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 الرمحن الرحيم بسم اهلل 

 ، أما بعد: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

وذلك أن يفتي العلامء    ،فهذا بحٌث خمترٌص حول مسألة توحيد الفتوى

وإن كان هذا القول قد   ،وطالب العلم بفتوى رجٍل واحٍد أو جلنة معينة

لكنه مع ذلك   ، غرَي حكِم اهلل يف نظر العامل أو طالب العلم  ا يكون مرجوح  

 ويتلخص هذا البحث فيام ييل: . بالفتوى املوحدةملزمٌ 

 .رشعية إلزام الناس بقول واحد -1

 .دعوى إلزام الناس بقوٍل واحٍد من املصالح املرسلة -2

غري حكم اهلل يف   –أن يتعبد املجتهد بالقول املرجوح عنده   -3

 .لكون ويل األمر أمر هبذا القول املرجوح  –نظره 

 ا. وواقعي   املي  ع اممكن  اليس توحيد الفتوى أمر   -4

 : األمر األول: رشعية إلزام الناس بقوٍل واحدٍ 

(: وال جيوز أن يقلد القضاء لواحد  14/91قال ابن قدامة يف املغني )

 اوهذا مذهب الشافعي وال أعلم فيه خالف    ،عىل أن حيكم بمذهب بعينه

 ، َفاْحُكْم َبنْيَ النَّاِس بِاْْلَق( واْلق ال يتعني يف مذهب)ألن اهلل تعاىل قال  

فإن قلده عىل هذا الرشط بطل   ،وقد يظهر له اْلق يف غري ذلك املذهب

 ويف فساد التولية وجهان بناء عىل الرشوط الفاسدة يف البيع ا.هـ ،الرشط
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(: وإما إلزام  3/240يف جمموع الفتاوى )  –رمحه اهلل    –قال ابن تيمية  

فهذا   ،السلطان يف مسائل النزاع التزام قوٍل بال حجة من الكتاب والسنة

ال جيوز باتفاق املسلمني وال يفيد حكم حاكم بصحة قول دون قول يف 

قبل  كالمه  فيكون  إليها  الرجوع  حجة جيب  معه  كان  إذا  إال  ذلك  مثل 

وبعدها سواءا العلم   ،لوالية  يصنفها يف  التي  الكتب  بمنزلة  نعم   .وهذا 

بدوهنا عنه  يعجز  كان  قد  علٍم  قول حق ونرش  وباب    ،الوالية متكنه من 

نعم للحاكم إثبات ما قال   .القدرة والعجز غري باب االستحقاق وعدمه

به كان مما حيكم فيه   ازيد وعمرو ثم بعد ذلك إن كان ذلك القول خمتص  

 .. ا.هـ.وإن كان من األقوال العامة كان من باب مذاهب الناس ،ْلكاما

( مذهب  268//3وقال  هو  خملوف  ابن  به  حكم  الذي  كان  فلو   :)

مالك أو األشعري مل يكن له أن يلزم مجيع الناس به ويعاقب من مل يوافقه  

ـ   عليه باالتفاق ا.ه

القضاة أن  (: إن ما تنازع فيه العلامء ليس ألحٍد من  27/296وقال )

وإذا مل يكن ألحد من القضاة أن يقول: حكمت  ،يفصل النزاع فيه بحكم 

الصحيح هو  القول  هذا  قائله   ،بأن  عىل  مردوٌد  اآلخر  القول  بل   ،وأن 

قوله يف ذلك كقول   ،اْلكم فيام تنازع فيه علامء املسلمني أو أمجعوا عليه

عامل   كان  إن  العلامء  مقلد    اآحاد  كان  بمنزلة  اوإن  املقلدين  كان   ، العامة 
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ولو كان الكالم يف العلم   ا،جمتهد    اواملنصب والوالية ال جيعل من ليس عامل  

والدين بالوالية واملنصب لكان اخلليفة والسلطان أحق بالكالم يف العلم  

العلم   يستفتيهوبأن    ،والدين يف  عليهم  أشكل  فيام  إليه  ويرجعوا  الناس 

ال يدعي ذلك لنفسه وال يلزم الرعية فإذا كان اخلليفة والسلطان  ،والدين

حكمه يف ذلك بقوٍل دون قول إال بكتاب اهلل وسنة رسوله صىل اهلل عليه 

يتعدى طوره وال   ،وسلم بأن ال  الوالية أوىل  السلطان يف  فمن هو دون 

بكر وعمر وعثامن وعيل  أبو  فيه  القيام  نفسه يف منصب ال يستحق  يقيم 

إنام   –ريض اهلل عنهم    –دوهنم فإهنم    عمن  وهم اخللفاء الراشدون فضال  

 ، كانوا يلزمون الناس باتباع كتاب رهبم وسنة نبيهم صىل اهلل عليه وسلم 

إليكم   –أي نوايب    –يقول: إنام بعثت عاميل    –ريض اهلل عنه    –وكان عمر  

بل هذه يتكلم   ،ويقيموا بينكم فيئكم  ،ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم

الكتاب   الرشعية  األدلة  عليه  دلت  ما  يعلم  من  املسلمني  علامء  من  فيها 

فيها من   .والسنة بالكالم  أوىل  فهو  والسنة  بالكتاب  أعلم  كان  فكل من 

بل إن    ،واْلاكم ليس له فيها كالم لكونه حاكام    ،وإن مل يكن حاكام    ،غريه

حكموا فيام ليس هلم فيه   كان عنده علم تكلم فيها كآحاد العلامء فهؤالء

ـ  وهذا من اْلكم الباطل باإلمجاع ،اْلكم باإلمجاع  ا.ه
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( الرشعية  27/301وقال  املسائل  يف  أفتى  لو  املفتي  إن  مسائل    –(: 

بام هو أحد قويل علامء املسلمني واستدل عىل ذلك بالكتاب    –األحكام  

والسنة  ،والسنة الكتاب  عليه  يدور  الذي  هو  القول  هذا  أن  دون    وذكر 

والطالق  والنكاح  البيوع  مسائل  ذلك يف  كان  باب  أي  اآلخر يف  القول 

واْلج والزيارة وغري ذلك مل يكن ألحد أن يلزمه بالقول اآلخر بال حجة 

 ، من كتاب أو سنة وال أن حيكم بلزومه وال منعه من القول اآلخر باإلمجاع 

حكام بإمجاع وحكم بحبسه فإن هذا من أبطل األ  اعام    افكيف إذا منعه منع  

ـ   املسلمني ا.ه

اهلل    –وسئل   أمر  30/79)   –رمحه  ويل  عمن  املسلمني    ا(  أمور  من 

ومذهبه ال جيوز رشكة األبدان فهل جيوز له منع الناس؟ فأجاب: ليس له 

منع الناس من مثل ذلك وال من نظائره مما يسوغ فيه االجتهاد وليس معه 

ما هو يف معنى ذلك السيام   وال  ، باملنع نص من كتاب وال سنة وال إمجاع

وأكثر العلامء عىل جواز مثل ذلك وهو مما يعمل به عامة املسلمني يف عامة 

وهذا كام أن اْلاكم ليس له أن ينقض حكم غريه يف مثل هذه   ،األمصار

وهلذا   .املسائل وال للعامل واملفتي أن يلزم الناس باتباعه يف مثل هذه املسائل

أن حيمل الناس عىل موطئه يف مثل هذه املسائل   املا استشار الرشيد مالك  

وقال: إن أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم تفرقوا   ،منعه من ذلك
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يف    ا وصنف رجل كتاب    .يف األمصار وقد أخذ كل قوم من العلم ما بلغهم

االختالف  ،االختالف كتاب  تسمه  ال  أمحد:  كتاب    ،فقال  سمه  ولكن 

واختالفهم   ،امء يقول: إمجاعهم حجة قاطعةوهلذا كان بعض العل  .السعة

واسعة بن    .رمحة  عمر  العزيزوكان  أصحاب    عبد  أن  يرسين  ما  يقول: 

ي  مل  وسلم  عليه  اهلل  اهلل صىل  قول رسول  عىل  اجتمعوا  إذا  ألهنم  تلفوا 

كان ضاال   رجل  ورجل   ،فخالفهم  هذا  بقول  رجٌل  فأخذ  اختلفوا  وإذا 

سعةٌ  األمر  يف  كان  هذا  ليس   .بقول  األئمة  من  مالك  غري  قال  وكذلك 

الناس عىل مذهبه العلامء املصنفون يف األمر   ،للفقيه أن حيمل  وهلذا قال 

املنكر من أصحاب الشافعي وغريه: إن مثل هذه   باملعروف والنهي عن 

 ، اليد وليس ألحد أن يلزم الناس باتباعه فيهااملسائل االجتهادية ال تنكر ب

 ،فمن تبني له صحة أحد القولني تبعه  ،ولكن يتكلم فيها باْلجج العلمية

ونظائر هذه املسائل كثرية ا.هـ   ،ومن قلد أهل القول اآلخر فال إنكار عليه

فيام سبق من كالم ابن تيمية واضح يف حتريم توحيد الفتوى وإلزام الناس 

وما نقله من اإلمجاع رصيح يف حرمة هذا الفعل وأنه من مجلة   ،بقول واحد

  .نسأل اهلل السالمة والعافية .العصيان يف دين اإلسالم

ومن األدلة عىل حتريم توحيد الفتوى وإلزام الناس هبا أهنا بدعٌة حمدثٌة 

مع وجود   اوأبر قلوب    إليها سلف األمة الذين هم أكثر علام  يف الدين مل يسبق  
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جامع "من أفتى يف مسائل رشعية عىل خالف الكتاب والسنة كام جتده يف 

العلم وفضله )  "بيان  بن عبدالرب  جمموع  "( و2/913أليب عمر يوسف 

(: 4/262)  "إعالم املوقعني"( وقال ابن القيم يف  27/311)  "الفتاوى

أن يتمذهب رجٌل من األمة بحيث يأخذ أقواله كلها   وال يلزم أحد قط

وهذه بدعة قبيحٌة حدثت يف األمة مل يقل هبا أحٌد من   ،ويدع أقوال غريه

قدر   وأجّل  رتبة  أعىل  وهم  اإلسالم  أن   اأئمة  من  ورسوله  باهلل  وأعلم 

وأبعد منه قول من قال يلزمه أن يتمذهب بمذهب   ،يلزموا الناس بذلك

وأبعد من قول من قال يلزمه أن يتمذهب بأحد املذاهب   ،عامل من العلامء

كتاب   وانظر  ا.هـ  تيسري"األربعة  إىل  النقاد   93ص  "االجتهاد  إرشاد 

والتقليد"وكتاب    ،للصنعاين واالجتهاد  والصفات  لألسامء   "اإلقليد 

: ولو 124ص  –رمحه اهلل    –وقال    .125،  95ملحمد األمني الشنقيطي ص

اْلاك عىل  اإلمام  وال اشرتط  يصح رشطه  مل  معني  بمذهٍب  حيكم  أن  م 

ـ  ،توليته  ومنهم من صحح التولية وأبطل الرشط ا.ه

اجتهاد    نقض  الفتوى  توحيد  يف  أن  الفتوى  توحيد  حرمة  ويؤيد 

فيها  يسع  التي  املسائل  يف  علم  وطالب  علامء  من  اآلخرين  املجتهدين 

يصح إال إذا وأنه ال  ،اخلالف وكلامت أهل العلم كثرية يف حرمة مثل هذا

جامع بيان العلم  "قال ابن عبدالرب يف    . خالف منصوص الكتاب أو السنة
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مجاعة 2/868)  "وفضله عند  األصول  عىل  االجتهاد  سبيل  هذه   :)

إال   ،الفقهاء يرد  مل  إذا  به  وقىض  القايض  فيه  اجتهد  ما  يرون  ال  ولذلك 

أو سنة رسول  اأما من أخطأ منصوص    .االجتهاد مثله اهلل   من كتاب اهلل 

عندهم  وفعله  فقوله  العدول  نقل  أو  الكافة  بنقل  وسلم  عليه  اهلل  صىل 

 مردود إذا ثبت األصل فافهم وباهلل التوفيق ا.هـ

 . املرسلة األمر الثاين: دعوى إلزام الناس بقوٍل واحٍد من املصالح 

الفتوى مستدال   بأنه من مجلة   يطالب بعض الفضالء بتوحيد  يف ذلك 

 اهلذا الباب ومنع    افسد    ،املصالح املرسلة إذ كثر يف زماننا من يفتي بغري علم

واحد بقوٍل  الناس  ويلزم  الفتوى  توحد  هؤالء   .هلؤالء  به  يطالب  وفيام 

نظرٌ  مق  ،الفضالء  إذ  خطأ  املرسلة  املصالح  من  الفعل وجعله  هذا  تىض 

ومل يفعلوا ولو    ،موجود يف عهد الصحابة والتابعني وأتباعهم واملانع منتٍف 

فلام مل يفعلوا دّل عىل   ،كان مصلحة رشعية معتربة لكانوا أسبق الناس إليها

وانظر ضابط الفرق بني املصالح  .أنه ليس مصلحة مرسلة بل بدعة حمدثة

( 2/598ابن تيمية يف االقتضاء )  املرسلة والبدع املحدثة من كالم اإلمام

مسوغ   ليس  أكثر  زماننا  يف  علم  بغري  الفتوى  هذه    اوكون  إحداث  ألبته 

املصلحة املزعومة ألنه وقع مثل هذا يف زمن السلف مع أنه أقل من زماننا 

إال أنه لو كان من املصلحة فعله لبادروا إليه إذ هم أهل اخلشية والتقوى 
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قال الصحايب أنس بن   .الرش ولو كان قليال  ودينهم العظيم يدفعهم لرد  

هو يف أعينكم أدق من   أعامال    ونَ لْ مَ عْ إنكم لتَ   "مالك فيام رواه البخاري:

 "الشعر كنا نعدها يف زمن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم من املوبقات  

 ،فلام مل يفعلوا ذلك مع قوة دينهم دل هذا عىل أنه ليس من املصالح املرسلة 

بآثار من   ":قال عامر بن رشاحيل الشعبي  .بل من البدع املحدثة عليك 

 "ال وإن زخرفوه لك بالقول  سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرج

 . أخرجه اآلجري

غري حكم اهلل    –أن يتعبد املجتهد بالقول املرجوح عنده    األمر الثالث:

 :لكون ويل األمر أمر هبذا القول املرجوح –يف نظره 

  ا راجح    جيتهد العلامء وطالب العلم يف املسائل االجتهادية فيختار قوال  

عنده بالدليل الرشعي املعترب وهو يف هذا مثاب مأجور أخطأ أو أصاب  

ويف بعض هذه املسائل االجتهادية يأمر ويل أمر املسلمني بفعٍل يوافق قول 

رتى بعض العلامء وطالب العلم يتعبد اهلل بفعل ما أمر بعض أئمة الدين ف

ولعل   ،عنده وهذا من اخلطأ البني  اوإن كان ما أمر به مرجوح    ،به ويل األمر

هذا يتضح برضب مثال واقعي فالصالة عىل امليت صالة الغائب مسألة  

فرتى من   ،بالصالة عىل ميت صالة الغائب  ااجتهادية يأمر ويل األمر أحيان  

أنه   يفتي يرى  أو  بلده  عليه يف  من صيل  الغائب ال جتوز عىل  بأن صالة 
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 ،خاص برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كام هو مذهب أيب حنيفة ومالك

يطيع ويل األمر يف هذا ويصيل صالة الغائب بل ويأمر الناس بالصالة عىل 

وفعل مثل هذا   ،امليت صالة الغائب مع كونه يرى أن هذا القول مرجوٌح 

(: ومتى ترك العامل ما علمه 373-35/372قال ابن تيمية )  ،ه ال جيوزمن

اْلاكم  حكم  واتبع  وسلم  عليه  اهلل  صىل  رسوله  وسنة  اهلل  كتاب  من 

اْلاكم  حكم  واتبع  وسلم  عليه  اهلل  صىل  ورسوله  اهلل  ْلكم  املخالف 

مرتد   كان  ورسوله  اهلل  ْلكم  الدنيا   اكافر    ااملخالف  يف  العقوبة  يستحق 

كَِتاٌب ُأْنِزَل إَِلْيَك َفال َيُكْن يِف َصْدِرَك َحَرٌج ِمنُْه   .املص)رة قال تعاىل  واآلخ

اتَّبُِعوا َما ُأْنِزَل إَِلْيُكْم ِمْن َربُِّكْم َوال َتتَّبُِعوا ِمْن   .لُِتنِْذَر بِِه َوِذْكَرى لِْلُمْؤِمننِيَ 

َقلِيال   َأْولَِياَء  ُروَن( ولو رضب و  ُدونِِه  َتَذكَّ بأنواع األذى َما  حبس وأوذي 

ليدع ما علمه من رشع اهلل ورسوله الذي جيب اتباعه واتبع حكم غريه 

لعذاب اهلل بل عليه أن يصرب وإن أوذي يف اهلل فهذه سنة اهلل   اكان مستحق  

ُكوا َأْن َيُقوُلوا آَمنَّا    .امل)يف األنبياء وأتباعهم قال تعاىل   َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُيرْتَ

ُيْفَتنُونَ   َوُهمْ  َصَدُقوا    .ال  ِذيَن  الَّ اهللَُّ  َفَلَيْعَلَمنَّ  ِهْم 
َقْبلِ ِمْن  ِذيَن  الَّ َفَتنَّا  َوَلَقْد 

اْلَكاِذبنَِي( وقال تعاىل   ِمنُْكْم )َوَلَيْعَلَمنَّ  املَُْجاِهِديَن  َنْعَلَم  َحتَّى  ُكْم  َوَلنَْبُلَونَّ

ابِِريَن َوَنْبُلَو َأْخَباَرُكْم( وقال تعاىل   ُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَنََّة َوملََّا َأْم َحِسبْ )َوالصَّ

اُء َوُزْلِزُلوا َحتَّى  َّ ْتُهُم اْلَبْأَساُء َوالرضَّ ُكْم َمسَّ
ِذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبلِ َيْأتُِكْم َمَثُل الَّ
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ِذيَن آَمنُوا َمَعُه َمَتى َنرْصُ اهللَِّ َأال إِنَّ َنرْصَ اهللَِّ َقِريٌب( و ُسوُل َوالَّ هذا َيُقوَل الرَّ

الصحابة  فيها  تنازع  قد  اجتهادية  مسألة  يف  حكم  قد  اْلاكم  كان  إذا 

اهلل  لرسول  سنة  بعضهم  وعند  بعضهم  بقول  اْلاكم  فحكم  والتابعون 

فعىل هذا أن يتبع ما علم من سنة  ،صىل اهلل عليه وسلم ختالف ما حكم به

يقلد   رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ويأمر بذلك ويفتي به ويدعوا إليه وال

 اْلاكم هذا كله باتفاق ا.هـ 

أن طاعة والة أمر املسلمني تابعة    –رمحه اهلل    –ويوضح كالم ابن تيمية  

سبحانه اهلل  معصية  غري  يف  يطاعون  إنام  فهم  ورسوله  اهلل  ومن   ،لطاعة 

والبدع من املعايص   ،بدعة يف حقه  ااملعلوم أن تعبد اإلنسان بام ال يراه دين 

وفق   .مثل هذا معصية ال يطاع فيها ويل أمر املسلمنيفالتعبد ب  ،والذنوب 

 .اهلل والة أمر املسلمني ملا فيه صالح الدنيا والدين

 . اوواقعي   اعملي   اممكن  ااألمر الرابع: ليس توحيد الفتوى أمر  

وذلك ألن العامل كله    ا،إن توحيد الفتوى أمر غري ممكن عملي    اوأخري  

أنه عىل فرض مُتكن من إلزام طالب    فلو  ،اتصل وصار كالقرية الواحدة

علم بلدنا بالقول بقول واحٍد يف املسائل الرشعية فمن الذي يلزم طالب  

  ؟العلم اآلخرين يف البلدان األخرى
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أسأل اهلل بأسامئه اْلسنى وصفاته العىل أن حيفظنا باإليامن وأن يوفق  

   .علامءنا ووالة أمرنا لنرصة الدين املريض لرب العاملني

 سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتهو 

 

  

 بن ريس الريس عبد العزيز

 هـ28/4/1420يوم الثالثاء 

 هـ25/2/1425األربعاء  :آخر تعديل
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 (رد دعوى تقنني األحكام الرشعية واإللزام هبا) 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 ، أما بعد: عليكم ورمحة اهلل وبركاتهالسالم 

ملصالح  القضاء  تقنني  دعوى  اإلصالح  مريدي  من  كثري  يردد  بدأ 

 ا وإين ألذكرهم أن حسن القصد ليس كافي    ،زعموها وعلل عليلة تومهوها

أنه إصالح يظنون  ما  يكونوا سبب    ،ْلسن  أن  اهلل يف  من أسباب    ا وليتقوا 

فليس هو من موارد النزاع حتى   ،نهالدعوة إىل أمر أمجع العلامء عىل بطال

عليه املزعومة  املصالح  بإجراء  يسمح  أو  الطرف  فيه  معنى   .يغض  فإن 

به واملحكومني  القضاة  من  الناس  وإلزام  القضاء  املسائل   :تقنني  أن 

هذه   بأحد  والقضاة  الناس  يلزم  فيها  اخلالف  يسوغ  التي  االجتهادية 

عند القايض   امللزم به مرجوح  وإن كان هذا القول ا  ،املسائل دون األخرى

، وهذا ما ال جيوز يف رشع اهلل بحال وهو خمالف لكل دليل ()املتحاكم إليه

الصحيحة  والسنة  الكتاب  إىل  بالرجوع  إليهام  ،يأمر  ألن    ؛والتحاكم 

دون الراجح الثابت عنده    القايض إذا حكم بني اخلصوم بالقول املرجوح 

ومل يرد التنازع إىل اهلل ورسوله وال   ،اهللبدليل الرشع فإنه مل حيكم بام أنزل  

 .االختالف إىل حكم اهلل
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قال ابن قدامة يف املغني: وال جيوز أن يقلد القضاء لواحد عىل أن حيكم  

ألن اهلل تعاىل   اوهذا مذهب الشافعي وال أعلم فيه خالف    ،بمذهب بعينه

وقد يظهر له   ،واْلق ال يتعني يف مذهب  (فاحكم بني الناس باْلق)قال  

ويف   ،فإن قلده عىل هذا الرشط بطل الرشط  ،اْلق يف غري ذلك املذهب

وانظر نحوه )  فساد التولية وجهان بناء عىل الرشوط الفاسدة يف البيع ا.هـ

 (4/185البن القيم يف أعالم املوقعني )

له سنة النبي    وقال اإلمام الشافعي: أمجع العلامء عىل أن من استبانت 

 من كان ا.هـ   اصىل اهلل عليه وسلم مل يكن له أن يدعها لقول أحد كائن 

فقد خالف   له من رشع اهلل  استبان  ما  الناس بخالف  ومن حكم بني 

وقد أطال اإلمام ابن تيمية تقرير هذه املسألة ونقل اإلمجاع فيها   ، اإلمجاع

لذين نقلوا اإلمجاع يف عدة مواضع شأنه يف ذلك شأن العلامء اآلخرين ا

(: وهذا إذا كان اْلاكم قد حكم يف مسألة 35/373فكان مما قال )  ،فيها

اجتهادية قد تنازع فيها الصحابة والتابعون فحكم اْلاكم بقول بعضهم 

به   ،وعند بعضهم سنة لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ختالف ما حكم 

هلل عليه وسلم ويأمر  فعىل هذا أن يتبع ما علم من سنة رسول اهلل صىل ا

هذا كله باتفاق املسلمني   . ويفتي به ويدعو إليه وال يقلد اْلاكم  ،بذلك

ـ   ا.ه
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وأرجو أال يظن ظان أن هذا اجتهاد خاص من اإلمام ابن تيمية ال يلزم  

فإن هذا ليس من اجتهاده وال من املسائل االجتهادية بل من  .به أحد كال

وفرق بني   ،إلمجاع كغريه من أهل العلموإنام هو نقل ا  ،املسائل اإلمجاعية

فإن الثاين ملزم دون األول إال إذا   ،اجتهاد آحاد العلامء ونقلهم لإلمجاع

 .فأرجو التنبه .اتضح الدليل

بن    عبد العزيزثم إن هذه الدعوى أثريت يف حياة اإلمام املصلح امللك  

مجعوا عىل فعرضها عىل علامء زمانه فأ   -رمحه اهلل    –الرمحن آل سعود    عبد

 .-رمحهم اهلل  –ردها 

ومصلحة يطول،   وما يظنه بعضهم دليال    ،والكالم حول هذه املسألة

قلمه عند  اهلل  بأن  وقائل  كاتب  كل  أذكر  املسألة   .ولسانه  لكن  هذه  ويف 

 عبد اهلل للشيخ    "تقنني الرشيعة أرضاره ومفاسده    "كتابان مفيدان ومها  

للشيخ بكر أبو   "التقنني واإللزام عرض ومناقشة    "و    –رمحه اهلل    –البسام  

  .-شفاه اهلل  –زيد 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 بن ريس الريس عبد العزيزد. 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، أما بعد: 

ونقله بعض طالب العلم إىل    ،فقد نرش هذا املقال يف إحدى الصحف

هذا   .بأربعة أمور  –  اجزاه اهلل خري    –  ار  ذكِّ بعض األفاضل فعلق عليه مُ 

 :  اواحد   انصه مع جوابه واحد  

 

أن اإلمجاع الذي حيكيه هو فيمن بلغ رتبة االجتهاد واستبان له   األول/

وليس ما نقله عىل ما فهمه من   ،دليل من الكتاب أو السنة نص أو ظاهر 

ونحن نتفق عىل أن من بلغ ذلك واستبان له الدليل فال جيوز له   ،اإلطالق

 . ة خالف ذلكوواقع القضا ،األخذ بغريه

 

 : وجوابه أن حال القضاة ال يلو من حالتني

  ا، مقلدين وليسوا أهل اجتهاد ولو جزئي    –أمجعني    –األوىل / أن يكونوا  

معني بتقليد  يلزمون  ال  به   ؛فهؤالء  يثقون  من  اختيار  يف  خمريون  ألهنم 

أما اإللزام   ،وبعلمه فإن العامي مقلد يف كل يشء إال من يتار تقليدهم

فهذا حمرم وغري جائز كام   ،يد ما قنن وهذا املقنن يالف قول من يثق بهبتقل

فإن إلزام الناس بتقليد معني ال يرجون عن قوله بدعة   اوأيض    .هو معلوم
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راجع )حدثت يف األمة مل تعرف من قبل كام أفاده ابن القيم يف األعالم  

 (.رسالة توحيد الفتوى

وهذا هو الواقع    اجزئي    ااجتهاد    الثانية / أن يكون فيهم من هو جمتهد

لو قننت عىل وجه اإللزام  وإن األحكام الرشعية  إلزامه،  فمثله ال جيوز 

 . لشملته ومل تفرق بني قاٍض وآخر

 

أن التقنني ال أحد يالف يف جوازه ألنه نوع من التدوين وإنام   الثاين/

 . املتنازع فيه هو اإللزام بالتقنني وفرق بني املسألتني

 .أن هذا صحيح والبحث جاري يف اإللزام ال مطلق التقنيني  :وجوابه

 

إما أن يكون لكل قول   : أن األقوال يف مسائل اخلالف ال ختلو /الثالث

بدليله إلزام  به  واإللزام  بدليله  أخذ  به  فاألخذ  معترب  إىل   ، دليل  فيعود 

وإما أن يكون لكل قول استحسان يف نظر   ،األصل وهو اإللزام بالدليل

 . عامل فليس األخذ بأحدمها بأوىل من اآلخر

والواقع الذي   ،املسائل اخلالفية يف قسمني  –أحسن اهلل إليه    –قد حرص  

هو مورد النزاع وهو ما جتاذبته   ما له من دافع أن بني هذين القسمني قسام  

فيه ضعيف   اخلالف  يكن  مل  أو  لكلٍ   ا،األدلة  املعترب  بل  ومنزله  ومل    ، دليله 
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أن حتديد   علام    امنضبط    امن كل وجه أو يالف إمجاع    ارصحي    ايصادم نص  

 ا. يكون نسي   – اأحيان   –هذه املسائل 

 

رجع عن قوله ذلك إىل ترجيح   –رمحه اهلل    –أن الشيخ البسام    /الرابع  

 . اجلواز

سبق ذكره من  وما    ،حمجوج باإلمجاعات   –رمحه اهلل    –إن ثبت هذا فهو  

 . أدلة وبيانات 

 

ومما أحب التذكري به أن دعوة تقنني األحكام الرشعية وإلزام الناس هبا  

 . أمر حمدث مل يدعو إليه سلفنا الصالح كام أفاده ابن تيمية وغريه

  . أسأل اهلل أن هيدينا ملا اختلف فيه من اْلق بإذنه

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

  

 العزيز بن ريس الريسد. عبد 

 هـ1425 شهر ربيع األول /


