ال يتحارى وي ظار اذا او األصل هدم اوا  التقليد لمالب العل  ،
، وإنمااا يسااأل  حااال العلاا  ويلاهااه حن يأ ااذ :مااا حفتااوه :ااه ألنااه لاايب هاان حااال ال ظاار حن يساأل

اتاَ  ال تَاَعَلمااوَن﴾:  حال العل  كما قال الله فعلياه  [ ،34ال حال:]﴿فَاَطاأَلوا َحَااَل الاذ َِّكرِّ إَِّن كا اَ
حهااا طالااب العلااا  فالوااااب هليااه حن يتحااارى األدلاا  وحال يرضااا  ،  حن يسااأل ويتحاارى ويلتاااام

(2)"فسه :التقليد ههما حهكنل 
. 

                                                 
 ( .601-1/603البيان )( أضواء (1
 ( فتاوى الجامع الكبير ، من موقعه الرسمي على الشبكة .(2



[4] 
 

  و:هاذا نعار  حاميُا  هعرفا  الاُدليل: ... ، ركماه اللاه الييخ هحمد :ن هةيمين فضيل  قال و 
، واذا او الذي يا ةيه ه د الله  ، وحن طالب العل  يةب هليه حن يتلُق  المسانل :دالنلها

ااتا ا اَلماَرَطاالِّينَ َهاااَ ا  } : ؛ ألن اللااه طاايقول لااه يااوم القياهاا  طاا حانه وتعااال  ]القصااص: {َحَا اَ
فات ا  ال :ااُد حن نعارَ  هاا ا قالاب الر طال ،  ، ، ولن يقول: ها ا حا ت  المدل ِّاَا الفهناي [16

﴿فَاَطااأَلوا َحَاااَل الااذ َِّكرِّ إَِّن  :  لقولااه تعااال ؛ ولكاان الُتقليااد ه ااد الُضاارورة : اااانا  ،  ل عماال :ااه
ااتاَ  ال تَاَعَلماااوَن﴾ فااتِّ ا كا ُااا ال نسااتمي  حن نعاار  الحااُق :دليلااه فااه :اااُد حن  [ ،34ال حاال:]كا اَ

 ،(1)نسأل"

 " : يةااب هلاا  العااوام الااذين ال قااادرة لهاا  هلاا  الااتعل  وقااال الياايخ :كاار ح:ااو  يااد ركمااه اللااه
فاي االصامهق الحااد  ،  «التقلياد»وااذا ااو ،  طدال حال العل ، والعمال :ماا حفتاوا  :اه

وغيار ، : ااانا  وااو هلا  قسامين،  اأَل ذ :ماذاب الغيار هان غيار هعرفا  دليلاه  : وكقيقته
 ، اانا

 : واو هل  نوهين، : التقليد الةانا  الل دااألول
ااتقليااد العاااهي هالِّ  (6 واااذا العاااهي يةااو  لااه حن ،  ، فيمااا ي ااال :ااه هاان حهااور دي ااه  للفتياااحاااه   ام 

 ، راغ ا  الوصول إل  االقتداء :ه نا ل  َتمار  َكَةر في كل  هن غير؛ يقلد هن كاء هن العلماء 
 واذا تقليد هيروو هةم  هل  كرهيته.، والَتيهي   ص، ال تت   الر   والتأطي

هان ]حو[ ،  هن ال قادرة لاه هلا  الفها  : ، فهذا هعذور هةل تقليد المضمر اضمرارا  كقيقيا   (2
حَث ااء التعلاي  لكان لا  ي ضا  حو ااو فاي ،  له قدرة هل  الفه  لكان هاقتاه هواناق هان التعلاي 

 ونحو  ل .،  َحو ل  يةد كفدا  يتعل  ه ه، :عد
 : واو هل  ثهث  حنواو، : التقليد غير الةانا  الل داالثاني

، فهاذا ال يةاو   ، َحو إاماو طال  هن المعارض ، حو ط   كل كك  لهر دليله هن كتاب (6
: ااو األ ااذا  وكقيقا  االت ااو، ت ااو اال ، وال االاتهااد ، وإنماا يةااب فياه فياه التقلياد :حاال

 حو إاماو طال  هن المعارض.، حو ط   ، :َِّما ثَا َاَتَب هليه كة  هن كتاب 
 . تقليد المةتهد الذي لهر له الحك  :ااتهاده هةتهدا  آ ر  ه  ها لهر له او (2

                                                 
 ( .11-1/13الشرح الممتع )( (1
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فهذا ل  يحصل ألكد هن ؛ ، دون غيره هن امي  حال العل   تقليد رال واكد هن العلماء (4
، وال فاااي حكاااد هااان حاااال القااارون الةهثااا   وال هااان حكاااد هااا ه ، الصاااحا:  رضاااي اللاااه هااا ه  

كادثب  ، وإنُماا ول  يقل :ه حكد هان حاال العلا  طيلا  تلا  القارون ، الميهود له  :الخيري 
 .(1)":ده  القول :ه في القرن الرا:  الهةري

 ،  ووناام ولو
إ ا اطااتفتاه -يلااام المفتااي  وااال ؟ يملااب الاادليل هماان يسااتفتيهالعاااهي حن يةااب هلاا  ااال 
 ؟ حن يقرن الفتوى له :الدليل -العاهي

 ؟ : ال يةو  للعاه  حن يمالب العال  :دليل فتن قال قانل: السمعاني ركمه الله  قال 
ويلاااام العاااال  حن ياااذكر  ،ألاااال اكتياطاااه ل فساااه  ؛: ال يم عاااه حن يمالاااب :اااه  واب قل ااااالةااا

وال يلاهاه حن ياذكر لاه الادليل إن  ،إلكارافه هلا  العلا  :صاحته  ؛ا :اه الدليل إن كان هقموه ا
  ، (2)"الفتقاره إل  االاتهاد ويقصر ه ه العاه  ؛ا :ه ل  يكن هقموه  

  لا  قلاَب  ، وال يقل ي  غي للعاهي حن ال يمالب المفتي :الدليل" :ركمه الله  ال وويوقال :
، حو فااااي  لاااا   ؟ فااااتن حكااااُب حن تسااااكن نفسااااه لسااااماو الحةاااا  طل هااااا فااااي هةلااااب آ اااار

 ،(6)"المةلب :عد ق ول الفتوى هةردة

  ي  غي للمفتي حن يذكر " :-هن السدال لليق الةانيا اوا:  -تعال  ا:ن القي  ركمه الله وقال
ا هن دليله ا هةرد  ، وال يلقيه إل  المستفتي طا ا   دليل الحك  وهأ ذه ها حهك ه هن  ل 

صاال  اللااه ، وهاان تأهاال فتاااوى ال  ااي  ؛ فهااذا لضاايق هم ااه وقلاا  :ضاااهته هاان العلاا  وهأ ااذه
،  الذي قوله كة  : فسه رآااا هياتمل  هلا  الت  ياه هلا  ككما  الحكا  ونظيارههليه وطل  

    .(2)"وواه هيروهيته

 ،   يىأاووناام ولو

                                                 
 ( .33-1/32( المدخل المفصل )(1
 ( .2/651)دلة ْلقواطع ا( (2
 ( .85)ص ، دب الفتوى والمفتي والمستفتي أ( (6
 .( 2/122)عالم الموقعين إ( (2
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 ا وقااا  إو ح، اااال يةاااب هلااا  العااااهي حن ي حاااج هااان حفضااال المفتاااين إن كاااانوا هتعاااددين 
 ؟ الخه  :ي ه  

 الةواب :
 والمقصار يساأل  إ ا تقرر ل  حن العاهي يساأل العاال ": ركمه الله  يقول اإلهام اليوكاني ،

ن العااال  :الكتاااب هاا ،وكمااال الااورو ، فعليااه حن يسااأل حااال العلاا  المعااروفين :الاادين  الكاهاال
  كت  الممل  هل  ها يحتاج إليه في فهمهما هن العلوم اآللي، العار  :ما فيهما ، والس   

فاي كتااب اللاه  ا ه اه حن ياذكر لاه فيهاا هاا، فيسأله هن كادثته طال    يدل وه هليه ويركدوه إليه
 ، فحي ئاذ يأ اذ الحاق هان هعدناه في ط   رطول الله صل  الله هليه وطل  حو ها، ط حانه 

، ويستريأ هن الرحي الذي ال يأهن المتمس  :ه حن يق  في  ، ويستفيد الحك  هن هوضعه
 ، وهي  في اذا المريق ، وهن طل  اذا الم ه  الم اين للحق،  ليروالخمأ المخالا ل
، فتن الله ط حانه وتعال  قد حواد لهاذا  ، وال يفقد هن يركده إل  الحق ، ال يعدم همل ه
، وهاا هان هدي ا  هان المادانن إال وفيهاا اماها  هان  ، ويعرفه كاق هعرفتاه اليأن هن يقوم :ه

لمقصاااار ككاااا  المقصاااارين هاااان ، وه ااااد  لاااا  يكااااون ككاااا  اااااذا ا هلماااااء الكتاااااب والساااا  
، ويعملاون هلا   ن ال صو  هن العلمااءوَ وا ، فتنه  كانوا يسترَ  وتا:عيه  ، والتا:عين الصحا: 

 .(1)"، ويدلونه  هليه ها يركدونه  إليه
 إ ا كاااان اإلنساااان طالاااب هلااا  يمك اااه حن ": ه اللاااه اليااايخ هحماااد :ااان هةيماااين ركمااا ويقاااول

فهذا ااو الواااب ، يةتهد وي ظر في حدل  الفريقين فيحك  :ما يرى حنه حقرب إل  الصواب 
ال يسااتمي   لاا  فااتن الوااااب هليااه حن يت اا  هاان يظ ااه  ذااكاااهااسن اااهااامدااا اأماااا ، هليااه 

كماااا حن اإلنساااان لاااو ا تلاااا هلياااه ،  وحهانتاااه ، وفاااي دي اااه ، حقااارب إلااا  الصاااواب فاااي هلماااه 
، ط ي ان واو هريض :وصف  الدواء فتنه :مقتضا  الفمارة طايأ ذ :قاول هان يارى حناه حكاذق 

حناه حقارب  اإلنساان حن يت ا  هان يارىهسانل العل  يةب هلا  واكذا ، وحقرب إل  الصواب 
فاتن لا  يعلا  حيهماا حرااأ ؛ ودي اه ، وحهانتاه ، وإهاا لةقتاه ، إها لغااارة هلماه ؛ واب اااااااإل  الص

 ا:في  ل  ف
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وإن كااء ح اذ :قاول ااذا ، إن كاء ح ذ :قول اذا ؛ إنه يخير  : قلاقالااعضاأولاالعيد
 ، حي :األكد اكتياطا  وإ:راء  للذه   ؛يأ ذ :ما او حكوط :  وقالااعضاالعي اء، 
إ  حن الدين اإلطههي  ؛ يأ ذ :ما او حيسر ألن  ل  حوفق لليريع :  لااعضاالعي اءوقا

ااااااااَ  }: كمااااااااا قااااااااال اللااااااااه ت ااااااااار  تعااااااااال   ؛يساااااااار  ااااااااَ  اَلياَسااااااااَر َوال يارِّياااااااادا :ِّكا يارِّياااااااادا اللُااااااااها :ِّكا
اااااااَن } :وكماااااااا قاااااااال تعاااااااال   ، [686:ال قااااااارة]{اَلعاَسااااااارَ  َوَهاااااااا َاَعاااااااَل َهلَاااااااَيكاَ  فِّاااااااي الاااااااد ِّينِّ هِّ
  ،(1)"[88:الح ]{َكرَج  
اا"و ، وهان ااو  ، وهان ااو حكةار وره اا إ ا تيسر له حن يتحرى كت  يعر  هان ااو حكةار هلم 

صل  اللاه هلياه وطال  ، هةلما قال  ، كت  يممئن قل ه حقرب إل  الصواب كت  يأ ذ :قوله
«با لَ قَ الَ  هِّ يَ لَ إِّ  نُ أَ مَ اطَ وَ  ، با فَ ال اُ  هِّ يَ لَ إِّ  بَ نُ أَ مَ ا اطَ هَ  ر   ِّ الَ  ؛  َ  َ لَ قاَ  بِّ فَ تاَ طَ اِّ «  :

(2)"(6)،  
، واكتاااط وتاار   : لاايب :حاارام ، واااذا يقااول : كاارام : اااذا يقااول والمسااأل ، إ ا اكتاااط و "

دو هااااا يري ااااا  إلاااا  هاااااا ال » : صااااال  اللااااه هلياااااه وطاااال ؛ لقااااول ال  ااااي   لاااا  فهااااذا كسااااان
«يري  

(2)"(5)،  
  .تت   الر ص هن هن األكريم  ، دلته حله يسر قول أل ذ :اواأل
 . - هاشاءااليم-نا لانياالليلواالقالدوا 
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