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 مباحث في التقميد

 تعريفه. 1

ٍة  التقميد قبوؿ القوؿ مف غير دليؿ و اإلتباع ُىَو الرُُّجوُع ِإَلى َقْوٍؿ ثََبَتْت . التَّْقِميُد ُىَو اْلَعَمؿ ِبَقْوؿ اْلَغْيِر ِمْف َغْيِر ُحجَّ
ٌة  ، َوُىَو ِفي اْلِفْعؿ  ْتَياُف ِباْلِمْثؿ ُصوَرًة َوِصَفًة ، َوِفي اْلَقْوؿ : َعَمْيِو ُحجَّ ِِ ااِلْمِتثَاؿ َعَمى اْلَوْجِو الَِّذي اْقَتَضاُه : اإْل

 اْلَقْوؿ

 مجاله. 2

األحكاـ عمى ضربيف عقمي وشرعي فأما العقمي فال يجوز فيو التقميد كمعرفة اهلل : التقميد في األصول العامة
سبحانو وصفاتو ومعرفة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ وغير ذلؾ مف األحكاـ العقمية وحكي أنو يجوز التقميد في 

نا عمى آثارىـ مقتدوف"أصوؿ الديف وىذا القوؿ ضعيؼ رد بقوؿ اهلل تعالى  " إنا وجدنا آباءنا عمى أمة وا 
فذـ قوما اتبعوا آباءىـ في الديف فدؿ عمى أف ذلؾ ال يجوز ألف طريؽ ىذه األحكاـ العقؿ والناس كميـ يشتركوف 

. في العقؿ فال معنى لمتقميد فيو
وأما الشرعي فضرباف ضرب يعمـ ضرورة مف ديف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ كالصموات الخمس والزكوات 

وصـو شير رمضاف والحج وتحريـ الزنا وشرب الخمر وما أشبو ذلؾ، فيذا ال يجوز التقميد فيو ألف الناس كميـ 
 .يشتركوف في إدراكو والعمـ بو، فال معنى لمتقميد فيو

األحكاـ الشرعية التي ال يعمـ إال بالنظر واالستدالؿ، كفروع العبادات والمعامالت : التقميد في المسائؿ الفرعية
ف  والفروج والمناكحات وغير ذلؾ مف األحكاـ فيذا يسوغ فيو التقميد إف كاف ذلؾ مما يسوغ فيو االجتياد جاز وا 

" فسألوا أىؿ الذكر إف كنتـ ال تعمموف"والدليؿ عمى ذلؾ قولو تعالى . كاف مما ال يجوز فيو االجتياد لـ يجز
وألنو لو منع  التقميد فيو الحتاج كؿ أحد أف يتعمـ ذلؾ، وفي إيجاب ذلؾ قطع عف المعاش وىالؾ الحرث والزرع 

. فوجب أف يسقط
. والذي يسوغ لو التقميد ىو العامي وىو الذي ال يعرؼ طرؽ األحكاـ الشرعية فيجوز لو أف يقمد عالما ويعمؿ بقولو

ال يجوز حتى يعرؼ عمة الحكـ والدليؿ و الصواب عدـ اشتراط ذلؾ ألنو لو ألزمناه معرفة : وقاؿ بعض الناس
 .العمة أدى إلى ما ذكر مف االنقطاع عف المعيشة وفي ذلؾ خراب الدنيا فوجب أف ال يجب

 مسألة
وأما العالـ فينظر فيو فإف كاف الوقت واسعا عميو يمكنو االجتياد لزمو طمب الحكـ باالجتياد، ومف الناس مف قاؿ 
سحاؽ، وسفياف الثوري وقاؿ محمد بف الحسف يجوز لو تقميد مف ىو أعمـ  يجوز لو تقميد العالـ وىو قوؿ أحمد وا 
ف كاف  منو، وال يجوز لو تقميد مثمو، ومف الناس مف قاؿ إف كاف في حادثة نزلت بو جاز لو أف يقمد ليعمؿ بو، وا 

 في حادثة نزلت بغيره لـ يجز أف يقمد ليحكـ بو أو يفتي بو

 التمفيؽ و تتبع الرخص

 و القوؿ الناتج عنو لـ يقؿ بو أحد. التمفيؽ حقيقتو الجمع بيف قوليف، أو أكثر في أجزاء الحكـ الواحد،-

اإلتياف بكيفية ال يقوؿ بيا مجتيد، وذلؾ بأف يمفِّؽ في قضية واحدة بيف قوليف أو أكثر يتوّلد منيما حقيقة مركبة -
 .ال يقوؿ بيا أحد
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فمنيـ مف منعو مطمًقا، ومنيـ مف أجازه مطمًقا، والراجح التفصيؿ في ذلؾ، : وقد اختمؼ العمماء في حكمو
 :وىذا ىو الذي أقرَّه مجمع الفقو اإلسالمي، وىو جواز التمفيؽ إال أنو يكوف ممنوًعا في األحواؿ التالية

في أبياتو المشيورة، حيث زعـ " أبو نواس"تمفيؽ الشاعر : ػ إذا أدَّى ذلؾ إلى األخذ بالرُّخص الممنوعة، كػ1
النبيذ والخمر شيء واحد، فمّفؽ مف القوليف قواًل نتيجتو : أف اإلماـ أبا حنيفة الّنعماف قد أباح النبيذ، والشافعي قاؿ

 إباحة الخمر

 .ػ إذا أدَّى التمفيؽ إلى نقض حكـ الحاكـ؛ ألف حكمو يرفع الخالؼ درًءا لمفوضى2

 ػ إذا أدَّى إلى نقض ما عمؿ بو تقميًدا في واقعة واحدة3

 ػ إذا أدَّى إلى مخالفة اإلجماع أو ما يستمزمو4

ػ إذا أدَّى إلى حالة مركبة ال يقرُّىا أحد مف المجتيديف، كمف تزوج امرأة بال ولي وال شيود، مقّمًدا اإلماـ أبا 5
حنيفة في عدـ اشتراط الوالية، ومقّمًدا اإلماـ مالًكا في رواية لو في عدـ اشتراط الشيادة بذاتيا، ويكفي إعالف 

 .الزواج
فيذا الزواج غير صحيح؛ ألنو ال يجيزه اإلماـ أبو حنيفة وال اإلماـ مالؾ عمى ىذه الصورة الممّفقة؛ ألنو توّلد 

منو قوؿ آخر مخالؼ لرأي ىؤالء العمماء عمى كيفية ال يصححونيا، وال يصح أيًضا؛ ألنو مخالؼ لألدلة 
التحريـ، وال شؾ أف فيو تالعًبا بالشريعة  (الفروج)الصحيحة الواردة في ىذه المسألة، وألف األصؿ في األبضاع 

 .(وخروًجا عف مقاصدىا
 تتبع الرخص

 التخفيؼ والتسييؿ والتيسير،: في المغة، يراد بيا (بإسكاف الخاء وضميا)لرُّْخَصة ا

 :تطمؽ عمى أمريف عند االستعماؿ بحسب مجاليا واصطالحا الرخصة
ىي ما شرعو  اهلل مف األحكاـ تخفيفا عمى المكمؼ : الرخصة عند األصولييف التي تطمؽ في مقابؿ العزيمة . 1

في حاالت خاصة تقتضي ىذا التخفيؼ، أو ىي ما شرع لعذر شاؽ في حاالت خاصة ، أو ىي استباحة 
 .المحظور بدليؿ مع قياـ دليؿ الحظر

ىذا المعنى .الحكـ الشرعي المتغير مف صعوبة إلى سيولة لعذر مع قياـ سبب الحكـ األصمي و بقائو : وقيؿ ىي
  بالمفيـو األصوليألنو ال إشكاؿ في األخذ بياغير مراد بو في بحث تتبع الرخص 

الرخصة الفقيية، وىو المراد ىنا، وقد جاء ىذا المعنى وفؽ االستعماؿ المغوي؛ فيي بمعنى التسييؿ والتخفيؼ، . 2
 .وتتبع الرخص ىو طمب التخفيؼ في األحكاـ الشرعية

اختيار المرء مف كؿ مذىب : "قوؿ الزركشي بأنو: وقد ذكر جمع مف أىؿ العمـ تعريفات لتتبع الرخص، أذكر منيا
، وعّرفو "أف يأخذ مف كؿ مذىب ما ىو األىوف فيما يقع مف المسائؿ: "، وقوؿ الجالؿ المحمي"ما ىو األىوف عميو
 ".ما جاء مف االجتيادات المذىبية مبيحا ألمٍر في مقابمة اجتيادات أخرى تحظره: "المجمع الفقيي بأنو

 حكم تتبع الرخص

اتفؽ الفقياء عمى أف االنتقاؿ بيف األحكاـ إذا كاف لمتميي فيو حراـ قطًعا؛ ألف التميي حراـ بالنصوص القاطعة، 
وقد نّص اإلماـ أحمد وغيره أنو ليس ألحد أف . وذلؾ كأف يعمؿ الحنفي بالشطرنج عمى رأي الشافعي قصًدا لميوى

يعتقد الشيء واجًبا أو حراًما، ثـ يعتقده غير واجب أو غير حراـ بمجّرد ىواه، مثؿ أف يكوف طالًبا لشفعة الجوار 



 
موقع قلمي... لمزيد من دروس، ملخصات، امتحانات  

فيعتقد أنيا حؽ لو، ثـ إذا ُطمب منو شفعة الجوار اعتقد أنيا ليست ثابتة اتباًعا لقوؿ عالـ آخر، فيذا ممنوع مف 
 .غير خالؼ

 :وقد اختمؼ الفقياء فيما عدا ذلؾ عمى أقواؿ، أشيرىا ثالثة
 :منع تتبع الرخص مطمًقا: القوؿ األوؿ

، والغزالي، والنووي، والسبكي، وابف القيـ، و الشاطبي و غيرىـ   ذىب إليو ابف حـز

 جواز تتبع الرخص: القوؿ الثاني

 والقوؿ بالجواز قاؿ بو مف الحنفية السرخسي وابف اليماـ وابف عبد الشكور وأمير باد شاه

 :القوؿ الثالث
 جواز األخذ بالرخص بشروط 

وىو ما أخذ بو مجمع الفقو اإلسالمي، فقد نّص عمى أف الرخص في . قاؿ بو العز بف عبد لسالـ و القرافي 
القضايا العامة ُتعامؿ معاممة المسائؿ الفقيية األصمية إذا كانت محّققة لمصمحة معتبرة شرًعا، وصادرة عف 

ونّصوا عمى أنو ال يجوز . اجتيادجماعي ممف تتوافر فييـ أىمية االختيار، ويتصفوف بالتقوى واألمانة العممية
نما يجوز األخذ بالرخص وفؽ  األخذ برخص الفقياء لمجرد اليوى؛ ألف ذلؾ يؤدي إلى التحّمؿ مف التكميؼ، وا 

 :الضوابط اآلتية
 .أف تكوف أقواؿ الفقياء التي ُيترّخص بيا معتبرة شرًعا، ولـ توصؼ بأنيا مف شواذ األقواؿ- أ

 .أف تقـو الحاجة إلى األخذ بالرخصة دفًعا لممشقة، سواء أكانت حاجة عامة لممجتمع أـ خاصة أـ فردية- ب

 .أف يكوف اآلخذ بالرخص ذا قدرة عمى االختيار، أو أف يعتمد عمى مف ىو أىؿ لذلؾ- ج
أال يترتب عمى األخذ بالرخص الوقوع في التمفيؽ الممنوع، وأال يكوف األخذ بذلؾ القوؿ ذريعة لموصوؿ إلى - د

 .غرض غير مشروع، وأف تطمئف نفس المترخص لألخذ بالرخصة
مف التـز مذىًبا معيًنا ثـ : "أما ابف تيمية فقد قيد الجواز بأف يكوف عمى سبيؿ اتباع األرجح بدليمو، وفي ذلؾ يقوؿ

فعؿ خالفو مف غير تقميد لعالـ آخر أفتاه وال استدالؿ بدليؿ يقتضي خالؼ ذلؾ، ومف غير عذر شرعي يبيح لو 
وأما .. ما فعمو، فإنو يكوف متبًعا ىواه، وعامال بغير اجتياد وال تقميد، فاعال المحـر بغير عذر شرعي، فيذا منكر

ما بأف يرى أحد  إذا تبيف لو ما يوجب رجحاف قوؿ عمى قوؿ، إما باألدلة المفصمة إف كاف يعرفيا ويفيميا، وا 
رجميف أعمـ بتمؾ المسألة مف اآلخر، وىو أتقى هلل فيما يقولو فيرجع عف قوؿ إلى قوؿ لمثؿ ىذا، فيذا يجوز بؿ 

 ".يجب وقد نص اإلماـ أحمد عمى ذلؾ

 


