
 هذه رسالة يف بيان االقتداء بالشافعية، واخلالف يف ذلك 

 تأيلف 

 الشيخ اإلمام العمدة شيخ اإلسالم السندي؛ تلميذ ابن اهلمام 

 رمحه اهلل تعاىل، ونفعنا به، آمني آمني آمني 



 وبه اتلوفيق ،  بسم اهلل الرمحن الرحيم 

والصالة والسالم ىلع سيدنا حممد صاحب انلبوة  احلمد هلل اذلي افتتح حبمده يف لك رسالة ومقالة، 

 والرسالة.

تلميذ املحقق ابن  ، وبركة األنام شيخ اإلسالم ، احلرب ابلحر الفهامة ،قال موالنا العالم اإلمام العالمة

 : اعمله اهلل بلطفه اخلف - الشيخ يلع السندي احلنف ؛ - رمحه اهلل-اهلمام  

سأتلموين أن أمجع لكم أقوال العلماء  -ونرصكم وبرصكم وآواكم رمحكم اهلل وأبقاكم- إخواين

 . السادة احلنفية يف بيان االقتداء بالشفعوية، وعن الصحيح املنقول يف ذلك 

 وباهلل اتلوفيق: ، فأقول

 :ىلع أربعة أقوال، قديما وحديثا يف جوازه  -ريض اهلل عنهم-اعلم أنه قد اختلف علماؤنا 

 إنه جيوز االقتداء به إذا اكن حيتاط يف مواضع اخلالف، وإال فال.  القول األول:

، منهم: اإلمام شمس األئمة الرسخيس، وصدر اإلسالم، وأبو -رمحهم اهلل تعاىل-وىلع هذا أكرث املشايخ  

الليث السمرقندي، وصاحب »اهلداية«، وصاحب »الاكيف«، وقايض خان، واتلمرتايش، وصاحب 

در الشهيد، وتاج الرشيعة، وصاحب »املضمرات«، وصاحب »انلهاية«، وقوام ادلين  »اتلاتارخانية«، والص

شارح »اهلداية«، وفخر ادلين شارح »الكزن«، وشيخنا املحقق كمال ادلين ابن اهلمام شارح »اهلداية«  

 . اهلل عليهم أمجعني  ةاملسىم بـ»فتح القدير«، وغريهم من املشايخ، رمح 

أن العربة يف جواز الصالة وعدمه    :صحيح اذلي عليه املشايخ سلفا وخلفا واألصل يف هذا أن املذهب ال 

 .ال لرأي إمامه  ،لرأي املقتدي يف حق نفسه

جيوز االقتداء به؛ ألنه    ؛كمس املرأة وغريه   ؛فلو علم املقتدي من اإلمام ما يفسد الصالة ىلع زعم اإلمام 

 .يرى جوازها، فاملعترب يف حقه رأيه ال غري؛ فوجب القول جبوازها 



،  إن العربة لرأي املقتدي:  ال جيوز االقتداء به؛ ملا قلنا ؛  ال عند اإلمام،  ولو علم منه ما يفسد الصالة عنده

-   يد. رصح به الصدر الشهيدعدم اجلواز، فإن صىل معه يعبوإنه لم ير االقتداء به جائزا، فوجب القول  

 . -رمحه اهلل

فال   فإن اكن اثلاين، أو ال أن يسلم هذا األصل إما فإنه ؛ وهذا هو األصل اذلي ال حميد عنه للحنف

يسلم يف مسائل دون أخرى فيحتاج إىل  أو  ،  يص عنهحملرتكه املذهب، وإن اكن األول فال  ؛  خطاب معه

 . الفرق

 .ت أيوجب أن املعترب رأي اإلمام عند مجاعة من املشايخ كما سي فإن قيل: قد ذكر بعضهم ما 

أجيب: بأن املراد من قوهلم ذلك أنه يعترب عند تلك اجلماعة رأي اإلمام أيضا كما يعترب رأي املأموم،  

 . بل يف اعتبار رأي املأموم االتفاق، ويف رأي اإلمام االختالف، ال أن املعترب رأي اإلمام فقط

اكنلجاسة  ؛  أو ينقض الوضوء ،  ؤال قوهلم فيما إذا شاهد من اإلمام ما يفسد الصالة عندههذا الس  أومنش

 .ومس اذلكر واملرأة، فاألكرث ىلع أنه جيوز، وهو األصح، القليلة

وال  .  ألن اعتقاد اإلمام أنه ليس يف الصالة، وال بناء ىلع املعدوم؛  ال جيوز  أنه:  وخمتار اهلندواين ومجاعة

لة يف هذا ىلع أن اهلندواين ومن معه يقولون بعدم اعتبار رأي املقتدي، فطاح السؤال خيىف أنه ال دال

 .من أصله

وصىل لك إىل جهة  ، يف اذلين حتروا يف الليلة املظلمة، ويرده أيضا مسألة »اجلامع الصغري« املتفق عليها 

ومن  ، يصيل إىل غري القبلةال جتوز صالة من علم حبال اإلمام؛ ألن عنده إمامه ، مقتدين بأحدهم

 ته. انتىه. اعتقد فساد صالة اإلمام ال جتوز صال 

 . وترد ما عداه ، فهذه املسألة تعني قول اجلمهور

 :فمنها ؛ وأما مواضع اخلالف اليت تمنع جواز االقتداء به

 . وخروج اخلارج من غري السبيلني اكليقء والراعف ،واحلجامة، عدم الوضوء من الفصد -



 . يف الصالة  والقهقهة -

 . والوضوء من القلتني -

 . والرفع منه ورفع ايلدين عند الركوع  -

 . غسل املين أو فركهعدم و -

 . قطع الوتر ىلع ركعتنيو -

 .ومسح الرأس أقل من الربع  -

 .وترك املضمضة واالستنشاق يف غسل اجلنابة -

 .وتكرار الفرض يف الفرض  -

 .وعدم راعية الرتتيب بني الفوائت -

 . والصالة عند الطلوع  -

 . وحنو ذلك، ر السباعؤوس ، لكحم ما لم يذكر اسم اهلل عليه عمدا؛ والصالة مع جناسة ظاهرة عندهم  -

 . واالكتفاء بالرش ىلع انلجاسة -

 .وباإليماء، والصالة مع حماذاة املرأة -

 . وكشف الركبة فيها  -

 . وبسط ايلدين يف القنوت  -

 .احنرافا فاحشا واالحنراف عن القبلة  -

 .وأن العمل من اإليمان، والقول بزيادته ونقصانه، والشك يف اإليمان -

 .واتلعصب -

 . فهذه الرشائط اليت رصح بها غري واحد من أكابر املشايخ 

 . أن ال تعمل خبالف مذهب احلنف -رمحه اهلل تعاىل-واشرتط الفقيه أبو الليث السمرقندي 



؛  وبعضها يوجب الكراهة، «بسط ايلدين »ويه اليت قبل ؛ فساد الصالةثم بعض هذه الرشائط توجب 

 ويه اليت بعده. 

 فينكرونه.  ؛وأما الشك ىلع وجه يوجب الفساد

، فانعدم الفساد ،فإنهم يقولون ذلك مؤولني؛ وأن العمل من اإليمان، وأما القول بالزيادة وانلقصان

 .هامملا فيها من اإلي؛ بقيت الكراهة و

 . وهو ليس بمانع من اجلواز، إال أنه يوجب الكراهة، فإنه يوجب الفسق؛ اتلعصبوأما 

 . ىلع ذلك -رمحهم اهلل-ورد شيئا من نصوص املشايخ ثم نل

وال شااك ،  ال بأس به إذا لم يكن متعصبا :  قالوا ،  واالقتداء بشافيع املذهب«:  هوا فتا »قال قايض خان يف  

وأن يتوضأ  ، وال شك أنه لو جاوز املغارب اكن فاحشا  ،عن القبلةوال منحرفا احنرافا فاحشا ، يف إيمانه

 . انتىه. من اخلارج من غري السبيلني، وال يتوضأ باملاء القليل اذلي وقعت فيه جناسة

، واحلجامة، اكلفصد ؛ صالته دوقال صاحب »اهلداية«: إذا علم املقتدي من اإلمام ما يزعم به فسا 

 . االقتداء بهال جيوز ؛ ما هوغري

فكأنه يقتدي بمن  ،  لوجود املفسد فيها عنده؛  وقال صاحب »انلهاية«: اقتداء احلنف بالشافيع غري جائز 

 . هو خارج الصالة

أنا »أو يقول: ، « ما عرفناك حق معرفتك يهإل »: وقال صاحب »اخلانية« أيضا: إذا قال شافيع املذهب

أو جرح  ، أو يتوضأ من القلتني، «يزيد وينقص »، أو «اإليمانمن العمل »أو يقول: ، «مؤمن إن شاء اهلل

؛  أو مسح رأسه أقل من الربع يف الوضوء ، أو ترك املضمضة واالستنشاق يف غسل اجلنابة،  هد دم من عض

 . فال جتوز الصالة خلفه



به؛ ألن  ال جيوز االقتداء  ؛  وقال صاحب »اتلاتارخانية«: لو علم املقتدي من اإلمام ما يمنع جواز الصالة

وهو األصح ىلع ما رصح به ، املقتدي، وهو قول األكرث رأيالعربة يف حق جواز الصالة وعدم اجلواز ل

 املحقق شيخنا كمال ادلين ابن اهلمام وغريه. 

بسط  يأو  ،  ويصيل الوتر أكرث من ثالث ركعات،  وقال تاج الرشيعة: إذا اكن الشفعوي يصيل عند الطلوع 

 ال جيوز االقتداء به. ؛  أو يرفع يديه يف تكبريات الركوع ، القنوت يديه يف داعء 

واإلمام ، وهو يرى أنه ال جيوز الصالة معها ، وقال الصدر الشهيد: املقتدي إذا رأى بثوب اإلمام جناسة

،  فإن رأى اإلمام الصالة فاسدة، ير االقتداء به جائزا  مألنه ل؛ فاملقتدي يعيد الصالة؛ يرى اجلواز

 . انتىه. ال يعيد؛ واملقتدي يراها جائزة

 .وهذا أيضا قول األكرث، وهو األصح

وال بناء ىلع ، ليس يف الصالةأنه اإلمام  اعتقادألن ؛ يعيد أنه من وأما ما اختاره اهلندواين ومن معه 

 ىلع األصح. ،  فاجلواب عنه ما مر من أن املعترب يف حق املقتدي رأي نفسه ال رأي اإلمام؛ املعدوم

ال جيوز   ؛«أنا مؤمن إن شاء اهلل»: : إذا قال شفعوي املذهب-رمحه اهلل-وقال شمس األئمة الرسخيس 

 . أن يقتدي به «أنا مؤمن حقا »: للحنف اذلي يقول

بأن ال يميل  ؛ الصالة خلف الشافيع جائزة، إذا اكن حيتاط مجيع مواضع اخلالف: وقال يف »املبسوط«

، وال يقطع وتره ، ويغسل ثوبه من املين، وجيوز الوضوء عند الفصد واحلجامة، عن القبلة ميال فاحشا 

 . وال شااك يف إيمانه، ولم يكن متعصبا ، وحنو ذلك

إذا لم تعلم منه  : -رمحه اهلل تعاىل- «خواهر زاده»ـوذكر اإلمام اتلمرتايش عن شيخ اإلسالم املعروف ب

 . جيوز االقتداء به ويكره ؛ هذه األشياء بيقني

وتكره الصالة خلف الشافيع إن احتاط مواضع : يف باب اإلمامة، وقال يف »انلهاية رشح اهلداية«

 وهذا انلقل اكف يف بابه.. ومثله يف »رشح املجمع« البن فرشتهة. دس وإال ففا ، اخلالف



وال ، إيمانهوال شااك يف ، وقال صاحب »جممع الفتاوي«: االقتداء بالشافيع جيوز إذا لم يكن متعصبا 

وهو قدر  ؛ وال يتوضأ من املاء اذلي وقع فيه جناسة، يميل عن القبلة ميال فاحشا بأن جاوز املغارب 

أموت مؤمنا إن شاء »:  أما لو قال  .«أنا مؤمن إن شاء اهلل»:  بأن قال؛  «وال شااك يف إيمانه»:  وقونلا .  القلتني

 . خلفه  فإنه يصىل؛ «اهلل

، شااك يف إيمانهال و، متعصبا  يكنء احلنف بالشافيع جائز إذا لم وقال صاحب »املضمرات«: اقتدا

وال يتوضأ بماء  ،  وال يصيل بعد االفتصاد قبل الوضوء ،  بأن ال يصيل الوتر ركعة؛  وحيتاط مواضع اخلالف 

 وحنو ذلك. ، مستعمل

وقال اإلمام صدر اإلسالم أبو اليرس: اقتداء احلنف بالشافيع غري جائز من غري أن يطعن يف دينهم؛ ملا  

عند    رفع ايلدين  أن:  -ريض اهلل عنه-روى مكحول النسف يف كتاب هل سماه »الشعاع« عن أيب حنيفة  

فصالته  ،  لك عمل كثريوجعل ذ،  حيث أقيم بايلدين؛  بناء ىلع أنه عمل كثري؛  الركوع والرفع منه مفسد

 . فال يصح االقتداء به هلذا ، فاسدة عندنا 

:  يف مسألة جواز االقتداء بمن يقنت يف الفجر،  وقال اإلمام حسام ادلين الشهيد شارح »اجلامع الصغري«

دلت املسألة ىلع أن االقتداء بشفعوي املذهب جائز إذا اكن حيتاط يف مواضع  : قال بعض مشاخينا 

 اخلالف. 

- فة  ي« عن أيب حنات صاحب الكتاب املسىم بـ»اللؤلؤيف وأنكر آخرون ذلك؛ ملا روى مكحول النس

فصالتهم    ،ألنه عمل كثري؛  أن من رفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه تفسد صالته:  -ريض اهلل عنه

 فال يصح هذا االقتداء. ، فاسدة عندنا 

،  املسألة تدل ىلع أن اقتداء احلنف بالشفعوي جائزوظن بعض العلماء أن  :  وقال القايض الصدر الشهيد

، وال اكن يقول بقنوت الفجر،  فإن الشافيع لم يكن يومئذ من مجلة املجتهدين  ؛ ولكن هذا ظن فاسد



ولم يكن جمتهدا  «،  اجلامع الصغري»  -رمحه اهلل تعاىل-فإنه اشتغل بتعلم الفقه بعد ما صنف أبو يوسف  

 . انتىه. ملا روى مكحول النسف ؛ اقتداء احلنف بالشافيع فغري جائزوأما . يف زمن أيب يوسف

من يقنت ىلع غري مذهب الشافيع ممن ال يرى رفع ايلدين عند  بحتمل مسألة جواز االقتداء  ،  فعىل هذا

،  بل كرهه، ال يرى رفع ايلدين يف األصح عنه، -رمحه اهلل-كمالك ؛ وحيتاط مواضع اخلالف، الركوع 

ولكن هذا أيضا مقيد  ، فظهر أن احلمل ىلع هذا أوىل من خالفه، هدا يف زمن أصحابنا وألنه اكن جمت

 فتأمل. ؛ كما رصح به اإلمام حسام ادلين الشهيد يف القانت، برشوط االختالف

ألنها سلمت ؛ يقنتبمن إن رواية مكحول اعرضها رواية صحة االقتداء : احلمل يدفع ما قيل هذاثم 

 . ذكرنا عن اتلعارض بما 

 . فذكرها كغريه .  جيوز االقتداء بالشافيع برشوط نذكرها : وقال املحقق شيخنا كمال ادلين ابن اهلمام
  والصالة مع ، والصالة منفردا أفضل من الصالة خلف الشفعوي «: اإلرشادـ»ويف بعض الكتب ك (1)

 .مبتداعاجلم الكثري أفضل من الصالة منفردا ما لم يكن اإلمام شافعيا أو 
بل حبر ، والفتوى  ينبوع العلم والزهد واتلىق، بثم هؤالء العلماء لك واحد منهم قطب من األقطا  (2)

يرو عن واحد منهم جواز االقتداء به بال   مفل، مشهور يف أقطار ابلدلان باالجتهاد، حميط بالرشيعة

  مع أنهم ما يساعدهم من الرواية وادلراية ، فكيف يصح خمالفة هذا اجلم الغفري واجلمع الكثري ؛رشط 

 ؟!واالحتياط

لشذوذ رواية  ؛ «الاكيف»و «خريةاذل»ىلع ما صححه بعضهم كصاحب ، الرفع ليس بمفسد : فإن قيل

 «.انلهاية»ورصح بشذوذها صاحب ، مكحول

 
 .«الصالة منفردا أفضل من الصالة خلف الشافيع»: املخطوط يف هامش (1)
بها، وكونها انليه، والصالة باجلماعة مأمور  أقول: وهذا ظاهر لك الظهور؛ ملا تقرر أن األمر وانليه إذا اجتمعا؛ قدم»: املخطوط يف هامش (2)

 مع الكراهة منيه عنها؛ فذلا اكن األفضل الصالة منفردا. اه(.



، اإلمام أبو اليرس: منهم، د قال بالفساد طائفة من الفقهاءفق ، بأنه كما قال بعض بعدم الفساد: أجيب

وصاحب  ، واإلمام محيد ادلين الرضير، وشمس األئمة الكردري ، وقايض خان«، املبسوط »وصاحب 

:  حىت قال قوام ادلين،  وغريهم،  تقاينوقوام ادلين األ،  والقايض الصدر الشهيد،  وتاج الرشيعة«،  ابلدائع»

ولم أر أحدا منهم يرى رفع  ، وعد منهم عرشة وأكرث، مشاييخ بما وراء انلهر وغريهمىلع ذلك أدركت 

ويفتون بفساد صالة من رفع يديه عند الركوع  ، بل لكهم اكنوا ينكرون ذلك أشد اإلنكار، األيدي

 .صنف رسالة مستقلة يف ذلك قد  و. انتىه . هميوا وأنا شاهد ىلع فت: قال، وعند الرفع منه

أو ،  هل جيوز االقتداء به بال كراهة؛  ولم يعلم منه مفسد،  ذا احتاط مجيع مواضع اخلالفثم اعلم أنه إ

 ؟أم الإساءة،  وهل عليه؟ بها 

 . أنه مع الكراهة«: مفتاح السعادة»و«، رشح املجمع»و«،  الكفاية رشح اهلداية»فف 

 .ا ئاكن مسي؛  ومع هذا لو صىل احلنف خلف الشفعوي «: خان فتاوى قايض»ويف 

 .وهو املختار، وتكره خلف الشافيع املحرتز عما يبطلها عندنا : ويف بعض كتب أخر

األوىل  :  أيضا   «الغياثية »وقال يف  .  األوىل أن ال يصيل خلفه:  من قال  من مشاخينا «:  فتاوي الغياثية»ال ويف  

 . يصيل الفجر خلف من يقنت يف الفجر أن ال

وهذا القول  . علم منه املخالفة فيما تقدم من الرشوط ت لمإنه جيوز االقتداء بالشافيع إذا  القول اثلاين: 

 . عدي، وذكره اتلمرتايش، وصححه شيخ اإلسالم خواهر زادهسال خمتار ركن اإلسالم يلع

من أن   «اهلداية» صاحب ك «اتلجنيس»ىلع ما ذكر يف ، مطلقا إنه ال جيوز االقتداء به القول اثلالث: 

فإنه  ، فهذا يقتيض أنه ال جيوز االقتداء بمن اكن يف اعتقاده نفلية الفرض ،  الفرض ال يتأدى بنية انلفل

فإنه إذا لم  ، بل بنية انلفل واالستحباب، ؤدي ذلك بنية الفرض ي لكن ال  ،وإن راىع مواضع اخلالف

 . فلم يصح اقتداء احلنف به، فإنه إنما يؤديه بنية انلفل؛ وأداه ثالثا بتسليمة واحدة يقطع الوتر 



؛  أن الصالة إذا دارت بني اجلواز والفساد:  «ابلدائع »سبيجايب وصاحب  بناء ىلع ما نص عليه اإلمام األو

فال  ، بيقني ألن الوجوب اكن ثابتا  ؛وللفساد وجه واحد، وإن اكن للجواز وجوه ، فاحلكم بالفساد أوىل

 .ألن إاعدة ما ليس عليه أوىل من ترك ما عليه؛ وألن االحتياط فيما قلنا ، يسقط بالشك

إن اقتداء احلنف  : فإنه قال، قياسا ىلع قول أيب بكر الرازي ، إنه جيوز االقتداء به مطلقا القول الرابع: 

ألن إمامه لم خيرجه  ؛ ويصيل معه بقيته، أي االقتداء به؛ بمن يسلم ىلع رأس الركعتني يف الوتر جيوز 

وإن علم بما  ، فهذا يقتيض صحة االقتداء به، كما لو اقتدى بمن رعف، ألنه جمتهد فيه ؛ بسالمه عنده 

فتح  »قاهل املحقق شيخنا كمال ادلين ابن اهلمام يف . يزعم به فساد صالته بعد كون الفصل جمتهدا فيه

 «. القدير

«: اإلرشاد»فلهذا قال صاحب  ،  ملا مر؛  وخالف فيه مجهور العلماء،  به الرازي ثم اعلم أن هذا القول انفرد  

 . ألن اقتداء املفرتض باملتنفل غري صحيح؛ ال جيوز االقتداء به يف الوتر بإمجاع أصحابنا 

حىت قال صاحب ، ملخالفته األكرث؛ ولم يعترب قول الرازي ، وهو الصحيح«:  رشح الكزن»قال الزيليع يف 

 .ويكون ردا عليه، الف الواحد يف مسألة واحدة ال يكون معتربا وخ «: ادلرر»

يعتقد    -رمحه اهلل- « اهلداية» ئ واكن شيخنا رساج ادلين قار: قال املحقق شيخنا كمال ادلين ابن اهلمام

مسألة  به تحىت ذكر، ذلك مرويا عن املتقدمنيبوأنكر مرة بأن يكون فساد الصالة ، قول الرازي 

،  وصىل لك إىل جهة مقتدين بأحدهم، املتفق عليها يف اذلين حتروا يف الليلة املظلمة «الصغرياجلامع »

 . انتىه  أ.العتقاده أن إمامه ىلع اخلط؛  أن من علم منهم حباهل فسدت صالته : فإن جواب املسألة

الراجح  املرجوح بمقابلة : وقد قالوا ، ملرجوحيته؛ واحلاصل أن االحتجاج بقول الرازي ال يكاد يصح 

 . فاعلم هذا. املعدوم  بمزنلة

فمن تمسك به وعمل  ، غري أنه أحوط األقوال، ثم اعلم أن القول اثلالث ال يبلغ مبلغ ما قبله يف القوة

 .فيه فقد خرج عن اإلشاكل باإلمجاع بال نزاع



 . ألنه أحوط من اثلاين؛ واألول أوىل، أما القوالن األوالن فقويانف

أو لقلة راعيته ، لعدمه؛ متعرس وأ فاعلم أن جواز االقتداء ىلع القول األول متعذر؛ وإذا عرفت هذا

 . لفساد الزمان وتغيري األحوال؛  مواضع اخلالف

ألن بعض ما ؛ لم يشاهد بعضا فقد شاهد بعضا ابلتةإن ألنه ؛ فأيضا كذلك ؛ وأما ىلع القول اثلاين 

فإن ترك فال  ؟!  فأىن يرتكه،  ع ايلدين عند الركوع ورف،  قطع الوترك ؛  يوجب الفساد عندنا هو سنة عندهم 

 . وإن لم يرتك فقد انعدم الرشط فينعدم املرشوط ، الكم

 .إن الفساد بالرفع قول ابلعض دون ابلعض : فبيق أن يقال

بل ، درجات االختالف إيراث الشبهة والكراهةأقل إن : وقد قالوا ، وأجيب بأنه صار فيه اختالف

إن الصالة إذا  : فكيف لم يشاهد مع وجود قوهلم، لم يشاهد شيئا ىلع الصحيحوإن ، الكراهة ثابتة

 .وإن اكن للجواز وجوه  ،فسدت من وجه واحد حيكم بفسادها 
إذ ما من صورة إال وفيها االختالف يف  ؛ فظهر أن االحتياط يف عدم االقتداء به مطلقا بال خالف (3)

واألخذ باألحوط  ،  الفساد أوىل وأوجب  االجتناب عن الكراهة واحتمالو،  الصحة أو الفساد أو الكراهة

 .ويل احلق -سبحانه وتعاىل-واهلل ، أحرى وأحق

ه  روفرط جو، فعله لقلة إنصافه، واملنكر ماكبر، وال ريب فيما قلنا إال من لم يهتد إىل ما ذكرنا 

وكىف للبطالن ، ز االقتداءالشرتاطهم الرشوط جبوا ؛ يطعن يف علماء املذهب باتلعصب، سافهتعا و

، ونرشه هلم علمهم يف اآلفاق،  أفال ينظرون إىل ما رفع إيله قدرهم،  م طعنه يف مثلهمرغ ،  ماكبدة وإفسادا

 ؟ وأقام ادلين بهم يف سائر ابلالد ، االجتهادمبلغ وبلغهم 

 ؟!العلم واتلقوى مع أنه لم يؤت معشار ما أوتوا من  ، يسوغ هل خمالفتهم وأىن، فكيف يصح الطعن فيهم

 
 .«االحتياط عدم االقتداء بالشافيع مطلقا »: املخطوط يف هامش (3)



، ألقواهلمأذعنوا بل لكهم ، املتأخرين املحققنيمن نلبه عليه أحد ؛ ولو اكن للطعن فيهم جمال أو وجه

 . ون عما ال يليق بهماؤلعلهم ير؛  لم يسعهم إال اتباعهمو

إىل  إال املائل ، من االحتياط واخلروج من اخلالففيها مع ما ، فال جرم إنما ينكر هذه املسألة عنهم

 .عديم املباالة بالرشع ، قليل الورع ، اهلوى 

حسن هذه االحتياطات اغية  يف؛ تابعا للرشع ، وأما من يكون من أهل العلم واتلقوى والورع 

 . بل فرض عني، بل يرى اتباعه واجبا ، اتلحسني

األصحاب يف جواز  عند نقل الرشوط اليت ذكرها ، ومن ذلك ما قاهل بعض فضالء املالكية يف رساتله

، مؤسسا ىلع قواعد مذهب إمامهم، هذا الالكم يف اغية احلسن: االقتداء باملخالف يف املذهب

ومن لم يعتقد  ،  وهذا الواجب اذلي ال حميد عنه،  فيه عما يدخل الفساد عليهم يف عبادتهم  حافظنيتم

 . فهذا طريق علماء احلق والصدق . انتىه. ذلك ويفعله فليس بتابع إلمامه

مقالة علماء  ألنفه  فلينظر رغما ؛ ل قول علماء مذهبهبولم يق، ثم إن لم يرجع عن اعتقاده الفاسد

 . الشافعية وساداتهم

ال جيوز هل العمل  ؛ ولم يبلغ درجة االجتهاد، من اعتقد حقيقة إمام: فقد قال حجة اإلسالم الغزايل

حيث ال جيوز هل  ؛ اكالجتهاد يف حق املجتهد ألن اتلقليد يف حقه ؛ ال سيما يف العبادات؛ بمذهب غريه 

 . فكذلك املقدل يف املذهب، العمل خبالف اجتهاده

 .املذهب أن ال يصح اقتداء أحد بمن يعتقد بطالن صالته: وقال الرافيع

فانتىف خشوعه بواسطة اقتدائه بمن  ، إذا تشوش قلب املقتدي: وقال الشيخ عز ادلين بن عبد السالم

 . فاالنفراد هل أوىل من ذلك االجتماع؛ هب ال يوافقه يف املذ

 . الصالة منفردا أفضل من الصالة خلف احلنف :  وقال أبو إسحاق الشافيع اإلسفرايين

 . وهذا تفريع ىلع صحة الصالة خلف احلنف: وقال انلووي 



ولم يعلم  ،  ولو علم الشافيع أن احلنف حافظ ىلع مجيع ما يعتقد الشافيع وجوبه«:  األنوار»وقال صاحب  

 وإال فال.، صح اقتداؤه به؛ منه الوقوع يف اخلالف واالختالف وحسن الظن فيما بينه وبني اهلل تعاىل 

، وال هادي ملن أضل، وهو يهديه السبيل، واهلل املوفق ، علماء املذهبني ومشايخ الفريقني فهذه أقوال

 !ولو تليت عليه اتلوراة واإلجنيل

فلو ؛  -إذ ال خيلو احلال عن أحدهما بال مقال؛  أو الكراهة ىلع لك حال،  الفساد:  يعين-   ثم إذا ثبت هذا

تعاد ىلع غري وجه ، لك صالة أديت ىلع وجه الكراهة: ملا قالوا ؛ صىل خلفه فعليه إاعدتها بال كراهة

فال وأما ىلع القول بالفساد ، فإن اكنت كراهة حتريم فحتما، وأما ىلع القول باتلزنيه فندبا ، الكراهة

 .إشاكل

 :وهو ىلع وجوه ، االقتداء باملخالف أوال وباملوافق ثانيا من ما تفعله العوام : هذابومما يتصل 

وهو  ،  ألنه تكرار الفرض ؛  فهذا غري مرشوع قصدا؛  وباثلاين كذلك ،  أن يقتدي باألول مفرتضا :  األول

 . منيه عنه ومكروه بال عذر 

 . وهو الشك يف األول؛ هذا عذر : فإن قيل

ملا فيه من تعرض  ؛ أجيب عنه بأن الرشوع يف الصالة مع االحتمال للفساد أو الكراهة قبيح ومكروه 

 . فتعني االحرتاز عنه، العمل ىلع ابلطالن أو انلقصان

؛  وهو أيضا فال خيلو عن الفساد أو الكراهة؛  وباثلاين بنية الفرض ،  أن يقتدي باألول بنية السنة:  اثلاين

أو بمن  ، إذا صىل الرتاويح مقتديا بمن يصيل املكتوبة«: منهاج املصلني»قال يف  ملا ؛ لعدم سقوط انلية

فعىل هذا ينبيغ أن ال جيوز أداء : قال، والصحيح أنه ال جيوز، اختلفوا فيه؛ يصيل نافلة غري الرتاويح 

 . السنة خلف من يصيل املكتوبة

فاكن االحرتاز عن ،   خيلو عن الكراهةوهو أيضا ال،  أن يقتدي باألول متنفال وباثلاين مفرتضا :  اثلالث

خصوصا إذا فعل ذلك يف أوقات ؛ مجيع ذلك أوىل وأفضل كما ال خيىف إال ىلع من غلب عليه اهلوى 



وكذا  «،  رشح اجلامع الصغري»ىلع ما رصح به قايض خان يف  ،  وحتريم اتلنفل بثالث يف املغرب ،  الكراهة

 .ضم رابعة نإرم خمالفة اإلمام حت 

 . كما روي عن أيب يوسف، اكن احلسن يشارك اإلمام ويصيل بعد فراغه الرابعة: فإن قلت

 . ألن فيه خمالفة اإلمام؛ ال حيسن ذلك: قلنا 

يصيل ركعتني بعد فراغ  ، قيم إذا اقتدى بمسافرمك ؛ فال بأس بها ؛ هذه خمالفة بعد الفراغ: فإن قلت

 . اإلمام

العناية رشح  »كذا يف ، وهنا ليس كذلك، إىل األصلصالة املسافر واملقيم اكنت واحدة بانلظر : قلنا 

 «. اهلداية

،  وخمالفة اجلماعة أيضا مكروهة، إذا اكنت الصالة مع اجلماعة األوىل مكروهة أو فاسدة: فإن قيل

 ؟فما املخلص ؛ واتلأخر عنها كذلك 

بل ، الكراهةالحتمال الفساد أو ؛ فال يصيل، بأن خمالفة املخالف يف املذهب ليس بمكروه : أجيب

،  خبالف األول،  ألنه ال خالف يف صحة االقتداء به؛  الصالة خلف املوافق اثلاين أوىل وأفضل من األول

؛  كذلك ال تكره تقم  أما إذا لم  ،  ىلع وجه السنة يف حقه  وإنما تكره املخالفة إذا أقيمت الصالة األوىل

 . احلنف ألنها فرادىألن مجاعة املخالف لم تقم ىلع وجه السنة والفريضة يف حق 

يف  عذره ألن ؛  ذلكواذلي ذكرناه هنا أوىل بذلك من ، اك انلجومبفأما تأخري املغرب إنما يكره إىل اشت

، ولك ذلك مانع،  لعدم صالحية االقتداء باملخالف من جهة الفساد أو الكراهة؛  اثلاين أعظم من األول 

وال عيب ىلع  ، لرضورات تبيح املحظوراتوا ، بل جاهل فاجر، وهنا عذر ظاهر ال ينكره اعلم ماهر

 . اهلل أعلم بذات الصدور، واملعذور

 . وصىل اهلل وسلم ىلع من ال نيب بعده ، واحلمد هلل وحده



رابع عرش حمرم احلرام افتتاح سنة  ،  ووافق الفراغ من نسخ هذه الرسالة وقت عرص يوم األربعاء املبارك 

 .أحسن اهلل ختامها ، تسع وتسعني وألف

األحياء منهم ؛ واملؤمنات، واملؤمنني، واملسلمات، وللمسلمني، وقارئها ، ومالكها ، اهلل لاكتبها غفر 

 . مني ، آإنك سميع قريب جميب ادلعوات، واألموات

وأهل بيته ، وعرتته، وذريته، وأزواجه، وأصحابه، وىلع آهل، وصىل اهلل ىلع سيدنا حممد انليب األيم

 . واحلمد هلل رب العاملني، إىل يوم ادلين مهواالمن  ىلع و، الطيبني الطاهرين


