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 :السؤال

 .للجواب وقتكم ٌتسع نأ مرجوكأ أخً ٌا امٌري ٌا ،وأٌدكم هللا حٌاكم ،وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 :السإال

 للمقلد بالنسبة: هو ٌطرح الذي )والسإال: ٌلً ما (٣٧٢ ص صولألا لىإ الوصول )تٌسٌر كتابكم فً قرأت

 فً الشرع حكم إن نقول ذلك على للجواب نفسها؟ المسؤلة فً آخر فٌقلد ٌعود أن ٌجوز معٌنة مسؤلة فً قلد إذا هل

 عمل اتصل إذا: كالتالً ٌكون األمر أن ٌعنً هذا قلده، الذي المجتهد استنبطه ذيال الشرعً الحكم هو المقلد حق

 وظهر .انتهى به( وعمل فٌها شرعٌا حكما التزم ألنه آخر وٌقلد عنها ٌرجع أن ٌجوز فال قلدها التً بالمسؤلة المقلد

 الصالة" "مثال هللا رحمه الشافعً مامإلا من اشرعٌ احكم أخذ العربٌة اللغة ٌعرف ال الذي مًألا مثال السإال لدي

 هللا" رحمه مالك ماماإل "مثال خرآ لمجتهد روسٌةال لغةال لىإ المترجم الفقه كتاب فً الصالة حكم قرأ ثم به وعمل

 ٌجوز هل :هنا سإالً ...مالك مامإلا رأي وأخذ الشافعً مامإلا رأي ترك األمً ذاك وٌرٌد الروسٌة باللغة قرأها

 ؟العربٌة باللغة الإ شرعٌة دلةأ دلةاأل تعتبر ال ذإ عربٌة؟ال لغةال بغٌر الترجٌح ٌصح هل خرآ عنىبم شرعا؟ ذلك له

 بآراء وٌعملون بها عملوا قد مجتهد راءآ ٌتركون منطقتً فً المسلمٌن من كثٌرا ألن ؟هذا السإال سالأ لماذا

 اآلٌات ٌقرإون! الشرعٌة والعلوم بٌةالعر اللغة ٌعرفون النفسه  الوقت وفً نفسها. المسائل فً خرآ مجتهد

هللا كل خٌر  وجزاكم ،غٌري وأفّهم فهمأ كً الجواب أرجوكم! شرعٌة دلةأ أنها وٌدعون الروسٌة باللغة واألحادٌث

 .وحٌاكم هللا

 

 :الجواب

 وبركاته هللا ورحمة السالم وعلٌكم

 :ٌلً كما هً المسؤلة إن

 ٌغٌر أن وأراد حنٌفة أبً مذهب على ٌصلً كان كؤن األحكام من حكم أي فً معٌنا   مذهبا   ٌقلد المسلم كان إذا

 :التالٌة األمور التزام بعد إال ذلك ٌصح فال مثال   الشافعً مذهب على وٌصلً ذلك

 هوى ٌوافق أو أهون أو علٌه أخف الجدٌد الحكم ألن ولٌس شرعً مرجح على بناء األمر هذا ٌكون أن -1

 فًِ تَنَاَزْعتُمْ  فَِإنْ ﴿: ٌقول سبحانه هللا أن كما. ﴾اْلَهَوى تَتَّبِعُوا فَلَ ﴿: تعالى قال نه،ع منهً الهوى اتباع فإن نفسه

ء   ًْ ُسولِ  ّللاَِّ  إِلَى فَُردُّوهُ  َش ح إلى الرجوع وهو ﴾َوالرَّ  متابعة عن أبعد وهذا المقلد، عند والرسول هللا ٌرضاه مرّجِّ

 هللا إلى للرجوع مضاد وهو والشهوة، بالهوى اختٌار هو مرجح دون المذهبٌن أحد واختٌاره والشهوة، الهوى

: وأوالها أهمها كثٌرة، حكم على حكما   أو مجتهد، على مجتهدا   المقلد بها ٌرجح التً والمرجحات. والرسول

 الشاهد، شهادة قبول فً شرط العدالة ألن والعدالة بالعلم عرفه من المقلد فٌرجح... والعدالة والفهم األعلمٌة

 فعدالة ٌعلّمه، الذي المعلّم عدالة من قبوله فً بد فال شرعً حكم هذا أن شهادة تعلٌمه فً الشرعً الحكم وإعطاء

 فهً معلما ، أو كان مجتهدا   الشرعً الحكم عنه نؤخذ نم بها ٌتصف أن شرط فالعدالة. أولى باب من ٌستنبطه َمن  

 وإنما بالتشهً، ٌخالفه بمذهب ٌؤخذ أن له فلٌس أغلب، هبهمذ على والصواب أعلم الشافعً أن اعتقد فمن. حتمٌة

 هذا وكون حتمً فالترجٌح. الدلٌل برجحان ذلك رجحان له ظهر إذا مذهبه ٌخالف بما ٌؤخذ أن ،علٌه بل له،

 أطٌبها مسؤلة كل فً المذاهب من ٌنتقً أن للمقلد ولٌس. أٌضا   حتمً وهوى، تشه   عن ٌكون ال أن ٌجب الترجٌح

 !عنده



 أن الواقع ألن. لهما ثالث وال المقلد، والثانً المجتهد، أحدهما شخصان، الشرعً الحكم معرفة فً الناس -2

 هذٌن عن األمر ٌخرج وال باجتهاده، غٌره إلٌه توصل ما أو باجتهاده، هو إلٌه توصل ما ٌؤخذ أن إما المرء

 بغض غٌره من الحكم أخذ هً التقلٌد فً مسؤلةفال نوعه، كان مهما مقلد بمجتهد لٌس من فكل هذا وعلى. الحالٌن

 ولو المجتهدٌن من غٌره الواحدة المسؤلة فً ٌقلد أن للمجتهد فٌجوز. بمجتهد لٌس أو مجتهدا   اآلخذ كون عن النظر

 مجتهدا   فٌه المقلد ٌكون قد الواحد الحكم فإن ذلك وعلى. المسؤلة هذه فً مقلدا   حٌنئذ وٌكون لالجتهاد، أهال   هو كان

 .مجتهد غٌر ٌكون وقد

 بؤقسام كافٌة ومعرفة العربٌة باللغة كافٌة معرفة لدٌه تكون بؤن االجتهاد أهلٌة لدٌه الذي هو والمجتهد -3

 استنباط على القدرة ثم ومن وترجٌح وجمع تعادل من األدلة محاكمة بكٌفٌة كافٌة ومعرفة والسنة الكتاب

 المجتهدٌن من غٌره تقلٌد له ٌجوز فال فٌها، حكم إلى اجتهاده وأّداه مسؤلةال فً اجتهد إذا المجتهد هذا... األحكام

 أهمها من حاالت فً إال المسؤلة هذه فً بظنه العمل ترك أو ظنه ترك له ٌجوز وال اجتهاده، إلٌه أّداه ما خالف فً

 هذه ففً. دلٌله من قوىأ غٌره آخر مجتهد دلٌل وأن ضعٌف، اجتهاده فً إلٌه استند الذي الدلٌل أن له ظهر إذا

 على البقاء علٌه وٌحرم دلٌال ، األقوى الحكم وأخذ الحال، فً اجتهاده إلٌه أداه الذي الحكم ترك علٌه ٌجب الحالة

 ...اجتهاده إلٌه أدى الذي األول الحكم

 أن للمجتهد ٌسبق لم إذا أما. المسؤلة فً حكم إلى اجتهاده وأداه بالفعل، اجتهد كان إذا المجتهد فً كله هذا

 على فرض االجتهاد ألن المسؤلة، فً ٌجتهد ال وأن المجتهدٌن، من غٌره ٌقلد أن له ٌجوز فإنه المسؤلة، فً اجتهد

 بل فٌها، ٌجتهد أن المجتهد على ٌجب فال المسؤلة فً الشرعً الحكم عرف أن سبق فإذا عٌن، فرض ولٌس الكفاٌة

 .المسؤلة هذه فً المجتهدٌن نم غٌره ٌقلد أن له وٌجوز ٌجتهد أن له ٌجوز

 كان أم الحكم منه استنبط الذي هو أكان سواء الدلٌل قوة وهو بمرجح آلخر رأي من ٌنتقل المجتهد أن أي

 .آخر مجتهد

 من االنتقال عند شروط منهما ولكل وعامً متبع: نوعان فهو المجتهد، غٌر أّما. المجتهد تقلٌد واقع هذا -4

 للمتبع شرعً بمرجح بل أخف ألنه أو والهوى بالتشهً ٌكون ال األحوال جمٌع فً لاالنتقا وهذا آلخر، مذهب

 :والعامً

 :وأهمها التشرٌع، فً المعتبرة ومالعل بعض لدٌه ٌكون الذي فهو المتبع أما -

 إذا وٌمكنه بالعربٌة، القرآن وٌقرأ ما، حّد   إلى بالعربٌة معه التفاهم ٌمكن أي العربٌة اللغة فً مناسبة معرفة -أ

 العربٌة كلمةال عن ٌسؤل أن ٌمكنه بل فٌه، كلمة كل ٌفهم أن ذلك ٌعنً وال بالعربٌة، معناه ٌفهم أن الحدٌث قرأ

 ...معناها عن وٌبحث

 ٌكون وأن األحادٌث، فً والضعٌف والحسن والصحٌح المتواتر بمدلول بالترجمة ولو مناسبة معرفة -ب

 إذا وكذلك صحٌح، أنه ٌعلم مسلم أو البخاري فً الحدٌث ٌرى عندما فمثال   الحدٌث، كتب من بالصحاح علم عنده

 حٌحالص معنى ٌدرك وبالتالً... ذلك مدلول ٌعرف حسن، حدٌث عنه الترمذي وٌقول الترمذي فً حدٌثا   قرأ

 .وهكذا... الضعٌف من والحسن

 ٌعرف ال الذي الحكم من أرجح فهو ٌتبعه دلٌله ٌعرف الذي فالحكم دلٌله بمعرفة خرآل رأي من ٌنتقل والمتبع

دلٌله وٌترك  ٌعرف الذي المذهب فٌتبع بؤدلته آخر مذهب على واطلع دلٌله، معرفة دون مذهبا   ٌقلد كان فإذا دلٌله

 الذي ال ٌعرف دلٌله.

 ال الذي وترك دلٌله ٌعرف الذي الحكم اتباع المتبع عند وهو بمرجح، آلخر رأي من ٌنتقل المتبع أن أي

 .دلٌله ٌعرف

 معدومة تكون تكاد بالعربٌة فمعرفته التشرٌع فً المعتبرة العلوم بعض عنده لٌس الذي فهو العامً وأما -

 ٌنتقل ال هذا ومثل المذهب فً الشٌخ له ٌقول كما سبحانه هللا وٌتعبد... معدومة والسنة الكتاب من باألدلة ومعرفته

 الفهم حٌث من ٌقلده من فً ثقته هو العامً عند والمرجح بمرجح إال مسؤلة أٌة فً آخر مذهب إلى مذهبه من

 على مثلهم فٌصلً... القرآن قراءة الجامع فً الناس ٌعلم الذي أو أباه أو الجامع شٌخ فٌقلد المعاملة وحسن والتقوى

 على فٌتعر أن وهو بمرجح قلنا كما إال لغٌره المذهب هذا من ٌنتقل ال هذه والحالة وهو مثال ، الشافعً مذهب

 فٌراه حنٌفة أبً مذهب على ٌصلً الرجل هذا وٌكون أولئك من أكثر وعدالته بتقواه وٌثق أولئك من أعلم رجل
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 أبً مذهب على الصالة فً دروسه ٌحضر وهو وبخاصة بعلمه وٌطمئن أكثر فٌه فٌثق واألتقى أولئك من األعلم

 الحنفً إلى الشافعً المذهب من صالته فً ٌنتقل أن الحالة هذه فً له فٌجوز واطمئنانه ثقته محل فؤصبح حنٌفة

 ...واالطمئنان الثقة بترجٌح

 وعدالته بتقواه ٌثق رجل على التعرف العامً عند وهو بمرجح، آلخر رأي من ٌنتقل العامً أن أي

 ...االنتقال له ٌجوز اطمأن فإذا إلٌه، ٌنتقل الذي المذهب على وٌدله وفهمه بعلمه وٌطمئن

 مرجح، إلى ٌحتاج فإنه آخر، مجتهد إلى ٌنتقل أن وٌرٌد مجتهد بتقلٌد اتصل قد عمله كان اإذ هذا وكل -5

 أقوى المجتهد هذا أدلة أن ثقة من تعلَّم كان أم دلٌله، معرفة دون مجتهدا   ٌتبع كان إن الدلٌل بمعرفة ذلك أكان سواء

 مجتهد أي ٌقلد أن فله ابتداء ٌقلد أن وأراد ما، مسؤلة فً مجتهد بتقلٌد ٌتصل لم عمله كان إذا أما. ٌقلده الذي من

 .وأعلمٌته بؤدلته ٌطمئن

 شروطهاو المسؤلة فً واحد مجتهد عن ٌكون أن ٌجب الواحدة المسؤلة فً التقلٌد أن ذكره الجدٌر ومن

 والقٌام كالوضوء... وأركانها وشروطها هً واحد مجتهد من تإخذ أن ٌجب الصالة فً فمثال  ... وأركانها

 أن ٌجب كلها بل الشافعً من والوضوء حنٌفة أبً من الصالة ٌؤخذ أن ال واحد، مجتهد من كلها تإخذ... لركوعوا

 أخذ أو مجتهد من كلها أخذها له فٌجوز والحج، والصٌام كالصالة المسؤلة اختلفت إذا أما. واحد مجتهد من تكون

 .وهكذا... آخر مجتهد من والصٌام مجتهد من الصالة

 مدلول ضمن أنفسهم وٌعّدون العربٌة ٌعرفون ال الذٌن اإلخوة عن سإالك فجواب سبق ما على وبناء -6

 فً أنهم اعتبار على الحق مذهب إلى السابق مذهبهم من ٌنتقلون علٌه وبناء األدلة ترجمة ٌقرأون ولذلك المتبع

 تكفً ال ولهذا العربٌة، ٌعرفون ال داموا ما ذلك على ٌدل ال واقعهم إن... الدلٌل معرفة ٌكفٌه الذي المتبع حكم

 ٌعرف ثقة على ٌتعرف بؤن كالعامً آخر مرجح إلى ٌحتاج بل! آخر مذهب إلى وٌنتقل مذهبه لٌترك الترجمة

 فعندها وفهمه بعلمه اطمؤن فإذا... أرجح المذهب هذا أن له وٌبٌن له وٌوضحه بالعربٌة الدلٌل له ٌقرأ العربٌة

 مذهب من ٌنتقلوا أن أرادوا إذا اإلخوة أولئك أن أي... الثقة ذلك له رجحه الذي هبالمذ إلى االنتقال له ٌجوز

 مرجح لدٌهم ٌكون أن ٌجب بل العربٌة، ٌعرفون ال داموا ما الترجمة قراءة تكفٌهم فل الحق مذهب إلى سابق

 ...الترجمة إلى باإلضافة العامً مرجحات من

 .أحكمو أعلم وهللا المسؤلة هذه فً أراه ما هذا

 الرشتة أبو خلٌل بن عطاء أخوكم

 هـ1431 األولى جمادى 15

 م01/02/2012 الموافق

 :الفٌسبوك على هللا( )حفظه األمٌر صفحة من الجواب رابط

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741

 type=3&theater؟/828.122848424578904/762205967309810

 على غوغل بلس: هللا( )حفظه األمٌر صفحة من الجواب رابط

https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/p

osts/cg9QtXis7sQ 

 على توٌتر: هللا( )حفظه األمٌر صفحة من الجواب رابط

https://twitter.com/ataabualrashtah/status/959097977112580096 

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741828.122848424578904/762205967309810/?type=3&theater
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741828.122848424578904/762205967309810/?type=3&theater
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/cg9QtXis7sQ
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/cg9QtXis7sQ
https://twitter.com/ataabualrashtah/status/959097977112580096

