
بين اتباع الدليل 
وتقليد الئامة

الئامة وتقليد الدليل اتباع بين
الشيخ لفضيلة 

ناصر بن سليمان
العلوان

.العالمين رب لله الحمد

...بعد أما

وقال:  الخأوة بعض سأل فقد

*      *      *
فقهيسسة؟ مسسسألة في اثنان تنازع إذا الحكم ما

إمسسام قسسال بمسسا يأخذ أن منهما واحد لكل يحق فهل
ينصسسره ومسسا الحسسق عسسن البحث يجب أنه أم مذهبه؟
 الدليل؟

.الجزاء خير الله وجزاكم أفتونا

*      *      *
فأجبته: 

الحكم مبني وكان ظاهر دليل المسألة في يكن لم إذا
يههراه بمههن يقتههدي أن فللمسههلم الجاتهههاد على المسألة في

ذلك.  في عليه حرج ول 1وأورعهم الناس أعلم

ألة فهي كان إذا أما أن للمسهلم يجهوز فل دليهل المس
ًا كههان إن إمامه يقول بما يأخأذ أن عليههه بههل للههدليل، مخالفهه
ًا إمامه قول يدع الههواجاب لنأههه الدليل، بلغه إذا كان من كائان

الخلق.  جاميع على

بههها ويسههتعان بههها، يحتههج ول لههها يحتج العلماء وأقوال
وذلك.  ونأحو المسائال وتصوير النصوص فهم في

رسههوله وكلما تعههالى اللههه كلما علههى حجههة كونأههها أما
هههو بههل الئامههة، مههن أحد به يقل فلم وسلم، عليه الله صلى

والجاماع.  والسنة للكتاب مخالف

يعلم. مال الله على يقول أن ورعه يمنعه الذي هو الورع 1

)1(والجهاد التوحيد منبر



بين اتباع الدليل 
وتقليد الئامة

صههلى رسههوله وطاعههة كتابه باتباع تعالى الله أمر وقد
تعالى: فقال القرآن، من كثيرة مواضع في وسلم عليه الله

ُعوا ِطي أأ أو أه { ّل أل ال ُكههْم أوالّرُسههو ّل أع أن}َ، أل أحُمههو تعههالى: وقههال ُتْر
ُقههْل ُعههوا { ِطي أه أأ ّلهه ُعههوا ال ِطي أأ أل}َ، أو تعههالى: وقههال الّرُسههو

أذْر أيْحهه ْل أف أن { ِذي ّلهه أن ا ُفو ِل أخهها ِه أعههْن ُي ِر ُهْم أأْن أأْمهه أب أنههٌة ُتِصههي ْت ْو ِف أأ
ُهْم أب أذاٌب ُيِصهي ِليهٌم}َ، أعه ا وقهال أأ أه ّي أ

أ أيا أن تعهالى: { ِذي ّله ُنهوا ا أم آ
ُعوا ِطي أه أأ ّلهه ألُه ال أرُسههو أ أو ْوا أول ّلهه أو ْنههُه أت ُتههْم أع ْنأ أأ أن أو ُعو أم أل أتْسهه أو  *
ُنأههوا ُكو أن أت ِذي ّلهه ُلوا أكا أنا أقهها ْع ُهههْم أسههِم أ أو أن ل ُعو أم ِإّن أيْسهه أشههّر * 
أواّب ّد أد ال ْن ِه ِع ّل ْكُم الّصّم ال ُب ْل أن ا ِذي ّل أ ا أن. ل ُلو ِق ْع الية}َ. .. أي

التقليههد بعههدما أصحابهم الله رحمهم الئامة أوصى وقد
جاميع على واللزما الفرض لنأه بالدليل الخأذ عليهم وأوجابوا

مهها وترك اتباعه عليه وجاب الدليل له ظهر فمن المسلمين،
ُعهوا قهال عداه، ِب ّت ا تعهالى: {ا أل أم ِز ْنأه ُكهْم ُأ ْي أل ُكهْم ِمهْن ِإ ّب أ أر أول
ُعوا ِب ّت ِه ِمْن أت ِنأ أء ُدو أيا ِل ْو ً أأ ِليل أن}َ.  أما أق ّكُرو أذ أت

صههلى رسوله أطاع لمن بالهداية تعالى الله شهد وقد
ِإْن سههورة فههي كمهها وسههلم، عليههه اللههه أو ُه النههور: { ُعههو ِطي ُت

ُدوا}َ. أت ْه أت

والشههافعي مالك أو حنيفة أبي لقول الدليل ترك ومن
المسلمون.  عليه أجامع الذي الصل خأالف فقد أحمد أو

تعههالى: (أجامههع اللههه رحمههه الشههافعي المههاما قههال
صههلى اللههه رسول سنة له استبانأت من أن على المسلمون

أحد).  لقول يدعها أن له يكن لم وسلم عليه الله

بعههد أحههد تعههالى: (ليههس الله رحمه مالك الماما وقال
إل ويههترك، قههوله مههن ويؤخأذ إل وسلم عليه الله صلى النبي
وسلم).  عليه الله صلى النبي

مههن مذهب لماما التعصب من الناس بعض يفعله وما
عليههه لما ومخالف السلف لهدي مخالف فهذا إليه ينتسبون

وذما التقليهههد ذما علهههى متفقهههون فهههإنأهم المهههذاهب، أئامهههة
يأخأههذ وأن الدليل ينصر أن المسلم على فالواجاب التعصب،

أو الشههافعي أو الحنفههي أو المههالكي مههع كههان سههواء بههه،
تعههالى اللههه يحصههر فلههم غيرهم، مع أو الظاهري أو الحنبلي

ويصههيبون يخطئون بشر فاصحابها المذاهب، هذه في الحق
والخطأ.  الزلل من بمعصومين وليسوا
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إل أحههد مههن اللههه: (مهها رحمههه الشههافعي المههاما قههال
وتعههزب وسههلم عليههه اللههه صلى الرسول سنة عليه وتذهب

عههن فيههه أصههل مههن أأصههلت أو قههول مههن قلههت فمهما عنه،
ما فالقول قلت، ما خألفا وسلم عليه الله صلى الله رسول

قولي).  وهو وسلم عليه الله صلى الرسول قال

كههثيرة مسائال في تعالى الله رحمهم الئامة تنازع وقد
والبيوع والحج والصياما والزكاة والصلة الطهارة أحكاما في

المعرفههة أهههل ِمههن أحههد يقل فلم وغيرها والظهار والطلقا
هههذه مهن يشهاء بمها يأخأههذ أن أحههد لكههل يجوز أنأه والتحقيق
عههن العههاجاز المقلههد باسههتثناء للدلههة، رجاههوع دون المذاهب

الدليل.  معرفة

ويشههتهي يهههوى مهها إلى يذهب أن مسلم لكل جااز ولو
ولههم المههذاهب هههذه هو الدين لكان والراء القوال هذه من
ذلك.  من بالله نأعوذ فائادة، كبير والسنة للكتاب حينها يكن

ٍذ رد وجاههوب من المسلمون عليه اتفق بما أقول وحينئ
أئامههة فهههم على والسنة الكتاب إلى فيها المختلف المسائال
رجاحههه مهها وترجايح واجاتهاداتهم أقوالهم في والنظر السلف
الدليل. 

أحكههاما فههي تنههازعوا العلمههاء أن ؛  ذلسسك     أمثلسسة     ومن
ولمههس الجههزور لحههم أكههل فههي واخأتلفههوا الوضههوء نأههواقض
فههي السههبيلين غيههر مههن يخرج وما الجماع دون فيما النساء
النجههس والخارج بقوله الفقهاء بعض ذلك عن ويعبر الجسد

المسههألة، هههذه فههي قههول إمههاما لكههل فكههان ،2الجسههد مههن
لحههم أن والشههافعي حنيفة وأبي مالك الثلثاة الئامة فمذهب
أنأههه اللههه رحمههه أحمههد ومههذهب الوضههوء، ينقههض ل الجزور
حزما.  ابن واخأتاره الوضوء، ينقض

ذلههك فههي صههح فقههد ،أحمد مذهب ؛ذلك في والصحيح
علههى يههدلن وسههلم عليههه الله صلى الله رسول عن حديثان

ن جاهابر حهديث أحهدهما ،الوضهوء ينقهض الجهزور لحم أن ب

علههى الحكههم فههي يتسههاهلون اللههه رحمهم الفقهاء بعض أن اعلم 2
قيههاس ول دليههل بههدون بالنجاسههة مسههائال علههى فيحكمههون العيههان

تتههبين حههتى طههاهرة العيان أن الشرعية الدلة في تقرر وقد صحيح
ونأحههوه كههالمني طههاهر فهههو بدليل نأجاسته تثبت لم ما وكل نأجاستها

أعلم. والله
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أبههي عنههد الههبراء حههديث والخأههر ،3مسههلم صحيح في سمرة
وغيرهما.  5والترمذي 4داود

؛  ذلسسك     ونحسسو     والقبلسسة     باليسسد     النساء     لمس     وأما
الوضههوء ينقههض المههرأة لمههس أن إلههى الشافعي ذهب فقد

أن إلههى حنيفههة أبو وذهب شهوة، بغير أما بشهوة كان سواء
ًا، الوضوء ينقض ل اللمس فههي وأحمههد مالههك وذهههب مطلق

بشهوة. إل الوضوء ينتقض ل أنأه إلى رواية

الحنههافا أن يجههد المسههألة هههذه فههي للدلة والمتأمل
شيخ اخأتارها أحمد عن رواية وهو ،للصواب المذاهب أقرب

ل النقههض على يدل حجة به تقوما دليل يرد لم فإنأه السلما،
يجههب الدلههة مههن دليههل الصلية والبراءة بغيرها، ول بشهوة

هههذه فههي غيههره مههن أظهههر الحنافا مذهب فكان اعتبارها،
يقبل أنأه وسلم عليه الله صلى النبي عن جااء وقد المسألة،
فههي يههرد ولههم توضههأ، أنأههه يههذكر ولههم الصههلة، إلههى ويخههرج
ًا الحديث إل العمههوما، علههى فههدل شهههوة، بدون ذلك أن أيض

ًا، الخبر هذا صحة في أن والترمههذي داود أبههو رواه فقد نأظر
أبههي بن حبيب عن العمش عن وكيع طريق من ماجاه وابن
حههبيب يسمعه لم معلول وهو به عائاشة عن عروة عن ثاابت
أعلم.  والله ،حديث غير الباب في صح وقد ،6عروة من

؛  ونحسسوه     كالسسدم     الجسسسد     مسسن     يخسسرج     السسذي     وأما
ومههذهب الوضههوء، نأواقض من نأاقض ذلك أن أحمد فمذهب

ًا، الوضوء ينقض ل أنأه الشافعي وهههو الصههحيح، وهههذا مطلق
مههن وكثير السلما شيخ رجاحها أحمد عن ورواية مالك قول
الجسههد مههن يخههرج ما أن على دليل يرد لم فإنأه العلم، أهل

النقض.  عدما والصل الوضوء، ينقض السبيلين سوى

ليههس الحههق أن ليعلههم ذكرتههها إنأمهها المثلههة وهههذه
ًا المسلم وأن معين، مذهب أو طائافة أو عالم على محصور

ًا ليس ضههالته الحههق بههل معين مذهب التزاما أو باتباع مأمور
وصواب.  خأطأ فيه مذهب وكل ومطلبه،

المسههائال، مههن كثير في الحق من كثير معه فالحنبلي
الماما تفرد وقد كذلك، كلهم والحنفي والمالكي والشافعي

 نأووي.4/48 ج 3
المعبود.  عون315/ 1 4
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الحههق وكههان المسههائال ببعههض الربعههة الئامههة عن حزما ابن
صحيحها ومعرفة لهم الدلة بلوغ في يتفاوتون فالئامة معه،
مقيههدها، مههن ومطلقههها منسوخأها من ونأاسخها ضعيفها من

الباطههل ويههرد تحيههز، دون معههه الحههق كان من يتبع والمحق
لنأهههم لمكههانأتهم، وتنتقههص ذواتهههم فههي قههدح أو تشنيع دون

والجارين.  الجار بين دائارون فهم مجتهدون،

ومههن منهههم، واحهد اتبهاع أحهد على يجب فل ذلك ومع
أحههد اتبههاع يجههب ل فههإنأه السههبيل، سواء ضل فقد ذلك زعم

ينطههق ول الحق قوله لن وسلم عليه الله صلى النبي سوى
الهوى.  عن

فل وغيرهههم المههذاهب وأئامههة العلمههاء مههن غيره وأما
مسهألة المسهألة وهذه الحق، وافق ما إل أقوالهم من يؤخأذ
شههر ووقههاه رشده الله الهمه من قلب إل تلج ل مهمة كبيرة

نأفسه. 

فههي وقههع بالتصههنيف مشههتغل للعلههم مههدع مههن وكههم
إمههامه خأولف إذا ويغضب العمى، والتقليد المهلك التعصب

عليه الله صلى الله رسول لسنة ول الله لكتاب يغضب ل ما
وسلم. 

اللههه صلى رسوله وسنة الله كتاب جاعل من فالموفق
ًا وسلم عليه خأههالفه من خأالفه وإن أحد، كل قول على حكم

ّدعه أو ّدعه، من ب والمتعصههبين المقلههدين عههادة جارت فقد ب
مبطههل كههل شههأن وهههذا وتضههليلهم، مخههالفيهم تبههديع فههي

إقامة عن عجز إذا المستقيم والصراط الحق عن ومنحرفا
الفاعيل.  هذه مثل إلى لجأ والدليل، الحجة

أعههداء لههه الحههق أن علههى والسههنة الكتههاب دل وقههد
متنوعههة بقههوالب ويههأتون عنههه وينهههون عنه يصدون كثيرون

نأفوسهم.  تهواه وما أمزجاتهم حسب على

الههذي الحق عن يتزعزع أل عليه يتعين الحق وصاحب
ًا يهزال ول ومؤيهده نأاصره الله فإن إليه ويدعو عليه منصهور

ًا الحق ونأصر الدين بنصر يقوما داما ما للههه ذلههك فههي مخلص
قههال الحالههة، تلههك علههى داما ما ظهير الله من معه يزال ول

أن:تعالى ِذي ّل أوا ُدوا  { أه أنا أجاا ُهْم ِفي ّن أي ِد ْههه أن أنا أل أل ُب ِإّن ُسهه أه أو ّلهه أع ال أمهه أل
أن}َ، ِني ْلُمْحِس أههها:تعالى وقال ا ّي أ

أ أيا أن  { ِذي ّلهه ُنههوا ا أم أتنُصههُروا ِإْن آ
أه ّل ُكْم ال ّبْت أينُصْر أث ُي ُكْم}َ، أو أم أدا ْق كفههاه فقههد اللههه نأصره ومن أأ
أعدائاه.  شر
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بأمرين:     إل     النصر     يتم     ل     ولكن

والعمل. القول في تعالى لله الخألص- 
وسلم.  عليه الله صلى النبي هدي وموافقة- 

اجاتمههع وإن لههه، غههالب فل الشههرطان هذان توفر فإذا
ِإْن قال والمغرب، المشرقا بين من عليه ُكْم تعالى: { ْنُصههْر أي
ّلُه أ ال أب أفل ِل ُكْم أغا ِإْن أل ُكْم أو ْل ُذ أمْن أيْخ ِذي أذا أف ّل ُكْم ا ْنُصههُر ِمههْن أي

ِه ِد ْع ألى أب أع ِه أو ّل ّكْل ال أو أت أي ْل أن}َ.  أف ُنو ْؤِم ْلُم ا

العالمين رب لله والحمد
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