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بني الباحث يف بحثه التايل:

حقيقة التقليد باأنه: »العمل بقول من لي�س قوله اإحدى احلجج الأربعة ال�شرعية 

بال حجة منها«

بني حكم التقليد وامل�ش��ائل اخلالفية حوله وقام بالرد على بع�س اأقوال الفقهاء 

القائلني بجواز تتبع الرخ�س؛ ولو اأدى ذلك التلفيق بني املذاهب.

بني ثالثة �شروط جلو�ز تقليد �ملذ�هب و�النتقال �إليها: 

الأول: األ يجم��ع بينه��ا على �ش��ورة تخالف الإجم��اع، واأن يعتقد فيمن قلده 

الف�شل بو�شول اأخباره اإليه.

الثاين: األ يقلد اأّمّيا يف عماية.

الثالث: األ يتتبع رخ�س املذاهب، وا�ش��تبدله بع�س الفقهاء: األ يكون التقليد 

مما ينق�س فيه احلكم لو وقع.

بني بع�س اأقوال الفقهاء يف مدى التزام امل�شتفتي بالعمل بجواب املفتي.
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 �إن �حلمد هلل نحمده ون�س���تعينه ون�ستهديه ون�س���تغفره، ونعوذ باهلل من �رشور �أنف�سنا 
و�سيئات �أعمالنا، من يهده �هلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي له.

و�أ�س���هد �أن ال �إل���ه �إال �هلل وح���ده ال �رشيك له، و�أ�س���هد �أن حممًد� عبده ور�س���وله، 
�سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله و�أ�سحابه �أجمعني، ڍ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڍ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ       ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ        ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ 

)�لن�ساء(. 
ڍ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڍ )�لن�ساء(.

ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڍ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ڍ )�الأحز�ب(.

 وبعد: فاإن العقل مناط التكليف، فاأميا اإن�سان حباه اهلل عقلاً فهو مكلف مطالب بتنفيذ 
�أو�مر �هلل و�جتناب نو�هيه، ومبا �أن �لعقل وحده ال يكفي يف معرفة ما له وما عليه جتاه ربه 
عز وجل، كانت �حلاجة �إلى علم به يعرف �مل�س���لم منه �حلالل و�حلر�م، ويتقرب به �إلى 
عبادة ربه عز وجل، قال تعال���ى: ڍ يب جت   حت   خت مت ىت يت جث     ڍ )حممد:19(، 
وبوب �لبخاري يف �س���حيحه: باب �لعلم قبل �لقول و�لعمل. ومن هنا ظهر علم �لفقه 
كهاٍد يهدي �مل�سلم للقيام مبا يجب عليه حق �لقيام من عباد�ت ومعامالت و�أحو�ل، كما 
�أن علم �لفقه �س���اأنه يف ذلك ك�س���اأن باقي �لعلوم البد له من قو�عد و�سو�بط و�أ�سول، 
فكان علم �أ�س���ول �لفق���ه �لذي يعرف به �لفقيه كيفية �ال�س���تدالل و�ال�س���تفادة من �أدلة 
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�ل�س���ارع �حلكيم ليكون عمله على هدى، و�سريه و��سًحا: ڍ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 
ىئ ڍ  )�لزمر:9(.

و�إن �لناظر �إلى ��س���م هذ� �لكتاب �لذي نحن ب�سدده يعرف ما حو�ه يف طياته، فهو 
يتناول �مل�س���ائل �خلالفية ح���ول �لتقليد، ومل يعر�ض �ملوؤل���ف لذكر هذه �خلالفات فقط 
ولكن قام بالرد على �لكمال �بن �لهمام و�ل�س���يد باد�س���اه وغريهم���ا حيث تبنى هوؤالء 
�لقول بجو�ز تتبع �لرخ�ض، ولو كان ذلك موؤدًيا �إلى �لتلفيق بني �ملذ�هب، فال�رشنباليل 
رحمه �هلل يف هذ� �لكتاب تتبع �أقو�ل �الأئمة من حنفية وغريهم �لتي تدل على حترمي هذ� 

�لتلفيق و�سار كالمه فيما بعد ي�ستدل به على حترمي �لتلفيق. 
 فحتى تعظم �لفائدة قمنا -م�ستعينني باهلل تعالى- بجلب �لن�سخة �ملخطوطة من هذ� 
�لكتاب وقمنا بن�س���خها ومقابلتها، ومتتاز هذه �لن�س���خة بو�س���وحها وهذه �لن�سخة غري 

م�سورة من غريها بل هي ن�سخة �أ�سلية عرثنا عليها بف�سل �هلل ومنِّه وكرمه.
فقمن���ا مبقابلة هذه �لن�س���خة و�إثبات ما فيها �إال فيما يعد �س���هًو� �أو خطاأ من �لنا�س���خ، 
فاأثبتنا �ل�س���و�ب يف �ملنت وقمن���ا بالتعليق يف �لهام�ض، وكان �إثبات �ل�س���و�ب �عتماًد� 

على �ملر�جع �لفقهية و�الأ�سولية و�للغوية.
 كم���ا  قمنا بعزو �الآيات �لقر�آنية وتخريج �الأحاديث �لنبوية �لو�ردة يف هذ� �لكتاب، 
وقمنا بعمل ترجمة ملوؤلفه �أبي �حل�سن �ل�رشنباليل رحمه �هلل تعالى، باالإ�سافة �إلى تر�جم 
بع����ض من ذكر يف �لكتاب من �مل�س���اهري، لتتم �لفائدة من ه���ذ� �لكتاب �لنادر يف فنه، 

و�لذي يقول فيه موؤلفه ما ير�ه من ملكة و��سحة ملن طالعه.  
�أ�س���األ �هلل �أن يوفقنا ل�س���الح �لقول و�لعمل و�أن يح�س���ن نياتنا �إنه ويل ذلك و�لقادر 

عليه، و�سلى �هلل و�سلم على نبينا حممد و�آله و�سحبه.
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ترجمة امل�ؤلف:

ح�سن بن عمار بن علي �ل�رشنباليل �مل�رشي: ولد �سنة 944ه�  وهو فقيه حنفي، مكرث 
من �لت�سنيف، ن�سبته �إلى �سربى بلولة )باملنوفية( مب�رش، جاء به و�لده منها �إلى �لقاهرة، 

َل عليه يف �لفتوى. وعمره �ست �سنو�ت، فن�ساأ بها ودر�ض يف �الأزهر، و�أ�سبح �ملعوَّ
وكان من �أعيان �لفقهاء وف�س���الء ع�رشه، من �س���ار ذكره فانت�رش �أمره، وهو �أح�سن 
َل عليه يف  �ملتاأخري���ن ملكة يف �لفقه و�أند�هم قلًما يف �لتحرير و�لت�س���نيف، وكان �ملعوَّ

�لفتاوي يف ع�رشه.
 قر�أ يف �سباه على �ل�سيخ حممد �حلموي و�ل�سيخ عبد �لرحمن �مل�سريي، وتفقه على 
�الإمام عبد �هلل �لتحريري و�لعالمة حممد �ملحيي، و�سنده يف �لفقه عن هذين �الإمامني، 
وعن �ل�س���يخ �الإمام علي بن غامن �ملقد�س���ي م�سهور م�س���تفي�ض، ودر�ض بجامع �الأزهر 

وتعني بالقاهرة، وتقدم عند �أرباب �لدولة.
 و��س���تغل عليه خلق كثري، و�نتفعو� به منهم: �لعالمة �أحمد �لعجمي و�ل�س���يد �ل�سند 
�أحمد �حلموى و�ل�س���يخ �س���اهني �الأرمناوي وغريهم من �مل�رشيني، و�لعالمة �إ�سماعيل 

�لنابل�سي من �ل�ساميني.
 ومما قيل  يف حقه: �ل�س���يخ �لعمدة �حل�س���ن �ل�رشنباليل م�سباح �الأزهر وكوكبه �ملنري 
�ملتاليل لو ر�آه �ساحب �ل�رش�ج �لوهاج القتب�ض من نوره، �أو �ساحب �لظهرية الختفى 
عند ظهوره، �أو �بن �حل�س���ن الأح�س���ن �لثناء عليه �أو �أبو يو�سف الأجله ومل ياأ�سف على 
غ���ريه، ومل يلتف���ت �إليه عم���دة �أرباب �خلالف، وعدة �أ�س���حاب �الختالف �س���احب 
�لتحرير�ت و�لر�سائل �لتي فاقت �أنفع �لو�سائل مبدي خال�سة �لف�سائل باإي�ساح تقريره، 
وحمي���ي ذوي �الإفهام ِبُدَررُغرر حتريره، نقال �مل�س���ائل �لدينية، ومو�س���ح �ملع�س���الت 
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�ليقينية، �ساحب خلق ح�سن وف�ساحة ول�سن.
 وكان �أح�سن فقهاء زمانه، و�سنف كتًبا كثرية يف �ملذهب و�أجلها حا�سيته على كتاب 
�لدرر و�لغرر ملنال خ�رشو، و��س���تهرت يف حيات���ه و�نتفع �لنا�ض بها وهي �أكرب دليل على 

ملكته �لر��سخة وتبحره، و�رشح منظومة �بن وهبان يف جملدين.
���ا )ن���ور �الإي�س���اح - ط( يف �لفقه، و)مر�قي �لف���الح - ط( �رشح  وم���ن كتبه �أي�سً
نور �الإي�س���اح، و)حتفة �الكمل - خ( و)�لتحقيقات �لقد�س���ية - خ( وتعرف بر�س���ائل 
�ل�رشنباليل، وعدتها 48 ر�س���الة، و )�لعقد �لفري���د - خ( يف �لتقليد �لذي بني �أيدينا، 
و)مر�قي �ل�س���عاد�ت - ط(، و)ودر �لكنوز( وت�س���تمل على ����روط �لتحرمية، وباقي 
���ا، ال توجد جمموع���ة، وعلى باق���ي متعلق  فرو����ض �ل�س���الة �إلى نح���و �أربعني فر�سً

�لو�جبات، و�ل�سنن، و�روط �الإمامة، و�القتد�ء.
قدم �مل�س���جد �الأق�سى يف �س���نة خم�ض وثالثني و�ألف و�سحبه �الأ�س���تاذ �أبو �الإ�سعاد 

ا به يف حياته. يو�سف بن وفا، وكان خ�سي�سً
 وكانت وفاته يوم �جلمعة بعد �س���الة �لع�رش حادي ع�رش �س���هر رم�س���ان �س���نة ت�سع 

و�ستني و�ألف عن نحو خم�ض و�سبعني �سنة، ودفن برتبة �ملجاورين.
 و�ل�رشنباليل ب�س���م �ل�سني �ملثلثة مع �لر�ء و�سكون �لنون و�سم �لباء �ملوحدة ثم الم 
�ألف وبعدها الم ن�س���بة ل�سرب� بلولة وهذه �لن�سبة على غري قيا�ض، و�الأ�سل �سرب� بلولى 
ن�س���بة لبلده جتاه منوف �لعليا باإقليم �ملنوفية ب�س���و�د م�رش جاء به و�لده منها �إلى م�رش 
و�سنه يقرب من �ست �سنني فحفظ �لقر�آن و�أخذ يف �ال�ستغال بالعلم رحمه �هلل تعالى)1(.

))(انظ���ر ترجمت���ه يف خال�ش���ة الأثر يف اأعيان القرن احلادي ع�ش���ر )2/ 38(، والأعالم للزركل���ي )ج 2 / �ص 208(، ومعجم 
امل�ؤلفني )5/3)2(.
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كتاب �لعقد �لفريد لبيان �لر�جح من �خلالف يف جو�ز �لتقليد
وبه ثقتي  

و�حلم���د هلل �لذي جع���ل هذه �الأمة خ���ري �أمة �أخرج���ت للنا�ض، وو�س���ع عنا �الإ�رش 
و�الأغالل، وطهرنا من رج����ض �ملخالفة و�الأدنا�ض، وجعل �لعلماء �ملجتهدين بني �الأنام 
�أعالًم���ا تهدي بهم قو�عد �ل�رشع، و�أو�س���ح باآر�ئهم مع�س���الت �الأح���كام �إكر�ًما لينال 
�لف���الح م���ن �تبع �أحًد� منه���م �إلى يوم �لو�قع���ة، �إذ �تفاقهم حج���ة  قاطعة و�ختالفهم 
رحمة و��سعة، ت�س���يء)2( �لقلوب باأنو�ر �أفكارهم وت�سعد)3( �لنفو�ض باتباع �آثارهم فله 
�ل�س���كر على ف�سله �ملزيد، وله �حلمد على نعمه �لتي ال حت�سى و�أعالها كلمة �لتوحيد، 
د بالكمال وتوحد باالإيجاد و�الإكمال،  و�أ�س���هد �أن ال �إله �إال �هلل وحده ال �رشيك له �إله تفرَّ
و�أ�س���هد �أن �سيدنا و�سندنا وذخرنا ومالذنا)4( حممًد� عبده ور�سوله ذخريتنا �إذ� �نقطعت 
�الأو�س���ال، وتو��سلت �لعالئق وعر�س���ت �الأعمال، ومل يبق �إال �ملجاز�ة و�لق�سا�ض �أو 

�ملنُّ بفي�ض �مللك �ملتعال... 
  و�ل�س���الة و�ل�سالم على هذ� �لنبي �لكرمي �لرءوف �لرحيم، �لقائل "بعثت باحلنيفية 
ا "�لدين ي�رش ولن ي�ساد �لدين �أحد �إال غلبه")6(على �آله  �ل�س���محة")5( �ل�سهلة، وقال �أي�سً

�لكر�م و�سحبه �ملرتقني �أ�رشف مقام �إلى يوم �لقيام، وبعد... 

)2( يف الأ�شل: تفني. واملثبت م�افق لل�شياق .
)3( يف الأ�شل: ت�شهد. ولعل ال�ش�اب ما اأثبت .  

كذا ومراده مالذنا بعد اهلل تعالى، ولعله )ال�شفاعة(.  )((
)5( رواه اأحمد )5)/255رقم 260)2(، والطرباين يف املعجم الكبري عن اأبي اأمامة، و�ش���احب كنز العمال ))/78)(، ورواه 
البخ���اري )29(، واأحم���د ))/226( بلف���ظ : »اأح���ب الدي���ن اإل���ى اهلل احلنيفي���ة ال�ش���محة« ، ورواه اأحم���د )6/6))، 222، 

266/5( بلفظ »واإين اأر�شلت بحنيفية �شمحة« .
)6(  اأخرج���ه البخ���اري )38� ب���اب الدين ي�ش���ر(، والن�ش���ائي )8)9) (، والبيهقي يف ال�ش���ن )8/3)(، وابن حبان يف �ش���حيحه 

)352�  كتاب الرب والإح�شان( عن اأبي هريرة.
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ْنُباليل �حلنفي: ُ  فيقول �لعبد �لو�ثق بكرم ربه �لويف �أبو �الإخال�ض ح�سن �ل�رشُّ
 قد ورد �سوؤ�ل يف رجل حنفي �ملذهب ي�سيل منه دم �أو نحوه، �أر�د تقليد �الإمام مالك 
ا يف عدم �لنق�ض باللم�ض  رحمه �هلل يف عدم نق�ض �لو�سوء بذلك �خلارج، وتقليده �أي�سً
�ل���ذي ال لذة معه، كما قال به �الإمام �الأعظم �أبو حنيفة مطلًقا فهل يجوز له �لتقليد؟ وما 
�حلكم يف ذلك؟ �أب�س���طو� �جلو�ب ولكم �لثو�ب من �لك���رمي �لوهاب. فاأجبت بجو�ز 
�لتقليد من غري تقييد بالعذر جمانًبا للتلفيق، م�س���احًبا للتوفيق بالتحقيق، و�ساأذكر عن 
�أئمتنا جو�ز ذلك بجملة من �لفروع كقول �أهل �الأ�س���ول �إن �س���اء �هلل تعالى. وجمعته 
بهذه �الأور�ق �متثااًل الأمر �لنبي عليه �ل�سالة و�ل�سالم حيث �أمر بجمع �لعلم و�لتقييد، 
و�س���ميته �لعقد �لفريد لبيان �لر�جح من �خلالف يف جو�ز �لتقليد ر�جًيا من �هلل �سبحانه 

�لقبول فهو خري م�سئول و�أكرم ماأمول... 
فقلت: نعم، ي�س���ح تقليد �الإمام مالك رحمه �هلل يف عدم نق�ض �لو�سوء مما)7( ي�سيل 
من دم وقيح �س���و�ء كان من �ملخرج �أو غريه، و�س���و�ء كان �لتقليد ملعذور �أو �س���امل من 
�لعذر، و�سو�ء كان �لتقليد بعد �لعمل مبا يخالفه من مذهب �أبي حنيفة �أو كان قبل �لعمل 
به، ولكن على املقلِّد الإتيان مبا هو م�سنون اأو م�ستحب عند الإمام اأبي حنيفة وهو �رط 
عند �الإمام مالك كاأن يتو�ساأ ناوًيا مرتًبا مو�لًيا غ�سله مدلًكا ج�سده، فاإن قلت: كيف هذ� 
مع قول �لعالمة �ل�س���يخ �الإمام كمال �لدين �بن �لهمام)8( يف حتريره: م�س���األة: ال يرجع 
يف م���ا قلد فيه؛ �أي: عمل به �تفاًقا؟ �نتهى. قلت: ال مينع ذلك ما قلته من �س���حة �لتقليد 

)7(  يف الأ�شل: مبا.
)8(  ه���� حممد بن عبد ال�احد بن م�ش���ع�د ال�ش�ا�ش���ي الأ�ش���ل، الإ�ش���كندري، ث���م القاهري، احلنفي، املع���روف بابن الهمام 
)كمال الدين( عامل م�ش���ارك يف الفقه والأ�ش����ل والتف�ش���ري وعلم الطبيعة والفرائ�ص واحل�ش���اب والت�ش����ف والنح� 
وال�ش���رف واملع���اين وغري ذلك. ولد بالإ�ش���كندرية، وق���دم القاهرة، ورحل اإلى حلب واأقام به���ا مدة، وجاور باحلرمني، 
وت����يف بالقاه���رة )86ه���� . من ت�ش���انيفه: �ش���رح الهداي���ة يف فروع الفقه احلنفي و�ش���ماه فت���ح القدير للعاج���ز الفقري، 

والتحرير يف اأ�ش�ل الفقه، وله م�ؤلفات عديدة. ينظر الف�ائد البهية �ش� 80)، ومعجم امل�ؤلفني )0)/ )26(.
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بحمل �ملنع على خ�س���و�ض �لعني ال خ�سو�ض �جلن�ض. وهذه �مل�ساألة ذكرها �الآمدي)9( 
و�بن �حلاجب �أبو عمرو عثمان)10( يف �الأ�سول، وتبعه يف جمع �جلو�مع وغريه.

 ون�س���ه كما يف �رشح �أ�س���ول �بن �حلاجب: �لعامي - وهو غ���ري �ملجتهد - �إذ� عمل 
بقول جمتهد يف حكم م�س���األة فلي�ض له �لرجوع �إلى غريه �تفاًقا؛ الأنه �لتزم ذلك �لقول 

بالعمل به، و�أما قبل �لعمل فله �لرجوع �إلى غريه من �ملجتهدين. �نتهى.
 ونظر فيه مبا يف كالم غري �بن �حلاجب و�الآمدي ومو�فقيهما مبا ي�سعر باإثبات �خلالف 
بع���د �لعمل فله �لتقليد بع���د �لعمل بقول غري من قلده كما يف حا�س���ية �لعالمة �بن �أبي 

�رشيف)11( وغريها. 
و�س���نذكر عن �بن �أمري حاج)12( �س���ارح �لتحرير، وتبعه يف �رشحه �ل�س���يد باد�ساه)13( 
ما ن�س���ه: قال �لزرك�س���ي)14( : لي�ض كما ق���اال – يعني: �الآمدي و�ب���ن �حلاجب – ففي 
ا. �نتهى. �أي: فلنا �تباع �لقائل  كالم غريهما ما يقت�س���ي جريان �خلالف بعد �لعمل �أي�سً
)9(  �ش���يف الدي���ن عل���ي ب���ن اأبي علي التغلب���ي الآمدي احلنبلي ثم ال�ش���افعي. �ش���احب الإحكام يف اأ�ش����ل الأحكام ومنتهى 

ال�ش�ل. كان يفهم الطالب ويط�ل روحه رحمه اهلل .  ت�يف �شنة )63ه�  .�شري الأعالم )366/22(.
)0)(  اأب���� عم���رو عثم���ان بن عمرو بن اأبي بكر بن ي�ن�ص الدوين ثم امل�ش���ري الفقي���ه املالكي املعروف بابن احلاجب، امللقب 
ا، وا�ش���تغل ولده اأب� عمرو املذك�ر بالقاهرة يف  جمال الدين؛ كان والده حاجًبا لالأمري عز الدين م��ش���ك، وكان كرديًّ
�شغره بالقراآن الكرمي، ثم بالفقه على مذهب الإمام مالك، ر�شي اهلل عنه، ثم بالعربية والقراءات، وبرع يف عل�مها 
واأتقنها غاية الإتقان.وت�يف بالأ�ش���كندرية �ش���حى نهار اخلمي�ص ال�ش���اد�ص والع�ش���رين من �ش�ال �شنة 6)6، ودفن خارج 
باب البحر برتبة ال�ش���يخ ال�ش���الح ابن اأبي �ش���امة؛ وكان م�لده يف اآخر �ش���نة 570 باأ�ش���نا، رحمه اهلل تعالى. واأ�ش���نا: هي 
بليدة �شغرية من الأعمال الق��شية ال�شعيد الأعلى من م�شر.�شدرات الذهب )05/7)(، ووفيات الأعيان )250/3(.

)))(  حممد بن حممد بن اأبي بكر بن علي بن اأبي �شريف املقد�شي، اأب� املعايل، كمال الدين بن الأمري نا�شر الدين: عامل 
بالأ�ش�ل، من فقهاء ال�شافعية.من اأهل بيت املقد�ص،م�لًدا ووفاة.ولد عام 822 وكانت وفاته عام 906.نعته ابن العماد 
بالإمام �شيخ الإ�شالم ملك العلماء الأعالم. در�ص واأفتى ببلده ومب�شر.له ت�شانيف، منها الدرر الل�امع بتحرير جمع 

اجل�امع. ينظر �شذرات الذهب )0)/3)(،و الأعالم للزركلي )53/7(.
)2)(  حممد بن حممد بن ح�شن بن احللبي احلنفي،  ابن اأمري حاج عامل البالد احللبية. له  التقرير والتحبري يف اأ�ش�ل 

الفقه مات يف رجب �شنة 879. نظم العقيان  ))/55(.
)3)(  حممد اأمني بن حمم�د املعروف باأمري باد�ش���اه: فقيه حنفي حمقق. بخاري.نزيل مكة.له تي�ش���ري التحرير يف �ش���رح 

التحرير لبن الهمام . ينظر ك�شف الظن�ن )208/6(، و الأعالم للزركلي )6/))(.
)))(  ه� حممد بن بهادر بن عبد اهلل الزرك�شي امل�شري ال�شافعي، بدر الدين، ولد �شنة 5)7، وت�يف عام )79، فقيه اأ�ش�يل 

حمدث اأديب، تركي الأ�شل.�شذرات الذهب )572/8(، ومعجم امل�ؤلفني )9/)2)(.
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���ا �لقائل باملنع لي�ض على  بج���و�ز �لتقليد بعد �لعمل بقول غري من قلده وعمل به، و�أي�سً
�إطالق���ه؛ الأن �لقول باملنع من �س���حة �لتقلي���د بعد �لعمل حممول على م���ا �إذ� بقي من 
�آثار �لفعل �ل�س���ابق �أثر يوؤدي �إلى تلفيق �لعمل ب�سيء مركب من مذهبني لقول �لعالمة 
�ملحقق �ل�سهاب �أحمد بن حجر)15( يف �رشح �ملنهاج: يتعني حمله؛ �أي: حمل ما قاله �بن 
ب  �حلاج���ب و�الآمدي على ما �إذ� بق���ي من �آثار �لعمل �الأول ما يلزم عليه مع �لثاين تركَّ
حقيق���ة ال يقول بها كل من �الإمامني كتقليد �الإمام �ل�س���افعي يف م�س���ح بع�ض �لر�أ�ض، 
و�الإمام مالك يف طهارة �لكلب يف �سالة و�حدة، وكما لو �أفتي ببينونة زوجته يف نحو 
تعلي���ق، فنكح �أختها ثم �أفت���ي باأنه ال بينونة فاأر�د �أن يرجع لالأول���ى ويعر�ض عن �لثانية 
م���ن غري �إبانتها، وكاأن �أخذ ب�س���فعة �جل���و�ر)16( تقليًد� لالإمام �أب���ي حنيفة رحمه �هلل، ثم 
��ستحقت عليه فاأر�د تقليد �الإمام �ل�سافعي يف تركها فيمتنع فيهما؛ الأن كالاًّ من �الإمامني 
ال يق���ول به حينئذ. فاعلم ذلك فاإنه مه���م وال تغرتَّ بظاهر ما مر. �نتهى؛ يعني: من كالم 
�بن �حلاجب ومن و�فقه. �نتهى. وقد �تبع ذلك �لعالمة �بن قا�س���م)17( يف حا�س���يته لكنه 
�نتقد �لت�س���وير فق���ال: قوله: كاأن �أفتي... �إل���خ يف �رشح �لرملي: كاأن �أفتي �س���خ�ض 
ببينونة زوجته بطالقها مكرًها، ثم نكح بعد �نق�ساء عدتها �أختها، مقلًد� �أبا حنيفة بطالق 
�ملكره، ثم �أفتاه �س���افعي بعدم �حلنث؛ فيمتنع عليه �أن يطاأ �الأولى مقلًد� لل�سافعي، و�أن 
يط���اأ �لثانية مقلًد� الأبي حنيفة؛ الأن كالاًّ من �الإمامني ال يقول به حينئذ كما �أو�س���ح ذلك 
� بظاهر ما مر. �نتهى؛  � على من زعم خالفه مغرتاًّ �لرمل���ي رحمه �هلل تعالى يف فتاويه ر�داًّ

)5)( ه� اأحمد بن حممد بن حجر، الأن�ش���اري ال�ش���افعي �ش���هاب الدين ولد مب�ش���ر  وت�يف مبكة عام 973، له حتفة املحتاج 
وغريذلك الكثري. �شذرات الذهب )0)/))5(، ومعجم امل�ؤلفني )52/2)(.

)6)(  يف الأ�شل: باجل�ار.
)7)(  �ش���هاب الدين اأحمد بن قا�ش���م العبادي ال�ش���افعي من م�شنفاته احلا�شية على �شرح جمع اجل�امع وحا�شية على �شرح 

ال�رقات   ت�يف باملدينة عام )99. ال�شذرات  )0)/636(.
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يعني: من كالم �بن �حلاجب ومو�فقيه. �نتهى.
 قوله: ثم �أفتي... �إلخ. يف هذ� �ملثال نظر �سيظهر.

 قوله: ثم ��ستحقت عليه؛ �أي: كاأن باع ما �أخذه ب�سفعة �جلو�ر، ثم ��ستحقت. 
قوله:الأن كالاًّ من �الإمامني... �إلخ فيه نظر يف �الأولى؛ �إذ ق�س���يته قول �لثاين فيها �أن 
�لزوج���ة �الأولى باقية يف ع�س���مته، و�أن �لثانية مل تدخل يف ع�س���مته فالرجوع لالأولى 
و�الإعر��ض عن �لثانية من غري �إبانة مو�فق لقوله. فليتاأمل. �نتهى عبارة �لعالمة �بن قا�سم 
يف حا�سيته. وكذلك نّبه على حمل كالم �بن �حلاجب ومو�فقيه �لعالمة ختام �ملحققني 
�ل�س���يخ �سم�ض �لدين حممد �لرملي رحمه �هلل)18( يف �رشحه كما قال �لعالمة �بن حجر: 
وال ين���ايف ذلك؛ �أي: جو�ز �لتقليد بعد �لعمل قول �بن �حلاجب و�الآمدي)19(: من عمل 
يف م�س���األة بقول �إمام ال يجوز )له()20( �لعمل فيها بقول غريه �تفاًقا لتعني حمله على ما 
�إذ� بق���ي من �آثار �لعمل �الأول ما يل���زم عليه مع �لثاين تركب حقيقة ال يقول بها كل من 
�الإمامني كتقليد �ل�سافعي ر�سي �هلل عنه يف م�سح بع�ض �لر�أ�ض و�الإمام مالك يف طهارة 
�لكلب يف �سالة و�حدة، وقد ذكر �ل�سبكي)21( يف �ل�سالة من فتاويه نحو ذلك مع زيادة 
�إي�س���اح، وتبعه جمع علي���ه حيث قالو�: �إمنا ميتنع تقليد �لغ���ري يف تلك �حلادثة بعينها ال 

مثلها خالًفا لل�سارح �ملحلي)22(. �نتهى. 

)8)(  حمم���د ب���ن اأحم���د ب���ن حم���زة، �ش���م�ص الدي���ن الرملي: فقي���ه الدي���ار امل�ش���رية . وم�ل���ده ووفات���ه بالقاهرة.ولد عام 
9)9وت�يف عام )00)، له عمدة الرابح .ينظر معجم امل�ؤلفني )255/8(.

)9)(  يف الأ�شل: كالآمدي.
)20(  من عندنا لي�شتقيم ال�شياق.

))2(  علي بن عبد الكايف ال�ش���افعي، ال�ش���بكي، اأب� احل�ش���ن، له الإبهاج يف �ش���رح املنهاج، ت�يف عام 756. ينظر �ش���ذرات الذهب 
)0)/636( ، والأعالم ))/302(.

)22(  حممد بن اأحمد بن حممد بن اإبراهيم املحلي ال�شافعي: اأ�ش�يل، مف�شر.م�لده عام )79 ووفاته عام )86 بالقاهرة. 
وعر�ص عليه الق�ش���اء الأكرب فامتنع.و�ش���نف كتابا يف التف�ش���ري. كنز الراغبني يف �ش���رح املنهاج. ينظر �ش���ذرات الذهب 

)7/9))(، و معجم امل�ؤلفني )8/))3(.
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و�سنذكر عن �بن �لهمام ما يفيد هذ� �ملعنى. �نتهى.
 ثم قال �لرملي: كما لو �أفتي �س���خ�ض ببينونة زوجته يف نحو تعليق فنكح �أختها، ثم 
�أفتي بعدم �لبينونة، فاأر�د رجوعه لالأولى و�إعر��سه عن �لثانية من غري �إبانتها فهو ممتنع؛ 
الأن كالاًّ من �الإمامني ال يقول به حينئذ كما �أو�سح ذلك �لو�لد رحمه �هلل تعالى يف فتاويه 
� بظاهر ما مر. �نتهى. يعني: ما مر من كالم �بن �حلاجب  � على من زعم خالفه مغرتاًّ ر�داًّ

وتابعيه.
 و�ساأذكر �إن �ساء �هلل تعالى عن �رشح �لتحرير لتلميذ �بن �لهمام ما يو�فق قول �لعالمة 
�ب���ن حجر و�ملحقق �لرملي، و�إمنا قدمت كالمهما ملا فيه من زيادة �الإي�س���اح لبيان �ملر�د 
باملنع؛ �ملنع يف خ�س���و�ض �لعني �أو بقاء �أثر من �لفعل �ل�س���ابق يوؤدي �إلى ما ال يقول به 
كل م���ن �الإمامني وهو �ملعرب عنه بالتلفيق، وملا فيه م���ن رد ما يتوهم من ظاهر عبارة �بن 
�حلاج���ب، ومن رد ما �رشح به يف �رشح جمع �جلو�مع لل�س���يخ خال���د �الأزهري رحمه 
�هلل)23( م�ستنًد� لذلك �الإيهام حيث قال: و�إذ� عمل �لعامي بقول جمتهد يف حادثة فلي�ض 
ل���ه �لرجوع عن���ه �إلى فتوى غريه يف مثل تل���ك �لو�قعة �إجماًعا كم���ا نقله �بن �حلاجب 
وغ���ريه. �نتهى عبارة �ل�س���يخ خالد رحمه �هلل تعالى، و�أنت ت���رى �أنه لي�ض يف كالم منت 
جم���ع �جلو�مع وال كالم �بن �حلاجب �لت�رشيح باملنع عن مثل ما قلد فيه بل �حتمال له، 
ولن���ا �أن مننع ذلك �الحتمال ونقول لي�ض يف كالم �بن �حلاجب وجمع �جلو�مع �إال �ملنع 
عن �لرجوع عن عني ما قلد فيه وعمل؛ الأن عبارة �بن �حلاجب: �لتقليد هو �لعمل بقول 
�لغ���ري من غري حجة، ثم قال: وال يرجع عن���ه بعد تقليده �تفاًقا، ويف حكم �آخر: �ملختار 

جو�زه لنا �لقطع بوقوعه ومل ينكر. �نتهى. 
)23(  زي���ن الدي���ن خال���د بن عبد اهلل امل�ش���ري الأزهري النح�ي، له اإعراب األفية ابن مالك و�ش���رح الآجرومية، ت�يف �ش���نة 

905ه�. �شذرات الذهب )0)/38(، و معجم امل�ؤلفني ))/96(.
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الأن قول���ه: ويف حكم �آخر، ير�د به حادثة �أخ���رى �أعم من �أن متاثل ما فعله �أو تخالفه، 
و�إن �أريد به ما يخالفه فقط قلنا: �ملنع، وكذ� �لكالم على عبارة جمع �جلو�مع، و�سنذكر 
ما يحقق هذ� �إن �ساء �هلل تعالى، فهذ� قد علمت به جو�ز �لتقليد بعد �لعمل يف جن�ض ما 
عمل بخالفه، ثم ر�أيت مو�فقة هذ� يف موؤلف لل�سيد �الإمام �ل�رشيف علي �ل�سمهودي)24( 
�ل�سافعي �س���ماه: �لعقد �لفريد يف �أحكام �لتقليد)25(، �ملختار �أن كل م�ساألة �ت�سل عمله 
به���ا فال مانع من �تباع غ���ري مذهبه �الأول، وبه يعلم ما يف حكاي���ة �إطالق �التفاق على 

�ملنع.
 ولع���ل �ملر�د �تفاق �الأ�س���وليني، ث���م �إن كان �ملر�د من من���ع �لرجوع حيث عمل يف 
�لو�قع���ة عني تلك �لو�قعة �ملقت�س���ية ال ما يحدث بعدها من جن�س���ها فهو ظاهر كحنفي 
�سلم �سفعة باجلو�ر عماًل بعقيدته، ثم عنَّ له تقليد �ل�سافعي حتى ينزع �لعقار ممن �سلمه 
له فلي�ض له ذلك، كما �أنه ال يخاطب بعد تقليده لل�س���افعي باإعادة ما م�س���ى من عباد�ته 
�لتي يقول �ل�سافعي ببطالنها مل�سيها على �ل�سحة يف �عتقاده فيما م�سى، فلو �رشى هذ� 
�حلنفي بعد ذلك عقاًر� �آخر، وقلد �ل�س���افعي يف عدم �لقبول ب�سفعة �جلو�ر فال مينعه ما 

�سبق من �أن يقلده يف ذلك؛ فله �أن ميتنع من ت�سليم �لعقار �لثاين.
 فاإن قال �الآمدي و�بن �حلاجب ومن تبعهما باملنع يف مثل هذ� وعممو� ذلك يف جميع 

�سور ما وقع �لعمل به �أواًل فهو غري م�سلَّم، ودعوى �التفاق عليه ممنوعة.
 ففي  �خلادم �أن �الإمام �لطرطو�سي)26( رحمه �هلل حكى �أنه �أقيمت �سالة �جلمعة، وهمَّ 

))2(  علي بن عبد اهلل بن اأحمد   ال�ش���افعي، ولد يف �ش���مه�د )ب�ش���عيد م�ش���ر( عام ))8 وت�يف  عام ))9من كتبه  وفاء ال�فا 
باأخبار دار امل�شطفى. �شذرات الذهب )0)/73(، و الأعالم للزركلي ))/307(.

)25(  لعل اأبا احل�شن ال�شرنباليل ا�شتفاد ا�شم كتابه الذي نحن ب�شدده من كتاب ال�شمه�دي هذا.
)26(  ه� حممد بن ال�ليد القر�شي الأندل�شي املالكي املذهب، اأب� بكر الطرط��شي له: العمد يف الأ�ش�ل، ت�يف �شنة 520. 

�شذرات الذهب )02/6)(، و الأعالم )33/7)(.
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�لقا�سي �أبو �لطيب �لطربي)27( بالتكبري فاإذ� طائر قد ذرق)28( عليه، فقال: �أنا حنبلي، ثم 
�أحرم ودخل يف �ل�سالة. �نتهى.

 قلت:ومعلوم �أنه �إمنا كان �س���افعياًّا يتجنب �ل�سالة  بذرق �لطائر فلم مينعه عمله؛ �أي: 
ا �أن �لقا�سي  �ل�سابق مبذهبه يف ذلك من تقليد �ملخالف عند �حلاجة �إليه. ويف �خلادم �أي�سً
�أبا عا�س���م �لعامري �حلنفي)29(  كان يفتي على باب م�س���جد �لقف���ال)30(، و�ملوؤذن يوؤذن 
�ملغرب فرتك ودخل �مل�سجد فلما ر�آه �لقفال �أمر �ملوؤذن �أن يثني �الإقامة، وقدم �لقا�سي 

فتقدم وجهر بالب�سملة مع �لقر�ءة، و�أتى ب�سعار �ل�سافعية يف �سالته. �نتهى. 
ومعلوم �أن �لقا�سي �أبا عا�سم �إمنا كان ي�سلي قبل ب�سعار مذهبه، فلم مينعه �سبق عمله 
ا، ثم قال �ل�سيد �ل�سمهودي: ثم ر�أيت يف فتاوى �لتقي �ل�سبكي �أنه  مبذهبه يف ذلك �أي�سً
�س���ئل عن ذلك يف �سمن م�سائل �إلى �أن قال �ل�س���بكي: ودعوى �التفاق فيها نظر. ويف 
ا، وكيف ميتنع �إذ� �عتقد �سحته؟  كالم غريهما ما ي�سعر باإثبات �خلالف بعد �لعمل �أي�سً
ولكن وجه ما قااله �إنه باإلز�مه)31(  مذهب �إمام تكلف)32( به ما مل يظهر له غريه، و�لعامي 

ال يظهر له �لغري بخالف �ملجتهد حيث ينتقل من �إمارة �إلى �إمارة. 
هذ� وجه ما قاله �الآمدي و�بن �حلاجب، وال باأ�ض به، لكنني �أرى تنزيله على خ�سو�ض 

ا.  �لعني فال يبطل عني ما فعله، وله فعل جن�سه بخالفه. �نتهت عبارة �ل�سيد ملخ�سً

)27(  طاهر بن عبد اهلل القا�ش���ي ال�ش���افعي ، اأب� الطيب الطربي ولد يف اآمل طرب�ش���تان �ش���نة 8)3 . ت�يف يف بغداد يف ربيع 
الأول �شنة 50) وله املجرد و�شرح الفروع. طبقات ال�شافعية ))/35(.

)28(  رمي ما يف بطنه؛ غائطه. معجم لغة الفقهاء ))/232(.و فيه:زرق. بالزاي، وال�ش����اب بالذال كما يف ل�ش���ان العرب 
مادة )ذرق(.  

)29(  هو حممد بن اأحمد العامري، اأبو عا�سم كان قا�سًيا  بدم�سق له املب�سوط. ينظر الفوائد البهية )60)(.
)30(  حممد بن علي بن اإ�ش���ماعيل ال�شا�ش���ي القفال الكبري، له حما�ش���ن ال�ش���ريعة و�ش���رح الر�شالة، ت�يف �شنة 365. طبقات 

ال�شافعية )52/2)(، و الأعالم )6/)27(.
))3(  يف  الأ�شل: بالتزامه. واملثبت منا�شب لل�شياق .

)32(  يف الأ�شل: مكلف.
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���ا �أنه يجوز �لعمل بجملة م�س���ائل كل منها على مذهب �إمام م�س���تقل ملا  و�عل���م �أي�سً
علمته، ولقول �لعالمة �بن �لهمام: وهل يقلد غريه؛ �أي: غري من قلده �أواًل يف �سيء يف 
غريه �أي: غري ذلك �ل�سيء؟ كاأن يعمل �أواًل يف م�ساألة بقول �أبي حنيفة، وثانًيا يف �أخرى 
بق���ول جمتهد �آخر. �ملختار كما ذكره �الآمدي و�بن �حلاجب: نعم؛ للقطع باال�س���تقر�ء 
�لتام باأنهم؛ �أي: �مل�س���تفتني يف كل ع�رش من زمن �ل�س���حابة وهلم جر� كانو� ي�ستفتون 
م���رة و�حًد� ومرة غريه غري ملتزمني مفتًيا و�حًد�، و�س���اع وتكرر ومل ينكر.�نتهى. كذ� 

يف �رشح �بن �أمري حاج.
  قل���ت: ويف هذ� بيان منه �أن �ملر�د من �ملنع منع �لتقليد يف جن�ض ما عمل به فيناق�ض 
ما م�س���ى �إال �أن يحمل ما يف هذ� على غري �ملختار وال مينع منه دعوى �الإجماع ملا تقدم 
من عدم ت�س���ليمه، وحمل �ملنع على بقاء �أثر يوؤدي �إلى �جلمع بني ما ال يقول به كل من 
�الإمامني �ملقلدين فليتنبه له؛ �إذ �ل�سوؤ�ل وعدم �لتز�م مذهب �سامل للعمل ثانًيا، بخالف 
ما عمل �أواًل، وقد �أفاد �لعالمة �بن �لهمام جو�ز تتبع رخ�ض)33( �ملذ�هب كما �سنذكره، 
وهذ� كما قال �ملحقق �لعالمة �سم�ض �لدين �لرملي: نقل �لقر�يف)34( �الإجماع على تخيري 
�ملقل���د بني قويل �إمامه على جهة �لبدل ال �جلم���ع �إذ� مل يظهر له ترجيح �أحدهما، ولعله 
�أر�د �إجماع �أئمة مذهبه، و�إال فمقت�سى مذهبنا؛ يعني: معا�رش �ل�سافعية كما قاله �ل�سبكي 

منع ذلك يف �لق�ساء و�الإفتاء دون �لعمل لنف�سه. �نتهى. 
قلت: ومذهب �حلنفية �ملنع على �ملرجوح حتى لنف�سه لكون �ملرجوح �سار من�سوًخا. 

�نتهى.

)33(  يف الأ�شل: رخ�ص تتبع. ولعل ما اأثبتناه ه� الأ�شح .
))3(  اأحمد بن اإدري�ص القرايف ال�شنهاجي املالكي ، له نفائ�ص الأ�ش�ل يف �شرح املح�ش�ل، والفروق ت�يف عام )79ه� .�شذرات 

الذهب )572/8(، والأعالم )60/6(.
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ثم قال: وب���ه يجمع بني قول �ملاوردي)35(: يجوز عندن���ا. و�نت�رش له �لغز�يل)36( كما 
� ه �جتهاده �إلى ت�س���اوي جهتني �أن ي�س���لي �إلى �أيهما �س���اء �إجماًعا، وقول  يجوز ملن �أدَّ
�الإم���ام؛ �أي: �إمام �حلرم���ني)37(: ميتنع �إن كان���ا يف حكمني مت�س���ادين كاإيجاب وحترمي 
بخالف نحو خ�سال �لكفارة، و�أجرى �ل�سبكي ذلك وتبعوه يف �لعمل بخالف �ملذ�هب 
�الأربعة؛ �أي: مما علمت ن�س���بته ملن يجوز تقليده وجم���ع)38( �رشوطه عنده، وحمل على 
ذلك قول �بن �ل�س���الح)39(: ال يجوز تقليد غري �الأئمة �الأربعة؛ �أي: يف ق�س���اء �أو �إفتاء 
وحم���ل ذلك وغريه من �س���ائر �س���ور �لتقليد ما مل تتب���ع �لرخ�ض بحي���ث تنحل ربقة 
�لتكليف من عنقه و�إال �أثم به، بل قيل: يف�س���ق وهو وجيه، قيل: وحمل �سعفه �أن يتبعها 
من �ملذ�هب �ملدونة و�إال ف�س���ق قطًعا. �نتهى. وقال �لعالمة �بن قا�سم يف حا�سيته: قوله: 
دون �لعمل لنف�سه؛ �أي: مما يحفظ قوله؛ �أي: مما علمت... �إلخ. قد ي�سكل مع فر�ض علم 
الن�سبة وجميع ال�روط الفرق بني املذاهب الأربعة وغريها يف تقييد غريها بغري الق�ساء 

)35(  ه� علي بن حممد بن حبيب القا�ش���ي اأب� احل�ش���ن املاَوْرِدّي الب�ش���ري ال�ش���افعي، كان حافًظا للمذهب، عظيم الَقْدر، 
ًما عند ال�ش���لطان. له امل�ش���نفات الكثرية يف كل فن، ويل الق�ش���اء ببالد كثرية، ومن ت�ش���انيفه  احلاوي  يف الفقه،   ُمَقدَّ

تف�شري القراآن ،  الأحكام ال�شلطانية،  اأدب الدنيا والدين ، وغري ذلك ، ت�يف عام 50)ه� .طبقات املف�شرين ))/))(.
، اأحد الأعالم.  )36(  اأب� حامد الغّزايل زين الدين حّجّة الإ�شالم حممد بن حممد بن حممد بن اأحمد الط��شيُّ ال�شافعيُّ
تتلمذ لإمام احلرمني، ثمَّ وله نظام امللك تدري�ص مدر�شته ببغداد. وخرج له الأ�شحاب، و�شّنف الت�شانيف. والغّزايل 
ه���� الغ���ّزال و ك���ذا العّطاري وه�  العطار واخلّبازي على لغة اأهل خرا�ش���ان ت�يف عام 506 انظر  العرب يف خرب من غرب 

.)236/((
)37(  عبد امللك بن اأبي حممد بن عبد اهلل بن ي��شف اإمام احلرمني، �شياء الدين، اأب� املعايل الفقيه ال�شافعي، اأحد الأئمة 
الأعالم، عا�ص �شتني �شنًة، وجاور مبكة يف �شبيبته اأربعة اأع�ام، ومن ثم قيل له اإمام احلرمني، وكان من اأذكياء العامل، 
واأح���د اأوعي���ة العل���م ت����يف يف ربيع الآخرعام 78)ه�  بني�ش���اب�ر، وكان ل���ه نح� من اأربعمائة تلمي���ذ، رحمه اهلل. العرب يف 

خرب من غرب ))/)22(.
)38(  يف الأ�شل: جميع. واملثبت من نهاية املحتاج للرملي

)39(  الإم���ام احلاف���ظ �ش���يخ الإ�ش���الم تق���ي الدين اأب� عمرو عثمان ابن ال�ش���يخ �ش���الح الدين عبد الرحم���ن بن عثمان بن 
م��ش���ى الكردي ال�ش���هرزوري ال�ش���افعي. �ش���احب كتاب عل�م احلديث و�ش���رح م�ش���لم وفتاوى ابن ال�ش���الح وغري ذلك، 
ودر����ص بال�ش���الحية ببي���ت املقد����ص ثم قدم دم�ش���ق وويل دار احلديث الأ�ش���رفية، وكان من اأعالم الدين اأحد ف�ش���الء 
ع�ش���ره يف التف�ش���ري واحلديث والفقه م�ش���ارًكا يف عدة فن�ن متبحًرا يف الأ�ش����ل والفروع ي�شرب به املثل �شلفيًّا زاهًدا 
ح�ش���ن العتق���اد واف���ر اجلالل���ة. م���ات يف خام�ص ع�ش���ر ربي���ع الآخر �ش���نة ث���الث واأربعني و�ش���تمائة. طبق���ات احلفاظ 

لل�شي�طي ))/)0)(.
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و�الإفتاء كما هو ق�سية هذ� �لكالم.  قوله: بل قيل: ف�سق... �إلخ. �الأوجه خالفه. �نتهى 
عبارة �ملرحوم �بن قا�سم. و�سنذكر �إن �ساء �هلل تعالى وجه ذلك وتقييده برخ�ض تخالف 

�لكتاب �أو �ل�سنة �مل�سهورة عن �لقر�يف.
 ثم عدنا �إلى ما وعدنا به من كالم �لعالمة �بن �أمري حاج �سارح حترير �أ�ستاذه �ملحقق 
�لكمال �بن �لهمام، وقد �خت�رشه �ل�س���ارح �لثاين وهو �ل�س���يد باد�ساه فقال: م�ساألة: ال 
يرجع �ملقلد فيما قلد فيه من �الأحكام �أحًد� من �ملجتهدين؛ �أي: عمل به تف�س���ري ل� قلد، 
و�ل�سمري �ملجرور ر�جع �إلى �ملو�سول �تفاًقا. نقل �الآمدي و�بن �حلاجب �الإجماع على 

عدم جو�ز رجوع �ملقلد فيما قلد فيه. 
وقال �لزرك�س���ي: لي�ض كم���ا قاال، ففي كالم غريهما ما يقت�س���ي جريان �خلالف بعد 
���ا، وهل يقلد غريه ؟ �أي: غري من قلده �أواًل يف حكم غريه؛ �أي: غري �حلكم  �لعمل �أي�سً
�ل���ذي عمل به �أواًل. �ملختار يف �جلو�ب: نعم يقلد غريه يف غريه تقدير �لكالم: �ملختار 
جو�ز �لتقليد لغريه)40( يف غريه للقطع باال�س���تقر�ء باأنهم؛ �أي: �مل�س���تفتني يف كل ع�رش 
من زمن �ل�سحابة �إلى �الآن؛ كانو� ي�ستفتون مرة و�حًد� من �ملجتهدين ومرة غريه؛ �أي: 

غري �ملجتهد �الأول حال كونهم غري ملتزمني مفتًيا و�حًد�، و�ساع ذلك من غري نكري.
 وهذ� �إذ� مل يلتزم مذهًبا معيًنا، فلو �لتزم مذهًبا معيًنا كاأبي حنيفة �أو �ل�س���افعي فهل 

يلزم �ال�ستمر�ر عليه فال يقلد غريه يف م�ساألة من �مل�سائل �أو ال؟ 
فقيل: يلزم كما يلزمه �ال�س���تمر�ر يف حك���م حادثة معينة قلد فيه���ا، والأنه �عتقد �أن 
مذهبه حق فيجب عليه �لعمل مبوجب �عتقاده، وقيل: ال يلزم وهو �الأ�سح؛ الأن �لتز�مه 
غ���ري ملزم �إذ ال و�جب �إال ما �أوجبه �هلل ور�س���وله �س���لى �هلل عليه و�س���لم، ومل يوجب 

)0)(  يف الأ�شل: لغري.
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عل���ى �أحد �أن يتمذهب مبذهب رجل من �الأئمة فيقلده يف كل ما ياأتي ويذر دون غريه، 
و�لتز�مه لي�ض بنذر حتى يجب �لوفاء به. 

قلت: ولو نذره ال يلزمه كما ال يلزمه �لبحث عن �الأعلم و�أ�سّد �ملذ�هب على �ملعتمد. 
قاله �ل�سيد �ل�س���مهودي. وقال �بن حزم)41(: �إنه ال يحل حلاكم وال مفٍت تقليد رجل فال 
يحك���م وال يفتي �إال بقوله. وقول �بن حزم مل يوؤخ���ذ به وهو كما حكي عنه من دعو�ه 
�الإجماع على �أن متبع �لرخ�ض فا�س���ق، وهو مردود مبا �أفتى به �ل�س���يخ �ملتفق على علمه 
و�س���الحه �لعالمة عز �لدين بن عبد �ل�سالم)42( يف فتاويه: ال يتعني على �لعامي �إذ� قلد 
�إماًما يف م�ساألة �أن يقلده يف �سائر م�سائل �خلالف؛ الأن �لنا�ض من لدن �ل�سحابة �إلى �أن 
ظهرت �ملذ�هب ي�س���األون فيما ي�س���نح لهم �لعلماء �ملختلفني من غري نكري، و�سو�ء �تَّبع 
�لرخ�ض يف ذلك �أو �لعز�ئم؛ الأن من جعل �مل�س���يب و�حًد� وهو �ل�س���حيح مل يعينه، 

ومن جعل كل جمتهد م�سيًبا فال �إنكار على من قلد يف �ل�سو�ب. 
���ا: و�أما ما حكاه بع�سهم عن �بن حزم من حكايته �الإجماع على منع تتبع  وقال �أي�سً
�لرخ����ض من �ملذ�هب فلعله حممول على م���ن تتبعها من غري تقليد ملن قال بها �أو على 
�لرخ�ض �ملركبة يف �لفعل �لو�حد. كذ� يف �لعقد �لفريد يف �أحكام �لتقليد لل�سيد علي 
�ل�س���مهودي �ل�سافعي، بل قيل: ال ي�س���ح للعامي مذهب؛ الأن �ملذهب ال يكون �إال ملن 
له نوع نظر وب�س���رية باملذه���ب، �أو ملن قر�أ كتابًا يف فروع مذه���ب وعرف فتاوى �إمامه 
)))(  الإمام العالمة احلافظ الفقيه اأب� حممد علي بن اأحمد بن �شعيد بن حزم بن غالب القرطبي الظاهري. كان اأوًل 
ا، وكان �ش���احب فن�ن وورع وزهد، اأجمُع اأهل الأندل�ص قاطبة لعل�م الإ�ش���الم واأو�ش���عهم مع  �ش���افعًيا ثم حت�ل ظاهريًّ
ت��ش���عه يف عل�م الل�ش���ان والبالغة وال�ش���عر وال�ش���ري والأخبار. له املحلى على مذهبه واجتهاده  وامللل والنحل، وغري 

ذلك. مات يف جمادى الأولى �شنة 57). طبقات احلفاظ ))/88(.
)2)(  عز الدين بن عبد ال�شالم ه� اأحد الأئمة املربزين بل واحدهم ف�شاًل وكبريهم قدًرا، �شيخ ال�شافعية يف وقته، وكان 
اإماًم���ا زاه���ًدا، ثق���ة، كث���ري التهجد، غزير الدمعة، ح�ش���ن الأخالق، كثري الت�ا�ش���ع، قليل التع�ش���ب، �ش���لك طريق اأهل 
اليق���ني، وكان يجع���ل اأك���ر اأوقاته يف ن�ش���ر العلم، وعر�ش���ت عليه منا�ش���ب ووليات دينية فرتكها. ت�يف يف رجب �ش���نة 

ع�شرين  و�شتمائة، ودفن يف طرف مقابر ال�ش�فية ال�شرقي مقابل قرب ابن ال�شالح . طبقات ال�شافعية ))/70(.
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و�أقو�ل���ه، و�أما من مل يتاأهل لذلك، بل قال: �أنا حنفي �أو �س���افعي مل ي�رش من �أهل ذلك 
�ملذهب مبجرد هذ� كما لو قال: �أنا فقيه �أو نحوي مل ي�رش فقيًها �أو نحوياًّا.

 وقال �الإمام �س���الح �لدين �لعالئي)43(: و�لذي �رشح به �لفقهاء يف م�س���هور كتبهم 
جو�ز �النتقال يف �آحاد �مل�سائل و�لعمل فيها بخالف مذهبه �إذ� مل يكن على وجه �لتتبع 

للرخ�ض. �نتهى. 
قلت: و�ملر�د بخالف مذهبه �مل�سائل �لتي عمل بها ال �لتي �عتقدها بدون عمل؛ لقول 
�لكم���ال: ثم حقيقة �النتقال؛ �أي: عن �ملذهب �إمنا يتحقق يف حكم م�س���األة خا�س���ة قلد 
في���ه وعمل به، و�إال فقول���ه: قلدت �أبا حنيفة رحم���ه �هلل تعالى فيما �أفتى به من �مل�س���ائل 
مث���اًل و�لتزمت �لعمل به على �الإجمال وهو ال يعرف �س���ورها لي�ض حقيقة �لتقليد، بل 
ه���ذ� حقيق���ة تعليق �لتقليد، �أو وعد ب���ه كاأنه �لتزم �أن يعمل بقول �أب���ي حنيفة مبا يقع له 
من �مل�س���ائل �لتي تتعني يف �لوقائع، فاإن �أر�دو�؛ يعني: �مل�س���ايخ �لقائلني من �حلنفية باأن 
�ملنتقل من مذهب �إلى مذهب �آثم ي�ستوجب �لتعزير؛ �إن �أر�دو� هذ� �اللتز�م، فال دليل 

على وجوب �تباع �ملجتهد �ملعني باإلز�مه نف�سه ذلك قواًل �أو نية �رشًعا.    
قلت: وكذلك ال يلزم بالعمل على �ل�س���حيح كما تقدم. �نتهى.  بل �لدليل �قت�س���ى 

�لعم���ل بقول �ملجته���د فيما �إذ� �حت���اج �إليه بقول���ه تعال���ى: ڍ ۀ ۀ ہ    ہ ہ           ہ  
ھڍ  )�الأنبياء:7(، و�ل�س���وؤ�ل �إمنا يتحقق عند طلب حكم �حلادثة �ملعينة حينئذ �إذ� 

)3)(   ال�ش���يخ الإمام العالمة احلافظ الفقيه ذو الفن�ن �ش���الح الدين اأب� �ش���عيد خليل بن كيكلدي ال�ش���افعي. عامل بيت 
املقد�ص. ولد يف ربيع الأول �ش���نة )69. قال الذهبي: حافظ ي�شتح�ش���ر الرجال والعلل. وقال احل�ش���يني: كان اإماًما يف 
الفق���ه والأ�ش����ل والنح���� مفنًنا يف عل�م احلديث وفن�ن���ه عالمة فيه عارًفا بالرجال عالمة يف املت�ن والأ�ش���انيد ومل 
يخلف بعده مثله. �ش���ئل ال�ش���بكي من تخلف بعدك؟ فقال: العالئي. األف يف احلديث وغريه م�ش���نفات منها ال��ش���ي 
املعل���م فيم���ن روى ع���ن اأبي���ه عن جده ع���ن النبي �ش���لى اهلل عليه و�ش���لم، والأربعني يف اأعم���ال املتقني  وق���ال العراقي: 
مات حافظ امل�ش���رق واملغرب �ش���الح الدين العالئي يف ثالث املحرم �ش���نة اإحدى و�ش���تني و�ش���بعمائة. طبقات احلفاظ 

.)((2/((
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ثبت عنده قول �ملجتهد وجب عمله به. �نتهى كما نقله �ل�س���يد علي �ل�س���مهودي رحمه 
�هلل تعالى. ثم قال �ل�سمهودي: و�إذ� �أفتاه مفتيان و�ختلفا يخري على �الأظهر. �نتهى.

 وقي���ل: �مللتزم كمن مل يلتزم مبعنى �أنه �إن عم���ل بحكم تقليًد� ملجتهد ال يرجع عنه؛ 
�أي: ع���ن ذل���ك �حلكم ويف غريه؛ �أي: غري ذلك �حلكم � ل���ه تقليد غريه من �ملجتهدين، 

وهذ� �لقول يف �حلقيقة تف�سيل لقوله، وقيل: ال.
 قال �مل�س���نف؛ يعني: �بن �لهمام وهو يعني هذ� �لقول �لغالب على �لظن كناية عن 
كم���ال قوت���ه بحيث جعل �لظن متعلًقا بنف�س���ه فال يتعلق مبا يخالفه، ث���م بنيَّ وجه غلبته 
بقول���ه: لعدم ما يوجبه؛ �أي: ل���زوم �تباع من �لتزم تقليده �رشًع���ا؛ �أي:�إيجابًا �رشعياًّا، 

�إذ ال يج���ب على �ملقلد �إال �تباع �أه���ل �لعلم لقوله تعال���ى: ڍ ۀ ۀ ہ    ہ ہ           ہ  
ھڍ  ولي�ض �لتز�مه من �ملوجبات �رشًعا.

وي�س���تخرج؛ �أي: ي�ستنبط منه؛ �أي: من جو�ز �تباع غري مقِلده �الأول وعدم �لت�سييق 
علي���ه جو�ز �تباعه رخ�ض �ملذهب؛ �أي: �أخذه من �ملذ�هب ما هو �الأهون عليه فيما يقع 
من �مل�سائل وال مينع منه مانع �رشعي �إذ لالإن�سان �أن ي�سلك �مل�سلك �الأخف عليه �إذ� كان 
له؛ �أي: لالإن�سان �إليه؛ �أي: ذلك �مل�سلك �الأخف �سبيل، ثم بنيَّ �ل�سبيل بقوله: باأن مل يكن 
عمل باآخر؛ �أي: بقول �آخر خمالًفا لذلك �الأخف فيه؛ �أي: يف ذلك �ملحل �ملختلف فيه. 

�نتهى عبارة �ل�سيد باد�ساه.
ا؛   وقال �بن �أمري حاج عقب كالم �ملاتن �بن �لهمام يف هذ� �ملحل ما ن�سه: وقال �أي�سً
يعني: �س���يخه �بن �لهمام يف ����رشح �لهد�ية عقب ما قدمناه من بي���ان حقيقة �النتقال: 
و�لغالب �أن مثل هذه؛ يعني: �لت�س���ديد�ت �لتي ذكروها فقالو�: �ملنتقل من مذهب �إلى 
مذهب باجته���اد وبرهان �آثم ي�س���توجب �لتعزير فبال �جتهاد وبره���ان �أولى، والبد �أن 
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ير�د بهذ� �الجته���اد معنى �لتحري وحتكيم �لقلب؛ الأن �لعام���ي لي�ض له �جتهاد، فتلك 
�لت�س���ديد�ت �إلز�مات منهم؛ �أي: �مل�س���ايخ لكف �لنا�ض عن تتب���ع �لرخ�ض، و�إال �أخذ 
�لعامي يف كل م�ساألة بقول جمتهد يكون قوله �أخف عليه، و�أنا ال �أدري ما مينع هذ� من 
�لعقل و�ل�س���مع وكون �الإن�سان يتتبع ما هو �أخف على نف�سه من قول جمتهد م�سوغ له 

ه عليه. �نتهى عبارة �بن �أمري حاج.  �الجتهاد ما علمت من �ل�رشع ذمَّ
قل���ت: لكن تقييد �لكمال يف حتريره �س���لوك �الأخف بعدم �لعمل مبا يخالفه قبله مينع 
�لتقليد يف مثل �حلكم على غري �ملذهب �لذي قلده �أواًل فيعود على ما جنح �إليه �ملحقق 

بالنق�ض؛ الأنه يرجع �إلى جو�ز �لتقليد يف �سيء مل يكن عمل مبا يخالفه.
 وفيه منع وت�س���ديد وخمالفة ملا هو من�س���و�ض عليه يف �ملذهب بخالفه كما �سنذكره 
ا كما هو مقت�س���ى �إطالقه هنا فيما نقله عنه تلميذه فال  عن �ملحقق �بن �لهمام نف�س���ه ن�ساًّ
يتجه �ملنع �إال يف خ�س���و�ض عني ما فعله؛ الأنه ال ميلك �إبطاله باإم�س���ائه كما لو ق�سى به، 

وال يتجه �ملنع يف خ�سو�ض �جلن�ض.
 وهو �لذي يقت�سيه ن�ض قوله: "وكان �سلى �هلل عليه و�سلم يحب ما خفف عليهم")44( 
�إذ ال ينا�س���به �لتقييد بعدم �لعمل مبا قلد فيه؛ الأنه لي�ض فيه حينئذ تخفيف؛ الأن �لتخفيف 
ا مع �لعذر، ولي�ض  يف �لعمل مبا ينايف �لعمل �ل�سابق من جن�سه مقلًد� الإمام �آخر خ�سو�سً
فيه تعلق مبا م�سى كما بيناه. �نتهى. ثم قال �ل�سارح "وكان �سلى �هلل عليه و�سلم يحب 
ما خفف عليهم" . يف �سحيح �لبخاري عن عائ�سة ر�سي �هلل عنها بلفظ: "عنهم". ويف 
رو�ية بلفظ "ما يخفف عنهم")45(. �أي: �أمته، وذكرو� عدة �أحاديث �س���حيحة د�لة على 
)))(  بهذا اللفظ رواه اأحمد )9)/83 رقم 22927( عن عائ�ش���ة ر�ش���ي اهلل عنها: "اأن  نبي اهلل �ش���لى اهلل عليه و�ش���لم   كان 
ي���رتك العم���ل وه���� يح���ب اأن يعمله كراهية اأن ي�ش���ن النا����ص به ، فيفر�ص عليه���م ، فكان يحب ما يخف���ف عليهم من 

والطرباين يف الأو�شط )57/8)/ )390(، واحلديث اأ�شله يف ال�شحيح . الفرائ�ص". 
)5)(  رواه البخاري )555(.
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هذ� �ملعنى.
 قلت: وذلك لقوله تعالى: ڍ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ڍ  )�لبقرة:185(.

 وروى �ل�سيخان وغريهما حديث: "�إمنا بعثتم مي�رشين ومل تبعثو� مع�رشين" )46(. 
  والأحمد ب�سند �سحيح: "خري دينكم �أي�رشه")47(، وروى �ل�سيخ ن�رش �ملقد�سي)48( يف 

كتاب �حلجة مرفوًعا: "�ختالف �أمتي رحمة")49(. ونقله �بن �الأثري)50( يف مقدمة جامعه 
من قول مالك.

 ويف �ملدخل للبيهقي )51( عن �لقا�سم بن حممد  �أنه قال: "�ختالف �أمة حممد �سلى �هلل 
عليه و�س���لم رحمة")52( ويرتجح ما قاله بع�سهم على حمله على �الختالف يف �الأحكام 

مبا يف م�سند �لفردو�ض عن �بن عبا�ض مرفوًعا: "�ختالف �أ�سحابي لكم رحمة")53(.
الأن يف �ملدخل للبيهقي عن عمر بن عبد �لعزيز قال: "ما ي�رشين �أن �أ�سحاب حممد 

)6)(  اأخرجه البخاري )3)2، 5663( باأمت مما هنا، وروى م�شلم )29)( احلديث كما يف البخاري، ومل يذكر م��شع ال�شاهد 
الذي نحن ب�شدده.

)7)(  اأخرجه اأحمد )9/22))رقم )537)( عن اأبي قتادة عن الأعرابي الذي �ش���مع من النبي �ش���لى اهلل عليه و�ش���لم ق�له 
هذا، و)38/)5)رقم 8208)(، )))/307رقم 58)9)(.

)8)(  ه� ن�ش���ر بن اإبراهيم بن ن�ش���ر بن داود املقد�ش���ي النابل�ش���ي  ال�ش���افعي، اأب� الفتح من م�ش���نفاته التهذيب والتقريب  
ت�يف عام 90). �شذرات الذهب )396/5ه� ، والأعالم )20/8(.

)9)(  انظ���ر كن���ز العم���ال ) 0)/36)رقم 28686( وقال املتقي الهندي: اأورده ن�ش���ر املقد�ش���ي يف احلجة والبيهقي يف ر�ش���الة 
الأ�ش���عرية بغ���ري �ش���ند، واأورده احلليم���ي والقا�ش���ي ح�ش���ني واإم���ام احلرم���ني وغريه���م، ولعل���ه خرج ب���ه يف بع�ص كتب 
احلف���اظ الت���ي مل ت�ش���ل اإلين���ا. وق���ال املناوي يف الفي����ص ))/209(: مل اأقف له على �ش���ند �ش���حيح،  وق���ال الألباين يف 

�شحيح و�شعيف اجلامع ))/265رقم 3)2)(: م��ش�ع. انظر حديث رقم )230( يف �شعيف اجلامع.
)50(  ه� املبارك بن حممد بن عبد الكرمي ال�ش���افعي، جمد الدين اأب� ال�ش���عادات، �ش���نف النهاية يف غريب احلديث وغري 

ذلك من امل�شنفات ، ت�يف عام 606ه� .�شذرات الذهب )2/7)(، و الأعالم )272/5(.
))5(  ه� اأحمد بن احل�ش���ني بن علي، اأب� بكر: من اأئمة احلديث. وقال الذهبي: ل� �ش���اء البيهقي اأن يعمل لنف�ش���ه مذهباً 
يجته���د في���ه ل���كان ق���ادًرا على ذلك ل�ش���عة عل�مه ومعرفت���ه بالختالف.�ش���نف زهاء األ���ف جزء، منها ال�ش���ن الكربى 

وال�شغرى ، ت�يف عام 58)ه�. انظر طبقات ال�شافعية ))/)3(، والأعالم ))/6))(.
)52(  انظر في�ص القدير ))/)27(.

)53(  الفردو�ص مباأث�ر اخلطاب ))/6)رقم 97)6( .
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�س���لى �هلل عليه و�س���لم مل يختلفو�؛ الأنهم لو مل يختلفو� مل تكن رخ�سة")54(.و�أخرج 
�لبيهقي يف حديث البن عبا�ض ر�س���ي �هلل عنهما قال فيه: "�إن �أ�س���حابي مبنزلة �لنجوم 

و"�ختالف �أ�سحابي لكم رحمة")55(. فاأميا �أخذمت به �هتديتم". 
قلت: و�ختالف �ل�س���حابة هو من�س���اأ �ختالف �الأمة.  وملا �أر�د هارون �لر�س���يد حمل 
�لنا����ض عل���ى موطاأ �الإمام مال���ك كما حمل عثم���ان �لنا�ض على �لقر�آن، ق���ال له مالك: 
لي�ض �إلى ذلك �س���بيل؛ الأن �أ�سحاب ر�سول �هلل �س���لى �هلل عليه و�سلم �فرتقو� بعده يف 
�الأم�س���ار فحدثو� فعند �أهل كل م�رشعلم، وقد قال �س���لى �هلل عليه و�سلم: "�ختالف 

�أمتي رحمة")56(. 
وهذ� كال�رشيح يف �أن �ملر�د �الختالف يف �الأحكام. قاله �ل�س���يد علي �ل�س���مهودي 

رحمه �هلل.
 وقال �لكمال يف فت���ح �لقدير من باب �العتكاف: �إن �هلل يحب �الأناة و�لرفق يف كل 
�سيء حتى طلبه �إلى �مل�سي �إلى �ل�سالة، و�إن كان ذلك يفوت بع�سها معه باجلماعة وكره 
���اًل لها كلها باجلماعة، حت�س���ياًل لف�سيلة �خل�سوع �إذ  �الإ�رش�ع ونهى عنه، و�إن كان حم�سِّ

هو يذهب بال�رشعة. �نتهى. 
 قلت: وهو معنى حديث.  

))5(  انظ���ر في����ص القدي���ر ))/)27( وق���ال �ش���احب الفي�ص قبل اإيراده الأث���ر: واأخرج البيهقي يف املدخل عن القا�ش���م بن 
حممد اأو عمر بن عبد العزيز.

)55(  اأخرجه اخلطيب يف الكفاية يف علم الرواية )8)( ومن قبله اأب� العبا�ص الأ�شم يف الثاين من حديثه رقم )2))( من 
ن�شخة ال�شيخ الألباين، وعنه البيهقي يف املدخل رقم )52)(، والديلمي ))/75(، وابن ع�شاكر )5/7)3/ 2( من طريق 
ا؛ �ش���ليمان بن اأبي  �ش���ليمان  عن ج�يرب عن ال�ش���حاك عن ابن عبا�ص مرف�ًعا. قال الألباين: وهذا اإ�ش���ناد �ش���عيف جدًّ
كرمية. قال ابن اأبي حامت عن اأبيه: �شعيف احلديث. وج�يرب ه� ابن �شعيد الأزدي مرتوك . وال�شحاك مل يلق ابن 

عبا�ص. انظر ال�شعيفة لالألباين ))/36)رقم 59(.
)56(  انظر في�ص القدير ))/)27(، واإحياء عل�م الدين ))/29(.
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ويف �جلامع �ل�س���غري لل�س���يوطي)57( عن عمرمرفوًعا "�أف�س���ل �أمت���ي �لذين يعملون 
بالرخ�ض")58( �نتهى.

 ثم قال �ل�س���يد باد�ساه �س���ارح �لتحرير: وما نقل عن �بن عبد �لرب)59( من �أنه ال يجوز 
للعامي تتبع �لرخ�ض �إجماًعا فال ن�سلم �سحة �لنقل عنه ولو �سلم فال ن�سلم �سحة دعوى 

�الإجماع كيف ويف تف�سيق �ملتتبع للرخ�ض رو�يتان عن �أحمد؟! 
وحمل �لقا�سي �أبو يعلى)60( �لرو�ية �ملف�سقة على غري متاأول وال مقلد. 

وقي���ده � �أي: جو�ز تقليد غري مقلده � متاأخر وهو �لعالمة �لقر�يف باأن ال يرتتب عليه؛ 
�أي: تقلي���د �لغري ما مينعانه باإيقاع �لفعل على وجه يحكم ببطالنه �ملجتهد�ن مًعا ملخالفته 
�الأول فيم���ا قلد فيه غريه، و�لثاين يف �س���يء مما يتوقف عليه �س���حة ذلك �لعمل عنده، 
فاملو�سول عبارة عن �إيقاع �لفعل على �لوجه �ملذكور، و�ل�سمري �ملفعول للمو�سول، ثم 
�أ�سار �إلى ت�سوير هذ� �لتلفيق بقوله: فمن قلد �ل�سافعي يف عدم فر�سية �لدلك لالأع�ساء 
�ملغ�س���ولة يف �لو�سوء و�لغ�س���ل، وقلد مالًكا يف عدم نق�ض �للم�ض بال �سهوة للو�سوء 
و�س���لى �إن كان �لو�سوء بذلك �سحت �سالته عند مالك، و�إال �أي: و�إن مل يكن كذلك 
� بطلت عندهما؛ �أي: مالك و�ل�س���افعي، وال يخفى �أنه كان مقت�س���ى �ل�سياق �أن يذكر: 
)57(  عب���د الرحم���ن ب���ن اأبي بكر بن حممد اخل�ش���ريي ال�ش���ي�طي ال�ش���افعي، �ش���احب الت�ش���انيف الكث���رية. منها تدريب 

الراوي وتف�شري اجلاللني. ت�يف ))9. �شذرات الذهب )0)/75(.
ا. وانظر حديث رقم )))0)(  )58(  انظر �شحيح و�شعيف اجلامع ال�شغري )6/7)) رقم 2969(، وقال الألباين: �شعيف جدًّ

يف �شعيف اجلامع.
)59(  الإم���ام اأب���� عم���ر النمري القرطبي العلم احلافظ. حمدث قرطبة. قال طاهر من مف�ز: �ش���معته يق�ل: ولدت ي�م 
اجلمعة والإمام يخطب خلم�ص بقني من ربيع الآخر �ش���نة 368ه� قيل: مل يكن بالأندل�ص مثل اأبي عمر بن عبد الرب 

ا ال�شتيعاب.     يف احلديث، ت�يف عام 63)ه� ، له  التمهيد وال�شتذكار، وه� اخت�شار التمهيد وله اأي�شً
)60(  الإم���ام العالم���ة، �ش���يخ احلنابل���ة، القا�ش���ي اأب���� يعلى، حممد بن احل�ش���ني بن حممد ب���ن خلف بن اأحم���د البغدادي، 
احلنبلي، ابن الفراء، �ش���احب التعليقة الكربى، والت�ش���انيف املفيدة يف  املذهب.ولد يف اأول �ش���نة ثمانني وثالثمائة. 
األف كتاب  اأحكام القراآن ، و  م�شائل الإميان ، واملعتمد ، وخمت�شره، و املقتب�ص ، وعي�ن امل�شائل ، والرد على الكرامية، 
وال���رد عل���ى ال�ش���املية واملج�ش���مة ، وال���رد على اجلهمي���ة ، والعدة  يف  اأ�ش����ل الفقه،  وكت���اب  الط���ب، وكان متعفًفا، نزه 

النف�ص، كبري القدر، ثخني ال�رع. ت�يف �شنة ثمان وخم�شني واأربعمائة.�شري اأعالم النبالء )8)/98(.
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بطلت عندهما من غري ذكر ال�رط واجلزاء؛ لأنه قد علم من التقليدين اأن املقلد املذكور 
ترك �لدلك ومل�ض بال �سهوة ومل يعد �لو�سوء، لكنه �أر�د �أن ي�سري �إلى �أن مقلد �ل�سافعي 
يف عدم فر�س���ية �لدلك لو وقع منه �لدلك مع عدم �عتقاد فر�س���يته ت�س���ح �سالته عند 
مالك، ف���اإن قلت: على هذ� كان ينبغي �أن يذكر �رشطي���ة �أخرى يف تقليد مالك. قلت: 
�كتفى بذلك؛ الأنه يعلم باملقاي�س���ة و�عرت�ض عليه باأن بطالن �ل�س���ورة �ملذكورة عندهما 
غري م�س���لَّم، فاإن مالًكا مثاًل مل يقل: �إن من قلد �ل�س���افعي يف عدم �ل�س���د�ق �إن نكاحه 

باطل. ومل يقل �ل�سافعي: �إن من قلد مالًكا يف عدم �ل�سهود �إن نكاحه باطل. �نتهى. 
و�أورد عليه �أن عدم قولهما بالبطالن يف حق من قلد �أحدهما ور�عى مذهبه يف جميع 
ما يتوقف عليه �سحة �لعمل وما نحن فيه من قلدهما وخالف كالاًّ منهما يف �سيء وعدم 
�لقول بالبطالن يف ذلك ال ي�س���تلزم عدم �لقول به يف هذ�، وقد يجاب عنه باأن �لفارق 
بينهم���ا لي����س اإل اأن كل واحد من املجتهدين ل يجد يف �س���ورة التلفيق جميع ما �رط 
يف �س���حتها بل يجد بع�سها دون بع�ض، وهذ� �لفارق ال ي�سلم �أن يكون موجًبا للحكم 
بالبطلن، وكيف ي�سلم واملخالفة يف بع�س ال�روط اأهون من املخالفة يف اجلميع فيلزم 
�حلكم بال�سحة يف �الأهون بالطريق �الأولى، ومن يدعي وجود فارق �آخر �أو وجود دليل 
�آخر على بطالن �س���ورة �لتلفيق على خالف �ل�سورة �الأولى فعليه بالربهان، فاإن قلت: 
ال ن�سلم كون �ملخالفة يف �لبع�ض �أهون من �ملخالفة يف �لكل؛ الأن �ملخالف يف �لكل تبع 

جمتهًد� و�حًد� يف جميع ما يتوقف عليه �سحة �لعمل وهاهنا مل يتبع و�حًد�. 
قلت: هذ� �إمنا يتم لك �إذ� كان معك دليل من ن�ض �أو �إجماع �أو قيا�ض قوي يدل على 
اأن العمل اإذا كان ل���ه �روط يجب على املقلد اتباع جمتهد واحد يف جميع ما يتوقف 
عليه ذلك فاأت به �إن كنت من �ل�س���ادقني، و�هلل �أعلم. �نتهى كالم �ل�سيد باد�ساه رحمه 
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�هلل. و�أقول: ال يخفى �أن �ل�س���يد رحمه �هلل يدعي �س���حة �لتلفيق وغريه ينفيه و�لنايف ال 
يحت���اج لدليل؛ الأنه يه���دم دليل �ملدعي حتى يقيم �لربهان �جلل���ي، والبد من وجوده، 
فاملطل���وب �إثبات دليل جلو�ز �لتلفيق ومل جنده يف كالم �ل�س���يد، ووجدنا يف كالم �بن 
�لهم���ام �أنه يتخرج من جو�ز �تب���اع �ملقلد غري من قلده �أواًل ومن عدم �لت�س���ييق عليه 

جو�ز �تباعه رخ�ض �ملذ�هب من غري مانع �رشعي �نتهى.
 فنقول: �إن تلك �لرخ�ض جزيئيات �مل�سائل ال �أجز�وؤها كم�ساألة 

�ملز�رعة و�مل�ساقاة، قال �الإمام �الأعظم)61( بعدم جو�زها، وقال �ساحباه)62( باجلو�ز.
 وفرع �الإمام �الأعظم �سور �ل�سحة ب�رشوطها على قول �ساحبيه وبنيَّ �ل�سور �لتي ال 

ت�سح لفقد �رشطها وذ�ك لعلمه �حتياج �لنا�ض �إلى �الأخذ بقولهما.
ا، وما حكم ببطلن ال�سور التي فقدت فيها   فلو جاز التلفيق ما ا�سرتط لل�سحة �روطاً
ال�روط؛ ولذا ن�سَّ اأئمتنا على اأن من �رط �س���حة القتداء باملخالف اأن ل ي�ساهد منه 
ما مينع �س���حة �القتد�ء به عندنا، كما لو �سال منه دم بعد �لو�سوء �أو كان عليه مني كثري 
ومل يتو�س���اأ بعد ذلك ومل يغ�سل �ملني فلو جاز �لتلفيق ما ��سرتطو� ذلك، فاإذن �لرخ�ض 
�لتي تتبع من �ملذ�هب ك�سحة �لبيع بالتعاطي و�لنكاح بال ويل و�لنكاح ب�سهادة �مر�أتني 
ورجال ف�س���اق، و�س���حة �ل�س���الة مع مل�ض �ملر�أة و�لذكر مع وجود ما يبتني عليه ذلك، 
وكتقليد �الإمام �ل�س���افعي رحمه �هلل يف �أن �لكنايات رو�جع، ويف �س���حة �لتو�س���ي مبا 
فيه جن�ض وقد بلغ قلتني ومل يظهر فيه �أثره، و�سحة �ل�سالة بعد خروج دم ويف ثوب به 
كث���ري مني، وكتقليد �الإمام مالك رحمه �هلل يف �أن �ملاء و�إن قل ال ينج�ض �إال بالتغريُّ ويف 
طهارة �الأرو�ث ولعاب �لكالب وباقي �مل�س���ائل �ملجتهد فيها، فاإذ� مل يكن نكاح �حلنفي 

))6(  اأب� حنيفة النعمان رحمه اهلل تعالى.
)62(  حممد بن احل�شن ال�شيباين واأب� ي��شف القا�شي رحمهما اهلل تعالى.
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�س���حيًحا على ما ير�ه �الإمام �ل�س���افعي ال يقول بجو�ز مر�جعته مل���ن �أبانها بكناية لفقد 
�لنكاح من �أ�سله على �أ�سله.

 ولذ� قال �أئمة �حلنفية: �إن هذ� �لزوج لو طلقها ثالًثا له �أن ي�ستحكم �ل�سافعي يف �إبطاله 
ذلك �لنكاح و�إلغاء �لطالق �حلا�س���ل فيه، و�إمنا �حتيج للحكم؛ الأن �ملقلد يف �س���يء ال 
ميلك �إبطاله بعينه؛ الأن �إم�ساء �الجتهاد ال ينق�ض باجتهاد �آخر بخالف حكم �حلاكم، فاإن 
�ملق�س���ي عليه بخالف ما كان ير�ه له �الأخذ باحلكم وترك ر�أيه كما �سنذكره، فاجلزئيات 
م�رشوط���ة ب�رشوطها عند �لقائل بها تنتفي بانتفائها وتوجد بوجودها، فال جند �س���يًئا حالة 
�لتلفيق؛ ولذ� قال �لعالمة �ملحقق �ل�س���يخ قا�سم)63(  يف ديباجة ت�سحيح �لقدوري)64( ما 
ن�س���ه: ال ي�س���ح �لتقليد يف �س���يء مركب باجتهادين خمتلفني باالإجماع كما �إذ� تو�ساأ 
وم�س���ح بع�ض �لر�أ�ض ثم �س���لى بنجا�س���ة �لكلب. ق���ال يف كتاب توفي���ق �حلكام على 
غو�م����ض �الأحكام بطلت باالإجماع، وقال فيه: و�حلكم �مللفق باطل باإجماع �مل�س���لمني، 
فلو �أثبت �خلط مالكي فحكم �ل�س���افعي مل ينفذ وذك���ر مثاًل �آخر وقال: وكثري من جهلة 
�لق�س���اة يفعلون �حلكم �مللفق. �نتهى ما قاله �لعالمة قا�س���م تلمي���ذ خامتة �ملحققني �بن 
�لهمام وحيث علمت �الإجماع على �أنه ال يجوز �لتلفيق ال يف �لتقليد و�لعمل وال �حلكم 
به فال تلتفت �إلى ما فهمه �س���احب �أنفع �لو�سائل �لطر�سو�س���ي)65( من ن�سبة)66( �لتلفيق 

)63(  زي���ن الدي���ن ب���ن قا�ش���م بن قطل�بغا اجلمايل امل�ش���ري احلنفي، له ت���اج الرتاجم يف تراجم احلنفية، و�ش���رح فرائ�ص 
اجلمع. ت�يف عام 879. انظر ك�شف الظن�ن )830/5(.

))6(  اأحمد بن حممد بن اأحمد بن جعفر بن حمدان، الإمام امل�شه�ر اأب� احل�شني بن اأبي بكر، الفقيه، البغدادي املعروف 
بالق���دوري . م�ل���ده �ش���نة 362 ه���� ، �ش���رح   خمت�ش���ر الكرخ���ي والتجريد ، ول���ه  التقريب  يف جملد، وم���ات القدوري يف 
ي�م الأحد، اخلام�ص ع�ش���ر من �ش���هر رجب، �ش���نة ثمان وع�ش���رين واأربعمائة، ودفن من ي�مه يف داره بدرب اأبي خلف. 

الطبقات ال�شنية يف تراجم احلنفية ))/28) (.
)65(  اإبراهي���م ب���ن اأحم���د الطر�ش��ش���ي احلنفي ، جنم الدين ، له الف�ائد املنظ�مة وذخرية الناظر يف الأ�ش���باه والنظائر ، 

ت�يف �شنة 758ه� . انظر ترجمته يف ك�شف الظن�ن حلاجي خليفة )6/5)(.
)66(  يف الأ�شل: ن�شبته.
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حلاكم �س���در منه �حلكم ب�س���حة وقف م�س���تمل على �سحة �س���در من حمجور فحكم 
ب�س���حته وهو قا�سي �لق�ساة ح�سام �لدين �لر�زي)67( يف �س���نة �إحدى وثمانني و�ستمائة 
ونفذه حنبلي. حيث قال �لطر�سو�س���ي �إن �حلكم �ملذكور يف �لتحقيق حكم مركب من 
مذهبني:  مذهب �أبي حنيفة؛ الأنه ال يرى �حلجر بال�س���فه.ومذهب �أبي يو�سف)68(، فاإن 
�لوقف �س���حيح عنده، و�حلكم بنفاذ ت�رشف �ملحجور غري �س���حيح. وعند �أبي حنيفة 
عك�س���ه، ثم قال: قلت: هذ� م�سكل، لكن ر�أيت يف منية �ملفتي مثل هذه �لو�قعة �ملركبة 
من مذهبني وقد ن�ض فيها على �جلو�ز، و�سورة ما ذكره قال: لو ق�سى �لقا�سي ب�سهادة 
�لف�ساق على غائب �أو ب�سهادة رجل و�مر�أتني يف �لنكاح على غائب فاإنه ينفذ، و�إن كان 
من يجوز �لق�ساء على �لغائب يقول: لي�ض للف�ساق �سهادة، وال للن�ساء يف باب �لنكاح 
�س���هادة هذه عبارة �ملنية فقد جعل �حلكم و�إن كان مركًبا من مذهبني جائًز�؛ فكذ� نقول 
يف هذه �مل�ساألة؛ الأنه حكم ب�سحة �لوقف و�إن كان حمجوًر� عليه لل�سفه، ومن قال: �إن 
ت�رشف �ملحجور نافذ ال يقول ب�سحة �لوقف، ومن يقول: �إن �لوقف �سحيح يقول: �إن 
ت�رشفه بعد �حلجر غري نافذ ف�س���ارت هذه �مل�ساألة كم�ساألة �ملنية فاندفع �الإ�سكال. �نتهى 

عبارة �لطر�سو�سي. 
ووج���ه رد ما فهمه �أن �حلاكم مل ين�ض على �أن���ه لفق حكمه، ولي�ض يف �ملنية ذلك ومل 
يتمح����ض �لتلفيق طريًقا للحكم ليحم���ل عليه، فاإن معنى قول �ملنية: و�إن كان من يجوز 
�لق�س���اء عل���ى �لغائب... �إلخ؛ �أي: من غري خالف فيه عن���ده.  وعندنا فيه �ختالف �أو 

)67(  ه� احل�شن بن اأحمد بن احل�شن ، قا�شي الق�شاة ، ح�شام الدين الرازي ، ويل الق�شاء مب�شر ، وت�يف عام 699ه� انظر 
ترجمته يف الف�ائد البهية )60( .

)68(  يعق�ب بن اإبراهيم بن حبيب الأن�شاري الك�يف البغدادي، اأب� ي��شف: �شاحب الإمام اأبي حنيفة، وتلميذه، واأول من 
ن�ش���ر مذهب���ه.كان فقيًه���ا عالمة، من حفاظ احلديث  ولد بالك�فة عام 3)). ل���زم اأبا حنيفة، ت�يف  عام 82). الطبقات 

الكربى لبن �شعد )330/7(.  
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نق���ول: يجوز مبعن���ى يحل فاإنه ال يلزم م���ن �لنفاذ �حلل؛ فاإن �حلكم عل���ى �لغائب نافذ 
عند �س���م�ض �الأئمة )69( وغريه كما ذكره �لعمادي )70(، و�س���هادة �لفا�سق ي�سح �حلكم بها 
و�إن مل يحل، و�لقا�س���ي �لر�زي ال يقدم على حك���م �إال وله فيه نوع �جتهاد �إذ ال يخلو 
ذل���ك �لع�رشعن مثله، فنقول باأنه عمل فيها مبذهب �لغري و�أما �إن مل يتبع �س���م�ض �الأئمة 
وه���و نافذ من �ملتعمد، و�إن كان �لفتوى �الآن على عدمه حلمله �الآن على غري �ل�س���الح 
وال)71( نحتاج �إلى هذ�، فاإن �الإمام ال يبقي �سحة �لوقف وجو�زه، بل لزومه �إال باإحدى 
ثالث معلومة يف حملها، فقد حكم �لر�زي مبذهبه فال تلفيق، بل ال يجوز ن�سبة �لتلفيق 
للحاكم �ملذكور؛ الأنه خرق لالإجماع، وحا�س���ا �أن يوجد من مثل هذ� �لقا�سي ذلك وله 

منه مندوحة، و�هلل �أعلم. 
و�إن �أورد وقف �مل�ساع فيما ذكر فقول �أبي يو�سف قد يكون رو�ية عن �الإمام بجو�زه.

 و�إن �نتفى كونه رو�ية عنه فقد حكم مبذهب �أبي يو�سف يف �مل�ساع ومل مينعه �حلجر 
لعدم توفر �رشوطه �ملانعة فال تلفيق وباهلل �لتوفيق. ولرنجع �إلى �لكالم مع �ل�سيد باد�ساه 
فنقول: �إنه مع �لتلفيق ال جند �سيًئا لنحكم عليه بال�سحة �أو �لف�ساد و�دعاء �أهونية �لتقليد 
يف �لبع�ض من �لكل ي�ستلزم وجود مو�سوف ليقال بو�سفه باالأهونية وال وجود ل�سيء 
حال���ة �لتلفيق فانتف���ى �دعاء �الأهونية فال نحت���اج الإقامة دليل من ن����ض وال �إجماع وال 
قيا����ض. على �أنَّا وجدناه يف كالم �ملجتهد مع �الإجماع عل���ى منع �لتلفيق كما قدمناه، 

فلزم ح�سول �روط من قلده كما قال به العلمة القرايف، واهلل اأعلم. انتهى. 

)69(  حممد بن اأحمد بن اأبي �سهل ال�سرخ�سي احلنفي ، اأبو بكر ، له اأ�سول ال�سرخ�سي ، واملب�سوط ، وتويف عام 82)ه� انظر 
ترجمته يف  الف�ائد البهية )58)(، ومعجم امل�ؤلفني )267/8(.

)70(  حممد بن عبد ال�ش���تار  الكردي، �ش���م�ص الأئمة ،  اأب� ال�جد ، من م�ش���نفاته �ش���رح خمت�ش���ر الأخ�ش���يكثي، ت�يف �ش���نة 
2)6ه�. الف�ائد البهية )76)(.

))7(  يف الأ�شل: اأو ل.
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ثم قال �ل�سيد: ورجح �الإمام �لعالئي �لقول باالنتقال؛ يعني: عن عني ما فعله فينق�سه 
يف �سورتني؛ اإحداهما: اإذا كان مذهب غري اإمامه اأحوط كما اإذا حلف بالطلق الثلث 
عل���ى فعل �س���يء ثم فعله نا�س���ًيا �أو جاه���اًل وكان مذهب �إمامه عدم �حلن���ث فاأقام مع 
زوجته عاماًل به ثم حترج)72( منه لقول من يرى فيه وقوع �حلنث فاإنه ي�س���تحب له �الأخذ 
بالأح���وط والتزام احلنث، والثاني���ة: اإذا راأى للقول املخالف ملذه���ب اإمامه دليلاً  قويًّا 
ر�جًح���ا �إذ �ملكلف ماأمور باتباع نبيه �س���لى �هلل عليه و�س���لم، وه���ذ� مو�فق ملا روي عن 
�الإمام �أحمد و�لقدوري، وعليه م�سى طائفة من �لعلماء منهم �بن �ل�سالح و�بن حمد�ن 
وهو �الأذرعي)73(. �نتهى عبارة �ل�س���يد باد�س���اه خمت�رًش� عبارة �بن �أمري حاج، لكن مع 
زي���ادة ذلك �لبحث �لذي علمت م���ا فيه من �أمر �لتلفيق، وقال �بن �أمري حاج ما ن�س���ه: 
وقال �لروي���اين)74(: يجوز تقليد املذاهب والنتقال اإليه���ا بثلثة �روط: -اأن ل يجمع 
بينها على �سورة تخالف �الإجماع كمن تزوج بغري �سد�ق وال ويل وال �سهود، فاإن هذه 

�ل�سورة مل يقل بها �أحد. �نتهى. 
قلت: وهذ� موؤيد بل ن�ض ملا ذكرناه من دفع جو�ز �لتلفيق؛ الأن �ل�سيء ينتفي بانتفاء 

ركنه �أو فقد �رشطه. �نتهى. 
ثم قال �لروياين: و�أن يعتقد فيمن قلده �لف�سل بو�سول �أخباره �إليه.

ياًّا يف عماية(.  - وال يقلد )�أُمِّ
 - و�أن ال يتبع رخ�ض �ملذ�هب.

)72(  يف الأ�شل: تخرج.
)73(  اأحمد بن حمدان بن �ش���بيب احلنبلي اأب� عبد اهلل من م�ش���نفاته �ش���فة املفتي وامل�ش���تفتي، ت�يف �ش���نة 695ه�. �ش���ذرات 

الذهب )28/5)(.
))7(  حممد بن اإ�شحاق بن عيا�ص املالكي، ت�يف �شنة 8)6ه�. �شري اأعالم النبالء )75/22)(.
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 وتعقب �لقر�يف هذ� باأنه  �أر�د بالرخ�ض ما ينق�ض فيه ق�س���اء �لقا�س���ي وهو �أربعة: ما 
خالف �الإجماع �أو �لقو�عد �أو �لن�ض �أو �لقيا�ض �جللي؛ فهو ح�سن متعني؛ فاإن ما ال نقره 
ه قبل ذلك، و�إن �أر�د �لرخ�ض: ما فيه �س���هولة  م���ع تاأكده بحكم �حلاكم فاأولى �أن ال نقرُّ
على �ملكلف كيفما كان يلزم���ه �أن يكون من قلد �الإمام مالًكا يف �ملياه و�الأرو�ث وترك 
�الألفاظ يف �لعقود خمالًفا لتق���وى �هلل، ولي�ض كذلك وتعقب �الأول باأن �جلمع �ملذكور 
لي�ض ب�س���ائر، فاإن مالًكا مثاًل مل يقل:�إن من قلد �الإمام �ل�س���افعي يف عدم �ل�س���د�ق �أن 
نكاحه باطل و�إال لزم �أن تكون �أنكحة)75( �ل�سافعية عنده باطلة، ومل يقل �سافعي: �إن من 
قلد �الإمام مالًكا يف عدم �ل�س���هود �أن نكاحه باطل و�إال لزم �أن تكون �أنكحة �ملالكية بال 

�سهود عنده باطلة. 
قل���ت: لكن يف ه���ذ� �لتوجيه نظر غري خاٍف، ومن �ملعلوم �أنه���ا ال تكون �أنكحة عند 

�لقائل بها �إال ب�رشوطها و�إال فلي�ست �أنكحة. فانتفى جو�ز �لتلفيق. �نتهى.
 وو�فق �بن دقيق �لعيد)76( الروياين على ا�سرتاط اأن ل يجتمع يف �سورة يقع الإجماع 
على بطالنها  واأبدل ال�رط الثالث باأن ل يكون ما قلد فيه مما ينق�س فيه احلكم لو وقع. 
واقت�ر ال�سيخ عز الدين  بن عبد ال�سلم على ا�سرتاط هذا، وقال: واإن كان املاأخذان 

متقاربني جاز.
 وال�رط الثاين: ان�راح ال�سدر للتقليد املذكور وعدم اعتقاده لكونه متلعباًا بالدين 

مت�ساهاًل فيه.

)75(  يف الأ�شل: اأنكحية. واملثبت من التقرير والتحبري )299/6(.
)76(  حممد بن علي بن وهب الق�شريي، �شيخ الإ�شالم تقي الدين اأب� الفتح   امل�شري ابن دقيق العيد، ولد يف �شعبان �شنة 
625 تفق���ه عل���ى وال���ده بق��ص . كان يق�ل: ما تكلم���ت بكلمة ول فعلت فعاًل اإل واأعددت له ج�اًبا بني يدي اهلل تعالى، 

من م�شنفاته �شرح الإملام ت�يف �شنة 702ه� .طبقات ال�شافعية ))/7))(.
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 ودليل هذا ال�رط قوله �س���لى اهلل عليه و�س���لم: "و�الإثم ما حاك يف �ل�سدر")77( ثم 
قال: يعني: �أن ما حاك يف �سدر �الإن�سان فهو �إثم و�إن �أفتاه غريه �أنه لي�ض باإثم، وهذ� �إمنا 
ح �سدره لالإميان، وكان �ملفتي له يفتي مبجرد ظن �أو ميل  يكون �إذ� كان �س���احبه ممن �رُشِ

�إلى هوى من غري دليل �رشعي.
فاأما م���ا كان مع �ملفتي به دليل �رشعي فالو�جب على �مل�س���تفتي �لرجوع �إليه و�إن مل 
ين�رشح له �س���دره. وهذ� كالرخ�ض �ل�رشعية مثل �لفطر يف �ل�س���فر و�ملر�ض، وقد كان 
�س���لى �هلل عليه و�س���لم �أحيانًا ياأمر �ل�سحابة مبا ال ين�رشح به �س���در بع�سهم كاأمره بنحر 
هديه���م و�لتحلل من عمرة �حلديبية ومقا�س���اته لقري�ض �أن يرجع من عامه وعلى �أن من  

�أتاه منهم يرده �إليهم)78(. 
وباجلملة فما ورد به ن�ض لي�ض ملوؤمن �إال طاعته وتلقيه بان�رش�ح �سدر، و�أما ما لي�ض فيه 
ن�ض من �هلل ور�س���وله �سلى �هلل عليه و�سلم وال عمن يقتدى بقوله من �ل�سحابة و�سلف 
�الأمة. فاإذ� وقع يف نف�ض �ملوؤمن �ملطمئن قلبه باالإميان �ملن�رشح �سدره بنور �ملعرفة و�ليقني 
منه �سيء وحاك)79( يف �س���دره ل�سبهة موجودة ومل يجد من يفتي فيه بالرخ�سة �إال من 
يخرب ع���ن ر�أيه وهو ممن ال يوثق بعلمه وبدينه، بل هو معروف باتباع �لهوى فهنا يرجع 
�ملوؤمن �إلى ما حاك يف �سدره و�إن �أفتاه هوؤالء �ملفتون، وقد ن�ض �الإمام �أحمد على مثل 
هذ�. بقي هل جمرد وقوع جو�ب �ملفتي وحقيقته يف نف�ض �مل�س���تفتي يلزمه �لعمل به؟ 

)77(  اأخرجه م�ش���لم )2)/03)رقم 632)( عن الن�ا�ص بن �ش���معان قال:�ش���األت ر�ش����ل اهلل �ش���لى اهلل عليه و�ش���لم عن الرب 
والإثم فقال: »الرب ح�شن اخللق والإثم ما حاك يف �شدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�ص«.

)78(  انظر احلديث عن احلديبية يف البخاري )2529(، واأحمد ) 66)8)(.
)79(  كتب يف احلا�شية : ن�شخة : و�شك.   
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فذهب �بن �ل�سمعاين)80( �إلى �أن �أولى �الأوجه �أن يلزمه. وتعقبه �بن �ل�سالح)81(  باأنه مل 
يجده لغريه. 

قل���ت: وما ذك���ره �بن �ل�س���معاين يو�فق ما يف ����رشح �لز�ه���دي)82(  على خمت�رش 
�لقدوري، وعن �أحمد �لعيا�س���ي)83(: �لعربة مبا يعتقده �مل�س���تفتي فكل)84( ما �عتقده من 
مذه���ب حل له �الأخذ به ديان���ة ومل يحل له خالفه. �نتهى. وم���ا يف رعاية �حلنابلة: وال 

يكفيه ما مل ت�سكن نف�سه �إليه. 
ا، وقيل: ويعمل  ويف �أ�س���ول �بن مفلح)85(: �الأ�س���هر يلزمه بالتز�مه، وقيل: ويظنه حقاًّ
ا و �إن مل يجد مفتًيا �آخر لزمه كما لو حكم به حاكم. �نتهى؛  به، وقيل: يلزمه �إن ظنه حقاًّ
يعني: وال يتوقف ذلك على �لتز�مه وال �س���كون نف�س���ه �إلى �س���حته كم���ا �رشح به �بن 

)80(  من�ش����ر ب���ن حمم���د بن عبد اجلبار التميمي ال�ش���افعي، اأب� املظفر،من م�ش���نفاته ق�اطع الأدل���ة. ت�يف 89). طبقات 
ال�شافعية )355/5(.

))8(  الإم���ام احلاف���ظ �ش���يخ الإ�ش���الم تق���ي الدي���ن اأب� عمرو عثمان ابن ال�ش���يخ �ش���الح الدي���ن عبد الرحمن ب���ن عثمان بن 
م��شى ال�شهرزوري ال�شافعي.�شاحب كتاب عل�م احلديث و�شرح  م�شلم وغري ذلك. و�شمع من ابن �شكينة وابن طربزد 
وامل�ؤيد الط��شي وخالئق ودر�ص بال�شالحية ببيت املقد�ص ثم قدم دم�شق وويل دار احلديث الأ�شرفية  وكان من اأعالم   
الدين، اأحد ف�ش���الء ع�ش���ره يف التف�ش���ري واحلديث والفقه، متبحًرا يف الأ�ش����ل والفروع ي�ش���رب به املثل �ش���لفيًّا زاهًدا 

ح�شن العتقاد وافر اجلاللة. مات يف خام�ص ع�شر ربيع الآخر �شنة 3)6ه�.طبقات احلفاظ لل�شي�طي ) )/)0)(.
)82(   خمتار بن حمم�د  اأب� الرجاء، جنم الدين، الزاهدي الغزمينى، من اأكابر احلنفية.

        م���ن اأه���ل غزم���ني )بخ����ارزم( رح���ل اإل���ى بغ���داد والروم.م���ن كتب���ه )احل���اوي يف الفت���اوي - خ( و )املجتب���ى - خ( �ش���رح 
ب���ه خمت�ش���ر الق���دوري يف الفق���ه، و )النا�ش���رية( ر�ش���الة �ش���نفها لربك���ة خ���ان يف النب����ة واملعج���زات، و )زاد الأئمة( . 

ينظرمعجم امل�ؤلفني )2)/))2( و الأعالم  للزركلي )93/7)(.
)83(  اأحمد بن العبا�ص بن احل�ش���ني العيا�ش���ي الأن�ش���اري اخلزرجي الفقيه، ال�ش���مرقندي، كان من اأهل العلم واجلهاد . 
اأ�ش���ره الكفرة، فقتل�ه �ش���رًبا يف ديار الرتك، يف اأيام ن�ش���ر بن اأحمد بن اأ�شد بن �شامان الكبري.ومل يكن اأحٌد ي�شاهيه، 
ويقابله يف البالد؛ لعلمه وورعه، وكتابته، وجالدته، و�ش���هامته، اإلى اأن ا�شت�ش���هد، رحمه اهلل. ينظر الطبقات ال�ش���نية 

يف تراجم احلنفية ))/08)(.
))8(  يف الأ�شل: وكل.

)85(  اإبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح، اأب� اإ�ش���حاق، برهان الدين: م�ؤرخ، من ق�ش���اة احلنابلة.م�لده 
ووفات���ه يف دم�ش���ق. . م���ن حما�ش���نه اإخم���اد الف���ن التي كان���ت تقع بني فقه���اء احلنابل���ة وغريهم يف دم�ش���ق. من كتبه 
)املق�شد الأر�شد يف ذكر اأ�شحاب الإمام اأحمد (   و )املبدع ب�شرح املقنع(، و )مرقاة ال��ش�ل اإلى علم الأ�ش�ل( الأعالم 

.) 65/((
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�ل�س���الح وذكر �أنه �لذي تقت�سيه �لقو�عد، و�س���يخنا )�مل�سنف( )86(؛ يعني: �بن �لهمام 
على اأنه ل ي�سرتط ذلك ل فيما اإذا وجد غريه ول فيما اإذا مل يوجد، ثم يف غري ما كتاب 
من �لكتب �ملذهبية؛ �أي: �حلنفية �ملعتربة �أن �مل�س���تفتي �إن �أم�س���ى قول �ملفتي لزمه و�إال 
فال حتى قالو�: �إذ� مل يكن �لرجل فقيًها فا�ستفتى فقيًها فاأفتاه بحالل �أو حر�م ومل يعزم 
على ذلك؛ يعني: مل يعمل به حتى �أفتاه فقيه �آخر بخالفه فاأخذ بقوله و�أم�س���اه مل يجز 
له �أن يرتك ما �أم�س���اه فيه ويرجع �إلى ما �أفتاه به �الأول؛ الأنه ال يجوز له نق�ض ما �أم�س���اه 
جمته���ًد� كان �أو مقلًد�؛ الأن �ملقلد متعبد بالتقليد كم���ا �أن �ملجتهد متعبد باالجتهاد، ثم 
كما مل يجز للمجتهد نق�ض ما �أم�س���اه، فكذ� ال يجوز للمقلد؛ الأن �ت�س���ال �الإم�س���اء 
مبنزلة �ت�سال �لق�ساء مينع �لنق�ض، فكذ� �ت�سال �الإم�ساء. �نتهى عبارة �لعالمة �بن �أمري 

حاج بنوع �خت�سار. 
قل���ت: ومن ذلك ما قال حممد رحم���ه �هلل يف �إمالئه: لو �أن فقيًها ق���ال المر�أته: �أنت 
طالق �لبتة وهو ممن ير�ها ثالًثا ثم ق�سى عليه قا�ض باأنها رجعية و�سعه �ملقام معها، وكذ� 
كل ق�س���اء مما يختلف فيه �لفقهاء من حترمي �أو حتليل �أو عتاق �أو �أخذ مال �أو غريه ينبغي 
للفقيه  )�ملق�سي()87( عليه �الأخذ بق�ساء �لقا�سي ويدع ر�أيه )ويلزم()88(  نف�سه ما �ألزمه 
�لقا�س���ي وياأخذ ما �أعطاه. )قال حممد()89( وكذلك رجل ال علم له �بتلي ببلية ف�س���األ 
عنها �لفقهاء، فاأفتوه فيها بحالل �أو حر�م وق�سى عليه قا�ض من �مل�سلمني بخالف ذلك، 
وهو مما يختلف فيه �لفقهاء، فينبغي له �أن ياأخذ بق�س���اء �لقا�سي ويدع ما �أفتاه �لفقهاء. 
و�إن ق�س���ى له قا�ض بحالل �أو حر�م ثم رجع �إلى قا�ض �آخر فق�س���ى له يف ذلك ب�سيء 

)86(  غري وا�شحة بالأ�شل، واملثبت من كتاب التقرير والتحبري )302/6(.
)87(  قطع بالأ�شل، واملثبت من الإن�شاف يف بيان اأ�شباب الختالف )�ص 59(.
)88(  قطع بالأ�شل، واملثبت من الإن�شاف يف بيان اأ�شباب الختالف )�ص 59(.
)89(  قطع بالأ�شل، واملثبت من الإن�شاف يف بيان اأ�شباب الختالف )�ص 59(.
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بعينه يخالف ق�س���اء �الأول وهو مما يختلف فيه �لفقهاء �أخذ بق�ساء �الأول، و�أبطل ق�ساء 
�لثاين؛ الأن �حلكم �إذ� وقع يف مو�سع �جتهاد مل يجز لقا�ض من �لق�ساة ف�سخه وال يوؤثر 
حكم �لثاين �إال �أن يكون �الأول ال ي�س���وغ فيه �الجتهاد فال يعتد به، قال حممد: ولو �أن 
فقيًه���ا عاملًا قال المر�أته: �أنت طالق �لبتة وهو يرى �أنها ثالث و�أم�س���ى ر�أيه فيها فيما بينه 
وبينها وعزم على �أنها حرمت عليه ثم ر�أى ر�أي عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه يف ذلك 
هو �ل�س���و�ب و�أنها تطليقة و�حدة ميلك �لرجعة �أم�س���ى ر�أي���ه �لذي كان عزم عليه من 
�مر�أته وال يردها زوجة بر�أي حدث منه، وال ي�س���به هذ� ق�س���اء �لقا�سي له بخالف ر�أيه 
�الأول؛ الأن ق�س���اء �لقا�س���ي يهدم �لر�أي و�لر�أي ال يهدم �لر�أي، و�إن كان يرى �أن �لبتة 
رجعي���ة فعزم على �أنها و�حدة ميلك �لرجعة فعزم عل���ى �أنها �مر�أته، ثم ر�أى �أنها ثالث 
تطليقات و�أنها ال حتل له حتى تنكح زوًجا غريه مل حترم وكانت �مر�أته على حالها وهذ� 
على ما قدمناه �أنه �إذ� عزم على �إم�ساء �الجتهاد مل ينف�سخ باجتهاد �آخر، كذ� يف �رشح 

�لكرخي)90( على �لقدوري رحمه �هلل تعالى.
 فنب���ه م���ن ذهب عليه فمنع من قل���د �الإمام �الأعظم يف نق�ض و�س���وئه بخروج �لدم 
مثاًل يف �س���الة وطهارته���ا من تقليده �الإمام مالك يف عدم �لنق�ض به يف �س���الة �أخرى 
وطهارتها مبا يتوهم مما علمته من �لعبار�ت �لتي نقلناها ومبا قال يف جامع �لف�سولني)91(: 
ومل يجز للحنفي �أن ياأخذ بقول مالك و�ل�سافعي فيما خالف مذهبه، وله �أن ياأخذ بقول 

قا�ض حكم عليه بخالف مذهبه. �نتهى. 
الأن �ملن���ع م���ن تقليد �الإمام مالك وغريه من �الأئمة �لثالث���ة �إمنا هو على �أحد �الأقو�ل 

)90(  عمر بن عبد الرحمن بن عمر بن اأحمد، اإمام الدين، اأب� القا�ش���م الكرخي التميمي القزويني ال�ش���افعي: فقيه من 
العلماء، ينعت بقا�ش���ي الق�ش���اة.ولد بتربيز عام 653 قيل: اجنفل اإلى م�ش���ر، فتاأمل يف الطريق، وت�يف بالقاهرة بعد 

اأ�شب�ع. وذلك عام 699.وكان متام ال�شكل، مت�ا�شًعا، مل يتكهل. له  خمت�شر �شعب الإميان  . الأعالم )9/5)(.
))9(  ه� كتاب معترب لبن قا�شي �شماوة،  جمع فيه بني ف�ش�ل العمادي و الأ�شرتو�شني.ينظر ك�شف الظن�ن ))/566(.
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�لثالثة فيمن �لتزم مذهًبا معيًنا �أنه يلزمه فال يقلد غريه يف م�ساألة من �مل�سائل، و�الأ�سح 
�أن���ه ال يلزم���ه كما قدمناه عن �س���ارحي �لتحرير. �أو هو على ما �إذ� بق���ي من �آثار �لعمل 
�ل�س���ابق ما)92(  مينع �لالحق كما قدمن���اه ولي�ض �لعمل مبا يخالف م���ا عمله �إبطال لعمله 
�ل�سابق؛ الأن �ملقلد متعبد بالتقليد كاالجتهاد. و�لالحق ال يبطل �ل�سابق كما يف ق�ساء �أمري 
�ملوؤمنني عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه يف �مل�ساألة �مل�سرتكة �مل�سماة باليميِّة و�حلمارية)93( 
بت�ريك الأخوة الأ�س���قاء مع الأخوة لأم، وكان ق�س���ى ب�س���قوط الأ�سقاء يف حادثة ثم 

�رشَّك بينهم يف هذه فقال: ذ�ك على ما ق�سينا، وهذ� على ما نق�سي. 
وقد قلن���ا: �إن قول �لعالمة �بن �لهمام يف �لتحرير �لذي قدمته: ال يرجع فيما قلد فيه 
�تفاقاً معناه: �لرجوع يف خ�س���و�ض �لعني ال خ�سو�ض �جلن�ض بنق�ض ما فعله مقلًد� يف 
فعله �إماًما ك�سالة ظهر مب�سح ربع �لر�أ�ض لي�ض له �إبطالها باعتقاده بعدم لزوم �إمتام م�سح 
كل �لر�أ�ض كما قد علمته، ال �لرجوع مبعنى منع �ل�سخ�ض من تقليده غري �إمامه يف �سيء 
يفعله خمالًفا ملا �س���در منه ك�س���الة يوم على مذهب �أبي حنيفة و�س���الة يوم �آخر على 
مذهب غريه، و�إن كان �ملر�د بالرجوع �لعمل يف نظري ما م�سى بخالف معتقد من قلده 
كم���ا يرت�ءى من ظاهر منت �لتحرير و�رشحيه، ففي كالمهما خالفه. ومع ذلك قد علمت 
تقييده ب���اأن يبقى �أثر مينع من �لفعل ال مطلًقا، وعلى كل من �الأمرين يثبت �ملدعي وهو 

جو�ز تقليد �الإمام مالك �أو غريه فيما يفعل خمالًفا ملا فعله على مذهب �أبي حنيفة.
 وله���ذ� قال �لكم���ال �ملحقق يف �رشحه على �لهد�ية �مل�س���مى بفت���ح �لقدير من باب 

�لتحكيم يف �لفتاوى �ل�سغرى: �حلكم يف �لطالق �مل�ساف ينفذ لكن ال يفتى به. 
وفيما روي عن �أ�سحابنا ما هو �أو�سع من هذ� وهو �أن �ساحب �حلادثة لو ��ستفتى فقيًها 

)92(  يف الأ�شل: مبا.
)93(  انظر امل�شاألة يف منح اجلليل �شرح خمت�شر خليل ))8/2)2(، وجمم�ع فتاوى ابن تيمية ))/97)(.
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عداًل فاأفتى ببطالن �ليمني �مل�س���افة و�سعه �تباع فتو�ه و�إم�ساك �ملر�أة �ملحلوف بطالقها، 
وروي عنهم ما هو �أو�س���ع من هذ� وهو �أنه �إذ� ��س���تفتى �أواًل فقيًها فاأفتاه ببطالن �ليمني 
و�س���عه �إم�س���اك �ملر�أة، فاإن تزوج �أخرى وكان حلف بطالق كل �مر�أة تزوجها فا�ستفتى 
فقيًها فاأفتاه ب�س���حة �ليمني فاإنه يفارق �الأخرى ومي�س���ك �الأولى بفتو�هما. �نتهى عبارة 

�لكمال رحمه �هلل تعالى ومثله يف �لفتاوى �لبز�زية. 
قلت: فهذ� بيان للمر�د بقوله يف �لتحرير: ال يرجع فيما قلد فيه؛ �أي: بخ�سو�ض عينه، 
�أما مثله فيقلد ما يو�فق �ملفتي خمالًفا لل�سابق يف حادثتني و�إال ناق�ض كالمه يف �الأ�سول 
�إذ هو رجوع خلالف ما عمل به �إذ� �أريد به �جلن�ض و�إذ� �أريد به �لعني فال مناق�س���ة، وقد 
ن�ض عليه يف �لفتاوى �ل�سغرى حيث قال: لو �أفتاه مفٍت باحلل ثم �أفتاه �آخر باحلرمة بعد 
م���ا عمل بالفتوى �الأول���ى فاإنه يعمل بالفتوى �لثانية)94(  يف ح���ق �مر�أة �أخرى ال يف حق 

�الأولى ويعمل بكالم �ملفتيني يف حادثتني. �نتهى. 
و�علم �أنه ي�س���ح �لتقليد بعد �لفعل كما �إذ� �س���لى ظاناًّا �س���حتها على مذهبه ثم تبني 
بطالنها يف مذهبه و�سحتها على مذهب غريه فله تقليده ويجتزئ بتلك �ل�سالة على ما 
قال يف �لبز�زية. روي عن �الإمام �لثاين وهو �أبو يو�سف رحمه �هلل �أنه �سلى يوم �جلمعة 
مغت�س���اًل من �حلمام و�س���لى بالنا�ض وتفرقو�، ثم �أخرب بوجود ف���اأرة ميتة يف بئر �حلمام 
فقال: �إًذ� ناأخذ بقول �إخو�ننا من �أهل �ملدينة: �إذ� بلغ �ملاء قلتني مل يحمل خبًثا. �نتهى. 

ونقل���ه �لعالمة �بن �أمري حاج ع���ن �لقنية على وجه �ال�ست�س���كال يف �أن �ملجتهد بعد 
�جته���اده يف حكم ممنوع من تقليد غريه م���ن �ملجتهدين فيه. �نتهى. وال يرد علينا؛ الأن 
�الإير�د على �ملجتهد ال �ملقلد يف ذلك، و�أما �سحة �الإقد�م على �لتقليد فيما هو خمالف 

))9(  يف الأ�شل: الثاين. واملثبت ينا�شب مقت�شى ال�شياق.
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ملذهبه من �مل�س���ائل فلما قدمناه عن �الأ�س���وليني على �ل�س���حيح وملا قال )يف()95( يتيمة 
�لدهر)96(: �س���ئل �الإمام �خلجندي)97(  رحمه �هلل عن رجل �س���افعي �ملذهب ترك �س���الة 
�س���نة �أو �سنتني ثم �نتقل �إلى مذهب �أبي حنيفة كيف يجب عليه �لق�ساء؟ �أيق�سيها على 
مذهب �ل�س���افعي �أو على مذهب �أب���ي حنيفة؟ فقال: على �أي �ملذهبني ق�س���ى بعد �أن 

يعتقد جو�زها جاز. �نتهى.
وهذ� ن�ض يف �سحة �لتقليد بعد �لعمل بخالف ما عمل من جن�سه فتح�سل مما ذكرناه 
�أنه لي�ض على �الإن�سان �لتز�م مذهب معني و�أنه يجوز له �لعمل مبا يخالف ما عمله على 
مذهبه مقلًد� فيه غري �إمامه م�س���تجمًعا �رشوطه ويعمل باأمرين مت�س���ادين يف حادثتني ال 
تعلق لو�حدة منهما باالأخرى ولي�ض له �إبطال عني ما فعله بتقليد �إمام �آخر؛ الأن �إم�س���اء 

�لفعل كاإم�ساء �لقا�سي ال ينق�ض. 
تتمة: حقيق���ة �لتقليد: �لعمل بقول من لي�ض قوله �إح���دى �حلجج �الأربعة �ل�رشعية بال 
حجة منها، فلي�ض �لرجوع �إلى �لنبي �س���لى �هلل عليه و�س���لم و�الإجماع من �لتقليد؛ الأن 
كالاًّ منها حجة �رشعية من �حلجج �الأربع، وعلى هذ� �قت�رش �لكمال يف حتريره، وقال �بن 
�أمري حاج: وعلى هذ� عمل �لعامي بقول �ملفتي وعمل �لقا�س���ي بقول �لعدول؛ الأن كالاًّ 
منهم���ا و�إن مل يكن �إحدى �حلجج فلي�ض �لعمل به ب���ال حجة �رشعية الإيجاب �لن�ض �أخذ 
�لعامي بقول �ملفتي و�أخذ �لقا�س���ي بقول �لعدول. �نته���ى.  قلت: وفيه تاأمل الأن �لن�ض 
و�إن �أوج���ب �أخذ �لعامي بق���ول �ملفتي جمرًد� عن �لدليل فع���دم علمه بالدليل تقليد يف 
�حلكم، و�إال لزم �لعامي �إم�ساء فتوى �ملفتي ولي�ض بالزم �إال باالإم�ساء بالفعل كما علمته. 

)95(  من عندنا لي�شتقيم ال�شياق
)96(  يتيمة الدهر يف فتاوى الدهر لعالء الدين الرتجماين .ك�شف الظن�ن  )8/2)20(.

)97(  بدر الدين اخلجندي القا�شي حممد بن حممد امل�ؤيد. اجل�اهر امل�شية )2/2))، )/362(.
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ا كان �أو  وقال يف �حلاوي �لقد�س���ي)98(: �لتقليد جعل �ل�س���يء كالقالدة يف �لعنق حقاًّ
باط���اًل، وهو �أن���و�ع: و�جب وجائز وحر�م، فالو�جب تقليد �ملع�س���وم عن �خلطاأ وهو 
�لنبي �س���لى �هلل عليه و�س���لم �ملبعوث باحلق، وهذ� لي�ض بتقليد حقيق���ة، �إذ �لتقليد يف 
�ل�رشع عبارة عن قبول قول �لغري من غري �أن يعرف حقيقته، لكن ي�س���مى تقليًد� عرفياًّا، 
و�لتقليد �جلائ���ز تقليد �لعو�م لعلماء �لدين يف �لفروع باالإجماع، ويف �أ�س���ول �لدين 
خمتلف فيه ال�س���تو�ء �ملكلفني به يف �أ�س���له، وهو �لنظر و�ال�س���تدالل فيما كان معقواًل 
و�سهولة �لتعلم ملا كان منقواًل خا�سة قدر ما يتعلق به �سحة �الإميان و�الإ�سالم. ويف تقليد 

ا �ختالف. �نتهى.  �لعامل للعالمة يف �لفروع �أي�سً
و�أما �لتقليد �حلر�م فهو كتقليد �الآباء و�الأكابر يف �الأباطيل. �نتهى.

تتم���ة: قال �ل�س���يد علي �ل�س���مهودي رحمه �هلل: ال �إن���كار على من فع���ل ما �ختلف 
�ملجتهدون يف حترميه)99(؛ الأن �مل�س���يب و�حد ال نعلمه ف���ال �إثم على �ملخطئ، وال ينكر 
�ل�س���افعي على �حلنفي)100( �لنكاح بال ويل؛ لكونه يرى حله، و�ل�س���افعي يعرت�ض على 

�ل�سافعي فيه ليكون منكًر� باتفاق �ملحت�سب و�ملحت�سب عليه. 
وقال �ل�سبكي: �إن �لذي �أقوله يف م�ساألة �ل�سطرجن: �أنه ال يحرم على �ل�سافعي لعبه مع 

�حلنفي، و�إمنا يحرم على �حلنفي. 
وقال ال�س���يخ عز الدي���ن بن عبد ال�س���لم: اإن الأولى التزام الأ�س���دِّ الأحوط له يف 

)98(  احل���اوي القد�ش���ي يف ف���روع الفق���ه احلنف���ي لأحمد بن حممد بن ن����ح القاب�ش���ي، الغزن�ي، احلنفي )جم���ال الدين( 
فقيه.ت�لى الق�شاء. )ت�يف يف حدود 600 ( معجم امل�ؤلفني )66/2)( ك�شف الظن�ن ))/627(.  

)99(  يف الأ�شل: حترمي.
)00)(  يف الأ�شل: ول ينكر احلنفي على ال�شافعي. واملثبت ه� ال�ش�اب.
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دين���ه؛ �أي: من كل مذهب، وكذ� يف �الإف�س���اح البن هب���رية)101(.  و�تفق �لعلماء على 
��س���تحباب �خلروج من �خلالف، فاإذ� كان بني �لتحرمي و�جلو�ز فاالجتناب �أف�سل، و�إن 
كان يف �الإيجاب و�ال�س���تحباب فالفعل �أف�سل، و�إن كان يف �مل�رشوعية وعدمها فالفعل 
�أف�سل كقر�ءة �لب�سملة يف �لفاحتة فاإنها مكروهة عند مالك و�جبة عند �ل�سافعي �سنة عند 
�أبي حنيفة، فاإن ورد ما ال ميكنه �خلروج من �خلالف فيه نحو �جلهر بالب�س���ملة �س���نة عند 
�ل�سافعي و�الإ�رش�ر بها �سنة عند �أبي حنيفة و�أحمد، وعند مالك �ل�سنة ترك ذكرها، ففي 
مثل هذ� �الأولى �تباع �الأكرث، وعلى هذ� �أرى ما ��س���تمر من �خللفاء �لر��سدين من ترك 
�جلهر بها يف �جلو�مع مع �أن �خلطباء قد يكون منهم من يعتقد مذهب �ل�سافعي �إال �أنهم 
��س���تمرو� على �الإ�رش�ر بها ملا ذكر وهو �ملانع يل م���ن �جلهر؛ الأين مع �الأكرث فلوال ذلك 

جلهرت. �نتهى كالم �بن)102( هبرية رحمه �هلل. 
و�علم �أن �ل�س���نة �ساأنها عدم �ملالزمة عليها مبا يوؤدي �إلى �عتقاد �لعو�م وجوبها، وقد 
حقق الكمال ابن الهمام اأن الحتياط يف ترك القراءة خلف الإمام يف جميع ال�سلوات؛ 
الأن �أقوى �لدليلني منع  �ملاأموم من �لقر�ءة خلف �الإمام مطلًقاً. و�هلل �ملوفق مبنه وكرمه. 
وكان �لفر�غ من تاأليفه يوم �جلمعة �ملبارك �س���اد�ض �س���هر رجب �حلر�م �س���نة �س���ت 
و�أربعني و�ألف، وكان �لفر�غ من تعليق هذه �لر�سالة يف يوم �ل�سبت �ملبارك �سنة 1130 

يف �سفر �خلري.
�أح�سن �هلل ختامنا.

))0)(  ع�ن الدين يحيى بن هبرية بن حممد بن هبرية بن �ش���عد بن احل�ش���ني بن اأحمد بن احل�ش���ن ابن جهم بن عمرو،  
�ش���نف كتًبا كثرية، فمن ذلك كتاب  الإف�ش���اح عن �ش���رح معاين ال�ش���حاح، وكتاب  املقت�ش���د  بك�ش���ر ال�شاد املهملة.انظر 

وفيات الأعيان )6/)23(.
)02)(  زاد يف الأ�شل هنا: اأبي.


