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ملخص:
احلمد هلل رب العاملني ،و�أف�ضل ال�صالة و�أمت الت�سليم على نبينا حممد �صلى اهلل عليه
و�سلم وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ،وبعد ،فلما كان حت�صيل ملكة االجتهاد �أمراً ال يت�أتى
جلميع النا�س الحتياجه �إىل اال�ستنباط وا�ستفراغ الو�سع الذهني ،كان من ي�رس ال�رشيعة �أن
كلفت كل مكلف مبا يتنا�سب مع قدراته؛ ف�أوجبت معرفة الأ�صول العامة والأمور املعلومة
من الدين بال�رضورة على العامي واملجتهد معاً ،بينما خ�صت املجتهد بوجوب االجتهاد
يف �أحكام الق�ضايا العملية التي ثبتت بطريق ظني ،فهل يجوز للعامة تقليد اخلا�صة يف تلك
الفروع الفقهية؟ .
ثم �إن املجتهد نف�سه قد ال يقدر على االجتهاد ،ويعجز عنه ل�سبب من الأ�سباب ،فهل
يجوز له تقليد غريه �أي�ضاً؟ .
وما �أثر ذلك كله يف بع�ض �رشوط ال�صالة كا�ستقبال القبلة ودخول الوقت ،هذا ما
يجيب عنه هذا البحث ب�إذنه تعاىل.
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Abstract:
Praise be to Allah, Lord of the worlds, best blessing and perfect greeting
to Prophet Muhammad, peace be upon him, his family and his companions
altogether.
As accomplishing the talent of passing verdicts in Islamic law (Ijtihad)
is unattainable to any one, since it requires extraction and free time, Shari’a,
out of its easiness, has commanded each adult according to his abilities.
Thus, it obliges both the layman and the Jurist (Mujtahid) to know the general
principles and the necessary basics of the religion, whereas it distinguishes Al
Mujtahid with the duty of giving verdicts in the rules of practical issues that
have been established via obligatory rules (less than Mutawattir) . Hence,
is it permissible for ordinary people to emitate the jurists concerning the
branches of the Jurisprudence?
Furthermore, the Mujtahid, himself, might not be able to give Ijtihad and
perhaps, for some reason, fails to achieve that; therefore, is it acceptable for
him to imitate other jurists too?
Moreover, what is the effect of these two cases in prayer’s conditions like
facing Al Kiblah and when it is time to prayer? These are what the paper in
hand will answer.
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مقدمة:
أوالً -سبب اختيار البحث:
النظر يف مدى جواز تقليد العامة املجتهدين ،وقد خ�ص�صت الدرا�سة بنقطة اخلالف
التي كرث اجلدال حولها ،وهي التقليد يف الفروع الفقهية ،كما دعمت اجلانب ال َّنظري فيها
باجلانب ال َّتطبيقي ،متخذة بع�ض �رشوط ال�صالة منوذج ًا لذلك.

ثانياً -أهمية البحث:
ت�أتي �أهمية هذا البحث من احلملة القوية التي القاها التقليد عامة من االنتقاد ،بحجة
�أن التقليد مل يحدث �إال بعد انقرا�ض خري القرون ثم الذين يلونهم ،و�أن حدوث التمذهب
باملذاهب الأربعة وتقليدهم �إمنا كان بعد انقرا�ض ع�رص ه�ؤالء الأئمة على �أيدي عوام
املقلدة لأنف�سهم من دون �أن ي�أذن بها �إمام من الأئمة املجتهدين ،في�أتي هذا البحث بيان ًا
قوي ًا على جواز التقليد عامة ،وجوازه يف الفروع الفقهية التي ال تعلم �إال بالنظر خا�صة؛
و�سواء �أكان هذا من خالل ما جتلى به البحث من عر�ض الأقوال الأ�صولية� ،أم كان هذا
ببيان مذاهبهم يف الواقع العملي يف بع�ض التطبيقات الفقهية.

ثالثًا -اجلهود و الدراسات العامة والسابقة فيه:
تعددت الكتب التي تناولت مو�ضوع التقليد و�أحكامه� ،أو �أدلته بني القدمي واحلديث،
نقداً و�إنكاراً� ،أوت�صويب ًا وجتويزاً ،و�سواء �أكان هذا ب�إفراده بالبحث �أم كان بدرا�سته مع
االجتهاد؛ ومن هذه الكتب العامة :القول املفيد يف �أدلة االجتهاد والتقليد؛ ت�أليف ال�شيخ
حممد بن علي ال�شوكاين ،وهو من املت�أخرين ،وقد ذهب فيه �إىل �إنكار التقليد ،ومن هذه
الكتب �أي�ض ًا التقليد و�أحكامه ،ت�أليف الدكتور �سعد بن نا�رص بن عبد العزيز ال�شرثي ،دار
الوطن ،الريا�ض ،وهو من املعا�رصين ،وقد تعر�ض ملباحث التقليد يف كتابه ،ومنها م�س�ألة
بحثي ،وقد رجح مذهب اجلمهور القائل بجواز التقليد يف الفروع الفقهية.
�أما الدرا�سات ال�سابقة يف بحثي خا�صة ،فلم �أقف على ر�سالة جامعية م�ستقلة من خالل
بحثي عن ذلك ،و�إمنا وقفت فقط على جهد قام به العالمة املفتي عبدالرحيم الالجفوري
يف كتابه امل�سمى :التقليد ال�رشعي يف الأمور الفقهية و�أهميته يف الإ�سالم والك�شف عن
مغالطات منكري التقليد والرد على �شبههم و�ضالالتهم بن�صو�ص الكتاب وال�سنة و�أقوال
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�أئمة العلم والدين ،مكتبة احلرمني ،دبي ،وقد اهتم امل�ؤلف فيه ببيان �أهمية التقليد ال�رشعي
يف الأمور الفقهية ،وبيان التزام �أئمة العلم به �سلف ًا وخلف ًا على مر الع�صور� ،إال �أن درا�سته
للم�س�ألة مل تكن �أ�صولية وفقهية ،و�إمنا كانت درا�سة دعوية تتنا�سب مع هدف الكتاب وهو
الرد على �شبهات امل�ضللني من العرب والأجانب ،ويت�ضح هذا �أكرث �إذا ُعلم �أن الكتاب ،يف
�أ�صله �إ�صدار وتعريب جلواب �صدر يف ا�ستفتاء حول التقليد مع جوابه يف كتاب :الفتاوى
الرحيمية ،ت�أليف عبدالرحيم بن �أبي اللطف احل�سيني اللطفي املقد�سي ،والذي ن�رش يف الهند،
فيتبني من ذلك الفارق الكبري بني درا�ستي ودرا�سته.

رابعاً -مميزات البحث:
عن بها �سابقاً ،بالرغم من قدم
يتميز هذا البحث بالنقطة التي يعاجلها ،والتي مل ُي َ
احلاجة �إليها ،وهي درا�سة الأثر العملي للتقليد يف الفروع الفقهية ،بع�ض �رشوط ال�صالة
مهمة لتطبيق ركن �أ�سا�سي تعبدي يف الإ�سالم وهو ال�صالة ،ومهما
منوذجاً ،وهي نقطة َّ
تطورت الو�سائل والتقنيات امل�ستخدمة يف معرفة بع�ض هذه ال�رشوط مثل :معرفة دخول
الوقت ،وا�ستقبال القبلة� ،إال �أن حكم التقليد فيها واحد يف كل الع�صور؛ فهو يحقق �إذاً فائدة
عملية لتكرر احلاجة �إىل تطبيق هذا احلكم ،ولتعلقه بحكم ثابت تعبدي.

خامساً -منهج البحث:
اتبعت يف هذا البحث املنهج الو�صفي م�ستفيدة من املنهجني اال�ستنباطي واال�ستقرائي،
وذكرت الأقوال الفقهية الواردة فيه مرتبة ح�سب الت�سل�سل املذهبي للإمام �صاحب املذهب،
وناق�شتها مع الأدلة ،ف�إن اتفقت هذه الأقوال اتفاق ًا كام ًال جمعت املتفق منها ،وذلك ح�سب
طريقة االجتاهات ،و�إن اختلفت ،عر�ضت كل قول على حدة ذاكرة دليله.

سادساً -خطة البحث:
ت�ضمن بحثي ملخ�صاً للبحث باللغتني العربية والإنكليزية ،ومقدم ًة ،ومتهيدا ً،
ومبحثني ،وخامتة وفق الآتي:
● ●مقدمة :وفيها �سبب اختيار البحث ،و�أهميته ،واجلهود والدرا�سات العامة وال�سابقة
فيه ،ومميزات البحث ،ومنهجه ،وخطته.
● ●املبحث التمهيدي -تعريف التقليد و�رشوط املقلِّد ،وفيه مطلبان:
  املطلب الأول :تعريف التقليد لغة وا�صطالحاً.
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 املطلب الثاين� :رشوط املقلِّد.

●

●املبحث الأول -حكم التقليد يف الفروع الفقهية ،وفيه ثالثة مطالب:



املطلب الأول� :أقوال الأ�صوليني يف حكم التقليد يف الفروع الفقهية.



املطلب الثاين� :أدلة الأ�صوليني ومناق�شتها يف حكم التقليد يف الفروع الفقهية.



املطلب الثالث :الرتجيح.

● ●املبحث الثاين� -أثر التقليد يف الفروع الفقهية يف بع�ض �رشوط ال�صالة ،وفيه
مطلب متهيدي ،وثالثة مطالب:


مطلب متهيدي� :رشوط ال�صالة.



املطلب الأول :الطهارة من احلدث



املطلب الثاين :دخول الوقت.



املطلب الثالث :ا�ستقبال القبلة.

●

●خامتة تت�ضمن �أهم نتائج البحث.

املبحث التمهيدي  -تعريف التقليد وشروط املقلد ،وفيه مطلبان:

♦ ♦املطلب الأول -تعريف التقليد:
1 .1لغة ( : )1جعل القالدة يف العنق ،ومنه تقليد الهدي يف احلج� ،أي جعله �شعاراً يعلم

به �أنها هدي.

2 .2ا�صطالحاً :عرفه ابن العربي ب�أنه« :قبول القول من غري حجة» (. )2
�3 .3رشح التعريف:
احرتز بالتعريف بقيد القول عن الفعل والتقرير ،فال يدخالن فيه ( ، )3كما احرتز بقوله
(بغري حجة) عن قبول قول الغري بحجة ،وعلى ذلك ال يعد الرجوع �إىل قول النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم ،و�إىل ما �أجمع عليه �أهل الع�رص من املجتهدين ،ورجوع القا�ضي �إىل قول
خلوه عن احلجة ،و�إن �سمي بذلك بعرف اال�ستعمال ( . )4وهذا التعريف
العدول تقليداً لعدم ّ
تعريف جامع مانع� ،أما كونه جامعاً ،فال�شتماله على ماهية التقليد وقيوده املطلوبة فيه
من القبول للقول ،وعدم الإ�شارة مل�ستند ذلك القول ،و�أما كونه مانع ًا فلأن التقليد خمت�ص
بالقول ،فال حاجة لإدخال الفعل فيه.
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♦ ♦املطلب الثاين� -رشوط املق ِّلد:
ي�شرتط يف املق ِّلد ليجوز له تقليد املجتهد:
يح�صل �شيئ ًا من العلوم التي يرتقى
�1 .1أن يكون عامي ًا �رصفاً :وهو املكلف الذي مل
ِّ

بها �إىل منازل املجتهدين (. )5

�2 .2أو �أن يكون عامل ًا مل يبلغ رتبة االجتهاد ( : )6وهو العامل الذي تعاىل عن رتبة
العامة بتح�صيل بع�ض العلوم املعتربة� ،إال �أنه مل يحظ مبرتبة االجتهاد ،واملختار� :أن
حكمه حكم العامي ال�رصف ( ، )7فال يجوز للمجتهد الذي توافرت فيه ملكة اال�ستنباط
التقليد (� ،)8إال يف حاالت خا�صة ك�ضيق الوقت� ،أو تعذر االجتهاد عليه مع وجود من هو
�أعلم منه كما �سي�أتي (. )9

املبحث األول -حكم التقليد يف الفروع الفقهية:
املطلب األول -أقوال األصوليني يف حكم التقليد يف الفروع الفقهية:
اتفق جمهور الأ�صوليون على عدم جواز التقليد يف العلوم ال�رشعية التي تعلم من
الدين بال�رضورة ،والتي ا�شتهرت ونقلت نق ًال متواتراً ،مثل :عدد الركعات ،وتعيني ال�صالة،
وحترمي اخلمر ،وحترمي الأمهات والبنات ( ، )10بينما اختلفوا يف حكم التقليد يف العلوم

ال�رشعية الفرعية الفقهية التي ال تعلم �إال بالنظر واال�ستدالل على �أربعة �أقوال:
الظاهرية ( ، )11والقدرية (: )12
♦ ♦القول الأول :وهو قول
ّ

وهو � ّأن التقليد غري جائز ،واالجتهاد والنظر �أمر الزم ،فال يجوز تقليد العامي للمجتهد
�إال بعد تبينّ �صحة اجتهاده بدليل (. )13

♦ ♦القول الثاين :وهو قول احل�شوية ( )14والتعليمية ( : )15وهو �أن التقليد واجب،
والنظر واالجتهاد غري جائز (. )16
♦ ♦القول الثالث :وهو قول �أبي علي اجلبائي :وهو �أنه يجوز للعامي �أن يقلد املجتهد
يف امل�سائل االجتهادية فقط دون امل�سائل املن�صو�صة كالعبادات اخلم�س (. )17
♦ ♦القول الرابع :وهو مذهب التف�صيل ،الذي ذهب �إليه جمهور الأ�صوليني مبن فيهم
الأئمة الأربعة و�أتباعهم ( . )18وهو ما اختاره �أبو احل�سني الب�رصي ( : )19وهو التفريق بني
كون املقلد عامي ًا �أو جمتهداً ,فيختلف حكم التقليد بح�سب ذلك �إىل ق�سمني:
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�أوالً -تقليد العامي للمجتهد:

ذهب جمهور الأ�صوليني ،ومنهم �أبو احل�سني الب�رصي والآمدي �إىل �أنه على العامي �أن
يقلد املجتهد يف فروع ال�رشيعة (- )20على املختار� -سواء �أكان عامي ًا �رصفاً� ،أم عامي ًا مل
يبلغ رتبة االجتهاد.


ثانياً -تقليد املجتهد ملجتهد غريه:

ال بد من التفريق يف حكم تقليد املجتهد لغريه من املجتهدين بني كونه قد اجتهد يف
امل�س�ألة ،وبني كونه مل يجتهد فيها بعد وفق احلالتني الآتيتني:

احلالة الأوىل -تقليد املجتهد لغريه بعد اجتهاده:
اتفق الأ�صوليون ومنهم الغزايل والآمدي على عدم جواز تقليد املجتهد لغريه من
املجتهدين بعد اجتهاده يف امل�س�ألة وتو�صله �إىل حكم فيها ،و�أوجبوا عليه ا ّتباع نظره يف
هذه احلالة ،وما �أداه اجتهاده �إليه (. )21

احلالة الثانية -تقليد املجتهد لغريه قبل اجتهاده:
اختلف الأ�صوليون يف حكم تقليد املجتهد لغريه قبل اجتهاده يف امل�س�ألة وتو�صله �إىل
حكم فيها على �أقوال عدة هي:
Ú Úالقول الأول :يجوز للمجتهد تقليد غريه �إذا كان �أعلم منه ،وال يجوز �إن كان مثله �أو
دونه ،وهو قول حممد بن احل�سن ال�شيباين (. )22
Ú Úالقول الثاين :يجوز للمجتهد تقليد ال�صحابة فقط ب�رشط �أن يكون �أرجح يف نظره
من غريه ،وال يجوز تقليد غريهم ،وهو املنقول عن الإمام ال�شافعي (. )23
Ú Úالقول الثالث :يجوز للمجتهد تقليد غريه مطلق ًا بكل حال ،وهو ر�أي الإمام �أحمد
بن حنبل (. )24
Ú Úالقول الرابع :ال يجوز للمجتهد تقليد غريه مطلقاً ،وهو الأ�صح ،و�إليه ذهب �أكرث
الأ�صوليني ،ومنهم الغزايل و الآمدي (. )25
Ú Úالقول اخلام�س :يجوز للمجتهد تقليد غريه �إذا خ�شي فوات الوقت فيما لو ا�شتغل
باالجتهاد ،وال يجوز فيما مل يخف فيه فوات الوقت ،وهو املروي عن ابن �رسيج ،وال�صحيح
عند ابن العربي (. )26
يخ�صه من الأحكام يف حق العمل
Ú Úالقول ال�ساد�س :يجوز للمجتهد تقليد غريه فيما ّ
بنف�سه ،وال يجوز فيما يفتي به غريه.
276

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد الثالثون ( - )2حزيران 2013

Ú Úالقول ال�سابع :يجوز للمجتهد تقليد املجتهد الأعلم منه ،ب�رشط تعذر االجتهاد
ل�سبب من الأ�سباب (. )27
Ú Úالقول الثامن :يجوز للمجتهد تقليد ال�صحابة و التابعني فقط ،وال يجوز تقليد
غريهم (. )28
Ú Úالقول التا�سع :يجوز للقا�ضي املجتهد فقط �أن يقلد غريه من املجتهدين ،وال يجوز
ذلك لغريه (. )29
Ú

Úالقول العا�رش :يجوز للمجتهد �أن يقلد اخللفاء الأربعة دون من عداهم (. )30

Ú

Úالقول احلادي ع�رش :يجوز للمجتهد تقليد �أبي بكر وعمر ،وال يجوز تقليد غريهم(.)31

و�س�أقت�رص يف هذا البحث يف مناق�شة حكم تقليد املجتهد لغريه قبل اجتهاده على
القول الراجح وخمالفه ،وهما القول الثالث والرابع؛ لأنهما القوالن اللذان ا�شتهرا ،وانت�رش
اعتماد �أحدهما بخالف بقية الأقوال.
املطلب الثاني -أدلة األصوليني ومناقشتها يف حكم التقليد يف الفروع الفقهية:
♦

♦�أوالً� -أدلة الظاهرية والقدرية على عدم جواز التقليد مطلقاً ومناق�شتها:

ا�ستدل �أ�صحاب هذا القول ب�أدلة من القر�آن الكرمي وال�س ّنة ال�رشيفة واملعقول:
1 .1من القر�آن الكرمي (: )32
ون ِباللهَّ ِ
الر ُ�سولِ �إِ ْن كُ ْن ُت ْم ُت�ؤْمِ ُن َ
قوله تعاىلَ } :ف�إِ ْن َت َنا َز ْع ُت ْم فيِ َ�ش ْي ٍء ف َُر ُّدو ُه �إِلىَ اللهَّ ِ َو َّ
َوال َي ْو ِم ْالآخِ ِر َذلِكَ َخيرْ ٌ َو�أَ ْح َ�س ُن َت ْ�أ ِويلاً { [�سورة الن�ساء :الآية  .]59وجه اال�ستدالل� :أمر اهلل
�سبحانه وتعاىل برد املتنازع فيه �إىل كتاب اهلل و�سنة ر�سوله ،ومل ي�أمر برده �إىل �آراء الرجال
ليقلدوهم فيها (. )33
وقد �أجاب د .حممد معاذ اخلن _ وهو من القائلني بجواز التقليد  -عن اال�ستدالل بهذه
الآية مبا يلي:
.

أالآية عامة ( )34خم�ص�صة بالأدلة التي �ست�أتي يف حق غري املجتهد.
.ب التنازع يف العلم لي�س من �ش�أن العامي ،فهو لي�س مراداً بالآية.

وال�سنة ،لوجدناها على اجلواز
.تلو رددنا م�س�ألة حكم التقليد يف الظنيات �إىل الكتاب ّ
ال على عدمه (. )35
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2 .2من ال�سنة ال�رشيفة (: )36
قوله �صلى اهلل عليه و�سلم« :طلب العلم فري�ضة على كل م�سلم» ( . )37وجه اال�ستدالل:
بن�صه على وجوب النظر ،وهو ن�ص عام يف الأ�شخا�ص ويف كل علم
يدل احلديث ّ
وقد �أجاب اجلمهور املثبتون للتقليد عن اال�ستدالل بهذا احلديث مبا ي�أتي:
 .أطلب العلم من الفرو�ض الكفائية ( ، )38ولو منعنا التقليد لأف�ضى ذلك �إىل اعتباره
من فرو�ض الأعيان (. )39
.باخلرب املذكور لي�س يف حمل النزاع ،وذلك ل ّأن العلم وهو اليقني غري مطلوب ال يف
التقليد وال يف االجتهاد �إجماع ًا (. )40
كما �أجاب الدكتور حممد معاذ اخلن عن احلديث ب�أن:
 تقليد العامي للمجتهد من طلب العلم �أي�ضاً.
 قد يراد بالعلم باحلديث علم التوحيد وهو واجب على كل مكلف (. )41
3 .3املعقول:
 .أالعلماء املقلَدون غري مع�صومني عن اخلط�أ فتقليدهم �سبب للوقوع يف اخلط�أ (. )42
و�أجاب اجلمهور عن ذلك من ثالثة �أوجه:
الأول� :إن اجتهد العامي ،فال ن�أمن من وقوع اخلط�أ �أي�ضاً ،بل هو �أقرب �إىل اخلط�أ لعدم
�أهليته ،فيكون املحذور وهو اخلط�أ م�شرتك ًا بينهما (. )43
الثاين :املجتهد املخطئ يف الظنيات م�أجور غري �آثم ،فكذلك من قلده (. )44
الثالث :املمتنع هو اتباع اخلط�أ من حيث �إنه خط�أ ال من حيث �إنه ظن ،والالزم هو
الثاين ،واملمتنع هو الأول (. )45
القول بجواز التقليد ( )46يف�ضي �إىل بطالنه ،لأنه يقت�ضي جواز تقليد من مينع التقليد،
وما يف�ضي ثبوته �إىل عدمه كان باطالً ،وذلك لأن الأئمة ن�صوا على النهي عن التقليد.
قال الإمام ال�شافعي( :مثل الذي يطلب العلم بال حجة كمثل حاطب ليل يحمل حزمة
حطب ،وفيه �أفعى تلدغه وهو ال يدري) (. )47
وقال الإمام �أحمد( :ال تقلدين وال تقلد مالكاً .......وخذ من حيث �أخذوا) (. )48
و�أجاب اجلمهور عن ذلك:
ب�أن الن�صو�ص التي نهى الأئمة عن التقليد فيها خا�صة باملجتهد دون من مل يبلغ
رتبة االجتهاد (. )49
278

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد الثالثون ( - )2حزيران 2013

♦

♦ثانياً� -أدلة احل�شوية والتعليمية على وجوب التقليد مطلقاً ومناق�شتها:

ا�ستدل القائلون بهذا القول ب�أدلة من القر�آن الكرمي واملعقول:
ِين كَ ف َُروا{ [�سورة
}ما ُي َجادِلُ فيِ �آَ َي ِ
ات اللهَّ ِ �إِ اَّل ا َّلذ َ
1 .1من القر�آن الكرمي :قوله تعاىلَ :
غافر :الآية .]4وجه اال�ستدالل :نهى اهلل �سبحانه وتعاىل عن املجادلة يف �آياته ،كما نهى
عن اجلدال ( )50يف القدر والنظر �أي�ضاً.
وقد اعرت�ض اجلمهور على اال�ستدالل بالآية ( : )51ب�أن اهلل �سبحانه وتعاىل �إمنا نهى عن
()52
َّذين كَ ف َُروا بِا ْل َباطِ لِ ِل ُي ْدحِ ُ�ضوا
}و ُي َجادِلُ ال َ
اجلدال بالباطل و�إطفاء نور اهلل  ،قال تعاىلَ :
ِب ِه الحْ ََّق{�[ .سورة الكهف :الآية .]56فيحمل اجلدال يف الآية الأوىل على ذلك (. )53
�أما القدر فنهاهم عليه ال�صالة وال�سالم عن اجلدال فيه؛ �إما لأنه كان قد وقفهم على
احلق بالن�ص ،فمنعهم عن دح�ضه ( )54و�إبطاله واملماراة فيه� ،أو لأنهم كانوا يف �أول الإ�سالم؛
فمنعهم احرتا ًزا عن �سماع املخالف له ،فيعتقد �أنهم مل ت�ستقر قدمهم يف الإ�سالم (. )55
2 .2من املعقول� :إن الناظر يف الأدلة متورط يف ال�شبهات ،وقد كرث �ضالل الناظرين،
فرتك اخلطر وطلب ال�سالمة �أوىل .وقد �أجاب اجلمهور عن هذا ب�أنه:
 �إذا وجبت املعرفة كان التقليد عند ذلك جه ًال و�ضالالً ،فمن قال بوجوب التقليد
مطلق ًا وحرمة النظر فقد وقع يف ال�شبهة ،كمن يقتل نف�سه عط�ش ًا وجوع ًا خيفة من �أن يغ�ص
بلقمة �أو نحو ذلك (. )56

♦ ♦ثالثاً -دليل اجلبائي على جواز التقليد يف امل�سائل االجتهادية فقط
ومناق�شتها:
ا�ستدل �صاحب هذا القول بدليل من املعقول ،وهو �أن ما لي�س من م�سائل االجتهاد
احلق يكون يف واحد منه ،فال ي�أمن العامي �إذا قلده فيه �أن يقلد يف خالف احلق ،ولي�س كذلك
م�سائل االجتهاد ،وذلك لأن احلق فيها يف جميع الأقاويل (. )57
واعرت�ض اجلمهور على هذا ب�أن املعنى الذي ي�سوغ للعامي التقليد يف م�سائل االجتهاد
موجود يف غريها� ،أي� :إن �أمر العامي مبعرفة الدليل وترك التقليد ي�ؤدي �إىل مف�سدة عظيمة
ت�شق على النا�س ،وت�ؤدي لالنقطاع عن املعاي�ش واحلرث والن�سل (. )58

♦ ♦رابعاً� -أدلة اجلمهور القائلني مبذهب التف�صيل ومناق�شتها:
�1 .1أدلة اجلمهور على جواز تقليد العامي للمجتهد:
ا�ستدل �أ�صحاب هذا القول ب�أدلة من القر�آن الكرمي وال�سنة ال�رشيفة والإجماع واملعقول:
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 .أمن القر�آن الكرمي (: )59
ون{�[ .سورة الأنبياء :الآية .]7وجه
َا�س�أَلُوا �أَ ْهلَ الذِّكْ ِر ِ�إ ْن كُ ْن ُت ْم اَل َت ْعل َُم َ
قوله تعاىل} :ف ْ
اال�ستدالل� :أن الن�ص عام لكل املخاطبني ويف كل ما ي�س�أل عنه ،فيدخل فيه حمل النزاع
من حيث �إن املقلد غري عامل ،كما �أنه ال ي�ستطيع االجتهاد ،فال ي�صح له �إال �س�ؤال �أهل الذكر،
والرجوع �إليهم يف �أحكام الدين ،و�أدنى درجات قوله تعاىل} :فا�س�ألوا{ اجلواز ،مما يدل
على جواز تقليد العامي للمجتهد (. )60

وقد اعرت�ض املثبتون لوجوب االجتهاد على العامي على اال�ستدالل بهذه الآية
مبا ي�أتي:
}و َما
1 .1الآية لي�ست واردة يف حمل النزاع ،ويدل على ذلك ال�سياق بقوله تعاىلَ :

�أَ ْر َ�س ْل َنا مِ ْن َق ْبلِكَ ِ�إ اَّل ِر َج اًال ُنوحِ ي �إِل َْي ِه ْم�[ .{...سورة الأنبياء :الآية .]7فال�س�ؤال هنا عن �أمر
خا�ص ،وهو �أن الر�سل الذين �أتوهم ب�رش ،وذلك من متام النعمة عليهم ( . )61و�أجاب اجلمهور
عن ذلك:
1 .1ب�أن العربة بعموم اللفظ ال بخ�صو�ص ال�سبب ،وهذا ما �رصح املف�رسون به (، )62
فمن ذلك ما قاله القرطبي« :مل يختلف العلماء �أن العامة عليها تقليد علمائها ،و�أنهم املراد
بقوله تعاىل} :فا�س�ألوا �أهل الذكر{ [�سورة الأنبياء :الآية. )63( »]7
2 .2املراد ب�أهل الذكر هنا العلماء ب�أحكام القر�آن ،بدليل قوله تعاىل�ِ } :إ َّنا َن ْح ُن َن َّز ْل َنا
ون{ [ �سورة احلجر :الآية.]9
الذِّكْ َر َو�إِ َّنا َل ُه لحَ َافِظُ َ
ف�صح �أن اهلل تعاىل �أمرنا ب�س�ؤالهم ليخربونا مبا عندهم من القر�آن وال�سنن ،ال لأن
ي�رشعوا لنا من الدين مامل ي�أذن به اهلل (. )64
كما اعرت�ض املثبتون لوجوب االجتهاد على ا�ستدالل اجلمهور بالآية ب�أنها عامة
يف امل�س�ؤول عنه ،فهي ت�شمل ما جاءت به الن�صو�ص من �أحكام ،وما تو�صل �إليه املجتهد
باجتهاده مما يغلب على ظنه �أنه حكم هلل تعاىل (. )65
 .أمن ال�سنة ال�رشيفة ( : )66ما جاء يف احلديث «�أن رج ًال جاء �إىل النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم فقال� :إن ابني كان ع�سيف ًا ( )67على هذا فزنى بامر�أته� ...إىل �أن قال :ثم �س�ألت
�أهل العلم فقالوا �إمنا على ابنك جلد مائة وتغريب عام ،و�أن على امر�أة هذا الرجم ،....فقال
له النبي » :لأق�ضني بينكما بكتاب اهلل . )68( ...وجه اال�ستدالل� :أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم مل ينكر على والد الأجري �س�ؤال �أهل العلم وتقليدهم .وقد اعرت�ض املثبتون لوجوب
االجتهاد على العامي على هذا اال�ستدالل ب�أن ال�سائل قد �س�أل عن حكم م�س�ألة من �سنة
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم العن �آرائهم (. )69
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وميكن �أن �أجيب عن ذلك ب�أن الن�ص عام مل يقيد بكون احلكم من�صو�ص ًا عليه �أو
م�ستنبطاً.
.بالإجماع :مل تزل العامة يف زمن ال�صحابة والتابعني قبل حدوث املخالفني
ي�ستفتون املجتهدين ويتبعونهم يف الأحكام ال�رشعية ،فكان �إجماع ًا على جواز اتباع
العامي للمجتهد مطلق ًا (. )70
�إال �أن املثبتني لوجوب االجتهاد على العامي اعرت�ضوا على ذلك :ب�أن املجتهدين كانوا
يفتونهم بالن�صو�ص من الكتاب وال�سنة وذلك رواية منهم ،وقبول الرواية لي�س بتقليد؛ لأن
التقليد هو قبول الر�أي ،والفرق كبري بني قبول الر�أي وقبول الرواية (. )71
�إال �أنه ميكن الإجابة عن ذلك :ب�أن التخ�صي�ص الذي �أورده املعرت�ض ال دليل عليه،
فيبقى الإجماع على ا�ستفتائهم عاماً ،يف الأحكام ال�رشعية املن�صو�صة بالرواية وامل�ستنبطة
بالر�أي كافة �أي�ضاً.
1 .1دليل الأ�صوليني على عدم جواز تقليد املجتهد ملجتهد غريه بعد اجتهاده:
أجمع األصوليون على عدم جواز تقليد المجتهد لغيره بعد اجتهاده (. )72

�3 .3أدلة الأقوال املتعلقة بحكم تقليد املجتهد لغريه قبل اجتهاده ومناق�شتها:
 .أ�أدلة �أكرث الأ�صوليني القائلني بعدم جواز تقليد املجتهد لغريه ومناق�شتها :ا�ستدل
�أ�صحاب هذا القول ب�أدلة من القر�آن الكرمي وال�سنة ال�رشيفة واملعقول:
الَ ْب َ�صا ِر (�[ {)73سورة احل�رش:
َاعتَبرِ ُ وا َيا �أُوليِ ْ أ
من القر�آن الكرمي :قوله تعاىل} :ف ْ
الآية ،]2وجه اال�ستدالل :تدل الآية على �أن تقليد العامل للعامل يلزم منه ترك االعتبار ،وترك
العمل بحكم ر�سول اهلل وما �أنزل اهلل ،وهو خالف ظاهر الن�ص (. )74
وقد �أجاب املثبت جلواز التقليد للمجتهد قبل اجتهاده عن ذلك :ب�أن الأدلة عامة
للمجتهد والعامي ،و ُترك العمل يف حق العامي لعجزه ،فبقي معمو ًال به يف حق املجتهد،
واالعتبار :رد ال�شيء �إىل نظريه ،وهو يرجع �إىل االجتهاد (. )75
من ال�سنة ال�رشيفة :قوله �صلى اهلل عليه و�سلم« :اجتهدوا فكل مي�رس ملا خلق له» ()76
 .وجه اال�ستدالل� :أن احلديث عام؛ �أي �سواء �أكان املجتهد قد اجتهد يف احلكم �أم مل يجتهد،
فدل ذلك على وجوب التزام املجتهد باالجتهاد وعدم التقليد مطلق ًا (. )77
من املعقول:
 �إن االجتهاد �أ�صل والتقليد بدل ،وال ي�صار للبدل مع وجود املبدل منه ،بل عند
عدمه وهو عدم �إمكان االجتهاد.
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�إال �أن املثبت جلواز تقليده قبل اجتهاده اعرت�ض على ذلك :ب�أنه منقو�ض بكون كل من
االجتهاد والتقليد �أ�صل ،مبعنى �أن املكلف خمري بني كل منهما (. )78
.ب�أدلة الإمام �أحمد بن حنبل على جواز تقليد املجتهد لغريه قبل اجتهاده ومناق�شتها:
ا�ستدل الإمام �أحمد على قوله ب�أدلة من القر�آن الكرمي والإجماع واملعقول.
ون{ [�سورة
َا�س�أَلُوا �أَ ْه َل الذِّكْ ِر ِ�إ ْن كُ ْن ُت ْم اَل َت ْعل َُم َ
القر�آن الكرمي :قوله تعاىل} :ف ْ
الأنبياء :الآية.]7
وجه اال�ستدالل :تدل الآية على الأمر بال�س�ؤال ،و�أدنى درجات ال�س�ؤال اجلواز ،والعامل
قبل �أن يجتهد ال يعلم بحكم امل�س�ألة و�إن علم غريها ،فوجب جتويز التقليد له (. )79
وقد اعرت�ض املانعون من التقليد للمجتهد قبل اجتهاده على اال�ستدالل بالآية :ب�أن
املراد من الآية �س�ؤال وتقليد العامي ملن ح�صل ملكة االجتهاد ،وال يراد بها تقليد املجتهد
لغريه عند عدم علمه بامل�س�ألة امل�س�ؤول عنها (. )80
�إجماع ال�صحابة :رجع عمر �إىل قول علي وقول معاذ ،وبايع عبد الرحمن بن عوف
عثمان – ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني -على اتباع �سنة ال�شيخني �أبي بكر وعمر ،ومل ينكر ذلك
�أحد من ال�صحابة ،مع �أن املقلد كان �أه ًال لالجتهاد ،ف�صار ذلك �إجماع ًا (. )81
و�أجاب املانعون من التقليد للمجتهد قبل اجتهاده عن ذلك :ب�أن عمر مل يكن مقلداً
لعلي ومعاذ فيما ذهبا �إليه ،بل لأنه اطلع من قوليهما على دليل �أوجب رجوعه �إليه ،و�أما
املق�صود من �سنة ال�شيخني يف مبايعة عبد الرحمن لعثمان فهو التزام العدل والإن�صاف بني
النا�س ،والبعد عن حب الدنيا ال ا ّتباعهم فيما اجتهدوا فيه (. )82
املطلب الثالث -الرتجيح:
وبعد النظر يف هذه الأقوال الأربعة ،ف�إين �أرجح _ واهلل �أعلم _ مذهب اجلمهور القائلني
بجواز تقليد العامي للمجتهد ،وتف�صيل احلكم بالن�سبة للمجتهد ،وذلك ملا ظهر يل من
و�ضعف قول املخالف لهم؛ � ّأما �ضعف قول املخالف لهم فيت�ضح :يف �أن من
قوة قولهمَ ،
منع التقليد مطلق ًا ا�ستدل ب�آيات عامة خم�ص�صة بالأدلة التي �أتى بها املجوزون للتقليد،
والن�صو�ص التي �أتوا بها على نهي الأئمة عن التقليد مل ترد يف حق العامي ،بل يف حق
ح�صل امللكة االجتهادية الفقهية.
املجتهد الذي ّ
و�أما من �أوجب التقليد وحرم النظر مطلق ًا فال ي�سلم بقولهم بكرثة ال�ضالل واخلط�أ يف
جوز
الفتوى يف حق املجتهدين ،وذلك لتحقق �رشوط االجتهاد املطلوبة فيهم .و�أما من ّ
التقليد يف امل�سائل االجتهادية فقط ،فقد خ�ص�ص احلكم وق�رصه على بع�ض �أفراد امل�س�ألة
من غري خم�ص�ص.
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�أما قوة قول اجلمهور فتظهر من الآيات ال�رصيحة التي ا�ستدلوا بها ،والتي �أيدها
ت�رصيح املف�رسين بحملها على جواز تقليد العامي للمجتهد .ف ُهم بذلك �سلكوا م�سلك الو�سط
يف امل�س�ألة ،فلم يحكموا باجلواز مطلق ًا بال تريث وال ب�صرية ،كما مل يحكموا بعدم اجلواز
مطلقاً ،جري ًا منهم مع مقت�ضيات الواقع ،وذلك لأن تكليف العامي بتح�صيل درجة االجتهاد
تكليف مبا ال يطاق ،وهذا ما ذهب �إليه الدكتور وهبة الزحيلي (. )83
هذا فيما يتعلق بجواز تقليد العامي للمجتهد� ،أما ما يتعلق بتقليد املجتهد ملجتهد
غريه ،فعدم جواز ذلك له بعد اجتهاده حمل اتفاق بالإجماع كما ذكرت ،و�أما ما يتعلق
بتقليده لغريه قبل اجتهاده ،فيرتجح _ واهلل �أعلم_ القول بعدم جواز تقليده �أي�ضاً؛ لتوافر
�أهلية االجتهاد عنده؛ ولأنه ال يلزم من جواز التقليد للعامي العاجز عن اال�ستنباط ،والتو�صل
ح�صل ملكة االجتهاد كما يقول الآمدي.
�إىل الدليل ،جوازه بالن�سبة للمجتهد الذي ّ

املبحث الثاني -أثر التقليد يف الفروع الفقهية يف بعض شروط الصالة:
مطلب متهيدي -شروط الصالة:
ذكر احلنفية �أن �رشوط �صحة ال�صالة �ستة �رشوط هي :دخول الوقت ،و�سرت العورة،
وا�ستقبال القبلة ،والطهارة من احلدث ،والطهارة من اخلبث يف الثوب والبدن واملكان،
والنية ( ، )84وهي نف�س ال�رشوط التي ذكرها ال�شافعية �إال �أن كون النية �رشط ًا عندهم هو
الأ�شبه _ ال الأظهر_ لكونها تتعلق بال�صالة فتكون خارجة عنها (. )85
�أما القرايف من املالكية فقد وافق احلنفية يف �رشوطهم عدا النية ،و�أ�ضاف �إليها :ترك
الكالم ،وترك الأفعال الكثرية ،وترتيب الأداء ،واملواالة ( ، )86بينما ق�سم احلطاب _ من
املالكية_ ال�رشوط �إىل ثالثة �أق�سام� :رشوط وجوب و�صحة :وهي بلوغ الدعوة (دعوة النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم)  ،ودخول وقت ال�صالة ،والعقل ،وارتفاع دم احلي�ض والنفا�س ،ووجود
املاء املطلق �أو ال�صعيد عند عدمه ،وعدم ال�سهو والنوم ،و�رشوط وجوب :وهي البلوغ ،وعدم
الإكراه على تركهاعلى تركهاة وال�شافعية فيه و�سلم) و�رشوط �صحة :وهي ال�رشوط التي
ذكرها احلنفية عدا النية م�ضيف ًا �إليها �رشط الإ�سالم (. )87
�أما احلنابلة فقد ذكروا �أن ال�رشوط ت�سعة ،وهي ال�رشوط التي ذكرها احلنفية م�ضاف ًا
�إليها الإ�سالم ،والعقل ،والبلوغ (. )88
وهذه الثالثة الأخرية ،و�إن مل يذكرها احلنفية وال�شافعية �ضمن �رشوط ال�صالة� ،إال
�أنهم ذكروها عند بيان من جتب عليه ال�صالة ،وكذا ال�سهو والنوم ،وزوال العقل حيث
تدخل حتت �رشط العقل� ،إال �أن اخلالف �أو التف�صيل قائم يف بع�ض احلاالت املندرجة
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حتتها بني الأئمة الأربعة :فمثال :هل جتب ال�صالة على من زال عقله ب�سكر �أو دواء �أو
مر�ض ،خمتاراً �أو مكرهاً ،وهل ُيخاطَ ب الكفار بفروع ال�رشيعة ،وهل ت�صح منهم يف
حال وجوبها عليهم؟ وهل يجب عليهم ق�ضا�ؤها �إذا �أ�سلموا؟ وغري ذلك مما ي�صعب بيانه،
والتو�سع فيه يف هذا البحث)89( .
�أما �رشط ارتفاع دم احلي�ض والنفا�س الذي �رصح به احلطاب من املالكية فقد ذكره
اجلمهور �أي�ض ًا عند بيان من جتب عليه ال�صالة ( ، )90مبن فيهم ال�شافعية الذين بينوا وجوبها
على كل م�سلم بالغ عاقل طاهر مع ذكرهم ل�رشط الطهارة من احلدث عند بيان �رشوط �صحة
ال�صالة ( ، )91كما �أ�ضاف احلنفية وال�شافعية �أي�ض ًا عند بيان من جتب عليه ال�صالة :العلم
بكيفية ال�صالة بعد فر�ضيتها ،و�رصح ال�شافعية ب�رشط بلوغ الدعوة في�ضاف �رشطان �آخران
�إذاً :بلوغ الدعوة ،والعلم بالكيفية ( ، )92كما �أ�ضاف ال�شافعية �رشط �سالمة احلوا�س ،فال
جتب على �أعمى �أ�صم �أخر�س �أو ناطق بخالف ال�سمع والب�رص؛ لأن النطق مبجرده ال يكون
طريق ًا ملعرفة الأحكام ال�رشعية ،وكذلك �أ�ضافوا �رشط العلم بفر�ضيتها (�أي ال�صالة)  ،و�رشط
التمييز بني فرائ�ضها و�سننها ،و�إمنا مل يذكروها �ضمن �رشوط ال�صالة؛ لأنها �رشوط توجد
يف كل عبادة ،فال تخت�ص بها ال�صالة)93( .
و�أما فيما يتعلق بدخول الوقت :فهو �رشط للوجوب و�صحة الأداء باالتفاق)94( .
�أما �سرت العورة ،وا�ستقبال القبلة ،والطهارة من اخلبث :فهي �رشوط ل�صحة ال�صالة
باالتفاق (. )95
و�أما النية :فقد ذكرها احلنفية واحلنابلة يف �رشوط �صحة �أداء ال�صالة ،كما عدها
القرايف من املالكية �ضمن �رشوط ال�صالة ( ، )96بينما عدها املالكية يف املعتمد فر�ضاً،
وال�شافعية يف الأظهر ركناً ،حيث ذكروها �ضمن الأركان والفرائ�ض ،وعلل ال�شافعية ذلك
بكونها تقرتن مع التكبري ،وتنتظم مع �سائر الأركان ،وقال الغزايل :هي �رشط ،وهو الأ�شبه
عند ال�شافعية كما ذكرت ،واملعتمد الأول)97( .
و�أما الرتتيب فقد ذكر احلنفية ب�أن الرتتيب واجب ملا �رشع من �أفعال ال�صالة مكرراً،
مثل ال�سجدة الثانية ( ، )98كما ذكر احلنابلة ترتيب الأركان �ضمن �أفعال ال�صالة وواجباتها،
وبينوا �إمكانية ت�سميتها بالفر�ض �أو الركن؛ لأنها عبادة تبطل باحلدث فكان الرتتيب فيها
ركن ًا كغريه ،مع تنبيههم �إىل �أنها ال ت�سقط �سهواً والعمداً وال جه ًال (� ، )99أما املالكية فقد عدوا
ترتيب الأداء من الفرائ�ض  -وهو املعتمد  -بينما ذكرها القرايف منهم يف ال�رشوط(،)100
كما ذهب ال�شافعية يف امل�شهور �إىل �أن الرتتيب بني الأركان ركن ،بينما عدها النووي منهم
يف تنقيحه �رشط ًا يف الأظهر عنده (. )101
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و�أما ما يتعلق باملواالة والتتابع لأجزاء ال�صالة :فقد بني احلنفية �أن الفا�صل بني

ال لل�صالة ()102
النية والتكبري هو� :أعمال الدنيا� ،أو الفا�صل الأجنبي كالأكل ،وعدوا ذلك مبط ً

� ،أما القرايف من املالكية ،وال�شافعية على امل�شهور فقد عدوا املواالة من ال�رشوط ،وعلل
ال�شافعية ذلك بكونها �أ�شبه بالرتوك � -أي مبطالت ال�صالة � ، )103( -أما احلنابلة فقد ذكروا
�أن ترك املواالة بني الأركان من مبطالت ال�صالة)104( .

�أما ترك الكالم والأفعال الكثرية :فقد ذكرها اجلمهور �ضمن مبطالت ال�صالة على
تف�صيل فيها ( ، )105بينما عدها القرايف  -كما ذكرت  -وابن احلاجب من ال�رشوط ،وقد
ذكرها خليل بن ا�سحاق املالكي يف املبطالت ( ، )106ورد على ابن احلاجب يف عدها
�رشوطاً؛ لأن ما طلب تركه �إمنا يعد يف املوانع� ،إال �أن ابن احلاجب تابع لأهل املذهب؛ لأن
جماعة منهم عدوها من الفرائ�ض (. )107
و�س�أقت�رص يف هذا البحث على ال�رشوط التي برز التقليد يف الفروع فيها �أكرث من
غريها بالرغم من �إمكانية ورود التقليد يف الفروع يف �أغلب ال�رشوط املذكورة ،وذلك ل َّأن
ال�رشوط التي اخرتتها هي ال�رشوط التي حظيت بالعناية الأكرب عند الأئمة الأربعة من هذه
احليثية� ،أي من ناحية النظر �إىل ت�أ�صيلها يف م�س�ألة التقليد يف الفروع ،وهذه ال�رشوط هي:
الطهارة من احلدث ،ودخول الوقت ،وا�ستقبال القبلة.
املطلب األول -الطهارة من احلدث:

ومن فروع هذا ال�رشط:
♦ ♦حكم تقليد الأعمى للب�صري يف اجتهاده يف الأواين والثياب ()108
ذهب املالكية يف املعتمد ،وال�شافعية يف مقابل الأظهر� ،إىل �أن االجتهاد يخت�ص
بالب�صري ،فيقلد الأعمى ( )109؛ لأن للنظر �أثراً يف ح�صول الظن باملجتهد فيه لطهارته (. )110
بينما ذهب املالكية يف مقابل املعتمد ،وال�شافعية يف الأظهر �إىل �أن الأعمى
يجتهد()111؛ لأنه ميكنه الوقوف على الأمارات؛ مثل :التذوق وال�شم واللم�س ( ، )112فيدرك
الطعم والرائحة ،كما يدرك زيادة الإناء بعد نق�صه (. )113
و�أ�ضاف ال�شافعية على ذلك �أنه على قول االجتهاد� :إن غلب على ظنه �شيء اتبعه على
الأظهر ،و�إن مل يغلب على ظنه �شيء ف�إنه يقلد على الأ�صح.
و�إن حتري يف الأواين قلد� ،إال �أنه ال يقلد الب�صري الذي حتري (. )114
ثم �إنه على قول االجتهاد �إن مل يغلب على ظنه �شيء ومل يجد من يقلده� ،أو بحالة عدم
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وجدان من يقلده على قول التقليد� ،أو عند حتري الب�صري ف�إن يف ذلك وجهني:
ال�صحيح منهما �أنه يتيمم ،وي�صلي وجتب الإعادة.
والثاين  -وهو ظاهر ن�ص ال�شافعي :-يخمن ،ويتو�ض�أ على �أكرث ما يقدر عليه (. )115
والراجح لدي يف هذه امل�س�ألة جواز تقليد الأعمى للب�صري ،ملا للنظر من الأثر يف
التحري ،فتقليد غريه �أقوى مرتبة بالعلم ،ويقين ًا بالطهارة ،كما �أن يف مطالبة الأعمى
باالجتهاد حرج ًا وم�شقة ،وامل�شقة جتلب التي�سري� ،أما الراجح عند عدم غلبة الظن ب�شيء
باالجتهاد وعدم وجدان املقلد� ،أو عند عدم وجدان املقلد على قول التقليد �أو عند حتري
الب�صري فهو القول بالتيمم؛ لأنه الأحوط من القول بالتخمني الذي قد ي�ؤدي لل�صالة باملياه
النج�سة ،و�أما الإعادة فلأن الأ�صل يف التيمم �أن يكون بد ًال عن املاء عند انعدامه  -وهو
االنعدام احلقيقي � ،-أو عند عدم القدرة على ا�ستخدامه  -وهو االنعدام احلكمي  ،-واهلل �أعلم.
املطلب الثاني -دخول الوقت:

من فروع هذا ال�رشط:
♦ ♦حكم تقليد امل�ؤذن الثقة العارف بالوقت (. )116
 اتفق فقهاء املذاهب الأربعة على جواز تقليد امل�ؤذن الثقة العارف بالوقت مطلق ًا
من حيث اجلملة ( )117؛ و�أما من حيث التف�صيل:
 فقد ذهب احلنفية �إىل جواز اعتماد قول امل�ؤذن الثقة؛ �إال �أنهم ف�صلوا يف ت�أخري
�شتاء� ،أو يف الغيم لعدة �أ�سباب منها :الت�أكد من دخول الوقت،
الأوقات �أو تعجيلها �صيفاً� ،أو ً
وتكثري اجلماعة (. )118
 كما ذهب املالكية �إىل جواز تقليد امل�ؤذن �أي�ض ًا �إن كان عارف ًا بالأوقات و�آالتها ،وكذا
�إذا كان امل�ؤذن م�أمون ًا ك�أئمة امل�ساجد؛ لأن معرفة وقت ال�صالة فر�ض كفاية عندهم(. )119
 �أما ال�شافعية فلهم يف تقليد امل�ؤذن �أربعة �أوجه:
الأول :ال يجوز للأعمى والب�صري تقليده؛ لأنهما جمتهدان مثله.
الثاين :يجوز اعتماده للأعمى والب�صري يف الغيم وال�صحو مطلقاً ،واختاره النووي،
وقال ب�أنه الأ�صح.
الثالث :يجوز للأعمى دون الب�صري.
الرابع :يجوز للأعمى تقليده مطلقاً ،بينما يجوز للب�صري يف ال�صحو فقط ،لأنه يف
يوم الغيم جمتهد كامل�ؤذن ،واملجتهد ال يقلد املجتهد ،وهذا ما رجحه الروياين و�صححه
الرافعي� ،أما يف ال�صحو فامل�ؤذن كاملخرب عن م�شاهدة (. )120
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و�أ�ضاف النووي على الأوجه ال�سابقة ب�أنه ال خالف �إذا كرث امل�ؤذنون مع عدم خطئهم،
ف�إنهم ُيقلَّدون مطلق ًا يف الغيم وال�صحو (. )121
�أما احلنابلة فقد ذهبوا �إىل جواز ذلك �أي�ض ًا �إذا كان امل�ؤذن ممن له علم ودراية
بال�ساعات ،والدقائق ،والرمليات (. )122
وا�ستدل احلنابلة على ذلك باحلديث الذي روي عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :قال
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :وامل�ؤذن م�ؤمتن» ( ، )123كما ا�ستدلوا باملعقول؛ ب�أن النا�س
ما زالوا يجتمعون منذ عهد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عند �سماعهم للأذان من غري م�شاهدة
للزوال ،وال اجتهاد يف الوقت ( . )124وقولهم هذا مبني على يقينية خربه؛ لأن احلنابلة
ف�صلوا قولهم يف هذه امل�س�ألة على �أ�سا�س مرتبة العلم احلا�صلة بقول امل�ؤذن :ف�إن كان
اخلرب يقينياً� ،أو كان املخرب ممن له دراية بال�ساعات والزوال ،ف�إنه يقبل قوله مطلقاً� .أما �إن
كان اخلرب ظني ًا ب�أن كان عن اجتهاد وظن منه ،فال يقبل قول املجتهد للمجتهد �إال �إن تعذر
االجتهاد عليه ،ف�إنه ُيقبل قوله.
�أما الأعمى فكالب�صري الذي ال يقدر على االجتهاد ،ف�إنه يقلد العارف يف دخول الوقت
على املعتمد ،وقيل ي�ستدل كما ي�ستدل الب�صري يف يوم الغيم؛ لأنه ي�ساويه بتقدير الزمان
ووقت الأوراد وال�صنائع (. )125
فيت�ضح القول مما �سبق بجواز تقليد الب�صري للم�ؤذن الثقة العارف بدخول الوقت
مطلقاً ،فهو قول احلنفية ،واملالكية وكذا امل�أمون عندهم ك�إمام امل�سجد ،وهو الأ�صح عند
ال�شافعية ،وهو قول احلنابلة �أي�ضاً� ،أما �إذا كان اخلرب ظني ًا عندهم فال يقبل تقليد املجتهد
للمجتهد لورود االحتمال �إال �إن تعذر االجتهاد عليه ،و هذا التف�صيل الذي �أورده احلنابلة
�أ�صبح قلي ًال يف هذا الع�رص يف معظم البلدان؛ لتوفر و�سائل معرفة دخول الوقت الدقيقة
واملفيدة لليقني.
�أما ما يتعلق بالأعمى فلئن جاز ذلك للب�صري ،فالقول بجواز ذلك للأعمى �أوىل و�آكد،
كما ذهب ال�شافعية يف الأ�صح ،واحلنابلة يف املعتمد؛ لذهاب ب�رصه الذي يعد �أداة امل�شاهدة،
واهلل �أعلم.
املطلب الثالث -استقبال القبلة:

�أوالً� -أثر التقليد يف الفروع يف ا�ستقبال القبلة على العامي:
من فروع هذا ال�رشط:
♦ ♦حكم تقليد العامي اجلاهل ب�أدلة القبلة ( )126والقادر على تعلمها للعامل بها (. )127


اتفق �أئمة املذاهب الأربعة على جواز تقليد العامي والعاجز عن االجتهاد للعامل
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الثقة العارف ب�أدلة القبلة ،لكنهم اختلفوا يف القيود املرفقة مع هذا اجلواز ،ويف التدرج يف
الظروف والأحوال حتى ي�صل العامي للحالة التي ميكن له فيها اللجوء للتقليد .والعامي
املق�صود هنا هو العامي -الغائب عن مكة -الذي يجهل �أدلة القبلة املر�شدة جلهتها.
و�أما تف�صيل �آراء الأئمة يف هذه امل�س�ألة:
فقد ذهب احلنفية �إىل �أن القبلة �إذا ا�شتبهت على العامي ،ف�إنه ال يلج�أ لالجتهاد ،بل
�إن وجد خمرباً ثقة من �أهل ذلك املو�ضع الذي هو فيه ف�إنه ي�س�أله؛ لأن خربه �أعلى درجة
من اجتهاده ( ، )128ف�إن مل يجد ومل يكن عامل ًا ب�أدلة القبلة وكان يف مفازة �-أي �صحراء-
وال�سماء �صاحية ،ففي جواز قيامه بالتحري عند ذلك قوالن :الأول باجلواز ،وهو ما ذهب
�إليه ظهري الدين املرغيناين (. )129
والثاين بعدمه ،وهو ما ذهب �إليه ابن عابدين؛ لأن العامي ال يعذر بجهل الأدلة
الظاهرة املر�شدة للقبلة كال�شم�س والقمر وعليه الفتوى ( ، )130وهذا الكالم يتعلق مبن
ي�ستطيع التحري ،ف�إنه بعد عجزه عن العلم بالأدلة يلج�أ لالجتهاد وال يقلد ،ومل ي�رصح
احلنفية يف هذا املو�ضع على حكم تقليد العامي للمجتهد� ،إال �أن هذا ما يفهم من كالمهم يف
بع�ض الفروع ومنها:
حترى و�أخط�أ يف اجتهاده ومل يعلم ،ثم علم وحول
�Ú Úأن الرجل لو اقتدى برجل �آخر َّ
()131
.
وجهه ،مل جتز �صالة امل�أموم؛ لأنه علم بخط�أ الإمام ب�صالته
Ú Úوكذا لو اقتدى برجل �أعمى كان قد ق�صرَّ يف ال�س�ؤال ،ف�إن �صالة كليهما فا�سدة،
عمن ي�س�أله فلم يجد ( ، )132ويفهم من هذا
بينما تف�سد �صالة امل�أموم فقط �إن بحث الأعمى ّ
الكالم جواز التقليد للأعمى ومن هو عاجز مثله ،ويدل على ذلك ب�أن الرجل لو اقتدى مبن
مل يخطئ يف القبلة ،ف�صالته �صحيحة ،وقد قلد قبلة �إمامه يف ال�صالة وفق ما يظهر من
�إطالق الكالم.
�أما املالكية فقد ذهبوا �إىل حترمي التقليد ،ووجوب االجتهاد للعامل ب�أدلة القبلة ،ف�إن مل
يكن عامل ًا ب�أدلتها ،وجب عليه التعلم وحرم التقليد ،ف�إن مل يتمكن من التعلم ،وكان قد �سمع
�أقوال العلماء فيجب عليه االجتهاد يف �أقوالهم وال يقلد ،ف�إن مل ي�سمعها جاز له تقليد العامل
العارف بالأدلة ،ف�إن مل يجده ،ف�إنه ي�صلي �إىل �أي جهة �شاء ،والقول الآخر وهو املذهب
ي�صلي �أربع �صلوات لأربع جهات (. )133
وما ذكرته هو معنى ما قاله الإمام مالك  -ر�ضي اهلل عنه  -من �أن معرفة الأوقات
مفرو�ضة على كل مكلف� ،أي �سواء �أعرف دخول الوقت بالطرق املو�صلة له� ،أم كان ذلك
بتقليد العارف العادل كما قال حممد علي�ش (. )134
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�أما ال�شافعية فقد �أكدوا ما ذكره احلنفية من تقليد املخرب العدل العارف ب�أدلة القبلة
�إن وجد ،وال يعد ذلك تقليداً و�سواء �أكان ذلك باللفظ ال�رصيح منه� ،أم باملحاريب املعتمدة
التي اعتمدها امل�سلمون ( . )135ف�إن مل يجد الب�صري الذي ال يعرف الأدلة ،وكذا الأعمى العاجز
الذي ال ميكنه معرفتها من يخربهما ،ففي ذلك تف�صيل ينبني على م�س�ألة �أخرى هي �أن تعلم
�أدلة القبلة على العامي فر�ض عني �أم كفاية ( )136؟ ف�إن كان فر�ض عني وهو ما �صححه
الرافعي ،فيجب التعلم على العامي ،ولي�س له �أن يقلد ،ف�إن قلد ،ق�ضى لتق�صريه (. )137
و�إن كان فر�ض كفاية -وهو ما ر�أى النووي �أنه الأ�صح  -فينبني عليه عدم وجوب
التعلم على العامي ،وله �أن يقلد وال ق�ضاء عليه؛ لأنه مل ُينقل عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
وال عن ال�صحابة �أنهم �ألزموا النا�س بذلك (. )138
وحكى الرافعي وجه ًا ثالث ًا بناء على قوله ال�سابق :وهو ال�صرب لإمتام االجتهاد ،وال
ي�صلي و�إن فات الوقت (. )139
كما �أ�ضاف النووي على قوله ال�سابق :ب�أن العامي �إن �أراد �سفراً ،فعليه التعلم
عندئذ للحاجة ،ولكرثة اال�شتباه الواقع عليه .ف�إن مل يجد العامي من يقلده ،ف�إنه
ي�صلي على ح�سب حاله ،حتى ال يخلو وقت الفري�ضة من ال�صالة فيه ،ومن ثم �إذا وجد
من يقلده ،ف�إنه يعيدها(. )140
هذا عند ال�شافعية� ،أما عند احلنابلة ،ف�إن وجد املقلد من يخربه عن يقني ،ف�إنه يقلده
( ، )141كما قال احلنفية وال�شافعية� ،أما �إن كان املخرب يخربه ظن ًا ال يقيناً ،ف�إنه ال يقلده� ،إال
�إن كان امل َقلَد عارف ًا ب�أدلة القبلة ،وكان الوقت م�ضيقاً ،ف�إن كان الوقت مت�سعاً ،ف�إنه يلزمه
تعلم �أدلة القبلة واالجتهاد بها �إن �أمكنه ذلك قبل خروج الوقت ( . )142وهذا القول على الرغم
من �أن احلنابلة يرون �أن تعلم �أدلة القبلة م�ستحب (. )143
ف�إن جاز للمكلف التقليد وفق املذكور عند احلنابلة ،فلم يجد املكلف من يقلده ،ف�إنه
ي�صلي ،ويف الإعادة عليه وجهان ( ، )144املعتمد منهما �أنه ال يعيد لأنه �أتى مبا �أُمر به (.)145
فيتلخ�ص مما �سبق اتفاق اجلمهور على تقليد املخرب الثقة العارف ب�أدلة القبلة عند
ا�شتباهها على العامي ،وعدم متكنه من معرفتها ،وقيد احلنابلة ذلك بكون اخلرب عن يقني
ال ظن� ،إال �إن كان املخرب عارف ًا و�ضاق الوقت ،ف�إن ات�سع لزمه التعلم ،،بينما ذهب املالكية
�إىل حرمة تقليد الثقة العارف ووجوب التعلم ،ف�إن مل يتمكن يجتهد يف �أقوال العلماء التي
العامي
�سمعها ،ف�إن مل ي�سمعها جاز له تقليد العامل العارف بالأدلة عندئذ ،ف�إذا مل يجد
ُ
رب العارف الثقة ،فال يتحرى عند قدرته عند احلنفية يف حال ال�صحو لعدم �إعذاره
املخ َ
باجلهل ب�أدلة القبلة على املفتى به ،ومقابله القول بالتحري� ،أما عند املالكية ف�إنه ي�صلي
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�أربع �صلوات لأربع جهات على املذهب� ،أما عند ال�شافعية فيقلد على املعتمد ،ف�إن مل يجد
من يقلده ي�صلي على ح�سب حاله ،ف�إذا وجد من يقلده �أعادها ،بينما ذهب احلنابلة �إىل �أنه
ي�صلي وال يعيد على املعتمد.
والراجح عندي يف هذه امل�س�ألة قول اجلمهور بتقليد الثقة العارف عند اال�شتباه؛ لأن
�إلزامه التعلم يف هذه احلالة قد يفوت عليه ال�صالة يف وقتها ،وبخا�صة يف هذا الع�رص الذي
�أ�صبح فيه العامي �أكرث ان�شغا ًال بتح�صيل دنياه ،و�أبعد طلب ًا للعلم ،ف�إذا مل يجد من يقلده
فيرتجح لدي قول ال�شافعية بال�صالة مع الإعادة؛ لأن احتمال اخلط�أ وارد يف �رشط ال�صالة،
لأنه �صلى بال اجتهاد ،واهلل �أعلم� .إال �أنه البد من حث العامي على تعلم �أمور دينه حيث
يحتاجها عندما ال يجد املقلِد الثقة.

ثانياً� -أثر التقليد يف الفروع يف ا�ستقبال القبلة على املجتهد:
♦ ♦حكم تقليد املجتهد ملجتهد غريه �إذا خفيت عليه �أدلة القبلة (. )146
 اختلفت مذاهب الأئمة الأربعة يف هذه امل�س�ألة ،وتعددت وجوهها عندهم مع
اتفاقهم على القاعدة العامة وهي عدم جواز تقليد املجتهد القادر على االجتهاد لغريه،
بالإ�ضافة �إىل جواز اتباع اخلرب اليقيني واملحراب املعتمد �إن ُوجد ( . )147فقال احلنفية:
على املجتهد �أن يجتهد ويتحرى �إذا انطم�ست الأعالم وتراكم الظالم� ،أما يف الأحوال العادية
ف�إنه ي�س�أل خمرباً ثقة �أو يعتمد على املحاريب ،وهذا مبني على �أنهم يعتربون معرفة �أدلة
القبلة مرحلة �سابقة على االجتهاد ،فيحاول املجتهد �أن يعرف �أدلة القبلة بال�شم�س والقمر
والنجوم ...ف�إن مل يعرف ،ومل يجد ثقة يتحرى ،ثم � َّإن َرف�ض احلنفية للتحري يف املِ�رص �أبلغ
لوجود املخرب.
و�إن كان يف ال�صحراء وال�سماء �صاحية ففي جواز اجتهاده وجهان املُفتى به عدم
اجلواز لعدم الإعذار بجهل الأدلة الظاهرة ،والثاين اجلواز ،و�إذا حترى املجتهد ومل ي�صل
ل�شيء ،ف�إنه ي�ؤخر ،وقيل ي�صلي لأربع جهات ،وقيل يخري ،ورجح ابن عابدين الأخري؛ لأن
ال�صالة �إىل �أربع جهات تقت�ضي ال�صالة �إىل غري القبلة ،وهو منهي عنه ،فيقدم ترك املنهي
عنه على امل�أمور به (. )148
وقد ذكر احلنفية ال�ستقبال القبلة العديد من الفروع التي تختلف �أحكام كل منها تبع ًا
للظروف التي تعرتيها (. )149
ومثال ذلكّ � :أن من كان يف امل�سجد يف الليل يف املِ�رص ،ومل يجد من ي�س�أله داخل
امل�سجد وخارجه -ال يف منزله لئال يقع يف احلرج  -ف�إنه يتحرى عندئذ؛ لأن القبلة ال
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ُتعرف بلم�س امل�سجد �إال يف بع�ض امل�ساجد التي ي�ستطيع متييز املحراب فيها بلم�سها (. )150
وقال املالكية :املجتهد متى كان قادراً على االجتهاد فال يجوز له التقليد �إال �أنه يتبع خرب
الثقة اليقيني ،واملحراب املعتمد املتكرر يف البلدان العامرة .ف�إن خفيت عليه �أدلة القبلة يف
البحر �أو ال�صحراء ،ف�إنه يقلد املالح والدري بال�صحراء �إن كانا عارف دري بال�سري ()151
َ ينْ
ينّ
ّ
 ،و�إن حتري املجتهد يف �صالته؛ ف�إما �أن يتخري �-أي يختار جهة -وي�صلي ،و�إما �أن ي�صلي
�أربع �صلوات لأربع جهات ،وهو ما قال اللخمي عنه ب�أنه الأ�صح ،و�إما �أن يقلد (� . )152أما
تبينه ،اتبعه ،و�إال فال.
�إن �أخربه املجتهد بذلك عن اجتهاد ،ف�إنه ي�س�أله عن وجه �صوابه ف�إن ّ
ف�إن �صلى ف�صالة امل�أموم منهما باطلة ،ف�إن طلع الغيم ون�سي �أحدهما وجه اجتهاده ،ف�إنه
ي�س�أل �صاحبه ،ف�إن تبني له �صوابه اتبعه ،و�إال ف�إنه ينتظر زوال الغيم (. )153
�أما ال�شافعية :فقد قالوا يف املجتهد الذي خفيت عليه دالئل القبلة لغيم �أو ظلمة �أو
تعار�ض �أدلة ثالث طرق �أ�صحها الطريق الأول ،وفيه قوالن� :أظهرهما :ال يقلد؛ لأنه قادر
على االجتهاد ،والتحري عار�ض وقد يزول ،وبالتايل ف�إنه ي�صلي كيف اتفق ويق�ضي.
الثاين :يقلد لعجزه عن ا�ستبانة ال�صواب ،وال يعيد على ال�صحيح.
الطريق الثاين القطع بالقول الأول ،الطريق الثالث القطع بالقول الثاين.
وقد نبه النووي �إىل �أن هذه الطرق جارية �سواء �أ�ضاق الوقت �أم ال ،وهو املذهب (. )154
و�أما احلنابلة فقد وافقوا املالكية يف اعتماد خرب الثقة اليقيني -على ال�صحيح-
واملحراب املعتمد ،ف�إن ا�شتبهت القبلة على العامل ،وكان عارفاً ،ف�إنه يجتهد وي�صلي على
ما غلب على ظنه ،وهو ال�صحيح ،وقيل ال يجتهد وي�صلي لأربع جهات ،ف�إن تعذر االجتهاد
لغيم� ،أو لتعادل الأمارات عنده ،ف�إنه ي�صلي على ح�سب حاله بال �إعادة (. )155
فيتلخ�ص مما �سبق القول بجواز اعتماد املحاريب املعتمدة ،واتباع خرب الثقة
اليقيني يف معرفة دخول الوقت ،ف�إن كان املجتهد يف ال�صحراء وال�سماء �صاحية فال يجتهد
على املفتى به عند احلنفية ،لأنه ال ُيعذر بجهل الأدلة الظاهرة� ،أما يف حالة اال�شتباه فقد
ذهب احلنفية �إىل القول باالجتهاد ،كما �رصح احلنابلة بذلك على ال�صحيح عندهم� ،أما عند
املالكية ف�إنه يقلد العارف الدري بال�سري يف ذلك املكان؛ لأنه خرب ثقة� ،إال �إن كان قوله عن
اجتهاد فال يتبعه� ،إال �أن يتبني دليله ،والأمر قريب بني القولني يف نظري؛ لأن املالكية �إمنا
قالوا بذلك �إذا كان املخرب ثقة يخرب عن علم ،و�إال فبتبني الدليل واالقتناع به يح�صل �شيء
من النظر املطلوب يف االجتهاد ،واهلل �أعلم.
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�أما �إذا حتري املجتهد فيتخري عند اجلمهور ،فهو قول احلنفية يف املفتى به ،وكذا عند
ال�شافعية ،في�صلي كيف اتفق ويق�ضي وال يقلد يف �أظهر القولني يف الطريق الأ�صح ،وهو قول
احلنابلة �أي�ضاً� ،إال �أنه ال يعيد ،و ي�صلي �أربع �صلوات لأربع جهات عند املالكية على الأ�صح
عند اللخمي ،والراجح لدي عند حتري املجتهد قول اجلمهور كما �أرجح القول بق�ضاء ال�صالة
كما قال ال�شافعية؛ لأن الأ�صل يف ال�صالة املفرو�ضة �أن ُت�صلى مرة واحدة ،وهو �أوىل من
ال�صالة �إىل غري القبلة كما ذكر ابن عابدين ،كما �أن هذه احلالة قد تطول فيكون يف ذلك
م�شقة ،والق�ضاء �إمنا كان الحتمال حدوث اخلط�أ يف �رشط ال�صالة� ،أما قول اللخمي املالكي
فريد عليه -و�إن كان الأحوط� -أن املجتهد هنا قد بذل و�سعه ،فتحري حتى �صلى كما قال
ال�شافعية ،واالجتهاد يف العبادة على قدر الطاقة ،واهلل �أعلم.

♦ ♦حكم تقليد املجتهد ملجتهد غريه اجتهد يف جهة القبلة �إذا �ضاق عليه الوقت
�أو خاف الفوات يف حال قيامه باالجتهاد)156( .
قال احلنفية� :إذا �ضاق الوقت على املر�أة املكفوفة ومل جتد من حولها فلها �أن تتحرى،
وجتتهد ،وت�صلي (.)157
وقال املالكية :للمجتهد �إن ن�سي اجتهاده وكان مع �صاحبه املجتهد الذي اجتهد ثم
طلع الغيم �أن يتبع ر�أي �صاحبه �إن تبني له �صوابه ،و�إال انتظر زوال الغيم� ،إال �إن خاف فوات
الوقت ف�إنه يقلده كالأعمى (. )158
وقال ال�شافعية :ال يجوز للمجتهد �أن يقلد غريه ،ف�إن فعل وجب ق�ضاء ال�صالة� ،سواء
�أخاف خروج الوقت �أم ال ،ولكن �إذا خاف الفوات� ،صلى كيف كان ،ويعيد على ال�صحيح.
وقيل :يقلد عند خوف الفوات ،وهو وجه البن �رسيج .وقيل :ي�صرب �إىل �أن تظهر له القبلة و�إن
خاف الفوات (. )159
وبهذا يظهر �أن للمكفوف �أن يقلد �صاحبه املجتهد �إذا �ضاق الوقت عليه عند احلنفية،
و كذا املالكية ،فللمجتهد ذلك عندهم ب�رشط تبني الدليل ،ف�إن مل يجد املكفوف �أحداً يتحرى
عند احلنفية ،والقول بالتقليد وجه عند ال�شافعية �إال �أن ال�صحيح عندهم هو �أنه ي�صلي كيف
كان ويعيد .والراجح عندي تقليد املجتهد ل�صاحبه؛ لأنه �أوىل من ال�صالة بال اجتهاد مطلقاً،
واهلل �أعلم.
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خامتة:
وبعد هذه اجلولة املاتعة يف هذا البحث الذي يتبني من خالله �أهمية علم �أ�صول الفقه
الذي يعطينا الطريق العلمي ال�سليم يف ا�ستنباط الأحكام من م�صادرها ،تظهر �أهمية حكم
التقليد يف الفروع و�أثره فيها �ساطعة ملا يحققه القول بجوازه من التي�سري يف معرفة احلكم
الفقهي للعامي ،ومترين امللكة الفقهية واالجتهادية لطالب العلم .وتتلخ�ص �أهم نتائج

البحث مبا ي�أتي:
1 .1التقليد هو :قبول قول الغري بال حجة ،والعمل به يف مواطنه التي ذكرها الأ�صوليون

والفقهاء تطبيق لأمر ال�شارع ،ولي�س خمالفة له ،واتباع ًا للهوى بالت�شهي.
2 .2ذهب الأ�صوليون يف حكم التقليد يف الفروع الفقهية التي حتتاج �إىل النظر �إىل �أربعة
�أقوال :فذهب الظاهرية وبع�ض املعتزلة �إىل منعه ،وذهب احل�شوية والتعليمية �إىل وجوبه،
وذهب �أبو علي اجلبائي من املعتزلة �إىل جوازه يف امل�سائل االجتهادية دون املن�صو�صة،
بينما ذهب اجلمهور �إىل جوازه بالن�سبة للعامي ،وهو الراجح لأنه قولٌ مل يحكم بالوجوب
مطلق ًا بال تريث ،ومل يحكم باملنع مبا يخالف الواقع� ،أما املجتهد فقد اتفقوا على عدم جواز
تقليده لغريه بعد اجتهاده� ،أما قبل اجتهاده فقد تعددت الأقوال يف ذلك ،والأ�صح منها عند
�أكرثهم هو القول بعدم اجلواز ،وي�ستثنى من ذلك حاالت خا�صة :مثل تعذر االجتهاد عليه
مع وجود املخرب الثقة العارف باملجتهد فيه.
3 .3ذهب املالكية يف املعتمد عندهم �إىل �أن االجتهاد يف الأواين والثياب يخت�ص
بالب�صري ،بينما ذهب ال�شافعية �إىل �أن عليه االجتهاد بها يف الأظهر عندهم ،والراجح لدي
هو جواز تقليد الأعمى للب�صري ،ملا للنظر من الأثر يف التحري� ،أما الراجح عند عدم غلبة
الظن ب�شيء باالجتهاد وعدم وجدان املقلد� ،أو عند عدم وجدان املقلد على قول التقليد� ،أو
عند حتري الب�صري ،فهو القول بالتيمم مع الإعادة؛ لأنه الأحوط من القول بالتخمني.
4 .4يجوز اعتماد الب�صري على قول امل�ؤذن الثقة العارف بالوقت بدخول الوقت عند
الأئمة الأربعة ،وكذا عند احلنابلة �إذا كان اخلرب ظني ًا وتعذر االجتهاد� ،أما الأعمى ،فجواز
ذلك له �آكد كما ذهب ال�شافعية يف الأ�صح ،واحلنابلة يف املعتمد.
5 .5يجوز للعامي واملجتهد اعتماد قول املخرب الثقة العارف بالوقت �إن كان خربه
يقينياً ،وكذا املحاريب املعتمدة �إن ُوجدت.
6 .6يجوز للعامي �أن يقلد املجتهد املخرب الثقة العارف بجهة القبلة �إن مل ي�ستطع
معرفتها ،ومل يكن عامل ًا بها عند اجلمهور ،وال يلج�أ لذلك عند املالكية �إال �إن مل يتمكن
من التعلم ،ومل ي�ستطع االجتهاد يف الأقوال التي �سمعها من العلماء ،وكذا عند احلنابلة �إن
293

أ .إميان هيثم حمّ وش
د .تيسير برمو

التَّقليد في الفروع الفقهيّة وأثره في شروط الصالة
ـ دراسة تأصيلية تطبيقية ـ

كان الوقت مت�سع ًا وكان اخلرب ظني ًا فيلزمه التعلم ،والراجح يف ذلك القول الأول؛ الن�شغال
العامي بتح�صيل �أمور دنياه ،ولكي ال تفوته ال�صالة يف وقتها.
�7 .7إذا مل يجد العامي املخرب الثقة عند عدم متكنه من معرفة جهة القبلة ،وا�شتباهها
عليه ،ف�إنه ي�صلي �أربع �صلوات لأربع جهات عند املالكية يف املذهب ،ويقلد من يجده عند
ال�شافعية يف املعتمد ،و�إال ف�إنه ي�صلي على ح�سب حاله ،ويعيد �إذا وجد من يقلده� ،أما عند
احلنابلة في�صلي وال يعيد على املعتمد ،والراجح يف ذلك قول ال�شافعية ،تي�سرياً على املكلف
من ال�صالة �إىل كل اجلهات كما قال املالكية ،وهو الأوىل من ال�صالة بال اجتهاد مطلق ًا كما
قال احلنابلة.
8 .8يتحرى املجتهد عند احلنفية واحلنابلة على ال�صحيح �إن خفيت عليه الأدلة ،ويقلد
الدري العارف باملكان� ،إال �إن كان قوله عن اجتهاد ،فال يتبعه حتى يتبني
عند املالكية
ّ
دليله� ،أما ال�شافعية فعندهم ثالث طرق �أ�صحها :فيه وجهان �أظهرهما �أنه ال يقلد ،بل ي�صلي
كيف اتفق ويق�ضي ،وكذا عند احلنابلة �إن تعذر االجتهاد على املجتهد ،في�صلي على ح�سب
حاله وال يقلد� ،إال �أنه ال يعيد.
�9 .9إذا حتري املجتهد فيتخري عند اجلمهور ،و ي�صلي �أربع �صلوات لأربع جهات عند
املالكية على الأ�صح عند اللخمي ،والراجح هو الأول؛ لأن املنهي عنه  -وهو ال�صالة �إىل
غري جهة القبلة عند ال�صالة �إىل �أربع جهات -مقدم على امل�أمور به� ،إال �أنه يق�ضيها عند
ال�شافعية ،واليعيدها عند احلنابلة ،والراجح لدي يف ذلك قول ال�شافعية؛ الحتمال اخلط�أ يف
�رشط ال�صالة.
1010يقلد املجتهد �صاحبه املجتهد �إذا �ضاق الوقت عليه عند املالكية ب�رشط تبني
الدليل عنده� ،أما ال�صحيح عند ال�شافعية فهو �أنه ي�صلي كيف كان ويعيد ،والراجح هو القول
بتقليد املجتهد ل�صاحبه؛ لأنه �أوىل من ال�صالة بال اجتهاد.

التوصيات:
1 .1تب�صري منكري التقليد والعامة بحقيقة التقليد.
2 .2قيام املقلِّد بطلب العلم �سعي ًا لتح�صيل ملكة االجتهاد ،ولو ب�شكل جزئي؛ ملا فيه
من النفع يف الدنيا ،والأجر يف الآخرة.
3 .3القيام ب�أبحاث �أو ر�سائل جامعية تعنى ب�أثر التقليد يف الفروع� ،أو تخ�صي�ص
الدرا�سة بباب �أو كتاب منها مثل :كتاب ال�صالة ،بحيث يتحقق النفع الكامل من م�س�ألة
التقليد يف الفروع ت�أ�صي ًال �أ�صولي ًا وتطبيق ًا عملي ًا فقهياً ،ولعل هذا البحث يكون عنوان ًا يل
لأطروحة الدكتوراه �إن �شاء اهلل تعاىل.
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اهلوامش:
1 .1انظر ابن منظور ،ل�سان العرب ،ب :القاف :مادة( :قلد)  ، )367 /3( ،و الفريوز �أبادي،
القامو�س املحيط ،ب :الدال ،ف :القاف ،مادة( :قلد) . )399 /1( ،
2 .2املعافري ،املح�صول. )154 /1( ،
3 .3انظر حا�شية العطار. )432 /2( ،
4 .4انظر ابن ال�سمعاين ،قواطع الأدلة ، )340 /2( ،و الآمدي (631هـ)  ،الإحكام/4( ،
 ، )227وابن جزي الغرناطي ،تقريب الو�صول� ،ص (. )444
5 .5انظر ابن قدامة ،رو�ضة الناظر. )377 /1( ،
6 .6االجتهاد :هو» بذل الطاقة من الفقيه يف حت�صيل حكم �رشعي ،قطعي ًا كان �أو ظنياً» ابن
�أمري احلاج ،التقرير والتحبري. )388 /3( ،
7 .7انظر ال�سبكي ،الإبهاج. )269 /3( ،
8 .8انظر الآمدي ،الإحكام. )228 /4( ،
9 .9انظر �ص ( )6من هذا البحث.
1010انظر الب�رصي ،املعتمد ، )365 /2( ،و ال�شريازي ،اللمع ، )125 /1( ،وابن قدامة ،رو�ضة
الناظر ، )483 /1( ،و الزرك�شي ،البحر املحيط. )566 /4( ،
1111انظر ابن حزم ،الإحكام. )360 /2( ،
1212القدرية :هم من فرق املعتزلة ,تنفي �صفات اهلل الأزلية ،وتقول با�ستحالة ر�ؤية اهلل
تعاىل بالأب�صار ،وتقول بحدوث كالمه تعاىل انظر البغدادي ،الفرق بني الفرق/1( ،
. )94
1313انظر ابن حزم ،الإحكام ، )295 /2( ،و الغزايل ،امل�ست�صفى. )372 /1( ،
1414احل�شوية :طائفة ج�سمت الآيات املوهمة الت�شبيه فقالوا ب�أن اهلل متميز وخمت�ص بجهة،
وقالوا ب�أن امل�سموع من القر�آن هو عني كالم اهلل تعاىل .انظر اجلويني ،الإر�شاد �إىل
قواطع الأدلة يف االعتقاد. )138 /3( ،
1515التعليمية :هم الباطنية وت�سميتهم بالتعليمية م�أخوذة من اللقب الذي يلقبهم
به �أهل خرا�سان ،والباطنية :هم من الفرق اخلارجة عن الإ�سالم واملائلة لدين
املجو�سية ،ومن الذين احتالوا يف ت�أويل ال�رشيعة .انظر البغدادي ،الفرق بني
الفرق )265 /1( ،وما بعدها.
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1616انظر الغزايل ،امل�ست�صفى. )371 /1( ،
1717انظر الب�رصي ،املعتمد. )365 /1( ،
1818انظر اجل�صا�ص ،الف�صول يف الأ�صول ، )373 /2( ،والب�رصي ،املعتمد، )361 /2( ،
وال�شريازي ،التب�رصة ، )414 /1( ،و ابن العربي ،املح�صول ، )154 /1( ،وال�سبكي،
الإبهاج ، )269 /3( ،وال�شاطبي ،املوافقات ( ، )292 /4ن�سب ال�شوكاين هذا القول
لأتباع الأئمة الأربعة وال�صحيح ما ذكرته .انظر ال�شوكاين� ،إر�شاد الفحول. )446 /1( ،
1919انظر الب�رصي ،املعتمد. )361 /2( ،
2020انظر اجل�صا�ص ،الف�صول يف الأ�صول ، )373 /2( ،والب�رصي ،املعتمد، )360 /2( ،
والآمدي ،الإحكام ، )234 /4( ،و الزرك�شي ،البحر املحيط. )566 /4( ،
2121انظر الرازي ،املح�صول ، )115 /6( ،و ال�سبكي ،الإبهاج ، )271 /3( ،والإ�سنوي،
التمهيد. )524 /1( ،
2222انظر اللكنوي ،فواحت الرحموت. )393 /2( ،
2323انظر الإ�سنوي ،التمهيد� ،ص (. )524
2424انظر ال�سبكي ،الإبهاج. )271 /3( ،
2525انظر الغزايل ،امل�ست�صفى ، )368 /1( ،والرازي ،املح�صول ، )115 /6( ،والآمدي،
الإحكام. )211 /4( ،
2626انظر الرازي ،املح�صول ، )116 /1( ،وال�سبكي ،الإبهاج. )271 /3( ،
2727انظر الإ�سنوي ،التمهيد. )524 /1( ،
2828انظر ال�سبكي ،الإبهاج. )271 /3( ،
2929انظر امل�صدر ال�سابق.
3030انظر ابن ال�سمعاين ،قواطع الأدلة. )342 /2( ،
3131انظر امل�صدر ال�سابق.
3232انظر ابن حزم ،الإحكام ، )276 /6( ،و ابن حزم ،النبذة الكافية ، )71 /1( ،و ال�شوكاين،
�إر�شاد الفحول ، )448 447 /1( ،و ال�شوكاين ،القول املفيد. )719 /1( ،
3333انظر اجل�صا�ص� ،أحكام القر�آن[ ،الن�ساء ، )1779 /3( ،]59 :وابن حزم ،الإحكام/6( ،
 ، )442وال�شوكاين� ،إر�شاد الفحول. )447 /1( ،
3434العام :هو الكالم امل�ستغرق جلميع ما ي�صلح له ،انظر ابن ال�سمعاين ،قواطع الأدلة،
(. )154 /1
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3535انظر الدكتور اخلن حممد معاذ ،القطعي والظني يف الثبوت والداللة�( ،ص. )588
3636انظر الرازي ،املح�صول ، )109 /6( ،والآمدي ،الإحكام ، )236 /4( ،وال�شوكاين� ،إر�شاد
الفحول. )447 /1( ،
�3737أخرجه ابن ماجه من حديث �أن�س ر�ضي اهلل عنه يف �سننه -عن ابن �سريين عن �أن�س
مرفوعاً -ك :الرهون ،ب :ف�ضل العلماء واحلث على طلب العلم ، )81 /1( ،رقم (، )224
ورواه البزار يف م�سنده ،م�سند �أبي حمزة �أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه ،كثري بن �شنظري
عن حممد ، )240 /4( ،رقم ( ، )6746ورواه �أبو يعلى يف م�سنده ،م�سند �أن�س ر�ضي
اهلل عنه ، )223 /5( ،رقم ( ، )2837كما رواه عن قتادة عن �أن�س مرفوعاً)283 /5( ،
 ،ورواه الطرباين يف املعجم الأو�سط ،ب :الألف ،من ا�سمه �أحمد ،)7 /1( ،رقم (، )9
كما رواه يف م�سند ال�شاميني عن مكحول عن �أن�س مرفوعاً ،م�سند �شعيب بن �أبي حمزة،
( ، )304 /4رقم ( ، )3375ورواه ال�شهاب الق�ضاعي يف م�سنده عن املثنى بن دينار
عن �أن�س مرفوعاً ، )136 /1( ،رقم ( . )175ويف حكم احلديث خالف :ومذهب جمهور
احلفاظ على ت�ضعيفه؛ منهم البزار و�أبو يعلى يف م�سندهما ،وابن القطان يف بيان الوهم
والإيهام ،والبو�صريي يف زوائد ابن ماجه ،ومنهم من ح�سن طرقه �أو بع�ضها كاملزي
وال�سيوطي ،كما ذكر ال�سيوطي يف الدرر �أنه بني خمارج احلديث يف الأحاديث املتواترة،
وقد رجح ال�شيخ �أحمد الغماري من املعا�رصين القول بال�صحة بدليل من ح�سنه ،واهلل
�أعلم بال�صواب .انظر م�صباح الزجاجة ،ك :اتباع ال�سنة ،ب :العلماء واحلث على طلب
العلم ، )30 /1( ،والعلل املتناهية ، )72 /1( ،رقم ( )60وما بعده ،وبيان الوهم
والإيهام ،ك :العلم ،ذكر حديث �أن�س ، )652 /5( ،والدرر املنترثة ،حرف الطاء)13 /1( ،
 ،وامل�سهم يف بيان حال حديث طلب العلم فري�ضة على كل م�سلم� ،ص (. )38-37-3
3838فر�ض الكفاية :هو الفر�ض الذي �إذا قام به البع�ض �سقط عن الباقني� ،أما فر�ض العني
فهوما خوطب به كل مكلف بعينه .انظر الإ�سنوي ،التمهيد. )74 /1( ،
3939انظر الزرك�شي ،البحر املحيط. )330 /8( ،
4040انظر الآمدي ،الإحكام. )237 – 236 /4( ،
4141انظر الدكتور اخلن حممد معاذ ،القطعي والظني�( ،ص. )589
4242انظر الب�رصي ،املعتمد ، )362 /2( ،واللكنوي ،فواحت الرحموت. )403 /2( ،
4343انظر الآمدي ،الإحكام. )237 /4( ،
4444انظر الدكتور اخلن حممد معاذ ،القطعي والظني�( ،ص. )590
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4545انظر اللكنوي ،فواحت الرحموت. )403 /2( ،
4646انظر الرازي ،املح�صول. )108 /6( ،
4747ابن حزم ،النبذة الكافية ، )72 /1( ،وابن القيم� ،إعالم املوقعني، )201-200 /2( ،
وال�شوكاين ،القول املفيد. )60 /1( ،
4848انظر النبذة الكافية البن حزم ، )72 /1( ،و�إعالم املوقعني البن القيم-200 /2( ،
 ، )201والقول املفيد لل�شوكاين. )60 /1( ،
4949انظر املعتمد ،الب�رصي ، )362 /2( ،و الآمدي ،الإحكام. )236 /4( ،
5050املجادلة :هي املخا�صمة يف �آيات اهلل بالتكذيب والكفر ،انظر القرطبي ،اجلامع لأحكام
القر�آن[ ،غافر. )292 /15( ،]4 :
5151انظر الغزايل ،امل�ست�صفى. )373 /1( ،
5252انظر ابن عطية الأندل�سي ،املحرر الوجيز يف تف�سري الكتاب العزيز[ ،غافر،]4 :
(. )546 /4
5353انظر الزرك�شي ،الربهان يف علوم القر�آن. )52 /2( ،
5454ليدح�ضوا� :أي ليبطلوا ويزيلوا ،انظر الأ�صفهاين ،املفردات يف غريب القر�آن ،ك :الدال:
مادة (دح�ض) . )195 /1( ،
5555انظر الغزايل ،امل�ست�صفى. )373 /1( ،
5656انظر الغزايل ،امل�ست�صفى. )373 – 372 /1( ،
5757انظر الب�رصي ،املعتمد. )364 /2( ،
5858انظر ال�شريازي ،التب�رصة ، )415 /1( ،وابن ال�سمعاين ،قواطع الأدلة. )345 /2( ،
5959انظر ال�شريازي ،التب�رصة ، )414 /1( ،وابن قدامة ،رو�ضة الناظر، )382 /1( ،
وال�شاطبي ،املوافقات. )293 /4( ،
6060انظر الآمدي ،الإحكام ، )234 /4( ،وال�شاطبي ،املوافقات ، )293 /4( ،واللكنوي،
فواحت الرحموت. )403 /2( ،
6161انظر الطربي ،جامع البيان عن ت�أويل �آي القر�آن[ ،الأنبياء ، )5 /17( ،]7 :و ابن كثري،
تف�سري القر�آن العظيم[ ،الأنبياء ، )175 /3( ،]7 :وال�شوكاين� ،إر�شاد الفحول. )447 /1( ،
6262انظر اجلويني ،االجتهاد من كتاب التلخي�ص ، )116 /1( ،و اخلن حممد معاذ ،القطعي
والظني� ،ص (. )582
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6363القرطبي ،اجلامع لأحكام القر�آن[ ،الأنبياء. )272 /11( ،]7 :
6464الذكر :هو القر�آن ،انظر ال�سج�ستاين ،غريب القر�آن. )232 /1( ،
6565انظر ابن حزم ،الإحكام ، )271 /6( ،و ابن القيم� ،إعالم املوقعني. )234 /2( ،
6666انظر ال�شوكاين ،القول املفيد. )20 /1( ،
6767الع�سيف :هو الأجري ،انظر ابن الأثري ،النهاية يف غريب احلديث والأثر ،حرف العني ،ب:
العني مع ال�سني. )468 /3( ،
�6868أخرجه البخاري يف �صحيحه ،ك :ال�صلح ،ب :ا�صطلحوا على �صلح جور فال�صلح مردود،
( ، )959 /2رقم (. )2549
6969انظر ال�صنعاين� ،إر�شاد النقاد. )171 /1( ،
7070انظر ابن قدامة ،رو�ضة الناظر ، )383 /1( ،و الآمدي ،الإحكام ، )235 /4( ،وال�سبكي،
الإبهاج. )269 /3( ،
7171انظر ال�شوكاين ،القول املفيد. )36 /1( ،
7272انظر الغزايل ،امل�ست�صفى ، )368 /1( ،والرازي ،املح�صول ، )115 /6( ،و الآمدي،
الإحكام. )214 /4( ،
7373الأب�صار� :أي العقول ،انظر القرطبي ،اجلامع لأحكام القر�آن [احل�رش. )5 /18( ،]2 :
7474انظر الرازي ،املح�صول ، )116 /6( ،والآمدي ،الإحكام ، )215 /4( ،وال�سبكي ،الإبهاج،
(. )271 /3
7575انظر �أمري باد�شاه ،تي�سري التحرير. )229 /4( ،
7676مل �أجده بهذا اللفظ ،و�إمنا �أخرجه البخاري يف �صحيحه ،ك :القدر ،ب :جف القلم على
علم اهلل ، )2434 /6( ،رقم ( ، )6223بلفظ« :كل يعمل ملا خلق له» ولفظه عند م�سلم
يف ك :القدر ،ب :كيفية اخللق الآدمي يف بطن �أمه وكتابة رزقه و�أجله وعمله و�شقاوته
و�سعادته� ،ص ( ، )1062رقم (« : )2647اعملوا فكل مي�رس ملا خلق له» .ومي�رس ملا
خلق له� :أي مهي�أ وم�رصوف وم�سهل له .انظر ابن الأثري ،النهاية يف غريب احلديث،
حرف الياء ،ب :الياء مع ال�سني ،مادة (ي�رس) 0 . )295 /5( ،
7777انظر ال�شريازي ،التب�رصة. )402 /1( ،
7878انظر �أمري باد�شاه ،تي�سري التحرير. )229 /4( ،
7979انظر ال�سبكي ،الإبهاج ، )272 /3( ،وال�شريازي ،التب�رصة. )403 /1( ،
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8080انظر الآمدي ،الإحكام. )214 – 213 /4( ،
8181انظر ال�شريازي ،التب�رصة. )406 /1( ،
8282انظر ال�شريازي ،التب�رصة ، )407 /1( ،والآمدي ،الإحكام. )213 /4( ،
8383انظر الدكتور الزحيلي� ،أ�صول الفقه� ،ص (. )1135
8484انظر الغنيمي ،اللباب ، )61 /1( ،وابن عابدين ،حا�شية رد املحتار على الدر املختار،
(. )73-72 /2
8585انظر املاوردي ،احلاوي الكبري ، )232 /2( ،والرافعي ،العزيز. )461 /1( ،
8686انظر القرايف ،الذخرية. )80 /2( ،
8787انظر املغربي ،مواهب اجلليل )136 /2( ،ومابعدها.
8888انظر املرداوي ،الإن�صاف ، )389 /1( ،والبهوتي ،ك�شاف القناع )231 /1( ،وما بعدها.
8989انظر ابن عابدين ،حا�شية رد املحتار على الدر املختار )4 /2( ،وما بعدها ،وال�رشبيني،
مغني املحتاج )202 /1( ،وما بعدها.
9090انظر الغنيمي ،اللباب ، )62 /1( ،وابن عابدين ،حا�شية رد املحتار، )11 /2( ،
وال�رشبيني ،مغني املحتاج ، )284-202 /1( ،واملرداوي ،الإن�صاف-389 /1( ،
. )429
9191انظر ال�رشبيني ،مغني املحتاج. )284-202 /1( ،
9292انظر ابن عابدين ،حا�شية رد املحتار على الدر املختار ، )11 /2( ،البجريمي ،التجريد
لنفع العبيد. )161 /1( ،
9393انظر ال�رشبيني ،مغني املحتاج. )284 /1( ،
9494انظر الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع ، )73 /5( ،واملغربي ،مواهب اجلليل، )136 /2( ،
واملاوردي ،احلاوي الكبري ، )232-5 /2( ،بت�رصف ،واملرداوي ،الإن�صاف. )49 /1( ،
9595انظر ابن عابدين ،حا�شية رد املحتار على الدر املختار ، )72 /2( ،واملغربي ،مواهب
اجلليل ، )137 /2( ،واملاوردي ،احلاوي الكبري ، )232 /2( ،واملرداوي ،الإن�صاف،
( . )429 /1كون اجتناب النجا�سة �رشط ًا ل�صحة ال�صالة عند احلنابلة هو ال�صحيح
من املذهب ،وقيل :طهارة حمل ثيابه لي�ست ب�رشط ،وهو احتمال البن عقيل ،وعنه� :أن
اجتناب النجا�سة واجب ال�رشط .انظر املرداوي ،الإن�صاف. )483 /1( ،
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9696انظر ال�سمرقندي ،حتفة الفقهاء ، )347 /2( ،ابن عابدين ،حا�شية رد املحتار على
الدر املختار ، )90-72 /2( ،والبهوتي ،ك�شاف القناع . )291 /1( ،وذهب ال�شيخ
عبدالقادر من احلنابلة �إىل �أنها قبل ال�صالة �رشط وفيها ركن .انظر البهوتي ،ك�شاف
القناع. )292 /1( ،
9797انظر املغربي ،مواهب اجلليل ، )206 /2( ،والرافعي ،العزيز. )461-460 /1( ،
9898انظر الغنيمي ،اللباب. )66 /1( ،
9999انظر البهوتي ،ك�شاف القناع. )366 /1( ،
10100انظر املغربي ،مواهب اجلليل. )220 /1( ،
10101انظر ال�رشبيني ،مغني املحتاج. )275 /1( ،
10102انظر ابن عابدين ،حا�شية رد املحتار على الدر املختار. )93 /2( ،
10103انظر القرايف ،الذخرية ، )152 /2( ،و ال�رشبيني ،مغني املحتاج. )275 /1( ،
10104انظر البهوتي ،ك�شاف القناع. )374 /1( ،
10105انظر ابن عابدين ،حا�شية رد املحتار على الدر املختار ، )93 /2( ،وال�رشبيني ،مغني
املحتاج ، )304-298 /1( ،واملرداوي ،الإن�صاف ، )378 /1( ،والبهوتي ،ك�شاف
القناع. )374-366 /1( ،
10106انظر القرايف ،الذخرية ، )144-138( ،وابن ا�سحاق ،التو�ضيح، )172-139 /1( ،
واملغربي ،مواهب اجلليل. )138 /2( ،
10107انظر املغربي ،مواهب اجلليل. )138 /2( ،
10108انظر الإ�سنوي ،التمهيد. )525 /1( ،
10109انظر القرايف ،الذخرية ، )176 /1( ،والنووي ،رو�ضة الطالبني. )146 /1( ،
11110انظر النووي ،رو�ضة الطالبني. )146 /1( ،
11111انظر القرايف ،الذخرية ، )176 /1( ،والنووي ،رو�ضة الطالبني. )146 /1( ،
11112انظر النووي ،رو�ضة الطالبني. )146 /1( ،
11113انظر القرايف ،الذخرية. )176 /1( ،
11114انظر ال�سيوطي ،الأ�شباه والنظائر. )365 /1( ،
11115انظر النووي ،رو�ضة الطالبني. )146 /1( ،
11116انظر الإ�سنوي ،التمهيد. )525 /1( ،
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11117انظر ابن عابدين ،رد املحتار على الدر املختار ، )92 /2( ،واملغربي ،مواهب اجلليل،
( ، )16 /2والنووي ،املجموع ، )79 /3( ،وال�سيوطي ،الأ�شباه والنظائر، )364 /1( ،
والبهوتي ،ك�شاف القناع. )240 /1( ،
11118انظر ابن جنيم ،البحر الرائق )260 /1( ،وما بعدها ،وابن عابدين ،رد املحتار على
الدر املختار. )29 /2( ،
11119انظر املغربي ،مواهب اجلليل. )16 /2( ،
12120انظر النووي ،املجموع ، )79 /3( ،وال�سيوطي ،الأ�شباه والنظائر. )364 /1( ،
12121انظر النووي ،املجموع. )79 /3( ،
12122انظر ابن قدامة ،املغني ، )32 /2( ،والبهوتي ،ك�شاف القناع. )240 /1( ،
�12123أخرجه �أبو داود – ك :ال�صالة – ب :ما يجب على امل�ؤذن من تعاهد الوقت)80 /1( ،
 ،رقم ( ، )517و�أخرجه الرتمذي � -أبواب ال�صالة – ب :ما جاء يف �أن الإمام �ضامن
وامل�ؤذن م�ؤمتن ، )402 /1( ،رقم ( ، )207و�أخرجه �أحمد – م�سند �أبي هريرة - t
( ، )485 /14رقم ( ، )8909قال الهيثمي :رواه �أحمد والطرباين يف الكبري ورجاله
موثوقون .انظر الهيثمي ،جممع الزوائد ، )101 /2( ،رقم (. )1902
12124انظر ابن قدامة ،املغني. )32 /2( ،
12125انظر ابن قدامة ،املغني ، )31 /2( ،والبهوتي ،ك�شاف القناع. )240 /1( ،
قال ابن جنيم وابن حمدان :يعمل بقبول امل�ؤذن بدار الإ�سالم ال بدار احلرب ،ف�إن
كان بدار احلرب فال ي�ؤخذ بقوله حتى يت�أكد من �إ�سالمه ،هذا وقد خالف تقي الدين معظم
احلنابلة بذهابه �إىل عدم جواز التقليد يف دخول الوقت �إن كان العلم بالوقت ممكناً ،وذكر
�أن هذا هو قول �أحمد  .tانظر املرداوي ،الإن�صاف. )441 – 440 /1( ،
�12126أدلة القبلة :هي الأدلة التي ي�ستعني بها من هو غائب عن مكة ملعرفة جهة القبلة
وهي املحاريب والقمر والنجوم وال�شم�س واجلبال والأنهار والبحار والعرو�ض
والأطوال مع الدائرة الهند�سية ،والرياح وغري ذلك .انظر ابن عابدين ،رد املحتار
على الدر املختار ، )111 /2( ،والقرايف ،الذخرية ، )124 /2( ،وال�رشبيني ،مغني
املحتاج ، )226 /1( ،واملرداوي ،الإن�صاف )10 /2( ،وما بعدها.
12127انظر الإ�سنوي ،التمهيد. )527 /1( ،
12128انظر ابن عابدين ،رد املحتار على الدر املختار. )113 /2( ،
12129انظر ابن جنيم ،البحر الرائق. )303 /1( ،
13130انظر ابن عابدين ،رد املحتار على الدر املختار. )116 /2( ،
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13131انظر امل�صدر ال�سابق. )117 /2( ،
13132انظر ال�شيخ نظام وجماعة من علماء الهند ،الفتاوى الهندية ، )171 /1( ،وابن
عابدين ،رد املحتار على الدر املختار. )117 /2( ،
13133انظر القرايف ،الذخرية ، )122 /2( ،واملغربي ،مواهب اجلليل. )198 /2( ،
13134انظر املغربي ،مواهب اجلليل. )17 /3( ،
13135انظر النووي ،رو�ضة الطالبني ، )325 /1( ،وقال ال�سيوطي“ :وال خالف �أنه � -أي
الأعمى  -ال يجتهد يف القبلة لأن غالب �أدلتها ب�رصية” .ال�سيوطي ،الأ�شباه والنظائر
يف قواعد وفروع فقه ال�شافعية. )364 /1( ،
13136انظر الرافعي ،العزيز �رشح الوجيز. )449 /1( ،
13137انظر الرافعي ،العزيز �رشح الوجيز ، )449 /1( ،والنووي ،رو�ضة الطالبني/1( ،
. )327
13138انظر النووي ،رو�ضة الطالبني ، )327 /1( ،والنووي ،املجموع. )204 /3( ،
13139انظر الرافعي ،العزيز �رشح الوجيز. )450 /1( ،
14140انظر النووي ،رو�ضة الطالبني ، )327 /1( ،والنووي ،املجموع. )209 /3( ،
14141انظر البهوتي ،ك�شاف القناع. )286 /1( ،
14142انظر البهوتي ،ك�شاف القناع. )291 /1( ،
14143ذهب �أبو املعايل وغريه من احلنابلة �إىل وجوب التعلم على املكلف ،و�أنه يحتمل
عك�سه لندرته ،ف�إن دخل الوقت وخفيت القبلة عليه لزمه قو ًال واحداً ،لق�رص زمنه.
انظر املرداوي ،الإن�صاف. )13 /2( ،
14144انظر ابن قدامة ،الكايف ، )261 /1( ،وذكر ابن �أبي القا�سم عبدالرحمن بن عمر ب�أن
املكلف �إذا مل ميكنه التعلم ل�ضيق الوقت ف�إنه ي�صلي �أربع �صلوات لأربع جهات كما
قال املالكية يف �أحد قولني .انظر املرداوي ،الإن�صاف. )14 /2( ،
14145انظر البهوتي ،ك�شاف القناع. )290 /1( ،
14146انظر الإ�سنوي ،التمهيد. )525 /1( ،
14147انظر ابن جنيم ،البحر الرائق ، )303 /1( ،وابن عابدين ،رد املحتار على الدر املختار،
( ، )114 /2والقرايف ،الذخرية ، )142 /1( ،والرافعي ،العزيز �رشح الوجيز/1( ،
 ، )449 – 448واملرداوي ،الإن�صاف. )11 /2( ،
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14148انظر ابن جنيم ،البحر الرائق ، )303 /1( ،وابن عابدين ،رد املحتار على الدر املختار،
( ، )206 /1و (. )118-116 /2
14149انظر ابن جنيم ،البحر الرائق ، )303 /1( ،وال�شيخ نظام و�آخرين ،الفتاوى الهندية،
( ، )565 /5وابن عابدين ،رد املحتار على الدر املختار. )117 /2( ،
15150انظر ابن جنيم ،البحر الرائق )303 /1( ،وما بعدها ،وابن عابدين ،رد املحتار على
الدر املختار. )116 /2( ،
15151انظر القرايف ،الذخرية. )142 – 123 /1( ،
15152انظر القرايف ،الذخرية ، )122 /1( ،واملغربي ،مواهب اجلليل. )198 /2( ،
15153انظر القرايف ،الذخرية. )135 – 134 /1( ،
15154انظر النووي ،رو�ضة الطالبني ، )327 /1( ،والنووي ،املجموع، )211 /1( ،
والرافعي ،العزيز �رشح الوجيز. )448 /1( ،
ذهب �إمام احلرمني �إىل �أن هذا الكالم يجري عند �ضيق الوقت للحاجة �أما بدونه فال
يجوز ،ثم ذكر يف امل�س�ألة نوع احتمال و�سببه الإحلاق بالتيمم يف �أول الوقت مع العلم ب�أنه
ينتهي �إىل املاء يف �آخر الوقت .انظر امل�صادر املذكورة.
15155انظر ابن قدامة ،الكايف )258 /1( ،وما بعدها ،واملرداوي ،الإن�صاف )11 /2( ،وما
بعدها ،والبهوتي ،ك�شاف القناع. )286 /1( ،
15156انظر الإ�سنوي ،التمهيد. )525 /1( ،
15157انظر ال�شيخ نظام و�آخرين ،الفتاوى الهندية ، )464 /5( ،التقييد بعدم وجود من
يحولها للقبلة على قول ال�صاحبني� ،أما عند �أبي حنيفة فالقادر بقدرة غريه ال يعد
قادراً عنده .انظر ابن جنيم ،البحر الرائق. )302 /1( ،
15158انظر القرايف ،الذخرية. )135 /1( ،
15159انظر الرافعي ،العزيز �رشح الوجيز ، )447 /1( ،والنووي ،رو�ضة الطالبني،
(. )327 /1
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املصادر واملراجع:
1 .1ابن ا�سحاق خليل املالكي (776هـ)  ،التو�ضيح �رشح خمت�رص ابن احلاجب ،درا�سة
وحتقيق :وليد ابن عبدالرحمن احلمدان� ،إ�رشاف� :أ.د .حممدالهادي �أبو الأجفان،
(1421هـ) .
2 .2ابن الأثري �أبو ال�سعادات املبارك بن حممد اجلزري (606هـ)  ،النهاية يف غريب احلديث
والأثر ،حتقيق طاهر الزاوي ،حممود الطناحي ،بريوت ،املكتبة العلمية1399( ،هـ -
1979م) .
3 .3ابن اجلوزي عبدالرحمن بن علي (597هـ)  ،العلل املتناهية يف الأحاديث الواهية،
حتقيق خليل املي�س ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط (1403( ، )1هـ) .
4 .4ابن ال�سمعاين من�صور بن حممد بن عبد اجلبار (489هـ)  ،قواطع ا لأدلة يف
الأ�صول ،حتقيق حممد ح�سن ا�سماعيل ال�شافعي ،بريوت ،دار الكتب العلمية،
(1418هـ 1997 -م) .
5 .5ابن القطان �أبو احل�سن علي بن حممد بن عبدامللك الفا�سي (628هـ)  ،بيان الوهم
والإيهام يف كتاب الأحكام ،حتقيق الدكتور احل�سني �آيت �سعيد ،الريا�ض ،دار طيبة،
(1418هـ1997 ،م) .
6 .6ابن القيم �شم�س الدين حممد بن �أبي بكر (751هـ) � ،إعالم املوقعني عن رب العاملني،
بريوت ،دار اجليل.
7 .7ابن امللقن �أبو حف�ص �رساج الدين عمر بن علي (804هـ)  ،البدر املنري يف تخريج
الأحاديث والآثار الواقعة يف ال�رشح الكبري ،حتقيق م�صطفى �أبو الغيط ،عبد اهلل بن
�سليمان ،يا�رس كمال ،الريا�ض ،دار الهجرة ،ط (1425( )1هـ 2004 -م) .
8 .8ابن �أمري احلاج (879هـ)  ،التقرير والتحبري يف علم الأ�صول ،بريوت ،دار الفكر،
(1417هـ 1996 -م) .
9 .9ابن تيمية �أبو الربكات بن عبدال�سالم بن تيمية (652هـ)  ،وولده عبد احلليم (682ه)
 ،و�أحمد ابن عبد احلليم بن عبد ال�سالم ابن تيمية (728هـ)  ،امل�سودة يف �أ�صول الفقه،
حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد ،القاهرة ،دار املدين.
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1010ابن جرير الطربي �أبو جعفر حممد (310هـ)  ،جامع البيان عن ت�أويل �آي القر�آن ،بريوت،
دار الفكر.
1111ابن جزي الغرناطي �أبو القا�سم حممد بن �أحمد (741هـ)  ،تقريب الو�صول �إىل علم
الأ�صول ،حتقيق د .حممد خمتار ال�شنقيطي ،املدينة املنورة ،ط (1423( ، )2هـ -
2002م) .
1212ابن حجر الع�سقالين �أحمد بن علي (852هـ)  ،تلخي�ص احلبري يف تخريج �أحاديث
الرافعي الكبري ،حتقيق عبد اهلل ها�شم اليماين ،املدينة املنورة1384( ،هـ 1964 -م) .
1313ابن حزم الظاهري علي بن �أحمد (456هـ)  ،النبذة الكافية يف �أحكام �أ�صول الدين،
حتقيق حممد �أحمد عبد العزيز ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط (1405( ، )1هـ) .
1414ابن حنبل الإمام �أحمد (241هـ)  ،م�سند الإمام �أحمد بن حنبل ،حققه �شعيب �أرنا�ؤوط،
عادل مر�شد و�آخرون ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط (1417( ، )1هـ 1997 -م) .
1515ابن عابدين حممد �أمني (1252هـ)  ،رد املحتار على الدر املختار �رشح تنوير الأب�صار
(حا�شية ابن عابدين)  ،درا�سة وحتقيق وتعليق عادل عبد املوجود ،علي معو�ض ،قدم له
وقرظه د .حممد بكر ا�سماعيل ،الريا�ض ،دار عامل الكتب1423( ،هـ 2003 -م) .
1616ابن قدامة �أبو حممد موفق الدين عبد اهلل (620هـ)  ،املغني (�رشح خمت�رص اخلرقي) ،
حتقيق عبد اهلل عبد املح�سن الرتكي ،د .عبد الفتاح احللو ،الريا�ض ،دار عامل الكتب ،ط
(1417( ، )3هـ1997-م) .
1717ابن كثري ا�سماعيل بن عمر الدم�شقي (774هـ)  ،تف�سري القر�آن العظيم ،بريوت ،دار الفكر،
(1401هـ) .
1818ابن منظور الإفريقي حممد بن مكرم (711هـ)  ،ل�سان العرب ،بريوت ،دار �صادر ،ط ()1
.
1919ابن جنيم احلنفي زين الدين (970هـ)  ،البحر الرائق �رشح كنز الدقائق ،بريوت ،دار
املعرفة.
2020الإ�سنوي عبد الرحيم بن احل�سن (772هـ)  ،التمهيد يف تخريج الفروع على الأ�صول،
حتقيق حممد ح�سن هيتو ،بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط (1401( ، )1هـ 1981 -م) .
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2121الأ�صفهاين �أبو القا�سم احل�سني بن حممد (502هـ)  ،املفردات يف غريب القر�آن ،حتقيق
حممد �سيد كيالين ،لبنان ،دار املعرفة.
2222الآمدي �أبو احل�سن علي بن حممد (631هـ)  ،الإحكام يف �أ�صول الأحكام ،حتقيق �سيد
جميلي ،بريوت ،دار الكتاب العربي ،ط (1404( ، )1هـ) .
�2323أمري باد�شاه حممد �أمني (972هـ)  ،تي�سري التحرير ،بريوت ،دار الفكر. ،
2424الأندل�سي علي بن �أحمد بن حزم (456هـ)  ،الإحكام يف �أ�صول الأحكام ،حتقيق جلنة
من العلماء ،بريوت ،دار اجليل ،ط (1407( ، )2هـ 1987 -م) .
2525البجريمي �سليمان بن حممد بن عمر (1221ه)  ،التجريد لنفع العبيد (حا�شية البجريمي
على �رشح منهج الطالب لزكريا الأن�صاري (926ه)  ،ديار بكر ،تركيا ،املكتبة الإ�سالمية.
2626البزار �أبو بكر �أحمد بن عمرو بن عبداخلالق العتكي (292هـ)  ،البحر الزخار املعروف
مب�سند البزار ،حتقيق عادل بن �سعد ،راجعه وقر�أه وقدم له بدر بن عبداهلل البدر ،املدينة
املنورة ،مكتبة العلوم واحلكم ،ط (1426( ، )1هـ2005 ،م) .
2727الب�رصي �أبو احل�سني حممد بن علي الطيب (436هـ)  ،املعتمد ،حتقيق خليل املي�س،
بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط (1403( ، )1هـ) .
2828البغدادي عبد القاهر بن طاهر بن حممد (429هـ)  ،الفَرق بني الفِرق وبيان الفرقة
الناجية ،الآفاق اجلديدة ،بريوت ،ط ( 1977( ، )2م) .
2929البهوتي من�صور بن يون�س (1051هـ)  ،ك�شاف القناع عن منت الإقناع ،حتقيق حممد
�أمني ال�ضناوي ،بريوت ،عامل الكتب ،ط (1417( ، )1هـ 1997 -م) .
3030البو�صريي �شهاب الدين �أحمد بن �أبي بكر (840هـ)  ،م�صباح الزجاجة يف زوائد ابن
ماجه ،بريوت ،دار اجلنان.
3131الرتمذي حممد بن عي�سى �أبو عي�سى (279هـ) � ،سنن الرتمذي( ،اجلامع ال�صحيح �سنن
الرتمذي)  ،حتقيق و�رشح �أحمد حممد �شاكر ،م�رص ،م�صطفى البابي احللبي.
3232اجل�صا�ص �أحمد بن علي (370هـ) � ،أحكام القر�آن ،حتقيق حممد �صادق ،بريوت ،دار
�إحياء الرتاث العربي1405( ،هـ) .
3333اجلويني �أبو املعايل �إمام احلرمني (478هـ)  ،الإر�شاد �إىل قواطع الأدلة يف االعتقاد،
حتقيق حممد مو�سى ،علي عبد احلميد ،م�رص ،مطبعة ال�سعادة.
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3434اجلويني عبد امللك بن عبد اهلل بن يو�سف (478هـ)  ،االجتهاد من كتاب التلخي�ص
لإمام احلرمني ،حتقيق عبد احلميد �أبو زنيد ،دم�شق ،بريوت ،دار العلوم الثقافية ،ط (،)1
(1408هـ) .
3535اخلن الدكتور حممد معاذ م�صطفى ،القطعي والظني يف الثبوت والداللة عند الأ�صوليني،
دم�شق ،دار الكلم الطيب ،ط (1428( ، )1هـ  2007م) �( ،ص. )588
3636الرازي حممد بن عمر بن احل�سني (606هـ)  ،املح�صول يف علم الأ�صول ،حتقيق طه
جابر العلواين ،الريا�ض ،جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ،ط (1400( ، )1هـ) .
3737الرافعي �أبو القا�سم عبد الكرمي بن حممد (623هـ)  ،العزيز �رشح الوجيز املعروف
بال�رشح الكبري ،حتقيق وتعليق علي معو�ض ،عادل عبد املوجود ،بريوت ،دار الكتب
العلمية ،ط (1417( ، )1هـ 1997 -م) .
3838الزحيلي الدكتور وهبة� ،أ�صول الفقه الإ�سالمي ،دم�شق ،دار الفكر ،ط (1406( ، )1هـ،
1986م) .
3939الزرك�شي بدر الدين بن بهادر (794هـ)  ،البحر املحيط يف �أ�صول الفقه ،حققه جلنة من
علماء الأزهر ،دار الكتبي1414( ،هـ 1994 -م) .
4040الزرك�شي حممد بن بهادر بن عبد اهلل (794هـ)  ،الربهان يف علوم القر�آن ،حتقيق حممد
�أبو الف�ضل �إبراهيم ،بريوت ،دار املعرفة1391( ،هـ) .
4141ال�سبكي علي بن عبد الكايف (771هـ)  ،الإبهاج يف �رشح املنهاج على منهاج الو�صول
�إىل علم الأ�صول (للبي�ضاوي685ه)  ،حتقيق جماعة من العلماء ،بريوت ،دار الكتب
العلمية ،ط (1404( ، )1هــ) .
4242ال�سج�ستاين �أبو بكر حممد بن عزيز (330هـ)  ،غريب القر�آن ،حتقيق حممد �أديب عبد
الواحد جمران ،دار قتيبة1416( ،هـ 1995 -م) .
4343ال�سج�ستاين �أبو داود �سليمان بن الأ�شعث (275هـ) � ،سنن �أبي داود ،اعتنى به فريق بيت
الأفكار الدولية.
4444ال�سمرقندي عالء الدين حممد (539ه)  ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط (1405( )1هـ،
1984م) .
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4545ال�سيوطي جالل الدين عبد الرحمن (911هـ)  ،الأ�شباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه
ال�شافعية ،الريا�ض ،مكتبة نزار م�صطفى الباز ،ط (1418( ، )2هـ 1997 -م) .
4646ال�سيوطي جالل الدين (911هـ)  ،الدرر املنترثة يف الأحاديث امل�شتهرة ،د .ط ،د .ت
4747ال�رشبيني �شم�س الدين حممد بن اخلطيب (977هـ)  ،مغني املحتاج �إىل معرفة معاين
�ألفاظ املنهاج ،اعتنى به حممد عيتاين ،بريوت ،دار املعرفة ،ط (1418( ، )1هـ -
1997م) .
4848ال�شنقيطي حممد الأمني بن املختار (1393هـ)  ،مذكرة �أ�صول الفقه على رو�ضة الناظر،
�أ�رشف عليه :بكر بن عبد اهلل �أبو زيد ،مكة املكرمة ،دار عامل الفوائد ،ط (1426( ، )1هـ) .
4949ال�شوكاين حممد بن علي بن حممد (1250هـ) � ،إر�شاد الفحول �إىل حتقيق علم الأ�صول،
حتقيق حممد �سعيد البدري ،بريوت ،دار الفكر ،ط (1412( ، )1هـ 1992 -م) .
5050ال�شوكاين حممد بن علي بن حممد (1250هـ)  ،القول املفيد يف �أدلة االجتهاد والتقليد،
حتقيق عبد الرحمن عبد اخلالق ،الكويت ،دار القلم ،ط (1396( ، )1هـ) .
5151ال�شيخ نظام (ت1161هـ) وجماعة من علماء الهند ،الفتاوى الهندية املعروفة بالفتاوى
العاملكريية يف مذهب الإمام الأعظم �أبي حنيفة النعمان� ،ضبطه و�صححه عبد اللطيف
ح�سن عبد الرحمن ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط (1421( ، )1هـ 2000 -م) .
5252ال�صنعاين حممد بن �إ�سماعيل (1182هـ) � ،إر�شاد النقاد �إىل تي�سري االجتهاد ،حتقيق
�صالح الدين مقبول �أحمد ،الكويت ،الدار ال�سلفية ،ط (1405( ، )1هـ) .
5353الطرباين �أبو القا�سم �سليمان بن �أحمد (360هـ)  ،املعجم الأو�سط ،حتقيق طارق بن
عو�ض اهلل احل�سيني ،القاهرة ،دار احلرمني1415( ،هـ) .
5454الطرباين �أبو القا�سم �سليمان بن �أحمد (360هـ)  ،م�سند ال�شاميني ،حتقيق حمدي بن
عبداملجيد ال�سلفي ،بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط (1405( ، )1هـ1984 ،م)
5555العطار ح�سن (1250هـ)  ،حا�شية العطار على جمع اجلوامع ،بريوت ،دار الكتب العلمية،
ط (1420( ، )1هـ1999 -م) .
5656الغزايل �أبو حامد حممد بن حممد (505هـ)  ،امل�ست�صفى من علم الأ�صول� ،أبو حامد،
حتقيق حممد عبد ال�سالم عبد ال�شايف ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط (1413( ، )1هـ) .
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5757الغماري �أحمد بن حممد بن ال�صديق ،امل�سهم يف بيان حال حديث طلب العلم فري�ضة
على كل م�سلم ،الريا�ض ،مكتبة طربية.
5858الغنيمي امليداين عبدالغني (1298ه)  ،اللباب يف �رشح الكتاب ،بريوت ،دار الكتب
العلمية.
5959الفريوز �أبادي �إبراهيم بن علي ال�شريازي (476هـ)  ،اللمع يف �أ�صول الفقه ،بريوت ،دار
الكتب العلمية ،ط (1405( ، )1هـ 1985 -م) .
6060الفريوز �أبادي ال�شريازي �إبراهيم بن علي بن يو�سف (476هـ)  ،التب�رصة يف �أ�صول
الفقه ،حتقيق حممد هيتو ،دم�شق ،دار الفكر ،ط (1400( ، )1هـ) .
6161الفريوز �أبادي حممد بن يعقوب (817هـ)  ،القامو�س املحيط ،بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة.
6262القرايف �شهاب الدين �أحمد بن �إدري�س (684هـ)  ،الذخرية ،حتقيق د� .أحمد حجي ،بريوت،
دار الغرب الإ�سالمي ،ط (1994( ، )1م) .
6363القرطبي �أبو عبد اهلل حممد بن �أحمد (671هـ)  ،اجلامع لأحكام القر�آن واملبينِّ ملا
ال�س َّنة و�آي الفرقان ،حتقيق ه�شام البخاري ،الريا�ض ،دار عامل الكتب،
َّ
ت�ضمنه من ُّ
(1423هـ 2003 -م) .
6464القزويني �أبو عبد اهلل حممد بن يزيد (273هـ) � ،سنن ابن ماجه ،حتقيق حممد ف�ؤاد عبد
الباقي ،بريوت ،دار الفكر.
6565الق�ضاعي حممد بن �سالمة بن جعفر �أبو عبداهلل (454هـ)  ،م�سند ال�شهاب ،حتقيق حمدي
بن عبداملجيد ال�سلفي ،بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط (1407( ، )2هـ1986 ،م) .
6666الكا�ساين عالء الدين (587ه)  ،بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�رشائع ،بريوت ،دار الكتاب
العربي1982( ،م) .
6767اللخمي الغرناطي �إبراهيم بن مو�سى (790هـ)  ،املوافقات يف �أ�صول الفقه ،حتقيق عبد
اهلل دراز ،بريوت ،دار املعرفة.
6868اللكنوي حممد بن حممد (1225هـ)  ،فواحت الرحموت �رشح م�سلم الثبوت ،م�سلم الثبوت
البن عبد ال�شكور ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط (1324( ، )1هـ) .
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6969املاوردي �أبو احل�سن علي بن حممد بن حبيب املاوردي (450ه)  ،احلاوي الكبري
يف فقه مذهب الإمام ال�شافعي ر�ضي اهلل عنه وهو �رشح خمت�رص املزين ،حتقيق
وتعليق ال�شيخ علي حممد معو�ض ،ال�شيخ عادل �أحمد عبداملوجود ،قدم له وقرظه
�أ .د .حممد بكر ا�سماعيل� ،أ .د .عبدالفتاح �أبو�سنة ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط ()1
1414( ،هـ1994 ،م) .
7070املرداوي �أبو احل�سن عالء الدين علي بن �سلمان (885هـ)  ،الإن�صاف يف معرفة الراجح
من اخلالف على مذهب الإمام �أحمد بن حنبل� ،صححه وحققه حممد حامد الفقي ،ط
(1375( ، )1هـ 1956 -هـ) .
7171املعافريي �أبو بكر بن املالكي (543هـ)  ،املح�صول يف �أ�صول الفقه ،حتقيق ح�سن علي
بيدري� ،سعيد فوده ،عمان ،دار البيارق ،ط (1420( ، )1هـ) .
7272املغربي �أبو عبد اهلل حممد بن حممد (954هـ)  ،مواهب اجلليل ل�رشح خمت�رص خليل،
�ضبطه وخرج �آياته و�أحاديثه زكريا عمريات ،دار عامل الكتب.
7373املقد�سي ابن قدامة عبد اهلل بن �أحمد (620هـ)  ،رو�ضة الناظر وجنة املناظر ،حتقيق د.
عبد العزيز ال�سعيد ،الريا�ض ،جامعة الإمام حممد �سعود ،ط (1399( ، )2هـ) .
7474املقد�سي �أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن قدامة (620هـ)  ،الكايف ،حتقيق د .عبد اهلل
بن عبد املح�سن الرتكي ،دار هجر ،ط (1417( ، )1هـ 1997 -م) .
7575املو�صلي �أحمد بن علي بن املثنى �أبويعلى املو�صلي التميمي (307هـ)  ،م�سند �أبي
يعلى ،حتقيق ح�سني �سليم �أ�سد ،ط (1404( ، )1هـ. )1984 ،
7676النووي �أبو زكريا يحيى بن �رشف (676هـ)  ،املجموع �رشح املهذب لل�شريازي ،حققه
وعلق عليه و�أكمله بعد نق�صانه حممد جنيب املطيعي ،جدة ،مكتبة الإر�شاد.
7777النووي �أبو زكريا يحيى بن �رشف (676هـ)  ،رو�ضة الطالبني ،حتقيق عادل عبد
املوجود ،علي املعو�ض ،الريا�ض ،دار عامل الكتب1423( ،هـ 2003 -م) .
7878الني�سابوري م�سلم بن احلجاج �أبو احل�سني (261هـ) � ،صحيح م�سلم ،الريا�ض� ،إخراج
وتنفيذ بيت الأفكار الدولية1419( ،هـ 1998 -م) .
 7979الهيثمي علي بن �أبي بكر ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،القاهرة ،دار الريان للرتاث،
بريوت ،دار الكتاب العربي1407( ،هــ) .
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