
1 
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

  

عد التدرج والبحث نيابة العمادة ملا ب                               -باتنة-جامعة احلاج خلضر 

  العلمي والعالقات اخلارجيةكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية                      

  _                                                    أصول الفقه _ سم الشريعةق
  

  أحكام التقليد
  وأثرها الفقهيالظاهري  ابن حزمو املالكي بني ابن عبد الرب

  مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستري يف الفقه وأصوله             
  :إشراف الدكتور                 :                                 إعداد الطالب  

  عبد القادر بن حرز اهللا             احلاج علي عرباوي                                

  ةـة املناقشـاء جلنـأعض                          
  الصفـة  اجلامعـة     الرتبـة       اإلسم واللقب 
  صاحل بوبشيش /د.أ
  عبد القادر بن حرز اهللا/ د
  جنيب بوحنيك/ د
  حممد سامعي/ د

  ليم العايلأستاذ التع
  أستاذ حماضر
  أستاذ حماضر
  أستاذ حماضر

  جامعة باتنة
  جامعة باتنة
  جامعة باتنة

جامعة األمري عبد القادر    

  رئيسا
  مقررا
  عضوا
  عضوا

  

  :يةـنة اجلامعـالس                                     

  م2009/2010- هـ1430/1431

   



2 
 

  

       بسم اهللا الرمحان الرحيم          
  :اإلهـــداء

  
  ....أهدي هذا العمل املتواضع إىل 

  .والديت اليت تعجز الكلمات عن الوفاء ببعض حقها
  .حب العلم و الفضيلة والدي الذي غرس يفَّو
إىل كل من علمين حرفا أو أشار علي بفكرة أنارت درب و

  .حيايت
  .أخوايت إىل إخواين وو
  .جمتمعهم واملعرفة و كل غيور على دينه والب العلإىل طو
بكلمة صادقة  لوو إىل كل من قدم يل الدعم و التشجيعو

  .كانت حافزا يل
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من صنع إليكم معروفا : امتثاال ألمر املصطفى صلى اهللا عليه و سلم إذ يقول  

و اهتداء . كم قد كافئتموهحىت تروا أن فكافئوه فإن مل جتدوا ما تكافئوه فادعوا له

اعترافا و. ن مل يشكر الناس مل يشكر اهللام: صلى اهللا عليه و سلم حيث يقولديه 

كل من له  تقديري إىلالفضل فإين أتقدم بشكري اجلزيل وبالغ امتناين وبفضل ذوي 

أعين  ،كوأخص بالشكر أوال من له اليد الطوىل يف ذل ،العمل هذا أدىن صلة يف إجناز

ر بن حرز اهللا حفظه اهللا به املشرف على هذه الرسالة األستاذ الدكتور عبد القاد

إذ  ،الذي منحين كل ما من شأنه أن يربز هذا البحث إىل حيز الوجود ،نفع بهتعاىل و

ما جبله اهللا عليه من خلق رفيع مع  ،مل يبخل علي بشيء من وقته رغم كثرة مشاغله

قصوري عن تقدمي الشكر واحلقيقة أين أعترف بعجزي و ،تواضع جموأدب كرمي و

  . له يف عبارات إذ ال توفيه بعض شكره

وم العلفضالء بكلية العلوم االجتماعية والشكر موصول إىل كافة األساتذة الو 

ال أملك إال أن أبتهل هللا سبحانه و ،تقدمي يد العون لنا اإلسالمية جبامعة باتنة على

  .أن جيزيهم عنا خري اجلزاءويرفع ذكرهم و مقامهموتعاىل أن يعلي 
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  مقـــدمـــة        
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ونعوذ باهللا من شرور أنفسـنا ومـن سـيئات     ،نستعينه ونستغفرهإن احلمد هللا حنمده و   
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحـده ال   ،من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ،أعمالنا
  :أما بعد ،ك له وأشهد أن حممدا عبده ورسولهشري

أطوار الفقه اإلسالمي ومنحناه التارخيي الذي مر به يلحظ أنه ابتدأ مـن  إن املتمعن يف ف   
زمن النشأة وهو زمن النيب صلى اله عليه وسلم حيث كان يرتل عليه جربيـل عليـه السـالم    

حىت اكتمل التشريع اإلسالمي بوفاة النيب صلى  ،باألحكام الشرعية العملية اليت كان أغلبها باملدينة
وكان مصدر الفقه يف هذه املرحلة هـو   ،الفقه يف مدة عشر سنني نشأة جلّ اهللا عليه وسلم فتم

حيث كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يبلّغ األحكام للصحابة مباشرة  ،الوحي أي الكتاب والسنة
  .مما أوحي إليه من ربه من اآليات واألحاديث

 ،ولكن النوازل واحلوادث مل تنقطـع  ،وبعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم انقطع الوحي  
فاضطر الصحابة رضوان اهللا عليهم لالجتهاد واستنباط األحكام من الكتاب والسـنة ففسـروا   

وكان مصدر التشـريع   ،القرآن الكرمي ورووا السنن على ما فهموه من النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .الكتاب والسنة واإلمجاع واالستدالل املرحلةيف هذه 
وكان هلم أيضا اجتهادات يف ما حل ـم مـن     ،التابعون عن الصحابة فقههم وفهمهم أخذمث 

وهكذا استمرت حركة الفقه إىل أن ظهر أصحاب املذاهب الفقهية املعروفة فأبلوا بالءا  ،حوادث
  .لعلى أحسن حا االجتهادحسنا وأدوا دورهم يف حركة 

فقـه أيب حنيفـة ومالـك     وأصبح الكثري من العلماء يرجعون إىل ،مث ظهر عصر التقليد  
وجعلوا أصول تلك املـذاهب   ،والشافعي وأمحد بن حنبل وغريهم ممن كانت هلم مذاهب متبوعة

وبذلك خلقوا حواجز بـني األمـة وبـني     ،دوائر حصرت كل طائفة نفسها بداخلها ال تعدوها
وأصـبح   ،عليها استعجام العرب وجهلهم مبا تقتضيه اللغة العربية من معاينزاد  ،نصوص الشريعة

وصار غاية اتهد يف هذه  ،مقيد باملذهب بعد أن كان يف العصور اخلريية اجتهادا مطلقا االجتهاد
حىت خرج على األمة من ينادي بلزوم التقليد و غلق  ،العصور هو التخريج على أصول إمام مذهبه

  .داالجتهاباب 
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بل أصبح كثري مـن   ،ولقد كانت األندلس كغريها من البالد اإلسالمية تعيش هذا الوضع  
قال أهل قرطبة كـذا  : بل يقولون ،العلماء فيها ال يرجعون حىت إىل أقوال مالك وكرباء أصحابه

ال أعلم : حىت قال الباجي ،وأهل طليطلة كذا وأهل طلمنكة كذا وقال فالن كذا وقال فالن كذا
الرواة و هم ال يعتمدون غري  ا أشد خالفا على مالك من أهل األندلس ألن مالكا ال جييز تقليدقوم
  .وصار من خيالفهم ينصبون له العداء وإن كان يف مرتلة بقي بن خملد ذلك،

  وترك التقليد، االجتهادودعا إىل  وإزاء هذا الوضع وجِد من العلماء من رفض هذا اجلمود وحاربه
فحمل  ،حيث حاول أن يغري مسار الفقه يف بلده ،رزهم أيب حممد ابن حزم الظاهريوكان من أب 

حيـرم   ،على التقليد وأهله وحرمه على عموم األمة اإلسالمية العامي والعامل عنده على حد سواء
  .         واملقلد آمث وإن أصاب احلق يف عبادته اليت قلد فيها ،االجتهادعليهم التقليد ويوجب عليهم 

ولقد كان للمالكية اهتمام وتفصيل يف هذه املسألة عند الكثري من أئمتهم وأبرز من اشتهر بذلك  
تبـاع املشـروع   وفرق بـني اال  ،ق بني تقليد العامي وتقليد املتعلمحيث فر ،اإلمام ابن عبد الرب
  .والتقليد املذموم

  .ذكرةوانطالقا من ذلك أردت أن أفرد هذا املوضوع بالدراسة يف هذه امل
       

  .إشكالية البحث:أوال

تقوم اإلشكالية يف هذا البحث على حتديد ضابط الفرق بني التقليد املشـروع والتقليـد      
  .وما هو أثر هذا الضابط يف الترجيح يف بعض الفروع املتعلقة باملسألة ،املذموم

صيل وأقوال العلماء جتـاه  و إذا كان ابن عبد الرب يفرق يف مسألة التقليد فما هي أدلته على التف 
  هذا التفصيل؟

لقد أنكر العلماء على ابن حزم القول بتحرمي التقليد مطلقا حىت ومسوه بعبارات بشعة وعـودي   
  .ألجل ذلك وعذب وأحرقت كتبه والقى من أهل عصره ما القى

  فهل حقا كان ابن حزم حيرم التقليد مطلقا؟  
عند ابن حزم؟ و ما هي أدلته والدوافع  ا هو التقليد إذاًفم ،إذا كان ابن حزم حيرم التقليد مطلقا

  وما موقف العلماء من قوله هذا؟ ،اليت أدته للقول بذلك
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  ؟ و ما هو أثر ذلك على الفروع؟يف هذه املسألة هل كان ابن عبد الرب خيالف ابن حزم حقا
  .هذا ما أحاول اإلجابة عليه يف هذا البحث إن شاء اهللا تعاىل

 .باب اختيار املوضوعأس: ثانيا

  : وقع اختياري على هذا البحث لألسباب التالية
  .معرفة احلق يف مسألة التقليد القرب إىل _1
  .والظروف اليت أثرت يف أصوله ،أصول ابن حزم الظاهري التعرف على_ 2
  .معرفة موقف بعض علماء املالكية من التقليدو ،أصول ابن عبد الرب التعرف على_ 3
  .واملالكي الذي ميثله ابن عبد الرب ،ة بني املذهب الظاهري الذي ميثله ابن حزماملقارن_ 4
  .اجتهاد اتهد على أثر التقليد يفعرف الت_ 5

  .أمهية املوضوع: ثالثا

و ذلك من  ،و جدير مبزيد حبث و عناية أكثر ،إن موضوعا مثل هذا ملن األمهية مبكان
  :  اجلوانب التالية

  :ةالناحية األصولي_ 1
ألن املكلف ال ميكنه معرفة األحكام الشرعية إال  ،يعد مبحث التقليد من أهم مباحث أصول الفقه

  :بطريقني
  .إما أن يصل إىل احلكم بنفسه و هذا هو اتهد_   
ه بدون أخذو إن  ،ه بدليله فذاك هو املتبعأخذفإن  ،احلكم من إجتهاد غريه أخذو إما أن ي_   

أما من  ،فيعترب التقليد من الناحية التنظريية ثلث طرق معرفة احلكم الشرعي دليل فذاك هو املقلد؛
عزيز فما  االجتهادألن  ،الناحية العلمية فإن التقليد هو سبيل أغلب األمة ملعرفة األحكام الشرعية

  .هو احلق يف حكمه
  :الناحية املقاصدية_ 2   
لكتاب و السنة من مجلتها ما عليه واقع ال شك أن النتائج الوخيمة الناشئة عن اإلعراض عن ا 

ألن الكفار إمنا اجتاحوهم بفصلهم عن دينهم بالغزو  ،املسلمني اليوم من حتكيم القوانني الوضعية
و  االجتهادو املسلمون إذ ذاك كانوا قد تركوا  ،الفكري عن طريق التشكيك يف اإلسالم

أقوال الرجال فلم تقم هلم أقوال الرجال االشتغال بالوحي و نبذوه وراء ظهورهم و استبدلوا به 
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وما ذلك  ،ووجد من يتهم الشريعة بالقصور ،ألن أقوال األئمة حمدودة بزمنهم ،مقام كالم اهللا
  .القصور إال لقصور حاملي الشريعة بالتقليد

  : الناحية التارخيية_ 3
 هذا من توريث اجليل و يعترب ،إن من الوفاء للتراث األندلسي أن تتواصل الدراسات العلمية حوله

  .الصاعد القضايا املصريية لألمة
فنتعرض  ،و كذلك أن تعرض أقوال ابن حزم للدراسة املوضوعية البعيدة عن العصبية املذهبية 

  .للظروف اليت قال فيها ابن حزم هذا القول
  . أهداف املوضوع: رابعا

  :يهدف هذا املوضوع إىل حتقيق ما يلي  
  .ابن عبد الرب و ابن حزم و بيان مشاركام يف هذا املوضوع األصويلالتعريف باإلمامني _ 
  ).إتباع _ إجتهاد ( بيان حقيقة التقليد و ما يتصل به من املصطلحات _ 
  .بيان موقف ابن عبد الرب من التقليد و ما هي أدلته على ما ذهب إليه_ 
  .يهبيان موقف ابن حزم من التقليد و ما هي أدلته على ما ذهب إل_ 
  .املقارنة بني قول ابن عبد الرب و ابن حزم_ 
  .حترير حمل الرتاع يف مسألة التقليد بني ابن عبد الرب و ابن حزم والوصول إىل احلق يف املسألة_ 
  .ذكر بعض املسائل الفقهية لبيان مدى أثر اخلالف بني ابن عبد الرب و ابن حزم_ 

  . منهج الدراسة: خامسا

ذلك يتطلب االستعانة و ،أن أسلك فيه منهج املقارنة فرض عليإن طبيعة املوضوع ت  
  .التحليل ،االستقراء: ببعض أدوات البحث العلمي منها
وتتبع جزئيات  ،ابن حزم يف التقليدد أقوال اإلمامني ابن عبد الرب وأما االستقراء فاستعملته يف جر

  . املوضوع من كتبهما
كن أن يفهم كالم ابن عبد الرب وابن حزم وإدراك مي أما التحليل فإنه ناتج عن األول إذ به

  .التوصل إىل نتائجمقصودمها و
 .ذلك تكون املقارنة بني قوليهما مث بعد
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  .خطة البحث: سادسا    

أربعة  ،فصل متهيدي ،مقدمة: لقد تطلب مين هذا البحث أن أقسمه وفق اخلطة التالية  
  :فكانت إمجاال كما يلي. خامتة ،فصول
  . ترمجة ابن عبد الرب و ابن حزم و تعريفات عامة: التمهيديالفصل 

  .ترمجة ابن عبد الرب املالكي: املبحث األول                  
  .ترمجة ابن حزم الظاهري: املبحث الثاين                  
  .نهاوالفروق بي االتباعوالتقليد و الجتهادموجزة لتعريفات : املبحث الثالث                  
  .تعريف التقليد و أقسامه عند ابن عبد الرب و ابن حزم: الفصل األول

  .تعريف التقليد و أقسامه عند ابن عبد الرب:  املبحث األول                  
  .تعريف التقليد و أقسامه عند ابن حزم: املبحث الثاين                  
  .الرب و ابن حزم أدلة تقسيم التقليد عند ابن عبد: الفصل الثاين

  .أدلة تقسيم التقليد عند ابن عبد الرب:  املبحث األول                  
  .أدلة تقسيم التقليد عند ابن حزم:  املبحث الثاين                  
  .الترجيح بينهابعضهما و دلةأل مناقشة ابن عبد الرب و ابن حزم: الفصل الثالث

  .مناقشة  أدلة ابن حزم: املبحث األول                  
  .مناقشة  أدلة  ابن عبد الرب: املبحث الثاين                  
  .بيان مدى أثر اخلالف بني ابن عبد الرب و ابن حزم يف الفروع الفقهية: الفصل الرابع

  .من أحكام العبادات: املبحث األول                  
  .من أحكام املعامالت:  املبحث الثاين                  

  .خـامتـة
  .الفهارس
  .امللحق
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  .املصادر و املراجع: سابعا
حبكم أن البحث دراسة مقارنة بني ابن عبد الرب و ابن حزم فإن جلّ اعتمادي كان على 

باب فساد : لرب بابا مساهو أمهها كتاب جامع بيان العلم و فضله الذي عقد فيه ابن عبد ا ،كتبهما
و  ،و الكايف ،و كتاب االستذكار ،و كتاب التمهيد االتباعالتقليد ونفيه والفرق بني التقليد و 

  .كلها البن عبد الرب اإلنصاف فيما بني العلماء من االختالف
و كتاب اإلحكام يف أصول األحكام الذي خصص فيه ابن حزم الباب السادس و الثالثون يف  

و الصادع يف الرد  ،و كتاب احمللى ،كتاب النبذة الكافية يف أحكام أصول الدين و ،التقليدإبطال 
  .كلها البن حزم على من قال بالقياس والرأي و التقليد و االستحسان و التعليل

و إحكام الفصول يف أحكام  ،واحملصول للرازي ،املستصفى من علم األصول لإلمام الغزايلو 
و البحر احمليط يف  ،و إعالم املوقعني عن رب العاملني البن قيم اجلوزية ،د الباجياألصول أليب الولي

  .و إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول للشوكاين ،أصول الفقه للزركشي
وكذلك  ،أما عن املراجع فإين استفدت من كتاب أصول الفقه اإلسالمي للشيخ وهبة الزحيلي

و كتاب التقليد وأحكامه  ،ل للشيخ حممد بن صاحل العثيمنيشرح األصول من علم األصو
  .للراجحيالتقليد و اإلفتاء و اإلستفتاء وكتاب  ،للدكتور سعد بن ناصر الشثري

و املالحظة اليت ميكن رصدها على هذه املراجع أا مل تتناول قول ابن عبد الرب و ابن حزم 
ما و ميرون عليها دون التحليل هلمابالدراسة و االهتمام بصفة خاصة بل كانوا يورد  .  

  .الدراسات السابقة: ثامنا

لباحث ل" التقليد يف الفقه اإلسالمي"لقد تناول الباحثون موضوع التقليد من ذلك مثال 
فيصل تليالين وغريه لكنهم مل يتعرضوا فيما اطلعت عليه على موضوع التقليد عند ابن عبد الرب 

  .  حزم بدراسة خاصة وال موضوع التقليد عند  ابن
 : املنهجية يف كتابة املوضوع: تاسعا

  :كانت منهجييت يف كتابة هذا املوضوع كما يلي
قد و عزوت اآليات القرآنية إىل موضعها بنص اخلط العثماين برواية حفص عن عاصم، -

  .قمت بتخرجيها يف منت البحث
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صحيحني إن كان فيهما يا بذكر الوقمت بتخريج األحاديث النبوية من كتب السنة، مكتف -
  .إن مل يكن يف أحدمها خرجته من غريمها من كتب السنةو
 . أعرف باملشهورين منهمومل عرفت بأغلب األعالم الوارد ذكرهم يف املنت، -
عنوان الكتاب، اسم املؤلِّف، التحقيق إن وجد، دار : كانت اإلحالة يف البحث كما يلي -

 . اعة إن وجد، اجلزء الصفحةالطبع بلد الطبع، رقم الطبعة سنة الطب

 إن      مث أكتفي بعدها بذكر العنوان و أذكر كل هذا عند ذكر الكتاب ألول املرة،    

  .تكرر الكتاب يف نفس الصفحة    
  .املوضوعاتاديث واألعالم واملراجع واألحت يف اية البحث فهارس اآليات وأورد -
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    .ترمجة ابن عبد الرب املالكي: ولاملبحث األ 

  .امسه ونسبه :املطلب األول                
                    .مولده و نشأته :املطلب الثاين                
      .         إنتاجه العلمي :املطلب الثالث                
  .وفاته و ثناء العلماء عليه :املطلب الرابع                

  
    .ترمجة ابن حزم الظاهري:  املبحث الثاين 

  .امسه ونسبه :املطلب األول                
                   .مولده و نشأته :املطلب الثاين                
  .إنتاجه العلمي :املطلب الثالث                
  .وفاته و ثناء العلماء عليه :املطلب الرابع                

  
  .والفروق بينها االتباعتعريفات موجزة لالجتهاد والتقليد و : حث الثالثبامل 

  .االجتهادتعريف  :املطلب األول                   
 .تعريف التقليد: املطلب الثاين                   
 .االتباعتعريف  :املطلب الثالث                   
 .االتباعو التقليد و  االجتهادبني  الفرق :املطلب الرابع                   
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    ترمجة ابن عبد الرب املالكي                      
  

  .امسه ونسبه:  املطلب األول
   .امسه: الفرع األول                   

  .نسبه: الفرع الثاين                   
  .مولده و نشأته: املطلب الثاين
  .مولده: رع األولالف                   

  .نشأته وطلبه للعلم: الفرع الثاين                   
  .إنتاجه العلمي :املطلب الثالث
  .تالميذه: الفرع األول                 

       .مصنفاته :الثاينالفرع                    
  .وفاته و ثناء العلماء عليه: املطلب الرابع

  .وفاته :لالفرع األو                   

  .ثناء العلماء عليه :الفرع الثاين                   
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  .ترمجة ابن عبد الرب املالكي: املبحث األول
  

  .امسه ونسبه: املطلب األول 

  .امسه: الفرع األول
هو أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري األندلسي القرطيب 

   )1(.املالكي

  .نسبه :ثاينالفرع ال
هذه النسبة إىل النمر بن قاسط  بفتح النون وكسر  ،النمري بفتح النون وامليم وبعدها راء  

   )2(.وهي قبيلة كبرية مشهورة ،امليم وإمنا تفتح امليم يف النسبة خاصة
و النمر بن قاسط هو ابن وهب بن أفض بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد   

وقد نزلت بطون ربيعة أول مـا نزلـوا    ،فهو من بين عدنان نسبه عريب صريح أصيل ،بن عدنان
   )3(.بإقليم وادي آش من بالد األندلس واشتهر هذا املكان بامسهم

  . واألندلسي نسبة إىل األندلس 
قال أبو علي احلسني بن أمحد بن حممد الغساين األندلسي  ،والقرطيب نسبة إىل بلده الذي نشأ فيه  
   )5(.من أهل قرطبة ،أبو عمر رمحه اهللا من النمر بن قاسط يف ربيعة :)4(يايناجل
  .واملالكي نسبة إىل مذهبه الفقهي الذي كان ينتسب إليه  

                                                 

    ،مؤسسة الرسالة بريوت ،حتقيق شعيب األرناؤوط و حممد نعيم العرقسوسي ،لدين الذهيبمشس ا ،سري أعالم النبالء  -1
 .153ص 18اجلزء  ،م1984هـ 1405 1ط 

  .71ص 7اجلزء ،دار صادر بريوت ،حتقيق إحسان عباس ،ابن خلكان ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان -2
 ،مكتبة الرياض احلديثة ،حتقيق حممد حممد أحيد ولد مديك املوريتاين ،ربابن عبد ال ،الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي -3

  .50ص 1اجلزء ،البطحاء
كان من جهابذة احلفاظ، قوي  ،هـ جبيان427ولد سنة: أبو علي احلسني بن أمحد بن حممد الغساين األندلسي اجلياين -4

سري أعالم (.تقييد املهمل ومتييز املشكل: من كتبه ،هـ498تويف سنة ،مقدما يف اآلداب والشعر والنسب ،بارع اللغة ،العربية
  ).151_19/148: النبالء

 ،دار مكتبة احلياة ،حتقيق أمحد بكري حممود ،القاضي عياض ،ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك -5
  .808ص 2اجلزء ،بريوت
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  .مولده ونشأته: املطلب الثاين

  .مولده: الفرع األول
 ،ائةولد ابن عبد الرب يوم اجلمعة خلمس بقني من شهر ربيع اآلخر سنة مثان و ستني و ثالمث  

   )1(.فاختلفت الروايات يف الشهر عنه.وقيل يف مجادى األوىل
والصحيح ما ذكرناه ملا رواه صاحبه أبو احلسن طاهر بن مفوز املعـافري  ( : )2(قال ابن خلكان 

مسعت أبا عمر ابن عبد الرب يقول ولدت يوم اجلمعة خلمس بقني من شهر : وهو الذي صلى عليه
   )3( . )ني وثالمثائةربيع اآلخر سنة مثان و ست

  .نشأته و طلبه للعلم :الفرع الثاين
فوالده أبو حممد كان مـن أهـل األدب    ،نشأ ابن عبد الرب يف بيت علم وفضل وصالح   

وكان قد تفقه  ،عاش مخسني سنة ،وكان فقيها عابدا متهجدا ،البارع والبالغة وله رسائل وشعر
   )4(.ؤرخر بن حزم املد بن مطرف وأيب عمعلى التجييب ومسع من أمح

إال  ،وابن عبد الرب حينئذ مل يتجاوز اثنا عشر سنة ،تويف والد ابن عبد الرب يف سنة مثانني وثالمثائة  
فتفرغ لطلب العلم بالرغم من  ،إنّ من توفيق اهللا البن عبد الرب أنه نشأ بقرطبة بلد العلم والعلماء

علم بعد التسعني وثالمثائة كما ذكر الذهيب أي أنه إذ أنه بدأ طلب ال ،تأخره يف بداية طلب العلم
  .جتاوز العشرين من عمره

مل :الغسـاين  قال أبو علي ،الزم ابن عبد الرب كبار العلماء يف زمانه واستفاد من علمهم وأدم  
ومل : مث قال أبـو علـي   ،يكن أحد ببلدنا يف احلديث مثل قاسم بن حممد وأمحد بن خالد اجلباب

  طلب وتقدم ولزم  ،وكان من النمر بن قاسط ،الرب بدوما وال متخلفا عنهما يكن ابن عبد

                                                 

  .154ص18اجلزء ،سري أعالم النبالء -1
ولد يف أربيل بالقرب من املوصل  ،و العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر بن خلكانأب: ابن خلكان -2

فواله امللك الظاهر بيربس  ،سافر إىل دمشق. وتوىل نيابة قضائها ،فأقام ا مدة ،على شاطئ دجلة الشرقي وانتقل إىل مصر
وويل  ،مث عزل عنه بعد مدة ،ورد إىل قضاء الشام ،سبع سنني فأقام. فعاد إىل مصر ،قضاء الشام وعزل بعد عشر سنني
اشتهر بكتابه وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ويعد من أشهر كتب التراجم ومن . التدريس يف كثري من مدارس دمشق

  .يتصل نسبه بالربامكة. هـ فدفن يف سفح جبل قاسيون681وتويف يف دمشق سنة ،أحسنها ضبطًا
  .71ص7اجلزء ،األعيان وفيات -3
  .154ص18اجلزء ،سري أعالم النبالء -4
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 ،وافنت بـه  ،ودأب يف طلب احلديث ،بن عبد امللك الفقيه ولزم أبا الوليد الفرضيأبا عمر أمحد 
   )1(.وبرع براعة فاق ا من تقدمه من رجال األندلس

 حتول إىل شرق األندلس وسكن دانيـة  فارق ابن عبد الرب قرطبة وجال يف غرب األندلس مدة مث
هـا  لكَوتوىل قضاء األشبونة و شنترين يف أيام م ،من بالدها و بلنسية و شاطبة يف أوقات خمتلفة

   )2(.املظفر بن األفطس
ذلك أن قرطبة كانت يومئذ  ،ولقد كان لنشأة ابن عبد الرب بقرطبة األثر الكبري يف تكوينه العلمي  

ومدينة العلم و احلضارة واجتمع فيها من العلماء ما مل جيتمع لغريهـا   ،دلسعاصمة اخلالفة باألن
  .وكان أهلها من أحرص الناس على العلم

من علمهم وأخالقهم  أخذكل هذا جعل ابن عبد الرب يلتقي بعدد كبري من العلماء ويالزمهم و ي  
أهل قرطبة حرص ابـن   عن علماء قرطبة ومن مل يكن من أخذألنه  ،الترحال دون عناء السفر و

  .عبد الرب على لقائه إذا زار قرطبة
سواء ممن تلقـى   ،وقد تتبع أحد الباحثني شيوخ ابن عبد الرب فتحصل لديه أكثر من مئة شيخ   

   )3(.عنهم العلم مشافهة أو مكاتبة
 ،عن أيب حممد عبد اهللا بن حممد بن عبد املؤمن  سنن  أيب داود بروايته عن ابـن داسـة   أخذف 

عن أيب بكـر   ،الناسخ و املنسوخ  أليب داودوحدثه ب ،مساعيل بن حممد الصفاروحدثه أيضا عن إ
ومسع من املعمر حممد بـن عبـد   ،نعم ،وناوله مسند  أمحد بن حنبل بروايته عن القطيعي ،النجاد

ـ   ،امللك ابن ضيفون أحاديث الزعفراين بسماعه من ابن األعرايب عنه ن وقرأ عليه تفسري حممـد ب
ابن وهب بروايتـه عـن    القاسم عبد الوارث بن سفيان موطأ وقرأ على أيب ،مسنجر يف جملدات
  .عنه ،وغريه ،عن سحنون ،عن ابن وضاح ،قاسم بن أصبغ

  
 

                                                 

  .156ص18اجلزء ،سري أعالم النبالء -1
  .67ص7اجلزء ،وفيات األعيان -2
دار العاصمة  ،عقيدة اإلمام ابن عبد الرب يف التوحيد و اإلميان ـ عرضا ودراسة ـ سليمان بن صاحل بن عبد العزيز الغصن -3

  .29ص ،م1996 1ط ،الرياض
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نةوقرأ عليه  مسند احلميدي  وأشياء؛ ومسع من أيب عمر أمحد بن حممد بن أمحد بن اجلسور املدو،  
ومسع من سعيد بن نصر ـ مـوىل    ،افظ تصنيف عبد اهللاومسع من خلف بن القاسم بن سهل احل

عنـه؛   ،عن القصـار  ،يرويها عن قاسم بن أصبغ ،الناصر لدين اهللا ـ  املوطأ  و أحاديث وكيع 
و مسع من احلسني بن  ،بن عبد احلكم ،ومسع يف سنة تسعني وثالث مئة كتاب املشكل  البن قتيبة

وقـرأ   ،عبد اهللا بن خالد الوهراين موطأ  ابن القاسم وقرأ على عبد الرمحان بن ،يعقوب البجاين
ومسع من  ،وقرأ على احلافظ أيب الوليد بن الفرضي  مسند  مالك ،على أيب عمر الطلمنكي أشياء

وأيب املطرف عبد الرمحـان بـن    ،وحممد بن رشيق املُكتب ،حيي بن عبد الرمحان بن وجه اجلنة
 ،وأيب عمر أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن البـاجي  ،رسانوأمحد بن الفتح بن ال ،مروان القنازعي

 ،و عبد اهللا بن حممد بن أسد اجلهين ،وأمحد بن القاسم التاهريت ،وأيب عمر أمحد بن عبد املكوي
         )1(.وعدة ،وحممد بن خليفة اإلمام ،وأيب حفص عمر بن حسني بن نابل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  .155 ،154ص 18اجلزء ،سري أعالم النبالء -1
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  . إنتاجه العلمي: املطلب الثالث

   .تالميذه :الفرع األول
وأصبح مقصد كل طالب علم يف  ،لقد ذاع صيت ابن عبد الرب وسارت بذكره الركبان         

ق فتكاثر عليه الطلبة ومجع وصنف و وثّ ،ذلك ألنه أدرك الكبار وطال عمره وعال سنده ،زمانه
1(.لمه علماء الزمانف وسارت بتصانيفه الركبان وخضع لعوضع(   

 و وأب ،بن أيب قحافة أبو حممدو ،بن دهلاث الدالئي سالعباو وأب ،بن حزم أبو حممدث عنه فحد
وأبو حبر سفيان بن  ،حلافظ أبو عبد اهللا احلميديوا ،حلافظ أبو علي الغساينوا ،بن مفوز احلسني
وسى وأبو عمران م ،لقاسم جناحوأبو داود سليمان بن أيب ا ،مد بن فتوح األنصاريوحم ،العاص

   )2(.طائفة سواهمو ،بن أيب تليد
  .مصنفاته: الفرع الثاين

 إنك لو قرأت لـه  حىت ،لقد كان ابن عبد الرب من املكثرين من التصنيف املتفننني فيه          
ده إذ أننا جن ،ع هذا من العلماء املوسوعينيم وهو ،كأنه ال حيسن إال ذلك الفنفكتاب يف فن ما 

  .اخل…ألنسابواألصول والتاريخ واألدب وعلوم القرآن واصنف يف الفقه واحلديث 
ومن نظر يف مصنفاته بان له مرتلته من سعة العلـم وقـوة الفهـم وسـيالن     (: )3(قال الذهيب

  )4(.)الذهن
   )5( .)ونفع اهللا به ،يف التأليف معانا عليه اوكان موفق(: وقال ابن خلكان

 
 
 

                                                 

  .154ص18سري أعالم النبالء، اجلزء -1
  .157ص18سري أعالم النبالء، اجلزء -2
 اإلمام املقرئ الدمشقي، مث األصل، التركماين قَايماز، بن عثمان بن أمحد بن حممد هللا دأبو عب الدين مشس: الذهيب -3

 كثرية هـ، و تصانيفه748هـ  بدمشق، تويف سنة673اإلسالم، ولد سنة ومؤرخ احلفَّاظ، وخامتة العصر حمدث احلافظ،
  .احلفاظ النبالء، وطبقات أعالم سري اإلسالم، تاريخ: منها املائة، من تقرب

  .157ص18، اجلزءأعالم النبالء سري 4-
  .67ص7، اجلزءوفيات األعيان 5-
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 ،متعددة كثرية هوكتب ،واسع العلم ،و باجلملة فالرجل جليل القدر(: )1(يسلفوقال أبو طاهر ال
  :وقد قلت فيها حلسنها وكثرة فوائدها

  رـبـال ر بعدـومغربا يف البح **يا من يسافر يف احلديث مشرقا               
   )2( .)بالغرب حافظها ابن عبد الرب        **ما أن يرى أبدا لكتب صاغها              

  :مرتبة على الفنون وفيما يلي سرد لبعض كتبه
  :علوم القرآن

  .البيان عن تالوة القرآن 
  . واحلجة لكل منهما عمرو بن العال يبوأيف قراءة نافع  االكتفاء

  .املدخل إىل علم القراءات بالتجويد
  .التجويد اختصار

  :احلديث وعلومه
  .التقصي حلديث املوطأ وشيوخ مالك

  .ثبات خرب الواحدالشواهد يف إ
  .األجوبة املوعبة يف املسائل املستغربة يف كتاب البخاري

  .جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي يف روايته ومحله
الزيادات يف ذكر ما مل يذكر يف املوطأ من رواية حيي بن حيي من حديث النيب ورواه غـريه  

   .يف املوطأ
  .يف طرق حديث عمار االستظهار

  .ب التحريركتا اختصار    
 .كتاب التمييز ملسلم اختصار

 .واضح السنن
                                                 

العالمة احملدث  اإلمام أبو طاهر أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن إبراهيم االصبهاين اجلرواين :أبو طاهر السلفي 1-
، البلدية ربعنياأل :هـ باإلسكندرية، من كتبه576هـ،  تويف سنة475، ولد سنة شرف املعمرين اإلسالمشيخ  ،املفيت
  ).39_21/5:سري أعالم النبالء(.وغريها قدمة معامل السننوم
اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار فيما تضمنه املوطأ من معاين الرأي واآلثار وشرح ذلك كله باإلجياز  االستذكار 2-

  .  43ص 1، اجلزءم1993 1واالختصار، ابن عبد الرب، حتقيق عبد املعطي أمني قلعجي، دار قتيبة دمشق  بريوت، ط
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  .التغطا حبديث املوطأ    
  .عوايل ابن عبد الرب يف احلديث    
  .ملعضلواملنقطع واوصل ما يف املوطأ من املرسل     
  .منظومة يف السنة    
  .مسند ابن عبد الرب    

  :لفقهوااحلديث 
  . نيدالتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسا

اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ من معاين الرأي  االستذكار
  .واآلثار وشرح ذلك كله باالختصار

  .اإلنصاف فيما بني علماء املسلمني يف قراءة بسم اهللا الرمحان الرحيم من اخلالف
  :صولهأوالفقه 

  .الكايف يف فروع املالكية
  .أصحابهاختالف قول مالك و

  .جوائز السلطان
 .أحكام املنافقني

 .الختالفوااإلشراف على ما يف أصول فرائض املواريث من االجتماع  

  .أصول الفقه
  :علم الرجال

 .االستيعاب يف معرفة األصحاب

 .االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء

 .االستغناء يف أمساء املشهورين من محلة العلم بالكىن

  :التاريخ
  .أخبار أئمة مصر

  .نباه على قبائل الرواة عن النيبإلا
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  .أخبار القاضي منذر بن سعيد البلوطي
  .الدرر يف اختصار املغازي والسري

  .ألمم يف معرفة أنساب العرب والعجم وأول من تكلم بالعربية من األممواالقصد 
 .أعالم النبوة

  .تاريخ شيوخ ابن عبد الرب
  .بد الرب ومجع رواياته عن شيوخهتواليف الفقيه احلافظ ابن ع

  .كتاب يف أخبار القضاة    
  .فهرسة الشيخ الفقيه احلافظ ابن عبد الرب    
  .كرمة الرببريالذب عن ع    
  .حمن العلماء    

  .املغازي
  .اختصار تاريخ أمحد بن سعيد بن حزم الصديف

 : اآلداب

 .هلاجسواجة االس وأنس االس و شحذ الذهن 

  .ألمثال وابال مبا يف شعر أيب العتاهية من احلكم االهت
  .ألبيات النادرةوااألمثال السائرة 

 .رسالة يف أدب االسة ومحد اللسان

  .خمتارات من الشعر والنثر
  .نزهة املستمعني وروضة اخلائفني

  .نازل القمرم ورسالة يف األنواء أ    
   )1( .اء واحلكماءلعقالء وما جاء يف أوصافهم عن العلمواالعقل     

  
  
  
 

                                                 

            .بتصرف 44ص، 1، اجلزءاالستذكار 1-
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  .وفاته وثناء العلماء عليه: املطلب الرابع

  .وفاته :الفرع األول
خر سنة ثالث تويف اإلمام ابن عبد الرب رمحه اهللا تعاىل بشاطبة ليلة اجلمعة سلخ ربيع اآل         

معة مات أبو عمر ليلة اجل(: نقل ذلك الذهيب عن أيب داود املقرئ قال حيث ،وستني وأربع مئة
واستكمل مخسا وتسعني سنة ومخسة أيام رمحه   ،سلخ ربيع اآلخر سنة ثالث وستني وأربع مئة

  . )اهللا
وفيها ـ أي يف نفس السنة ـ مـات حـافظ      ،كان حافظ املغرب يف زمانه(: مث قال الذهيب

   )1( .)املشرق أبو بكر اخلطيب
  .ثناء العلماء عليه :الثاينالفرع 
واحد لنمري إمام عصره ويوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب ا(: )2(بشكوال قال فيه ابن           

وكان مع تقدمه يف علم األثر وبصره  ،وكان موفقا يف التأليف معانا عليه ونفع اهللا به.....دهره
مسعت : بالفقه ومعاين احلديث له بسطة كبرية يف علم النسب؛ قال القاضي أبو علي بن سكرة

وقال  ،مل يكن باألندلس مثل أيب عمر بن عبد الرب يف احلديث: يقول)3(باجيالقاضي أبا الوليد ال
   ؛الباجي أيضا أبو عمر أحفظ أهل املغرب

  
  

                                                 

  .159، ص18، اجلزءسري أعالم النبالء 1-
 األنصاري،امللك بن مسعود بن موسى بن بشكوال بن يوسف بن داحة  القاسم خلف بن عبد أبو:ابن بشكوال 2-

 ألخبارتارخييا ذاكرا  إخبارياحافظا حافال ان ك هـ بقرطبة،494األندلس، ولد سنة صاحب تاريخ  ،القرطيب األندلسي
سري أعالم . (وألف مخسني تأليفا يف أنواع العلم أجلها كتاب الصلةهـ، 578األندلس، تويف سنة

  ).143_21/139:النبالء
 ، ولدالذهيب ،الباجي ،القرطيب األندلسي، ،سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجييب الوليد أبو:الباجي 3-
سافر إىل املشرق لطلب العلم ثالث عشر سنة . القاضي ،ذوالفنون ،احلافظ ،العالمة اإلمام هـ ببطليوس، وهو403سنة

وكتاب هـ باملرية، من كتبه املنتقى يف شرح املوطأ، 474، تويف سنةحصله مع الفقر والتقنع باليسريفعاد بعلم غزير 
  ).545_18/535:سري أعالم النبالء.(األصولأحكام وكتاب إحكام الفصول يف  ،يف أصول الفقه اإلشارة
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   )1()ال أعلم يف الكالم على فقه احلديث مثله فكيف أحسن منه؟: هبن حزم في أبو حممدقال 
فإنه ممن ..... تباع  واصاحب سنة  ،بحراعالمة مت ،كان إماما دينا ثقة متقنا(: قال فيه الذهيب

ومن نظر يف مصنفاته بان له مرتلته من سعة العلم وقوة الفهم وسيالن  ،بلغ رتبة األئمة اتهدين
 .)الذهن

بل قفـا آثـار    ،مل يدخل يف علم الكالم ،وكان يف أصول الديانة على مذهب السلف(: قال
  .)مشاخيه رمحهم اهللا
وبعلوم احلـديث   ،عامل بالقراءات و باخلالف ،أبو عمر فقيه حافظ مكثر(: )2(قال فيه احلميدي

   )3( .)قدمي السماع ،لرجالوا
أبو عمر يوسف ابن عبد اهللا بن عبد الرب إمـام  (: يف مطمح األنفس)4(قال فيه الفتح بن خاقان
وفرق  ،ندز املرسل من املسيوم ،لسندواح املنت صح ،به معاملها إلتاحتاألندلس وعاملها الذي 

 ،الضعفاء منهم والثقاةحصر الرواة وأحصى  ،وكسا امللة منه نور ساطع ،ملنقطعوابني املوصول 
إلتقـان  وا ،لتوقيفوامع التنبيه  ،وجدد منه ما كان كالكهف والرقيم ،جد يف تصحيح السقيم

 ،تـاج له فنون هي للشريعة رتاج ويف مفرق امللة  ،و شرح املقفل واستدرك املغفل ،لتثقيفوا
له من الصفات  ،تدحض حجته والأما أدبه فال تعرب جلته  ،ألنفس على تفضيله متفقةواكان ثقة 

   )5( .)ملزايا ما جيعله أحد األئمة األعالموا
  

                                                 

، أيب القاسم خلف بن عبد امللك املعروف وأدبائهمكتاب الصلة يف تاريخ أئمة األندلس وعلمائهم وحمدثيهم و فقهائهم  1-
  .640ص، 2اجلزء م1994 2بابن بشكوال، حتقيق السيد عزت العطار احلسيين، مكتبة اخلاجني القاهرة ط

امليورقي الفقيه  األندلسيزدي احلميدي أبو عبد اهللا حممد بن أيب نصر فتوح بن عبد اهللا بن فتوح بن محيد األ :احلميدي 2-
متحققا ، كان إماما حافظا حمدثا )مايوركا(هـ كما قال مبيورقة 420، ولد قبل سنة صاحب ابن حزم وتلميذه ،الظاهري

، والعربية والترسل األدبمتبحرا يف علم  قة الكتاب والسنةعلى مذهب أصحاب احلديث مبواف واألصولبعلم التحقيق 
لذهب اإلسالم وامجل تاريخ : هـ صلى عليه أبو بكر الشاشي، من كتبه488ارحتل إىل املشرق لطلب العلم، تويف سنة

  ).127_19/120:سري أعالم النبالء.(املسبوك يف وعظ امللوك
  .بتصرف 158ص، 18اجلزء سري أعالم النبالء، 3-
، استوزره املتوكل بليغ مفوه ذو سؤدد لمسترسشاعر األكمل الكبري الوزير  األمري التركي أبو حممد :الفتح بن خاقان 4-

سري أعالم . (وفوضه إمرة الشام، وله أخبار يف الكرم والظرف واألدب وكان أحد األذكياء، قتل مع املتوكل 
  ).83_12/82:النبالء

   .53ص، 1اجلزء ابن عبد الرب، لكايف،ا 5-
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    .حزم الظاهريترمجة ابن                         

    

  .امسه ونسبه:  املطلب األول
   .امسه: الفرع األول                   

  .نسبه: الفرع الثاين                   
  .مولده و نشأته: املطلب الثاين
  .مولده: الفرع األول                   

  .نشأته وطلبه للعلم: الفرع الثاين                   
  .إنتاجه العلمي :املطلب الثالث
  .تالميذه: الفرع األول                 

       .مصنفاته :الثاينالفرع                    

  .وفاته و ثناء العلماء عليه: املطلب الرابع
  .وفاته :الفرع األول                   

  .ثناء العلماء عليه :الفرع الثاين                   
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  .الظاهري ابن حزمترمجة : يناملبحث الثا

  .امسه ونسبه: املطلب األول

  .امسه :ولالفرع األ
  . علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاهري األندلسي أبو حممد وه 

  .نسبه :الفرع الثاين
يعود نسبه إىل غالب بن صاحل بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد موىل يزيد بن أيب    

 ،و جده يزيد أول من أسلم من أجداده ،سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس األموي
     )1( .وجده خلف أول من دخل األندلس من آبائه ،فارسوأصله من 

  .مولده ونشأته: املطلب الثاين

  .مولده :الفرع األول 
مس سلخ شهر رمضان أربع ومثـانني  ولد ابن حزم بقرطبة يوم األربعاء قبل طلوع الش   
نه أنه كتب صاعد بن أمحد ع مالقاسو أبوقد نقل ذلك اإلمام  ،يف اجلانب الشرقي منها ةثالمثائو

ولدت بقرطبة يف اجلانب الشرقي من ربظ منية املغرية قبل طلـوع  ( :إليه ابن حزم خبطه ما يلي
 والشمس وبعد سالم اإلمام من صالة الصبح ليلة األربعاء آخر يوم من شهر رمضان املعظم وه

    )2( .)بطالع العقرب ةوثالمثائليوم السابع من نوفمرب سنة أربع ومثانني ا

  .نشأته و طلبه للعلم :الثاينالفرع 
منذ جده األعلى يزيد بـن أىب  كان ابن حزم قد خرج من وسط أسرة عرفت اإلسالم 

 ،باألنـدلس  الكبرية لعائالتاوقد بدأت هذه األسرة حتتل مكاا الرفيع كواحدة من  ؛نسفيا
  .حاجب اخلليفة األموي هشام املؤيد ،حيث كان والده وزيرا للمنصور بن أيب عامر

فقد قام أبوه بإحاطته جبواري  ،يف نشأة ابن حزم وتربيته وتوجيهه اكبري القد كان هلذه البيئة تأثري
 :حيث قال يف كتابه طوق احلمامة ذلك قد ذكر و ،قراءة والكتابة وأشعار العربالقصر يعلمنه ال

)لقد شاهدت النساء وعلمت من أسرارهن ما ال يكاد يعلمه غريي ألين ررهن يـت يف حجـو  ب
                                                 

  .225ص ،3، اجلزءوفيات األعيان -1
  .396ص ،2 ء، اجلزالصلة كتاب 2-
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نا يف حد الشباب وحني تقبل أووال جالست الرجال إال  ،ومل أعرف غريهن ،ونشأت بني أيديهن
   )1(.)علمنين القرآن وروينين كثريا من األشعار ودربنين يف اخلط وهن ،وجهي

ألدب فاختار له أناس مـن ذوي  واوملا بدأ ابن حزم يعقل  قام والده بإرساله إىل حلق العلم   
فلما ملكت نفسـي  (: ويف ذلك يقول ،لسلوك املرضي ليكونوا له أسوة وقدوةوال لعمواالعلم 

وعقلت صحبت أبا علي احلسني بن علي الفاسي يف جملس أيب القاسم عبد الرمحان بن أيب يزيد 
األزدي شيخنا وأستاذي رمحه اهللا وكان أبو علي املذكور عاقال عاملا عـامال ممـن تقـدم يف    

ا رأيت مثله مجلة علما وم.....لآلخرة  االجتهادويف الزهد يف الدنيا لنسك الصحيح واالصالح 
   )2( .)وعلمت موقع اإلساءة وقبح املعصية ،فنفعين اهللا به كثريا ،ورعاال ودينا وو عم

وبعدها دخلـت األنـدلس يف مرحلـة     ،لقد كانت هذه هي الفترة الذهبية يف حياة ابن حزم 
آنذاك قد بلغ اخلامسة عشر من عمره حني ثار الرببر على وكان ابن حزم  ،لفنتوااالضطرابات 

وانتقل أبـوه إىل   ،وانتهى بذلك أمر الدولة العامرية ـه 399عبد الرمحان الناصر وقتلوه سنة 
مث انتقل أيب من دورنـا احملدثـة   ( :دورهم القدمية يف اجلانب الغريب من قرطبة ويف ذلك يقول

زاهرة إىل دورنا القدمية يف اجلانب الغريب من قرطبة ببالط باجلانب الشرقي من قرطبة يف ربض ال
وذلـك   ،وانتقلت أنا بانتقاله ،مغيث يف اليوم الثالث من قيام أمري املؤمنني حممد املهدي باخلالفة

    )3( .)يف مجادى اآلخرة سنة تسع وتسعني و ثالمثئة

ندها توالت النكبات على آل وع ،وويل هشام بن احلكم بعده ،مث مل تلبث فترة حىت قتل املهدي
 403مث زوجته عـام   ،ـه 402مث حلقه أبوه عام  ،ـه 401حيث تويف أخوه عام  ،حزم
مث بعدها أجلي من قرطبة فسكن املرية فاعتقل ا مث أطلق سراحه فركب البحر قاصـدا   ،ـه

ـ  أبو حممدبلنسية عند ظهور أمري املؤمنني املرتضي عبد الرمحان بن حممد ليصبح  مث  ؛را لـه وزي
وعندما بويـع صـديقه    ،ـه 409أسقط حكم املرتضى وأسر ابن حزم مث أطلق سراحه سنة 

مث توىل  ،أصبح وزيرا له ولكن خالفته مل تتعد الشهرين ـه 414املستظهر باهللا بن هشام سنة 
لسياسة وتنقل بـني بلـدان   واوبعدها اعتزل ابن حزم املناصب  ،بعدها الوزارة أيام املعتد باهللا

                                                 

 ق سعيد، مكتبة دار احلياة بريوت،طوق احلمامة يف األلفة واآلالف، ابن حزم األندلسي، حتقيق فارو -1

  .140م،ص1975ط
 .275طوق احلمامة، ص  -2

  .250طوق احلمامة، ص  -3
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أبا الوليـد  ويف ميورقة ظهر له  رجل يدعى حممد بن سعيد امليورقي الذي ألب عليه  ،األندلس
فاضـطر إىل الـذهاب إىل    ،علماء املالكية حىت أجلي من ميورقة بعد مناظرات كثريةالباجي و

  )1( .إشبلية

قـراراً   فأصدر ،اشبيلية أمري بن عباد املعتضد أن يؤلبوا عليه كذلكأعداء ابن حزم   ستطاعوا 
ليشـم مـن    مواله وحرق كتبه، وفرض عليه أالّ يغادر بلدة أجداده منتدم دوره ومصادرة أ

وهنـاك   ،بالعقوبة كما توعد من يدخل إليه ،ال يفيت أحدا مبذهب مالك أو غريهوأ ،ناحية لبلة
  :حرِّقت مؤلفاته دا ذلك بكتبه تأمل كثرياً فقال وقوملا فعلو ،ـه 456تويف سنة 

   صــدري يف وتضمنه القرطاس بل ه      **  الذيفإن حترقوا القرطاس ال حترقوا 
  ريـــويرتل إن أنزل ويدفن يف قبـ **     يسري معي حيث استقلت ركائيب    

  وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري **           كاغد دعوين من إحراق رق و
  رـــفكم دون ما تبغون هللا من ست   **         دءةيف املكاتــب ب اوإال فعودو

   )2( .ــرــأكفهم القرآن يف مدن الثغـ      ** و كذاك النصارى حيرقون إذا علت 
ومع العناية الفائقة اليت  ،قد حرص ابن حزم على مالقاة العلماء يف بلده قرطبةف أما عن شيوخه

الذين أخـذ   يد والده واجلواري يف القصر كون له عددا كبريا من الشيوخ تلقاها يف صباه على
األمر الذي جعل معارف ابن حزم متنوعة مع رصيد علمي  ،شافهةم ولعلم إما مباشرة أعنهم ا
  .كل هذا جعل منه شخصية بارزة يف تاريخ الفقه اإلسالمي ،حس مرهفوهائل 

صـاحب   ،حيي بن مسعود بن وجه اجلنـة : فقد مسع يف سنة أربع مئة وبعدها من طائفة منهم 
ويونس بن عبد  ،من أيب عمر أمحد بن حممد بن اجلسورو ،على شيخ عندههو أف ،قاسم بن أصبغ

وعبد الرمحان بن  ،وعبد اهللا بن ربيع التميمي ،وحممد بن سعيد بن نبات ،هللا بن مغيث القاضيا
وعبد اهللا  ،وأيب عمر أمحد بن حممد الطلمنكي ،وعبد اهللا بن حممد بن عثمان ،عبد اهللا بن خالد

 ،يرتل إىل أن يروي عن ابن عبد الربو ،حممد بن أصبغ وأمحد بن قاسم بن ،بن يوسف بن نامي

                                                 

لس، أيب حممد احلميدي، حتقيق روحية عبد الرمحان السويفي، دار الكتب العلمية جذوة املقتبس يف ذكر والة األند -1
  .111ص  1اجلزء  ،ـه1417 1بريوت، ط

 .205ص 18سري أعالم النبالء، اجلزء  -2
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مله عن ابن ربيـع  وأجود ما عنده من الكتب سنن النسائي حي ،وأمحد بن عمر بن أنس العذري
   )1( .عنه عن ابن األمحر
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  .إنتاجه العلمي: ثالثاملطلب ال

  .تالميذه :الفرع األول
وذلك راجع إىل  ،لفقهاءوااته مضطهدا من األمراء حي يف مرحلة من لقد عاش ابن حزم

والبعض منها أرجعه كثري من العلماء إىل ابن حزم نفسه ومـا   ،خرى مذهبيةأوعوامل سياسية 
ومل يتأدب مع األئمـة   ،وبسط لسانه وقلمه(: حىت قال فيه الذهيب ،متيز به من حدة يف اخلطاب

   )1( .)ن جزاؤه من جنس عملهفكا ،عو سب وجد ،ج العبارةبل فج ،يف اخلطاب

أو ،ما عدا صغار الطلبة الذين ال يلحقهم فيه لومة الئـم  ،كل هذا جعل طلبة العلم ينفرون منه
وأبـو عبـد اهللا    ،وممن حدث عنه ابنه أبو رافع من آثر أخذ العلم على النظر لألمور األخرى،

و أبوى عنه مروياته باإلجازة وآخر من ر ،وطائفة ،ووالد القاضي أيب بكر بن العريب ،احلميدي
   )2( .شريح بن حممد احلسني

  .مصنفاته: الفرع الثاين
وقد أخرب ولده أبو رافع الفضل أنه اجتمع  ،كثرة التصنيفرف ابن حزم بشغفه بالتأليف ولقد ع

وقد حاول  ،تشتمل على قريب من مثانني ألف ورقة ،ربعمئة جملدأ وعنده خبط أبيه من تأليفه حن
الدكتور  وقد عد ،دارسي حياة ابن حزم إحصاء ما توصلوا إليه من مؤلفات ابن حزم كثري من

  :وفيما يلي سرد ألهم كتبه ،إحسان عباس ما يزيد على الثمانني كتابا
  .تفسري قوله تعاىل حىت إذا استيأس الرسل و ظنوا أم قد كذبوا

  .تنوير املقياس من تفسري ابن عباس
  .شك مما أنزل إليك رسالة يف آية فإن كنت يف

  .القراءات املشهورة يف األمصار اآلتية جميء التواتر
توىف ابن حزم ومل يتمه حيث توقـف   ،إثىن عشرة جزءا ،احمللى باآلثار شرح الى باالختصار

  . طبع عدة مرات ،وأمته ابنه الفضل من كتاب أبيه اإليصال 2023عند املسألة رقم
  . ية أجزاء يف جملدين طبع عدة مراتمثان ،اإلحكام يف أصول األحكام

  .تصر لإلحكام طبع أكثر من مرةخم ووه ،النبذة الكافية يف أحكام أصول الدين
  . طبع أكثر من مرة ،مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات

                                                 

 .186ص 18سري أعالم النبالء، اجلزء  -1
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  . مطبوع بتحقيق حممد سعيد البدري ،إبطال القياس والرأي والتقليد
نشرها سـعيد األفغـاين    ،اس والرأي واالستحسان والتقليد والتعليلرسالة ملخص إبطال القي

  . بدمشق
  . حجة الوداع طبع أكثر من مرة

  . رسالتان أجاب فيهما عن رسالتني سئل فيهما سؤال التعنيف
رسالة التوقيف على شارع النجاة وهده الرسائل الـثالث   ،بعدرسالة يف الرد على اهلاتف من 

  . بصنفها بعد كتاب التقري
  . م1034/هـ426صنفها بعد سنة ،رسالة التلخيص لوجوه التخليص
  .  م1048/هـ440صنفها بعد سنة،رسالة البيان عن حقيقة اإلميان

 ،صنفها بعد كتاب الفصل. القيامة رسالة يف حكم من قال إن أرواح أهل الشقاء معذبة إىل يوم
كمـا   ،230-73ابن حزم ص وهذه الرسائل نشرها إحسان عباس باجلزء الثالث من رسائل

  . القاهرة ،دار العروبة ، الرد على ابن النغريلة اليهوديأحلقها برسالة ابن حزم يف
زء الرابع من رسائل نشرها إحسان عباس باجل ،اظ جترى بني املتكلمني يف األصولرسالة يف ألف
  .409ابن حزم ص

-430حـزم اجلـزء األول ص  نشرت برسائل ابن ،م حمظورهو أرسالة يف الغناء امللهى أمباح 
439 .  

  . نشرا دار احلرمني بالقاهرة ،نبذة يف البيوع
  . 360-359لرابع من رسائل ابن حزم صنشرت باجلزء ا ،رسالة يف أمل املوت وإبطاله

  . وقد ضاع نصها العريب ،م1911سبانية ونشرت بغرناطة سنةترمجت لأل ،رسالة نكت اإلسالم
  .عمل عليه كتاب احمللى ملنت الذي ا وكتاب الى وه

جزأين وتوجد نسخة  ،اإلعراب عن احلرية وااللتباس املوجودين يف مذاهب أهل الرأي والقياس
  . لرمحن بن عقيل الظاهري بالرياضا مصورة منه لدى أىب عبد

كتاب اإليصال يف شرح اخلصال اجلامعة جلمل شرائع اإلسالم يف الواجب واحلـالل واحلـرام   
يقع يف أربعني جملدا يف مخسة عشر ألف ورقة ويوجد جزء من هذا الكتـاب   والسنة واإلمجاع

  . عند أىب تراب الظاهري جبدة وباقي الكتاب يف حكم املفقود
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و رسالة األصول ومها خمطوطتان مبكتبة جسترجىن بـدبلن   ،الرسالة تقع يف ستة وثالثني ورقة
  . ايرلندا

  . يوجد عند أىب تراب الظاهري ،باجي من مناظرةكتاب يف ما جرى بني ابن حزم وأىب الوليد ال
  ). 171-168(2704خمطوطة مبخطوطة شهيد على رقم ،رسالة يف مسألة الكلب

 ملكـن  ذكر حممد إبراهيم الكتاين أنه مطبـوع ول  ،كتاب عدد ما لكل صاحب يف مسند بقي
  . يذكر دار النشر وال مكاا

االقتصار على أصحها واجتالب أكمل ألفاظها اجلامع يف صحيح األحاديث باختصار األسانيد و
  .وأصح معانيها

  . ترتيب سؤاالت الدارمي البن معني
  . بيان غلط عثمان بن سعيد األعور يف املسند واملرسل

  . ترتيب مسند بقى بن خملد
  .تراجم أبواب صحيح البخاري

م وانتهى منـه  1027ـ ه418بدأ يف تصنيفه بقرطبة سنة ،لنحلواألهواء واالفصل يف امللل 
  .طبع عدة مرات ،م1048 هـ440ورقة سنةيرة ميجبز

  .ذكر الكناىن أنه مطبوع. كتاب يف اجلدل 
النصائح املنجية من الفضائح املخزية والقبائح املردية من أقوال أهل البدع من الفـرق األربـع   

  .املعتزلة واملرجئة واخلوارج والشيعة
  . وهى مضمنه بكتاب الفصل أكثر من مرة األفغايننشرها سعيد  ،رسالة املفاضلة بني الصحابة

دار النهضـة   ،العراقيم مطبوع بتحقيق عاطف 1029 هـ420صنفه سنة ،األصول والفروع
  . بالقاهرة

  . م طبع عدة مرات1029 هـ420مداواة النفوس صنفه قبل عاماألخالق والسري يف 
ـ 420سـنة  فه قبلصن ،التقريب حلد املنطق واملدخل إليه باأللفاظ العامية واألمثلة الفقهية  هـ

  .م1029
  .رسالة يف مراتب العلوم صنفها بعد الفصل

  .الرابعالرد على الكندي الفيلسوف نشرت هي واليت قبلها برسائل ابن حزم اجلزء 
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م نشرت برسائل ابن 1059/هـ451رسالة يف الرد على ابن النغريلة اليهودي صنفها بعد سنة
  . حزم اجلزء الثالث

م 1051 هـ443صنفها حوايل سنة ،ن اعتقادهفيما يلزم اإلنسا رسالة الدرة يف حتقيق الكالم
وقد حصلت مكتبة اخلاجني بالقاهرة على نسخة مصـورة   ،نشرت مبكتبة التراث مبكة املكرمة

  . منها ونشرا
  . علم الكالم على مذهب أهل السنة واجلماعة مطبوع بالقاهرة

  .م1979رياض سنةنشرها النادي األديب بال ،مسألة هل السواد لون أم ال
  . توجد مبكتبة بودليان باجنلترا ،الرسالة الباهرة يف الرد على أهل األقوال الفاسدة

  . نشرت برسائل ابن حزم اجلزء األول ،رسالة يف معرفة النفس بغريها وجهلها بذاا
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  .وفاته وثناء العلماء عليه :رابعاملطلب ال 

  . وفاته :الفرع األول
 ونقلت من خط ابنه أيب رافع أن أباه تويف عشية يوم األحد لليلـتني بقيتـا مـن    (: اعدقال ص

سبعني سنة وعشرة أشهر وتسـعة  فكان عمره أحدى و ،ةوأربعمائشعبان سنة ست ومخسني 
   )1(.)وعشرين يوما

لورع الذين مجعوا بني كثرة الرواية وا ،فرمحه اهللا رمحة واسعة فلقد كان حبق أحد األئمة األعالم
  .لذكاء الفارطوايف دين اهللا 

  .ثناء العلماء عليه :الفرع الثاين
بن حزم أمجع أهل األنـدلس قاطبـة    أبو حممدكان (: صاعد بن أمحد مالقاسو أبقال القاضي 

 ،وفور حظه من البالغـة والشـعر  و ،وسعهم معرفة مع توسعه يف علم اللسانأولعلوم اإلسالم 
  .)واملعرفة بالسري واألخبار

مستنبطا لألحكـام مـن    ،فقههكان حافظا عاملا بعلوم احلديث و(: ال أبو عبد اهللا احلميديوق
زاهدا يف الدنيا بعد الرياسة اليت كانت لـه   ،عامال بعلمه ،نا يف علوم مجةمتفن ،لسنةواالكتاب 

بـه   تواليف كثرية يف كل ما حتققمتواضعا ذا فضائل مجة و ،وألبيه قبله يف الوزارة وتدبري امللك
وما رأينا مثله فيما اجتمع له من الذكاء وسرعة احلفظ وكرم النفس والتدين وكان ...من العلوم

لشعر نفس واسع وباع طويل وما رأيت من يقول الشعر على البديهـة أسـرع   واله يف األدب 
   )2(.)منه

األندلسي يدل  بن حزم أبو حممدوجدت يف أمساء اهللا تعاىل كتابا ألفه (: )3(قال أبو حامد الغزايل
   )4(.)على عظيم حفظه وسيالن ذهن

                                                 

 .396ص 2اجلزء  كتاب الصلة، -1

 .395ص 2اجلزء  كتاب الصلة، -2

هـ، ورحل إىل بلدان عدة، وتوىل التدريس يف 450حممد بن حممد بن حممد ولد خبراسان سنة: أبو حامد الغزايل -3
. ههـ مبسقط رأس505تويف سنة. إحياء علوم الدين، املنخول من علم األصول: مدارس عديدة، له مؤلفات عديدة منها

 ).183_101/ 4: طبقات الشافعية(

 .187ص 18سري أعالم النبالء، اجلزء  -4
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اج خيـرج  اء ثجومأما حمفوظه فبحر عجاج (: قال اليسع بن حزم الغافقي وذكر أبا حممد فقال
 ،لقد حفظ علوم املسلمني ،وينبت بثجاجه ألفاف النعم يف رياض اهلمم ،من حبره مرجان احلكم

  )1( .)وأرىب على كل أهل دين

ورزق ذكاء  ،نشأ يف تنعم ورفاهية...لفنون واملعارفوااإلمام األوحد البحر ذ(: قال فيه الذهيب
عـدمي   ،متبحرا يف النقل ،فإنه رأس يف علوم اإلسالم....اال وكتبا نفيسة كثريةمفرط وذهنا سي

  .)وفرط ظاهرية يف الفروع ال األصول ،على يبس فيه ،النظري
وإن كنت ال أوافقه يف كثري مما  ،ومعرفته به ،احلديث يل أنا ميل إىل أيب حممد حملبته يفو(:مث قال 

 ،وأقطع خبطئه يف غري ما مسـألة  ،لفروعواملسائل البشعة يف األصول والعلل وايقوله يف الرجال 
وأخضع لفرط ذكائه وسعة  ،للمسلمنيضلله وأرجو له العفو واملساحمة وال أو ،ولكن ال أكفره

   )2( .)علومه
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  .والفروق بينها االتباعتعريفات موجزة لالجتهاد والتقليد و       
  

  .االجتهادتعريف   :املطلب األول
  .لالجتهاد التعريف اللغوي :الفرع األول                 

  .االصطالحي لالجتهادالتعريف   :الفرع الثاين                       
 

  .تعريف التقليد   :املطلب الثاين
  .التعريف اللغوي للتقليد :الفرع األول                 

  . التعريف االصطالحي للتقليد  :الفرع الثاين                       
 

  .االتباعتعريف  :املطلب الثالث
  .لإلتباع التعريف اللغوي :الفرع األول                  

  .صطالحي لإلتباعالتعريف اال  :الفرع الثاين                        
 

  .االتباعو االجتهادو لتقليداالفرق بني  :املطلب الرابع
         

  .االجتهادوالفرق بني التقليد  :الفرع األول                  
  .االتباعوالفرق بني التقليد   :الفرع الثاين                         

  .االتباعو االجتهادالفرق بني  :الفرع الثالث                         
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  .االجتهادتعريف : املطلب األول

 .  التعريف اللغوي لالجتهاد :الفرع األول
اجتهـد  : ويف حديث معاذلتجاهد بذل الوسع واهود؛ وا االجتهاد: (قال ابن منظور

 أْي1( .)فتعال من اجلهد والطاقةا وبذل الوسع يف طلب األمر وه ،االجتهادر(   
يقال اسـتفرغ   ،يف اللغة عبارة عن استفراغ الوسع يف أي فعل كان االجتهاد( :)2(وقال الرازي

   )3( .)وسعه يف محل النواة غال يقال استفروسعه يف محل الثقيل و
  .لالجتهاد االصطالحيالتعريف : الفرع الثاين

وإن كانت كلها متفقة علـى أمـور    االجتهادلقد اختلفت عبارات األصوليني يف حد         
  :اسية يف تعريفه هيأس
  .أنه بذل للجهد حبيث حيس اتهد من نفسه العجز عن املزيد -1
  ).أي اتهد ( أن هذا اجلهد املبذول البد أن يكون من أهله  -2
فيدخل يف املسائل العملية الشرعية وال يـدخل يف األمـور    ،أن يكون هذا اجلهد يف حمله -3

 .ل العلمية اإلعتقاديةالعقلية واللغوية وال يدخل يف املسائ

  :وفيما يلي أهم التعريفات لالجتهاد
 )4( .)بأنه بذل اتهد وسعه يف طلب العلم بأحكام الشريعة(: عرفه اإلمام الغزايل_ 

ية ألا تدخل حتت أحكـام  وانتقد عليه التعريف بأنه غري مانع ألنه يدخل عليه املسائل األصول
 االجتـهاد ومعرفة اتهد متوقفة على تعريف  ،بذل اتهدبأنه  االجتهادوبأنه عرف الشريعة؛ 

  .لزم الدوريف

                                                 

  .135ص 3لسان العرب، ابن منظور، دار إحياء التراث العريب، بريوت لبنان ج -1
ن بن علي امللقب بفخر الدين واملكىن بأيب عبد اهللا الرازي، ولد بطربستان حممد بن عمر بن احلسني بن احلس: الرازي -2

: هـ، له مؤلفات كثرية منها606هـ، كان فصيح اللسان قوي اجلنان فقيها أصوليا خطيبا حمدثا أديبا، تويف سنة544سنة
  .احملصول يف علم أصول الفقه

 2قيق طه جابر فياض العلواين، مؤسسة الرسالة طـاحملصول يف علم فقه أصول الفقه فخر الدين الرازي، حت -3
  .5ص 7م اجلزء 1992/هـ1412

  .04ص 4الغزايل، حتقيق محزة بن زهري حافظ، اجلزء  داملستصفى من علم األصول، اإلمام أبو حام -4
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 ،بأنه استفراغ الوسع يف النظر فيما ال يلحقه فيه لوم مع استفراغ فيه(: وعرفه اإلمام الرازي_ 
والناظر فيهـا جمتهـد    االجتهادوهذا سبيل مسائل الفروع ولذلك نسمي هذه املسائل مسائل 

  )1( .)هذا حال األصول سولي

 ووه ،إن أعدنا الضمري على لفظ ما:(يف قوله فيما ال يلحقه فيه لوم )2(وانتقد عليه اإلمام القرايف
قد يقع يف الواجب واملندوب واملباح واملكروه واألربعة اشتركت يف عدم  االجتهادتهد فيه فا

ال يف احلد بكونه يصـري  فيكون الضمري على هذا التقدير يوجد خل ،وأما احملرم ففيه اللوم ،اللوم
  )3( .)غري جامع

وانتقد عليه أيضا بأن فيه تكرار يف مجلة ـ مع استفراغ فيه ـ فإا يستغىن عنها بقوله استفراغ   
  .الوسع يف بداية احلد

  .غريهار اللغوية والعقلية وووانتقد عليه بأنه غري مانع لدخول األم
ن بشيء من األحكام الشرعية على وجه حيس استفراغ الوسع يف طلب الظ(: )4(عرفه اآلمدي_ 

   )5( .)من النفس العجز عن املزيد فيه
  .على وجه حيس من النفس العجز عن املزيد فيه: وانتقد عليه بأن فيه تكرار يف قوله

ستفراغ الوسع فإن املقصـد غـري   ا وهذا القيد األخري يكفي عنه القيد األول وه(: قال القرايف
   )6( .)مستفرغ

                                                 

 2ـاحملصول يف علم فقه أصول الفقه، فخر الدين الرازي، حتقيق طه جابر فياض العلواين، مؤسسة الرسالة ط -1
  .5ص 7م، اجلزء1992/هـ1412

بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن يالني الصنهاجي البهفشيمي  إدريسالعباس شهاب الدين أمحد بن أيب العالء  أبو: القرايف -2
: من كتبه.هـ بدير الطني مبصر684هـ بصعيد مصر األدىن، تويف سنة626البهتنسي القرايف املالكي الفقيه، ولد سنة

  .يف أنواع الفروق، و تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول، والذخرية يف الفقه وغريها أنوار الربوق

م، 2000هـ 1421، 1الكتب العلمية، طـ رنفائس األصول يف شرح احملصول، حتقيق حممد عبد القادر عطا، دا -3
  .514ص 4اجلزء

هـ، وتعلم يف بغداد والشام وانتقل إىل 551ر بكر سنةاحلسن، ولد يف آمد من ديا علي بن حممد التغليب أبو:اآلمدي -4
وقد نفي من دمشق : قال احلافظ الذهيب فيه. هـ يف دمشق631القاهرة ودرس ا؛ له خمتصر منتهى السول؛ تويف سنة

  ).3/134:لسان امليزان: انظر.(لسوء اعتقاده، نسأل اهللا العافية
هـ 1424 ي، تعليق عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي الرياض،اإلحكام يف أصول األحكام، علي بن حممد اآلمد -5

  .197ص 4م، اجلزء 2004
  .514نفائس األصول، ص  -6
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  )1(.)االجتهادالكلية ممن حصل له شرائط  الفرعيةبذل الوسع يف األحكام (: فه القرايفو عر_ 

واملانع من دخول غريه فيه هـو تعريـف    االجتهادوميكن القول بـأن التعريف اجلامع ملعاين 
  :حيث قال)2(الشوكاين

  .)االستنباطبذل الفقيه الوسع يف نيل حكم شرعي عملي بطريق هو ( 
  .ذل غري الفقيه وسعه ال يسمى اجتهادا اصطالحاوعليه فإنّ ب

وقول بذل الوسع خيرج ما حيصل مع التقصري فإن معىن بذل الوسع أن حيس من نفسه العجز عن 
وخيرج بالشرعي اللغوي والعقلي واحلسي فال يسمى من بذل وسعه يف حتصـيلها   ،مزيد طلب

  .جمتهدا اصطالحا
ي فإنه ال يسمى اجتهاد عند الفقهـاء وإن كـان   وكذلك بذل الوسع يف حتصيل احلكم العلم

  .يسمى اجتهادا عند املتكلمني
ستعالمها مـن  ا ونيل األحكام من النصوص ظاهرا أو حفظا ملسائل أ االستنباطوخيرج بطريق 

اللغوي فإنه ال  االجتهادذلك وإن كان يصدق عليه  املفيت أو بالكشف عنها يف كتب العلم فإنّ
  )3( .االصطالحي االجتهاديصدق عليه 

  
  
  
  

 
 
 
  

                                                 

  .515نفائس األصول، ص  -1
هـ يف شوكان باليمن، فقيه مياين جمتهد، فيه شيء من التشيع، ويل القضاء 1173ولد سنة : حممد بن علي الشوكاين -2

الفحول، الفوائد اموعة يف األحاديث املوضوعة، تويف  وإرشادنيل األوطار، : ايف صنعاء لفترة؛ له تآليف منه
    ).225_2/214: البدر الطالع. (هـ1250سنة
، حتقيق أيب حفص سامي بن العريب األثري، ينالشوكاإرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، حممد بن علي  -3

  .1026ص 2اجلزء  م،2000هـ 1421 1دار الفضيلة الرياض، ط



39 
 

  .تعريف التقليد: املطلب الثاين

  .التعريف اللغوي للتقليد :الفرع األول
على تعليق شـيء  يدل أحدمها   ،لقاف والالم والدال أصالن صحيحانا(: )1(قال ابن فارس_ 

  . واآلخر على حظ ونصيب ،على شيء وليه به
الفتل : وأصل القلد. نقها شيء ليعلم أا هديتقليد البدنة وذلك أن يعلق يف ع: فاألول التقليد

مقلـد  و. وتقلـدت السـيف   ،قلـود ومل قليـد  وحب ،يقال قلدت احلبل أقلده قلدا إذا فتلته
قلد فالن فالنا قالدة سوء إذا هجاه مبا يبقي عليه : موضع جناد السيف على منكبه ويقال:الرجل
  :فرقه كما ال يفارق احلمامة طوقها قال بشرده طوق احلمامة أي ال يقلّ: دوه قالوافإذا أكّ ،ومسه
   )2( .)وقُلِّدها طوق احلمامة جعفر    **   حباك ا موالك عن ظهر بِغضة         
وتقليد البدنة أن جيعل يف عنقها  ،ثل بذلكم وقلده األمر ألزمه إياه وه(: )3(و قال ابن منظور_ 

وتقلد   ٢ ١:ا������ة  �m�X�W��¢��¡�����~lعروة مزادة أو خلق نعل فيعلم أا هدي 
  : األمر احتمله وكذلك تقلد السيف وقوله

  .ورحما امتقلدا سيف    **يا ليت زوجك قد غدا                  
   )4( .)وحامال رحما: أي
  
  
  
  

                                                 

هـ، له كتاب 329حلسني، من أئمة اللغة واألدب، ولد يف قزوينسنة أمحد بن فارس بن زكريا القزويين أبوا: ابن فارس -1
  ).118/105:وفيات األعيان: انظر.(هـ يف الري395حلية الفقهاء، وله شعر حسن، تويف سنة

م، 1979هـ 1399عبد السالم هارون، دار الفكر، سنة معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس ابن زكريا، حتقيق  -2
  .مادة قلد 19ص  5اجلزء 

هـ، توىل القضاء يف 630حممد بن مكرم، مجال الدين بن منظور، إمام لغوي حجة، ولد مبصر سنة: ابن منظور -3
  ).106ص :بغية الوعاة:انظر.(هـ مبصر711جزء و تويف سنة12خمتار األغاين : طرابلس وعمي يف آخر عمره، له

  .750ص 7لسان العرب، اجلزء  -4
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التقليد يف اللغة وضع الشيء يف العنق مع اإلحاطة به ويسمى ذلك قالدة (: )1(قال ابن بدران_ 
ومنه قول النيب صـلى اهللا عليـه   ٢ - ١: ا������ة  �m�X�W��¢��¡�����~lئد واجلمع قال

  :              و قال الشاعر ،)2( )ال تقلدوها األوتار( وسلم يف اخليل 
  .خوف من واش وحاسد    **    قلدوها متائما                 

كمـا قـال لقـيط     مث يستعمل يف تفويض األمر إىل الشخص استعارة كأنه ربط األمر بعنقه
  :)3(األيادي
  )4( .)رحب الذراع بأمر احلرب مضطلعا    **قلدوا أمركم هللا دركـــم           

  :و عليه فالتقليد يف اللغة له معان منها
أي . )5( )قلدوا اخليل وال تقلّـدوها األوتـار  ( :ومنه قول ابن منظور يف حديث: ـ اللزوم1

  .لدفاع عن املسلمنيواقلدوها وألزموها طلب أعداء الدين 
  .يدل أحدمها على تعليق شيء على شيء: ومنه قول ابن فارس السابق: ـ التعليق2
   )6( .احتمله ،ومنه قول ابن منظور تقلّد األمر: ـ التحمل3
  

                                                 

فقيه أصويل سلفي حنبلي، عارف باألدب والتاريخ، ولد يف : ـ عبد القادر بن أمحد بن مصطفى بن بدران الدومي -1
دومة قرب دمشق، ويل إفتاء احلنابلة بدمشق مدة، من تآليفه ذيب تاريخ ابن عساكر، واملدخل ملذهب اإلمام أمحد، تويف 

  ).37/4:األعالم.(هـ يف دمشق1346سنة 
يف  3356: انظر حديث رقم )5/458(باب اخليل معقود يف نواصيها  2258أخرجه سعيد بن منصور يف سننه  -2

  ).حسن(صحيح اجلامع
شاعر جاهلي من أهل احلرية، وهذا البيت من قصيدة بعث ا إىل قومه بين إياد : لقيط بن يعمر بن خارجة األيادي -3

  :         جيش وجهه كسرى إليهم، مطلع القصيدةينذرهم من 
  . يا عبلة من حمتلها اجلرعا      هاجت يل اهلم واألحزان والوجعا                               

  ).72/1:معجم ما استعجم 154،151:الشعر والشعراء(
د بن مصطفى بدران، طبعة حجرية، نزهة اخلاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة املناظر، عبد القادر بن أمح -4

  .449ص 1اجلزء 
يف  3356: انظر حديث رقم )5/458(باب اخليل معقود يف نواصيها  2258أخرجه سعيد بن منصور يف سننه  -5

  ).حسن(صحيح اجلامع
  .11، ص وأحكامهالتقليد  -6
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  .للتقليد االصطالحيالتعريف  :الفرع الثاين
و بالتتبع  ،العاملقد اختلفت عبارات األصوليني يف تعريف التقليد لفظا واتفقت يف املعىن 

تلك  ألفاظهم يفن اختلفت وإى يف مفهوم التقليد لتعاريفهم جندهم ال خيرجون عن معاين كرب
  :ميكن حصر هذه األمور فيما يليو ،احلدود
  .العتقادوالفعل وايف القول  االتباعـ أن التقليد يشمل 1
  .ـ أن التقليد يكون يف إتباع من ليس قوله حجة يف ذاته2
  .ن اتبع دون معرفة لدليل مقلَّدهم وقلِّد هـ أن امل3

  :وفيما يلي سرد لبعض التعريفات
 والتقليد ه: غري أن األوىل يف حد التقليد عندنا أن نقول (: فقال)1(عرفه إمام احلرمني اجلويين_ 
فيندرج حتت هذا احلد األفعال واألقوال، وقد . حجة ومل يستند إىل علم بإتباعهمن مل يقم  تباعا

يف األفعال املبنيـة   االتباعفإن . معظم احملققني كالمهم بالقول وال معىن لالختصاص به خصص
  .يف األقوال االتباعك
وذلك أن معظمهـم مـع    ،ذهل عنه معظم األصوليني ،درج حتت هذا احلد أصل يف التقليدوين

 ،منـه  لعامي مقلد للمفيت فيمـا يأخـذ  االختالف يف حتديد التقليد جممعون على القول بأن ا
فقـد   ،التقليد قبول قول القائل بال حجـة إن قلنا أن : وقالوا ،وأدرجوه حتت احلدين السابقني

بأنه قبول قول القائل مع  وإن حددنا التقليد ،فإن قوله يف نفسه ليس حبجة. فيتحتقق ذلك يف امل
   )2( .)اجلهل مبأخذه فهذا املعىن يتحقق يف قول املفيت أيضا

   )4( .)قبول قول الغري وأنت ال تدري من أين أتى بقوله_: هبأن)3(عرفه القفال_ 

                                                 

هـ، ألف 419أصويل أشعري، ولد سنةعبد اهللا بن عبد امللك بن يوسف، فقيه شافعي ومتكلم : املعايل اجلويين أبو -1
  ).468_18/477: سري أعالم النبالء. (هـ487غياث األمم، تويف سنة: كتبا منها

م، دار البشائر اإلسالمية 1996هـ 1417 1التلخيص، اجلويين، حتقيق بشري أمحد  العمري و عبد اهللا النيبايل، ط -2
  .426ص 3بريوت اجلزء

مساعيل الشاشي أبو بكر، حمدث أصويل متكلم فقيه شافعي أديب لغوي، ولد سنة حممد بن علي بن إ هو: القفال -3
هـ مبكان والدته 365أصول الفقه، تويف سنة : هـ،  كان معتزليا مث أصبح أشعريا، له رحالت كثرية، من مؤلفاته291
  )112طبقات الفقهاء للشريازي ص.(الشاش

  .1082ص 2حممد بن علي الشوكاين، اجلزء إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول،  -4
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واعترض عليه بأنه خيرج تقليد العامي للمجتهد مع العلم بدليله إذا كان يف املسـألة اخـتالف   
  )1( .وال يتمكن العامي من الترجيح بني األقوال ،وللقول األخر أدلة قوية

وليس الرجوع إىل الرسول وإىل  ،غري حجةالعمل بقول غريك من (: بأنه)2(عرفه ابن احلاجب_ 
وال مشـاحة يف   ،لقاضي إىل العـدول بتقليـد لقيـام احلجـة    وااإلمجاع والعامي إىل املفيت 

   )3(.)االصطالح
وقد تسمى هذه الصورة تقليدا (: على تعريف ابن احلاجب قائال)4(وقد علّق تاج الدين السبكي

: حيث يقول ،ملختار وعليه جرى املصنف بعدا وهو ،السيما رجوع العامي إىل املفيت ،عند قوم
   )5( .)وال مشاحة يف االصطالح ،غري اتهد يلزمه التقليد

  .االعتقادلتقليد يشمل القول والفعل ووانتقد عليه يف قوله ـ العمل بقول ـ بأن ا
لنظر إىل ن التقليد بـا م وبل ه ،وانتقد عليه أيضا يف إخراجه رجوع العامي إىل املفيت من التقليد

الّ فإنّ الدليل العام قد أوجب على العامي الرجوع ألهل العلم وإالدليل اخلاص يف املسألة املعينة 
  ٧: ا�����ء �X�W��m��{��z����y�������������x��w������v���u��tlحيث 

   )6( .)لعمل بقول الغري من غري حجة ملزمةا وه(: وقال اآلمدي يف تعريفه_ 
  

                                                 

  .19، صوأحكامهالتقليد  -1
أبو عمرو مجال الدين ابن احلاجب عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس الدويين املصـري الدمشـقي   : ابن احلاجب -2

وم متبحر ثقة هـ، كان فقيها مناظرا مفتيا مربزا يف عدة عل571االسكندري الكردي املالكي، ولد يف الصعيد مبصر سنة
جامع األمهات ومنتـهى  : هـ باإلسكندرية، له مؤلفات عديدة منها646دينا ورعا متواضعا مطرحا للتكليف، تويف سنة

رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، تاج الدين السبكي، حتقيق علي حممـد  . السؤل واألمل يف علمي األصول واجلدل
  .581ص 4الكتب، اجلزء معوض و عادل أمحد عبد املوجود، دار عامل 

رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، تاج الدين السبكي، حتقيق علي حممد معوض و عادل أمحد عبد املوجود، دار  -3
  .581ص 4عامل الكتب، اجلزء 

 وهو مؤرخ أصويل شافعي هـ، فقيه727بالقاهرة سنة السبكي، ولد الكايف عبد بن علي بن الوهاب عبد: السبكي -4
بدمشق  بالشام، تويف واملناصب القضاء رئاسة إليه الدين، انتهت تاج القضاة بقاضي يلقب السبكي، اء شقيق
 اإلاج املسمى الفقه أصول يف البيضاوي منهاج احلاجب، شرح ابن خمتصر شرح: منها كثرية مؤلفات له هـ،771سنة

  .املوانع منع املسمى وشرحه الفقه، أصول يف عاجلوام مجع والصغرى، والوسطى الكربى الشافعية طبقات املنهاج، شرح
  .581ص 4رفع احلاجب، اجلزء  -5
  .298ص 4اإلحكام، اآلمدي، اجلزء -6



43 
 

  
نتقد عليه يف قوله ـ  وا، قوله ـ العمل بقول ـ مبثل ما انتقد على ابن احلاجب  نتقد عليه يف وا

   )1( .وقطع غري عن اإلضافة وهذا غري جائز لغة ،إىل غري لالموالف الغري ـ بأنه أضاف األ
  )3( .)العمل بقول من ليس قوله إحدى احلجج بال حجة منه(: )2(وقال ابن اهلمام_ 
  .اآلمديمبثل ما انتقد على ابن احلاجب و مل بقول ـنتقد عليه يف قوله ـ العوا

   )5( .)بغري حجة وال برهان االتباع وحد التقليد ه(: )4(و عرفه ابن فورك
   )7( .)تباع من ليس قوله حجةالتقليد ا(: )6(وقريب منه قول ابن عثيمني

  :أن يقال لعل األقربو
  .)تباع من ليس قوله حجة يف ذاته بال حجةا والتقليد ه( 

  .العتقادواليشمل القول والعمل : تباعوقوهلم ا
   .تباع اإلمجاعاباع النيب صلى اهللا عليه وسلّم وتليخرج ا: ن ليس قوله حبجة يف ذاتهوقوهلم م

ألن  ،خذ بقول النيب واإلمجاع تقليـدا فال يسمى األ: وهلذا قال ابن بدرانألما حجة بذاما 
   )8( .حلجة يف نفسها وذلك ه

                                                 

  .17، الشثري، صوأحكامهالتقليد  -1
هـ، وجاور باحلرمني مدة، أصويل 790حممد بن عبد الواحد كمال الدين، ولد باالسكندريةسنة: الكمال بن اهلمام -2

الضوء .(لداتجم8هـ، له فتح القدير يف شرح اهلداية، يف 861لغوي فرضي، تويف بالقاهرة سنةمفسر فقيه حنفي 
  .)132_8/127الالمع

  .1082ص 2إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، الشوكاين، اجلزء  -3
قتل بالسم ودفن باحلرية  ،رأسا يف فن الكالم ،كان أشعريا ،صبهاينبو بكر حممد بن احلسن بن فورك اإلأ: ابن فورك -4
  ).216_17/214: سري أعالم النبالء(
م، 1999 1صبهاين، تعليق حممد السليماين، دار الغرب اإلسالمي بريوت طصول، ابن فورك اإلكتاب احلدود يف األ -5
  .160ص
اسة على الشيخ هـ بعنيزة، عامل من علماء العصر احلاضر، أكثر من الدر1347ولد سنة : حممد بن صاحل آل عثيمني -6

عبد الرمحان بن ناصر السعدي، وكان عضو هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية، وكان مدرسا بكلية الشريعة 
وأصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية فرع القصيم، وإماما باجلامع بعنيزة وكان مشتغال بالتدريس فيه، تويف 

  .)2/426:ء جند خالل ستة قرونعلما: انظر.(هـ1421سنة
  .635شرح األصول من علم األصول، حممد بن صاحل العثيمني، دار البصرية مصر العربية، ص -7
  .450ص 1نزهة اخلاطر العاطر شرح روضة الناظر وجنة املناظر، ابن بدران، اجلزء -8
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فإن التقليد منبئ عن (: ليخرج إتباع العامل مع العلم حبجته وهلذا قال اجلويين: ال حجةوقوهلم ب
فإذا مل يكن يف حتديد التقليد ما ينبئ عن ذلك مل يكن احلـد   ،املتعري عن أصل احلجة االتباع

   )1( .)مرضيا أصال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  .426ص 3التلخيص، اجلويين، اجلزء -1
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 االتباعتعريف : املطلب الثالث

 .لتعريف اللغوي لإلتباعا: الفرع األول
وأتبعه  ،سرت يف إثره: وتبعت الشيء تبوعا ،تبع الشيء تبعا وتباعا يف األفعال(: قال ابن منظور

  :قال القطامي ،وأتبعه وتتبعه قفاه وتطلبه متبعا له وكذلك تتبعه وتتبعته تتبعا
  .اتباعا وليس بأن تتبعه    **وخري األمور ما استقبلت منه               

وتبعـت   ،تتبعه اتباعا ألن تتبعت يف معىن اتبعت: قال سيبويه. موضع التتبع جمازا االتباعوضع 
   )1( .)روا بك فمضيت معهمم والقوم تباعا وتباعة بالفتح إذا مشيت خلفهم أ

  .تباعلال االصطالحيف التعري :الفرع الثاين

 _االتبـاع و ،ليد هو قبول قول الغري بغري حجةبأن التق االتباعق بعض العلماء بني التقليد وفر 
وممن اشتهر عنه هذا التفريق اإلمام ابن عبد الرب املالكي حيث عقد بابـا يف   ،لعمل بالنصا وه

ونقل فيه عن أيب عبـد   ،االتباعكتابه جامع بيان العلم يف فساد التقليد ونفيه والفرق بينه وبني 
التقليد معناه يف الشرع الرجـوع إىل قـول ال   (: نه قالأ )2(اهللا بن خويز منداد البصري املالكي

  .)ما ثبت عليه حجة االتباعو ،وذلك ممنوع منه يف الشريعة ،حجة لقائله عليه
كل من اتبعت قوله من غري أن جيب عليك قبوله بدليل يوجب (: وقال يف موضع آخر من كتابه

أوجب الدليل عليك اتباع قولـه  وكل من  ،والتقليد يف دين اهللا غري صحيح ،ذلك فأنت مقلده
  )3( .)والتقليد ممنوع ،يف دين اهللا مسوغ االتباعو ،فأنت متبعه

 _أن يتبع الرجل ما  االتباع: مسعته يقول(: فقال أبو داود ،االتباعق أمحد بني التقليد ووقد فر
   )4( .)رن بعد يف التابعني خميم وجاء عن النيب وعن أصحابه مث ه

                                                 

  .27ص  8 ءلسان العرب، اجلز -1
هـ 390فقيه مالكي مفسر، كان جيانب الكالم وينافر أهله، تويف سنة: د بن أمحد بن عبد اهللا بن خويز مندادحمم -2

  ).72/ 2:طبقات املفسرين للداوودي. (اخلالف الكبري: تقريبا، من كتبه
  .993ص 1جامع بيان العلم، اجلزء  -3
هـ، 1423 1ن حسن آل سلمان، دار ابن اجلوزي، طإعالم املوقعني، ابن قيم اجلوزية، تعليق أبو عبيدة مشهور ب -4

  .469ص 3اجلزء
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وممن قـال   ،ا ثبت عليه حجةم وفه االتباعما وأ ،زام املكلف مذهب غريه بال حجةفالتقليد الت
   .غريهمطي ويلشنقوالشاطيب وابذلك ابن خويز منداد املالكي وابن عبد الرب وابن القيم 

 _تهد نادرا: ومنعوا التقليد قالوا االتباعغوا فهؤالء سوواملقلد كثريا  ،إن الناس حولنا فيهم ا
ونسمي أصحابه  ،االتباعوجود قسم آخر وسط بني النوعني السابقني وهذا ما نسميه ونالحظ 

يف البحث وفهم األدلـة واسـتنباط    االستداللمتبعني وهؤالء طائفة ليس عندهم القدرة على 
 ،فتسميتهم مقلدين ظلم ،األحكام منها ولكنهم يف نفس الوقت يفهمون احلجة ويعرفون الدليل

 فالتقليد ال ،وألن مثة فرقا بينهما: قالوا ،وليسوا جمتهدين لعدم استقالهلم بالنظر ،ملعرفتهم بالدليل
موافقـة  : فاملوافقة نوعان ،فهو للموافقة املبصرة االتباعأما  ،بدون دليل يستعمل إال يف املوافقة

��m��{��z��y:قال تعاىل ،لذا مدح اهللا أهل هذه املرتبة ،وموافقة مبصرة مميزة بدون دليل

�|�~}l 1(.١٨: ا��م�(   
وتقدمي النصـوص   ،ن لوازم الشرع املتابعة واإلقتداءم وواملقصود أن الذي ه :()2(قال ابن القيم

وأما الزهد يف النصوص  ،على آراء الرجال وحتكيم الكتاب والسنة يف كل ما تنازع فيه العلماء
كتاب اهللا وسنة رسـوله   عنها بآراء الرجال وتقدميها عليه واإلنكار على من جعل الستغناءوا

 يتخذ من دون اهللا وال رسـوله  ومل ،وعرض أقوال العلماء عليها ،وأقوال الصحابة نصب عينيه
فهـذا لـون    ،وال يتم الدين إال بإنكاره وإبطاله ،فبطالنه من لوازم الشرع ،وال املؤمنني وليجة

  )3( )واهللا املوفق ،لون االتباعو
اإلستضـاء  بفهمه و واالستعانةقليد العامل ثر يف التفريق بني توأوضح ابن القيم هذا املعىن أك_ 

بنور علمه وبني من أعرض عن األدلة الشرعية بالكلية ورضي لنفسه بالرتبة الدنيا مع متكنه من 
  : النظر فقال

بل جيعل ذلك كاحلبل  ،وال طلب دليله من الكتاب والسنة ،فاألول يأخذ قوله من غري نظر فيه (
واستضاء بنـور   ،خبالف من استعان بفهمه ،ولذلك مسي تقليدا  ، عنقه يقلده بهالذي يلقيه يف

فإنه جيعلهم مبرتلة الدليل إىل الـدليل   ،علمه يف الوصول إىل الرسول صلوات اهللا و سالمه عليه
                                                 

  .32هـ ص 1416 1، سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري، دار الوطن، طوأحكامهالتقليد  -1
أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي مث الدمشقي الفقيه األصويل : ابن القيم -2

  .إعالم املوقعني عن رب العاملني: هـ، له مؤلفات كثرية منها752هـ، تويف سنة691حوي العارف، ولد سنةاملفسر الن
  .                                      17ص 4إعالم املوقعني عن رب العاملني، ابن قيم اجلوزية، اجلزء  -3
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فمن  استدل بالنجم على القبلة فإنه  ،بغريه االستداللفإذا وصل إليه استغىن بداللته عن  ،األول
  )1( .))239الروح.(بالنجم معىن الستداللههدها مل يبق إذا شا

 ،املقلد فإنه ال يسأل عن حكم اهللا ورسوله(: ين يف الفرق بني املقلد واملتبعوقال اإلمام الفالَّ_ 
ولو ظهر له مذهب إمامه خمالف لكتاب اهللا وسنة رسوله مل يرجع  ،وإمنا يسأل عن مذهب إمامه

وال يسأل عن رأي آخر ومذهبه ولو وقعت لـه   ،حكم اهللا ورسوله واملتبع إمنا يسأل عن ،إليها
وال يلتزم أن يتعبد برأي األول  ،بل أي عامل لقيه ،نازلة أخرى ال يلزم أن يسأل العامل األول عنه

لسـنة  ا وويتعصب لألول وينصره حبيث لو علم أن نص الكتـاب أ  ،حبيث ال يسمع رأي غريه
 االتباعوبني  ،لفرق بني التقليد الذي عليه املتأخرونا وفهذا ه ،خالف ما أفتاه به ال يلتفت إليه

   )2( .)الذي عليه السلف املاضون واهللا تعاىل أعلم
واعلم أن قول الغـري ال  . التقليد  هو قبول قول الغري من غري معرفة دليله(: )3(قال الشنقيطي_ 

قول فيه ألحـد لوجـوب    أما يف النصوص فال مذهب فيه ألحد وال ،يطلق إال على اجتهاده
   )4( .)تباع ال قول حىت يكون فيه التقليدا وفه ،إتباعها على اجلميع

م يرادفون بني التقليـد   ،االتباعقوا بني التقليد ويف حني أن كثري من األصوليني مل يفرحيث أ
 ،وقد استحي قوم من أهل التقليد من فعلـهم فيـه  (: ابن حزم حيث قال ومن بينهم ،االتباعو

  .ال نقلد بل نتبع:فقالوا ،وهم يقرون ببطالن املعىن الذي يقع عليه هذا االسم

                                                 

ص  2م اجلزء  2005/هـ1426 1دار ابن حزم طـ ابن القيم األصولية مجعا ودراسة، عبد ايد مجعة، ختياراتا -1
743.  

إيقاظ مهم أويل األبصار لالقتداء بسيد املهاجرين واألنصار و حتذيرهم عن االبتداع الشائع يف القرى واألمصار من  -2
اد السخاوي، تقليد املذاهب مع احلمية والعصبية بني فقهاء األعصار، صاحل بن حممد العمري الشهري بالفالين، حتقيق أبو عم

  .123م، ص1997هـ 1418سنة  1دار الفتح الشارقة، ط
 يف التدريس ومفسر، توىل وحمقق هـ، عامل1325شنقيط سنة  بالد يف املختار، ولد حممد بن األمني حممد: الشنقيطي -3

اإلسالمي،  العامل بطةرا يف وعضوا العلماء كبار هيئة ضمن وكان واملدينة، الرياض يف الشرعية والكليات العلمية املعاهد
 بالقرآن، القرآن إيضاح يف البيان أضواء: املشهور تفسريه أبرزها كتب عدة هـ،  ترك1393مبكة سنة الشنقيطي تويف
  .اادلة سورة إىل فيه وصل الذي

  .375م، ص2001 5مذكرة يف أصول الفقه، حممد األمني الشنقيطي، مكتبة العلوم واحلكم، ط  -4
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فليسـموه   ،ملعىنا وألن احملرم إمنا ه ،ومل يتخلصوا ذا التمويه من قبيح فعلهم: أبو حممدقال _ 
 ،فإم ما داموا آخذين بالقول ألن فالنا قاله دون النيب صلى اهللا عليه وسـلم  ،بأي اسم شاءوا

  )1( .)ألم اتبعوا من مل يأمرهم اهللا تعاىل باتباعه ،عاصون هللا تعاىلفهم 

م اتباع من دون النيب صلى اهللا عليه وسلم بغري دليل و نوجب اتبـاع  وكذلك إمنا حنر: وقال_ 
ومسـى   ،فسمى احلق تقليدا ،وال نلتفت إىل من مزج األمساء ،ما قام الدليل على وجوب اتباعه

     )2( .الباطل اتباعا
  . تقسيم ابن عبد الرب للتقليدعند املقارنة بني تقسيمه و ستأيت مزيد دراسة لقول ابن حزم هذاو 
  
  
  
  
  
  

  

 
 
 
 
 
  

  

  

  

                                                 

 6صول األحكام، ابن حزم الظاهري، حتقيق أمحد حممد شاكر، منشورات دار األفاق اجلديدة، اجلزءاإلحكام يف أ -1
  .60ص
  .70ص 6اإلحكام يف أصول األحكام، اجلزء -2
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  .االتباعو االجتهادولتقليد االفرق بني  :املطلب الرابع

  .االجتهادوالفرق بني التقليد  :الفرع األول
  :فيما يلي االجتهادن ترق التقليد عيف
  .خذ للقول من الدليلو أفه االجتهادأما  ،أخذ للقول دون معرفة دليله التقليد -1
لوسـع إلدراك  فهو بذل ل االجتهادأما  ،يف النصوص لوسعذل لدون ب للقول التقليد أخذ -2

  .من النصوص احلكم الشرعي
فال يكون  االجتهادأما  ،التقليد يكون للعامي والعامل عند العجز عن إدراك احلكم الشرعي -3

  . االجتهاداكتملت فيهم شروط  إال من أهله وهم من
  .فال يكون إال يف املسائل العملية االجتهادأما  ،وغريها تقليد يكون يف املسائل العمليةال -4

  . االتباعوالتقليد  الفرق بني :ينالفرع الثا
  :عن التقليد يف النقاط التالية االتباعيفترق  
خذ ملذهب اتهد أ وأما التقليد فه ،تهد يف الوصول إىل احلكمقتفاء أثر اا وه االتباعأن  -1

  .االجتهاددون معرفة مدركه يف 
وأن التقليد يكون ملن ال يفهم طرق  ،االستنباطيكون ملن عنده أهلية لفهم طرق  االتباعأن  -2

  .االستنباط
3- ري دليل كما قال  ابن وأما التقليد فقد يكون من غ ،بع البد أن يكون له دليل يف قولهأن املت

  .خويز منداد املالكي
  .وحرمة التقليد على من متكن من ذلك االتباعأن األصل جواز  -4
أمـا   ،اضحة الداللة الساملة من املعارضنصوص الوحي الصحيحة الويكون يف  االتباعـ أن 5

  .يةاالجتهادفيكون يف املسائل  التقليد
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  .االتباعو االجتهادالفرق بني  :الفرع الثالث
 ،يف أن كل منهما يكون فيها املكلف مدرك للحكم الشـرعي بدليلـه   االتباعو االجتهاديتفق 

  :فيما يلي االتباعو االجتهادولكن خيتلف 
ـ  االتبـاع أما  ،أخذ للحكم الشرعي من الدليل مباشرة دون واسطة االجتهاد -1 خـذ  أ وفه

  .هديناملكلف احلكم الشرعي من الدليل بواسطة فهم أحد ات
إدراك احلكـم   االتبـاع أمـا   ،فيه بذل للوسع إلدراك احلكم الشرعي من مظانه االجتهاد -2

  .اتهدين الشرعي من استدالالت
فال يشترط فيه بلـوغ   االتباعأما  ،االجتهادن توفرت فيه شروط ممال يكون إال  االجتهاد -3

  . ه االستداللوإمنا يكفي فيه القدرة على فهم الدليل ووج ،االجتهاددرجة 
يكون يف النصـوص  ف االتباعأما  ،يةاالجتهادال يكون إال يف حمله وهي املسائل  االجتهاد -4

  .الصحيحة الصرحية
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  .بن حزموا عند ابن عبد الربقسامه أوتعريف التقليد 

  .عند ابن عبد الرب قسامهوأتعريف التقليد   :املبحث األول

  .تعريف التقليد عند ابن عبد الرب: ألولاملطلب ا               

  .  أقسام التقليد عند ابن عبد الرب:  املطلب الثاين               

  .عند ابن عبد الرب االتباع: املطلب الثالث               

  .التمذهب عند ابن عبد الرب: املطلب الرابع               

  .ابن حزمعند  قسامهوأتعريف التقليد  :املبحث الثاين

  .تعريف التقليد عند ابن حزم: املطلب األول               

  .  أقسام التقليد عند ابن حزم:  املطلب الثاين               

  .عند ابن حزم االجتهاد: املطلب الثالث               

  .عند ابن حزم االتباع: املطلب الرابع               

  .عبد الرب بنوامقارنة بني كالم ابن حزم 
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  عند ابن عبد الرب قسامهوأتعريف التقليد                   

  .تعريف التقليد عند ابن عبد الرب :املطلب األول

  .  أقسام التقليد عند ابن عبد الرب  :املطلب الثاين

  .عند ابن عبد الرب االتباع :املطلب الثالث

  .مذهب عند ابن عبد الربالت :املطلب الرابع
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  .تعريف التقليد وأقسامه عند ابن عبد الرب :املبحث األول

                                                                                                                               .تعريف التقليد عند ابن عبد الرب :املطلب األول

وهلذا مل يعده  ،يفيت الرجل و يدين بقول ال يعرف وجهه وإنهيرى ابن عبد الرب أنّ التقليد  _
ن العلم يكون بـالتبيني وإدراك  وابل نقل االتفاق على أن املقلد ال علم له  ،من العلم يف شيء
بان له فمن  ،هفي واملعلوم على ما ه دراكوإحد العلم التبيني : ه حيث قالفي واملعلوم على ما ه
هللا أعلـم قـال   واومن هاهنا  ،و مل خيتلفوا يف ذلك ،و قالوا املقلد ال علم له ،الشيء فقد علمه

  :البختري يف حممد بن عبد امللك الزيات

  يدـبالتقـلوقال اجلهـال     **    عرف العاملون فضلك بالعلــم       

                                                                                                                              )1( .سـودوم من بني سيد    **    وأرى الناس جممعون على فضلك       

 فإذا كان التقليد ليس من العلم يف شيء بال خالف فإنه ال ميكن جعله وسيلة إلدراك األحكام
نّ هذه الضرورات واالشرعية عند ابن عبد الرب إالّ من باب الضرورات اليت تبيح احملظورات 

ا م وتقليد جائز وه: وعليه فإنّ ابن عبد الرب يقسم التقليد إىل قسمني رئيسيني مها .تقدر بقدرها
ا م وا مل يكن من باب الضرورات أم ووتقليد حمرم وه ،كان من باب الضرورات على ما قدمنا
                                                                                                                             .يدكان فيه تعدي يف األخذ برخصة التقل

شيء آخر فال ميكن أن نسوي بني من أخذ  االتباعوكما يرى ابن عبد الرب أنّ التقليد شيء _ 
     .     ة لوجه هذا القولاحلكم عن بينة وبني من أخذه تقليدا لغريه من غري معرف

دون  باطاالستنكما يرى أنّ االنتساب إىل مذهب من مذاهب العلماء واألخذ بأصوله يف _   
وأنّ هذا خيتلف عمن أخذ مذهبا بعينه ال يفارقه و لو تبين له احلق عند  ،تعصب له ال بأس به

  .                                      غريه من املذاهب
                                                 

جامع بيان العلم وفضله، أيب عمر يوسف بن عبد الرب، حتقيق أيب األشبال الزهريي، دار ابن اجلوزي، اجلزء األول،  -1
  .993ص
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           .أقسام التقليد عند ابن عبد الرب :املطلب الثاين

                                                                      :التقليد اجلائز ) 1

وهو تقليد العامة الذين ال سبيل هلم إىل  ،يرى ابن عبد الرب أ نّ التقليد قد يكون جائزا 
فليس هلم إال سؤال أهل العلم واألخذ بفتواهم وإن مل يعرفـوا   ،ق من أدلتهوتبين احل االستنباط

 .دليلهم

فإن العامة البد هلا من تقليد علمائها عند النازلة ترتل  ،لعامةوهذا كله لغري ا(: عبد الرب قال ابن
ألن العلم درجـات ال   ،إىل علم ذلك –لعدم الفهم  –ا ألا ال تتبني موقع احلجة وال تصل 

 .)حلائل بني العامة وبني طلب احلجة واهللا أعلما ووهذا ه ،منها إىل أعالها إال بنيل أسفلهاسبيل 
)1(   
ومل خيتلف (: بد الرب عدم اختالف العلماء على جواز هذا القسم من التقليد فقالمث نقل ابن ع 

��m�Xs���������������x��w������v���u��tبقوله  العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأم املرادون

����z����yl  زه بالقبلة األعمى البد له من تقليد غريه ممن يثق مبي أنوأمجعوا على  ٧ - ٦: ا������ء
علم له وال بصر مبعىن ما يدين به البد له من تقليـد عاملـه،    إذا أشكلت عليه، فكذلك من ال

جيوز هلا الفتيا وذلك واهللا أعلم جلهلها باملعاين اليت منها  وكذلك مل خيتلف العلماء أن العامة ال
  )2(.)جيوز التحليل والتحرمي والقول يف العلم

على من  دوجوب التقلي ،مناظرة أقامها بني من جيوز التقليد ومن مينعه كما نقل ابن عبد الرب يف 
أما من قلد فيما : فإن قال قصري وقلة علمي حيملين على التقليد، قيل له: كانت هذه حاله فقال

يرتل به من أحكام الشريعة عاملا مبا يتفق له على علمه فيصدر يف ذلك عما خيربه به فمعـذور،  
 ،فيمـا جهـل  عليه، وأدى ما لزمه فيما نزل به جلهله، والبد له من تقليد عامله ألنه قد أتى مبا 

  ،فيما جهل إلمجاع املسلمني أن املكفوف يقلد من يثق خبربه

                                                 

  .989ان العلم وفضله، اجلزء األول، صجامع بي -1
  .989جامع بيان العلم وفضله، اجلزء األول، ص -2
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   )1( .أكثر من ذلك ىيقدر علإلمجاع املسلمني أن املكفوف يقلد من يثق خبربه يف القبلة ألنه ال 
بذل جهـده  بعد أن  ،ألة مالعامل إذا مل يتبني حكم مسبل يرى ابن عبد الرب أن التقليد جيوز ل_ 

بعد أن تقرر عنده  حكم األصل املقـاس   وهذا ،فيقاس عليه ،فيصري يف حكم العامي ،يف ذلك
 طلب العلماء اختالف عند والواجب(: حيث قال ،جلوازا وهوعليه ـ حكم تقليد العامي ـ   

 .يعدم ال وذلك ،منها الصواب على صولاأل على والقياس واإلمجاع والسنة الكتاب من الدليل
 وجـب  ذلك نبتي مل فإذا ،والسنة بالكتاب ذكرنا مبا األشبه مع امليل وجب األدلة استوت فإن

 نفسـه  خاصة يف ذلك من شيء استعمال إىل أحد اضطر فإن ،بيقني إال القطع جيز ومل التوقف
 كل على األدلة وقيام لتشاكلوا تشابهال إفراط عند استعملو ،التقليد  من للعامة جيوز ما له جاز
 الصدر يف حاك ما واإلمث النفس إليه اطمأنت ما الرب: وسلم عليه اهللا صلى قوله يعضده مبا قول

 العامـة  حال وهو حيسنه وال النظر ينعم ال من حال هذا .)3(يريبك ال ما إىل يريبك ما فدع )2(
   )4( .)علماؤها كبذل وأفتاها ا نزل يماالتقليد ف هلا جيوز اليت
  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

                                                 

  .995ص جامع بيان العلم وفضله، اجلزء األول، -1
باب دع ) 2533(والدارمي ) 5/133(باب الرب ما اطمأنت إليه النفس)1788(أخرجه الطحاوي يف مشكل اآلثار  -2

  .بإسناد حسن عن وابصة بن معبد) 2/246(ما يريبك إىل ما ال يريبك 
  .حديث حسن صحيح:وقال الترمذي)5711(والنسائي باب احلث على ترك الشبهات)2520(رواه الترمذي -3
  .904جامع بيان العلم وفضله، اجلزء األول، ص  -4
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  :  تقليد حمرم ) 2
يرى ابن عبد الرب أن التقليد قد يكون حمرما وفاسدا بال خالف بني العلماء ولـذلك   و 

   )1( .)وال خالف بني أئمة األمصار يف فساد التقليد فأغىن ذلك عن اإلكثار(: قال
  : الصور اآلتيةوهذا القسم من التقليد له عدة صور ذكر منها ابن عبد الرب

  :تقليد اآلباء ) 1

جند ذلك عندما ساق ابن عبد الرب رمحه اهللا تعاىل أدلة من الكتاب والسنة على منع اإلقتداء _ 
`�������m�����c��b����aفقالوا االهتداءفمنعهم اإلقتداء بآبائهم من قبول (: باآلباء مث قال بعدها

���dl ��� :ومثلهم ويف هؤالء  .٣٤m�X�W���r���z��y����x��w��v��u��t��s

��|��{l ل����m�X�W���w��v��u��t��s��r��q��p��oو٢٢: ا��

¨��§�����¦��¥��¤��������£��¢���¡������~��}��|��{��z��y��x©����ª

°��¯��®���¬��«±�����¸��¶��µ��´��³��²l ١٦٧ - ١٦٦: ا�� �ة .�m�X�W��w

¤��£��¢��¡��������������~����}��|��{��z��y��x�����©��¨��§��¦��¥l 

: ا�#�اب ��m�X�W��y��x��w���v��u��t������s��r��qlو٥٣ -  ٥٢: ا�����ء

  )2( .)من ذم تقليد اآلباء والرؤساء ومثل هذا يف القرآن كثري.٦٧
  :إتباع من ليس له حجة على قوله) 2

 ميكن وال ،ما إذا كان املقلَّد ليس له حجةكما يرى ابن عبد الرب أن التقليد يكون حمر
وما  ،مهو سقي االستداللتصور هذا إال يف املقلِّد الذي يكون عنده علم مييز به بني صحيح 

وهذا وصف ال  ،ق اسم الدليل عليه وما ال يصحوما يصح إطال ،يصلح دليال وماال يصلح
وقد (: قال ابن عبد الرب ،ل له بذلكال قبألن العامي  ،ينطبق إال على من كان متحليا بالعلم

ألن  االحتجاج ا؛م كفر أولئك من جهة ومل مينعه ،ء ذه اآليات يف إبطال التقليدحتج العلماا
بني التقليدين بغري حجة  وإميان اآلخر وإمنا وقع التشبيه االتشبيه مل يقع من جهة كفر أحدمه

ان ك ،آخر يف مسألة دنياه فأخطأ وجههاكما لو قلد رجل فكفر وقلد آخر فأذنب وقلد  ،املقلد

                                                 

  .996جامع بيان العلم وفضله، اجلزء األول ص  -1
  .977جامع بيان العلم وفضله، اجلزء األول ص  -2
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ألن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضا وإن اختلفت  ،احد ملوما على التقليد بغري حجةكل و
   )1( .)اآلثام فيه

إذا بطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسليم لألصول اليت جيب التسليم هلـا وهـي   (: وقال 
   )2( .)ا كان يف معنامها بدليل جامع بني ذلكم والكتاب والسنة أ

   :قليدالفتوى بالت) 3
فإنه ال جيوز له أن يفـيت   ،كما يرى ابن عبد الرب حترمي التقليد على من يتصدى لإلفتاء

وإن ثبت أن العامل خيطئ ويزل مل جيز ألحـد أن يفـيت   (: وهلذا قال ،بفتوى ال يعرف وجهها
   )3( .)ويدين بقول ال يعرف وجهه

 نزل فيماالتقليد  هلا جيوز اليت مةالعا حال وهو حيسنه وال النظر ينعم ال من حال هذا(: قالو  
 وال يفيت أن ألحد قوله ذكرنا ممن أحد عند جائز فغري املفتون وأما علماؤها، بذلك وأفتاها ا

 هذه معىن يف كان ام وأ إلمجاعا وأ لسنةا وأ الكتاب من به يفيت ما وجه له يتبني حىت إال يقضي
  )4( .)األوجه

  :يلي ما وقال يف منظومة نظمها يف التقليد
  )5( .علال ومعىن للمقال السائر    **يرى     تبا لقاض أو ملفيت ال            

  :التعصب لشخص بعينه) 4

 امليـل  له جيز مل صاحبه فيه خالفه شيء إىل اجتهاده قاده إذا اتهد أن على دليل وفيه( :قال_ 
   )6( .)عليه الدليل له قام وال فيه الصواب موقع ينب مل إذا صاحبه قول إىل

                                                 

  .978جامع بيان العلم وفضله، اجلزء األول ص -1
  .978جامع بيان العلم وفضله، اجلزء األول ص -2
  .983جامع بيان العلم وفضله، اجلزء األول ص -3
  .904جامع بيان العلم وفضله، اجلزء األول ص -4
  .990جامع بيان العلم وفضله، اجلزء األول ص -5
 3، ابن عبد الرب، طبعة وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف املغرب طسانيدواأل املعاين من املوطأ يف ملا لتمهيدا -6

  .368ص  8هـ  اجلزء1408
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ا قال رجل ليس كلّم(: عن مالك قال ،بن القاسمعن ا ،وذكر ابن مزين عن عيسى بن دينار

�m�X�|�{�z�yول يق ،ـ وإن كان له فضل ـ يتبع عليهقوال 
}~�£�¢�¡��¤��©�¨�§�¦�¥l ١8ا��م�(.

 )1(   

فإنك  ،لم منكعهو أفقلد كل من : قيل له ،وإن قال قلدته ألنه أعلم مين(:  قال ابن عبد الرب 
وجتدهم يف أكثر ما يرتل ـم   ،جتد خلقا كبريا وال حيصى من قلدته إذ علتك فيه أنه أعلم منك

علم ذا أإ وفه: قلدته ألنه أعلم الناس، قيل له: فلم قلدت أحدهم ؟ فإن قال ،من السؤال خمتلفني
فمـا  : قيل له ،إمنا قلدت بعض الصحابة: وإن قال ،وكفى بقول مثل هذا قبحا ،من الصحابة

 ،منهم أعلم وأفضل ممن أخذت بقوله ولعل من تركت قوله ،حجتك يف ترك من مل تقلد منهم
  .وإمنا يصح بداللة الدليل عليه ،على أن القول ال يصح لفضل قائله

مل عند من ال ميعن األنهم إذا تكلّم الع ،وإنما دخلت الداخلة على الناس من قبل التقليد: وقال 
كتبه وجعله دينا يرد به ما خالفه دون أن يعرف الوجه فيه فيقع اخللـل وبـاهللا    ،ءبشي النظر

   )2(.)التوفيق
  :إلعراض عن األدلةوااخللود إىل التقليد ـ )5

 عملوا ما أنعم اهللا به عليهمراد منهم أن يوأ ،على الفقهاء الذين ألغوا عقوهلم كما أنكر
 واالعتراضات باالحتجاج البصر من عليه القوم كان ما على نبي دليل( :فقال ،من نعمة العقل

 العلمـاء  مـن  تعد ال طائفة إال ،أمجع الفقه أهل سبيل وهذا املناظرة يف إللزاماتوا واإلدخال
 منـهم  جهـال  منـاظرة  املذاكرة ومسوا والتفهم املناظرة من أنفسهم وأزاحوا التقليد يف رقواغأ

   )3(.)املستعان واهللا البصر أولوا يفزع وإليها النظر أهل يرتع منها اليت باألصول
 العلـم  عـن  البحـث  مـن  عليه القوم كان ما على دليل الفقه من احلديث هذا ويف(: قالو 
   )4(.)العلم ذهاب إىل املؤدي التقليد وترك احلجة وطلب ،منه الصحة على الوقوف يف االجتهادو

                                                 

  .994جامع بيان العلم وفضله، اجلزء األول ص -1
  .248ص 2اجلزء التمهيد، ابن عبد الرب، -2
  .50ص 23التمهيد، ابن عبد الرب، اجلزء  -3
  .289ص 23التمهيد، ابن عبد الرب، اجلزء  -4
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وال  ،ريب من تقسيم ابن عبد الـرب هـذا  جيدر التنبيه على أنّ ابن القيم قسم التقليد بتقسيم قو
غرابة يف هذا ألنّ ابن القيم رمحه اهللا قد استفاد كثريا يف هذا املوضوع من كالم ابن عبد الـرب  

يف كتابه إعالم  االتباعحيث نقل بابا بتمامه من جامع بيان العلم وهو باب الفرق بني التقليد و
  .املوقعني

  :أي من التقليد ـ  لقول به ـأنواع ما حيرم ا(: قال ابن القيم 
  . اإلعراض عما أنزل اهللا و عدم االلتفات إليه اكتفاء بتقليد اآلباء: أحدها
  .تقليد من ال يعلم املقلد أنه أهل ألن يؤخذ بقوله: الثاين
والفرق بني هذا وبـني   ،التقليد بعد قيام احلجة و ظهور الدليل على خالف قول املقلَّد: الثالث

وىل هو أف ،وهذا قلّد بعد ظهور احلجة له ،حلجةوال أنّ األول قلّد قبل متكنه من العلم النوع األو
   )1(.)بالذم ومعصية اهللا و رسوله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 

  .447ص 3إعالم املوقعني ، اجلزء -1
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  .عند ابن عبد الرب االتباع :املطلب الثالث
رفع قـدرا وأجـدر   أ وبل ه ،عند ابن عبد الرب فإنه مرتبة غري مرتبة التقليد االتباعأما عن _ 

وهلذا  ،قوال األئمةوألسنة واملأمور به يف الكتاب ا وبل ه ،قرب إىل احلق من التقليدوابالسلوك 
  .االتباعفيه والفرق بني التقليد وباب فساد التقليد و ن: قال
 مـن  وكـل  ،تهنتبيو استيقنته ام وه املعىن هذا يف واملتكلمني العلماء عند العلم حد(: قالو  

 ،يعلمـه  فلـم  تقليدا به وقال الشيء يستيقن مل من هذا وعلى ،علمه فقد وتبينه شيئا استيقن
 قولـه  فضل من لك بان ما على القائل تتبع هو  االتباع ألن ؛االتباع غري العلماء عند والتقليد
 ،سـواه  من وتأىب معناه وال القول وجه تعرف ال وأنت بقوله تقول أن والتقليد ،مذهبه وصحة

 يف بـه  القول حمرم وهذا قوله فساد لك بان قد وأنت خالفه مهابة فتتبعه خطؤه لك يتبني وإنأ
   )1( .)وتعاىل سبحانه اهللا دين
التقليد معناه يف الشرع الرجوع إىل ( :ملالكي ابن خويز منداد البصري قولهاونقل فيه عن الفقيه  

  .)ما ثبت عليه حجة االتباعو ،هذا ممنوع منه يف الشريعةو ،قول ال حجة لقائله عليه
  :وقال يف موضع آخر من كتابه 
التقليد يف و ،له لدليل يوجب ذلك فأنت مقلدهكل من اتبعت قوله من غري أن جيب عليك قبو(

يف الـدين   االتباعو ،وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه ،دين اهللا غري صحيح
   )2( .)لتقليد ممنوعوامسوغ 

  : بن عبد الرب ينقسم إىل قسمنيوال ابن خويز على قو االتباعف
  .ا اصطلح عليه بالتقليدم وهـ إتباع من غري معرفة الدليل و1
  .وال مشاحة يف االصطالح ،االتباعا اصطلح عليه بم وـ إتباع مع معرفة الدليل وه2
  
  
  
  

  

                                                 

  .993جامع بيان العلم وفضله، اجلزء األول ص -1
  .993جامع بيان العلم وفضله، اجلزء األول ص -2
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  .عند ابن عبد الرب التمذهب  :املطلب الرابع

عتنائه باملوطأ و واوذلك بين يف كتبه  ،رب أنه كان مالكياعلوم من سرية ابن عبد الم وكما ه_ 
وهلـذا قـال    ،بو عبد اهللا بن أيب الفتحوأومل يكن شافعيا كما قال احلميدي  ،فقه أهل املدينة

  .وإنما املعروف أنه مالكي ،كذا قال: الذهيب معلقا على قول ابن أيب الفتح
مثّ حتول مالكيا مع ميل بين إىل فقه الشـافعي يف   ،وكان أوال ظاهريا فيما قيل(: وقال الذهيب 

  )1( .)مسائل

بل كان من منهجه أنه  ،إالّ أنّ هذا التمذهب ال يعين أنه ال خيرج عن املذهب يف كل مسائله  
فما قوي دليله عنده أخذ به وإن كان خمالفا للمذهب املالكي وال  ،يعرض األقوال مثّ ينظر فيها

  .ممن بلغ مرتبة األئمة اتهدين كما قال الذهيب فإنه ،ينكر له ذلك
مثّ ال يضره إن  االستنباطيف  يفتمذهبه باملذهب املالكي يعين أنه يرجع إىل أصول املذهب املالك

وخالفه يف تلك املسائل كثرية نذكر منها على سبيل املثـال   ،خالف املذهب يف املسائل اجلزئية
  :قوله
و كانت اللذّة موجودة مع  ،لى من ملس مع احلائل إذا كان رقيقاصحابنا يوجبون الوضوء عوأ(

مل ألنّ اللذّة إذا تعرت من اللمس  ،حلق عنديا ووه ،ومجهور العلماء خيالفوم يف ذلك ،اللمس
   )2( .)توجب وضوءا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  .157ص 18سري أعالم النبالء، اجلزء -1
  .57ص 3االستذكار، اجلزء -2
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  حزمند ابن ع قسامهوأتعريف التقليد                           

  

  .تعريف التقليد عند ابن حزم :املطلب األول

    .أقسام التقليد عند ابن حزم  :املطلب الثاين

  .د ابن حزمـعن االجتهاد :املطلب الثالث

  .زمـن حد ابـعن االتباع :املطلب الرابع
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  .عند ابن حزم قسامهوأتعريف التقليد  :املبحث الثاين

  

  .لتقليد عند ابن حزما تعريف :املطلب األول
  

وأنكر على  ،خاض معاركها طوال حياتهو ،لقد محل ابن حزم على التقليد محلة شعواء
 ،والعامل على حد سواء إىل العامي اوكان كالمه موجه ،ورماهم بكل سهم ،أهلها أشد اإلنكار

فة حكم كل فعلى كل فرد عند ابن حزم أن جيتهد يف معر ،أحدا من األمة اإلسالمية ومل يستثن
لعـامي  وا: ويف ذلك يقول بعد أن ذكر حترمي التقليـد  ،كلٌ حسب اجتهاده ،مسألة نزلت به

  . االجتهادوعلى كل أحد حضه الذي يقدر عليه من  ،لعامل يف ذلك سواءوا
   )1( .)وال حيل ألحد أن يأخذ بقول أحد بال برهان ،التقليد حرام(: قالو 
حـىت   ،لتقليد عند ابن حـزم ا وقليد البد أن نعرف ما هقبل أن نعرف تقسيم ابن حزم للتو  

ألنه ذكر أثناء كالمه عدة تعريفات متباينة  ،نتمكن من اجلمع بني كالمه املتناثر يف باب التقليد
  .للتقليد

وإما أن يكون اعتقده ألنّ (: ـ قال ابن حزم بعد أن ذكر ما يعتقد أنه برهان وليس بربهان1 
أخوذ من قلدت فـالن األمـر أي جعلتـه    م وهو ،لتقليدا وهذا هو ،البعض من دون النيب ق

  )2( .)كالقالدة يف عنقه
  :و يالحظ على هذا التعريف ما يلي_ 
ألنه قال بعدها يف  ،ـ قوله ـ بعض من دون النيب ـ يقصد ا التعصب لقول شخص بعينه  )أ

ألنّ  ،التقليـد بني التعصـب و خيفى الفرق  والـ   ـأن يقال ملن قلّد إنسانا بعينه:نفس السياق
 ،عـه ل وإن ظهر للمتبِـع خطـأ قـول متب   لتزام قول شخص بعينه يف كل املسائا والتعصب ه

  .من أنواع التقليد وليس هو كل التقليد مذموم فالتعصب نوع

                                                 

     بريوت العلمية الكتب دار ،العزيز عبد أمحد حممد حتقيق ، ابن حزم،الدين أصول أحكام يف الكافية النبذة -1
  .71هـ، ص1405 1ط
  .60ص 6اإلحكام يف أصول األحكام، اجلزء -2
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بل  ،تبع مع علمه بأنّ شيخه ليس له دليل على قولهعلى من اـ تعريف ابن حزم هذا ينطبق )ب
  .القول مبجرد أن يعلم أنّ فالنا قاله فقط يعتقد صحة هذا

خنالفهم  وإنما التقليد الذي ،من مل يأمرنا عز وجل باتباعه عتباا ووالتقليد إنما ه(: ـ وقال2
قول رجل ممن دون النيب مل يأمرنا ربنا باتباعه بال دليل يصحح قوله لكن ألن فالنا  أخذ وفيه ه
ن ال يتقي اهللا عز وجل ممن قد ره احلق وعجز عـن  ولكن م ،لذي يبطلا وفهذا ه ،قطقاله ف

على اعتقاد احلق الذي قـد  وال يبايل إىل ما أداه ذلك أوقع  ،نصرة الباطل وأراد استدامة سوقه
فسمى خرب الواحد تقليدا ومسى اإلمجاع تقليدا و مسى اتباع النيب فيما  ،ثبت برهانه اسم التقليد

   )1(.)ليه السالم تقليداأمر باتباعه من ملّة إبراهيم ع
  :يلي ويالحظ على هذا التعريف أيضا ما

أمل يأمرنـا  : تباع من يأمرنا عز وجل باتباعه ـ يقال البن حزم ا ولتقليد إمنا هواـ قوله ـ  )أ 
 ��m�Xs������z����y�������������x��w������v���u��tlقولـه  اهللا عز وجل بإتباع أهل العلـم يف  

  .مل يكن لنا إتباع جوام مل يبق لسؤاهلم فائدة فإن. ٧ - ٦: ا�����ء
 ه اتباع طاعة هللا ووأتقالال أتباع اسا وهل ه ،االتباعسأل عن هذا لكن يرسوله؟ ن  

��m�X���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Çقولـه   أجاب عن هذا ابن القيم يف تفسـري 

Ð��ÏÑ�����l إال إذا اندرجت حتت طاعة  أما أولوا األمر فال جتب طاعة أحدهم(: قال .٥٩: ا�)'�ء
على املـرء  : كما صح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال  ،ال طاعة مفردة مستقلة ،الرسول
فإن أمر مبعصية اهللا تعاىل فال مسع  ،كره ما مل يؤمر مبعصية اهللا تعاىلفيما أحب و لطاعةواالسمع 

   )3(.)2()طاعةوال 

    : نياالتباعفالبد من التفريق بني 
  .ـ إتباع لقوهلم على أنه دليل مستقل بذاته 

  .    ـ إتباع هلم طاعة هللا ورسوله فيما أمر به اهللا ورسوله و هم بينوه لنا
                                                 

  .69ص  6اإلحكام يف أصول األحكام، اجلزء -1
باب وجوب طاعة األمراء يف )4869(ومسلم )6/2612(يف باب السمع والطاعة لإلمام)6725(أخرجه البخاري  -2

  ).6/15(غري معصية 
هـ، 1427 1اجلامع ملا فسره اإلمام ابن القيم اجلوزية، مجع يسري السيد حممد، دار ابن اجلوزي، طبدائع التفسري  -3

  .278ص 1اجلزء
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حح قوله لكن ألنّ أخذ قول رجل ممن دون النيب مل يأمرنا ربنا باتباعه بال دليل يص_ ـ قوله)ب
  .التقليد يف هذا فقط وال ميكن حصر مفهوم ،ينطبق على التعصب  _فالنا قاله فقط 

لذي يبطل ـ أنّ غري  ا وـ مفهوم قوله ـ إمنا التقليد الذي خنالفهم فيه ـ وقوله ـ فهذا ه   )ج
و كما عرفنا قبل أنّ قصده بذاك التقليد الـذي   ،وال يبطله ،هذا التقليد ال خيالف فيه ابن حزم

عـه   يأمرنا اهللا باتبالقول من مل االتباع وأ ،لتعصب لقول شخص بعينها وبطله هوأخالف فيه 
  .  على أنه دليل مستقل بذاته

   )1( .نما املقلد من اتبع من مل يأمره اهللا باتباعهوإ: ـ و قريب منه قوله3
تباع استقالال أم أنه تابع لطاعة اهللا ورسوله؟ فينبغي التفريق بني ا وهل ه االتباعله هذا  فيقال 

وإن كان طاعة هللا ورسوله كما تقدم من كالم  ،فيبطلإن كان اتباع لقوهلم استقالال  ،احلالني
  .ابن القيم فال

فهذا الذي  ،ألن التقليد على احلقيقة إمنا هو قبول ما قاله قائل دون النيب بغري برهان: ـ وقال4
   )2( .وقام الربهان على بطالنه ،أمجعت األمة على تسميته تقليدا

  :يلي و يالحظ عليه ما
  :ان ـ حيتمل أمرينـ قوله ـ بغري بره)أ 

وهذا ال شك يف إبطالـه   ،ـ إما أن يكون قصده بغري برهان أصال للقائل ذا القول على قوله
  .حىت عند من أنكر عليهم ابن حزم

لتقليـد عنـد   ا وفهذا ه ،ما أن يكون قصده بال برهان يعلمه املقلِّد يف هذا القول املعنيوإـ 
فقد فـرض اهللا  : االجتهادفإنه قال يف فرض العامي من  ،بل إنّ ابن حزم نفسه يقره ،اجلمهور

 ،أكذا أمر اهللا تعاىل أو رسوله صلى اهللا عليه وسلم؟ فإن قال له املفيت نعم :عليه أن يقول للمفيت
  .لزمه القبول

فهل بقول املفيت للعامي هكذا أمر اهللا و رسوله يكون العامي قد علم دليل املسألة املعينة تلك؟ 
  .لم أنّ املفيت قد أفتاه مبا أمر اهللا به ورسوله وهو مل يعلم ذلك الدليل املعينأم أنه ع

                                                 

  .165ص 6اإلحكام يف أصول األحكام، اجلزء -1
  .116ص 6اإلحكام يف أصول األحكام، اجلزء -2
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يقـال  _ هذا الذي أمجعت األمة على تسميته تقليدا و قام الربهان على بطالنه _ ـ قوله )ب 
األول أم  املعىنقام الربهان على بطالنه؟ أمجعت األمة على تسميته تقليدا وما الذي : البن حزم

  .الثاين املعىن
  .وقام الربهان على بطالنه ،ألنه لون من ألوان التقليد بال خالف ،إن كان املعىن األول فنعم

كما ال يسلّم له بإطالق قيام الربهان علـى   ،ن كان املعىن الثاين فال يسلم له بدعوى اإلمجاعوإ
  .بطالنه

لتقليد ينطبق على اتبـاع  فدعوى اإلمجاع منقوضة بقول ابن خويز منداد املالكي الذي يعترب ا 
التقليد معناه يف الشرع الرجوع إىل قـول ال حجـة   : حيث قال ،قول من ال حجة لقائله عليه

  .ما ثبت عليه حجة االتباعو ،هذا ممنوع منه يف الشريعةو ،لقائله عليه
رنا فيكفي يف إبطاهلا إثبات ابن حزم هلا كما ذك ،أما دعوى قيام الربهان على بطالن هذا النوع 

  .ناهيك عن قول غريه من العلماء ،االجتهادءانفا يف بيان فرض العامي من 
_ أي بغري برهان أصال علـى القـول   _ يفهم من سياق كالم ابن حزم أنه يعين املعىن األول و

فوقع اخللط يف األمساء فترتـب عليـه    ،لقوله قبول ما قاله قائل دون النيب صلى اهللا عليه وسلّم
  .ملسمياتواكام اخللط يف األح

   )1( .عتقاد القول قبل اعتقاد دليلها والتقليد ه نّوأ: ـ وقال5

ن وإبل هذا غاية التعصب أن يعتقد صحة قول من يقلّده  ،يالحظ عليه أنه يتكلّم عن التعصبو
  .مل يعلم دليله بعد

لكـن   ،لـدليل وال ألنه اعتقد القو ،كما أنّ كالمه يفهم منه أنه يتكلّم على املتمكِّن من النظر
  .مشكلته أنه اعتقد القول قبل الدليل

ألنـه  و ،وقوله ال يترجح ،وكلهم يدري يقينا أنه يقلد لصاحبه وأنه ال يفارق قوله: ـ وقال6
وهذه صفة التقليد الذي ال تقليد  ،ن مل يكن علمه قبل ذلكوإ ،يرجع إىل ما بلغه عنه مىت مسعه

   )2( .يف األرض غريه
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ألنّ التعصـب   ،ال ميكن أن حيصر التقليد يف التعصبو ،بأنّ هذه صفة التعصب ويالحظ عليه
وهذه صفة التقليد الذي ال تقليد يف األرض غريه _ وقوله  ،يعترب من الصور املذمومة قي التقليد

أنكرها ملـا   ،جيعلنا جنزم بأنّ كالم ابن حزم كان منصبا على صور كانت حاضرة يف ذهنه_ 
وما كان  ،فخرج كالمه خمرج ردود األفعال ،ثر السيئ يف العصر الذي عاش فيهرأى هلا من األ

  .  كذلك فال يؤمن عليه من الوقوع يف التعميم إالّ من عصم اهللا
نّ مجيع عصر الصحابة مل يكن فيهم واحد وأ ،ومعىن هذا التقليد أن يأخذ قوله كله(: ـ وقال7

فيأخـذ   ،كرب منـه وال تابعا يقلد تابعا أ ،حبا كذلكوال تابعا يقلد صا ،مقلدا أحدا هذا التقليد
لشافعي ال خيالفون من قلـدوه  واالك وماملقلدين أليب حنيفة نّ هؤالء فصح يقينا أ ،بقوله كله

نما حدثت هذه البدعـة يف  وإوهذا عظيم جدا  ،قد خافوا اإلمجاع من األمة كلها بيقني ،منهم
   )1( .)يف الدين وكل بدعة ضاللةالقرن الرابع فصح أنها بدعة سوء وحادث 

عىن هذا التقليد أن يأخذ قوله كله وم_ ويالحظ عليه بأنه حصر التقليد يف التعصب حيث قال 
  ._ فيأخذ بقوله كله _ مثّ أكّده بقوله _ 
   :خالصة التعريفات 

بـاب   وهـو  ،وبعد أن ذكرنا هذه التعريفات ندرك أنّ ابن حزم جعل التقليد قسما واحداً_ 
ويعـد   ،فكل اتباع لغري نصوص الوحيني يعد تقليـدا  ،فال فرق بني نوع ونوع ،لتقليد احملرما

  : يقوللة اليت اتبع فيها غريه ويف ذلك ن أصاب احلق يف املسأواصاحبه آمثا عند ابن حزم 

  أمرا ألنه فعل ،تقليده عاص هللا عز وجل يف وفه ،ملقلد املصيب ا وهووأما القسم الثالث (

   )2( .)مث بذلكآ واه اهللا عنه وحرمه اهللا عليه فهقد 

إنا قد بينا حترمي اهللا تعاىل للتقليد مجلة ومل خيص اهللا تعاىل بذلك عاميا من عامل وال عاملا (:وقال
فالتقليد حرام على العبد الوب من بلـده   ،إىل كل أحد هوخطاب اهللا تعاىل متوج ،من عامي

 والالعـامل املتبحـر    كما هو حرام على ،لراعي يف شغف اجلبالوالعذراء املخدرة والعامي وا
   )3( .)فرق
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  .تقسيم التقليد عند ابن حزم :املطلب الثاين

قسـما   التقليد ابن حزم كان يرى بأن و بعد التمعن يف مفهوم التقليد عند ابن حزم يتبين أنّ_ 
  :نها ما يليوم ،منا ختتلف صورهوإ ،كله مذموم ،واحدا
   :التعصب املذهيب ـ1

بل كل األمثلة اليت ذكرها عـن   ،وهذا الذي أخذ النصيب األوىف من كالم ابن حزم يف التقليد
اإللزامات واحلجج اليت ذكرها  وغالب ،أهل التقليد كانت على تقليد أصحاب املذاهب املتبعة

  :يلي ماواألمثلة على ذلك كثرية جدا ولكن نذكر منها  ،كانت موجهة ألتباع املذاهب
وآثار هـذا   ،كل التعريفات اليت ذكرا من كالم ابن حزم تعرضت للتعصب املذهيب أصالة -

  :و هذه اآلثار هي كما يلي ،التعصب بالتبع
  .اعتقاد صحة القول رد أنّ فالنا ممن دون النيب صلّى اهللا عليه وسلّم قاله) 1
  .املسائلألخذ بأقواله يف كل وااعتقاد صحة مذهب شخص بعينه ) 2
  .قبول قول القائل مع العلم بأنّ قوله عار عن الربهان) 3
  . جعل كالم البشر ممن دون النيب صلى اهللا عليه وسلم أدلّة مستقلّة بذاا) 4
  :  ونذكر من كالمه أثناء اجلدل الذي أطال فيه النفس حول التقليد ما يلي_ 
خذ أقوال إنسان بعينه مل يصحبه من اهللا عـز  مثّ إنا نقول إنا العجب ليطول ممن اختار أ(: قال

   )1( .)وال شهد اهللا عليه بالعصمة عن اخلطأ وال بالوالية ،وال ظهرت عليه آية ،وجل معجزة
فليعلم  ،ن قبلهم فيأخذه كلهمم وملنع من أن يقصد منهم أحد إىل قول إنسان منهم أوا..(: قال

أو مجيع قول الشافعي أو مجيع قول أمحد بن من أخذ جبميع قول أيب حنيفة أو مجيع قول مالك 
ممن يتمكن من النظر ومل يترك من اتبعه منهم إىل غريه أنه قـد خـالف    ،حنبل رضي اهللا عنهم

   )2( .)إمجاع األمة كلها عن آخرها واتبع غري سبيل املؤمنني
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عاملا كان قبلـه  فنحن نسأهلم أن يعطونا يف األعصار الثالثة احملمودة رجال واحدا قلد (: وقال 
وليعلم من قرأ كتابنا أنّ هذه البدعة ـ نعين التقليد ـ   .....فأخذ بقوله كله ومل خيالفه يف شيء

  .من تاريخ اهلجرة ةإمنا حدثت يف الناس وابتدئ ا بعد األربعني ومائ

يكن  لوا على التقليد الذي ابتدعوه وملوعو ،فلما جاء أهل العصر الرابع تركوا ذلك كله: وقال 
   )1( .)وأصحاب مالك مالكا ،فاتبع ضعفاء أصحاب أيب حنيفة أبا حنيفة ،قبلهم

  .كل هذا الكالم يدل داللة واضحة على أنّ ابن حزم يقصد التعصب املذهيب
  :إلعراض عن كالم اهللا و رسوله ـ ا 2

 إلتعـاض والسـنة  واا رأى من إعراض املقلدين عن الكتاب منكر ابن حزم التقليد لوأ   
فكيـف   ،فهذا قول عمر ألفضل قرن على ظهر األرض: (الرجال ويف ذلك يقول عنهما بأقوال

واإلقبال على ما قـال   ،وسلمدرك ما حنن فيه من ترك القرآن وكالم حممد صلى اهللا عليه أ ول
   )2( .)بو حنيفة و حسبنا اهللا ونعم الوكيلوأمالك 

الـك وأيب حنيفـة   م ومقلـد كالذي يفعل  ،فحشهوأوهذا أقبح ما يكون من التقليد (: وقال 
وإن كان خربا موضوعا أو شـغبا   ،فإم إمنا يأخذون من احلجاج ما وافق مذهبهم ،لشافعيوا

   )3( .)وإن كان نص قرآن أو خربا مسندا من نقل الثقات ،فاسدا و يتركون ما خالفه

ما جاء عن صـاحبهم  لشافعي ال حيرمون إالّ واهذه صفة املقلدين أليب حنيفة ومالك (: وقال
   )4( .)وال حيلون إالّ ما جاء عن صاحبهم حتليله ،حترميه

فما وافق فيه  ،فمن اختذ رجال إماما يعرض عليه قول ربه تعاىل و قول نبيه عليه السالم(: وقال 
وهو يقر  ،ا خالفه ترك قول ربه تعاىل و قول نبيه صلى اهللا عليه وسلمومقول ذلك الرجل قبله 

والتزم قول إمامه فقد اختذ دون  ،أن هذا قول اهللا عز وجل و قول رسوله صلى اهللا عليه وسلم
  .)اهللا تعاىل وليا
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وال وليجة أعظم ممن جعل رجال بعينه عيارا على كالم اهللا تعاىل و كالم رسوله صلى (: وقال 
   )1( .)وكالم سائر علماء األمة وسلماهللا عليه 

وأنه إنما أراد إنكار اآلثار السيئة من التقليـد   ،ا مراد ابن حزم من إنكاره للتقليدو بعد أن عرفن
للعـامل   بقي أن يسأل هل ينكر ابن حزم تقليد العامي ،لكنه عمم يف كالمه و وسع يف خصامه

  إذا مل تكن تلك احملاذير؟ 
د فقد أخطأ بالرباهني اليت وأما من أباح للعامي أن يقلّ(: أجاب ابن حزم عن هذا السؤال فقال 

   )2( .)قدمنا من ي اهللا تعاىل عن التقليد مجلة

  )3( .االجتهادوعلى كل أحد حظه الذي يقدر عليه من  ،لعامي والعامل يف ذلك سواءوا(: وقال 

  .)عنده االجتهادولكي يزال اإلشكال من كالم ابن حزم البد أن نعرف مفهوم 
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  .عند ابن حزم الجتهادا :املطلب الثالث
 االجتـهاد ألن أكثر املـتكلمني يف   ،مما جيب معرفة تفسريها االجتهادلفظة (: أبو حممدقال _ 

أنه افتعال مـن   االجتهادإن حقيقة بناء لفظة : فنقول و باهللا التوفيق ،وحكمه ال يعلمون معناه
حيث يرجى وجوده  ،اكهاجلهد و حقيقة معناه أنه استنفاد اجلهد يف طلب الشيء املرغوب إدر

  .أو حيث يوقن بوجوده فيه ،فيه

   )1( .)استنفاد الطاقة يف طلب حكم النازلة حيث يوجد ذلك احلكم: يف الشريعة االجتهادو

ندرك أنّ ابن حزم خيالف _ وحكمه ال يعلمون معناه  االجتهادألن أكثر املتكلمني يف _ :و قوله
أما على  ،باجتهاد الفقيه االجتهاددون أنّ اجلمهور يقيإذ  ،االجتهادمجهور املتكلمني يف تعريف 

ألنه مل يقيـد   ،االجتهادقول ابن حزم يدخل حىت حبث العامي عن احلكم الشرعي يف مسمى 
فقد قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم بأن مـن  : و يؤكد هذا الفهم قوله ،االستنفاد بالفقيه

إذا اجتهـد  (: وقوله عليه السـالم  ،)2(أخطأ فله أجرومن اجتهد ف ،اجتهد فأصاب فله أجران
هذا  ،ألن كل من اعتقد يف مسألة ما حكما فهو حاكم فيها ملا يعتقد ،احلاكم عموم لكل جمتهد

   )3( .)مسه نصا ال تأويالا وه

يف طلب حكم اهللا تعاىل و رسوله عليه السالم يف كل ما خص املرء مـن   االجتهادو(: و قال 
فمن قلد يف كل ما ذكرنا فقد عصى  ،من ذكرنا كلزومه للعامل املتبحر وال فرق دينه الزم لكل
فال يلزم املرء منه إال مقدار مـا يسـتطيع    ،االجتهادلكن خيتلفون يف كيفية  ،مثوأاهللا عز وجل 

�m�X��y��x��wولقولـه  . ٢٨٦: ا�� ��ة  �m�X�¬��«��ª��©���¨��§lلقوله  ،عليه

zl  *ومل يكلفنا اهللا تعاىل  ،لعمل يف الدين مبا أوجبه اهللا تعاىلا وه لتقوى كلهوا. ١٦: ا�-,��ب
ويسقط عنا ما ال نستطيع  وهذا نص جلي على أنه ال يلزم أحدا من  ،منه إالّ ما نستطيع فقط

   االجتهاده من ـظفعلى كل أحد ح ،البحث على ما نزل به يف الديانة إال بقدر ما يستطيع فقط
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هكذا أمر : العامي إذا سأل العامل عن أمور دينه فأفتاه أن يقول له فاجتهاد  ،ومقدار طاقته منه
أو قال هذا  ،ال: وإن قال له ،أخذ بقوله ومل يلزمه أكثر من ذلكاهللا و رسوله؟ فإن قال له نعم 

 وأ ،لشافعيا وأ ،يب يوسفأ وأ ،يب حنيفةأ وأ ،بن القاسما وأ ،أو قال له هذا قول مالك ،قويل
 ،و مسى له أحدا من صاحب أو تابع فمن دوما غري النيب صلى اهللا عليه وسلّمأ ،أو داود ،محدأ
   .يأخذ بفتواه فحرام على السائل أن ،أو سكت عنه ،تهرهنا وأ

إذ إمنا يسأل املسلم من سأل من العلماء عن نازلة ترتل  ،وفرض عليه أن يسأل غريه من العلماء
ا جيب يف دين اإلسالم وم ،ى اهللا عليه وسلم يف ذلكبه ليخربه حبكم اهللا تعاىل و حبكم حممد صل

وهذا الذي قلناه ال  .......يفتيه بغري ذلك لتربأ منه  وهرب عنه  و لو علم أنه ،يف تلك املسألة
ألنه ال يكون أحد من الناس مسلما حىت يعلم أن اهللا  ،وإن بلغ الغاية يف جهله ،يعجز عنه أحد

   )1( .)رسول اهللا بالدين القيم_ مد بن عبد اهللا حم ووه_ من النيب عليه السالوا ،تعاىل ربه
  :م و هيعند ابن حز االجتهادومن هذا الكالم نفهم معامل 

يف طلب  االجتهاد: لقوله ،العامل والعامي على حد سواء ،واجب على كل مكلّف االجتهاد) 1
زم لكـل مـن ذكرنـا    حكم اهللا تعاىل و رسوله عليه السالم يف كل ما خص املرء من دينه ال

  . كلزومه للعامل املتبحر وال فرق
: لقوله ،كلٌّ حسب طاقته وقدرته ،خيتلف من شخص آلخر عند ابن حزم االجتهادوجوب ) 2

 �m�X�¬��«��ª��©���¨��§lلقولـه   ،فال يلزم املرء منه إال مقدار ما يستطيع عليه

لعمل يف الـدين  ا ولتقوى كله هوا ..١٦: ا�-,��ب*  �m�X�����z��y��x��wlولقوله . ٢٨٦: ا�� �ة
ا ما ال نسـتطيع   ويسقط عن ،ومل يكلفنا اهللا تعاىل منه إالّ ما نستطيع فقط ،مبا أوجبه اهللا تعاىل

وهذا نص جلي على أنه ال يلزم أحدا من البحث على ما نزل به يف الديانة إال بقدر ما يستطيع 
  .منهومقدار طاقته  االجتهادفعلى كل أحد حظه من  ،فقط
 ،لسنة فقطوااجتهاد العامي يتمثل يف أن يتثبت املسلم بأنّ العامل قد أخذ احلكم من الكتاب ) 3

وهـذا أمـر يف    ،وهنا ينتهي اجتهاده ،لسنة سأل غريهوافإن تبني له أنّ املفيت مل يفته بالكتاب 
إذا سأل العـامل   فاجتهاد العامي(: لقوله ،االستداللال أن يعرف الدليل و وجه  ،متناول اجلميع

  هكذا أمر اهللا و رسوله؟ أ: عن أمور دينه فأفتاه أن يقول له 
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أو قال له هذا  ،أو قال هذا قويل ،ال: وإن قال له ،فإن قال له نعم أخذ بقوله ومل يلزمه أكثر من ذلك
ى له أو مس ،أو داود ،أمحد أو ،لشافعيا وأ ،يب يوسفأ وأ ،يب حنيفةو أأ ،بن القاسما وأ ،قول مالك

 ،أو سـكت عنـه   ،تهرهنا وأ ،أحدا من صاحب أو تابع فمن دوما غري النيب صلى اهللا عليه وسلّم
  .  وفرض عليه أن يسأل غريه من العلماء ،فحرام على السائل أن يأخذ بفتواه

بل جند منهم األكثر من عقـد   ،ملسلمون حبمد اهللا يف أغلب أمرهم مبعدون عن هذاوا: وقال 
حلمد وافهذا ليس مقلدا  ،حرق بالنارو أو ل ،هل مصره ما كفر هووألو كفر أبوه قلبه على أنه 
   )1( .)هللا رب العاملني

وأما من أباح للعامي أن يقلّد فقد أخطأ بالرباهني اليت قدمنا من ي اهللا تعـاىل عـن   (: وقال 
مي البحث عـن  ألن القائل مبا ذكرنا قد أوجب على العا ،ع خطأه فقد تناقضوم ،التقليد مجلة

و مل يقل أحـد إن   ،فقد فارق التقليد و تركه ،االجتهادوهذا نوع من أنواع  ،أفقه أهل بلده
ملـا   ،فقد صح معىن ترك التقليد من العامي وغريه بإمجاع ،العامي يقلد كل من خرج إىل يده

كر معنـاه  نوأوكل من أقر بلفظ  ،وإن أجاز لفظه جميزون ناقضوا يف إجازم إياه ،ذكرنا ءانفا
   )2( .)أقر بفساد مذهبه

أكذا أمر اهللا تعاىل : أن يقول للمفيت إذا أفتاه_ أي على العامي _فقد فرض اهللا عليه ( :و قال 
و أو سكت أ ،وإن قال ال ،لزمه القبول ،أو رسوله صلى اهللا عليه وسلم؟ فإن قال له املفيت نعم

وعليه . فإذا زاد فهمه زاد اجتهاده ،وسلمعليه أو ذكر له قول إنسان غري النيب صلى اهللا  ،تهرهنا
 ،أصح هذا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أم ال؟ فإن زاد فهمه سأل عـن املسـند  : أن يسأل

و يفضي ذلـك إىل   ،حجة كل قائلفإن زاد سأل عن األقاويل و ،لثقةو غري ا ،لثقةوا ،ملرسلوا
   )3( .)التدرج يف مراتب العلم

ا يسألون العلماء ملعرفة حكم اهللا تعاىل و رسوله صلى اهللا عليه وسلّم فيما أنّ املسلمني إنم) 4
إذ إمنا يسأل املسلم من سأل من : حيث يقول ،ولو علموا منهم غري ذلك ما سألوهم ،نزل م

 ،العلماء عن نازلة ترتل به ليخربه حبكم اهللا تعاىل و حبكم حممد صلى اهللا عليه وسلم يف ذلـك 
  .لتربأ منه  وهرب عنهو لو علم أنه يفتيه بغري ذلك  ،اإلسالم يف تلك املسألة ا جيب يف دينوم
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ال مبا و ،ن على الفتيا بغري علممنا أوقع العامة يف سؤاهلم حسن الظن م أم ال يقدمووإ(: وقال 
و لو علمت العامة أم ليس عندهم يف أكثر ما  ،النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يصح عندهم عن

وأم يوقعوم يف خمالفة القـرآن   ،رسوله عليه السالمعن  والن به علم عن اهللا عز وجل ويفت
   )1( .)عليهم إقداما يتلفهم بل لعلهم كانوا يقدمون ،استفتوهم والما سألوهم  ،السنةو
ويسمي كل بذل للجهد يف معرفة حكـم   ،االجتهادوعليه فابن حزم خيالف اجلمهور يف معىن  

حىت  سؤال العامي عن حكم اهللا عز وجل ورسوله صلى اهللا عليه وسلم جمردا  ،شرعي اجتهادا
  .ليه ابن حزم من اجتهاد العامةإ ووهذا الذي كان يدع ،من الدليل يدخل يف ذلك
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  .عند ابن حزم االتباع :املطلب الرابع

االسـم  نما اخترع من اخترع هـذا  وإ ،شيء واحد االتباعويرى ابن حزم أنّ التقليد 
وقد استحي قوم من أهل التقليد من : ويف ذلك يقول ،وتلبيس احلق بالباطل ،لتضليلواللتمويه 
  .ال نقلّد بل نتبع: فقالوا ،هم يقرون ببطالن املعىن الذي يقع عليه هذا االسمو ،فعلهم فيه

فليسـموه   ،عىنملا وألن احملرم إمنا ه ،ومل يتخلصوا ذا التمويه من قبيح فعلهم(: أبو حممدقال  
 ،فإم ما داموا آخذين بالقول ألن فالنا قاله دون النيب صلى اهللا عليه وسـلم  ،بأي اسم شاءوا

  )1( .)ألم اتبعوا من مل يأمرهم اهللا تعاىل باتباعه ،فهم عاصون هللا تعاىل
ـ وا ،وباجلملة فقد خيطئ اإلمام كما خيطئ غريه(: وقال   حلكـم  ا وتباع من جيوز أن خيطئ ه
   )2( .)وقد ى اهللا تعاىل عن احلكم بالظن ،لظنبا

الذي يكون فيه تعصب لشخص  ،مالتقليد املذمو االتباعويالحظ على كالم ابن حزم أنه يعين ب
أما اتباع قول القائل لدليل يوجـب   ،لسنةوالكتاب ا وتباع الظن مع ترك اليقني وها وأ ،بعينه

  : يف ذلك يقوليدعوا إليه ومه بل يقره وبكاليعنيه  والذلك فهذا ال ينكره ابن حزم 
وإمنا املقلد من  ،حمسن ،فاعل ما أمر به ،طيعم وبل ه ،ليس من اتبع من أمره اهللا باتباعه مقلداو(

   )3( .)اتبع من مل يأمره اهللا باتباعه
نوجب اتباع ما اهللا عليه وسلم بغري دليل ووكذلك إمنا حنرم اتباع من دون النيب صلى (: وقال 

ومسـى   ،فسمى احلق تقليـدا  ،وال نلتفت إىل من مزج األمساء ،قام الدليل على وجوب اتباعه
ومتكن م أهل الشر  ،وقد بينا قبل وبعد أن اآلفة العظيمة إمنا دخلت على الناس ،الباطل اتباعا

شتباكها علـى  والسفسطة و لبسوا عليهم دينهم فمن قبل اشتراك األمساء والتخليط والفسق وا
     )4( .)املعاين الواقعة حتتها

ينكر اخللط بـني   مناوإ ،الذي يكون مبين على دليل االتباعويفهم من هذا أنّ ابن حزم ال ينكر 
  .ذريعة إىل األخذ بالتقليد االتباعختاذ لفظة وا ،األمساء
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ن إالّ أ ،أحـد دوـم   والتابع  والبكل ما ذكرنا أنه ال حيل اتباع فتيا صاحب  فصح(: وقال 
  )1( .)مجاعإ ويوجبها نص أ

  منا قبل االتباعومن هنا أيضا ندرك أنّ ابن حزم يقراألخذ  وال ،باملعىن الذي قد ه يقرينكره ألن
 ، االتباعوالذي يقصده من فرق بني التقليد  االتباعوهو عني  ،بفتوى العامل إذا دلّ عليها الدليل

وإمنا أنكرنا أن يؤخذ ا دون برهـان   ،اء للمستفتنيوحنن مل ننكر فتيا العلم(: كّد ذلك فقالأو
وإذا كـان يف   ،ألن ذلك يوجب األخذ باخلطأ ،لسنةواودون رد هلا إىل نص القرآن  ،يعضدها

فوجب بذلك  ،فهم من بعد موته عليه السالم أكثر وأفشى ،عصره عليه السالم من يفيت بالباطل
   )2( .)إلمجاعوالسنة وافتياه إىل القرآن  ما مل تستند ،ضرورة أن نتحفظ من فتيا كل مفت

الباطل باسم و ،احلق باسم الباطلهو غري ما قام الربهان على صحته فحرام أن يسمى و: (وقال 
. ٢٣: ا��)/. �X�W����m¾��½��¼��»���º��¹��¸��¶��µ��´���³��²��± �lوقد  ،احلق
   )3(.)قد أنذر عليه السالم بقوم يستحلون اخلمر يسموا بغري امسهاو
���¡��¢�����~�X�����m}��|��{��z��y��x����w��vقال عند قوله و
£¤�����©��¨��§��¦��¥l  وخرج عـن   ،فاحملروم من حرم هذه البشرى(. ١٨ - ١٧: ا��م��

فقد فاز من . آمنيوأن يثبتنا يف مجلتهم  ،داد أهلهانسأل اهللا أن يكتبنا يف ع ،هذه الصفة احملمودة
هذه صفة من استمع القـول فلـم   و ،بأنه من أويل األلبابو ،وبأنه مبشر ،وصفه اهللا بأنه هداه

رسوله صلى اهللا عليـه وسـلّم   عز و جل وا شهد اهللا م وواألحسن ه ،واختار أحسنها ،ديقلّ
   )4( .)باهللا تعاىل التوفيقو ،مما وافق القرآن والسنة ،باحلسىن

ح هذا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أص: وعليه أن يسأل ،فإذا زاد فهمه زاد اجتهاده( :وقال 
فإن زاد سأل عن األقاويل  ،غري الثقةو ،لثقةوا ،ملرسلوا ،أم ال؟ فإن زاد فهمه سأل عن املسند

    )5(.)يفضي ذلك إىل التدرج يف مراتب العلمو ،وحجة كل قائل
  .من كالمه يثبت معناه كما تقدملفظا و االتباعوعليه فابن حزم ينكر 
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  .بن حزموا كالم ابن عبد الرب مقارنة بني  
وهو ليس من العلم  ،يرى ابن عبد الرب أن التقليد أن يدين الرجل بقول ال يعرف وجهه

وهلذا ال جيوز للمكلف أن يلجأ إىل التقليد إال إذا تعذر عليه الوصـول إىل احلكـم    ،يف الشيء
مل يثبت عنده دليل على ففي هذه احلالة يسأل أهل الذكر ويعمل بفتواهم وإن  ،الشرعي بنفسه

  .لعدم متكنه من إدراك ذلك كله ،قول املفيت
�m���L���K��J��I :ومل خيتلف أهل العلم يف جواز ذلك بل قال اهللا يف حق من كان هذا حاله

N��M�����Q��P��Ol ٤٣: النحل .  
مكنا ن كان متم وأ ،تهدا ون من بلوغ احلكم الشرعي بنفسه وهعلى هذا فال جيوز ملن متكو 

أن خيلد إىل التقليد ويترك طلب األحكام الشرعية من مظاا املعتربة  ،ملتبعا وهو ،من فهم الدليل
كما ال جيوز ملن أخـذ   ،أو تعصبا لشخص ما ،إما تقليدا لآلباء ،شرعا ألي داع من الدواعي

  .يدري ما وجه القول الذي أفىت به ال وبالتقليد أن يفيت وه
رم على كـل  حم وهو ،تباع من مل يأمرنا عز و جل بإتباعها والتقليد ه بينما يرى ابن حزم أن 

ولكن بعد التحقيق جند أن ابن حـزم ينكـر    ،هكذا خرج كالم ابن حزم على اإلطالق ،أحد
  .لسنةواعراض عن الكتاب وإالتقليد الذي يكون فيه تعصب لشخص 

 ،حجة شرعية يدركها املكلـف فريى ابن عبد الرب بأنه أخذ بقول ثبثت عليه  االتباعأما عن  
  .وتشمل طلبة العلم ،بعد االجتهادوهذه مرتبة من ترفع عن التقليد ومل يبلغ درجة 

كما أنه ال بأس للمكلف أن يسلك أصول مذهب ما يف االستنباط لرجاحتها عند املكلف على  
ذهبـه  لكن هذا السلوك ال حيمله على األخذ بكل املذهب وإن ثبت عنده ضعف قول م ،غريها

  .وقوة قول غريه
  .كل حسب قدرته ،على كل مسلم االجتهادأما ابن حزم فريى وجوب  

  .اصطالحا االجتهاد ووه ،فاجتهاد العامل أن يستنبط حكم النازلة من النصوص بنفسه
 ،ال عن قول فـالن وفـالن   ،جتهاد العامي أن يسأل العامل عن حكم اهللا و رسوله يف املسألةوا
  .حالتقليد اصطالا ووه
وهذا  ،قوة إدراكهعلى حسب فهمه و ،جتهاد طالب العلم أن يأخذ احلكم عن العلماء بأدلّتهوا

  .اصطالحا االتباعما يسمى ب
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اسـتنفاد  : وهذا مبين على تعريفه لالجتهاد بأنـه  ،كل هذه األقسام يسميها ابن حزم اجتهادا 
مبعناه اللغـوي ال   جتهاداالفهو يعرف  ،الطاقة يف طلب حكم النازلة حيث يوجد ذلك احلكم

  .االصطالحي
   )1( .)إمنا معناه بلوغ اجلهد يف طلب دين اهللا الذي أوجبه على عباده االجتهادو( :و قال
املصطلحات واتفقـوا علـى   وبعد هذا ميكن القول بأن ابن عبد الرب وابن حزم اختلفوا يف _ 

ابن  حزم ينكر على املقلدة ألـم   فهذا ،تفرقوا يف املسميات واجتمعوا يف احملتويات ،املضامني
  .وكذلك ابن عبد الرب ،أعرضوا عن الكتاب والسنة واعتاضوا عنهما بأقوال الرجال

وال يظن بابن  ،وهذا ابن عبد الرب يوجب على املقلد أن يسأل أهل الذكر ليخربوه عن حكم اهللا
م اهللا ورسوله صلى اهللا عليه عبد الرب أنه يوجب على املقلد األخذ بقول املفيت ما مل تكن من كال

  .وهذا ما عرب عنه ابن حزم باجتهاد العامي ،وسلم
الذي تكلم عنه ابن عبد الرب فهو عن اجتهاد طالب العلم عند ابن حـزم ألن   االتباعأما عن  

  .وهذا هو جهد طالب العلم ،عند ابن حزم هو بذل اجلهد ملعرفة احلكم الشرعي االجتهاد
لكنهما ال يتعصبان  ،ظاهري أيضا وهذا ابن حزم ،ا ابن عبد الرب مالكيأما عن التمذهب فهذ 

   .وخيرجان عنه يف بعض الفروع ،ملذهبهما بل يأخذان بأصول مذهبهما
فابن عبد الـرب يـرى    ،فظي بني ابن عبد الرب وابن حزملنشأ اخلالف الم وفه االجتهادأما عن  

مبعنـاه    يني أما ابن حزم  فينظـر لالجتـهاد  مبعناه االصطالحي املعروف عند األصول االجتهاد
 اقة سواء أكان من العامي أو طالـب وهو بذل الواسع واستنفاد الطاللغوي الواسع الفضفاض 

افترض اهللا علينا إتباع رسـوله حممـد    مناوإ: لعامل كل حسب قدرته وطاقته كما قالا والعلم أ
ـ و ،لسانه فقد وفق مصدقا بقلبه و قر بهوافمن اتبعه  وسلمصلى اهللا عليه  ـ  وه  ،ؤمن حقـا م

وال أمرنا بدعاء إىل غـري   ،إذ مل يكلف اهللا تعاىل قط غري ذلك ،باستدالل كان أو بغري استدالل
  .لصاحلون إىل غري ذلكوادعا اخللفاء  وال ،ذلك

ـ  والوه وسلمفمن روي له حديث مل يصح عن النيب صلى اهللا عليه   ويدري أنه غري صحيح فه
اجتهد  ذاوإ ،إذا اجتهد احلاكم فأخطأ فله أجر: وسلما لقوله صلى اهللا عليه أجور أجرا واحدم

من أخذ مبسألة فقد حكم بقبوهلا و كل  ،وسلمأو كما قال صلى اهللا عليه . فأصاب فله أجران
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اجلهد يف طلب احلكم يف  فاذإن وإمنا ه االجتهادألن  ،تهد ال غريها وه وهذا ،جتهد يف ذلكوا
 ،هإلمجاع حيث أمر اهللا تعاىل بأخذ أحكامه ال من غري هذه الوجووا ،لسنةوا ،رآنيف الق ،الدين

  . إمث عليه وال ،من أخطأ فله أجر واحدو ،فمن أصاب يف ذلك فله أجران
فابن عبد الرب جيوز تقليد  ،كما يعود اخلالف بني ابن عبد الرب وابن حزم الختالف حمل الرتاع 

كما أن ابن حزم جيوز للعامي أن يأخذ بقول العـامل وإن مل   ،اداالجتهالعامي الذي ال يستطيع 
  .   لتقليد الذي عناه ابن عبد الربا ووه ،يعرف دليله إذا أخربه بأن هذا حكم اهللا ورسوله

يقره وهذا  ،وابن حزم ينكر على كل من أعرض عن الكتاب والسنة سواء أكان عاميا أو عاملا 
    .ابن عبد الرب أيضا
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  .بن حزموا عند ابن عبد الرب أدلة تقسيم التقليد

  .عند ابن عبد الرب أدلة تقسيم التقليد  :املبحث األول
   .زأدلة اجلوا :األولالقسم            
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  .أدلة تقسيم التقليد عند ابن عبد الرب

  
   .أدلة اجلواز :القسم األول 

  .أدلة الكتاب :املطلب األول                 

  .أدلة السنة  :املطلب الثاين                 

  .دليل اإلمجاع :املطلب الثالث                 
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   .أدلة التحرمي :القسم الثاين 
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  .أدلة السنة :املطلب الثاين                 

  .اآلثار :املطلب الثالث                 

  .األدلة العقلية :املطلب  الرابع                 
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  .عند ابن عبد الربالتقليد  أدلة تقسيم :املبحث األول
 ،نهال بد موتقليد جائز  ،ليد إىل تقليد حمرم للتقلقد مر معنا تقسيم اإلمام ابن عبد الرب           

ـ على طريقته يف التأليف ـ لكل قسم من األقسام بأدلة من الكتاب  ولقد استدل ابن عبد الرب  
عرض لكل قسم من األقسام  إن شاء اهللا وفيما يلي ،اآلثار عن السلف واألدلة العقليةوالسنة و

  .بأدلته
   .زوااجل أدلة :األول القسم

أورد كذلك أدلة علـى جـواز    ،ما أورد ابن عبد الرب أدلة على منع التقليد املذمومك
إال أن املالحظ على تلك األدلة أنه أوردها مقتضبة و جد  ،التقليد الذي انتفت فيه تلك املفاسد

ء أن ومل خيتلف العلما: و هلذا قال ،و كأنه أمر بديهي ال مرية يف جوازه بني أهل العلم ،خمتصرة
و تفاديا هلذا االختصار أتبعت تلك األدلة بشيء مـن اإليضـاح    ،عامة عليها تقليد علمائهاال
  : فكانت تلك األدلة كما يلي ،لبيانوا
  .أدلة الكتاب :األول املطلب 

 اهللا وأم املـرادون بقـول  (: قال ابن عبد الرب يف معرض استدالله على جواز التقليد للعوام_ 
�m�XN��M���L���K��J���O���Pl 01(1(.٤٣): ا�(   

 ووجـه  ،و هذه اآلية تعترب عمدة األدلة اليت استدل ا اجلمهور على جواز التقليـد للعـوام  
 إال للسؤال معىن وال ،منه علمهو أ من يسأل أن له علم ال من أمر -تعاىل- اهللا أن: االستدالل

إتباع من قوله لـيس   إال دللتقلي معىن ال إذ التقليد؛ جواز على ذلك فدل ،املسئول بقول العمل
   )2( .حبجة يف ذاته بال حجة

صنف سائل و هم و ،صنف جميب و هم أهل الذكر: يف اآلية تقسيم للناس إىل صنفني كما أن 
و مل ينكر اهللا عز و جل عليهم عدم علمهم بل أمرهم أن يرجعوا إىل من عنده  ،كل من سواهم

حلرم على أهل الذكر أن وملا أرشدهم إىل حمرم و لو كان ذلك حمرم عليهم لنهاهم عنه و  ،علم
  . جييبوهم ألن يف ذلك إعانة هلم على املنكر

  

                                                 

  .989جامع بيان العلم وفضله، اجلزء األول، ص -1
  .66، عبد العزيز الراجحي، صواالستفتاءالتقليد واإلفتاء  -2



83 
 

  :الثاين الدليل
¿���m�Xº��¹��½���¼��»¾�����Å��Ä��Ã�����������Â��Á��À اهللا قــــول

���Ð��Ï���Î���Í��Ì��Ë��Ê��É�����È��Ç��Æl 2١٢٢: ا�-3ب.   
 وهذا ،يف قوله لعلهم حيذرون هلم املنذر نذارة قبول الناس على أوجب اهللا أن: االستدالل ووجه
  .للعلماء العوام بتقليد أمر
  ـ  لقوله ـ من كل فرقة ،ين فرض على الكفايةكما أن اآلية تدل على أن التفقه يف الد 

يف هـذا رد  و ،ن الباقني كسائر فروض الكفايـة فإذا قام به البعض سقط ع ،اليت تفيد التبعيض
إذ لو كان كذلك ألمرهم كلهم بـالنفور للتفقـه يف    ،على كل مكلف صريح على من أوجبه

  ���mº��¹����½���¼��»¾�l :وهذا عني ما نفاه اهللا عز و جل يف قوله ،الدين
  :ثالثال الدليل 

  .٥٩: ا�)'�ء�m�XÐ��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç �l اهللا قول
 به يفتون فيما تقليدهم وطاعتهم ،ماءلعلا وهم ،األمر أويل بطاعة أمر اهللا أن: االستدالل ووجه

   )1(.للعلماء العوام بتقليد مرآ وفه ،للوجوب واألمر ،مما خفي على املكلف حكمه
  : الدليل الرابع 

  .٧٨: ا��m�X¡������~��}���|���{��z �l41قوله 
  االجتهادن يف حكمهم و كلفوا ومأن التقليد لو كان غري جائز للعامة : وجه اإلستدالل

 ،الصـناعات لنسل و تعطيل احلـرف و واع احلرث نقطاوالك إىل ضياع مصاحل العباد ألدى ذ
لشريعة حبمد اهللا ال تأيت مبـا فيـه   وا ،هذا من احلرج شيء عظيم ويف ،فيؤدي إىل خراب الدنيا

  .حرج لنص اآلية
�m�X��n��m��l��k��j���i��h��g�����f��e��dقوله  :الدليل اخلامس 

o �l٨٣: ا�)'�ء .  
 االجتـهاد أن اهللا أرشد عباده إىل رد ما جاءهم من مسـتجدات إىل أهـل   : ستداللاالوجه 

   )2(.لكان عبثا الوإهم فيه دا ذلك إال العتماد قوهلم و تقليوم ،واالستنباط

                                                 

  .68، صواالستفتاءالتقليد واإلفتاء  -1
  .79،ص وأحكامهالتقليد  -2
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�m�X��G���F��E��D��C��B��Aقولـه   :الدليل السـادس  

��M��L��K��J��I��Hl 2١٠٠: ا�-3ب.  
 ،هو تقليـدهم  تباعهموإ ،من يتبع السابقني األولني بإحسانأن اهللا أثىن على : االستداللوجه 
  )1(.لى جوازهتقرير على التقليد فيدل ع وهذا

�m�Xv��u��t���sw����z��y��x: قولــه تعــاىل :الــدليل الســابع 

��|���{l ٤٣: ا�8)3�7ت.  
فهمهـا إال  لكن ال ي ،ضعها جلميع الناسن يف كتابه أن فيه أمثاال وأن اهللا تعاىل بي: وجه الداللة

   )2(.لتقليدا وه وهذا ،ىل من فهمهافمن مل يفهمها يرجع إ ،العاملون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  .82،صوأحكامهالتقليد  -1
  .83،صوأحكامهالتقليد  -2
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  .أدلة السنة: الثاين املطلب
 النجوم مثل أصحايب إمنارد ابن عبد الرب على من استدل على جواز التقليد حبديث  لقد

 عـن  نافع عن اجلزري محزة عن احلناط شهاب أبو روى قد :فقال اهتديتم بقوله أخذمت فبأيهم
 بقوله أخذمت فبأيهم النجوم مثل أصحايب إمنا: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال عمر ابن

 على بصحيح البزار كالم وليس به حيتج من نافع عن يرويه وال يصح ال إسناد وهذا .)1(اهتديتم
 يسأل ما جهل ملن هو مناإ منفردين وسلم عليه اهللا صلى النيب بأصحاب االقتداء ألن ،حال كل
 إذا بـبعض  بعضـهم  يقتدي أن أصحابه يأمر ومل له الزم فالتقليد حاله هذه كانت ومن ،عنه

 العامي به يقتدي أن جائز جنم منهم واحد كل وإمنا ،األصول يف ممكنا جائزا سائغا تأويال تأولوا
 يف روي وقـد  ،أعلم واهللا ةالعام مع العلماء سائر وكذلك ،دينه من إليه حيتاج ما مبعىن اجلاهل

   )2(.البزار ذكر ما غري إسناد احلديث هذا
لكن مل أقف ـ فيما وجـدت ـ     ،لقد ثبثت عدة أحاديث تدل على جواز التقليد يف اجلملةو 

 ،و هلذا ذكرت ما استدل به غريه ممن ذهب مذهبـه  ،على ما استدل به ابن عبد الرب من السنة
  :ن هذه األدلة ما يليوم
  : ل األولالدلي 

   ؛فقال ومات فاغتسل رخصة كل دجن انسل: واوقال ،يغتسل أن فأمروه شج يالذ قضية
   )4( .)3(السؤال العي شفاء اإمنسألوا إذا مل يعلموا فأال  ،اللّه قتلهم لوهقت :مالالس عليه نيبال

هـذا  علم ومن ال يعلم إىل سؤال أهل الأرشد   -والسالم الصالة عليه- أن النيب: وجه الداللة
  .يدل على جواز التقليد

  : الدليل الثاين 
 الصـالة  عليـه -ن ورسـول اهللا  ما ثبت من فعل الصحابة رضوان اهللا عليهم أم كانوا يفتو

  .حي بني أظهرهم  -والسالم
                                                 

  ).61(الضعيفة: انظر)7/121(باب ما جاء فيمن صحب النيب ) 7000(خلريةأخرجه البوصريي يف إحتاف ا -1
  .924جامع بيان العلم وفضله، اجلزء األول، ص -2
  .) 364( صحيح أيب داود    :انظر)1/132(باب يف اروح يتيمم ) 336(رواه أبو داود  -3
 2وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية طالبحر احمليط يف أصول الفقه، الزركشي، راجعه عمر سليمان األشقر،  -4

  .282، ص6م، اجلزء1992
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-إذ إن قوهلم حجة يف حياة الـنيب   ،فتائهم دليال على تقليد املستفتني هلمأن يف إ: وجه الداللة
 )1(.بتقريره هلم -لسالموا الصالة عليه

  :ثالثال الدليل 
 قاله.)2(فافعلوا فكذلك سنة لكم سن قد معاذًا إن :الصالة شأن يف -والسالم الصالة عليه- قوله
 متابعة والتزم ،اإلمام فراغ بعد افصاله ،لصالةا من فاته ما أخر حينما -والسالم الصالة عليه-

 يصلون ذلك قبل وكانوا. معه كنت إال حال على أراه ال :وقال  -والسالم الصالة عليه- النيب
  .اإلمام مع يدخلون مث ،أوال فام ما

 على فدل ،للوجوب واألمر ،معاذ بتقليد أمر   -والسالم الصالة عليه- النيب أن: الداللة ووجه
   )3( .وجوبه
 هـذا كـان   إن ابين: والسالم الصالة عليه حديث العسيف حيث قال أبوه للنيب:الرابعالدليل 

ين سألت أهل العلم فأخربوين أن ما على وا: إىل أن قال.........ته أمراعسيفا عند هذا فزىن ب
  )4(.ن على امرأة هذا الرجمواابين جلد مئة و تغريب عام 

تقليده لى والد العسيف سؤال أهل العلم ومل ينكر ع والسالم الصالة عليهأن النيب : وجه الداللة 
  .بل قد وصفه الراوي بالفقه ألجل ذلك ،علم منههو أملن 
حيـث مل   ،اكتفى بتقرير أهل العلم و قلدهم نوع تقليد يف ذلك والسالم الصالة عليه أن النيب 

5(.به بناءا على الفتوى املذكورةيسأل عن إحصان العسيف و رمجه و غر(  
   :الدليل اخلامس 

 وقولـه  )6(.بعدي من املهديني الراشدين اخللفاء وسنة بسنيت عليكم: والسالم الصالة عليه قوله
   ديـ واهتدوا ،وعمر بكر أيب ايبـأصح من بعدي من باللذين اقتدوا :لسالموا الصالة عليه
  

                                                 

  .88، صوأحكامهالتقليد  -1
  ).478(صحيح أيب داود:انظر) 1/193(باب كيف األذان) 506(رواه أبو داود -2
  .70، صواالستفتاءالتقليد واإلفتاء  -3
  ).6/2631(ألمورباب هل جيوز للحاكم أن يبعث رجال وحده للنظر يف ا) 6770(رواه البخاري -4
  .88، صالتقليد وأحكامه -5
  .حديث حسن صحيح:وقال )5/44(باب األخذ بالسنة واجتناب البدع ) 2676(رواه الترمذي  -6
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    )1( .مسعود ابن بعهد ومتسكوا  ،عمار
 بكـر  بأيب واالقتداء ،الراشدين اخللفاء بسنة باألخذ أمر السالم عليه النيب أن: االستدالل ووجه
 عليـه  النيب به أمر مما فالتقليد ،هلم تقليد وذلك ،مسعود ابن وعهد عمار دي خذواأل ،وعمر
  )2(.لزومه على وحثٌ السالم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

                                                 

  .صحيح اجلامع 1144: انظر حديث رقم .باب أبو بكر الصديق) 44565(رواه احلاكم يف املستدرك  -1
  .72ستفتاء، صالتقليد واإلفتاء واال -2
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  .دليل اإلمجاع :الثالث املطلب
 ومل(: از هذا القسم من التقليـد فقـال  نقل ابن عبد الرب عدم اختالف العلماء على جو لقد_ 

   )1( .)عليها تقليد علمائها ء أن العامةخيتلف العلما
هذا  ذا صحوإ ،من وقت الصحابة رضوان اهللا عليهم ،كما اعتربه اجلمهور إمجاعا ال مرية فيه 

ن وم ،الصحابةاإلمجاع عن الصحابة كان حجة دامغة على ابن حزم الذي ال يعترف إال بإمجاع 
  :هؤالء العلماء ما يلي

العامي جيب عليـه  : مسألة( :معلوم بالضرورة حيث قالادعى الغزايل أن العلم ذا اإلمجاع  ـ
تباع املعصوم وهذا وايلزمهم النظر يف الدليل : وقال قوم من القدرية. تباع العلماءوا ،االستفتاء

فإم كانوا يفتون العوام وال يأمروم بنيـل درجـة    ،أحدمها إمجاع الصحابة :باطل مبسلكني
  )2(.)التواتر من علمائهم وعوامهموذلك معلوم على الضرورة و االجتهاد

ـ   ومما يدل على ذلك(: ـ و قال الباجي وذلك أن كل منقصر  ،مجاعاإل ـ أي جواز التقليد 
مـن  ومل ينكر ذلك عليه أحد  ،دثة نزلتسأل علماء الصحابة عن حكم حا االجتهادعن رتب 

   )3(.)ثبت ما قلناهمر له باالستدالل فالصحابة بل أخذوه فيما سأل من غري نكري عليه وال أ
ـ أي جواز التقليـد   عليه بعدهم فمن ةبالصحا إمجاع واحد غري قلنو(: ـ و قال الزركشي

  )4(.)االجتهاد درجة نيلب يأمروم وال ،مالعوا تونفي واكان مفإ ،ـ
فإن الصحابة  ،ومسئول سائل وجودعلى  الصحابة من اإلمجاعن األدلة وم( :ـ و قال الشثري

كذا من بعدهم فون السائل طريق احلكم وال أدلته ويعر والن عن األحكام فيفتون كانوا يسألو
 يأمروم وال ،دليل ذكر غري من يفتوم والعلماء ،العلماء يستفتون العامة تزل فلم ،من التابعني

 باإلفتاء علمائهم من والتواتر ،الضرورة على معلوم وذلك ،نكري غري من ،االجتهاد درجة بنيل
  .العلماء إىل بالرجوع مهموعوا

                                                 

  .989ان العلم وفضله، اجلزء األول، صجامع بي -1
م 1997  1طاملستصفى من علم األصول، أبو حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل الطوسي، الرسالة، بريوت،  -2

  .  466، ص2هـ، اجلزء1417
، 2وت طالوليد الباجي، حتقيق عبد ايد تركي، دار الغرب اإلسالمي ببري إحكام الفصول يف أحكام األصول، أبو -3

  .  734، ص2اجلزء
  .282، ص 6البحر احمليط، الزركشي، اجلزء -4
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يوضحه ما ثبت أن أصحاب رسول اهللا ملا فتحوا البالد كان أهلها حديثي عهـد باإلسـالم    
بـل ال   ،عليك أن تطلب احلق بدليله يف هذه الفتـوى : يقولون لسائل والفيسألوم فيفتوم 

  به  ما استبان لك فاعمل: يعرف ذلك عن أحد منهم البتة و يوضحه قول أيب بن كعب
   )1(.)اشتبه عليك فكله إىل عامله ماو
  :يقال نأ وهويستدل باإلمجاع من وجه آخر و

ال يلزمه أن رب و كون سنده صحيحا أو فاسدا والعامل جيوز له الرجوع إىل أهل احلديث يف اخل
  :فأوىل أن جيوز للعامي تقليد العامل من وجهني ،يتعلم ذلك باإلمجاع

ملمارسة يف معرفة العلوم و واالرياضة  دتعوألن العامل قد  ،ن العاملـ أن العامل أقوى على ذلك م
  .حفظها

  )2(.م ذلك أيسر من تعلم الفقه و ترتيب أدلتهـ أن تعلّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  .93، صوأحكامهالتقليد  -1
  .93، صوأحكامهالتقليد  -2
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  .األدلة العقلية :الرابع املطلب
  : استدل ابن عبد الرب بأدلة من املعقول ميكن تصنيفها كما يلي 
  :االجتهادـ عدم القدرة على 1
ال بد  االجتهادو ذلك ألن  ،أي عدم القدرة على استنباط األحكام الشرعية من أدلتها الفرعية 

ن دوا ال ميكنه أن جيتهد بل ال جيوز له أن يقدم عليـه و  وم ،له من شروط يتصف ا اتهد
  .    حاله كذلك

ثق مبيـزه بالقبلـة إذا   ن األعمى البد له من تقليد غريه ممن يأمجعوا على أ(: قال ابن عبد الرب 
وكذلك  ،من تقليد عامله فكذلك من ال علم له وال بصر مبعىن ما يدين به البد له ،أشكلت عليه

مل خيتلف العلماء أن العامة ال جيوز هلا الفتيا وذلك واهللا أعلم جلهلها باملعاين اليت منـها جيـوز   
  )1( .)التحليل والتحرمي والقول يف العلم

على من  دوجوب التقلي ،الرب يف مناظرة أقامها بني من جيوز التقليد ومن مينعهكما نقل ابن عبد  
أما من قلـد  : قيل له ،ري وقلة علمي حيملين على التقليدفإن قال قص(: كانت هذه حاله فقال

بـه  فيما يرتل به من أحكام الشريعة عاملا مبا يتفق له على علمه فيصدر يف ذلك عمـا خيـربه   
   )2(.)وأدى ما لزمه فيما نزل به جلهله ،أتى مبا عليهألنه قد  ،فمعذور
فإن العامة البد هلا من تقليد علمائها عند النازلة ترتل  ،وهذا كله لغري العامة(: عبد الرب قال ابن

ألن العلم درجـات ال   ،إىل علم ذلك –لعدم الفهم  –ا ألا ال تتبني موقع احلجة وال تصل 
حلائل بني العامة وبـني طلـب احلجـة واهللا    ا وهوهذا  ،بنيل أسفلهاىل أعالها إال سبيل منها إ

  )3(.)أعلم
ومما يدل على جواز أخذه بأقوال العلماء علما بأن الناظر واملستدل حيتـاج إىل  ( :قال الباجي 

آالت من علم أحكام الكتاب والسنة وأصول الفقه وأحكام اخلطاب وفهم كالم العرب وغـري  
وإن وصـل   ؛االجتهادة التناول اليت ال يصل إليها أكثر الناس مع النظر وذلك من العلوم البعيد

                                                 

  .989جامع بيان العلم وفضله، اجلزء األول، ص -1
  .995جامع بيان العلم وفضله، اجلزء األول، ص  -2
  .989جامع بيان العلم وفضله، اجلزء األول، ص  -3
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قراءة العلم واالشتغال عـن كـل   إليها بعضهم فبعد البحث والنظر واملعاناة العظيمة واالنفراد ل
  )1(.)غري متيسر لكل الناس وهذا ،ال ميكن حتصيله إال بطول زمان به معىن

من غالية املتكلمة واملتفقهة مـن يوجـب النظـر     الفرعيةوكذلك املسائل ( :)2(قال ابن تيمية 
وهذا ضعيف ألنه لو كان طلب علمها واجب  ،فيها على كل أحد حىت على العامة االجتهادو

أو تتعسـر   والتدرب على معرفتها من األدلة املفصلة تتعذر ،على األعيان فإمنا جيب مع القدرة
  )3(.)العامة على أكثر

  :اخللق عاشعطيل ملاألعيان فيه ت على االجتهادإجياب ـ2

ألن العلم ال ينـال براحـة    ،ليس باألمر اهلني بل دونه خرط القتاد االجتهادإن بلوغ درجة  
ن املعلوم أن األمة لو تفرغـت لـذلك لتعطلـت    وم ،ن أعطيته كلك أعطاك بعضهوا ،اجلسد

حـرث والنسـل   هذا لكان فيه قطـع لل ولو كلف العامة ( :الباجيهذا يقول  ويفمصاحلهم 
عبـاده   -تعـاىل –وهذا مما مل يكلفه اهللا  ،الناس إال بهالتجارات واملعايش وما ال تتم أحوال و

وقد علمنا نزول احلـوادث   ،عليه ومل تقدر االجتهادالعامة آالت  وإذا مل تكلف ،بإمجاع األمة
  )4(.)فال بد هلا من الرجوع إىل العلماء ،ا
 وجب لو: تهامؤلف بعض يف امللك عبد بن عزيزي ملعايلا وأب يالقاض وقال(: قال الزركشيو  
ـ  أن ازجف ،االدني وخراب املعاش تعطيل إىل ذلك ىدأ التقليد دون التحقيق الكافة ىلع  نويك

  )5(.)امتعلم وبعضهم ،امعلم وبعضهم ،امقلد بعضهم
 ألدى الجتـهاد ا فوالِّوكُ ،حكمهم يف ومن للعامة جائز غري التقليد كان لو(: و قال الراجحي 

 إىل فيـؤدي  ،والصنائع احلرف وتعطيل ،والنسل احلرث وانقطاع ،العباد مصاحل ضياع إىل ذلك

                                                 

  .734، ص2الوليد الباجي، اجلزء كام الفصول يف أحكام األصول، أبوإح -1
حبران،  661العباس تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية، ولد سنة شيخ اإلسالم  أبو: ابن تيمية -2

صمه دوما، وسجن إمام جمتهد مفسر فقيه حمدث عالمة ذكي كثري احملفوظ، جريء له حمن وفنت ومناظرات فكان حيج خ
  .هـ، له درء تعرض العقل والنقل، ومنهاج السنة725مرارا، تويف سنة

  .    203، ص20، اجلزء جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، مجع وترتيب املرحوم عبد الرمحان بن حممد بن قاسم -3

  .734، ص2اجلزءالوليد الباجي،  إحكام الفصول يف أحكام األصول، أبو -4
  .282،ص 6ر احمليط، الزركشي، اجلزءالبح -5
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�m�X��}���|���{��z اهللا قـال . الشـريعة  به تأيت ال ما احلرج من هذا ويف ،الدنيا خراب

¡������~ �l411(.)٧٨: ا�(   
  
  : عمل السلفلخمالفة العامي فيه  اجتهاد )3
ألنه خمالف لعمل  ،راد ذلكو أحظ له فيه حىت ل وال ،شرعا االجتهادي ممنوع من كما أن العام 

ال يقدم عليه حىت يأذن لـه   االجتهادإذ كان الواحد منهم و بعد أن يستكمل أدوات  ،السلف
فكيف بالعامي الذي ال ميلك شـيء مـن أدوات    ،كما ثبت عن اإلمام مالك و غريه ،مشاخيه

   .املذهب وكشف الطلب رتب باب: لرب يف جامعهقال ابن عبد ا ،االجتهاد
 مجلة تعداها ومن تعديها ينبغي ال ورتب ناقلوم درجات العلم طلب : اهللا رمحه عمر أبو قال 

   )2(.زل جمتهدا تعداه ومن ،ضل عامدا سبيلهم تعدى ومن ،اهللا رمحهم السلف سبيل تعدى فقد
  :القياس على األعمى) 4
على وجوب تقليد العامي بقياسه على تقليد األعمى يف أمـر القبلـة   كما استدل ابن عبد الرب  

إلمجاع املسلمني أن املكفوف يقلد  ،والبد له من تقليد عامله فيما جهل( :قال ،الثابت باإلمجاع
   )3( .)أكثر من ذلك ىمن يثق خبربه يف القبلة ألنه ال يقدر عل

  

  

  

  

  

  

 
 
 

                                                 

  .73، صواالستفتاءالتقليد واإلفتاء  -1
  .1129جامع بيان العلم وفضله، اجلزء األول، ص  -2
  .989جامع بيان العلم وفضله، اجلزء األول، ص  -3
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  .ميحرأدلة الت :الثاين قسمال
عبد الرب حترمي التقليد على املتمكن من النظر ولذلك بوب بابا يف كتابه جامع يرى ابن 

واستدل علـى   -االتباعباب فساد التقليد ونفيه والفرق بني التقليد و –بيان العلم وفضله مساه
  :ذلك بأدلة كثرية منها

  .من الكتاب :األول املطلب
وي عن ور. ٣١: ا�-3ب��m�X��¯��®��¬��«��ª���©��¨l  2قوله  

  .موا عليهم فاتبعوهمولكن أحلوا هلم وحر ، يعبدوهم من دون اهللامل:حذيفة وغريه قال
يا عدي : أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف عنقي صليب فقال يل: وقال عدي بن حامت

  .ألق هذا الوثن من عنقك !بن حامت
¨��©����m: وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة حىت أتـى علـى هـذه اآليـة    

��¯��®��¬��«��ªl .قـال  ،إنا مل نتخذهم أربابا !يا رسول اهللا: قلت: قال :
 ،بلى: ما أحل اهللا فتحرمونه؟ فقلتوحيرمون عليكم  ،أليس حيلون ما حرم عليكم فتحلونه .بلى
  )1(.تلك عبادم: قال
ـ دثنا عبد الوارث بن سفيان ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا يوسف بن عدي ح   وثنا أب
¨��©����m: ألحوص عن عطاء بن السائب عن أيب البختري يف قوله عز و جـل ا

��¯��®��¬��«��ªl  2م ل:  قال. ٣١: ا�-3ب�يعبدوهم من دون  مروهم أنو أأما إ
فكانـت   ،فأطاعوهم وحرامه حالله ،لوا حالل اهللا حرامهولكن أمروهم فجع ،اهللا ما أطاعوهم

  .تلك الربوبية
يع نا سفيان واألعمش مجيعا عن حبيب بن أيب نا وك ضاح نا موسى بن معاويةنا ابن وو: قال

¨��©�����m��¬��«��ªقيل حلذيفة يف قوله: عن أيب البختري قال ثابت

��¯��®l م ؟ قالوحيرمـون   ،كانوا حيلون هلم احلرام فيحلونه ولكن .ال: أكانوا يعبدو
  .عليهم احلالل فيحرمونه

                                                 

  .3095صحيح وضعيف الترمذي: انظر.أخرجه الترمذي وحسنه وصححه األلباين -1
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�X��mE��D��C��B��A����R��Q��P��O���N��M���L��K����J��I��H����G��Fوقال 

_��^��]��\��[����Z����Y��X�����V��U��T��S �l٢٤ - ٢٣: ا��:�����������������������������ف.   
هؤالء ومثلهم  ويف. إنا مبا أرسلتم به كافرون :فمنعهم اإلقتداء بآبائهم من قبول االهتداء فقالوا

�m�X��oوقال.٢٢: ا�����ل  �m�X��{��z��y����x��w��v��u��t��s��rlقال اهللا 

������~��}��|��{��z��y��x���w��v��u��t��s��r��q��p

¨��§�����¦��¥��¤��������£��¢���¡©��°��¯��®���¬��«��ª �l١٦٦: ا�� �����������������ة - 

١٦٧.  
: ا������ء  �m�X��¨��§��¦��¥��¤��£��¢��¡��������������~����}��|��{lوقال اهللا 

ومثل هذا .٦٧: ا�#��اب  �m�u��t������s���x��w���vl :وقال على لسام. ٥٣ - ٥٢
  )1(.يف القرآن كثري من ذم تقليد اآلباء والرؤساء

م كفر أولئك من جهة ومل مينعه ،اء ذه اآليات يف إبطال التقليدوقد احتج العلم(: قال أبو عمر
ألن التشبيه مل يقع من جهة كفر أحدمها وإميان اآلخر وإمنا وقع التشـبيه بـني    ؛االحتجاج ا

آخر يف مسألة دنياه كما لو قلد رجل فكفر وقلد آخر فأذنب وقلد  ،التقليدين بغري حجة املقلد
ألن كل ذلك تقليد يشبه بعضه  ،احد ملوما على التقليد بغري حجةكان كل و ،فأخطأ وجهها

   .           بعضا وإن اختلفت اآلثام فيه
�ma��`����h��g��f��e��d����c��bl��k���j��i �l: و قال اهللا تعاىل 

فإذا  ،ويف ثبوته إبطال التقليد أيضا ،تجاج مبا قدمنا يف الباب قبل هذاوقد ثبت االح. ١١٥: ا�-3ب2
 وبطل التقليد بكل ما ذكرنا وجب التسلم لألصول اليت جيب التسليم هلا وهي الكتاب والسنة أ

  )2(.)ا كان يف معنامها بدليل جامع بني ذلكم
  
  
  

                                                 

  .975اجلزء األول، ص جامع بيان العلم وفضله، -1
  .978جامع بيان العلم وفضله، اجلزء األول، ص -2
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  .ةالسن :الثاين املطلب
  :  وهي كما يلي ،يف النهي عن التقليد نقل ابن عبد الرب من مروياته 
اهللا صلى مسعت رسول : عبد اهللا بن عمرو بن عوف املزين عن أبيه عن جده قالكثري بن عن  

وما هي يا رسـول  : أميت من بعدي أعمال ثالثة  قالواإين ألخاف على  :اهللا عليه وسلم يقول
  .)1(ن زلة العامل ومن حكم جائر ومن هوى متبعأخاف عليهم م :اهللا؟ قال

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم : وذا اإلسناد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
    ))2(.)3ما كتاب اهللا عز وجل وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم

 رؤسـاء  يتخذ النـاس  يذهب العلماء مث: وثبت عن النيب ما قد ذكرناه يف كتابنا هذا أنه قال 
إبطال له ملـن  وهذا كله نفي للتقليد و. )4(فيضلون ويضلون ،يسألون فيفتون بغري علم ،جهاال

   )5(.فهمه وهدي لرشده
  .)6(إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث: أنه قال وسلموثبت عن النيب صلى اهللا عليه  

  .ك عن اإلكثاروال خالف بني أئمة األمصار يف فساد التقليد فأغىن ذل
حدثنا عبد الرمحن بن حيىي ثنا أمحد بن سعيد ثنا إسحاق بن إبراهيم بن نعمان ثنا حممد بن علي 

  : حفص حرملة بن حيىي ثنا عبد اهللا بن وهب قالثنا أبو  بن مروان
صـلى اهللا   أخربين أبو عثمان بن سنة أن رسول اهللا: أخربين يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال

  .)7(فطوىب يومئذ للغرباء ،بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأإن العلم : قالعليه وسلم 

                                                 

  .وهو ضعيف) 14/17(باب عمرو بن عوف املزين)17(أخرجه الطرباين يف الكبري  -1
  .1761الصحيحة: انظر) 2/899(باب النهي عن القول يف القدر )1594(رواه مالك يف املوطأ مرسال  -2
  .979زء األول، صجامع بيان العلم وفضله، اجل -3
  .)8/60(باب رفع العلم وقبضه)6974(ومسلم)6/2665(باب ما يذكر من ذم الرأي)6877(رواه البخاري -4
  .988جامع بيان العلم وفضله، اجلزء األول، ص  -5
  ).8/10(باب حترمي الظن والتجسس ) 6701(ومسلم ) 6/2474(باب تعليم الفرائض ) 6345(رواه البخاري  -6
أصل احلديث عند مسلم و 1273انظر الصحيحة ) 2/192(باب الدين بدأ غريبا ) 589(طحاوي يف املشكلرواه ال -7
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 حدثين سعيد بن داود بن أيب زنرب ثنا مالك بن أنـس و: ال أبو بكر حممد بن علي بن مروانق 
 �X���m¤��£��¢��¡¥�����ª��©��¨��§��¦lعن زيد بن أسـلم يف قـول اهللا   

   .بالعلم: قال .٧٦: >�3;
لقاسم ثنا احلسن بن رشيق نا إسحاق بن إبراهيم بن يونس حدثنا علي بن عبد أخربنا خلف بن ا

عن جده أن النيب صلى اهللا عليه  العزيز نا زكريا بن عبد اهللا احلنيين عن كثري بن عبد اهللا عن أبيه
 !يا رسـول اهللا  : قيل ،فطوىب للغرباء ،با كما بدأإن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غري: وسلم قال

   )2(.)1(الذين حييون سنيت ويعلموا عباد اهللا: لغرباء ؟ قالومن ا
أخربين سعيد بن أيب أيوب عن بكر بن عمرو عن عمرو بن أيب نعيمة عن : هب قالابن و عن 

من قال علي : عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أيب عثمان مسلم بن يسار
ومن أفـيت   ،ه فأشار عليه بغري رشده فقد خانهن استشار أخاوم ،تعمدا فليتبوأ مقعده من النارم

  .)3(بفتيا عن غري ثبت فإمنا إمثها على من أفتاه
حدثنا حيىي بن : قال) بن وهبجامع ا(يف ) كتاب العلم(وهذا احلديث يف مواضع أخرى من  

بـن   امللكعبد عن أيب عثمان الطنبذي رضيع  ر بن عمرو عن عمرو بن أيب نعيمةعن بك أيوب
فمـرة   .كره سواءفذ ،صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا: مسعت أبا هريرة يقول: مروان قال

  .سعيد بن أيب أيوب: ومرة قال ،حيىي بن أيوب: قال
  .وخرجه أبو داود من حديث ابن وهب عن حيىي بن أيوب بإسناده املذكور

ثنا حممـد بـن     ،بن أصبغحدثنا قاسم : ن سعيد قاالحدثنا عبد الوارث بن سفيان ويعيش ب
عن عمـرو   ،عن بكر بن عمرو ،أنا حيىي بن أيوب:أيب مرمي قالثنا سعيد بن  ،إمساعيل الترمذي

رسول اهللا صلى قال : بن أيب نعيمة املعافري أن أبا عثمان الطنبذي حدثه أنه مسع أبا هريرة يقول
ومن أفيت بغري علم فإمنا إمثه على  ،ا مل أقل فليتبوأ مقعده من النارمن قال علي م:اهللا عليه وسلم

  .من أفتاه ، ومن أشار على أخيه بأمر وهو يرى أن غريه أرشد منه فقد خانه
   )4(.وكان أبو عثمان رضيع عبد امللك بن مروان

                                                 

وإسناده ضعيف جدا واحلديث صحيح للشواهد ).2/138(باب أن الدين بدأ غريبا )1052(رواه الشهاب يف مسنده  -1
  .1273الصحيحة : انظر

  .997اجلزء األول، ص جامع بيان العلم وفضله، -2
  .واحلديث حسن)3/357(باب يف التشديد يف الكذب على رسول اهللا ) 3657(أخرجه أبو داود يف سننه -3
  .991جامع بيان العلم وفضله، اجلزء األول، ص -4
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   .اآلثار :الثالث املطلب
  :كما نقل ابن عبد الرب آثار عن السلف يف النهي عن التقليد هي كما يلي 
  )1(.)ال فرق بني يمة تقاد وإنسان يقلد(: املعتز قال عبد اهللا بن 

  :عن سحنون قال ذكر حممد بن حارث يف  أخبار سحنون بن سعيدو 
ينار وغريهم خيتلفون إىل كان مالك بن أنس وعبد العزيز بن أيب سلمة وحممد بن إبراهيم بن د(

 ،ينـار وذووه مل جيبـهم  ا سأله ابن دوكان إذا سأله مالك وعبد العزيز أجاما وإذ ،ابن هرمز
يا ابـن  : ملاذا تستحل مين ما ال حيل لك؟ قال له !يا أبا بكر: فتعرض له ابن دينار يوما فقال له

: فقال ،بهما وأسألك أنا وذوي فال جتيبنايسألك مالك وعبد العزيز فتجي: وما ذاك؟ قال !أخي
ورق عظمي وأنا أخاف أن إين قد كرب سين : قال .نعم: ك يا ابن أخي يف قلبك ؟ قالأوقع ذل

ومالك وعبد العزيز عاملان فقيهـان إذا   ،لذي خالطين يف بدينيكون قد خالطين يف عقلي مثل ا
  .وأنت وذووك ما أجبتكم به قبلتموه ،ا قباله وإذا مسعا مين خطأ تركاهمسعا مين حق

  باهلذيانال كمن يأيت  ،لدين الكامل والعقل الراجحا و ههذا واهللا: قال حممد بن احلارث
   )2(.)ويريد أن يرتل من القلوب مرتلة القرآن

نا عبد : ثنا موسى بن معاوية قال نا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح: عيد بن نصر قالحدثنا س 
عـن أيب   ن أنـس عن الربيع ب و جعفرحدثين أب: أنا خالد بن يزيد قال: الرمحن بن مهدي قال

��m�Xp��o��n��m��l��k��j����u��t���s��r��q��w��vالعالية يف قولـه 

z��y��x{��a��`��_���~��}��| �l١٣: ا�?3رى .  
 ،وكونوا عليه إخوانـا  ،ال تتعادوا عليه: يقول m�a��`��_�l إقامة الدين إخالصه(: قال 

ـ : ل وحذرهم أن يأخذوا بسنتهم قالمث ذكر بين إسرائي: قال اءهم وما تفرقوا إال من بعد ما ج
  .)العلم بغيا بينهم

 ن الذين أورثوا الكتابوإ. لكها وزخرفها وزينتها وسلطاابغيا على الدنيا وم(: لعاليةا وأبقال  
  )3(.)من هذا اإلخالص: قال .من بعدهم لفي شك منه مريب

                                                 

  .989جامع بيان العلم وفضله، اجلزء األول، ص -1
  .994جامع بيان العلم وفضله، اجلزء األول، ص -2
  . 989ن العلم وفضله، اجلزء األول، صجامع بيا -3
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ثنـا   بن عبد ربه ثنا أسلم بن عبد العزيز ثنا سعيد بن أمحد وحدثنا حممد بن إبراهيم بن سعيد 
عن ابن  ان بن عيينة عن أيب سنان الشيباين عن سعيد بن جبريأنا سفي: األعلى قاليونس بن عبد 

   )1(.من أفيت بفتيا وهو يعمى عنها كان إمثها عليه: عباس رضي اهللا عنه قال
عـن   أنسود بن أيب زنرب ثنا مالك بوحدثين سعيد بن دا: قال أبو بكر حممد بن علي بن مروان

: >�m�X¤��£��¢��¡¥���§��¦����ª��©��¨l  ;��3قـول اهللا  زيد بن أسلم يف 

  )2(.بالعلم: قال. .٧٦
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  .األدلة العقلية :الرابع املطلب
ما حكاه عـن   منها ،كما أقام ابن عبد الرب أدلة عقلية ملنع التقليد على شكل مناظرات

نعـم  : حجة فيما حكمت به؟ فإن قال هل لك من: يقال ملن حكم بالتقليد( :املزين حيث قال
قيل  ،بغري حجةحكمت فيه : وإن قال ،احلجة أوجبت ذلك عنده ال التقليدألن  ،يدأبطل التقل

�m�X�Wوقد حرم اهللا ذلك إال حبجة  ؛وأحبت الفروج وأتلفت األموال أرقت الدماءفلم : له

µ��´��³��²����± �l @�3�< :ذا؟ فإن قال. ٦٨ أنا أعلـم أين قـد   : أي من حجة
. خفيت علييقول إال حبجة و والالعلماء وه كبريا منأصبت وإن مل أعرف احلجة ألين قلدت 

معلم معلمـك أوىل  إذا جاز تقليد معلمك ألنه ال يقول إال حبجة خفيت عليك فتقليد : قيل له
فـإن   ،مل يقل معلمك إال حبجة خفيت عليككما  ،ألنه ال يقول إال حبجة خفيت على معلمك

لى حىت ينتهي إىل أصـحاب رسـول اهللا   عهو أترك تقليد معلم معلمه وكذلك من  .نعم: قال
صغر وأقـل  هو أكيف جيوز تقليد من : وإن أىب ذلك نقض قوله وقيل له. صلى اهللا عليه وسلم

وإن كان  –ألن معلمي : فإن قال ،كرب وأكثر علما؟وهذا متناقضهو أ علما وال جيوز تقليد من
وكذلك : قيل له ،لم مبا تركبصر مبا أخذ وأعهو أف فقد مجع علم من هو فوقه إىل علمه -أصغر

فيلزمك تقليده وترك تقليد  من تعلم من معلمك فقد مجع علم معلمك وعلم من فوقه إىل  علمه
علم معلمك وعلم مـن  ألنك مجعت  ،أنت أوىل أن تقلد نفسك من معلمك وكذلك ،معلمك

قليد مـن  أعاد قوله جعل األصغر ومن حيدث من صغار العلماء أوىل بالتفإن  ،فوقه إىل علمك
والتابع من  ،الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكذلك

    )1(.)وكفى بقول يؤول إىل هذا قبحا وفسادا ،واألعلى األدىن أبدا ،دونه يف قياس قوله
: قال فإم مل يقلدوا ؟ فإن ،لت به وخالفت السلف يف ذلكمل ق:يقال ملن قال بالتقليد(: قال و

قد علم والذي قلدته  ،وسنة رسوله مل أحصها ،ب اهللا عز وجل ال علم يل بتأويلهقلدت ألن كتا
إذا اجتمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو  أما العلماء: قيل له. علم مينهو أذلك فقلدت من 

حلق ال شك ا وأيهم على شيء فهجتمع رو اأ عليه وسلم حكاية سنة عن رسول اهللا صلى اهللا
  يف تقليد بعض دون بعضولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض فما حجتك  ،فيه
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قلدته : ن قالولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إىل مذهبه؟ فإ وكلهم عامل؛ 
 .نعم: مجاع؟ فإن قالو إأو سنة أ علمت ذلك بدليل من كتاب: قيل له .ألين علمت أنه صواب

فقلد كل : قيل له ،وإن قال قلدته ألنه أعلم مين ،من الدليلوطولب مبا ادعاه  فقد أبطل التقليد
 ؛فإنك جتد خلقا كبريا وال حيصى من قلدته إذ علتك فيه أنه أعلم منك ،علم منكهو أمن 

قلدته ألنه أعلم : فإن قال وجتدهم يف أكثر ما يرتل م من السؤال خمتلفني فلم قلدت أحدهم؟
إمنا قلدت : وإن قال. وكفى بقول مثل هذا قبحا ،ذا أعلم من الصحابةإ وفه: قيل له .الناس

منهم أعلم  ولعل من تركت قولهما حجتك يف ترك من مل تقلد منهم ف: قيل له ،بعض الصحابة
  .    وإمنا يصح بداللة الدليل عليه ،على أن القول ال يصح لفضل قائله ،وأفضل ممن أخذت بقوله

ليس كلما قال رجل قوال : عن مالك قال ى بن دينار عن ابن القاسمذكر ابن مزين عن عيسو 
ستمعون القول فيتبعون الذين ي: يقول اهللا عز وجل ،ـ وإن كان له فضل ـ يتبع عليه

  )1(.)أحسنه
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  .أدلة ابن حزم على منع التقليد :املبحث الثاين

  .األدلة من القرآن :األول املطلب
  :   ع التقليد من القرآن مبا يلياستدل ابن حزم على من

كيف وقد أغنانا اهللا تعاىل عن قوهلم يف ذلك مبا نص يف كتابه من إبطال التقليد فمن  (:قال 

�m�X��r��q����p��o��zy��x�����w��������v��u��t��sقول اهللا 

b��a���`_��~��}��|��{��� �cl مث قال اهللا تعاىل على  ٤١: ا������ت

  .٤٣: ا������ت �ms���x��wv��u��t�����{��z��yl اآليةأثر هذه 
فما  وسلّمصلى اهللا عليه فمن اختذ رجال إماما يعرض عليه قول ربه وقول نبيه  :أبو حممدقال  

 ،وسلّمصلى اهللا عليه  وافق فيه قول ذلك الرجل قبله وما خالفه ترك قول ربه تعاىل وقول نبيه
والتزم قول إمامه فقد   وسلّمصلى اهللا عليه له أن هذا قول اهللا عز وجل وقول رسو وهو يقر

اللهم إننا نربأ إليك من هذه الفعلة فال  ،املذكورة اآليةاختذ دون اهللا تعاىل وليا ودخل يف مجلة 
  .كبرية أعظم منها

]��\��[��^��_��`����m�X�W��h��g��f��e��d���c��b��aو 

n���m��l��k��j��io����s��r��q��pl ١٦: ا���ب�  
 وال وليجة أعظم ممن جعل رجال بعينه عيارا من كالم اهللا تعاىل وكالم رسوله :أبو حممد قال 

  .)وكالم سائر علماء األمة وسلّمصلى اهللا عليه 

��m�X�Wi��h��g��f��e������s��r��q��p��o��n���m��l�����k��jو 
��x��w���v��u��tl ٦٧ - ٦٦: ا���اب.   

���m�X�Wو  � � � � � � � � �Q���P��� �O��N��� �� �Rl و ١٥٧: ا�����ت��m�X�W��¼��»��º��¹

Â��Á��À������¿��¾��½Ã���Å��ÄÆ����Ì���Ë��Ê��É��È��Çl 

�ة�  .١١١: ا��
وإال  ،أو بربهان على صدق قوله ،لقوله افمن مل يأت بكتاب اهللا تعاىل شاهد (:أبو حممدقال  

كرباءه وترك ما ومن أطاع سادته و ،ك مفتر على اهللا عز وجلأف فليس صادقا لكنه كاذب
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واستحق الوعيد  ،آنفقد ضل بنص القر وسلّمصلى اهللا عليه جاءه عن اهللا تعاىل وعن رسوله 
  .بالنار نعوذ باهللا منها وما أدى إليها

 ا عليهم نيقا هلم ومثوقال تعاىل حاكيا عن اجلن الذين أسلموا مصد�m���q��p���o��n��m��l

������������u��t��s��rl � مل يأمر اهللا تعاىل بأن يقلده ،ظن من ظن ذلك يف رئيس قلده فبطل ٥: ا�.  
���m:قال تعاىلو  �z��y��x���w��v��u��t��s��r��q��p��ol ة��: ا��

١٦٦(  
 ،هكذا واهللا يقول هؤالء الفضالء الذين قلدهم أقوام قد وهم عن تقليدهم( :أبو حممدقال  

ل من قلدهم وفاز أولئك األفاضل األخيار من ك واآلخرةفإم رمحهم اهللا تربؤوا يف الدنيا 
وهلك املقلدون هلم بعد ما مسعوا من الوعيد الشديد والنهي عن التقليد وعلموا أن أسالفهم 

ومن ذلك ما حدثنا أمحد بن  ،الذين قلدوا قد وهم عن تقليدهم وتربؤوا منهم إن فعلوا ذلك
ن أمحد الذهلي ثنا جعفر بن حممد لطاهر حممد بواعمر ثنا علي بن احلسن بن فهر حدثنا أب

الفريايب ثنا حممد بن إمساعيل حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا األويسي ثنا مالك قال كان ربيعة 
إن حايل ليس يشبه حالك أنا أقول برأيي من شاء أخذه وعمل به ومن شاء  :يقول البن شهاب

علمنا هذا رأي من أتانا  :حنيفة وقال أبو ،وقد ذكرنا قول مالك وندامته على القول به .تركه
  .)خبري منه قبلناه منه

���m�XNوقال   �M� �L� �K� �J� �I� �H� �G� �F� �E� �D� �C� � � �B� �AO� �����Q� �P

��W�����V��U��T��S��Rl ة��  .١٧٠: ا��
واحلديث  اآليةوهذا نص ما فعل خصومنا بال تأويل وال تدبر بل تعرض عليهم ( :أبو حممدقال  

فارق ما ن ال ،قبوهلامن بصحته وكالمها خمالف ملذاهب هلم فاسدة فيأبون الصحيح الذي يقرون 
  .)م تعاىل جوابا كافياوكرباءنا فقد أجا آباءناوجدنا عليه 

��¾��¿����m�X�WÀو  �½��¼��»��� � �º� �¹Á� ����������Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â

Ê��É��ÈË����Ñ��Ð��Ï��Î��Í��� � �Ìl "�����m�X�W�����D���C��B��Aو ٥٠: ا�

V� �U� �T� �S� �R� �Q� �P��O� �N� �M� � �L� �K� �J� �I� �H� �G� �F��EW� ����X

Yl�#$� ٢٣: ا�  
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هذه صفة ظاهرة من كل مقلد يعرفها من نفسه ضرورة ألنه هوى تقليد فالن ( :أبو حممدقال  
والسنن املخالفة ملذهبه وال انتفع  اآليفقلده بغري علم ووجدناه ال ينتفع بسمعه فيما يسمع من 

من ذلك وال بعقله فيما علم من ذلك ووجدناه ترك طلب اهلدى من كتاب اهللا  أىربصره فيما 
وطلب اهلدى ممن دون اهللا تعاىل فضل ضالال بعيدا  وسلّمصلى اهللا عليه تعاىل وكتاب نبيه 
  .)أسفاه هلموفواحسرتاه عليهم و

����X�W�m��q��p���o��n��m��l��k��j��i��h��g��f��e��dو  �c��b��a�� �̀ �_

��r{��z��y��x���w��v��u��t��s|� �£��¢��¡����� � �~��}¤� � ���§��¦��¥

��¨l ٧١: ا�'��م  

من ال ينفعه وال يضره وال يشفع له يوم  إتباعوهذا نص فعل املقلد ألنه التزم ( :أبو حممدقال  
القيامة وال ينيله من حسناته حسنة وال حيط عنه من سيئاته سيئة وكذلك دعاه أصحابه إىل 

�����m�WP��O��N��Mوعمهم فأكذم تعاىل اهلدى بز � �L��K lة���فلم جيعل هدى إال ما  ١٢٠: ا��
  .جاء من عنده تعاىل

��©�����m�X�W¥��¤��£��¢��¡�����~��}���|��{¦��¬��«��ªو  �̈�§®����±��°��¯

��´���³� �²l اف�وهكذا فعل املقلدون فإم أباحوا حلوم السباع واحلمر األهلية وقد  ٢٨: ا�(
 املخطئخذوا الناسي وألزموا شريعة الكفارة آو ،بتحرميها وسلّمصلى اهللا عليه اء أمر الرسول ج

فلما أخربوا أن ذلك كله فواحش قالوا وجدنا  ،وقد جاء نص القران والسنة بإسقاط ذلك كله
   .واهللا أمرنا ا آباءناعليها 

�m :واوقال تعاىل ذاما لقوم قلدوا أسالفهم وحاكيا عنهم أم قال  � ���Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î

�� �×��Ö��Õ��S�� R� � Q� � P� � O� � � N� � M� � � L� � K� � � � J� � I� � H� � � � G� � F� � E� � D� � C� � B� � A
�U��Tl ف�   .٢٤ - ٢٢: ا��+

���X�W�mP��O��N��Mو  �L���K��J��I��H��G��F� �E��D��C��B��AQ� ���S��R

��Y���X��W���V��U��Tl ١٠٤: ا�.�-,ة.   

��m�X�W�F��Eو  �D� �C� � � �B� �A� �N�� �M� �L� �K� �J� �I� �H� �GO� �����Q� �P

��W��� � �V� �U��T��S��Rl ة��ومن قلد فقد قال على اهللا ما ال  ١٧٠ - ١٦٨: ا��
يعلم وهذا نص كالم رب العاملني الذي إليه معادنا وبني يديه موقفنا وهو سائلنا عما أمرنا به 
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يعلم أن وعد اهللا حق  امرؤفليتق اهللا على نفسه  ،من ذلك وجمازينا حبسب ما أطعنا أو عصينا
وليفتش حاله فإن رأى فيها هذه الصفات اليت ذمها  ،وليتب عن التقليد ،وأن هذه عهود ربه إليه

 :اهللا تعاىل فليتدارك نفسه بالتوبة من ذلك ولريجع إىل بشرى قبول قول ربه تعاىل إذ يقول

mt��s� �r� � � �q� �p��o��n� �m��l��ku� � ���{� �z��y��x�� � �w� �v

}��|~�� �£��¢��¡���¤��� �¨��§��¦� �¥l �فاحملروم من  ١٨ -  ١٧: ا��/
نسأل اهللا أن يكتبنا يف عداد أهلها وأن يثبتنا  ،حرم هذه البشرى وخرج عن هذه الصفة احملمودة

فقد فاز من وصفه اهللا تعاىل بأنه هداه وبأنه مبشر وأنه من أويل األلباب وهذه  .آمنييف مجلتهم 
 ا شهد اهللا عز وجل ورسوله م وواألحسن ه ،فلم يقلد واختار أحسنهاصفة من استمع األقوال 

بنص كالم  فقد صح .باحلسىن مما وافق القران والسنة وباهللا تعاىل التوفيق وسلّمصلى اهللا عليه 
 انوالرؤساء البتة وعلى هذا ك اآلباء إتباعاهللا تعاىل بطالن تقليد الرجال والنساء مجلة وحترمي 

  .السلف الصاحل

��W�X�m�Q�R�S�Tو  ����U�V�W�X�Y�� ��� ��� ��� ��� ��Z�[\�]�^�_�l اف�   ٣: ا�(

��W�X�m�A�Bو  � �C�D�E�F�G�H�I�J�K�L�M� �N �lة��وقال اهللا  ،١٧٠: ا��

�m�v�w: تعاىل مادحا لقوم مل يقلدوا � �x�y�z�{�|�}~� ���¡�

¢�£¤�¥�¦�§�¨�l �وأنه  ،ه هداهفال يزهد امرئ يف ثناء اهللا تعاىل أن ١٨ - ١٧: ا��/

��W�X�m�Ò�Óو. من أويل األلباب �Ô�Õ�Ö�×� � � � � �Ø�Ù�Ú�Û� � � � � � � � � � � � � �Ü�Ý�Þ�

ß�lنبيه عليه الصالة  فلم يبح اهللا تعاىل للرد إىل أحد عند التنازع دون القرآن وسنة  ٥٩: ا���1ء
   )1( .)والسالم

: أي. إىل اهللا والرسولفإن تنازعتم يف شيء فردوه : بل أمرنا مبا قاله سبحانه(: قال الشوكاين
   )2( .)وسنة رسوله ،كتاب اهللا

 
 
 

                                                 

  .بتصرف 125إىل  123ص 6اجلزء ،ول األحكاماإلحكام يف أص -1
  1092ص ،حممد بن علي الشوكاين ،إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول -2
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      .من السنة :الثايناملطلب 

  :   استدل ابن حزم على منع التقليد من السنة مبا يلي
فقال  ،عنقي صليب من ذهب ويف وسلّمصلى اهللا عليه  أتيت النيب(: عن عدي بن حامت قال 

�Wمث افتتح سورة براءة فقرأ حىت بلغ قوله  ،قيتهفأل ،يا ابن حامت ألق هذا الوثن من عنقك: يل

X�� � � � � � � � � � � � �m�¨�©� �ª�«�¬�®�¯�l فقلت يا رسول اهللا  ٣١: ا���ب�
كانوا حيلون لكم احلرام فتستحلونه [:  وسلّمصلى اهللا عليه  ما كنا نعبدهم فقال النيب

  .)1(]فتلك عبادتكم :قال .وحيرمون عليكم احلالل فتحرمونه قلت بلى
يف   وسلّمصلى اهللا عليه  من دون النيب إتباع  وسلّمصلى اهللا عليه  فسمى النيب( :أبو حممد قال 

فال بد له من أن يستحل حراما  ،ويصيب خيطئوكل من قلد مفتيا  ،التحليل والتحرمي عبادة
أفليس من  ،خمطئوبرهان ذلك حترمي بعضهم ما حيله سائرهم وال بد أن أحدهم  ،وحيرم حالال

إضراب املرء عن الطريق اليت أمره خالقه بسلوكها وضمن له بيان ج الصواب فيها العجب 
فيترك ذلك كله ويقصد إىل طريق مل يؤمر بسلوكها وال  ،وأمره أن يكون مهه نفسه ال ما سواها

بل قد ي عن ذلك وعيب عليه والمه ربه عز وجل على ذلك  ،ضمن له ج الصواب فيها
   )2( .)ذي قلدوه ينهاهم عن تقليده فمن أضل من هؤالءأشد املالمة مع أن ال

 بكتاب باحلكم أصحابه من يرسله من يأمر صلى اهللا عليه وسلم كان وقد(: وقال الشوكاين 
   )3( .معاذ حديث يف كما ،الرأي من له يظهر فيما جيد مل فإن ،اهللا رسول فبسنة جيد مل فإن ،اهللا

ثنا حممد بن اسحاق بن السلم قال ثنا ابن األعرايب عن أيب  حدثنا عبد اهللا بن ربيع التميمي قال
: داود ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا وكيع عن األوزاعي عن حيي بن أيب كثري عن أيب قالبة قال

أبو عبد اهللا أليب  قال وهو حذيفة ـ ألبدري ـ أليب عبد اهللا ـ وهو اسعود ـ وومقال أب
مسعت رسول : يقول يف زعموا؟ قال  وسلّمصلى اهللا عليه  ما مسعت رسول اهللا: مسعود البدري

  .)4()] بئس مطية الرجل[ : اهللا يقول

                                                 

  .)17/13906(املعجم الكبري  -1
  .133ص 6اجلزء ،اإلحكام يف أصول األحكام  -2
  .1092ص ،حممد بن علي الشوكاين ،إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول -3
  .ول الرجل إذا زكي وصححه األلباينباب ما يق) 762(أخرجه البخاري يف األدب املفرد  -4
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 ،ال أدري[ : ملرتاب يقولا ونص رسول اهللا يف حديث عذاب القرب على أن املنافق أ وقد
  .       فكيف ما دونه ،فهذا التقليد مذموم يف التوحيد ،)1(] مسعت الناس يقولون شيئا فقلته

يا : فقيل له. )2(لتركنب سنن من كان قبلكم[ : وقال ،أنذر عليه السالم بذلك وقد
   )3( .]لنصارى؟ فقال عليه السالم كالما معناه نعموااهللا اليهود رسول 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .)1/44(باب من أجاب الفتيا بإشارة ) 86(أخرجه البخاري يف صحيحه  -1
  .وهو صحيح) 4/502(كتاب الفنت واملالحم ) 8404(أخرجه احلاكم يف املستدرك  -2
  .147ص 6اجلزء ،اإلحكام يف أصول األحكام -3
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  .آثار السلف :الثالث املطلب
صة ما ثبت و خا ،أفاض ابن حزم رمحه اهللا تعاىل يف ذكر آ ثار السلف يف منع التقليد

جيدر بالذكر أن ابن حزم استفاد يف هذا الباب من و ،عن األئمة األربعة على اجلميع رمحة اهللا
  . مرويات ابن عبد الرب كثريا كما سنرى

بأن يف املعيار  نقل الونشريسي  و لقد ،ع السلف على حترمي التقليدلقد حكى ابن حزم إمجا 
   )1(. تعاىلزم رمحه اهللاأصح اإلمجاعات إمجاعات ابن ح

   )2(.)التقليد عن النهي على اإلمجاع حزم ابن وادعى(: الشوكاين وقال 

وإمجاع  ،وقد صح إمجاع مجيع الصحابة رضي اهللا عنهم أوهلم عن آخرهم(: قال ابن حزم 
مجيع التابعني أوهلم عن آخرهم عن االمتناع واملنع من أن يقصد منهم أحد إىل قول إنسان منهم 

أو مجيع  ،مالك أو مجيع قول ،فليعلم من أخذ جبميع قول أيب حنيفة ،فيأخذه كله ن قبلهممم وأ
ومل يترك من  ،أو مجيع قول أمحد بن حنبل رضي اهللا عنهم ممن يتمكن من النظر ،قول الشافعي

نعوذ . واتبع غري سبيل املؤمنني. اتبعه منهم إىل غريه أنه قد خالف إمجاع األمة كلها عن آخرها
   )3(.)هذه املرتلةباهللا من 

ومن الربهان الالئح على بطالن التقليد أن أهل العصر األول والعصر الثاين والعصر (: وقال 
كما حدثنا عبد اهللا بن ربيع عن  ،وسلّمصلى اهللا عليه الثالث وهي القرون اليت أثىن عليها النيب 

مرو بن عون قاال ثنا حممد بن إسحاق بن السليم عن ابن األعرايب عن أيب داود عن مسدد وع
صلى اهللا  قال رسول اهللا: أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوىف عن عمران بن احلصني قال

خري أميت القرن الذي بعثت فيهم مث الذين يلوم مث الذين يلوم واهللا أعلم أذكر [ : وسلّمعليه 
 ن و حيربون وال يؤمتنونالثالث أم ال مث يظهر قوم يشهدون وال يستشهدون وينذرون وال يوفو

  .)4( )] نفيهم السم ويفشوا

                                                 

وزارة األوقاف  ،أبوالعباس الونشريسي ،املعيار املعرب واجلامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغرب -1
  .32ص 12اجلزء ،م1991 ،والشؤون اإلسالمية للمملكة املغربية

  .1089ص ،حممد بن علي الشوكاين ،إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول -2
  .72ص ،ابن حزم ،الدين أصول أحكام يف الكافية النبذة -3

  ).7/175(يف باب فضائل الصحابة)6638(رواه مسلم  -4
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وهكذا يف كتايب والصواب خيونون وال يؤمتنون و بلفظة خيونون رويناه من (: أبو حممدقال  
طريق مسلم عن حممد بن املثىن عن غندر عن شعبة عن أيب محزة عن زهدم عن عمران عن 

 ون الفاضلة احملمودة يطلبون حديث النيبفكان أهل هذه القر  وسلّمصلى اهللا عليه  رسول اهللا
فإن وجدوا حديثا عنه  ،ن ويرحلون يف ذلك إىل البالدوالفقه يف القرآ  وسلّمصلى اهللا عليه 
فلما جاء أهل العصر  ،وال يقلد أحد منهم أحدا البتة ،عملوا به واعتقدوه وسلّمصلى اهللا عليه 

ومل يكن قبلهم فاتبع ضعفاء أصحاب  ،ابتدعوهالرابع تركوا ذلك كله وعولوا على التقليد الذي 
خيالف قوهلما وال تفقهوا يف ومل يلتفتوا إىل حديث  ،أيب حنيفة أبا حنيفة وأصحاب مالك مالكا

إال من عصمه اهللا عز وجل وثبته على ما كان عليه السلف  ،ن والسنن وال بالوا ماالقرآ
والتفقه   وسلّمصلى اهللا عليه  سنن عن رسول اهللالصاحل يف األعصار الثالثة احملمودة من إتباع ال

فإن خالف ابن  ،وأما أفاضل أصحاب أيب حنيفة ومالك فما قلدومها ،يف القرآن وترك التقليد
وقد  ،وهب وأشهب وابن املاجشون واملغرية وابن أيب حازم ملالك أشهر من أن يتكلف إيراده

فر وحممد واحلسن بن زياد أليب حنيفة وكذلك خالف أيب يوسف وز ،خالفه أيضا ابن القاسم
   .أشهر من أن يتكلف إيراده

 سحنون ابن القاسمفعي رمحه اهللا وكذلك خالف أصبغ ووكذلك خالف أيب ثور واملزين للشا

وخالف ابن املواز أصبغ وكذلك خالف حممد بن علي بن يوسف املزين يف كثري وكذلك خالف 
وإن كان  ،ان النظر حقا فقد أخطئوا يف التقليدفإن ك ،الطحاوي أيضا أبا حنيفة وأصحابه

كل حال واخلطأ  فقد ثبت اخلطأ عليهم على ،التقليد حقا فقد أخطئوا النظر وترك التقليد
   )1(.)واجب أن جيتنب

حدثنا حيىي بن عبد الرمحن بن مسعود نا ابن دحيم بن محاد نا إمساعيل بن إسحاق نا ( :وقال
سلمة نا عطاء بن السائب عن أيب البختري أن سلمان قال لزيد حجاج بن املنهال نا محاد بن 

كيف أنتما عند زلة العامل وجدال املنافق بالقرآن والقرآن حق ودنيا : بن صوحان وأيب قرة
أما زلة العامل فإن اهتدى فال حتملوه دينكم وإن زل فال تقطعوا منه : مطغية تقطع األعناق مث قال
القرآن والقرآن حق فإن للقرآن منارا كمنار الطريق فما أضاء لكم أناتكم وأما جدال املنافق ب

  .فاتبعوه وما شبه عليكم فكلوه إىل اهللا عز وجل وذكر باقي احلديث

                                                 

  .143ص 6اجلزء ،اإلحكام يف أصول األحكام -1
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فهذا سلمان ينهى أن يقلد العلماء ويأمر بإتباع ظاهر القرآن الذي هو كمنار : أبو حممدقال  
  .قولنا واحلمد هللا رب العاملني الطريق وينهى عن التأويالت واملتشابه منه وهذا نص

الزيات نا  ابن وحدثنا يوسف بن عبد اهللا النمري أخربين عبد اهللا بن حممد بن عبد املؤمن ه 
حممد بن أمحد القاضي املالكي البصري نا موسى بن إسحاق نا إبراهيم بن املنذر اخلزامي قال نا 

نا بشر أخطئ وأصيب فانظروا يف معن بن عيسى القزاز قال مسعت مالك بن أنس يقول إمنا أ
فهذا مالك . رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما مل يوافق الكتاب والسنة فاتركوه

فالح احلق ملن مل يغش نفسه ومل تسبق  ،ينهى عن تقليده وكذلك أبو حنيفة وكذلك الشافعي
   )1(.)إليه الضاللة نعوذ باهللا منها

د الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا إبراهيم بن أمحد بن فراس ثنا حممد بن حدثنا أمحد بن حمم: (وقال 
علي بن علي بن زيد نا سعيد بن منصور نا هشيم أنا ابن أيب ليلى عن أيب قيس عن هزيل بن 

  األشعري  فأتوا أبا موسى  شرحبيل أن رجال مات وترك ابنته وابنة ابنه وأخته ألبيه وأمه
فأتوا ابن مسعود فذكروا ذلك  ،والنصف الباقي لألخت ،النصفالبنته : فسألوه عن ذلك فقال

 له فقال لقد ضللت إذن وما أنا من املهتدين إن أخذت بقول األشعري وتركت قول رسول اهللا
فهذا ابن مسعود يسمي القول من الصاحب إذا خالف النص ضالال . وسلّمصلى اهللا عليه 
  .وخالفا للهدى

ذر نا عبد اهللا بن أمحد نا إبراهيم بن خزمي نا عبد بن محيد نا أبو وحدثنا أمحد بن عمر نا أبو   
سئل حذيفة عن قوله  :نعيم عن سفيان الثوري عن حبيب بن أيب ثابت عن أيب البختري قال

X��m��µ��´��³��²���±��°��¯��®��¬��«��ª���©��¨

���Ã� �Â��Á��À��¿¾� � � � �½� �¼� �»� � � º¹��¸��¶l مل  :قال ٣١: ا���ب�
  .يعبدوم ولكن إذا أحلوا هلم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموهيكونوا 

هذه صفة املقلدين أليب حنيفة ومالك والشافعي وال حيرمون إال ما جاء عن صاحبهم : وقال 
 نربأ إىل اهللا تعاىل من مثل هذا االعتقاد ،إال ما جاءهم عن صاحبهم حتليله وال حيلون ،حترميه

  .سلّمصلى اهللا عليه و حاشا رسول اهللاأحد من ولد آدم  ونعوذ به منه يف
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حدثنا عبد الرمحن بن سلمة نا أمحد بن خليل نا خالد بن سعد أخربين أسلم بن عبد العزيز  
القاضي وسعيد بن عثمان العناين قاال نا يونس بن عبد األعلى نا سفيان بن عيينة عن ابن أيب 

                                                                                                                             .  وسلّمصلى اهللا عليه  ؤخذ من قوله ويترك إال النيبليس من أحد إال ي: جنيح عن جماهد قال
ابن وضاح يوسف بن عبد اهللا النمري أنا عبد الوارث بن سفيان نا قاسم بن أصبغ نا  كتب إيلّ 

نا دحيم نا ابن وهب نا ابن هليعة عن بكري بن األشج أن رجال قال للقاسم بن حممد بن أيب بكر 
كان يصلي  وسلّمصلى اهللا عليه  الصديق عجبا لعائشة كانت تصلي يف السفر أربعا ورسول اهللا

فإن من حيث وجدا  وسلّمصلى اهللا عليه يا ابن أخي عليك بسنة رسول اهللا : فقال. ركعتني
  .الناس من ال يعاب

كتب إيل النمري ثنا سعيد بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا حممد بن إمساعيل الترمذي نا احلميدي  
نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه قال عمر بن 

شيء إال الطيب إذا رميتم اجلمرة بسبع حصيات وذحبتم وحلقتم فقد حل لكم كل  :اخلطاب
حلله قبل أن يطوف  وسلّمصلى اهللا عليه  بت رسول اهللاأنا طي: قالت عائشة: قال سامل. والنساء
  .)1()قال سامل فسنة رسول اهللا أحق أن تتبع. بالبيت

ة عصر الصحابة وعصر طونا يف األعصار الثالثة احملمودفنحن نسأهلم أن يع(: أبو حممدقال  
تابعني رجال واحدا قلد عاملا كان قبله فأخذ بقوله كله ومل خيالفه يف التابعني وعصر تابعي ال

فلهم متعلق على سبيل املساحمة . فإن وجدوه ولن جيدوه واهللا أبدا ألنه مل يكن قط فيهم ،شيء
وليعلموا أن  ،ومل جيدوه فليوقنوا أم قد أحدثوا بدعة يف دين اهللا تعاىل مل يسبقهم إليها أحد

لعصر الرابع ابتدعوا يف اإلسالم هذه البدعة الشنعاء إال من عصم اهللا تعاىل منهم عصابة من أهل ا
 وسلّمصلى اهللا عليه  وليعلموا أن طالب سنن رسول اهللا ،والبدع حمرمة وشر األمور حمدثاا

حيث كانت والعاملني ا واملتفقهني يف القرآن الذين ال يقلدون أحدا هم على منهاج الصحابة 
واألكثرون عند اهللا تعاىل بال شك  ،وأم أهل احلق يف كل عصر ،ألعصار احملمودةوا والتابعني

   )2(.)وإن قل عددهم وباهللا تعاىل التوفيق
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حدثنا عبد اهللا بن ربيع التميمي قال نا حممد بن إسحاق بن السليم قال نا ابن األعرايب ( :وقال
: عي عن حيىي ابن أيب كثري عن أيب قالبة قالعن أيب داود نا أبو بكر بن شيبة نا وكيع عن األوزا

أبو عبد اهللا وهو حذيفة أليب  قال ولبدري أليب عبد اهللا وهو حذيفة أا وسعود وهم وقال أب
 يقول يف زعموا قال مسعت رسول اهللا وسلّمصلى اهللا عليه  مسعود البدري ما مسعت رسول اهللا

يف  وسلّمصلى اهللا عليه  نص رسول اهللابئس مطية الرجل وقد  :يقول  وسلّمصلى اهللا عليه 
ملرتاب يقول ال أدري مسعت الناس يقولون شيئا فقلته ا وحديث عذاب القرب على أن املنافق أ

وقال ابن مسعود ال تكن إمعة فسئل ما هو  .فهذا التقليد مذموم يف التوحيد فكيف ما دونه
  .   فقال الذي يقول أنا مع الناس

نبات نا أمحد بن عون اهللا نا قاسم بن أصبغ نا حممد بن عبد السالم  حدثنا حممد بن سعيد بن 
اخلشين نا بشار بندار نا ابن أيب عدي أنبأنا شعبة عن األعمش عن عمارة بن عمري عن أيب 

ال يكونن أحدكم إمعة يقول إمنا أنا مع الناس ليوطن : األحوص عن عبد اهللا بن مسعود قال
شعبة قال مسعت أبا  و به إىل بندار نا حممد بن جعفر نا. يكفرأحدكم نفسه إن كفر الناس أال 

إسحاق يقول مسعت هبرية وأبا األحوص عن ابن مسعود قال إذا وقع الناس يف الشر قل ال 
قال ليس أحد من  احلكمقال ثنا سعيد بن عامر نا شعبة عن أسوة يل يف الشر و به إىل بندار 

نا أبو داود و به إىل بندار . وسلّمصلى اهللا عليه  إال النيبخذ من قوله أو تارك الناس إال وأنت آ
: نا شعبة عن منصور عن سعيد بن جبري أنه قال يف الوهم يعيد قال فذكرت ذلك إلبراهيم فقال

  ؟        وسلّمصلى اهللا عليه ما تصنع حبديث سعيد بن جبري مع قول رسول اهللا 
قال : ن بشر بن موسى عن احلميدي قالحدثنا حممد بن سعيد عن القلعي عن الصواف ع 

لبيت بالبصرة وربيعة باملدينةوار أبو حنيفة بالكوفة سفيان ما زال أمر الناس معتدال حىت غي.  
وصدق سفيان فإن هؤالء أول من تكلم باآلراء ورد األحاديث فسارع الناس يف : أبو حممدقال  

   )1( .)ر ثقيلوالناس سراع إىل قبول الباطل واحلق م ،ذلك واستحلوه
 ويؤيد .اجلمهور ذهبم وفه ،إمجاعا يكن مل إن التقليد من املنع أن تعلم وذا(: قال الشوكاين 

  ،األموات تقليد جواز عدم على اإلمجاع حكاية من ،هذه بعد اليت املسألة يف سيأيت ما هذا
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 لغريه جيوز وال ،لالدلي عدم عند ،له رخصة هو إمنا برأيه اتهد عمل أن من سيأيت ما وكذلك
   .باإلمجاع به يعمل أن
 حيكوا مل حيث ،األصول أهل من كثري من فالعجب ،أصله من التقليد جيتثان اإلمجاعان فهذان 

   )1(.)املعتزلة بعض عن إال القول هذا

  .األدلة العقلية :الرابع املطلب

م خصومها على لزوأ ،لقد اعتمد ابن حزم كثريا على األدلة العقلية يف نفي التقليد   
  :   و نذكر منها ما يلي ،طريقته املعهودة منه

د غري د إنسانا بعينه ما الفرق بينك وبني من قلّويكفي من بطالن التقليد أن يقال ملن قلّ(: قال 
فإن قال بتقليد كل عامل كان قد  ،د من هو بإقرارك أعلم منه وأفضل منهدته؟ بل قلّالذي قلّ

   )2( .)هذا ما ال انفكاك منه ،لضدين معا يف الفتياوأوجب ا ،جعل الدين مهال
يقال ملن قلد ما الفرق بينك وبني من قلد غري الذي قلدت أنت؟ فإن أخذ حيتج يف ( :وقال 

أكان قبله أحد أفضل منه وأعلم أم مل يكن قبله أحدا : سئل ،فضل من قلد ووصف سعة علمه
صلى اهللا عليه ب رسول اهللا د أفضل منه كذّأعلم منه وال أفضل منه؟ فإن قال مل يكن قبله أح

صلى  وبقوله ،يف قوله إننا ال ندرك بإنفاقنا مثل أحد ذهبا مد أحد من أصحابه وال نصيفه وسلّم
وقائل هذا خمالف لإلمجاع وخارج عن  ،إنه ما من عام إال والذي بعده دونه وسلّماهللا عليه 

عاذا وأبيا وزيدا وموعائشة وعليا وعمرا  وال شك عند كل مؤمن أن أبا بكر ،سبيل املؤمنني
صلى اهللا عليه  وابن مسعود وابن عباس أعلم مبا شاهدوا من نزول القرآن وحكم رسول اهللا

ألوزاعي ومالك وأيب حنيفة وأيب يوسف والشافعي وابن واوأفضل من سفيان الثوري  وسلّم
الفقهاء رمحهم اهللا هم الذين  القاسم وداود وحممد بن احلسن وأمحد بن حنبل وأيب ثور وهؤالء
سيما وقد حدثنا ال ،د غريهمقلدم الطوائف بعدهم ما نعلم اآلن على ظهر األرض أحدا يقلَّ

لطاهر حممد بن أمحد الذهلي ثنا واأمحد بن عمر العذري ثنا علي بن احلسن بن فهر ثنا القاضي أب
ين اهليثم بن مجيل قلت ملالك بن جعفر بن حممد الفريايب حدثين أمحد بن إبراهيم الدورقي حدث

يا أبا عبد اهللا إن عندنا قوما وضعوا كتبا يقول أحدهم حدثنا فالن عن فالن عن عمر بن : أنس
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اخلطاب بكذا وحدثنا فالن عن إبراهيم بكذا ونأخذ بقول إبراهيم قال مالك صح عندهم قول 
  .هؤالء يستتابون قلت إمنا هي رواية كما صح عندهم قول إبراهيم فقال مالك  ،عمر
فإن قال بلى قد كان من ذكرمت وغريهم مما كان بعد ما ذكرمت ومع هؤالء املذكورين  :وقال

دت األنقص فضال وقبلهم أفضل منهم وأعلم بالدين قيل له فلم تركت األفضل واألعلم وقلّ
با على وعلما؟ فإن قال ألنه أتى بعض األولني متعقبا قيل له فقلد من أتى بعدهم أيضا متعق

د أمحد بن حنبل فإنه وزاعيا قيل له فقلّأ وهؤالء فإن كان مالكيا أو شافعيا أو حنفيا أو سفيانيا أ
وال خالف بني أحد من علماء  ،أتى هؤالء ورأى علمهم وعلم غريهم وتعقب على مجيعهم

صلى  أهل السنة أصحاب احلديث منهم وأصحاب الرأي يف سعة علمه وتبجحه يف حديث النيب
د أو قلّ ،وفتاوى الصحابة والتابعني وفقهه وفضله وورعه وحتفظه يف الفتيا وسلّم عليه اهللا

د أبا ثور فقد أو قلّ ،إسحاق بن إبراهيم احلنظلي فقد كان كذلك مع دقة النظر وصحة الفهم
د د حممد بن نصر املروزي فإنه أتى متعقبا بعكان غاية يف ذلك كله وإن كان حنبليا فقيل له قلّ

حوى علمه ولقي أصحاب مالك والشافعي وأصحاب د ولقد لقي أمحد وأخذ عنه وأمح
أصحاب أيب حنيفة وأخذ علمهم وقد كان يف الغاية اليت ال وراء بعدها يف سعة العلم بالقرآن 

مد بن جرير حم وأ ،واحلديث واآلثار واحلجاج ودقة النظر مع الورع العظيم والدين املتني
أو داود بن علي  ،لطحاوي فقد كان من العلما وأ ،دينه حبيث عرفالطربي فكان يف علمه و

فكان من سعة الرواية والعلم بالقرآن واحلديث واآلثار واإلمجاع واالختالف ودقة النظر والورع 
د داود قيل له فإن قلّ ،حبيث ال مزيد وقد أتى متأخرا متعقبا مشرفا على مذهب كل من تقدمه

ليه وخمالفه كولده وابن سريج وكالطربي وكمحمد بن نصر املروزي د من أتى بعده متعقبا عقلّ
 ،وهذا خروج عن املعقول والقياس وعن الدين مجلة ،لطحاوي وهكذا أبدا يقلد اآلخر فاآلخروا

الوا إىل تقليد األفضل لبطل عليهم بأن األفاضل على خالف ذلك فقد رجع عمر إىل م ووحىت ل
وقد  ،باملنع من املغاالة يف الصداق وعمر أفضل منها بال شك قول املرأة من عرض النساء إذ هم

فلو كان قول األفضل واجبا أن يتبع ملا كان  ،كان أبو بكر وعمر جيمعان الصحابة ويسأالم
  . ولكانا يف ذلك خمطئني ،جلمعهما الصحابة معىن ألما أفضل ممن مجعا ليعرفا ما عندهم

 االتباعى صحة شيء منها وليس طريق الفضل من طريق وكل هذه أقوال فاسدة بال برهان عل 
شيئا وقد قال  وال ينقص ذلك من فضله ،يف شيء فقد خيطئ الفاضل فيحرم إتباعه على اخلطأ

إذ منعه سلمان من قيام مجيع الليل  ،أليب الدرداء سلمان أفقه وسلّمصلى اهللا عليه رسول اهللا 
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 ولدرداء أفضل من سلمان فأبا والدرداء وكان أب ومن مواترة الصيام فكان سلمان أفقه من أيب
صلى اهللا عليه  لدرداء بدري عقيب ال جتزأ سلمان منه وأول مشاهد سلمان اخلندق فقد شهدا

فقه و أحامل فقه إىل من ه فرب وسلّمصلى اهللا عليه  أن األنقص فضال أمت فقها وقد قال  وسلّم
وإمنا خاطب بذلك الصحابة  .أوعى من سامع ورب مبلغ  وسلّمصلى اهللا عليه  منه وقد قال

   )1( .)فغري منكر ما ذكرنا وباهللا تعاىل التوفيق
مث إنا نقول إن العجب ليطول ممن اختار أخذ أقوال إنسان بعينه مل يصحبه من اهللا عز (: وقال 

 وأعجب من ،وجل معجزة وال ظهرت عليه آية وال شهد اهللا له بالعصمة عن اخلطأ وال بالوالية
ده أكثر من ذلك إن كان من التابعني فمن دوم ممن ال يقطع على غيب إسالمه وال بيد مقلّ

حسن الظن به وأنه يف ظاهر أمره فاضل من أفاضل املسلمني ال يقطع له على غريه من الناس 
  . لضالل املبنيو ابفضل وال يشهد له على نظارته بسبق إن هذا هل

و ثله يف الظاهر أم ومييل إليه دون أن مييل إىل غريه ممن ه فليت شعري ما الذي أوجب عليه أن
حىت صاروا يتدينون بقوله يف دينهم  ،احلقيقة من سابقي الصحابة ويففضل منه يف الظاهر أأ

وجندهم املساكني  ،الذي هو وسليتهم إىل اهللا تعاىل ال يرجون النجاة من عذاب اآلخرة بسواه
ال يبتاع أحدهم شيئا فما دونه أو فما فوقه إال حىت يقيسه يف أمور دنياهم ال يقلدون أحدا و

 ،يتقي الغنب يف دينه الذي فيه هالكه أو جناته يف األبد والوه ،ته ويتقي الغنب فيهدل جويتأم
سحنون إن كان هات ما قال مالك وابن القاسم و. فتجده قد قبله جمازفة وأخذه مطارفة

ا قال الشافعي م وأ ،سف وحممد بن احلسن إن كان حنفياا قال أبو حنيفة وأبو يوم وأ ،مالكيا
هؤالء رمحهم اهللا وردوا عرصة القيامة مبلء السموات  أن وواهللا لوال مزيد و ،إن كان شافعيا

ه املغرور ورد ذلك املوقف مبلء السموات أن وول ،واألرض حسنات ما رمحوه منها بواحدة
وجنده  ،عليه وال التفتوا إليه وال نفعوه بنافعة واألرض سيئات ما حطوا منها واحدة وال عرجوا

الذي ال يرجو شفاعة سواه وال أن ينقذه من أطباق   وسلّمصلى اهللا عليه  يضرب عن كالم نبيه
مث ننحط  ،فأين الضالل إن مل يكن يف فعل هؤالء القوم ،النريان بعد رمحة اهللا تعاىل إال إتباعه إياه

ك وابن القاسم؟ فهال تبعتم دعاكم إىل التهالك على قول ماليف سؤاهلم درجة فنقول ما الذي 
فتهالكتم عليها؟ فهما أعلم وأفضل من مالك وابن القاسم عند اهللا  عمر بن اخلطاب وابنهأقوال 

عز وجل بال شك ونقول للحنفيني ما الذي محلكم على التماوت على قول أيب حنيفة وأيب 
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ل عبد اهللا بن مسعود وعلي فتماومت عليها؟ فهما يوسف وحممد بن احلسن؟ فهال طلبتم أقوا
ونقول ملن  ،أفضل وأعلم من أيب حنيفة وأيب يوسف وحممد بن احلسن عند اهللا تعاىل بال شك

 وسلّمصلى اهللا عليه د الشافعي رمحه اهللا أمل ينهكم عن تقليده وأمركم باتباع كالم النيب قلّ
ليس قد قال رمحه  ة اليت ال حيل خالفها ألحد أوحيث صح فهال اتبعتموه يف هذا القولة الصادق

فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه فقال رمحه  وسلّمصلى اهللا عليه  اهللا وقد ذكر حديث النيب
صلى اهللا عليه  هذا احلديث فبه أقول ونربأ من كل مذهب خالف حديث النيب إن صح :اهللا

مث أنتم دأبا تتحيلون  ،ق عائشة رضي اهللا عنهاواحلديث املذكور يف غاية الصحة من طري ،وسلّم
يف إبطاله بأنواع من احليل الباردة واكم عن قبول املرسل مث أنتم تأخذون به يف حترمي بيع 

فقد كان تقليد ابن عباس أوىل  ،اللحم باحليوان تقليدا لغلطه رمحه اهللا الذي مل يعصم منه أحد
   )1(.) عز وجل من الشافعيبكم إذ وال بد ألنه أفضل وأعلم عند اهللا

 فيما به يعمل أن له ويسوغ ،به التمسك لغريه جيوز اتهد رأي إن :قال فمن(: قال الشوكاين 
 نبينا بعد األمة هذه من ألحد ذلك اهللا جيعل ومل ،شرع صاحب اتهد هذا جعل فقد ،اهللا كلفه

  .قط حبجة هذا على حيتج أن مقصر وال كامل يتمكن وال ،صلى اهللا عليه وسلم
 الشرعية األمور جازت ولو ،بشيء فليست تعاىل اهللا شرع يف واازفات الدعاوى جمرد وأما 

   )2( .)شاء مبا شاء من وقال ،شاء ما شاء من عىالد الدعاوى مبجرد

وقد سألناهم فقلنا هلم أنتم مقرون معنا بأن عيسى ابن مرمي عبد اهللا ورسوله عليه ( :وقال
فقالوا لنا أبرأي  ،إذا خرج الدجال اللعني فيدبر أهل اإلسالم مبلتهم ال مبلة أخرىالسالم يرتل 

سحنون حيكم بني سن أو بتقليد مالك وابن القاسم وأيب حنيفة وأيب يوسف وحممد بن احل
  .لضالل املبنيا واملسلمني ويقضي يف الدين ويفيت املستفتني؟ أال إن هذا ه

صلى  وهانت الرسالة وخزي احلق وأهله إن كان رسول اهللاولقد نكس اإلسالم وذلت النبوة  
وروحه وكلمته يرجع تابعا ملثل هؤالء الذين ال يقطع هلم بنجاة وال يضمن ما  وسلّماهللا عليه 

فال واهللا بل ما يقضي وحيكم ويفيت إال مبا أتى به أخوه يف الرسالة  ،هم عليه عند اهللا تعاىل
وليبطلن  ،صلى اهللا عليه وسلّم ل الوحي حممد بن عبد اهللاوصاحبه يف النبوة وقسيمه يف نزو
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وقن أنه مل يكن أول م وفال خوف من أحد فمن أضل طريقه ممن يدين بشيء ه ،اآلراء الفاسدة
  )1(.)اإلسالم وال يكون عند نزول املسيح عليه السالم ومن يضلل اهللا فما له من هاد

فقد خالفهم من  ،هموتقليد غري ،تقليدهم وأيضا فإن هؤالء األفاضل قد وا عن(: وقال 
ن غريهم أوىل بأن يقلد من أمري املؤمنني عمر ومفما الذي جعل رجال من هؤالء أ وأيضا ،قلدهم

فلو ساغ تقليد لكان . أو عائشة أم املؤمنني ،عباس ابن وأ ،أو علي بن أيب طالب ،بن اخلطاب
ن املنتسبني إىل هؤالء ومن ادعى م. وأمحد ،والشافعي ،ومالك ،هؤالء أوىل يتبعوا من أيب حنيفة

 ،ألنا نراه ينصر كل قولة بلغته. أنه ليس مقلدا فهو نفسه أول عامل بأنه كاذب مث سائر من مسعه
          )2( .)بعينه هو التقليدوهذا . وإن مل يعرفها قبل ذلك. لذلك الذي انتمى إليه

كنت شافعيا فماذا تقول يف عامي سأل مالكيا وحنن نسأل قائل هذا القول فنقول له إن (: وقال 
فأفتاه بأا ليست له بزوجة وأن  ،أو حنفيا عن رجل أعتق آمته وتزوجها وجعل عتقها صداقها

فيزوجها من غريه فيبيح له فرجا حرمه اهللا عليه؟  ،أجتيز له أن يعتزهلا بغري طالق ،نكاحه فاسد
قلنا له ما تقول يف عامي سأل شافعيا أو حنبليا عن أو تراه عاصيا إن قام معها؟ وإن كان مالكيا 

نكاح امرأة أمه أرضعتها رضعتني فأفتاه بنكاحها أتبيح له ذلك وتقول إنه الزم األخذ بقوله؟ أو 
مها عليه أيكون األخذ بتحرمي املساقاة واجبا عليه؟ فإن قال سأل حنفيا عن املساقاة أجتوز؟ فحر

 ذلك إذ يقول إنه واجب عليه أن يأخذ بقول الفقيه الذي قيل له من أوجب عليه حترمي .نعم
مع ذلك أن اهللا  يفتيه أنت أم اهللا عز وجل؟ فإن قال اهللا عز وجل كذب على اهللا تعاىل وأقر

وإن قال أنا أوجبت ذلك ترك مذهبه وزادنا أنه حيرم وحيلل  ،تعاىل أوجب عليه خالف مذهبه
  . وهذا خروج عن اإلسالم

احلنفي عن عامي استفىت مالكيا عن كالم اإلمام يف الصالة مبا فيه إصالحها وكذلك يسأل  
أيلزمه األخذ بقوله فيصري له الكالم يف الصالة مباحا مث يلزمه كل ما ذكرنا  ،فأفتاه جبواز ذلك

وهكذا نسأل كل معتقد ملسألة يستعظم خمالفة من خالفه فيها من عامي سأل فقيها فأفتاه  ،آنفا
 .أفرض اهللا تعاىل عليه قبول ذلك املعىن أم ال؟ فإن قال ال. ه هذا الذي نسأله حننمبا يستعظم

وقال  وإن جلّ. ترك قوله الفاسد إن العامي قد فرض اهللا تعاىل عليه قبول ما أفتاه الفقيه املسؤول
صار حاكما بتحرمي شيء وحتليله يف وقت واحد وجعل حكم اهللا تعاىل مردودا إىل حكم  .نعم
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 وسلّمصلى اهللا عليه وجعل حكم ذلك املفيت مبطال حلكم اهللا تعاىل وحلكم رسوله  ،ملفيتذلك ا
 ،فمرة ساقطا ومرة الزما ،وجعل دين اهللا تعاىل موكوال إىل آراء الرجال ومتبدال بتبدل الفتاوى

  )1(.)ويف هذا مفارقة اإلسالم ومكابرة العقل وإبطال احلقائق وباهللا تعاىل التوفيق
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.                            لترجيح بينهاواألدلة بعضهما  حزم وابن ابن عبد الرب مناقشة      

  .دلة ابن حزمأل ابن عبد الرب مناقشة :املبحث األول
   .لسنةواأدلة الكتاب مناقشة : املطلب األول                                  

  .دليل اإلمجاعمناقشة : املطلب الثاين                                  
  .األدلة العقلية مناقشة: الثالث املطلب                                  

                 
   .ابن عبد الرب دلةأل ابن حزم مناقشة :املبحث الثاين

  .أدلة الكتابمناقشة : املطلب األول                               
  .أدلة السنةمناقشة  :الثاين املطلب                                  
  .مناقشة آثار السلف :الثالث املطلب                                  
  .األدلة العقلية مناقشة :الرابعاملطلب                                   

  .التـرجــيح
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  .دلة ابن حزمأل قشة ابن عبد الربمنا :املبحث األول
ن لنا موقفه من حكم التقليد موقفا واضحا إن الرد البالغ البن حزم على التقليد جعله يبي

املوقف الذي خالف فيه  وهذا ،لعامي على حد سواءوالتحرمي على العامل هو اأال و  ،جليا
لكن هذا  ،خالفه للجمهور مجهور أهل العلم جعله يستدل لقوله بكل ما أيت من قوة حىت يربر

فكم من مستدل لقوله بدليل  ،احلرص على اإلستدالل لقوله لن جيعل هذه األدلة حقا بالضرورة
ما يلي مناقشة ملا استدل به ابن حزم على حترمي وفي ،ال يسلم له بصحته على ما استدل له

  .التقليد
  .لسنةواأدلة الكتاب مناقشة : املطلب األول

لسنة سيجد أن أدلته واالنظر يف األدلة اليت استدل ابن حزم من القرآن إذا أمعن الباحث 
جهة  ،جهتنيوميكن مناقشتها من  ،لم من معارضها كلها ال تسولكن ،كلها حترم التقليد و متنعه

  .و جهة تفصيلية ،إمجالية
 ا ابن حزم على حترمي التقليد إن أُخ ا على أما اجلهة اإلمجالية فإن األدلة اليت استدل ذ

 ،عمومها كما فهمها ابن حزم لزم من ذلك املنع من العمل بكل ما أفاد الظن ومل يفد اليقني
هذا  ويف ،ظنية االجتهادألن األحكام املترتبة على  ،من أصله االجتهادوهذا كما ال خيفى يبطل 

  : يقول الرازي بعد أن ذكر أدلة ابن حزم
 ،روش اجلناياتوأ ،وقيم املتلفات ،يف أحوال الدنياكما  ،إنه منقوض بكل ظن وجب العمل به 

   )1(.لقياس إن سلموا جواز العمل ماواو خبرب الواحد 
ية قول االجتهاديف املسائل  االجتهادوفإن النظر أيضا  ،إا مشتركة الداللة(: اآلمدي فيها وقال 

لى تعيني امتناع و ليس يف اآلية دليل ع ،بد من سلوك أحد األمرين والمبا ليس ملعلوم 
     )2(.أحدمها

إن من املعلوم أن القول  ،يةاالجتهاديف املسائل  االجتهادوإا تشمل أيضا النظر : الزحيلي وقال 
فكانت شاملة يف النهي  ،علوم يقينام وآلية تطلب العمل مبا هوا ،يات عمل بالظناالجتهاديف 

   )3(.)لإلجتهاد مطلقا
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لسنة يف جمملها تدور حول حمورين واأدلة ابن حزم من الكتاب أما من اجلهة التفصيلية فإن  
  : ن احملوران مهاوهذا ،اثنني ال خيرج أحد أدلتها عنها

  .أدلة عامة خمصصة بأدلة أخرى_ 1
  .بالباطل هو التقليدو  ،أدلة حترم التقليد املذموم_ 2

  :ما يلي بيان ذلك بالتفصيلوفي
  :خصصة بأدلة أخرىاملعامة الدلة األ_ 1

حاديث عامة تأمر املسلم بأن يكون على بينة من أمره و حترم عليه وألقد جاءت آيات 
لكن جاءت أدلة ختصص هذا النهي عن  ،التقليد الذي غالبا ما يكون سببا يف ضالله يف املعتقد

حزم أخذ ذه األدلة العامة دون  وابن ،التقليد جبوازه يف املسائل الفرعية اليت ختفى على املكلف
على هذه و ،ملسائل العمليةوادون تفريق بني املسائل العلمية و ،لرجوع لألدلة املخصصة هلاا

جيب محلها على ما مل يعلم فيما يشترط فيه العلم تقليال لتخصيص (: األدلة يرد اآلمدي بقوله
  )1(.)ملا فيه من موافقة ما ذكرناه من األدلةو ،العموم

و هي العقائد مجعا بينها و  ،لتقليد  فيما يطلب فيه العلمجيب محلها على ذم ا( :الزحيلي وقال 
  )2(.)بني األدلة

  :ن هذه األدلة ذكر ابن حزم ما يليوم

�X�m�N�Oقوله ) 1  � �P� �Q� � � � � � � � � � � � �R�l وقوله  ١٥٧: ا�����تX�m�¹�º�»�¼�

½�¾�¿� � � � �À�Á�ÂÃ� �Ä�ÅÆ�Ç�È�É�Ê�Ë� �Ì�l 

�ة�  .١١١: ا��
حجة فيها على حترمي التقليد  وال ،يكون له برهان على ما يعتقدهفهذه اآليات تلزم املكلف بأن 
ألا جاءت يف الرد على من ادعى اعتقادات باطلة ال برهان  ،على العامي يف املسائل الفرعية

  .                        عليها
ا قوله جاءت أدلة ختصص هذا العموم منه ولكن ،مث هذه اآليات تأمر بإتباع الدليل على العموم

  ٧: ا�'�#�ء �m��{��z����y�������������x��w������v���u��t��sr��q��p�������o��n��m��ll: تعاىل
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�m��Ø�������×��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��ÑÐ��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç :و هكذا قوله تعاىل 

���å��ä��ã��â��á��àß��Þ��Ý��Ü���������������Û��Ú��Ùl ٥٩: ا���1ء  
  .يفهم منهما إال رمسهما واللسنة و هوا للعامي الرد إىل الكتاب وأىن ،يضا باتهدفإا خاصة أ

}��|���{��~�����¡��¢��£��¤��¥¦��§��¨��©����m��®¬��«��ª: و هكذا قوله تعاىل 

��µ�� �́��³��²��±��°��¯l اف�  ٢٨: ا�(
  .   فإا عامة خمصصة باألدلة السابقة يف حق غري اتهد

لبدري ـ أليب عبد اهللا ـ و هو هو اسعود ـ و م وقال أب: أيب قالبة قال يثحدو هكذا  
 حذيفة ـ 

يقول يف  وسلّمصلى اهللا عليه  ما مسعت رسول اهللا: أبو عبد اهللا أليب مسعود البدري قال وأ
  .بئس مطية الرجل: مسعت رسول اهللا يقول: زعموا؟ قال

 مسعت الناس ،ال أدري: ملرتاب يقولا وأ أن املنافق عذاب القرب يف حديث رسول اهللا ثلهوم 
         .يقولون شيئا فقلته

لكنهما خمصصان باألدلة األخرى اليت جتيز  ،فإن هذين احلديثني يذمان التقليد من جهة العموم 
  .التقليد للقاصر عن إدراك احلكم الشرعي

  : التقليد املذموم_ 2
  :يتمثل يف صور هي بالباطل الذي هو التقليدالنوع من التقليد  وهذا 
  :لسنةواذم التقليد مع اإلعراض عن الكتاب _ )أ

�m��{��zy��x�����w��������v��u��t��s��r��q����p��o:من ذلك قوله تعاىل

��d��c��b��a���`_��~��}��|l ٤١: ا������ت   
  فمثله كمثل العنكبوت  ،عرض عن الوحيوافهذه اآلية تذم من اختذ من دون اهللا أولياء 

  .بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون اختذت
فمن اختذ رجال إماما يعرض عليه قول ربه وقول ( :و هلذا قال ابن حزم معلقا على هذه اآلية

فما وافق فيه قول ذلك الرجل قبله وما خالفه ترك قول ربه تعاىل  وسلّمصلى اهللا عليه  نبيه
صلى اهللا عليه يقر أن هذا قول اهللا عز وجل وقول رسوله  وهو ،وسلّمصلى اهللا عليه  وقول نبيه

اللهم إننا  ،والتزم قول إمامه فقد اختذ دون اهللا تعاىل وليا ودخل يف مجلة اآلية املذكورة وسلّم
  .)نربأ إليك من هذه الفعلة فال كبرية أعظم منها
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وهذا  ،بآراء الرجال إلتعاض عنهماوالسنة واإلعراض عن الكتاب هو افما تكلم عليه ابن حزم  
  . خبالف التقليد اجلائز الذي استدل ابن حزم على منعه ذه اآلية

�X�m�[�\�]�̂�_�̀�a�b�cقوله  وكذلك  �d�e�f�g�

h�i�j�k�l�m��no�p�q�r�s�l ١٦: ا���ب�.  
 وال وليجة أعظم ممن جعل رجال بعينه عيارا من كالم اهللا تعاىل وكالم رسوله :أبو حممدقال  

  . وكالم سائر علماء األمة وسلّم عليه صلى اهللا

��W�X�m�e�f�g�h�iو  �� � ��j�k� � ��l�m��n�o�p�q�r�s� � �� �t�
u�v��w�x�l ٦٧ - ٦٦: ا���اب .  

إذ أن اآلية األوىل  ،لسنة لقول رجل من الرجالوافهذه اآليات تذم من أعرض عن الكتاب  
من ضل السبيل بطاعته للسادات لثانية تتكلم عوا ،تتكلم عمن جعل بينه و بني اهللا وليجة

  . لكرباءوا
  : ذم تقليد من جتهل أهليته_ )ب
�m��p���o��n��m��l :حاكيا عن اجلن الذين أسلموا مصدقا هلم ومثنيا عليهم: من ذلك قوله تعاىل  

��v������������u��t��s��r���ql � مل يأمر اهللا تعاىل بأن  ،فبطل ظن من ظن ذلك يف رئيس قلده ،٥: ا�
فبطل بذلك  ،د أن يكون جمتهدا عدالمن أجاز تقليد العامي اشترط يف املقلَّ شك أنّ وال �،لدهيق

  .استدالل ابن حزم باآلية
  :ألشخاصواذم التعصب لآلباء _ )ج
��m��R����Q��P��ON���M��L��K��J��I��H��G��F��E��D��C����B��A:.من ذلك قوله تعاىل  

��X��W�����V��U��T��Sl ة��  ١٧٠: ا��
��m��S: وقال تعاىل  �R�� QP��O��N��M� �L���K��J��I��H��G��F� �E� �D��C��B��A

��Z��Y���X��W���V��U��Tl ١٠٤: ا�.�-,ة  
}��|���{��~�����¡��¢��£��¤��¥¦��§��¨��©����m��°��¯��®¬��«��ª: وقوله تعاىل 

��µ��´���³��²��±l اف�  ٢٨: ا�(
���m��H:ا عنهم أم قالواوقال تعاىل ذاما لقوم قلدوا أسالفهم وحاكي  � � � G� � F� � E� � D� � C� � B� � A

���V��U��T��S��R��Q��P��O���N��M���L��K����J��Il ف�   ٢٣: ا��+
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��W�X�m�A�B�C�D�E�F�G�H�I�J�Kو  �L�M�N�O�PQ�R�

S�T�U�V� �W�X� �Y�l ١٠٤: ا�.�-,ة .  
ليد العامي للعامل ما ال جييزه من أجاز تق وهذا ،وهذه اآليات كلها يف حترمي التعصب لألشخاص 

  .فصار استدالل ابن حزم خارج حمل الرتاع ،يف الفروع
صلى اهللا عليه  أتيت النيب: عدي بن حامت قالهذا الباب استدل ابن حزم من السنة حبديث  ويف 

مث  ،فألقيته ،يا ابن حامت ألق هذا الوثن من عنقك: فقال يل ،عنقي صليب من ذهب ويف وسلّم
�©�¨�X�mرأ حىت بلغ قوله افتتح سورة براءة فق �ª�«�¬�®�

¯�°�±� �²�³�́�µ�¶�¸�¹º� �»�¼�½� � � �¾¿�À�
Á�Â�l فقلت .٣١: ا���ب�: صلى اهللا عليه فقال النيب  .ا نعبدهميا رسول اهللا ما كن
 :قال .بلى :قلت .حرمونهكانوا حيلون لكم احلرام فتستحلونه وحيرمون عليكم احلالل فتأ :وسلّم

  .فتلك عبادتكم
يشرع له يف احلالل  وجلحبيث جيعل رجال دون اهللا عز  ،ا احلديث يذم التقليد بالباطلفإن هذ 

  .أما التقليد الذي يناقشه فهو بيان حكم اهللا جل و عال يف املسألة ،حلراموا
  : ذم التقليد الذي فيه إتباع للهوى_ )د
��m: قوله تعاىل  � � � � �Ç��Æ���Å��Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾���½��¼��»�����º��¹�����ËÊ��É��È

���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í�����Ìl "��  ٥٠: ا�
��m��T��S��R��Q��P��O��N��M���L��K��J��I��H��G��F��E������D���C��B��A:وقوله تعاىل 

��Z��Y���X��WV��Ul �#$� ٢٣: ا�   
ما ال جييزه من أجاز تقليد العامي للعامل  وهذا ،وهذه اآليات أيضا كلها يف حترمي إتباع اهلوى 

  .فصار استدالل ابن حزم خارج حمل الرتاع أيضا ،الفروع يف
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  .مناقشة آثار السلف :املطلب الثاين
بل ادعى اإلمجاع  ،ابن حزم كالم السلف يف ذم التقليد كله على اتهد وغريهلقد نقل 

 ،بعد الكشف عن تلك األقوال تبني أا تتناول القسم املذموم من التقليد أيضا ولكن ،على ذلك
  :ما يلي دراسة لتلك األقوالوفي
: حيث قال ،أول ما يناقَش فيه ابن حزم رمحه اهللا تعاىل نقله إمجاع السلف على حترمي التقليد إنّ

وإمجاع مجيع التابعني أوهلم  ،وقد صح إمجاع مجيع الصحابة رضي اهللا عنهم أوهلم عن آخرهم
ن قبلهم مم وىل قول إنسان منهم أعن آخرهم عن االمتناع واملنع من أن يقصد منهم أحد إ

 ،أو مجيع قول الشافعي ،أو مجيع قول مالك ،فليعلم من أخذ جبميع قول أيب حنيفة ،فيأخذه كله
ومل يترك من اتبعه منهم إىل  ،أو مجيع قول أمحد بن حنبل رضي اهللا عنهم ممن يتمكن من النظر

نعوذ باهللا من هذه . سبيل املؤمنني واتبع غري. غريه أنه قد خالف إمجاع األمة كلها عن آخرها
  .املرتلة

  .التقليد عن النهي على اإلمجاع دعى ابن حزموا: الشوكاين وقال 
هو و  ،إما أن حيمل على القسم املذموم من التقليد حزم ابن هذا اإلمجاع الذي ادعاه فإنّ 

اه اجلمهور من ه منقوض مبا حكأن وأ ،بالباطل الذي يوافق اجلمهور على املنع منه التقليد
إمجاع : قال الرازيحيث  ،اإلمجاع على جواز التقليد للعاجز عن إدراك احلكم الشرعي بنفسه

ألن العلماء يف كل عصر ال ينكرون على العامة اإلقتصار على جمرد  ،األمة قبل حدوث املخالف
  )1(.يلزموم أن يسألوهم عن وجه إجتهادهم وال ،أقاويلهم

 لزحيليوالزركشي والباجي والغزايل واابة على جواز التقليد اآلمدي وكذلك نقل إمجاع الصح
ـ  عليه بعدهم فمن ةبالصحا إمجاع واحد غري قلنو(: الزركشيوهلذا قال  ،هموغريلشثري وا

  )2(.)االجتهاد درجة نيلب يأمروم وال مالعوا تونفي واكان مفإ ،ـأي جواز التقليد 

 ،القسم املذموم من التقليدابن حزم إمنا عىن بكالمه  أن وه اإلحتمال األول و إالّ فلم يبق  
ده يف كل مقلَّصب املقيت الذي جيعل صاحبه يتبع والصورة اليت نقل اإلمجاع عليها هي التع

واملنع من أن يقصد منهم : وهلذا قال ،و كأنه معصوم  ،أقواله دون إستثناء مع متكنه من النظر

                                                 

  .73ص 6اجلزء ،فخر الدين الرازي ،احملصول يف أصول الفقه -1

  .282ص  ،6اجلزء ،الزركشي ،البحر احمليط -2
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أو  ،فليعلم من أخذ جبميع قول أيب حنيفة ،قبلهم فيأخذه كله نمم وأحد إىل قول إنسان منهم أ
أو مجيع قول أمحد بن حنبل رضي اهللا عنهم ممن  ،أو مجيع قول الشافعي ،مجيع قول مالك
 ،خالف إمجاع األمة كلها عن آخرها ومل يترك من اتبعه منهم إىل غريه أنه قد ،يتمكن من النظر

  . من هذه املرتلةنعوذ باهللا. واتبع غري سبيل املؤمنني
 وال ،أما باقي النقول اليت ذكرها ابن حزم عن السلف فإم رمحهم اهللا إمنا وجهوها لتالميذهم 

بل  ،تمكنني من إدراك احلكم الشرعي بأنفسهمومخيفى أن تالميذهم كانوا طلبة علم متقدمني 
و مل يكونوا  ،ليلهومن مل يكن منهم كذلك كان قادرا على أخذ احلكم بد ،كان منهم اتهد

ينهون من سأهلم عن سؤاهلم أو يأمرون من سأهلم من العوام بأن جيتهد ليدرك احلكم الشرعي 
إمنا أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا يف : ن يف كالم اإلمام مالك عندما قالو ذلك بي ،بنفسه

فإن كالمه . كوهرأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما مل يوافق الكتاب والسنة فاتر
لسنة مما واو متييز ما وافق الكتاب  ،ه إىل أناس متمكنني من النظرهذا واضح يف أنه موج

  .    خالفهما
لقول أحد كائن من  ،ن النقوالت اليت أوردها ابن حزم ما فيها النهي عن عدم اتباع السنةوم 

حممد بن أيب بكر الصديق عن بكري بن األشج أن رجال قال للقاسم بن ن ذلك ما نقله وم ،كان
كان يصلي  وسلّمصلى اهللا عليه  عجبا لعائشة كانت تصلي يف السفر أربعا ورسول اهللا

حيث وجدا فإن من   وسلّمصلى اهللا عليه  يا ابن أخي عليك بسنة رسول اهللا: فقال. ركعتني
   .الناس من ال يعاب

إذا رميتم اجلمرة  :عمر بن اخلطاب وقول سامل بن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهم عندما قال 
قالت : قال سامل. بسبع حصيات وذحبتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إال الطيب والنساء

سامل فسنة قال . حلله قبل أن يطوف بالبيت وسلّمصلى اهللا عليه  أنا طيبت رسول اهللا: عائشة
  .رسول اهللا أحق أن تتبع
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  .قليةمناقشة األدلة الع :املطلب الثالث
استدل ا ابن حزم كلها متوجهة إىل الرد على من تعصب لشخص  ن األدلة العقلية اليتإ 

داللة فيها على حترمي التقليد عموما  وال ،وجعل دين اهللا تعاىل موكوال إىل آراء الرجال ،بعينه
 ،االستداللذا كانت كذلك فهي خارجة على جمال وإ ،كما أراد ابن حزم رمحه اهللا تعاىل

  .ملقالوابعيدة عن نطاق البحث و
نا من ما يلي ذكر لتلك الشواهد اليت جتعل الواقف عليها جيزم بأن ابن حزم أراد نوعا معي ويف 

  :حيث قال ،التقليد و هي العصبية لألشخاص
ما الفرق بينك وبني من قلد غري الذي  ملن قلد إنسانا بعينهويكفي من بطالن التقليد أن يقال 

  قلدته؟
  .صريح يف ذلك لد إنسانا بعينهقوله من قفإن  
  يقال ملن قلد ما الفرق بينك وبني من قلد غري الذي قلدت أنت؟: أيضا وقال 
ـ ال ميكن أن يلزم به إال إذا كان هذا املقلد يتبع كل  من قلد غري الذي قلدت أنتقوله ـ و

  .أقوال من يقلده
ن اختار أخذ أقوال إنسان بعينه مل يصحبه مث إنا نقول إن العجب ليطول مم: قوله أيضا هكذاو

  .بالواليةمن اهللا عز وجل معجزة وال ظهرت عليه آية وال شهد اهللا له بالعصمة عن اخلطأ وال 
قرب إىل أ وبل ه ،إن اجتهد العامي فال نأمن من وقوع اخلطأ منه :يرد على ابن حزم فيقالو 

  )1(.فاحملذور يكون مشتركا ،اخلطأ لعدم أهليته
األخذ يتكلم عن التمذهب و ،وزاعياواأ فيا أو سفيانيافإن كان مالكيا أو شافعيا أو حن :لهقوو

  .بكل أقوال املذهب حىت مع التمكن من النظر كما هو واضح ملن قرأ ما بعد هذا الكالم
وقد سألناهم فقلنا هلم أنتم مقرون معنا بأن عيسى ابن مرمي عبد اهللا ورسوله عليه  :هلهكذا قوو

فقالوا لنا أبرأي  ،م يرتل إذا خرج الدجال اللعني فيدبر أهل اإلسالم مبلتهم ال مبلة أخرىالسال
حيكم بني  سحنونسن أو بتقليد مالك وابن القاسم وأيب حنيفة وأيب يوسف وحممد بن احل

  .لضالل املبنيهو ااملسلمني ويقضي يف الدين ويفيت املستفتني؟ أال إن هذا 
  : الذي منعه ابن حزم قالكخالصة لنوع التقليد و 

                                                 

  .281ص 4اجلزء  ،علي بن حممد اآلمدي ،اإلحكام يف أصول األحكام -1
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وجعل حكم ذلك املفيت مبطال حلكم اهللا  ،جعل حكم اهللا تعاىل مردودا إىل حكم ذلك املفيتمن 
اء الرجال ومتبدال وجعل دين اهللا تعاىل موكوال إىل آر وسلّمصلى اهللا عليه تعاىل وحلكم رسوله 

  .بتبدل الفتاوى
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 .دلة ابن عبد الربأل ابن حزم ةمناقش :املبحث الثاين
 ،و تتبعها دليال بعد دليل ،على أدلة ايزين ألصل التقليد لقد أسهب ابن حزم يف الرد   
أنه مل يبقي هلم دليال حىت ظن، على أدلة الكتاب مث السنة مث اإلمجاع مث األدلة العقلية فرد.  

   .تهامناقشما جاء يف ما يلي وفي
  .أدلة الكتاب مناقشة: املطلب األول

��X�m�Ç�È�É�Ê�Ë�Ì�Í�Îقوله -1  �Ï�ÐÑ�Ò�Ó� �Ô�Õ�Ö�×� � � � � �Ø�

Ù�Ú�Û� ��� ��� ��� ��� �Ü�Ý�Þ�ßà�á�â�ã�ä�l ٥٩: ا���1ء  
وهي أعظم احلجج عليهم ألنه تعاىل إمنا أمر  ،فهذه اآلية مبطلة للتقليد إبطاال ال خفاء به(: قال 

وإن قالوا بل فيما  ،ال يف غري ذلك  وسلّمعليه  صلى اهللا بطاعتهم فيما نقلوه إلينا عن رسول اهللا
ذلك ملا وجب ذلك إال يف  سلم ومث ل ،قالوه باجتهادهم قلنا قد سلف منا إبطال هذا الظن

ألن اهللا عز وجل مل يقل وبعض أويل األمر منكم وإمنا أمرنا باتباع أويل  ،مجيعهم ال يف بعضهم
وقد  ،ا على أمر ما فال خالف يف وجوب اتباعهمفإذا أمجعو ،وهم أهل العلم كلهم ،األمر منا

�X�m�Ç�È�É�Ê�Ë�Ìبني تعاىل ذلك يف اآلية نفسها ومل يدعنا يف لبس فقال 

Í�Î� �Ï�ÐÑ�Ò�Ó� �Ô�Õ�Ö�×� � � � � �Ø�Ù�Ú�Û� � � � � � � � � � � � � �Ü�Ý�Þ�ßà�á�â�

ã�ä�l فأسقط تعاىل عند التنازع الرد إىل أويل األمر وأوجب الرد إىل القرآن : ا���1ء
   )1(.)وإمنا أمر بطاعة أويل األمر منا ما مل يكن تنازع وهذا هو قولنا وهللا احلمد ،نة فقطوالس

�X�m�¹�ºـ قوله 2  � � � � � � � � � �»�¼� �½¾� �¿�À�Á�Â� � � � � � � � � �Ã�Ä�Å�Æ�
Ç�È� � � �É�Ê�Ë�Ì�Í� �Î� �Ï�l قالوا وقد أوجب اهللا تعاىل  ١٢٢: ا���ب�

  .منه تعاىل بتقليد العامي للعامل على الناس قبول نذارة املنذر هلم قالوا وهذا أمر
  ال حجة هلم فيه ألن اهللا تعاىل مل يأمر قط بقبول ما قال املنذر وهذا(: أبو حممدقال  

 وسلّمصلى اهللا عليه  مطلقا لكنه يقال إمنا أمر بقبول ما أخذ ذلك يف تفقههم يف الدين عن النيب
 ،ما زاد زائد يف الدين من قبل رأيهوال  ،وعن اهللا عز وجل ال ما اخترع خمترع من عند نفسه

ومن تأول ذلك على اهللا عز وجل وأجاز ألحد من املخلوقني أن يشرع شريعة غري منقولة عن 
                                                 

  .79ص  6اجلزء ،اإلحكام يف أصول األحكام -1
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وقد مسى اهللا من فعل ذلك مفتريا فقال  ،دمه وماله فقد كفر وحلّ وسلّمصلى اهللا عليه النيب 

X�m�l�m�n�o�p�q�r�s� �t�u�v�w�x�y�z�{|�}� � �~��� �

¡�l 3'�4 :٥٩(.)1(  

�X�m�A�B�C�D�Eـ قول اهللا 3  � �F�G�HI�J�K� �L� �M�N� � � � � � � � � � � � � �O�

Pl 67٤٣: ا��  
صلى اهللا أهل الذكر هم رواة السنن عن النيب  ،قلنا صدق اهللا تعاىل وكذب حمرف قوله(: قال 

�X�m�j�k�lوالعلماء بأحكام القران برهان ذلك قوله  وسلّمعليه  � � � � � �m�n�op�q� �r� �
s�tu�v�w�x� � �y�z� � �l 87٩: ا� أن اهللا تعاىل إمنا أمرنا بسؤاهلم ليخربونا  فصح

مبا عندهم من القرآن والسنن ال ألن يشرعوا لنا من الدين ما مل يأذن به اهللا تعاىل بآرائهم 
  )2(.)الفاسدة وظنوم الكاذبة ويف هذا كفاية وباهللا تعاىل التوفيق

��m J�K:قال وجلفإن قيل فإن اهللا عز (: وقال  �L� �M�N� � � � � � � � � � � � � �O�P�l تعاىل وقال:��

mÆ�Ç�È� � � �É�Ê�l،  قلنا نعم ومل يأمر اهللا عز وجل أن يقبل من النافر للتفقه
 ،وجليف دين يشرعونه مل يأذن به اهللا عز  واليف الدين رأيه وال أن يطاع أهل الذكر يف رأيهم 

ال  ،الذكر الوارد من عند اهللا تعاىل فقط ا أمر تعاىل بأن يسأل أهل الذكر عما يعلمونه يفمنوإ
ا أمر اهللا تعاىل  بقبول نذارة النافر للتفقه يف الدين فيما منوإ: ال طاعةمن قاله من ال مسع له و عن
  )3(.)وجله فيه من دين اهللا تعاىل الذي أتى به رسول اهللا ال يف دين مل يشرعه اهللا عز تفقّ

وليس املراد مبا احتج به (: عالقة مبا احتجوا به فقال يف حني أنكر الشوكاين أن يكون لآلية
إال السؤال عن حكم اهللا  . فاسألوا أهل الذكر: يد واوزون له من قوله سبحانهاملوجبون للتقل

هذا على تسليم أا واردة يف عموم السؤال كما زعموا وليس  ،يف املسألة ال عن آراء الرجال
يفيده لسؤال عن كون أنبياء اهللا رجاال كما هو اخاص و بل هي واردة يف أمر ،األمر كذلك

                                                 

  .116ص 6اجلزء ،اإلحكام يف أصول األحكام -1
  .119ص 6اجلزء ،اإلحكام يف أصول األحكام -2
لصاحبها ومديرها  ،إدارة الطباعة املنريية 1343عنيت بنشرها والتعليق عليها للمرقاالويل سنة  ،جمموعة الرسائل املنريية -3

  . لة مسائل من األصول البن حزمرسا ،92ص ،2الد ،حممد منري عبده أغا الدمشقي
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��m�A�B�C�D�E:أول اآلية وآخرها حيث قال � �F�G�HI�J�K� �L� �M�N� ��� ��� ��� ��� �

O�P�l 671(.)٤٣: ا��(  

�X�m�i��j�kـ قول اهللا 4  ��� ��� ��l �l١٢٥: ا���1ء.  
 ليس تقليد و لكته برهان ألن الشيء الذي يأمر به اهللا ،من القحة ما هو وهذا(: أبو حممدقال  

خنالفهم فيه  وإنما التقليد الذي ،تباع من مل يأمرنا عز وجل باتباعههو اوالتقليد إنما  ،ضروري
قول رجل ممن دون النيب مل يأمرنا ربنا باتباعه بال دليل يصحح قوله لكن ألن فالنا قاله  أخذ وه

احلق وعجز عن نصرة جل ممن قد ره ولكن من ال يتقي اهللا عز و ،يبطل لذيهو افهذا  ،فقط
أوقع على اعتقاد احلق الذي قد ثبت : وال يبايل إىل ما أداه ذلك ،سوقه ستدامةالباطل وأراد ا

فسمى خرب الواحد تقليدا ومسى اإلمجاع تقليدا و مسى اتباع النيب فيما أمر  ،برهانه اسم التقليد
  .باتباعه من ملّة إبراهيم عليه السالم تقليدا

وإن أرادوا أن يتطرقوا  ،فإن أرادوا منا تصحيح هذه املعاين فهي صحاح لقيام النص بوجوا
وليس يف اتباع ملة إبراهيم ما  ،بذلك إىل تقليد مالك والشافعي وأيب حنيفة فذلك حرام وباطل

اتباع ومل نؤمر قط ب ،ألم غري إبراهيم املأمور باتباعه ،يوجب اتباع مالك وأيب حنيفة والشافعي
هؤالء املذكورين وإمنا هذا مبرتلة من مسى اخلرتير كبشا ومسى الكبش خرتيرا فليس ذلك مما حيل 

  )2( .)اخلرتير وحيرم الكبش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 

  .1092ص 2اجلزء  ،الشوكاين ،إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول -1
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  .مناقشة أدلة السنة :املطلب الثاين
فقد قلنا إنه حديث ال يصح سنده ولو صح ملا  ...لكم وأما الرواية إن معاذا سن: (قال
لكن من قبل  ،د وجد ليس من قبل أن معاذا فعلهألن الدخول مع اإلمام ق ،حجة فيهكانت هلم 

وا وما ما أدركتم فصلّ وسلّمصلى اهللا عليه  به وأمر به يف قولهصو وسلّمصلى اهللا عليه  أن النيب
واه  وسلّمصلى اهللا عليه وإال فقد فعل معاذ يف تطويل الصالة أمرا غضب منه . وافاتكم فأمتّ

وهذا خطأ فصح  ،الناس سنة فلو كان ما فعل معاذ سنة لكان تطويله الصالة إذ أم ،عودةعن ال
ويصححها وهذا  وسلّمصلى اهللا عليه  إال حىت يأمر ا النيب ،أنه ليس فعل معاذ وال غريه سنة

  )1(.)قولنا ال قوهلم
ن موىل لربعي فحديث ال يصح ألنه مروي ع... وأما الرواية اقتدوا باللذين من بعدي: (قال

كما حدثنا أمحد بن حممد بن اجلسور نا أمحد بن  ،جمهول وعن املفضل الضيب وليس حبجة
الفضل الدينوري نا حممد بن جبري نا عبد الرمحن بن األسود الطفاوي نا حممد بن كثري املالئي نا 

صلى اهللا يب املفضل الضيب عن ضرار بن مرة عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل العتري عن جدته عن الن
اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر واهتدوا دي عمار ومتسكوا بعهد ابن : قال وسلّمعليه 

  . أم عبد
وكما حدثناه أمحد بن قاسم قال نا أيب قاسم بن حممد بن قاسم بن أصبغ قال حدثين قاسم بن  

عن عبد امللك بن عمري  أصبغ نا إمساعيل بن إسحاق القاضي نا حممد بن كثري أنا سفيان الثوري
اقتدوا باللذين من بعدي   وسلّمصلى اهللا عليه  قال رسول اهللا: عن موىل الربعي عن حذيفة قال

وأخذناه أيضا عن بعض . أيب بكر وعمر واهتدوا دي عمار ومتسكوا بعهد ابن أم عبد
بن إمساعيل نا  أصحابنا عن القاضي أيب الوليد بن الفرضي عن ابن الدخيل عن العقيلي نا حممد

حممد بن فضيل نا وكيع نا سامل املرادي عن عمرو بن هرم عن ربعي بن حراش وأيب عبد اهللا 
  .رجل من أصحاب حذيفة عن حذيفة 

هول ال جم وهالل موىل ربعي وه: ى بعضهم املوىل فقالسامل ضعيف وقد مس:أبو حممدقال  
 وأيب حنيفة  نعين أصحاب مالك ألم ،لكان عليهم ال هلم ولو صح ،صالأ ويعرف من ه

يف  ا أن أصحاب مالك خالفوا أبا بكر مما روواوقد بين ،والشافعي أترك الناس أليب بكر وعمر

                                                 

  .80ص 6اجلزء ،اإلحكام يف أصول األحكام -1
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وقد  ،وخالفوا عمر يف حنو ثالثني قضية مما رووا يف املوطأ خاصة ،املوطأ خاصة يف مخسة مواضع
تلفا فيه متعذر ممتنع ال يقدر عليه ذكرنا أيضا أن عمر وأبا بكر اختلفا وأن اتباعهما فيما اخ

    )1(.)أحد
أمحد بن عمر بن  سالعباو أبوأما رواية أصحايب كالنجوم فرواية ساقطة وهذا حديث حدثنيه  

أنس العذري قال أنا أبو ذر عبد بن أمحد بن حممد اهلروي األنصاري قال أنا علي بن عمر بن 
خلف ثنا عبد اهللا بن روح ثنا سالم بن أمحد الدارقطين ثنا القاضي أمحد كامل بن كامل 

صلى قال رسول اهللا : سليمان ثنا احلارث بن غصني عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر قال
  .بأيهم اقتديتم اهتديتم أصحايب كالنجوم وسلّماهللا عليه 

وسالم بن  ،بو وهب الثقفيو أأبو سفيان ضعيف واحلارث بن غصني هذا ه: أبو حممدقال  
روي األحاديث املوضوعة وهذا منها بال شك فهذه رواية ساقطة من طريق ضعيف سليمان ي

هذا احلديث روي أيضا  أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب النمري أنّ وكتب إيلّ. إسنادها
ومن طريق  ،من طريق عبد الرمحن بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن املسيب عن ابن عمر

وعبد الرحيم بن زيد وأبوه متروكان ومحزة اجلزري : ن ابن عمر قالمحزة اجلزري عن نافع ع
النمري حدثنا حممد بن إبراهيم بن سعيد أن أبا عبد الرمحن بن مفرج  وكتب إيلّ. جمهول

صلى اهللا قال لنا البزار وأما ما يروى عن النيب : ثنا حممد بن أيوب الصموت قال: حدثهم قال
صلى اهللا عليه  هم اقتديتم اهتديتم فهذا كالم ال يصح عن النيبأصحايب كالنجوم بأي وسلّمعليه 
  .وسلّم

فقد ظهر أن هذه الرواية ال تثبت أصال بال شك أا مكذوبة ألن اهللا تعاىل : أبو حممدقال  

�m�K�L  وسلّمصلى اهللا عليه  يقول يف صفة نبيه �M�N�O�P�Q�R� � �S� �T�l 9 ٤ - ٣: ا��، 
وما كان  ،ن اهللا تعاىل بال شكم ويف الشريعة حقا كله فه وسلّمليه صلى اهللا عفإذا كان كالمه 

�X�m�k�l�mn�oمن اهللا تعاىل فال اختالف فيه بقوله  � �p� � � � �q� � �r�s� �t�u� �v�
w�x�l ى تعاىل عن التفرق واالختالف بقوله ،٨٢: ا���1ء وقد:m�A�B�C�

D�E�F�G�HI� �JK�L����M�N�O�l   
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باتباع كل قائل من الصحابة رضي اهللا عنهم  وسلّمصلى اهللا عليه  اهللاأن يأمر رسول فمن احملال 
ولو كان ذلك لكان بيع اخلمر حالال اقتداء بسمرة  ،وفيهم من حيلل الشيء وغريه منهم حيرمه

ولكان  ،ولكان أكل الربد للصائم حالال اقتداء بأيب طلحة وحراما اقتداء بغريه منهم ،بن جندب
اجبا اقتداء بعلي وعثمان وطلحة وأيب أيوب وأيب بن كعب وحراما ترك الغسل من اإلكسال و

ولكان بيع الثمر قبل ظهور الطيب فيها حالال اقتداء بعمر حراما اقتداء  ،اقتداء بعائشة وابن عمر
  )1(.وكل هذا مروي عندنا باألسانيد الصحيحة تركناها خوف التطويل ،بغريه منهم
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   .مناقشة آثار السلف :املطلب الثالث
وي أن ابن مسعود كان يأخذ قد ر: فمما شغبوا به أن قال بعضهم( :قال ابن حزم

  .بقول عمر
وإمنا  ،وهذا باطل ألن خالف ابن مسعود لعمر أشهر من أن يتكلف إيراده(: أبو حممدقال  

 ابن مسعود رجع إىل قول عمر إالّ وما نعرف رواية أنّ ،وافقه كما يتوافق أهل االستدالل فقط
وهي يف مقامسة اجلد األخوة مرة إىل الثلث ومرة إىل  ،رواية ضعيفة ال تصح يف مسألة واحدة

ابن  ولعل نظائر هذه الرواية لو تقصيت مل تبلغ أربع مسائل وإمنا جاء فيها أيضا أنّ ،السدس
ا اختالفهما وأم ،اله فقطأحد عمعمر كان اخلليفة وابن مسعود  مسعود أنفذها بقول عمر ألنّ

ومما حضرنا ذكره من  ،هي تلك الرواية وسقوطهاوبينا و ،فلو تقصي لبلغ أزيد من مائة مسألة
خالف ابن مسعود لعمل يف أعظم قضاياه وأشهرها ما حدثناه حممد بن سعيد النبايت نا أمحد بن 

نا حممد بن بشار نا حممد بن جعفر  عون اهللا نا قاسم بن أصبغ ثنا حممد بن عبد السالم اخلشين
انطلقت أنا ورجل إىل عبد اهللا بن مسعود  :نا شعبة عن احلكم بن عتيبة عن زيد بن وهب قال

نسأله عن أم الولد وإذا هو يصلي ورجالن قد اكتنفاه عن ميينه وعن يساره فلما صلى سأاله 
اآلخر : بو حكم املزين وقالأ وأقرأنيها أبو عمرة أ: ألحدمها من أقرأك قال: اخلطاب فقال

اقرأ كما أقرأك عمر فإنه كان : احلصا بدموعه وقال له فبكى حىت بلّ ،أقرأنيها عمر بن اخلطاب
لإلسالم حصنا حصينا يدخل الناس فيه وال خيرجون منه فلما أصيب عمر إنثلم احلصن فخرج 

  .الناس من اإلسالم قال سألته عن أم الولد فقال تعتق من نصيب ولدها 
فهذا ابن مسعود ذا السند العجيب الذي ال مغمز فيه بعد موت عمر على ما :  أبو حممدقال  

يف نص هذا احلديث من ذكره موت عمر خيالفه يف أمهات األوالد فال يراهن حرائر من رأس 
ومع ذلك أن  ،كما تعتق على كل أحد أمه إذا ملكها ،مال سادن ولكن من نصيب أوالدهن

إىل أن مات كان يطبق يف الصالة وعمر كان يضع اليدين على الركبتني وينهى عن ابن مسعود 
وابن مسعود يقول يف احلرم  ،التطبيق وكان ابن مسعود يضرب األيدي لوضعها على الركب

وكان ابن مسعود يقول يف رجل زىن بامرأة مث تزوجها  ،هي ميني وعمر يقول هي طلقة واحدة
وابن مسعود يقول بيع األمة  ،ا وعمر يأمر الزاين أن يتزوج اليت زىن اال يزاالن زانيني ما اجتمع

والعجب كله ممن حيتج بالكذب  ،يف قضايا كثرية جدا وعمر ال يرى بيعها طالقا وخيالفهطالقها 
 ،من أن ابن مسعود كان يقلد عمر وهم ال يرون تقليد عمر وال ابن مسعود يف كل أقواهلما
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وحسبك  ،قلده قط ابن مسعود وال رآه كأيب حنيفة ومالك والشافعيدون من مل يوإمنا يقلّ
وقوله خمالف ملا احتج به وكيف جيوز أن يقلد ابن  ،مبقدار من حيتج مبثل هذا يف الغباوة واجلهل

مسعود عمر وقد حدثنا عبد اهللا بن يوسف حدثنا أمحد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا 
حدثنا مسلم بن احلجاج نا إسحاق بن راهويه نا عبدة بن أمحد بن حممد نا أمحد بن علي 

لقد علم  :سليمان نا األعمش عن أيب وائل شقيق بن سلمة األسدي عن عبد اهللا بن مسعود قال
أحدا  علم أنّو أأين أعلمهم بكتاب اهللا عز وجل ول وسلّمصلى اهللا عليه  أصحاب رسول اهللا

فما  وسلّمصلى اهللا عليه  ت يف حلق أصحاب حممدفجلس: قال شقيق. ي لرحلت إليهأعلم به من
والذي ال إله : مسروق عن عبد اهللا بن مسعود قال عن و. مسعت أحدا يرد ذلك عليه وال يعيبه

غريه ما من كتاب اهللا تعاىل سورة إال أنا أعلم حيث نزلت وما من آية إال أنا أعلم فيما أنزلت 
  .مين تبلغه اإلبل لركبت إليه علم بكتاب اهللا تعاىل أ وعلم أحدا هأ وول
وسى األشعري كنا م وأب: حبيث قال ود من املالزمة لرسول اهللاوكان ابن مسع: أبو حممدقال  

من كثرة دخوهلم  وسلّمصلى اهللا عليه حينا وما نرى ابن مسعود وأمه إال من أهل بيت النيب  
صلى ود ما أعلم رسول اهللا وقد قام عبد اهللا بن مسع: وقال ابن مسعود البدري. ولزومهم له

وسى لقد كان يشهد م وفقال أب ،ترك بعده أعلم مبا أنزل اهللا تعاىل من هذا القائم وسلّماهللا عليه 
روينا هذا السند املذكور إىل مسلم قال حدثناه أبو كريب حممد . ن له إذا حججناإذا غبنا ويؤذّ

عن مالك بن احلارث عن أيب األحوص  بن العالء اهلمذاين نا حيىي بن ادم نا قطبة عن األعمش
  .أنه مسع أبا مسعود وأبا موسى يقوالن ذلك 

فمن كانت هذه صفته وهو خيرب أنه ما من آية يف القران إال وهو يعلم فيما أنزلت أجيوز أن  
هذا حمال ممتنع ال سبيل إليه وإمنا يقلد من جيهل احلكم  ،يظن به ذو عقل أنه يقلد أحدا من الناس

عمر وقد كان  وكيف ميكن أن يقلد ابن مسعود  ،ازلة فيأخذ بقول من يقدر أنه يعلمهيف الن
كما حدثنا حممد بن سعيد نا أمحد بن عون اهللا نا قاسم بن أصبغ نا حممد بن عبد السالم 
اخلشين نا حممد بن بشار بندار نا حممد بن عدي وأبو داود الطيالسي كالمها عن شعبة عن 

  روقـن مســود عــن مسعـد اهللا بــد اهللا بن عبـأيب عبيرة عن ـرو بن مــعم
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إال باإلخاذ فاإلخاذة تكفي الواحد  وسلّمصلى اهللا عليه ما شهدت أصحاب النيب : قال 
وإين أتيت عبد اهللا بن مسعود وعمر وعثمان  ،واالثنني والثالثة واإلخاذة تكفي الفئام من الناس

  )1(.)ت عبد اهللا كفاين فلزمت عبد اهللافوجد
ي ألستحي من اهللا عز وجل أن أخالف أيب روي عن عمر أنه قال إن :واحتج بعضهم بأن قال 

  .بكر 
وهذا يبطل من مخسة أوجه أوهلا أن هذا حديث مكذوب حمذوف ال يصح (: أبو حممدقال  

والثاين أن خالف  ،هذا اللفظ كما أوردوه وإمنا جاء بلفظ إذا حقق فهو حجة عليهم ،منفردا
اه يف سيب أهل فمن ذلك خالفه إي ،أليب بكر أشهر من أن جيهله من له أقل علم بالرواياتعمر 

الردة سباهم أبو بكر وبلغ اخلالف عن عمر له أن نقض حكمه يف ذلك وردهن حرائر إىل 
وخالفه . ومن مجلتهن كانت خولة احلنفية أم حممد بن علي ،أهليهن إال من ولدت لسيدها منهن

 ،املفتتحة فكان أبو بكر يرى قسمتها وكان عمر يرى إيقافها ومل يقسمها يف قسمة األرض
وخالفه يف املفاضلة أيضا يف العطاء فكان أبو بكر يرى التسوية وكان عمر يرى املفاضلة وفاضل 
ومن أقرب ذلك ما حدثناه عبد اهللا بن ربيع ثنا عمر بن عبد امللك ثنا حممد بن بكر ثنا سليمان 

ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن : ا حممد بن داود بن سفيان وسلمة بن شبيب قاالبن األشعث حدثن
مل يستخلف  ال أستخلف فإن رسول اهللا قال عمر إين إن: قال الزهري عن سامل عن ابن عمر 

صلى ال أن ذكر رسول اهللا إ وفواهللا ما ه: وإن استخلف فإن أبا بكر قد استخلف قال ابن عمر
أحدا وأنه غري  وسلّمصلى اهللا عليه  بكر فعلمت أنه ال يعدل برسول اهللا وأبا وسلّماهللا عليه 
  .)2()مستخلف

 ،سلّمصلى اهللا عليه و أنه فعل النيب فهذا نص خالف عمر أليب بكر فيما ظن(: أبو حممدقال  
وقد خالفه يف فرض اجلد ويف غري ذلك كثريا باألسانيد الصحاح املبطلة لقول من قال إنه كان 

  .   الفهال خي
 يصح كذلك لكان غري موجب لتقليد  والهوا به وهوالثالث أن هذا لو صح كما أوردوه ومو

وال يتمثل يف عقل ذي عقل إن يف تقليد عمر أليب بكر ما يوجب تقليد أهل  ،مالك وأيب حنيفة
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ينبغي أن  والرابع أن احملتج مبا ذكرنا عن عمر. فبطل متويههم مبا ذكروا ،زماننا ملالك وأيب حنيفة
يكون أوقح الناس وأقلهم حياءا ألنه احتج مبا خيالفه وانتصر مبا يبطله ألنه ال يستحي مما استحى 

ذا خيالفون أبا بكر وعمر يف أكثر أقواهلم وقد ذكرنا خالف املالكيني ملا منه عمر ألن احملتج ني
اده وبينا أم رووا عن أيب رووا يف املوطأ عن أيب بكر وعمر فيما خال من كتابنا فأغىن عن ترد

بكر ست قضايا خالفوه منها من مخس وخالفوا عمر يف حنو ثالثني قضية مما رووا يف املوطأ 
  . فقط

فهال استحيا هذا احملتج مما استحيا منه عمر ويلزمه أن يقلد أبا بكر وعمر وإال فقد أقر على 
واخلامس أنه لو صح أن . التقليد وهو حيتج بقوله يف إثبات ،نفسه بترك احلق إذ ترك قول عمر

عمر قلد ـ وقد أعاذه اهللا ـ من ذلك لكان هو وسائر من خالفه من الصحابة وأبطلوا التقليد 
راجيا أن ترد أقواهلم إىل النص فأليها شهد النص أخذ به والنص يشهد لقول من أبطل 

   )1(.)التقليد
هللا ثنا قاسم بن أصبغ ثنا اخلشين ثنا بندار واحتجوا مبا حدثناه حممد بن سعيد ثنا أمحد بن عون ا 

ثنا غندر ثنا شعبة عن جابر بن يزيد اجلعفي عن الشعيب أن جندبا ذكر له قول يف مسألة من 
به إىل و .إنه لرجل ما كنت ألدع قوله لقول أحد من الناس :الصالة البن مسعود فقال جندب

ابن  :يفتون الناس وسلّم عليه صلى اهللالشعيب عن مسروق قال كان ستة من أصحاب النيب 
وسى األشعري وكان م ومسعود وعمر بن اخلطاب وعلي وزيد بن ثابت وأيب بن كعب وأب

وسى يدع م ووكان أب ،كان عبد اهللا يدع قوله لقول عمر: ثالثة منهم يدعون قوهلم لقول ثالثة
  .وكان زيد يدع قوله لقول أيب بن كعب  ،قوله لقول علي

أحدها أن راوي هذين اخلربين جابر اجلعفي  ،وهذا ال حجة هلم فيه لوجوه(: أبو حممدقال  
 يف ون ظاهر مبا هوالثاين أنه كذب هذا احلديث األخري بي. فسقط االحتجاج به ،وهو كذاب

وليس  إيراده خالف ابن مسعود لعمر أشهر من أن يتكلف أنّ ووه والصحة كالشمس، الشهرة
والفرائض وغري ذلك أشهر من  خالف زيد أليب يف القراءاتيف اخلالف أعظم من هذا وكذلك 

كل هذا لكان عليهم ال  والثالث أنه لو صح. كل مشتهر فوضح كذب جابر يف روايته هذه
ألن الذين كان هؤالء املذكورون يقلدون بزعمهم هم غري الذين يقلد هؤالء املتأخرون  ،هلم
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شافعي يف من قلد عمر وعليا وأبيا بل هو حجة فال حجة ملن قلد مالكا وأبا حنيفة وال ،اليوم
ألنه إن كان تقليد هؤالء حقا فتقليد مالك والشافعي وأيب حنيفة باطل وإن كان تقليد  ،عليهم

ه مع غري ود ابن مسعود عمر أفمن احملال الباطل أن يقلّ ،ر أبطلمن تقدم باطال فتقليد من تأخ
ر عن يونس بن عبد األعلى عن ابن وهب قال ما حدثناه املهلب عن ابن مناس عن ابن مسرو

مسعت سليمان حيدث عن عاصم بن دلة عن زر بن حبيش عن عبد اهللا بن مسعود أنه كان 
فذكر يل سفيان عن أيب الزعراء عن : قال ابن وهب .تعلما وال تغدون إمعةم واغد عاملا أ: يقول

  )1(.)ه الرجالأيب األحوص عن ابن مسعود إنه اإلمعة فيكم الذي حيقب دين
واحتجوا مبا حدثنا حممد بن سعيد بن نبات ثنا أمحد بن عون اهللا ثنا قاسم بن أصبغ ثنا اخلشين  

حدثنا أصحابنا : ثنا بندار ثنا غندر ثنا شعبة ثنا عمرو بن مرة عن حصني عن ابن أيب ليلى قال
إليه فقضى ما سبق به  فدخل الرجل أشاروا وسلّمصلى اهللا عليه  أم كانوا إذا صلوا مع النيب

حىت جاء معاذ  ،وسلّمصلى اهللا عليه  مع رسول اهللا فكانوا من بني قائم وراكع وقاعد ومصلّ
إن معاذا قد سن :وسلّمصلى اهللا عليه  ال أراه على حال إال كنت معه فقال رسول اهللا: فقال

  .لكم سنة فكذلك فافعلوا
ن أيب ليلى من حدثه به والضمري الذي يف وهذا حديث كما ترى مل يذكر اب(: أبو حممدقال  

كانوا ال بيان فيه أنه راجع إىل احملدثني ثني البن أيب ليلى بل لعله راجع إىل الصحابة غري احملد
هذا احلديث ملا كانت فيه حجة  وال تؤخذ احلقائق بالشكوك وحىت لو صح ،البن أيب ليلى

إال مبطال لتقليد  تقليد معاذ ما كان ذلك و صحأحدمها أن الذين يقلدوم غري معاذ فل: لوجهني
  والثاين أن فعل معاذ مل يصر سنة إال حيث. مالك وأيب حنيفة والشافعي

ويكون حينئذ معىن أن معاذا  ،وحني أمر به ال بفعل معاذ وسلّمصلى اهللا عليه أمر به رسول اهللا 
مع أنه . ر به عليه السالم فقطسن سنة أي فعل فعال جعله اهللا لكم سنة فإمنا صار سنة حني أم

وما يبطل احلديث ذا ـوقد روينا عن معاذ ما يبطل ظن الظان يف ه ،مرسل ال حيتج به حديث
ن عون اهللا ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ـا حدثنا حممد بن سعيد النبايت ثنا أمحد بم والتقليد وه به

ة قال أنبأين ـدر ثنا شعبالم اخلشين ثنا حممد بن بشار بندار ثنا غنــن عبد السـحممد ب
  معاذ بن جبل يا معشر العرب كيف : مسعت عبد اهللا بن سليمة يقول قال: عمرو بن مرة قال
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: فقال معاذ .فسكتوا. وجدال املنافق بالقرآن ،وزلة عامل ،دنيا تقطع أعناقكم: تصنعون بثالث
 قال وفإن املؤمن أ ،ناتكموإن افتنت فال تقطعوا منه أ ،أما العامل فإن اهتدى فال تقلدوه دينكم

وأما القرآن فإن له منارا كمنار الطريق ال خيفى على أحد فما علمتم منه  ،املسلم يفتنت مث يتوب
وأما الدنيا فمن جعل اهللا غناه يف قلبه فقد  ،فال تسألوا عنه أحدا وما مل تعلموا فكلوه إىل عامله

  .أفلح ومن ال فليست بنافعته دنياه 
 رحم اهللا معاذا لقد صدع باحلق وى عن التقليد يف كل شيء وأمر باتباع  :أبو حممدقال  

وهذا نص مذهبنا وباهللا تعاىل . وأمر بالتوقف فيما أشكل ،ظاهر القرآن وأال يبايل من خالف فيه
  .التوفيق

ومن العجب احتجاجهم ذا اخلرب وال يدري أحد ملاذا فإن كانوا أرادوا بذلك تقليد معاذا وأنه 
وإال فقد لعبوا بدينهم  ،ن يسن السنن فقد جاء عنه أنه كان يورث املسلم من الكافر فيقلدوهكا

وإن كانوا حيتجون به يف إجياب تقليد أيب حنيفة ومالك والشافعي فهذا محق ما مسع بأظرف منه 
  )1(.)وأين تقليد معاذ من تقليد هؤالء

�X�m�A�B�CD�E�F�G�H�Iواحتج بعضهم بقوله   � � � � �J�KL� �M�N�O�
P�Q�R� �S�TU�V� �W�X�Y�Z� � �[\�]�̂�_� �`a�b� �c�d�
e� � � � � � � � � �f�g�h�i�j� �k�l�m�n�o� �p� �qr�s�t�u� �v�

w�x�y�z�{�|�l :�;٢٩: ا�  
�W�X�m�_�`�a�bوبقوله  �c�d�e�f�g�h�i�j�k� �l�

m�n�o�p�q�l :�;وبقوله  ١٨: ا�W�X�m�A�B�C�D  

E�F�G�H�I� � �J�K�L�M� �NO�P�Q�R�S� � � � �T�U�

V�WX�Y�Z�[�\]��̂_��`��a�b� �c�d�l ٩٥: ا���1ء     

�X�m�A�B�C�D�E�Fوبقوله  �G�H�I�J�
K�L�M�N� � �O�P�Q�R�S� � � � � � � � �T�U�VW� �X�Y�Z�[�l 
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واحتجوا . فقالوا من أثىن اهللا تعاىل عليه فقوله أبعد من اخلطأ وأقرب من الصواب ١٠٠: ا���ب�
صلى  ومبا روي عنه. اء الراشدين من بعديعليكم بسنيت وسنة اخللف سلّمصلى اهللا عليه و بقوله

وقالوا إن . من احلديث الذي فيه اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر وسلّماهللا عليه 
فهم أعلم مبا شهدوا وقال بعضهم قول اخللفاء من  ،الصحابة رضي اهللا عنهم شهدوا الوحي

�X�m�Ç�È�É�Ê�Ëواحتجوا بقوله . الصحابة حكم وحكمهم ال جيب أن ينقض

Ì�Í�Î� �Ï�ÐÑ�Ò�Ó� �Ô�Õ�Ö�×� � � � � �Ø�Ù�Ú�Û� � � � � � � � � � � � � �Ü�Ý�Þ�ßà�á�

â�ã�ä�l ومبا روى من أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم   ٥٩ : ا���1ء.  
: وأما قوله تعاىل  ،كل هذا ال حجة هلم فيه بل اآليات اليت ذكرنا حجة عليهم(: أبو حممدقال  

m�A�B�CD�E�F�G�H�I� � � � � �J�KL� �M�N�O�P�Q�R� �S�TU�
V� �W�X�Y�Z� � �[\�]�̂�_� �`a�b� �c�d�e� � � � � � � � � �f�g�h�
i�j� �k�l�m�n�o� �p� �qr�s�t�u� �v�w�x�y�
z�{�|�}� �l :�;وقوله  ٢٩: ا�m�_�`�a�b� �c�d�e�f�g�

h�i�j�k� �l�m�n�o�p�q�l :�;وقوله تعاىل  ١٨: ا� :﴿�m�A�B�

C�D�E�F�G�H�I� � �J�K�L�M� �NO�P�Q�R�S� ��� �

T�U�V�WX�Y�Z�[�\]�^�_� �`� �a�b� �c�d�l ٩٥: ا���1ء 

�m�A�B�C�D�E�F: وقوله تعاىل  �G�H�I�J�
K�L�M�N� � �O�P�Q�R�S� � � � � � � � �T�U�VW� �X�Y�Z�l ا���ب� :

بل حنن  ،فإمنا هذا كله ثناء عليهم رضوان اهللا عليهم ومل ننازع يف الثناء عليهم وهللا احلمد ١٠٠
ألننا حنن إمنا  ،ؤالء احملتجني ذه اآلية يف غري مواضعهاأشد توقريا هلم وأعلم حبقوقهم من ه

الذي جيب من حقه  عليهم كالذي جيب  وسلّمصلى اهللا عليه تركنا أقوال الصحابة لقول حممد 
والذي ألزموا طاعته كما ألزمناها سواء بسواء وهم إمنا تركوا أقوال  ،من حقه علينا وال فرق

  . ا ذكرنا لقول أيب حنيفة ومالك والشافعيالصحابة الذين احتجوا يف فضلهم مب
 صلى اهللا عليه دوا إذ قد ذكر رسول اهللا قلّوإمنا قلنا حنن ليس وجوب الثناء عليهم مبوجب أن ي

قد أخطأ  وسلّمصلى اهللا عليه أن أبا بكر وعمر اللذين مها أفضل رجاهلم بعد رسول اهللا  وسلّم
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إبراهيم نا أبو زيد املروزي نا الفربري نا البخاري نا  كما حدثنا محام بن أمحد ثنا عبد اهللا بن
إبراهيم بن موسى نا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخربهم عن ابن أيب مليكة أن عبد اهللا بن 

أمر : فقال أبو بكر وسلّمصلى اهللا عليه  نه قدم ركب من بين متيم عن النيبالزبري أخربهم أ
ما أردت إال : ل أمر األقرع بن حابس فقال أبو بكرب: القعقاع بن معبد بن زرارة قال عمر

�m�p�qفتماريا حىت ارتفعت أصواما فرتل يف ذلك . ما أردت خالفك: خاليف قال عمر
r�s�t�u� �v�w�x�l ات�قال البخاري ثنا . حىت انقضت يعين اآلية ٢: ا�7 

لزبري فكان عمر بعد ا قال ابن: حممد بن مقاتل ثنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أيب مليكة قال
  )1( .)حبديث حدثه كأخي السرار مل يسمعه حىت يستفهمه وسلّمصلى اهللا عليه  إذ حدث النيب

  :قال الشوكاين يف الرد على من ادعى اإلمجاع على جواز التقليد 
 ،عجب من هذا أن بعض املتأخرين ممن صنف يف األصول نسب هذا القول إىل األكثرينوأ(

فإن أراد إمجاع خري القرون مث الذين  ،اإلمجاع على عدم اإلنكار على املقلدينوجعل احلجة هلم 
 ،يلوم مث الذين يلوم فتلك دعوى باطلة فإنه ال تقليد فيهم البتة وال عرفوا التقليد وال مسعوا به

بل كان املقصر منهم يسأل العامل عن املسألة اليت تعرض له فيفتيه بالنصوص اليت يعرفها من 
باب طلب حكم اهللا يف املسألة  نو مهوهذا ليس من التقليد يف شيء بل  ،كتاب والسنةال

لعمل بالرأي ال هو االفصل أن التقليد إمنا  وقد عرفت يف أول هذا ،والسؤال عن احلجة الشرعية

�m�J�Kسبحانه  من قوله واوزون له وليس املراد مبا احتج به املوجبون للتقليد ،بالرواية �

L� �M�N� � � � � � � � � � � � � �O�P�l 67هذا ،املسألة ال عن آراء الرجال يفالسؤال عن حكم اهللا إال  ٤٣: ا��
بل هي واردة يف أمر  ،يف عموم السؤال كما زعموا وليس األمر كذلكعلى تسليم أا واردة 

�m�Aلسؤال عن كون أنبياء اهللا رجاال كما يفيده أول اآلية وآخرها حيث قال هو او ،خاص

B�C�D�E�� �F�G�HI�J�K� �L� �M�N� � � � � � � � � � � � � �O�P�Q�R�S �l

ومل يزل  ،وإن أراد إمجاع األئمة األربعة فقد عرفت أم قالوا باملنع من التقليد ٤٤ - ٤٣: ا��67
وإن أراد إمجاع من بعدهم فوجود املنكرين لذلك منذ ذلك الوقت  ،يف عصرهم من ينكر ذلك

ا نقلناه سابقا أن املنع قول وقد عرفت مم ،أهل العلم إىل هذه الغاية معلوم بكل من يعرف أقوال
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وإن أراد إمجاع املقلدين لألئمة األربعة خاصة فقد عرفت مما قدمنا  ،اجلمهور إذا مل يكن إمجاعا
  )1(.)يف مقصد اإلمجاع أنه ال اعتبار بأقوال املقلدين يف شيء فضال عن أن ينعقد م إمجاع
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  .مناقشة األدلة العقلية :الرابعاملطلب 
ده يف أنه ار فتقلّواحتج بعضهم بأن قال ال بد من التقليد ألنك تأيت اجلز: قال ابن حزم

مسوهكذا يف كل شيء  ى اهللا عز وجل وممكن أن يكون مل يسم.  
تحي وإما كان رقيق الدين ال يس ،احملتج ذا إما كان مبرتلة احلمري يف اجلهل(: أبو حممدقال  

إن كان ما ذكرت عندك تقليدا فقلد كل فاسق وكل قائل : فيقال له ،وال يتقي اهللا عز وجل
وا اهللا تعاىل ألنا كذلك نبتاع اللحم منهم ونصدقهم أم مس ،وقلد اليهود والنصارى فاتبع دينهم

د وبني وال فضل بني ابتياعه من زاهد عاب ،على ذبائحهم كما نبتاعه من املسلم الفاضل وال فرق
 ،وال أثرة وال فضيلة لذبيحة العامل الورع على ذبيحة الفاسق الفاجر ،ابتياعه من يهودي فاسق

. ار من مؤمن أو ذميكما نأكل ذبيحة كل جز ،فقلد كل قائل على ظهر األرض وإن اختلفوا
واه د عاملا بعينه دون من سفإن قال بذلك خرج عن اإلسالم وكفى مؤونته ولزمه ضرورة أال يقلّ

ارا بعينه دون من سواهكما أنه ال يقلد جز، ار وإن أىب من ذلك فقد أبطل احتجاجه بتقليد اجلز
ار ولكن ليعلم اجلاهل أن هذا الذي شغب به هذا املموه من تصديقنا اجلز ،وغريه وسقط متويهه

وقد سأل  ،وإمنا صدقناهم ألن النص أمر بتصديقهم ،والصانع وبائع سلعة بيده ليس تقليدا أصال
يا رسول اهللا إنه يأيت قوم : عن هذه بعينها فقالوا وسلّمصلى اهللا عليه  أصحاب رسول اهللا

وسلّمصلى اهللا عليه  وا اهللا تعاىل عليها فقالحديثو عهد بالكفر بذبائح ال ندري أمس :وا اهللا مس
كتاب وذبائحهم وأمر تعاىل بأكل طعام أهل ال. وسلّمصلى اهللا عليه  أنتم وكلوا أو كما قال

فإن أتونا يف تقليد رجل بعينه بنص على إجياب تقليده أو بإمجاع على إجياب تقليده صرنا إليه 
واتبعناهم ومل يكن ذلك تقليدا حينئذ ألن الربهان كان يكون حينئذ قد قام على وجوب 

  )1(.)اتباعه
حون على القبلة وعلى واحتجوا أيضا باألعمى يدل على القبلة وبالراكب يف السفينة يدله املال

  .الوقت
الدين ألنه من باب قبول اخلرب ال من باب قبول الفتيا يف  ،وهذا ال حجة هلم فيه : أبو حممدقال 

سقاط فرض قد إ وجياب فرض مل يكن واجبا أإ ووال من باب حترمي أمر كان مباحا أ ،بال دليل
خرب الواحد  على قبولجممعون والناس  ،خبارإ ووهذا الذي ذكروا ليس تقليدا وإمنا ه ،وجب
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وقبول قول املرأة الذمية واملسلمة  ،وحال إدخال الزوج على الزوجة ،يف أشياء كثرية منها اهلدية
فقبول األعمى خلرب املخرب له عن  ،وغري ذلك ،إا طاهر فيستباح وطؤها بعد حترميه باحليض

بل أكثر هذه األمور توجب  ،تهالوقت والقبلة إذ وقع به تصديقه أمر قد قام الدليل على صح
  )1(.ذكروا تقليداري باجلبلة وبطل أن يكون ما العلم الضرو
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  :الترجيح
  :بعد البيان السابق لألدلة نستنج ما يلي 
ض به رِما اعتو ،رحية وساملة من املعارضصجواز التقليد يف اجلملة صحيحة و ـ أن األدلة على 

  :جياب عنها مبا يلي عليها من مناقشات
نقول بتقدمي آراء الرجال على  وال ،ـ أن التقليد ليس معناه تقدمي آراء الرجال على الوحي)1
ة رسول اهللا ألن هذا ليس من مفهوم التقليدسن.  
فإذا كان هناك تقليد مذموم فال يعين أن ننفي التقليد  ،ـ ليس معىن فساد اجلزء فساد الكل)2

  .احملمود
  .أما من ال يقدر عليه فال ،بترك تقليدهم االجتهادلماء أمروا من يقدر على ـ أن الع)3
يستطيع ي أكثر العمر حىت يتقنها املرء والستدالل حيتاج إىل وسائل ينقضواـ أن النظر )4

  .حلرج ملن يريد حتصيل معاشهوافيه أعظم املشقة  وهذا ،بواسطتها معرفة األحكام
 ،يع املناقشات اليت وجهها ابن حزم رمحه اهللا تعاىل للجمهوروذه األجوبة ميكن أن ترد مج 

ا إلزامات قائمة على أساس أن اجلمهور جيوأن وأ ،زون تقدمي آراء الرجال على الوحيأل 
ينقل عن  أن وأ ،يذكر صورة من صور التقليد املذموم مث يعممها على أا هي التقليد كله

  .االجتهاديدعي سهولة  أن وأ ،ن تقليدهمع االجتهادمن يقدر على العلماء ي 
  :ـ أما أدلة ابن حزم فإا مردودة بردود هي

حزم على حترمي التقليد إن أُخذ ا على عمومها كما فهمها ـ إن األدلة اليت استدل ا ابن )1
  .ابن حزم لزم من ذلك املنع من العمل بكل ما أفاد الظن ومل يفد اليقني

  .صصة بأدلة أخرىـ أا أدلة عامة خم)2
  :بالباطل و صوره هي هو التقليدو  ،ـ أا أدلة حترم التقليد املذموم)3
  .لسنةواالتقليد مع اإلعراض عن الكتاب _ )أ 

  . تقليد من جتهل أهليته_ )ب
  .ألشخاصواالتعصب لآلباء _ )ج
  . التقليد الذي فيه إتباع للهوى_ )د
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رمحهم اهللا إمنا وجهوها للمتمكنني من إدراك ـ النقول اليت ذكرها ابن حزم عن السلف )4
ومل يكونوا ينهون من سأهلم عن سؤاهلم أو يأمرون من سأهلم من  ،احلكم الشرعي بأنفسهم

    . بل كانوا حيذرون من التجرؤ على الفتيا ،بنفسه االجتهادالعوام ب

ذا يتبي هذا يقول  ويف ،عاىلاهللا ت ان أن تقسيم ابن عبد الرب أرجح من قول ابن حزم رمحهمو
ووافقهم ابن   ،كالتقليد يف األصول ،ملعتزلة إىل حترمي التقليد مطلقاذهب بعض ا( :الزركشي

أنا بشر : الك أنه قالو نقل عن م :قال ،عي اإلمجاع على النهي عن التقليدوكاد يد ،حزم
. فاتركوه وما مل يوافق فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به أخطئ وأصيب فانظروا يف رأيي

على أنه ال صربِ يل  ،بكل مسألة تكلمت فيها برأي سوطا ي ضربتوددت أن: وقال عند موته
وقد ذكر  ،وكذلك الشافعي وأبو حنيفة ،فهذا مالك ينهى عن تقليده: ط قالعلى السيا

 أتأخذ به؟ فقال يا أبا عبد اهللا: قال بعض جلسائهف حديثا وسلمالنيب صلى اهللا عليه الشافعي عن 
زنارا ؟ أرأيتين خارجا من كنيسة؟ حىت تقول يل يف حديث النيب صلى اهللا عليه  أرأيت علي: له

هكذا رواه املزين  ،كتبه ينهى عن تقليده وتقليد غريهأتأخذ ذا؟ ومل يزل رمحه اهللا يف : وسلم
  .)خمتصره عنه يف أول

قال  ،دون من مل يبلغ هذه الرتبة ،ن تقليدهموإمنا وا اتهد خاصة ع ،وهذا الذي قاله ممنوع
�m��w:  وإبطال التقليد لقوله تعاىل ،االجتهادلك ومجهور العلماء وجوب مذهب ما(: القرايف

�� � � � � �z��y� �xl �وجوب التقليد على : ضرورة واستثىن مالك أربع عشرة صورة لل. ١٦: ا��>�ب
 .إىل آخر ما ذكره�،وتقليد القائف ،العوام
وقول  ،ة األربعة وغريهم جيب على العامي وحيرم على اتهدوعليه األئم ،حلقهو او: الثالث

: سألت أيب: قال عبد اهللا بن أمحد ،مرادهم على اتهد. ل تقليد أحدال حي: الشافعي وغريه
وليس له  لرسول واختالف الصحابة والتابعنيفيها قول ا الرجل يكون عنده الكتب املصنفة

هل جيوز أن يعمل مبا شاء  ،روك وال اإلسناد القوي من الضعيفتبصرية باحلديث الضعيف امل
ظاهر هذا أن : يعلى قال أبو .ال يعمل حىت يسأل أهل العلم عما يؤخذ به منها: ويفيت به؟ قال

   )1(.)فرضه التقليد والسؤال إذا مل يكن له معرفة بالكتاب والسنة
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كان حمصال لبعض العلوم املعتربة يف  نوأ االجتهادن ليس له أهلية ومالعامي (: اآلمدي وقال
   )1(.)ألخذ بفتواه عند احملققني من األصولينيوايلزمه اتباع قول اتهدين  االجتهاد

قسامه إىل نواذكر تفصيل القول يف التقليد (: و عقد ابن القيم فصال يف إعالم املوقعني قال فيه 
  : ىل ما يسوغ من غري إجيابواإليه ىل ما جيب املصري واإلفتاء به واما حيرم القول فيه 

  :أنواع ما حيرم القول به
ا النوع األول فهو ثالثة أنواعفأم:  

 .ا أنزل اهللا و عدم االلتفات إليه اكتفاءا بتقليد اآلباءاإلعراض عم:أحدمها

  .تقليد من ال يعلم املقلد أنه أهل ألن يؤخذ بقوله: الثاين
  )2(.)ور الدليل على خالف قول املقلدالتقليد بعد قيام احلجة و ظه: الثالث
مذموم : قد ترتب على القول بالتفصيل يف حكم التقليد أن التقليد قسمان( :الزحيلي وقال

ألنه مل يقدر على التوصل إىل احلكم  االجتهادفالتقليد احملمود هو تقليد العاجز عن  ،مودوحم
إىل ما جيب عليه من  االجتهادوالنظر الشرعي بنفسه فلم يبق أمامه إال اتباع من يرشده من أهل 

  .التكليف

    : حملرم فهو ثالثة أنواعا وما التقليد املذموم أوأ
  .لرؤساءواما تضمن اإلعراض عما أنزل اهللا و عدم االلتفات إليه كتقليد اآلباء : األول
  . تقليد من ال يعلم املقلد أنه أهل ألن يؤخذ بقوله: الثاين

  .احلجة و قيام الدليل عند شخص على خالف قول املقلد التقليد بعد ظهور: الثالث
كما حيمل  ،حاديث يف ذم التقليدوأهذه األنواع الثالثة هي اليت حيمل عليها ما ورد من آيات و

ى األئمة األربعة عن تقليدهم و ذم وا من أخذ عليها كل ما نقل عن العلماء يف ذم التقليد فقد
  )3(.)أقواهلم بغري حجة
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طالق القول و إوعليه فإنه ال جيوز إطالق القول حبرمة التقليد أ(: مصطفى بن سالمة وقال
ففرضه وأما العاجز  ،و حرمة التقليد يف حقه واالستداللفرض القادر النظر  فإنّ ،بتحليله
  )1(.)التقليد

كذلك من مل يبلغ درجة  ،ففي هذا جيوز للعامي تقليد اتهد(: عبد الكرمي النملة وقال 
يلزمه اتباع قول جمتهد من اتهدين  االجتهادال لبعض العلوم املعتربة يف كان حمص وأن االجتهاد

  )2(.)ألخذ بفتواه هذا مذهب اجلمهوروا

والذي (: خر ما أختم به هذا الباب هذه اخلالصة احملكمة لشيخ اإلسالم ابن تيمية حيث قالوآ 
االجتهادال يوجبون  ،جلملة والتقليد جائز يف اجلملةجائز يف ا االجتهادة أن عليه مجاهري األم 

وأن  ،االجتهادعلى كل أحد وحيرمون التقليد وال يوجبون التقليد على كل أحد وحيرمون 
   )3(.)االجتهادوالتقليد جائز للعاجز عن  االجتهادجائز للقادر على  االجتهاد

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

                                                 

مكتبة احلرمني للعلوم  ،أيب إسالم مصطفى بن حممد بن سالمة ،التأسيس يف أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة  -1
  .498ص ،النافعة

 ،م1996 ،هـ1417 1دار العاصمة الرياض ط ،عبد الكرمي النملة ،وي البصائر بشرح روضة الناضرإحتاف ذ  -2
  .178ص  8اجلزء

  .    204ص 20اجلزء  ،مجع وترتيب املرحوم عبد الرمحان بن حممد بن قاسم ،جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية -3
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  حزم يف الفروع الفقهية وابن ابن عبد الرب بيان مدى آثر اخلالف بني

  

  

    .أحكام العبادات :املبحث األول
  .استقبال القبلة يف الصالةالتقليد يف  :املطلب األول                
                 .قراءة البسملة يف الصالة :املطلب الثاين                

  
    .أحكام املعامالت :املبحث الثاين

    .خيار الس :املطلب األول                
                   .مقدار ما حيرم من الرضاع :الثاين املطلب                

  

  

  

  

 
  



151 
 

  .تباداعأحكام ال :ألولاملبحث ا

  :  يف الصالة استقبال القبلةالتقليد يف  :املطلب األول
 وتلقاؤها حنوها جهالتو همفيلز يراها ال حبيث الكعبة تكون أن( :قال ابن عبد الرب

 عنه غابت ومن ،جهتها معرفة به ميكن ما وكل احوالري والنجوم والقمر الشمس وهي بالدالئل
 جمتهدا صلى فإذا ،له صالة فال االجتهاد ميكنه نمم ووه ناحيتها غري إىل جمتهد غري ىوصلّ

 يف كان إن صالةال أعاد القبلة غري إىل ىصلّ أنه صالته من الفراغ بعد له انكشف مث مستدال
 عليه مالك ير مل وهلذا .به أمر ما على فرضه أدى قد ألنه عليه بواجب ذلك وليس وقتها

  )1(.)الوقت خروج بعد إال خطأ له نيبِ مل إذا اإلعادة

ق يف جهة القبلة من أخربه من أهل املعرفة إذا كان يلزم اجلاهل أن يصدو(: ابن حزم وقال
 ،باخلرب  سبيل ملن غاب عن موضع القبلة إىل معرفة جهتها إالّألن هذا أمر ال ،يعرفه بالصدق

 والن كان حاضرا فيها فإنه ال يعرف أن هذه هي الكعبة إال باخلرب وم ،نعم ،ال ميكن غري ذلكو
  .بد

يعيد و ،بطلت صالته_ عامدا أو ناسيا  _فمن صلى إىل غري القبلة ممن يقدر على معرفة جهتها 
    )2(.)ويعيد أبدا إن كان ناسيا ،ن عامداما كان يف الوقت إن كا

 إن قلنا إذا يكون حىت ؟فقط االجتهاد وأ اإلصابة القبلة يف اتهد فرض هل( :ابن رشد وقال
 يعيد أن جيب مل االجتهاد فرضه إن: قلنا ومىت ،الصالة أعاد أخطأ أنه له تبني مىت اإلصابة فرضه

  .دهاجتها قبل صلى كان وقد ،اخلطأ له تبني إذا
 يعيد ال: قوم وقال ،أبدا أعاد أخطأ أنه له تبني إذا وأنه اإلصابة فرضه أن فزعم :الشافعي أما

 مالكا أن إالّ ،حنيفة وأبو مالك قال به و ،اجتهاد بغري صلى أو يتعمد مل ما صالته مضت وقد
   )3(.)الوقت يف اإلعادة له استحب

                                                 

  .26 ص 1اجلزء ،ابن عبد الرب ،الكايف -1

    .228ص 3زءاجل ،احمللى -2

  .111ص 1اجلزء ،م1982هـ 1402سنة  6ط ،دار املعرفة ،ابن رشد احلفيد ،بداية اتهد و اية املقتصد -3
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فيه خالف  ،دكن من تعلمها فهل جيوز له أن يقلّه متمولكننها إذا مل يكن عاملا بأدلة القبلة وم
 وقالألول هو ا عند الرافعي حألصوا ،ينبين على أن تعلمها فرض عني فال جيوز أو كفاية فيجوز

  )1 (.النووي املختار ما قاله غريه

  :حزم وابنمقارنة بني كالم ابن عبد الرب 
  له صالة فال ى إىل غري القبلةصلّحزم إىل أن من مل جيتهد و  وابنذهب ابن عبد الرب     

  .و هو قول اإلمام مالك رمحه اهللا ،و عليه اإلعادة
  .د غريه إذا أخربه عن القبلةجاز ابن حزم للجاهل بالقبلة أن يقلّوأ
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

الدكتور حممد حسن  ،مجال الدين أيب حممد عبد الرحيم بن احلسن األسنوي ،التمهيد يف ختريج الفروع على األصول -1
  .526ص ،م1981هـ 1401سنة  2مؤسسة الرسالة بريوت ط ،هيتو
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  :قراءة بسم اهللا الرمحان الرحيم يف الصالة: املطلب الثاين
  :عند ابن عبد الرب_ )1(
بو جعفر حممد بن جرير  الطربي  وأألوزاعي واذهب مالك رضي اهللا تعاىل عنه وأصحابه _ )1

وأجاز مالك   ،شيء من الصلوات ال سرا وال جهراإىل أا ال تقرأ يف أول فاحتة الكتاب يف 
ويف سائر سور  ،وأصحابه قراءة بسم اهللا الرمحن الرحيم يف صالة النافلة يف أول فاحتة الكتاب

سبع آيات  وأم القرآن عندهم ،ن للمتهجدين وملن يعرض القرآن عرضا على املقرئنيالقرآ

�[�mيعدون  �^�l وال من غريها من سور القرآن  ،ية وليست عندهم آية من أم القرآنآ

�m�v�w�x�y�z: إال يف سورة النمل يف قوله تعاىل  � � �{�|� �}�l  وإن اهللا مل
 هو عند أهل املدينة من القراء وأهل الشامو .سورة النمل يرتهلا يف كتابه يف غري هذا املوضع من

  .وأهل البصرة
مسعود و رواية على عمر و هو قول إبراهيم  وابنو عثمان  وقال أهل العراق واملشرق_ )2

النخعي واحلكم بن عتيبة ومحاد بن أيب سليمان وسفيان الثوري وابن أيب ليلى واحلسن بن حي 
يقرأ : بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سالموأبو حنيفة وأصحابه وأمحد 

 وهي آية من أول فاحتة ،اإلمام يف أول فاحتة الكتاب بسم اهللا الرمحن الرحيم وخيفيها عمن خلفه
ها إخفاؤها يف صالة إال أن السنة عندهم في ،الكتاب عند مجاعة قراء الكوفيني ومجهور فقهائهم

  .ثار املرفوعة يف ذلكتباعا لآلوا اجلهر تسليما
بو ثور ورواية عن عمر وعلي رضي اهللا عنهما على اختالف وأوذهب الشافعي وأصحابه _ )3

لصحيح عن هو اعمر و وابنوروي ذلك عن عمار وأيب هريرة وابن عباس وابن الزبري  ،عنهما
ابن شهاب و سوطاوواهد ابن عباس أيضا وعليه مجاعة أصحابه سعيد بن جبري وعطاء وجم

الزهري وعمرو بن دينار وابن جريج ومسلم بن خالد وسائر أهل مكة إىل قراءة بسم اهللا 
هي آية : وقال ،الرمحن الرحيم يف أول فاحتة الكتاب جهرا يف صالة اجلهر وسرا يف صالة السر

  )1( .وال تتم سبع آيات إال ا ،ياامن فاحتة الكتاب أول آ

  
  

                                                 

  .157ص  2اجلزء ،1343املطبعة املنريية مصر سنة  ،ابن عبد الرب ،اإلنصاف فيما بني العلماء من االختالف -1
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  :األدلة
  :أدلة الفريق األول

عليه  وما رأيت رجال أشد(: قال عن قيس بن عباية حدثين ابن عبد اهللا بن مغفل عن أبيه _ )1

�m�zيف اإلسالم حدث منه فسمعين وأنا أقرأ  � � �{�|� �}�l يا بين إياك : فقال يل
وعمر وعثمان فلم أمسع  مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومع أيب بكري صليت فإن ،واحلدث

  .)1()احلمد هللا رب العاملني: فإذا قرأت فقل ،أحدا منهم يقرؤها
وعمر ال جيهرون  ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكرك(: قال عن أنس بن مالك_ )2

  . )كانوا يسرون ا: قال سفيان. )2(ببسم اهللا الرمحن الرحيم
الة بالتكبري كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يفتتح الص(: قالت عن أيب اجلوزاء عن عائشة_ )3

  .)3()والقراءة بـاحلمد هللا رب العاملني وخيتمها بالتسليم
مسعت رسول اهللا : مسعت أبا هريرة يقول(: عن أيب السائب موىل هشام بن زهرة أنه قال -)4

  يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداجى صالة ملمن صلّ[ : صلى اهللا عليه وسلم يقول
فغمز ذراعي : قال .إين أحيانا أكون وراء اإلمام يا أبا هريرة: قلت :قال. ] غري متام ،هي خداج

قال [ : فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ،اقرأ ا يف نفسك يا فارسي: مث قال
ولعبدي  ،فنصفها يل ونصفها لعبدي ،سمت الصالة بيين وبني عبدي نصفنيق: اهللا تبارك وتعاىل

احلمد هللا رب العاملني يقول : يقول العبد ،اقرءوا: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم.  ما سأل
 ،أثىن علي عبدي: يقول اهللا تعاىل ،الرمحان الرحيم: يقول العبد ،يمحدين عبد: اهللا عز وجل

نعبد وإياك  إياك: يقول العبد ،جمدين عبدي: يقول اهللا تعاىل ،مالك يوم الدين: يقول العبد
اهدنا : يقول العبد ،فهذه اآلية بيين وبني عبدي ولعبدي ما سأل: عاىلفيقول اهللا ت ،نستعني

 فهؤالء لعبدي الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني
  .)4()] ولعبدي ما سأل

                                                 

  ).1/267(باب افتتاح القراءة) 815(رواه ابن ماجه يف سننه  -1

  ).1/315(باب ذكر اختالف الرواية يف اجلهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم ) 5(رواه الدارقطين يف سننه  -2

  .وهو صحيح) 1/285(باب من مل ير اجلهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم ) 783(رواه أبو داود يف سننه  -3

  )2/9(باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة ) 904(رواه مسلم يف صحيحه  -4
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حدثين أنس : قتادة قال يلّكتب إ(: عن األوزاعي قال و روى حممد بن شعيب بن شابور –) 5
ة كانوا يفتتحون القراء أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان: بن مالك

. ال يقرءون بسم اهللا الرمحن الرحيم يف أول السورة وال يف آخرها بـاحلمد هللا رب العاملني
   )1(.)ورواه إسحاق بن أيب طلحة عن أنس

  :أدلة الفريق الثاين
إذا سكتة  ،كانت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سكتتان(: قال  ن مسرةع ن احلسنع_ )1

 ،فأنكر ذلك عليه عمران بن احلصنيوسكتة إذا فرغ من القراءة  ،قرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .)2()فكتب أيب به أن صدق مسرة ،فكتبوا إىل أيب

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان (: عن ابن عباس قال ومبا روي عن سعيد بن جبري_ )2
ه اليمامة يعنون ىل إالإ وتراه يدع: فكان املشركون يقولون ،ر بقراءة بسم اهللا الرمحن الرحيمجيه

فما . وال جتهر بصالتك وال ختافت ا: فرتلت .وكانوا يهزءون ،كانوا يسمونه الرمحن مةمسيل
لرواية هذه ا: قال أبو عمر. لرحيم بعدجهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ببسم اهللا الرمحن ا

  . )ويف هذه اآلية أقاويل ،مل يتابع عليها الذي جاء ا ،ضعيفة يف تأويل هذه اآلية
: ثالث خيفيهن اإلمام(: عن عبد اهللا قال وى أبو محزة عن إبراهيم عن علقمة واألسودور -)3

  .)وآمني ،وبسم اهللا الرمحن الرحيم ،االستعاذة
وبسم اهللا  ،االستعاذة: يسر اإلمام أربعا( :العن إبراهيم ق مغريةو ومحاد وروى حصني -)4

  . )وربنا لك احلمد ،وآمني ،الرمحن الرحيم
سبحانك اللهم : ا اإلماممخس جيهر (: قال وروى الثوري عن منصور عن إبراهيم_ )5

وعبد  ره وكيعذك .لك احلمدللهم ربنا ووا وآمني ،وبسم اهللا الرمحن الرحيم ،والتعوذ ،وحبمدك
  .)الرزاق عن الثوري

وبسم اهللا  ،أما أنا فأخفي االستعاذة(: م قالعن إبراهي وروى وكيع عن أبيه عن منصور -)6
  .)الرمحن الرحيم

وذكر أبو بكر حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن أيب سنان عن محاد عن إبراهيم عن _ )7
  . )هر فيها ببسم اهللا الرمحن الرحيمصليت خلف عمر سبعني صالة مل جي(: قال األسود

                                                 

  .161 160ص 2اجلزء ،اإلنصاف فيما بني العلماء من االختالف -1

  ).1/309(باب وجوب قراءة بسم اهللا الرمحن الرحيم  )28(رواه الدارقطين يف سننه  -2
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  .)وكانوا جيعلون ما خالفه بدعة ،هذا كله مذهب الكوفيني وأكثر العراقيني(: قال أبو عمر
ن اجلهر ببسم اهللا الرمح(: قال وذكر ابن أيب شيبة حدثنا هشيم أنبأنا مغرية عن إبراهيم -)8

  .)اهيمعن إبر حدثنا وكيع عن أبيه عن مغرية: قال. الرحيم بدعة
  :أدلة الفريق الثالث

مث قرأ بأم  ،اهللا الرمحن الرحيمفقرأ بسم  صليت وراء أيب هريرة(: عن نعيم امر قال_ )1
كلما ركع : يقول وكان .آمني: وقال الناس ،آمني: فقال. وال الضالني: القرآن حىت بلغ

إين  نفسي بيدهوالذي : ويقول إذا سلم ،اهللا أكرب: وإذا قام من اجللوس قال ،اهللا أكرب: وسجد
   )1().ألشبهكم صالة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

لرمحن أنه كان يفتتح ببسم اهللا ا(: عن أيب هريرة ربي وصاحل موىل التوأمةروى سعيد املق_ )2
  .)عن أيب هريرة الرحيم هذا لفظ رواية صاحل

ع هللا صلى اهللا عليه وسلم يقطِّكان رسول ا(: قالت عن أم سلمة أم املؤمنني رضي اهللا عنها_ )3
  )2().احلمد هللا رب العاملني ،بسم اهللا الرمحن الرحيم ،آية ،قراءته آية

املؤمنني يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم كانوا ال يعلمون  أخربه أنّ عن سعيد بن جبري_ )4
ن الرحيم علموا أن فإذا نزلت بسم اهللا الرمح ،حىت ترتل بسم اهللا الرمحن الرحيمانقضاء السورة 

وروى هذا احلديث مجاعة عن ابن جريج عن عمرو بن . )3(السورة قد انقضت ونزلت األخرى
  )4( .دينار عن سعيد بن جبري عن ابن عباس

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه (: مسعت أنس بن مالك يقول: قال عن املختار بن فلفل_ )5

��m�v: فقرأ. ةآنفا سور أنزلت علي[ : وسلم � �bx��wl�حىت .ا���$
فإنه ر وعدنيه ريب يف : اهللا ورسوله أعلم قال: قالوا. أتدرون ما الكوثر: مث قال. ختمها

)5().]اجلنة
 

                                                 

  ).1/305(باب وجوب قراءة بسم اهللا الرمحن الرحيم ) 14(رواه الدارقطين يف سننه  -1

  ).1/312(باب وجوب قراءة بسم اهللا الرمحن الرحيم ) 37(رواه الدارقطين يف سننه  -2

  .)3/356(باب التأمني ) 846(رواه احلاكم يف املستدرك  -3

  .164ص 2اجلزء ،اإلنصاف فيما بني العلماء من االختالف -4

  ).2/12(باب حجة من قال البسملة آية من كل سورة سوى براءة ) 921(رواه مسلم يف صحيحه  -5
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عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان إذا قام يف الصالة فأراد أن يقرأ  عن عبد اهللا بن عمر_ )6
 وال يثبت فيه إال ،عه غريه أيضا عن ابن عمرقد رف(: قال أبو عمر. بسم اهللا الرمحن الرحيم: قال

كذلك رواه سامل ونافع ويزيد الفقري عن ابن . واهللا أعلم أنه موقوف على ابن عمر من فعله
  .)عمر

صليت خلف عمر بن اخلطاب فسمعته (: عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى عن أبيه قال_ )7
  .جيهر بـبسم اهللا الرمحن الرحيم

أن ابن الزبري كان : حدثنا بكر سعيد حدثنا محيد حدثنا حيىي بن ابن املثىنوحدثنا : قال_ )8
  .)يستفتح القراءة ببسم اهللا الرمحن الرحيم

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان جيهر ببسم اهللا : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما_ )9
بن سليمان بإسناده عن معتمر  الساجي عن حيىي بن حبيب بن عريب وذكر.)1(الرمحن الرحيم

قال أبو . اهللا الرمحن الرحيمنيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يفتتح ببسم  إنّ: مثله إال أنه قال
الصحيح يف هذا احلديث أيضا واهللا أعلم أنه روي عن ابن عباس فعله ال مرفوعا إىل النيب : عمر

  .صلى اهللا عليه وسلم
هو شيء اختلسه : ويقول اهللا الرمحن الرحيم ان جيهر ببسمعن ابن عباس أنه ك عن عكرمة

  )2(.الشيطان من عامة الناس
 ،عن أيب قالبة أنه كان يقرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم وعن املعتمر بن سليمان عن أبيه_ )10

ا يدل على أنه كان من عمل ومم ،حيمل الناس على عمل أهل املدينة وكان عمر بن عبد العزيز
عبد ايد بن عبد حدثنا : سم اهللا الرمحن الرحيم ما ذكره الشافعي قالأهل املدينة اجلهر بب

بكر بن حفص بن عمر بن  أبا أنّ خربين عبد اهللا بن عثمان بن خثيمحدثنا ابن جريج أ العزيز
: فلم يقل املدينة صالة جيهر فيها بالقراءةى معاوية بصلّ: أنس بن مالك أخربه قال أنّ سعد أخربه

يا : ه املهاجرون واألنصارفلما فرغ نادا ،ومل يكرب يف اخلفض والرفع ،ن الرحيمبسم اهللا الرمح
وأين التكبري إذا خفضت ورفعت؟ فكان  ،الة؛ أين بسم اهللا الرمحن الرحيمنقصت الص معاوية

م بعد ذلك قرأ ببسم اهللا الرمحن الرحيم وكب 3(.رإذا صلى(  

  

                                                 

  ).10/277(باب أحاديث ابن عباس ) 35(رواه الطرباين يف الكبري  -1
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  :ابن حزم عند_ )2(
بسم اهللا الرمحان الرحيم آية من القرآن مل  القراءمن  رأ برواية من عدمن كان يق(: قال ابن حزم

لكسائي و عبد اهللا بن كثري وا و هم عاصم بن أيب النجود و محزة ،جتزه الصالة إال بالبسملة
ومن كان يقرأ برواية من ال يعدها آية من  ،لتابعني رضي اهللا عنهمواغريهم من الصحابة و

ويف  ،أبو عمرو ويعقوبوهم ابن عامر و ،بني أن ال يبسملأن يبسمل و  ر بنييخم والقرآن فه
 .بعض الروايات عن نافع

ال : الشافعي وقال. ال يبسمل املصلي إال يف صالة التراويح يف أول ليلة من الشهر: وقال مالك
  .     جتزئ صالة إال ببسم اهللا الرمحان الرحيم

 .ا ال حجة ألي الطائفتني فيهصح من اآلثار ممكثروا من االحتجاج مبا ال يوأ: قال علي 

يفتتحون  ،وعثمان ،وعمر ،بكربو وأ وسلمكان رسول اهللا صلى اهللا عليه : مثل الرواية عن أنس
قال . ال بعدهالرحيم ال قبلها وال يقرءون بسم اهللا الرمحن ا .ة بـاحلمد هللا رب العاملنيالقراء
شيء من هذه األخبار ي من رسول اهللا صلى اهللا كله ال حجة فيه ألنه ليس يف  وهذا: علي

  .ا فيها أنه عليه السالم كان ال يقرؤهامنوإ ،عن قراءة بسم اهللا الرمحان الرحيم وسلمعليه 
صليت : ما روى أمحد بن حنبل عن أنس قال منها ىارضت هذه األخبار أخبار أخرقد عو

ال جيهرون ببسم اهللا مان فكانوا عثووعمر  بو بكروأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلف
  )1(.)الرمحن الرحيم

كذلك سائر وهذا ال إجياب فيه لقراءا وون ا رو يِس ايقرؤوفهذا يوجب أم كانوا 
وال  ،حلق من هذا أن النص قد صح بوجوب قراءة أم القرآن فرضاوا(: قال علياألخبار، 

حق كلها مقطوع ا مبلغة كلها إىل رسول خيتلف اثنان من أهل اإلسالم يف أن هذه القراءات 
  .جل بنقل التواترجربيل عليه السالم عن اهللا عز و عن وسلماهللا  صلى اهللا عليه 

فقد وجب إذ كلها حق أن يفعل اإلنسان يف قراءته أي ذلك شاء و صارت بسم اهللا الرمحان 
 ة من أم القرآن مثلقراءة صحيحة ليست آي ويف ،الرحيم يف قراءة صحيحة آية من أم القرآن

        )2(.)غريهاو           m�Ô�Õ�Ö�lيف قوله تعاىل يف سورة احلديد ) هو(لفظ 
                                                 

  . 253   252ص 3اجلزء ،احمللى -1
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  :ابن حزممقارنة بني كالم ابن عبد الرب و
لقد رجقراءة بسم اهللا الرمحن الرحيم يف أول فاحتة الكتاب جهرا يف  ابن عبد الرب و جوب ح

وال تتم سبع  ،أول آياا هي آية من فاحتة الكتاب(: صالة اجلهر وسرا يف صالة السر وقال
  .)وال جتزئ صالة ملن مل يقرأها ،آيات إال ا

أا ال تقرأ يف أول  أنه يرى ألن قول اإلمام مالك كما مر ،و هو ذا خيالف املذهب املالكي
رحيم يف القراءة بسم اهللا الرمحن  وأجاز ،شيء من الصلوات ال سرا وال جهرافاحتة الكتاب يف 

دين وملن يعرض القرآن عرضا ويف سائر سور القرآن للمتهج ،صالة النافلة يف أول فاحتة الكتاب

�[�mوأم القرآن عنده سبع آيات يعد  ،على املقرئني �^�l  آية من أم  وليست عندهآية

�m�v�w�x�y: إال يف سورة النمل يف قوله تعاىلوال من غريها من سور القرآن  ،القرآن

z����{�|��}�l وإن اهللا مل يرتهلا يف كتابه يف غري هذا املوضع من سورة النمل .  
بينما ربط ابن حزم بني اخلالف يف وجوب قراءا يف الصالة و بني اخلالف يف القراءات 

فاخلالف عنده خالف تنوع فيفعل اإلنسان يف قراءته أي ذلك شاء فهي يف قراءة  ،القرآنية
كغريها من  ،قراءة صحيحة ليست آية من أم القرآن ويف ،صحيحة آية من أم القرآن

  .االختالفات بني القراء
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    .أحكام املعامالت :املبحث الثاين
  :خيار الس: املطلب األول

  :عند ابن عبد الرب _)1(

  :تناول ابن عبد الرب املسألة كما يلي

  :القول األول

إبراهيم وأصحام ويب يوسف وأ بن احلسنمد وحميب حنيفة وأصحابه وأذهب مالك _ )1
لثوري يف رواية عبد وان وطائفة من أهل املدينة النخعي وأهل الكوفة وربيعة بن أيب عبد الرمح

أنه ال خيار للمتبايعني إذا عقدا بيعهما بالكالم وإن مل عيسى بن أبان وسفيان اق عنه والرز
  )1(.يفترقا بأبداما

  :ل الثاينالقو

والليث بن سعد وعبيد اهللا بن احلسن والشافعي وأمحد وإسحاق وأبو  يف جامعه ذهب الثوري 
بن  سوار قاضي البصرة وسفيان ذئب يف طائفة من أهل املدينة وأيب  وابن ثور وأبو عبيد وداود

وي ذلك عن عبد اهللا بن عمر وشريح القاضي وسعيد بن املسيب ورعيينة وعبد اهللا بن املبارك 
جريج ومعمر ومسلم بن خالد الزجني  وابنوس والزهري ووعطاء وطاواحلسن البصري 

إذا عقد املتبايعان بيعهما فكل واحد منهما باخليار يف ه مهدي أن وابنوحيىي القطان  لدراورديوا
ذلك كالتفرق يف الصرف مل يفترقا بأبداما والتفرق يف  إمتامه وفسخه ما داما يف جملسهما

رسول اهللا  ار يقول إذا خريه يف الس فاختار فقد وجب البيع ألنّكل من أوجب اخليو . سواء

املتبايعان ( :وقال األوزاعي. ] أو يقول أحدمها لصاحبه اختر[ : قال وسلمصلى اهللا عليه 
وبيع  ،وبيع الشركاء يف املرياث ،باخليار ما مل يفترقا إال يف بيوع ثالثة بيع السلطان يف الغنائم

الفرقة ما كانا يف  دوح :قال ،فيه باخليار وليسالبيع فإذا صافقه فقد وجب  الشركة يف التجارة
                                                 

      .227ص 20ءاجلز ،االستذكار -1
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وإذا خريه فاختار فقد وجب  :قال ،مكاما ذلك حىت يتوارى كل واحد منهما عن صاحبه
  )1(.)البيع وإن مل يفترقا

  :األدلة

  :أدلة الفريق األول

قالوا وهذان قد تعاقدا ويف  .١: ا�.�-,ةm�}�~ �l: احتجوا بعموم قول اهللا عز وجل-)1
  )2(.هذا احلديث إبطال الوفاء بالعقد

   :سلم قالاهللا صلى اهللا عليه ورسول  مالك عن نافع عن عبد اهللا بن عمر أنّ روى -)2

   . )3(] بيع اخليار املتبايعان كل واحد منهما باخليار على صاحبه ما مل يتفرقا إالّ[
  . وال أمر معمول به فيهوليس هلذا عندنا حد معروف  :قال مالك

 وسلمرسول اهللا صلى اهللا عليه  ث أنّعبد اهللا بن مسعود كان حيد ه بلغه أنّمالك أن و روى -

   )4(.] انعني تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادأميا بي [ :قال
 بن عمرابن مسعود هذا كاملفسر حلديث احديث  - رمحه اهللا  -جعل مالك ( :قال أبو عمر 

يقول إن املتبايعني قد خيتلفان قبل االفتراق فلو كان كل واحد منهما باخليار مل جتب على البائع 
   .من البيوع واهللا أعلم ميني وال تراد ألن التراد إمنا يكون فيما قد متّ

فكأنبن مسعود الذي اه مل يدرك العمل عليه واستدل على نسخه حبديث ه عنده منسوخ ألن
  اسم ما أدركت الناس إال على شروطهم يف أمواهلم وفيما أعطوا أردفه بقول الق

قد جاء هذا احلديث ولعله  :فقال .البيعان باخليار ما مل يتفرقا: قد قال مالك وذكر له حديثو
  )5(.)أن يكون شيئا قد ترك فلم يعمل به

                                                 

            .230ص 20ءاجلز ،االستذكار -1

  ).2/743(باب البيعان باخليار ما مل يتفرقا ) 2005(رواه البخاري يف صحيحه -2

  ).2/671(باب بيع اخليار ) 1350(رواه مالك يف املوطأ  -3

  .11ص 14اجلزء ،التمهيد -4

  .220ص 20ءاجلز ،االستذكار -5



162 
 

اعهم عنده وإمج ،و هلذا قال ذلك القول ،فلم ير مالك أحدا يعمل به ،إمجاع أهل املدينة -)3
شيء فاعلم أنه إذا رأيت أهل املدينة قد أمجعوا على : حجة كما قال أبو بكر بن عمرو بن حزم

  )1(.هم عند مالك أقوى من خرب الواحدمجاعوإ. احلق

�}�X�mلدليل قول اهللا وا ،انالتفرق بالكالم يف لسان العرب معروف كما هو باألبد -)4

|� � �}�~�_� �`�a �lه وبقول ١٣٠: ا���1ءX�m�v� �w�x�y�z�l 

تفترق [ : وسلموبقوله صلى اهللا عليه  ١٥٩: ا�'��م m�k�l�l: وجلوبقوله عز  ١٠٥: ?ل (.�ان
  . مما مل يرد به االفتراق باألبدان هذا ووحن. )2(] أميت

  )3(.بالكالم إمنا كان وقوع الطالق الذي مسى اهللا فراقاالقياس على عقد النكاح أو  -)5

  :ينأدلة الفريق الثا

املتبايعان كل واحد منهما [ :قال وسلماهللا صلى اهللا عليه رسول  بن عمر أنّعن ا -)1
   . ]بيع اخليار باخليار على صاحبه ما مل يتفرقا إالّ

وهذه األلفاظ كلها معناها واحد وال تدافع يف شيء  ،وقد اختلف احلفاظ يف ألفاظ هذا احلديث
   )4(.منها

من . ] املتبايعان باخليار ما مل يفترقا[  :أنه قال وسلم صلى اهللا عليه وروي عن النيب
اهللا بن عمرو بن العاص وأيب بن جندب وأيب برزة األسلمي وعبد وجوه كثرية من حديث مسرة 

   )5(.هريرة وحكيم بن حزام
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ه كان إذا أراد أن جيب له البيع مشى حىت رضي اهللا عنه فإن -بن عمر اومما يزيد ذلك بيانا فعل 
   .روى احلديث وعلم معناه وخمرجه لذيهو اق صاحبه ويغيب عنه ويفار

مل نفترق فتبايعت أنا  ا باخليار ماا إذا تبايعنا كان كل واحد منبن عمر كناقال ( :عن سامل قالف
على عقيب خشية أن يرادين عثمان  فلما بايعته طفقت القهقرى ،ال كثريال بالوادي مبوعثمان ما

   )1().البيع قبل أن أفارقه

دليل على ( :ا باخليار ما مل نفترقبن عمر كنا إذا تبايعنا كان كل واحد مناقال أبو عمر يف قول 
   )2(.)االفتراق عن الس كان أمرا معموال به عندهم يف بيعام أنّ
 وأياالختالف فيها باملدينة معلوم  نّال يصح دعوى إمجاع أهل املدينة يف هذه املسألة أل_ )3

ع يكون يف هذه املسألة إذا كان املخالف فيها منهم عبد اهللا بن عمر وسعيد بن املسيب إمجا
من قال إن : (ن جلة فقهاء املدينةم وبن أيب ذئب وهاوقال  ،أيب ذئب وغريهم وابنشهاب  وابن
  )3(.)ني ليسا باخليار حىت يفترقا استتيب وجاء بقول فيه خشونةيالبيع

ألن هذا عموم �m�}�~ lخالف من قول اهللا عز وجل ال حجة فيما نزع به امل -)4
عقدا صحيحا يف جيب أن توىف به من العقود ما كان وإن ما  ،تعترضه ضروب من التخصيص

أال ترى أما لو عقدا  ،وما مل يكن كذلك فليس جيب الوفاء به ،أحدمها ويفالكتاب والسنة أ
من البيوع املنهي  من الربا أو على شيء بيعا يف الطعام قبل أن يستوىف أو عقدا بيعا على شيء

قال صلى اهللا  .عنها املكروهة اليت وردت السنة بإبطاهلا هل كان جيب الوفاء بشيء من ذلك
  )5(.] ال طاعة إال يف املعروف: وقال[ . )4(] كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد[ : ليه وسلمع
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لفقهاء قد عملوا به كل على بن مسعود حديث منقطع ال يكاد يتصل وإن كان ااحديث  -
     )1(.مذهبه الذي تأوله فيه

قد أكثر املتأخرون من  :ن قال مثل قوله و لذلك قالومح ابن عبد الرب قول الشافعي لقد رج
املالكيني واحلنفيني من االحتجاج ملذهبهما يف رد هذا احلديث مبا يطول ذكره وأكثره تشغيب 

 )2(.هال حيصل منه على شيء الزم ال مدفع ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .222ص 20ءاجلز ،تذكاراالس -1

  .11ص 14اجلزء ،التمهيد -2



165 
 

   :خيار الس عند ابن حزم_ )2(

ما مل  ،تقابضا السلعة والثمن ه فال يصح البيع بينهما أبدا وإنغري ومتبايعني صرفا أوكل (: قال
ولكل واحد منهما إبطال ذلك العقد أحب  ،من املكان الذي تعاقدا فيه البيعيتفرقا بأبداما 

أن يقول أحدمها لآلخر ال تبال أيهما كان القائل بعد  إالّ ،ااآلخر أم كره ولو بقيا كذلك دهرمه
قد أمضيته فقد مت البيع بينهما تفرقا أو : تبطله فإن قال أن وأ ،اختر أن متضي البيع: ام التعاقدمت

ر أحدمها وال خي  يتفرقا بأبداماومىت ما مل ،ألحدمها فسخه إال بعيبوال  وليس هلما ،مل يتفرقا
ينفذ يف  ،ثمن باق على ملك املشتري كما كانوال ع باق على ملك البائع كما كانبيفامل اآلخر

  .)كل واحد منهما حكم الذي هو على ملكه ال حكم اآلخر
  :مبا يلياستدل ابن حزم على قوله  :األدلة

  :السنةمن _ 1
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن ابن عمر قال عن أيوب السختياين عن نافع -)1
  . )1(] أو يكون بيع خيار: اختر ورمبا قال: أو يقول أحدمها لصاحبه البيعان باخليار ما مل يتفرقا [
حدثنا حممد بن علي بن حرب حدثنا حمرز بن الوضاح عن  ن شعيبومن طريق أمحد ب -)2

  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن ابن عمر قال جعفر عن نافع بنهو اإمساعيل 
   .)2(] عن خيار كانأن يكون البيع  ايعان باخليار ما مل يتفرقا إالّاملتب[ 

إذا تبايع الرجالن فكل [: عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال عن نافع عن ابن عمر -)3
ر أحدمها اآلخرواحد منهما باخليار ما مل يتفرقا وكانا مجيعا أو خيي، ر أحدمها اآلخر فإن خي

ومل يترك واحد منهما البيع فقد  وإن تفرقا بعد أن تبايعا  ،وجب البيع على ذلك فقد فتبايعا
  )4(.)3(] وجب البيع
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ملكذوبة اليت اويبطل التأويالت  ن كل إمجالويبي هذا احلديث يرفع كل إشكال: أبو حممدقال 
  .وهذه أسانيد متواترة متظاهرة منتشرة توجب العلم الضروري ،شغب ا املخالفون

  :السلف من عمل_ 2

أيب  عن جستاين حدثنا مسدد حدثنا محاد بن زيد عن مجيل بن مرةومن طريق أيب داود الس 
مرتال فباع صاحب لنا فرسا لغالم مث أقاما بقية يومهما  غزونا غزوة لنا فرتلنا: الوضيء قال

 فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل قام إىل فرسه ليسرجه فندم فأتى الرجل ليأخذه ،وليلتهما
بيين وبينك أبو برزة صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقال له ،هبالبيع فأىب أن يدفعه إلي

أترضيان أن أقضي : هذه القصة فقال: فأتيا أبا برزة يف ناحية العسكر فقاال له: قال ،وسلم

 البيعان[: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ؟بينكما بقضاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ما أراكما : قال أبو برزة: قال مجيل بن مرة: (قال هشام بن حسان. ]باخليار ما مل يتفرقا

  .)افترقتما
ب تابعي ثقة مسع علي بن أيب طالب وأبا هريرة لوضيء هو عباد بن نسيا وأب(: أبو حممدقال 

مة من وعنهم األئ ،اهللا عليه وسلم ثالثة من الصحابةعن رسول اهللا صلى  فهؤالء ،وأبا برزة
  . التابعني ومن بعدهم

إذا تبايعنا كان كل واحد منا  كنا: قال عبد اهللا بن عمر: عن سامل بن عبد اهللا بن عمر قال
 ،ه ماال يل بالوادي مبال له خبيربفتبايعت أنا وعثمان بن عفان فبعت ،املتبايعان اباخليار ما مل يتفرق

فهذا . أفارقهيرادين عثمان البيع قبل أن ية أن فلما بايعته طفقت أنكص على عقيب القهقرى خش
يراده ألنه خشي أن  هذا مذهب الصحابة وعملهم ومذهب عثمان بن عفان ابن عمر خيرب بأن 

فلو مل يكن ذلك مذهب عثمان ما خاف ابن عمر ذلك منه وخيرب  ،البيع قبل التفرق باألبدان
  . لسنةهو ابأن ذلك 

عن  كما روينا ،وطاووس ،زرعة بن عمرو بن جريروأيب  ،عن أيب هريرة: وروينا ذلك أيضا
ه بفرس له فلما رجال ساوم أنّ عبد الرزاق حدثنا سفيان الثوري عن أيب عتاب عن أيب زرعة

اختر: مث قال .ره ثالثابايعه خي. مسعت : مث قال أبو زرعة .ر كل واحد منهما صاحبه ثالثافخي
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يسمعان أبيا يقضي بتصويب رد البيع  والعباس فهذا عمر. عن تراض هذا البيع: أبا هريرة يقول
ومعهم عثمان وأبو هريرة وأبو برزة بعد عقده فال ينكران ذلك فصح أم كلهم قائلون بذلك 

عن  ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة ،وابن عمر والصحابة مجلة رضي اهللا عنهم
 وهو قول هشام بن يوسف. بعد البيعما التخيري إال: اهللاطاووسا حيلف ب: سليمان األحول مسعت

وهو قول . رباح وابن أيب مليكةهو قول عطاء بن أيب : وقال البخاري. وابنه عبد الرمحان
ألوزاعي وا احلسن وسعيد بن املسيب والزهري وابن أيب ذئب وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة

 صحابه وإسحاق بن راهويهوالليث وعبيد اهللا بن احلسن القاضي والشافعي وأيب ثور ومجيع أ
نبل وأيب عبيد وأيب سليمان وحممد بن نصر املروزي وحممد بن جرير الطربي وأهل وأمحد بن ح

  .وأهل املدينة احلديث

بلغين عن ابن : قال يل أيب: حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال كما روينا من طريق ابن أمين
هذا حديث : يعان باخليار فقال ابن أيب ذئبليس الب: أيب ذئب أنه بلغه قول مالك بن أنس

   )1(.)موطوء باملدينة يعين مشهورا

  :مناقشة أدلة املخالفني

ن موافقا لقولنا لو كان كما يقولون لكا: فقلنا. معىن التفرق أي بالكالم قالوا(: أبو حممدقال 
ال  .كن بعشرينول ،ال: فيقول اآلخر ،نّ قول أحد املتبايعني آخذه بعشرةأل ،وخمالفا لقولكم

ل وقا فإذا قال أحدمها خبمسة عشر ،ي حس سليم أما متفرقان بالكالمشك عند كل ذ
فاآلن اتفقا ومل يتفرقا فاآلن وجب اخليار هلما إذ مل يتفرقا  .نعم قد بعتكه خبمسة عشر: اآلخر

  .من عارض احلق بلح وافتضح بنص احلديث فاذهبوا كيف شئتم
ال حيل القول ما يف  ،هاندعوى بال بر ،لكالم كذبتفرق باال قولكم: وأيضا فنقول هلم

نة أنه ومبي ،ن عمر اليت أوردنا رافعة لكل شغبعن اب فرواية الليث عن نافع: وأيضا ،الدين
   )2(.)وال بد التفرق عن املكان باألبدان
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ه ألن كذب قائل هذا وأفك وأمث : يقال أن ووه ،واب هذه األقوال كلها واضح خمتصرجو 
ن مطارفة وجماهرة لك ،ه وسلم عن مواضعه بال برهان أصالحرف كالم رسول اهللا صلى اهللا علي

  . راده عليه السالمم وهذا ه فمن أين لكم هذه األقوال ومن أخربكم بأنّ ،بالدعوى بالباطل

هلم ما أطلقوا فيه الباطل لكان ال متعلق هلم به وحىت لو صح .ه ليس إذا وجد كالم قد ألن
 ويف هذا إفساد ،يصرف كل كالم عن ظاهره بال دليل ف عن ظاهره بدليل وجب أنصر

ن عمر عن فكيف ورواية عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن اب ،التفاهم واملعقول والشريعة كلها

 فاضح هلذا الكذب كله]حىت يتفرقا  عني ال بيع بينهماكل بي[: النيب عليه السالم قال
  )1(.ع عليه اسم بيع من سائر من يقع عليه هذا اإلسمومبطل لتخصيص بعض من يق

  :حزم وابنمقارنة بني كالم ابن عبد الرب 
 لس ثابت ما مل وابنح ابن عبد الرب رجماحزم القول بأن خيار ايتفرق املتبايعان بأبدا ، 
مذهبه  عبد الرب خالف حزم يف هذه املسألة على الرغم من ابن وابنابن عبد الرب  توافق كالمو

  . ق يكون باألبدان ال بالكالمما تركه إال لقوة الدليل الذي ثبت عنده من أن التفرو ،املالكي
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  ةرسألا هقف ماكحأ :ثلاثلا ثحبملا

  .مقدار ما حيرم من الرضاع: الثايناملطلب 

   :عند ابن عبد الرب_ )1(
  :القول األول

وكثريه  ألوزاعي والليث والطربي قليل الرضاعواصحاما والثوري وأ قال مالك وأبو حنيفة_ 
مسعود  وابنوهو قول علي  ،قه وجوفه حرمت عليهة واحدة إذا وصلت إىل حلصم وحيرم ول

ول كحومعطاء  س ووعروة وطاو اهد ووجمحلسن واسعيد بن املسيب  عباس و وابنعمر  وابن
قليل الرضاع  أمجع املسلمون يف أنّ :وقال الليث بن سعد ،ادحلكم و محوالزهري و قتادة وا

  )1(.)مل يقف الليث على خالف يف ذلك( :رقال أبو عم. رم يف املهد ما أفطر الصائمه حيوكثري
  :القول الثاين

وسليمان بن على اختالف عنها  وقالت طائفة منهم عبد اهللا بن الزبري وأم الفضل وعائشة_ 
وال ة ال حترم املص داودو وأبو عبيد وإليه ذهب أمحد وإسحاق وأبو ثوريسار وسعيد بن املسيب 

2(.تان وال الرضعة وال الرضعتان وال اإلمالجة وال اإلمالجتاناملص(   
  : القول الثالث

 ،ال حيرم من الرضاع إال مخس رضعات وال حيرم ما دوا هوأما الشافعي فذهب إىل أن_ 
فإن مل يقطع ومل خيرج  ،أو كثر فهي رضعة إذا قطع والرضعة عنده ما وصل إىل اجلوف قلّ

لتقم الثدي قليال مث أرسله مث عاد إليه كان رضعة واحدة قال وإن إ .فهي واحدة الثدي من فمه
ويعود فيأكل ذلك أكل مرة  اداالزدية فأكل وتنفس بعد كل إال مريأ كما لو حلف الرجل أالّ

فد ما يف أن ووإن طال ذلك وانقطع قطعا بينا بعد قليل أو كثري مث أكل كانت أكلتني قال ول
  )3(.حتول إىل اآلخر فأنفد ما فيه كانت رضعة واحدة أحد الثديني مث
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  :أدلة الفريق األول

�_�~�X�mاحلجة يف هذا ظاهر قول اهللا  :قال أبو عمر_  � �`� ��

a�b�c�l ومل خيص قليل الرضاعة من كثريها  ٢٣: ا���1ء.   
 _يف  كل ما كان :ه سأل سعيد بن املسيب عن الرضاعة فقال سعيدعن إبراهيم بن عقبة أن

قال . ما هو طعام يأكلهاحلولني وإن كانت قطرة واحدة فهو حيرم وما كان بعد احلولني فإن
  . مث سألت عروة بن الزبري فقال مثل ما قال سعيد بن املسيب :إبراهيم بن عقبة

ال رضاعة إال ما كان يف املهد ( :وعن حيىي بن سعيد أنه قال مسعت سعيد بن املسيب يقول _
  .)اللحم والدموإال ما أنبت 

   .ه كان يقول الرضاعة قليلها وكثريها حترم والرضاعة من قبل الرجال حترمشهاب أنبن اوعن  _
حترم  ري بأالّبن الزباه قيل له قضى بن عمر أنابن جريج عن عمرو بن دينار عن اوقد روى _ 

   )1(.ن الرضاعةم األخت مبن الزبري حراقضاء اهللا خري من قضاء  :فقال .املصة وال املصتان
  :أدلة الفريق الثاين

. )2(]نال حترم اإلمالجة وال اإلمالجتا [:قال وسلمصلى اهللا عليه  رووا يف ذلك حديثا عن النيب
   . ضعات فما فوقها حترموذهبوا إىل أن الثالث رقالوا فما زاد على ذلك حرم 

  .)3(]تانة وال املصحترم املصال  [ :وسلمول اهللا صلى اهللا عليه قال رس :بن الزبري قالاعن و 
ال حترم الرضعة وال الرضعتان وال [ :وسلمسول اهللا صلى اهللا عليه قال ر :عن أم الفضل قالتو 

املص5(.)4(]تانة وال املص(   
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  :أدلة الفريق الثالث

بن الزبري عن الرضاع فقال ال حترم الرضعة وال الرضعتان وال اسألت ( :عن أيب الزبري قال_ 
هذا احلديث وفهم منه أنه ال حترم الثالث أيضا وأفىت  الزبري روى وابنقال أصحابه . )ثالثال
   .به

ما حيرم من إن :هم قالوابن مسعود وأيب موسى وسليمان بن يسار وغريهم أناوذكروا عن _ 
   .شز العظم وفتق األمعاءوأنالرضاع ما أنبت اللحم والدم 
   .وهذه ألفاظهم مفترقة مجعتها

بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن احلجاج بن احلجاج عن اوذكر الشافعي أيضا عن _ 
  .أيب هريرة قال ال حيرم من الرضاعة إال ما فتق األمعاء

 ،سلمرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه وورواه محاد بن سلمة عن هشام بن عروة بإسناده م_ 
  )1(.وتوقيفه أصح

كان ( :عن عبد اهللا بن أيب بكر عن عمرة عن عائشة أا قالتواحتج الشافعي حبديث مالك _ 
فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات حيرمن مث نسخن خبمس معلومات فتويف رسول 

  )2().مما نقرأ من القرآن وهن وسلماهللا صلى اهللا عليه 
الرضعتان الرضعة ورا لقوله ال حترم فكان يف هذا احلديث بيان ما حيرم من الرضعات وكان مفس

فدل على أن قوله ال حترم املصة وال املصتان وال الرضعة وال الرضعتان خرج على جواب سائل 
ه ال حيرم إال مخس ألن من سنته وشريعته أن .ال :فقال ؟لرضعتني هل حترمانواسأله عن الرضعة 

هم أو هل يقطع السارق يف در :رضعات وأا نسخت العشر الرضعات كما لو سأل سائل
ن رسول اهللا صلى اهللا عليه ه قد بيألن .كان اجلواب ال يقطع يف درهم وال درمهني ؟درمهني
   )3(.فكذلك بيانه يف اخلمس الرضعات ،ه ال يقطع إال يف ربع دينارأن وسلم

ظاهر  را له وحيمل عليهة يف اخلمس رضعات مفسواحتج الشافعي ذا كله وجعل حديث عائش

واعتبارا بقطع السراق يف   ٢٣: ا���1ء X�m�a�b�c�l القرآن يف قوله
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ربع دينار فصاعدا قال فبان بأن املراد بتحرمي الرضاع بعض املرضعني دون بعض ال من لزمه 
  .كما كان املراد بعض السارقني دون بعض وبعض الزناة دون بعض ،اسم رضاع

   .عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ال حيرم دون اخلمس رضعات_ 
بن عيينة عن عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة اوعن _ 

  )2(.)1()نزل القرآن بعشر رضعات مث نسخن خبمس( :قالت

  :املناقشة
فإن قيل لو كانت ناسخة للعشر رضعات عند عائشة كما روت عنها عمرة ما كانت عائشة _ 

يها فتستعمل املنسوخ عبد اهللا عشر رضعات ليدخل عل لتأمر أختها أم كلثوم أن ترضع سامل بن
على ما تقدم من رواية وكذلك حفصة أمرت أختها فاطمة مبثل ذلك يف عاصم  ،وتدع الناسخ

  .مالك يف املوطأ
واجلواب أن أصحاب عائشة الذين هم أعلم ا من نافع وهم عروة والقاسم وعمرة رووا _ 

  .ر رضعاتحد منهم عشو أعنها مخس رضعات ومل ير
   .والصحيح عنها مخس رضعات ،وقد روي عنها عشر رضعات ،ها سبع رضعاتوقد روي عن

ومن روى عنها أكثر من مخس رضعات فقد وهم ألناخلمس الرضعات  عنها أنّ ه قد صح
وهذا ال يصح عنها عند ذي  ،علومات فمحال أن تقول باملنسوخاملعلومات نسخن العشر امل

   .فهم
امرأة أيب حذيفة  -بنت سهيل  أمر سهلة وسلمهللا صلى اهللا عليه رسول ا سند أنّويف حديثها امل

  )3(.قال عروة فأخذت بذلك عائشة. أن ترضع ساملا موىل أيب حذيفة مخس رضعات -

هذا ال  ،بعشر رضعات وسلمفكيف يقبل أحد عنها أا أفتت بعد موت النيب صلى اهللا عليه 
عنها حديث نافع عن سامل يف العشر كان غريه  ولو صحيقبله من أنصف نفسه ووفق لرشده 

 )4(.معارضا له باخلمس فسقطت وثبتت اخلمس

                                                 

  ).10/35(يف كتاب الرضاع ) 4221(رواه ابن حبان يف صحيحه  -1

  .266ص 8اجلزء ،التمهيد -2

  .267ص 18ءاجلز ،االستذكار -3

     .266ص 18ءاجلز ،االستذكار -4
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ذهب يف هذه  أما حديث عائشة يف اخلمس رضعات فرده أصحابنا وغريهم ممن( :قال أبو عمر
 املسألة مذهبنا ودفعوه بأنه مل يثبت قرآنا وهي قد أضافته إىل القرآن وقد اختلف عنها يف العمل

تان بأنه مرة يرويه ابن الزبري عن النيب صلى ة واملصوردوا حديث املص ،به فليس بسنة وال قرآن
اهللا عليه وسلم ومرة عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ومرة عن أبيه عن النيب صلى اهللا 

وحديث أم الفضل وأم سلمة يف ذلك . عليه وسلم ومثل هذا االضطراب يسقطه عندهم
عروة كان يفيت خبالفه  وا حديث عروة عن عائشة يف اخلمس رضعات أيضا بأنَّورد. فأضع

وروى مالك عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل سعيد بن املسيب عن . عنده ما خالفه ولو صح
ما كان يف احلولني وإن كان قطرة واحدة فهي حترم قال مث سألت عروة بن  :الرضاعة فقال

  .الزبري فقال مثل ذلك
وروى معمر عن إبراهيم بن عقبة قال أتيت عروة بن الزبري فسألته عن صيب شرب قليال من لنب 

فأتيت ابن  :كانت عائشة ال حترم بدون سبع رضعات أو مخس قال :امرأة فقال يل عروة
أقول بقول عائشة ولكن لو دخلت بطنه قطرة بعد أن يعلم أا دخلت بطنه  :املسيب فقال

تني ة واملصعمر يسأل عن املص سلمة عن عمرو بن دينار قال مسعت ابن وروى محاد بن .حرم
حق من قضاء اهللا أ :ابن الزبري ال يرى ما بأسا فقال ابن عمر فقيل له أن .ال يصلح :فقال

  .وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة اهللاقضاء ابن الزبري يقول 
أمرين عطاء بن أيب رباح أن أسأل ابن عمر عن الرضعة وروى محاد أيضا عن أيب الزبري قال 

   )1(.)ال يصلح فقيل له أن ابن الزبري فذكره :لرضعتني فسألته فقالوا
  

  

  

 

 

                                                 

  .269ص 8اجلزء ،التمهيد -1



174 
 

  :عند ابن حزم املقدار احملرم من الرضاع _)2(

ه أنح به رجولكندلتهم مبثل ما أوردها ابن عبد الرب وألقد أورد ابن حزم أقوال العلماء يف املسألة 
  :و هلذا قال ال حيرم من الرضاع إال مخس رضعات

تقطع كل رضعة من األخرى أو مخس  ،ال حيرم من الرضاع إال مخس رضعاتو: مسألة  
هذا إذا  ،تقطع كل واحدة من األخرى رضعة أو مخس ما بني مصة و ،مصات مفترقات كذلك

  )1(.حترم شيئا وال ،وإال فليست شيئا ،ة تغين شيئا من دفع اجلوعنت املصكا

  :حزم وابنمقارنة بني كالم ابن عبد الرب 
 احلولني يف لطفلةا وأ الطفل جوف إىل وصل ما كلذهب ابن عبد الرب إىل أنه حيرم من الرضاع 

   .حرم واحدة مصة كان نإو اللنب من
ه أصحابنا أما حديث عائشة يف اخلمس رضعات فرد( :وهلذا قال ،ذلك يوافق املذهب يف ووه

   .)ذهب يف هذه املسألة مذهبنا هم ممنوغري
هذا  يف وهو،بينما ذهب ابن حزم إىل أنه ال حيرم من الرضاع إال مخس رضعات متفرقات 

 عليه اهللا صلى النيب حبديث تجحيو رضعات ثالث إال حيرم الخيالف داود ألنه كان يرى بأنه 

 حترم ال[  :والسالم لصالةا عليه وحديثه .]املصتان وال املصة حترم ال[  :قال أنه وسلم
  .] تنيمالجاإل وال مالجةاإل

طائفة قالت ال حيرم أقل من ثالث رضاعات و هو قول سليمان بن يسار و: (قال ابن حزم
هويه وأيب عبيد وأيب ثور وابن منذر وأيب اسحاق بن روإمحد بن حنبل واجبري  وسعيد بن
  )2(.)مجيع أصحابناسليمان و

  
  

        

                                                 

  .9ص 10اجلزء،هـ1348سنة  1ط ،الطباعة املنريية مصر إدارة ،حتقيق أمحد حممد شاكر ،ابن حزم ،احمللى -1

  .11ص 10اجلزء ،احمللى -2
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  :خـامتـة                     

  
إلمام ابن حزم والدراسة املتأنية لكالم احلافظ ابن عبد الرب وا ،وبعد هذا العرض املتواضع

ميكن القول بأن هذا البحث له نتائج  هو التقليدع أصول الفقه أال ويمواضيف موضوع من أهم 
  .حلقة من سلسلة البحوث األصولية يف هذا الباب الّإ ووما ه ،متعددة

  :يلي ذكر ألهم النتائج والتوصيات املستخلصة من هذا البحث وفيما
  .النتائج :أوال

ء كان هلم مشاركتهم يف شىت وعلماء أجالّ ،هائلةلقد عرفت أرض األندلس ثروة علمية _ )1
من أمثال حافظ املغرب أيب عمر يوسف ابن عبد الرب  ،زين فيهابل وكانوا من املرب ،العلوم

  .اهللا تعاىل ابن حزم األندلسيني رمحهم واإلمام أيب حممد علي
ة أخوية وكانت بينهم مود ،ابن عبد الرب وابن حزم وكانوا يف بلد واحد لقد تعاصر_ )2

واحترام متبادل بل وتقارب يف اآلراء واألفكار ما جعل ابن حزم ينفي وجود من متكن يف فقه 
ابن حزم  يف ذلك إذا عرفنا أنّ وال غرابة ،حسن منهو أاحلديث مثل ابن عبد الرب فكيف من ه

  .احلديثية ويعتمد عليه كثريا يف مروياته ،ربمن تالميذ ابن عبد ال ايعترب تلميذ
ه قبول فالذين اعتربوه بأن ،اختلف العلماء يف تعريف مصطلح التقليد وبيان حقيقته_ )4_3

قول اتهد  جة عليه إالّد فيه ال حذا أن القول املقلّغري من غري حجة على قوله وقصدوا قول ال
والذين اعتربوا التقليد بأنه  .فعله ابن حزم وهذا ما ،وا إىل حترمي التقليد واملنع منهأو فعله ذهب

املفيت هذا قد يكون له دليل على  وأنّ ،أخذ لقول املفيت بدون معرفة دليله على ذلك القول
جائز يف حالة ما إذا كان للمقلد دليل موا التقليد إىل تقليد فقس ،وقد ال يكون له دليل ،قوله

وتقليد حمرم مذموم يف حالة ما إذا مل يكن للمقلد  ،على قوله واقتضت الضرورة األخذ بقوله
  .وهذا ما ذهب إليه ابن عبد الرب ،دليل على قوله
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  .ه اتباع من ليس قوله حجة يف ذاته بال حجةأن والتعريف الراجح للتقليد ه_)5
يق رطيه الوسع يف نيل حكم شرعي عملي بوهو بذل الفق االجتهاديقابل التقليد _ )6

  .االستنباط
اس إذ الن ،والتقليد االجتهادبني  وسطى إن القسمة العقلية الواقعية الصحيحة تربز لنا مرتبة_ )7
تهدا عامل جمتهد أو عامي آإماالجتهادجند ذلك العامي السائر يف طريق  وبينهما ،خذ بقول ا 

 الذيف ،ط األحكام الشرعية بنفسه منهاه ال يتمكن من استنباولكنمكن من فهم األدلة الذي يت
يظهر بني التسوية جواز عدم ف العاميرلي لو حىت الدليلَ يفقه ال الذي الصواملتعلمِ ،عليه ت 
  .للدليل متبع رخواآل مقلِّد فاألول ،داللته ووجه الدليل معرفةُ يمكنه الذي

ممن قال ذه و ،قول اتهد مع معرفة دليله أخذو ه االتباعو عليه ف ،االتباعرتبة تسمى هذه الو

  . هموغريلشنقيطي واالقيم  وابنلشاطيب واعبد الرب  وابنالرتبة ابن خويز منداد املالكي 

  :يف أمور هي االجتهادالتقليد يفترق عن عليه فوـ )8
  .للقول من الدليل أخذو فه االجتهادأما  ،التقليد أخذ للقول دون معرفة دليله -1   
        فهو بذل للوسع إلدراك  االجتهادأما  ،التقليد أخذ دون بذل الوسع يف النصوص -2   

 .احلكم الشرعي من النصوص

فال  االجتهادأما  ،احلكم الشرعي التقليد يكون للعامي والعامل عند العجز عن إدراك -3   
 .االجتهاداكتملت فيهم شروط أهله وهم من يكون إال من 

  .العملية فال يكون إال يف املسائل االجتهادأما  ،التقليد يكون يف املسائل العملية وغريها -4    

  :عن التقليد يف النقاط التالية االتباعيفترق  _)9
خذ ملذهب آ وأما التقليد فه ،قتفاء أثر اتهد يف الوصول إىل احلكمهو ا االتباعأن  -1    

  .االجتهادتهد دون معرفة مدركه يف ا
يفهم  التقليد يكون ملن ال وأنّ ،االستنباطيكون ملن عنده أهلية لفهم طرق  االتباعأن  -2     

  .االستنباططرق 
    3- وأما التقليد فقد يكون من غري دليل كما  ،البد أن يكون له دليل يف قوله عِأن املتب       

  .ملالكيقال  ابن خويز منداد ا
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  .وحرمة التقليد على من متكن من ذلك االتباعأن األصل جواز  -4   
أما  ،املعارضحيحة الواضحة الداللة الساملة من يكون يف نصوص الوحي الص االتباعـ أن 5   

  .يةاالجتهادالتقليد فيكون يف املسائل 
وهو ليس من العلم  ،يرى ابن عبد الرب أن التقليد أن يدين الرجل بقول ال يعرف وجهه_ )10

إذا تعذر عليه الوصول إىل احلكم  ف أن يلجأ إىل التقليد إالّوهلذا ال جيوز للمكلِّ ،يف الشيء
ففي هذه احلالة يسأل أهل الذكر ويعمل بفتواهم وإن مل يثبت عنده دليل على  ،الشرعي بنفسه

  .لعدم متكنه من إدراك ذلك كله ،قول املفيت
ن كان متمكنا م وأ ،تهدهو اكن من بلوغ احلكم الشرعي بنفسه وعلى هذا فال جيوز ملن متو 

أن خيلد إىل التقليد ويترك طلب األحكام الشرعية من مظاا املعتربة  ،ملتبعهو او من فهم الدليل
كما ال جيوز ملن أخذ  ،أو تعصبا لشخص ما ،إما تقليدا لآلباء ،شرعا ألي داع من الدواعي

  .يدري ما وجه القول الذي أفىت به ال وبالتقليد أن يفيت وه
 ،م على كل أحدرحم وهو ،تباعهبا وجلتباع من مل يأمرنا عز هو ابينما يرى ابن حزم أن التقليد 

ابن حزم ينكر التقليد  ولكن بعد التحقيق جند أنَّ ،هكذا خرج كالم ابن حزم على اإلطالق
  .لسنةواعراض عن الكتاب وإالذي يكون فيه تعصب لشخص 

فريى ابن عبد الرب بأنه أخذ بقول ثبثت عليه حجة شرعية يدركها  االتباعأما عن ـ )11
  .وتشمل طلبة العلم ،بعد االجتهادوهذه مرتبة من ترفع عن التقليد ومل يبلغ درجة  ،املكلف

كما أنه ال بأس للمكلف أن يسلك أصول مذهب ما يف االستنباط لرجاحتها عند املكلف على  
ا السلوك ال حيمله على األخذ بكل املذهب وإن ثبت عنده ضعف قول مذهبه لكن هذ ،غريها

  .وقوة قول غريه
  .كل حسب قدرته ،على كل مسلم االجتهادأما ابن حزم فريى وجوب  

  .اصطالحا االجتهادهو و ،فاجتهاد العامل أن يستنبط حكم النازلة من النصوص بنفسه
 ،ال عن قول فالن وفالن ، و رسوله يف املسألةجتهاد العامي أن يسأل العامل عن حكم اهللاوا
  .اصطالحا هو التقليدو
وهذا  ،قوة إدراكهعلى حسب فهمه و ،جتهاد طالب العلم أن يأخذ احلكم عن العلماء بأدلّتهوا

  .اصطالحا االتباعما يسمى ب
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اد استنف: وهذا مبين على تعريفه لالجتهاد بأنه ،كل هذه األقسام يسميها ابن حزم اجتهادا
مبعناه اللغوي ال  االجتهادف فهو يعر ،الطاقة يف طلب حكم النازلة حيث يوجد ذلك احلكم

  .االصطالحي
  .   إمنا معناه بلوغ اجلهد يف طلب دين اهللا الذي أوجبه على عباده االجتهادو :وقال
 اختلفوا ،ال غري اخالفا لفظي ابن عبد الرب وابن حزم اختلفوا وبعد هذا ميكن القول بأنَّ_ )12

فهذا ابن  ،اجتمعوا يف احملتوياتتفرقوا يف املسميات و  ،يف املصطلحات واتفقوا على املضامني
 ،حزم ينكر على املقلدة ألم أعرضوا عن الكتاب والسنة واعتاضوا عنهما بأقوال الرجال

  .وكذلك ابن عبد الرب
وال يظن بابن  ،وه عن حكم اهللاد أن يسأل أهل الذكر ليخربوهذا ابن عبد الرب يوجب على املقلِّ

كن من كالم اهللا ورسوله صلى اهللا عليه د األخذ بقول املفيت ما مل ياملقلِّه يوجب على عبد الرب أن
  .وهذا ما عرب عنه ابن حزم باجتهاد العامي ،وسلم

الذي تكلم عنه ابن عبد الرب فهو عن اجتهاد طالب العلم عند ابن حزم ألن  االتباعأما عن  
  .وهذا هو جهد طالب العلم ،عند ابن حزم هو بذل اجلهد ملعرفة احلكم الشرعي جتهاداال
لكنهما ال يتعصبان  ،ظاهري أيضا وهذا ابن حزم ،أما عن التمذهب فهذا ابن عبد الرب مالكي 

   .وخيرجان عنه يف بعض الفروع ،ملذهبهما بل يأخذان بأصول مذهبهما
فابن عبد الرب يرى  ،فظي بني ابن عبد الرب وابن حزملالنشأ اخلالف م وفه االجتهادأما عن  

مبعناه   أما ابن حزم  فينظر لالجتهاد ،مبعناه االصطالحي املعروف عند األصوليني االجتهاد
وهو بذل الواسع واستنفاد الطاقة سواء أكان من العامي أو طالب  اللغوي الواسع الفضفاض 

ا افترض اهللا علينا إتباع رسوله حممد منوإ: كما قال .لعامل كل حسب قدرته وطاقتها والعلم أ
 ،ؤمن حقام وو ه ،به مصدقا بقلبه و لسانه فقد وفق قروأفمن اتبعه  وسلمصلى اهللا عليه 

أمرنا بدعاء إىل غري  وال ،ف اهللا تعاىل قط غري ذلكإذ مل يكلِّ ،باستدالل كان أو بغري استدالل
  .غري ذلكلصاحلون إىل وادعا اخللفاء  وال ،ذلك

والو ه وسلموي له حديث مل يصح عن النيب صلى اهللا عليه فمن ر وه غري صحيح فهيدري أن 
ذا اجتهد وإ ،إذا اجتهد احلاكم فأخطأ فله أجر: وسلمأجور أجرا واحدا لقوله صلى اهللا عليه م

هلا و كل من أخذ مبسألة فقد حكم بقبو ،وسلمأو كما قال صلى اهللا عليه . فأصاب فله أجران
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فاد اجلهد يف طلب احلكم نإ وما هإن االجتهادألن  ،تهد ال غريههو ا وهذا ،جتهد يف ذلكوا
إلمجاع حيث أمر اهللا تعاىل بأخذ أحكامه ال من غري هذه وا ،لسنةوا ،يف القرآن ،يف الدين

  . إمث عليه وال ،ن أخطأ فله أجر واحدوم ،فمن أصاب يف ذلك فله أجران ،الوجوه
ز تقليد فابن عبد الرب جيو ،اخلالف بني ابن عبد الرب وابن حزم الختالف حمل الرتاعكما يعود 

ابن حزم جيوز للعامي أن يأخذ بقول العامل وإن مل  كما أنَّ ،االجتهادالعامي الذي ال يستطيع 
  .   الذي عناه ابن عبد الرب هو التقليدو ،يعرف دليله إذا أخربه بأن هذا حكم اهللا ورسوله

وهذا ال  ،ن حزم ينكر على كل من أعرض عن الكتاب والسنة سواء أكان عاميا أو عاملاواب
    .يقره ابن عبد الرب أيضا

حية وساملة صرجواز التقليد يف اجلملة صحيحة و ـ األدلة اليت استدل ا ابن عبد الرب على)13
  :ما اعترض به عليها من مناقشات جياب عنها مبا يليو ،من املعارض

بتقدمي آراء يقول ابن عبد الرب  وال ،أن التقليد ليس معناه تقدمي آراء الرجال على الوحي ـ)1  
  . الرجال على سنة رسول اهللا ألن هذا ليس من مفهوم التقليد

التقليد ك تقليد مذموم فال يعين أن ننفي فإذا كان هنا ،ـ ليس معىن فساد اجلزء فساد الكل)2  
  . احملمود

  .ا من ال يقدر عليه فالأم ،بترك تقليدهم االجتهادأمروا من يقدر على ـ أن العلماء )3  
يستطيع أكثر العمر حىت يتقنها املرء و االستدالل حيتاج إىل وسائل ينقضيـ أن النظر و)4  

  .معاشهحلرج ملن يريد حتصيل وافيه أعظم املشقة  وهذا ،بواسطتها معرفة األحكام
 ،للجمهوروجهها ابن حزم رمحه اهللا تعاىل  املناقشات اليت وذه األجوبة ميكن أن ترد مجيع 

ها إلزامات قائمة على أساس أنّألن أن وأ ،زون تقدمي آراء الرجال على الوحياجلمهور جيو 
ا هي التقليد كلهيذكر صورة من صور التقليد املذموم مث يعمينقل عن  أن وأ ،مها على أ

  .االجتهادعي سهولة يد أن وأ ،عن تقليدهم داالجتهامن يقدر على العلماء يهم 
  :ـ أما أدلة ابن حزم فإا مردودة بردود هي

  حزم على حترمي التقليد إن أُخذ ا على عمومها    ـ إن األدلة اليت استدل ا ابن)1    
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  .كما فهمها ابن حزم لزم من ذلك املنع من العمل بكل ما أفاد الظن ومل يفد اليقني     
  .ـ أا أدلة عامة خمصصة بأدلة أخرى)2    

    3(صوره هيبالباطل و هو التقليدو ،ا أدلة حترم التقليد املذمومـ أ:  
  .السنةمع اإلعراض عن الكتاب والتقليد _ )أ             
  . تقليد من جتهل أهليته_ )ب            
  .ألشخاصواالتعصب لآلباء _ )ج            
  . التقليد الذي فيه إتباع للهوى _)د            

    4(ـ النقول اليت ذكرها ابن حزم عن السلف رمحهم اهللا إمنا وجإدراك وها للمتمكنني من ه
ومل يكونوا ينهون من سأهلم عن سؤاهلم أو يأمرون من سأهلم من  ،احلكم الشرعي بأنفسهم

    . الفتياؤ على بل كانوا حيذرون من التجر ،بنفسه االجتهادالعوام ب
  .و ذا يتبني أن تقسيم ابن عبد الرب أرجح من قول ابن حزم رمحة اهللا على اجلميع     
وجامعه أنه كل اتباع كان فيه  ،حزم على حترمي التقليد املذموم وابناتفق ابن عبد الرب _ )14

  :ن صوره ما يليومإعراض عن النصوص 
        أتباع بعضِ قولُ مظاهره ومن ،شتى مللٌ كأنه الدين الذي جيعل ـ التعصب املذهيب1

 نواقض من ناقضاً فعلَ أنه الحتمال ،املذهب يخالف من خلف الصالة ببطالن املذاهب
  .ناقضةٌ به املقتدي إمام عند وهي ،ناقضةً إمامه يراها ال اليت الوضوء

    عليه وحكوا ،كافّة املذاهب أتباع من احملقّقون عليه ملا خمالف هذا مثلَ أن شك وال  
     .اإلمجاع

   .إتباع من ليس له حجة على قوله_2
   . لذاته التعصب لشخص بعينه _3
  .ألجدادوا ـ تقليد اآلباء4
حزم خالف لفظي مل يكن له أثر على   وابنا كان اخلالف بني ابن عبد الرب ملّ_  )15

 ،ثلة الفقهية اليت ذكرت يف البحثمعنا يف األم كما مر ،ي يف الفروع الفقهيةاالجتهادمنهجهما 
 ويففهذا ابن عبد الرب خيالف مذهبه املالكي يف حكم قراءة بسم اهللا الرمحان الرحيم يف الصالة 



181 
 

ابن حزم خيالف مذهبه الظاهري يف  وهذا ،يوافقه يف املقدار احملرم من الرضاعخيار الس و
  .املقدار احملرم من الرضاع

 
  .التوصيات :ثانيا

أقترح أن ية أكثر وعناضوع ما زال حيتاج إىل مزيد حبث وهذا املو أنّ نبعد هذه النتائج تبيو  
  :يكون ذلك بتسليط الضوء على ما يلي

ومعرفة الظروف اليت قال فيها تلك  ،دراسة آراء ابن حزم اليت كثر اإلنكار عليه فيها_ )1
طريقة طرحه  بكالم حق إال أنّ فرمبا يتكلم اإلنسان ،األقوال حىت يفهم كالمه على وجهه

هكذا ينبغي أن و ،كما مر معنا من كالم ابن حزم ،للموضوع جتعل السامع ينفر منه بادئ الرأي
  .يفعل مع كل عامل من علماء املسلمني

إمكانات حتصيله النتشار العلم و ،يد دراسة عصريةلتقلوا االجتهادأن يعاد دراسة موضوع _ )2
  .أكثر من ذي قبل

و ذلك بإعادة النظر يف الربامج  ،ج العلماء اتهدينحترص املؤسسات العلمية على ختري أن_ )3
يت طلب ا العلم على املنهجية ال ،العلمية للعلوم اإلسالمية من املراحل االبتدائية حىت التخرج

  .أمثالهابن عبد الرب و
ىت يتواصل و يتواصى ذلك حو ،تتابع الدراسات حول املرياث العلمي األندلسي اهلائل_ )4

ي الدين الذي هلؤالء حىت نؤدو ،األجيال فيما بينهم باسترجاع أرض األندلس إىل سالف عهدها
  .  هموغريالشاطيب العريب و وابنلباجي واحزم  وابنالعلماء على رقابنا من أمثال ابن عبد الرب 

قة من سلسلة البحوث ال حلإ وا هومهذا جهد املقل : األخري ما يسعين إال أن أقول ويف  
كما أسأل  ،حلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات و تقضى احلاجاتوا ،األصولية يف باب التقليد

ما كان فيه من زلل فمن كان فيه من حق فمن اهللا و حده و فما ،اهللا عز وجل أن يوفقين فيه
آله على مد ووصلّ اللهم على سيدنا حم ،واهللا و رسوله منهما بريئانن الشيطان ومنفسي 

  .    تسليما كثريا إىل يوم الدين وسلمصحبه و
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  فهرس األحاديث

  الصفحة                                                                            احلديث

  165.........................إذا تبايع الرجالن فكل واحد منهما باخليار ما مل يتفرقا
                                                                                         141، 132 ،87.......واهتدوا ،وعمر بكر أيب أصحايب من بعدي من للذينبا اقتدوا

   87...................................إن ابين هذا كان عسيفا عند هذا فزىن بامرأته 

   95....................................وسيعود غريبا كما بدأ  إن اإلسالم بدأ غريبا

  157...........أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان جيهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم 
   157...............الرحيم، إنا أعطيناكبسم اهللا الرمحن : فقرأ. أنزلت علي آنفا سورة

   95.. ..............................كما بدأ فطوىبإن العلم بدأ غريبا وسيعود غريبا 
    85..............................اهتديتم بقوله أخذمت فبأيهم النجوم مثل أصحايب مناإ

     139 ،132..............................فافعلوا فكذلك سنة لكم سن قد معاذًا إن

  156. ..........يه وسلم كانوا ال يعلمون انقضاءأن املؤمنني يف عهد النيب صلى اهللا عل
 يستخلف وإن صلى اهللا عليه وسلم ملإين إن ال أستخلف فإن رسول اهللا 

  137.... ...............................................................استخلف
   94...............................قالواف على أميت من بعدي أعمال ثالثة إين ألخا

  157..........................بسم اهللا : أنه كان إذا قام يف الصالة فأراد أن يقرأ قال
  161.................................أميا بيعني تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادان 

  122  ،111 ،107.............................................بئس مطية الرجل
 55...............................الصدر يف حاك ما واإلمث النفس إليه اطمأنت ما الرب

    

 165 164 161..........ا لصاحبهأو يقول أحدمه البيعان باخليار ما مل يتفرقا[
166    

  64.........................تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم ما كتاب اهللا و

   162..................................................................تفترق أميت
  108................خري أميت القرن الذي بعثت فيهم مث الذين يلوم مث الذين يلوم 

   55.................................................يريبك ال ما إىل يريبك ما دع
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   156...........قرأ بسم اهللا الرمحن الرحيم، مث قرأ بأم القرآنف ،صليت وراء أيب هريرة
  64...................................على املرء السمع و الطاعة فيما أحب و كره 

    141 ،87....................بعدي من املهديني الراشدين اخللفاء وسنة بسنيت عليكم

  126 110...... عليه وسلم حلله قبل أن اهللاصلى أنا طيبت رسول اهللا : قالت عائشة

      86..................السؤال العي شفاء إمناأال سألوا إذا مل يعلموا ف  ،اللّه قتلهم قتلوه

  40................................................قلدوا اخليل وال تقلّدوها األوتار
   154.................عمر ال جيهرونكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر و

   154............................كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يفتتح الصالة بالتكبري
   155..........................سكتة ،كانت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سكتتان

   156............................كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقطع قراءته آية
   155........................كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيهر بقراءة بسم اهللا

   163..............مل نفترق فتبايعت أنا و كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا باخليار ما
   163..............................................كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد

  122 ،107...............................مسعت الناس يقولون شيئا فقلته ،ال أدري

   174 ،170.......................................ال حترم اإلمالجة وال اإلمالجتان

  174  ،170.....................ال حترم الرضعة وال الرضعتان وال املصة وال املصتان

  174  171  170  169...............................املصة وال املصتان ال حترم

      40............................................................ال تقلدوها األوتار

  107....................يا رسول اهللا اليهود و: فقيل له. لتركنب سنن من كان قبلكم
  164....................لبيع كان عن خيارمل يتفرقا إال أن يكون ااملتبايعان باخليار ما 

   162 161....ا مل يتفرقا إال بيع اخلياراملتبايعان كل واحد منهما باخليار على صاحبه م
            72.......................ومن اجتهد فأخطأ فله أجر ،من اجتهد فأصاب فله أجران

  154..............................يها بأم القرآن فهي خداجمن صلى صالة مل يقرأ ف
  124  ،106..................مث افتتح  ،فألقيته ،يا ابن حامت ألق هذا الوثن من عنقك
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   94...................................يذهب العلماء مث يتخذ الناس رؤساء جهاال 

   172...................................نزل القرآن بعشر رضعات مث نسخن خبمس
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  فهرس األعالم

  احلرف 
  حرف األلف

  37                                                                           اآلمدي
  42                                                                      ابن احلاجب

  13                                                              أبو احلسني الغساين 
      46                                                                         ابن القيم 

     22                                                                      ابن بشكوال
    91                                                                         ابن تيمية 

    14                                                                        ابن خلكان
  45                                                                    ابن خويز منداد

  19                                                                  أبو طاهر السلفي
  39                                                                          ابن فارس
  43                                                                          ابن فورك

  39                                                                          ابن منظور
  
  

    حرف الباء
  22                 الباجي

  
    حرف اجليم

  41                  اجلويين
  

    حرف احلاء
  23                    احلميدي
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    حرف الراء

   36                      الرازي
  

    حرف الذال
  18              الذهيب 

  
    حرف السني

  42             السبكي
  

  حرف الشني 
  

                                                                          الشنقيطي
  الشوكاين

           48         
           38   

  
    حرف العني
  ن بدران عبد القادر ب

  العثيمني
           40           
           43  

  
  

  حرف الغني
  

  34             الغزايل
  

    حرف الفاء
  23             الفتح بن خاقان
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    حرف القاف
  القرايف
  القفال

           37  
           41  

  
    حرف الكاف

  43              الكمال بن اهلمام
  

    حرف الالم
  40               بن يعمر لقيط
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  :فهرس املصادر و املراجع

  
 1دار العاصمة الرياض ط ،لةعبد الكرمي النم ،إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناضر -

  .م1996 هـ1417
منشورات دار  ،حتقيق أمحد حممد شاكر ،حزم الظاهريابن  ،اإلحكام يف أصول األحكام -

  .األفاق اجلديدة
دار الغرب  ،حتقيق عبد ايد تركي ،اجيأبو الوليد الب ،إحكام الفصول يف أحكام األصول -

  .  2ريوت طب ،اإلسالمي
دار  ،فيفي تعليق عبد الرزاق ع ،علي بن حممد اآلمدي ،اإلحكام يف أصول األحكام -

  .2004هـ 1424 ،الصميعي الرياض
هـ 1426 1دار ابن حزم طـ ،مجعة عبد ايد ،اختيارات ابن القيم األصولية مجعا ودراسة -

   .م2005
حتقيق أيب حفص  ،حممد بن علي الشوكاين ،إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول -

  .م2000ـ ه1421 1ط،دار الفضيلة الرياض ،سامي بن العريب األثري
الرأي واآلثار وشرح  نه املوطأ من معايناجلامع ملذاهب فقهاء األمصار فيما تضم االستذكار -

 دار الوعي حلب ،حتقيق عبد املعطي أمني قلعجي ،ابن عبد الرب ،ذلك كله باإلجياز و االختصار
 .  م1993 1ط ،دار قتيبة دمشق ـ بريوت

  .م1986 ـه1406 1ط ،فكر دمشقدار ال ،وهبة الزحيلي ،أصول الفقه اإلسالمي -
دار ابن  ،عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان تعليق أبو ،ابن قيم اجلوزية ،إعالم املوقعني -

  .ـه1423 1ط ،اجلوزي
قرطاج  ،ة للنشر و التوزيعالشركة التونسي ،الشيخ الطاهر بن عاشور ،أليس الصبح بقريب_ 

   .تونس
املطبعة املنريية مصر سنة  ،ابن عبد الرب ،اإلنصاف فيما بني العلماء من االختالف -

  .هـ1343
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ر لالقتداء بسيد املهاجرين و األنصار و حتذيرهم عن االبتداع الشائع ـ إيقاظ مهم أويل األبصا
حممد  صاحل بن ،ة و العصبية بني فقهاء األعصاريف القرى و األمصار من تقليد املذاهب مع احلمي

هـ 1418ة سن 1ط ،دار الفتح الشارقة ،حتقيق أبو عماد السخاوي ،العمري الشهري بالفالين
  .م1997

وزارة األوقاف و  ،راجعه عمر سليمان األشقر ،الزركشي ،يف أصول الفقه لبحر احمليطا -
  .م1992 2الشؤون اإلسالمية ط

دار ابن  ،مجع يسري السيد حممد ،بدائع التفسري اجلامع ملا فسره اإلمام ابن القيم اجلوزية -
  .هـ1427 1ط ،اجلوزي

  .م1982ـ ه1402سنة  6ط ،عرفةدار امل ،ابن رشد احلفيد ،بداية اتهد و اية املقتصد -
 ،أيب إسالم مصطفى بن حممد بن سالمة ،التأسيس يف أصول الفقه على ضوء الكتاب و السنة -

  .مكتبة احلرمني للعلوم النافعة
حتقيق أمحد بكري  ،القاضي عياض ،ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك -

  .بريوت ،دار مكتبة احلياة ،حممود
  .هـ1416 1ط ،دار الوطن ،سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري ،التقليد وأحكامه -
  .عبد العزيز الراجحي ،االستفتاءالتقليد و اإلفتاء و  -
 ،م1996 ـه1417 1ط ،حتقيق بشري أمحد  العمري و عبد اهللا النيبايل ،اجلويين ،التلخيص -

  .دار البشائر اإلسالمية بريوت
المية و طبعة وزارة الشؤون اإلس ،ابن عبد الرب ،واألسانيد املعاين من ملوطأا يف ملاالتمهيد  -

  .هـ1408 3األوقاف املغرب ط
مجال الدين أيب حممد عبد الرحيم بن احلسن  ،التمهيد يف ختريج الفروع على األصول -

   .م1981 ـه1401سنة  2مؤسسة الرسالة بريوت ط ،الدكتور حممد حسن هيتو ،األسنوي
دار ابن  ،هرييحتقيق أيب األشبال الز ،أيب عمر يوسف بن عبد الرب ،بيان العلم وفضله جامع -

  . اجلوزي
حتقيق روحية عبد الرمحان  ،أيب حممد احلميدي ،جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس -

   .ـه1417 1ط ،دار الكتب العلمية بريوت ،السويفي
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حتقيق علي حممد معوض و عادل  ،السبكي تاج الدين ،رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب -
  .دار عامل الكتب ،محد عبد املوجودأ

 ،حتقيق شعيب األرناؤوط و حممد نعيم العرقسوسي ،مشس الدين الذهيب ،سري أعالم النبالء -
  .م1984 ـه1405 1ط ،مؤسسة الرسالة

  .دار الفكر ،حممد بن حممد خملوف ،ـ شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية
  .دار البصرية مصر العربية ،ثيمنيحممد بن صاحل الع ،شرح األصول من علم األصول -
 ،ابن حزم ،الصادع يف الرد على من قال بالقياس والرأي و التقليد و االستحسان و التعليل -

  .م2008هـ 1429 1ط ،ألثرية األردنالدار ا
مكتبة دار احلياة  ،فاروق سعيد حتقيق ،ابن حزم األندلسي ،طوق احلمامة يف األلفة و اآلالف -

  .م1975ط ،بريوت
سليمان بن صاحل بن  ،عقيدة اإلمام ابن عبد الرب يف التوحيد و اإلميان ـ عرضا ودراسة ـ -

  .م1996 1ط ،دار العاصمة الرياض ،غصنعبد العزيز ال
 ،ك املوريتاينحتقيق حممد حممد أحيد ولد مدي ،ابن عبد الرب ،الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي -

  .البطحاء ،مكتبة الرياض احلديثة
دار الغرب اإلسالمي  ،تعليق حممد السليماين ،ابن فورك األصبهاين ،كتاب احلدود يف األصول-

  .م1999 1بريوت ط
أيب القاسم  ،وعلمائهم و حمدثيهم و فقهائهم و أدبائهم تاب الصلة يف تاريخ أئمة األندلسك -

مكتبة اخلاجني  ،حتقيق السيد عزت العطار احلسيين ،بابن بشكوال خلف بن عبد امللك املعروف
  .م1994 2القاهرة ط

  .بريوت لبنان ،دار إحياء التراث العريب ،ابن منظور ،لسان العرب -
مؤسسة  ،اينحتقيق طه جابر فياض العلو ،فقه أصول الفقه فخر الدين الرازياحملصول يف علم  -

  .م1992هـ 1412 2الرسالة طـ
  .هـ1348سنة  1ط ،إدارة الطباعة املنريية مصر ،حتقيق أمحد حممد شاكر ،ابن حزم ،لىاحمل -
 ،مجع وترتيب املرحوم عبد الرمحان بن حممد بن قاسم ،جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية -

  .اململكة العربية السعودية
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إدارة الطباعة  1343 سنة عنيت بنشرها و التعليق عليها للمرقاالويل ،جمموعة الرسائل املنريية -
  .يرها حممد منري عبده أغا الدمشقيلصاحبها و مد ،املنريية

  .م2001 5ط ،مكتبة العلوم واحلكم ،حممد األمني الشنقيطي ،مذكرة يف أصول الفقه -
اجلامعة  ،حتقيق محزة بن زهري حافظ ،لغزايلا داإلمام أبو حام ،املستصفى من علم األصول -

  .ة املنورةاإلسالمية املدين

الرسالة  ،بن حممد الغزايل الطوسيأبو حامد حممد بن حممد  ،املستصفى من علم األصول -
                                 .          م1997هـ 1417 1ط. بريوت

 ،الفكر دار ،عبد السالم هارون حتقيق ،بن زكرياأمحد بن فارس  ،عجم مقاييس اللغةم -
  .م1979هـ 1399سنة

أبو العباس  ،ملعيار املعرب و اجلامع املغرب عن فتاوى أهل إفريقية و األندلس و املغربا -
  .م1991 شؤون اإلسالمية للمملكة املغربيةوزارة األوقاف و ال ،الونشريسي

 الكتب دار ،العزيز عبد أمحد حممد حتقيق ،ابن حزم ،الدين أصول أحكام يف الكافية النبذة -
  .هـ1405 1ط بريوت العلمية

د بن مصطفى عبد القادر بن أمح ،نزهة اخلاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة املناظر -
   .طبعة حجرية ،بدران

 1طـ ،الكتب العلمية ردا ،حتقيق حممد عبد القادر عطا ،نفائس األصول يف شرح احملصول -
   .م2000هـ 1421

  دار صادر بريوت ،إحسان عباس حتقيق ،ابن خلكان ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان-
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  ملخص البحث                  
   الظاهري حزم وابن املالكي أحكام التقليد بني ابن عبد الرب    

  _ ثرها الفقهيوأ_                       
                                   

لوصول إىل حكم الشرع فيه و ذلك وايتناول هذا البحث موضوع التقليد يف الفقه اإلسالمي  
حيث اشتهر على ابن حزم  ،حزم رمحهما اهللا تعاىل وابنبدراسته على ضوء كالم ابن عبد الرب 

 ،ي والعامل عنده على حد سواءمه على عموم األمة اإلسالمية العامحرإذ أنه  التقليدمنهجه يف 
  .         د فيهاد آمث وإن أصاب احلق يف عبادته اليت قلّواملقلّ ،االجتهادحيرم عليهم التقليد وجيب عليهم 

املشروع  االتباعق بني فري كما ،بني تقليد العامي وتقليد املتعلمق فرفإنه ي ابن عبد الرب أما 
  .والتقليد املذموم

وذلك  ،ا البحثع بالدراسة يف هذوأردت أن أفرد هذا املوض وضوع و خطورتهوألمهية هذا امل 
وأ. عرف موقف بعض علماء املالكية من التقليدوأ ،ابن عبد الربن قول ألبيابن حزم ن قول بي

الذي  مقارنة بني املذهب الظاهريمث أعقد  ،هالظروف اليت أثرت فيكشف عن أو ،الظاهري
    .عرف أثر التقليد على اجتهاد اتهدوأ ،الذي ميثله ابن عبد الربواملالكي  ،ميثله ابن حزم

  :ن كل ذلك سلكت اخلطة التاليةبيوأل 
ذات صلة  تعريفات عامةحزم و ذكرت  وابنترمجت فيه البن عبد الرب  فصل التمهيدي

  باملوضوع 
  ). االتباع_ التقليد _  االجتهاد( 
  .حزم وابنقسامه عند ابن عبد الرب وأتعريف التقليد  لفصل األول ذكرت فيهوا
  .حزم وابنأدلة تقسيم التقليد عند ابن عبد الرب لفصل الثاين ذكرت وا
  .ت بني القولنيحرجحزم و وابنابن عبد الرب دلة أ لفصل الثالث ناقشت فيهوا

  .حزم يف الفروع الفقهية وابنثر اخلالف بني ابن عبد الرب أبيان مدى  الفصل الرابع ذكرت فيه
لتوصياتوايت حبثي خبـامتـة اشتملت على جمموعة من النتائج وأ.  
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  :هي اوصلت إليهتهم النتائج اليت وأ
يف املصطلحات  اختلفوا ،ال غري اخالفا لفظي ميكن القول بأن ابن عبد الرب وابن حزم اختلفوا -

حزم ينكر على ن فهذا اب ،اجتمعوا يف احملتوياتسميات وتفرقوا يف الت  ،واتفقوا على املضامني
  .وكذلك ابن عبد الرب ،دة ألم أعرضوا عن الكتاب والسنة واعتاضوا عنهما بأقوال الرجالاملقلّ

وال يظن بابن  ،يوجب على املقلد أن يسأل أهل الذكر ليخربوه عن حكم اهللا وهذا ابن حزم
رسوله صلى اهللا عليه كن من كالم اهللا واملقلد األخذ بقول املفيت ما مل يعبد الرب أنه يوجب على 

  .وهذا ما عرب عنه ابن حزم باجتهاد العامي ،وسلم
اجتهاد طالب العلم عند ابن حزم ألن  لذي تكلم عنه ابن عبد الرب فهوا االتباعأما عن  

  .وهذا هو جهد طالب العلم ،عند ابن حزم هو بذل اجلهد ملعرفة احلكم الشرعي االجتهاد
لكنهما ال يتعصبان  ،ظاهري أيضا وهذا ابن حزم ،لرب مالكيأما عن التمذهب فهذا ابن عبد ا 

   .وخيرجان عنه يف بعض الفروع ،ملذهبهما بل يأخذان بأصول مذهبهما
فابن عبد الرب يرى  ،فظي بني ابن عبد الرب وابن حزملنشأ اخلالف الم وفه االجتهادأما عن  

مبعناه   ن حزم  فينظر لالجتهادأما اب ،مبعناه االصطالحي املعروف عند األصوليني االجتهاد
وهو بذل الواسع واستنفاد الطاقة سواء أكان من العامي أو طالب  اللغوي الواسع الفضفاض 

   .لعامل كل حسب قدرته وطاقتها والعلم أ
منهجهما زم خالف لفظي مل يكن له أثر على ح وابنملا كان اخلالف بني ابن عبد الرب و -

  .ةي يف الفروع الفقهياالجتهاد
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Summary of  Research 
  The verdicts of taqleed  (imitation) between ibn abd elbarre elmaliki and ibn 

hazm eddahiri 
 
 

Comparative Research  
 
 

This research has the subject of taqleed (imitation) in Islamic law ,to reach the 
judgement of ( charaa) in it .and that by studying the saying of ibn hazm and 
ibn abd elbarre.the way of ibn hazm Concerning taqleed is prohibited it fro all 
the Islamic nation (ummah) whether laymen or scholar are the same ,and the 
imitator(moqalid) is guilty even he is right in his adoration., but ibn abd 
elbarre differentiate between the laymen taqleed and the scholar taqleed ,as He 
differentiate between the permissible flowing and the prohibited taqleed. 
   
For the importance and the seriousness of this subject I want to study it in this 
research ,ther to evident the saying of ibn abd elbarre and to show the stance 
of malikia scholars  about taqleed, thereto evident the saying of ibn hazm 
eddahiri for detecting the circumstance affected him,after that I do a 
comparison between eddahiri maddhab represented by ibn hazm , and maliki 
maddhab represented by ibn abd elbarre, to know the affect of taqleed in 
ijtuhad. 
 
For that I pursued the following plan: 
Prelim chapter : the biographies of ibn abd elbarre and ibn hazm , and general 
definitions Concerning (ijtihad ,taqleed , itubaa(following)). 
First chapter: the definition of taqleed and its parts upon ibn abd elbarre and 
ibn hazm. 
Second chapter:the proof of taqleed partition upon ibn abd elbarre and ibn 
hazm. 
Third chapter: discuss the proof of ibn abd elbarre and ibn hazm, and do the 
preference between the tow saying. 
Fourth chapter:the degree of diversity effect between ibn abd elbarre and ibn 
hazm in Islamic law branches. 
 
I finish this research by a conclusion has results and recommendations. 
The important results I have are the following : 
We can say tha the diversity of ibn abd elbarre and ibn hazm is literatim they 
differed on terms and concurred on contains, 
This is ibn hazm disallow the imitator because they go away from the quran 
and sunnah,and change them by men saying, also ibn abd elbarre exact the 
imitator to ask the scholar fotr telling him about allah commends. And we can 
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not say that ibn abd elbarre  exact the imitator to take the scholar saying if it is 
not from allah and his prophet saying,That what ibn hazm expressed by 
laymen ijtihad. 
 
But for the following that ibn abd elbarre  talk  about it is student ijtihad in the 
opinion of ibn hazm because the ijtihad depend to him its doing a research to 
know the rulings and this is the effort of the student. 
 
About following  maddhab , ibn abd elbarre  maliki and ibn hazm dahiri but 
they not bigotry to there madhhab, they takes the decency and differ with it in 
some branches . 
  
Ijtihad is the origin of the literatim diversity between ibn abd elbarre  and ibn 
hazm,ibn abd elbarre see the ijtihad with it s conventional mining knows by 
the Fundamentalism, But ibn hazm see the ijtihad by its large linguistic 
meaning wich is doing effort and research whether by  laymen or student or 
scholar each one depend to his knowledge and capacities . 
 
this literatim diversity between ibn abd elbarre and ibn hazm  has no effect on 
there method of ijtihad in Islamic low branches.     
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