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6)Tradition defines it, its divisions, and its rule) 

 ( التقميد تعريفو واقسامو وحكمو 6)
 تعريف التقميد 

التقميد لغة: جعل القالدة في العنق، والقالدة معروفة وىي ما تضعو المرأة في 
 عنقيا .

 واصطالًحا: ىو اتباع قول الغير من غير معرفة دليمو .
 التعريف في اآلتي :ويمكن بيان ىذا 

أن التقميد ىو األخذ بقول الغير، أما األخذ بالكتاب والسنة واإلجماع فال يسمى  -1
نما ىو اتباع، فيكون المراد من قول الغير اجتياده.  تقميًدا وا 

أن التقميد ال يكون إال مع عدم معرفة الدليل، وىذا إنما يتأتى من العامي  -2
 لو وال نظر لو في األدلة.المقمد الجاىل الذي ال قدرة 

أما من لو القدرة عمى النظر في األدلة فإن أخذه بقول الغير إن تبين لو صوابو ال 
يكون تقميًدا، بل ىذا ترجيح واختيار، أما إن أخذ بقول الغير دون نظر في األدلة 

 مع كونو قادًرا عمى النظر فيو مقمد، وال يعذر مع القدرة كما سيأتي.
يد ىو موضع االجتياد، فما جاز فيو االجتياد من المسائل جاز موضع التقم -3

 فيو التقميد، وما حرم فيو االجتياد حرم فيو التقميد.
والمقمد تابع لممجتيد في اجتياده، يمزمو تقميده، وليس لو أن يرجح أو يصوب أو 

ضع يخطئ؛ إذ ال قدرة لو عمى ذلك، لذلك ساغ تسمية التقميد تقميًدا، فكأن المقمد و 
 أمره وفوضو إلى المجتيد كالقالدة إذا جعمت في العنق.

 حكم التقميد
التقميد جممة جائز لمعامة الذين ال قدرة ليم عمى النظر في األدلة واستنباط 

 األحكام منيا.
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وأجمعوا عمى أن األعمى ال بد لو من تقميد غيره ممن يثق بميزه بالقبمة إذا 
 بصر بمعنى ما يدين بو ال بد لو من تقميد أشكمت عميو، فكذلك من ال عمم لو وال

 « .عالمو
 أما حكم التقميد عمى وجو التفصيل فمنو ما ىو جائز، ومنو ما ليس بجائز.

 أما التقميد الجائز فيو ما تحققت فيو الشروط اآلتية:
صمى اهلل عميو  -أن يكون المقمد جاىاًل، عاجًزا عن معرفة حكم اهلل ورسولو  -1

لقادر عمى االجتياد فالصحيح أن يجوز لو التقميد حيث عجز عن ، أما ا-وسمم 
ما لعدم ظيور دليل  ما لضيق الوقت عن االجتياد، وا  االجتياد إما لتكافؤ األدلة، وا 

 لو، فإنو حيث عجز سقط عنو وجوب االجتياد وانتقل إلى بدلو وىو التقميد .
 ح .أن يقمد من عرف بالعمم واالجتياد من أىل الدين والصال -2
أال يتبين لممقمد الحق وأال يظير لو أن قول غير مقمده أرجح من قول مقمده،  -3

أما إن تبين لو ذلك أو عرف الحق وفيم الدليل فإن التقميد والحالة كذلك ال يجوز 
 بل الواجب عميو اتباع ما تبينت صحتو .

 مة .أال يكون في التقميد مخالفة واضحة لمنصوص الشرعية أو إلجماع األ -4
أال يمتزم المقمد مذىب إمام بعينو في كل المسائل، بل عميو أن يتحرى الحق،  -5

 ويتبع األقرب لمصواب، ويتقي اهلل ما استطاع .
أال يتنقل بين المذاىب تتبًعا لمرخص وبحثًا عن األسيل  -في المقابل  -وعميو 

 عمى نفسو واألقرب ليواه  .
 منيا:وأما التقميد المذموم فيو أنواع، 

اإلعراض عما أنزل اهلل، وعدم االلتفات إليو اكتفاًء بتقميد اآلباء، قال تعالى:  -1
َذا ِقيَل َلُيُم اتَِّبُعوا َما َأْنَزَل اهلُل َقاُلوا َبْل َنتَِّبُع َما َوَجْدَنا َعَمْيِو آَباَءَنا َأَوَلْو َكاَن  }َواِ 

 [ .21{ ]لقمان: الشَّْيَطاُن َيْدُعوُىْم ِإَلى َعَذاِب السَِّعيرِ 
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تقميد من ال يعمم المقمد أنو أىل ألن يؤخذ بقولو، قال تعالى: }َوال َتْقُف َما  -2
 [  .36َلْيَس َلَك ِبِو ِعْمٌم{ ]اإلسراء: 

، كائًنا من -صمى اهلل عميو وسمم  -تقميد قول من عارض قول اهلل ورسولو  -3
 [.3ْن ُدوِنِو َأْوِلَياَء{ ]األعراف: كان ذلك المعارض، قال تعالى: }َوال َتتَِّبُعوا مِ 

 التقميد بعد وضوح الحق ومعرفة الدليل . -4
 تقميد المجتيد القادر عمى االجتياد مع اتساع الوقت وعدم الحاجة. -5
 . تقميد مجتيٍد واحٍد بعينو في جميع اجتياداتو -6
 

 
 التمذىب وحكمو

 التمذىب
 ضوابط جواز االلتزام بمذىب معين.

االلتزام بمذىب معين فال بد أن يراعى في ذلك ما مضى من شروط جواز  إذا جاز
 التقميد ، إضافة إلى اآلتي:

الضابط األول: أال يكون ىذا االلتزام سبياًل التخاذ ىذا المذىب دعوة ُيدعى 
إلييا، ويوالي ويعادي عمييا، مما يؤدي إلى الخروج عن جماعة المسممين وتفريق 

 وحدة صفيم. 
البدع ىم الذين ينصبون ليم شخًصا أو كالًما يدعون إليو فإن أىل 

 ويوالون بو ويعادون عميو.
 -أما أىل السنة فإنيم ال يدعون إال إلى اتباع كتاب اهلل وسنة رسولو 

وما اتفقت عميو األمة، فيذه أصول معصومة، دون ما  -صمى اهلل عميو وسمم 
 سواىا.
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زعيم في بعض مسائل األحكام عن حقيقة والمقصود أن أىل اإليمان ال يخرجيم تنا
اإليمان، كما عمم ذلك من تنازع الصحابة رضي اهلل عنيم في كثير من مسائل 

 األحكام.
الضابط الثاني: أال يعتقد أنو يجب عمى جميع الناس اتباُع واحٍد بعينو من 
األئمة دون اإلمام اآلخر، وأن قولو ىو الصواب الذي ينبغي اتباعو دون قول من 

 خالفو، فمن اعتقد ىذا كان جاىاًل ضااًل.
الضابط الثالث: أن يعتقد أن ىذا اإلمام الذي التزم مذىبو ليس لو من 
نما تجب الطاعة المطمقة العامة هلل  الطاعة إال ألنو مبمغ عن اهلل دينو وشرعو، وا 

فال يجوز أن يأخذ بقوٍل أو يعتقده؛ لكونو قول  -صمى اهلل عميو وسمم  -ولرسولو 
 . -صمى اهلل عميو وسمم  -إمامو، بل ألجل أن ذلك مما أمر اهلل بو ورسولو 

الضابط الرابع: أن يحترز من الوقوع في شيء من المحاذير التي وقع فييا 
 بعض المتمذىبين .

 

 


