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 چکیده
 او عمل که کند عمل یاگونه به مسأله کی باره در مختلف مذاهب یآرا انتخاب با فرد که است آن قیتلف

 یگروه اند،شده میتقس دسته سه به قیتلف حکم درباره فقها نباشد. حیصح مذاهب، از چکدامیه یرأ با مطابق
 اند؛شده آن جواز عدم به قائل مطلق رطو به اسالم صدر در سابقه وجود عدم و عه،یذر سد   اجماع، به استناد با

 دال اتیروا و اتیآ به خود قول صحت یبرا گروه نیا اند.شده قائل آن مطلق جواز به گرید یگروه مقابل، در

 اند.جسته استناد یفقه قواعد از یبرخ و مجتهد از یعام دیتقل جواز صحابه، عمل ف،یتکل و حرج رفع بر

 عدم رخص، تتبع به نشدن منجر اجماع، با مخالفت عدم چون یضوابط و روطش با را قیتلف سوم دسته

ه و فوق گانه سه یهادگاهید سهیمقا با اند.دانسته زیجا شارع اهداف و شرع قواعد با مخالفت  توانیم هاآن ادل 

 یبرا را حرج و ُعسر اسباب ق،یتلف مطلق منع با اولا  که رو آن از رسد؛یم نظر به راجح سوم دگاهید که گفت
فان  شروط دادن قرار با گرید یسو از و دارد یهماهنگ زین عتیشر یریگآسان و ریسیت روح با و نکرده فراهم مکل 

 است. کرده یریجلوگ دارد وجود قیتلف مطلق جواز هینظر در که یاشکالت از یضوابط و
 

 .تسن   اهل اربعه مذاهب د،یتقل رخص، تتبع ،یفتو ق،یتلف ها:کلیدواژه

 

 

                                                 
 .83/78/8931: یینها بیتصو خی؛ تار81/70/8930وصول:  خیتار ؛یمقاله پژوهش*. 

 نویسنده مسئول.  8
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Abstract  

The combination is that by choosing the opinions of different schools on an issue, the 

individual acts in such a way that his act is not correct according to the opinion of 

any of the schools. The Islamic jurists have been divided into three groups regarding 

the verdict of combination; a group, citing consensus, Sadd Al-Zaraie (blocking the 

means) and the absence of a record in the early days of Islam, has absolutely ruled 

that it is not permissible; On the other hand, another group believe that it is 

absolutely permissible. In order to prove the validity of their opinion, this group refer 

to verses and narrations indicating the negation of constriction and duty, the act of 

the companions, the permission of imitation of the Mujtahid by the ordinary people 

and some jurisprudential rules. The third group have considered combination 

permissible subject to conditions and criteria such as not opposing the consensus, not 

leading to Tatabbo Al-Rokhas (searching the religious permissions), not opposing the 

rules of Sharia and the goals of the divine lawgiver. Comparing the above three 

viewpoints and their arguments, it can be said that the third one seems to be 

preferable. Because, firstly, by avoiding the absolute prohibition of combination, it 

does not provide the causes of hardship and constriction for the duty-bounds and is 

also in harmony with the spirit of easiness and leniency of the religion and on the 

other hand, by setting conditions and criteria, it has prevented the problems that exist 

in the theory of absolute permissibility of combination. 

Keywords: Combination, Fatwa, Researching the Permissions, Imitation, Four Sunni 

Schools  
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 مقدمه

موضوع اجتهاد و تقلید یکی از موضوعات مهم اصولی است. از جمله مباحث اینن موضنوع، مبحنث 
التزام به مذهِب فقهِی معین است. از فروع این مبحث آن است که گاه، ممکن اسنت شنخص در وضنعیتی 

ِع به دست آمنده، ای جمع کند که مجموقرار گیرد که در یک مسأله بین دو یا چند رأی از آرای فقهی به گونه
نباشد، به عنوان مثال اگر فردی به خاطر عدم وجنود آب  -به تنهایی -مورد پذیرش هیچ یک از آن مجتهدان

م کند و شروع به خواندن نماز کند و در نمازش اعتدال بعد از رکوع را که از نظر شنافعیه رکنن  در بیابان، تیم 
کنند کنه آن را لزم ل کنه مطنابق نظنر حنفینه عمنل می( به جای نیاورد به این اسنتدل131/ 1است )ِخن، 

( و در حین همان نماز، آب مشاهده کند و نمازش را ادامه دهند بنه اینن 15/ 1دانند )غنیمی المیدانی، نمی
م و در نتیجنه بطنالن نمناز نمی شنود استدلل که مشاهده آب در حین نماز از نظر شافعیه باعث بطالن تیم 

(؛ چنننین عملننی را در 27/ 1دانننند )غنیمننی المینندانی، ه حنفیننه آن را مبطننل می( گرچنن123/ 1)شننربینی، 
 اند.اصطالح، تلفیق نامیده

واژه تلفیق گرچه به معنی مصطلح امروزی آن تقریباا از قرن پنجم در ُکتب فقهی و اصولی راه یافته ولنی 
د و موضنوع تقلیند عنامی از از زمانی که بحث التزام به مذهب فقهی معین در مباحث اصولی به مینان آمن

مجتهد مورد بحث قرار گرفت مفهوم تلفیق هم مورد بررسی اصولیان قرار گرفت. این بحث امروزه به دلیل 
 زیر اهمیت بیشتری یافته است:

تلفیق رابطه تنگاتنگی با بحث تیسیر و رفع ُعسر و حرج دارد. در عصنر حاضنر و بنه دلینل شنرای   -1
الش برای یافتن احکامی که ُعسر و مشنقت را از مکلفنان بنردارد و بنرای آننان موجود و وجود مشکالت، ت

ایجاد تیسیر کند به نحو بارزی در میان فقیهان معاصر گسترش یافته به نحوی که شاید بتنوان گفنت در اینن 
 زمینه نهضتی ایجاد شده است.

اد است. بعند از سنیری دوره تجدید اجته -از حیث ادوار فقهی -های عصر حاضر یکی از ویژگی -2
شنندن دوران حمایننت و تقویننت مننذاهب فقهننی معننین و احتننراز از اجتهننادات آزاد، در عصننر حاضننر، 
ی عمومی در کشورهای اسالمی و به وینژه دول عربنی مبننی بنر  اندیشمندانی مدعی اجتهاد آزاد شده و جو 

یقی با بحنث تلفینق دارد زینرا بندی به مذهبی خاص ایجاد شده است. این شرای  جدید ارتباط وثعدم پای
 بندی به مذهبی خاص در بسیاری از موارد ممکن است به تلفیق بینجامد.عدم پای

پیچیده شدن شرای  زندگی و تخصصی شدن موضنوعات و فنراهم شندن زمیننه بنرای اجتهنادات  -3
بنرای مکلفنان  تخصصی و در نتیجه فراهم شدن امکان اجتهاد برای افراد بیشتر، امکنان تلفینق در عمنل را

 کند.بیشتر می
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 رسد که پرداختن به این موضوع، مهم و بلکه ضروری باشد.با توجه به دلیل فوق به نظر می
 

 مفهوم تلفیق

که به معنی همراهی، چسبیدن، و حنول چینزی جمنع « َلَفَق »مصدر باب تفعیل است از ماده « َتلفیق»
 (.212/ 1شدن است )ابن فارس، 

یاِب »شود وقتی گفته می لِفیُق ِفی الثِّ یعنی چسباندن و دوختن دو طرف لباس یا پارچه به طوری کنه « التَّ
 (.357/ 25؛ زبیدی، 6715/ 1یکنواخت شده باشد )ابن منظور، 

همچنین تلفیق مجازاا در معنای عدم جدایی، الحاق، عجز از کسب کاری، اصنابت، شنروع کناری، و 
؛ فیروزآبنادی، 121/ 2؛ زمخشنری، 1117/ 6؛ جنوهری، 212/ 1شود )ابنن فنارس، خدعه استعمال می

122.) 
مفهوم فقهی تلفیق به معنی لغوی آن )اتصال و چسباندن( نزدیک بوده و مستخرج از آن است. با وجود 

ا تقریباا می  توان آنها را در دو دسته زیر، بیان کرد:تعاریف متعددی که از تلفیق شده است؛ ام 
( و 1(؛ میمان )میمنان، 17یا بیشتر در یک عبادت یا یک معامله )عتیبی، تقلید مرکب از دو مذهب -1

 اند.( نیز مشابه این تعریف را ابراز داشته12عبدالله سعیدی )التلفیق و حکمه فی الفقه اإلسالمی، 
ای که مطابق نظر هیچ مجتهدی نباشد بدان گونه که در یک قضیه بین دو ینا انجام یک فعل به شیوه -2

کند که حقیقتی از آن به وجود آید که مجتهدی به آن معتقد نباشند )َالبنانی، دو قول به نحوی ترکیب بیش از
( و هنینه 133(؛ حلنوانی )حلنوانی، 567/ 8(، مجمع فقه اسالمی )منظمنه المنوتمر السنالمی، 183/ 2

 اند.( نیز تعاریفی نزدیک به این تعریف ارائه کرده12)هنیه، 
توان گفت که تلفیق آن اسنت کنه شنخص از مینان آرای ها میجود و ارزیابی آنبا مالحظه تعاریف مو

ای عمل کندکه مطابق نظر هنیچ مجتهدان و یا مذاهب فقهی درباره یک مسأله به رأیی قائل شود و یا به گونه
 کدام از مجتهدان یا مذاهب، صحیح نباشد.

( ولنی حنفینه اینن کنار را 116/ 1اوردی، به عنوان مثال شافعیه لمس نامحرم را ناقض وضو دانسته )من
(؛ در عوض، حنفیه بر خالف شافعیه معتقدنند کنه خنروج 121/ 1دانند )سرخسی، باعث بطالن وضو نمی

(؛ حال اگر 111/ 1؛ ماوردی، 61/ 1شود )ابن همام، خون از راه غیر طبیعی از بدن، موجب بطالن وضو می
با این وضو نماز بخواند در واقع تلفینق کنرده اسنت. زینرا  کسی معتقد باشد که این وضو صحیح است و یا

 وضوی چنین شخصی نه مطابق مذهب شافعی صحیح است و نه مذهب حنفی.
 



            22                                        در مذاهب اربعه اهل سّنت یفتو قیتلف یحکم فقه                                9911 پاییز

 رابطه تلفیق با مفاهیم مرتبط

لزمه درک بهتر مفهوم تلفیق آن است که معنی اصطالحات مرتب  با آن تبیین گردد. به عالوه بیان رابطه 
 رسد.یق از آن جهت که در این مقاله کاربرد زیادی دارند ضروری به نظر میاین اصطالحات با تلف

با اینکه تعاریف مختلفی از مراعنات خنالف شنده اسنت امنا شناید رابطه تلفیق با مراعات خالف: 
بهترین تعریفی که مرتب  با مبحث، آن باشد که مراعات خالف، اهمیت دادن به رأی مخالف و لحاظ کردن 

 (.28جود مجوز شرعی است )سعیدی، یحیی، مراعاة الخالف، آن به دلیل و
ترین وجوه افتراق این دو به شرح زینر تلفیق با مراعات خالف دارای وجوه افتراق و اشتراکی است، مهم

 است:
موضوع مورد بحث در تلفیق، آرای اجتهادی فقهاست اما در مراعات خالف، موضنوع، دلینل از  الف(

 ست، این وجه افتراق از تعریف این دو قابل دریافت است.حیث مدلول و لزم آن ا
ای آن را ننوعی استحسنان مراعات خالف، ترجیح دلیل بر دلیل دیگر است، به همین جهنت عنده ب(

 اند در حالی که تلفیق چنین نیست.دانسته
ند کند در حالی کنه تلفینق غالبناا در منورمراعات خالف غالباا در مورد مجتهد صدق پیدا می ج( د مقل 

ترین وجه اشتراک تلفیق و مراعات خالف نیز آن اسنت کنه در هنر دوی آنهنا در ینک یابد. مهممصداق می
 مسأله، دو رأی یا دو قول یا دو مذهب وجود دارد.

ع ُرَخص:  دهند از هنر منذهبی، آن است که فرد در مسائلی کنه ر  می 1تتبع رخصرابطه تلفیق با تتبُّ
 (.313/ 2اخذ کند )سبکی، جمع الجوامع، تر است رأیی را که آسان

توان گفت که رابطه بین تلفیق و تتبع رخص، عموم و خصوص مطلق است، به این معنی با این بیان می 
که کسی که در پی تتبع رخص باشد ناچار مرتکب تلفیق خواهد شد در حالی که عکنس آن لزومناا صنادق 

/ 2باشند )عطنار، کردن بنه دو قنول در ینک مسنأله می نیست اگر چه گاه تتبع رخص همان تلفیق در عمل
622.) 

ت نصوص فراوانی وجود دارد که بر آسانرابطه تلفیق با تیسیر فتوی:  گیری در اسنالم و در کتاب و سن 
                                                 

 فقها و اصولیان در مورد تتبع رخص سه دیدگاه دارند: 8
/ 8؛ غزالتی، 852/ 5 ، االعتصتا،،جمهور اصولیان است.. شاتایبی؛ این رأی، بازگو کننده دیدگاه مطلق بصورت رخص تتبع منع: اول دیدگاه 

905) 
/ 0هما،،  هما، شابن بن کمال( و 0/521سرخسی، ش برخی از حنفیه مانند سرخسی دیدگاه این. مطلق بصورت رخص تتبع جواز: دو، دیدگاه 

 بااد.می (521
/ 3قرافتی، ش یمتالوقرافتی  (؛574/ 5ستهالوی، عبدالشتوور شمانند ابن  حنفیه از بعضی دیدگاه این. رخص با اروط تتبع جواز: سو، دگاهدی 

 یآمتد(؛ 555/ 5عطار ش(؛ 850/ 8 الجوامع جمعش یسبو(؛ 821/ 5ابن عبدالسال،، عبدالسال، شو دیدگاه گروهی از اافعیه مانند عزبن (، 5851
 ( اس..900/ 4زرکشی، ش یدالعبن دقیق ( و ا523/ 5ش
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فان دللت می و بر همین مبنا قواعد فقهی بنا شده که به آسان سازی فتوا فرا خوانده و  1کند.رفع حرج از مکل 
تلفیق از آن حیث که منجر به نوعی تیسیر شده و حرج را در مقنام  2داند.احکام شرعی مرفوع میحرج را در 

فان بر می دارد از نظر گروهی از اصولیان و فقها همان تیسنیر تلقنی شنده و حکنم بنه جنواز آن عمل از مکل 
المحتار، 323/ 5اند )زرکشی، داده ای فقن  در حالنت ده(، در حالی که ع281/ 1؛ ابن عابدین، حاشیه رد 

( برخی نینز 137؛ البانی، 152اند )رساله مرعی کرمی، التحقیق سفارینی، ضرورت بر جواز آن حکم کرده
اند پا را فراتر نهاده و اخذ به تلفیق را که موجب تیسیر اسنت در حالنت حاجنت و نیناز نینز، جنایز دانسنته

 (.21 ،)زحیلی، الرخص الشرعیة
 

 پیشینه تحقیق

نکه مفهوم تلفیق در همان قرون اولیه در میان فقها مورد بحث قرار گرفته اما اصطالح تلفینق، با وجود آ
رسد از جمله اصطالحات نسبتاا متأخر است که غالباا در میان فقهای اهل سنت به کار رفته است. به نظر می

د هروی شافعی )متنوفی اولین کسی که واژه تلفیق را در معنی اصطالحی آن به کار برده است قاضی ابو سع
( پس از او دیگران در ضمن مباحث اجتهاد و تقلید به طور مختصنر بنه 162/ 6ق( است. )زرکشی،  681

 11 ؛ دویش،121؛ ابن فرو ، 162/ 6؛ زرکشی، 168/ 6بیان احکام تلفیق پرداختند )شاطبی، الموافقات، 
- 12.) 

از « غایة التحقیق فی منع التلفیق فی التقلید»ان اولین تألیف مستقل در این زمینه کتابی است تحت عنو
های مسنتقل دیگنری در ( و به مرور پژوهش12، وق()هم 1711زاده حنفی )متوفی ریابراهیم بن حسین پی

 ترین آنها به قرار زیر است:این زمینه انجام گرفت که مهم
ق( کنه بنه نظنر  1311متنوفی از محمد سعید البنانی )« عمدة التحقیق فی التقلید و التلفیق»کتاب -1

 ای به آرای امامیه در آن وجود ندارد.ترین اثر در این باب باشد. ولی تقریباا اشارهرسد کاملمی
 رسالة فی التلفیق، مرعی بن یوسف کرمی. -2 
 خالصة التحقیق فی بیان حکم التقلید و التلفیق، عبدالغنی نابلسی. -3 
 د بن احمد سفارینی.التحقیق فی بطالن التلفیق، محم -6 
 رسالة فی التقلید و التلفیق، حسن بن معروف بغدادی. -1 

                                                 
. نیز برای ایالع بیشتر ر.ک: کتاب رفع الحرج 25/ 8، 52/ 8، 84/ 8المسند الصحیح،  بخاری، الجامع -51؛ نسا: 812؛ بقره: 01از جمله حج:  8

 همین مقاله. 0و  4به بعد و صص  20فی الشریعة االسالمیة، 

و محقق داماد، قواعد فقه،  842/ 8ر.ک: سیویی، االاباه و النظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعیه،  همین مقاله و همچنین 1 و 0ر.ک: به ص  5
 .47-48 صص
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 تبصیر النجباء بحقیقة الجتهاد والتقلید و التلفیق و الفتا، محمد بن ابراهیم حفناوی. -5 
 چهار اثر اخیر مختصر بوده و برخی از مباحث تلفیق در آنها مطرح نشده است.

 ق. 1383های اسالمی مجمع پژوهش –از عبدالرحمن قلهود « المذاهب التلفیق بین اقول»مقاله  -2 
 ق. 1611سال  8مجله مجمع الفقه السالمی ش/ –الدین میس از خلیل محی« التلفیق»مقاله  -8 
 1611سنال  8مجله مجمع الفقه السالمی ش/ –از وهبة زحیلی « الخذ بالرخص الشرعیة»مقاله  -1 

 ق.
مجلة الشریعة و الدراسات السنالمیة جامعنة الکوینت  -سعد عنزی« فی الفتویالتلفیق »مقاله  -17 

از غنازی بنن « التلفیق بین المذاهب الفقهیة و عالقتنه بتیسنیر الفتنوی»مقاله  -11ق.  1627سال  38ش/
 مرشد بن خلف عتیبی.

ه مجمنع محمد بن احمد فرج سنهوری که در اولنین کنگنر« التلفیق بین احکام المذاهب»مقاله  -12
 ق ارائه شده است. 1383بحوث اسالمی قاهره در سال 

کنه در شنماره « التقلید و التلفیق فی الفقه السالمی»مقاله سید معین الدین قدوری تحت عنوان  -13 
 ق به چاپ رسیده است. 1676سال « المسلم المعاصر»مجله  31

ی از آنها فق  قسمتی از مباحنث اینن دهد که اولا برخمالحظه و بررسی کتب و مقالت فوق نشان می
دهد که تقریباا هیچ یک از آنها بنه اند. ثانیاا مراجعه به محتوای آنها نشان میپژوهش را مورد بررسی قرار داده

رسند اند. ثالثاا آنکه بنه نظنر میمنابع امامیه مراجعه نکرده و منحصراا مبتنی بر منابع اهل سنت نگارش یافته
ای پژوهشی و مستقل در باب تلفیق به رشته تحریر در نیامنده و بنه چناپ ارسی هیچ مقالهتاکنون به زبان ف

 نرسیده است.
 

 حکم فقهی تلفیق فتوی

 فقیهان و اصولیان مذاهب اسالمی در مورد حکم تلفیق به شرح زیر اختالف نظر دارند:
 . قول به عدم جواز تلفیق به طور مطلق1

دانند، بلکنه عندم تلفینق در تمنامی تنها تلفیق را مطلقاا جایز نمی گروهی از فقهای مذاهب اسالمی نه
(، محمد بن 27اند. این دیدگاه برخی از حنفیه مانند عبدالغنی نابلسی )مسائل را شرط صحت تقلید دانسته

و  ) ( و محمندبخیت مطیعنی )مطیعنی، سنلم 11(، َحصنَکفی )عتیبنی، 21عبدالعظیم معروف به ابن فر 
/ 2(، محمند امنین شننقیطی )شنرح مراقنی، 363/ 2( و گروهی مانند: علوی شنقیطی )521/ 6الوصول، 

/ 6(، آمندی )13ین، (، همچنین دیدگاه امام الحرمین جوینی )امام الحنرم27/ 1( از مالکیه )دسوقی، 581



 855 شمارة                                                     فقه و اصول                                                                          21

(، سنید بکنری 382(، رملنی )267/ 2تحفنة المحتناج، (، ابن حجرهیتمی )266/ 6کیا هراسی )(، 266
؛ 11/ 1( و شنهاب الندین افقهنی از شنافعیه )شنربینی، 1/12الفتناوی الفقهینه، (، هیثمی )12/ 1دمیاطی )

ارینی )212/ 3اسنوی،  باشد. همچنین این قول، دیدگاه کسانی اسنت کنه ( از حنابله می121(، و دیدگاه سف 
د را ملزم به تبعیت از مذهب فقهنی معنین نموده اصنول  د )زحیلنی،اننتقلید از مذهب را واجب دانسته مقل 

 (.51/ 1 الفقه السالمی،
امام الحرمین جوینی در پاسخ به این سؤال که حکم گرایش شخص عامی در برخی مسائل به منذهب 

گوید: برای فرد عامی جنایز نیسنت، شافعی و در برخی دیگر به مذهب حنفیه یا مذاهب دیگر چیست؟ می
ینین نمایند. زینرا حکنم بنه جنواز آن، سنبب بلکه واجب است که ینک منذهب از منذاهب مختلنف را تع

شود که پیامد آن از بین رفتن تکالیف و عدم استقرار تکالیف بر نظمی میناهنجاری، از هم گسیختگی و بی
 (.13یک قاعده مشخص است )جوینی، 

 اند:قائالن به عدم جواز تلفیق، برای اثبات دیدگاه خود به دلیلی به شرح زیر استناد کرده
 ماعالف( اج

)ابنن حجنر  1اند که بر ممنوعیت تلفیق اجمناع وجنود دارد.بعضی از علمای حنفیه و شافعیه نقل کرده
المحتار، 267/ 2 تحفة المحتاج هیتمی،  (.178/ 3؛ ابن عابدین، رد 

بر دلیل مذکور چنین اعتراض شده که اجماع ادعایی یا به اعتبار مذهب خودشان است یا اینکه اجمناع 
بلکه منظورشان رأی اکثر علما بوده است نه همه آنها. دلیل این امر هم آن است کنه اینن  اصطالحی نیست

شنود. مضنافاا رأی محل خالف هم واقع شده است و معلوم است که با وجود اختالف، اجماع، منعقد نمی
کنه  شند درحنالیبود باید حداقل میان اهل خودش مشهود و مشنهور میاینکه اگر منع تلفیق، اجماعی می

دانیم این اجماع ادعایی به طریق آحاد نقل شده است و مطابق نظر جمهور )که شافعیه هم در این زمینه می
از زمره آنها هستند( معتقدند اجماعی که به صورت آحاد نقل شده باشد عمل به آن واجب نیسنت، ممکنن 

پس سکوت آنها حمل بر رضا  است گفته شود اگر موافقت همه علما نقل نشده، مخالفت آنها هم نقل نشده
کند در حالی که اکثر علما هم توان گفت این امر، حداکثر اجماع سکوتی را ثابت میشود؛ در پاسخ میمی

 (.615؛ هدایه المسترشدین، 668/ 1؛ امام الحرمین، 311/ 1دانند )آمدی، اجماع سکوتی را حجت نمی
 

                                                 
 ( و محمد امتین اتنقیطی453/ 5الوصول،  مطیعی، سلمش (، مطیعی959/ 5علوی انقیطی، ش ، علوی انقیطی(22نابلسی، ش عبدالغنی نابلسی 8
ابتن عابتدین، ش اند. حَصوَفی نقل کرده اس. که بر بطالن تلفیتق اجمتاع وجتود داردول را ترجیح داده( این ق418/ 5 مراقی، انقیطی، ارحش

همچنین ابن حجر هیتمی گفته عمل  (. این قول در نزد علمای اافعی مانند آمدی و ابن حجر هیتمی نیز اصح بوده و02/ 8 ردّالمحتار، حاایه
 .(80/ 8؛ دمیایی، 952/ 5الفتاوی الفقهیه(، ش تمییحجرهابن ش باادیمبه تلفیق بر خالف اجماع 
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یعه  ب( سّد ذر
جر به یک کار ناپسند و ممنوع شود خود آن چینز هنم ناپسنند و مطابق یک قاعده شرعی هرآنچه که من

ممنوع خواهد بود هر چند که در اصل، مباح باشد، و هر قولی که منجر به اباحه محرمات شود پس آن قول 
باطل و مردود است، این گروه معتقدند که جواز تلفیق، باعث پیدایش مفاسند و انجنام محظنورات شنده و 

(. 112)َالبانی،  پس تلفیق جایز نبوده و ممنوع است گردد،ی مانند شرب خمر و زنا میمقدمه اباحه محرمات
به عنوان مثال، به قول ابونواس استناد شده که وی از طریق تلفیق، خمر را حالل دانسته است، بدین صورت 

منر )شنراب داند، در صنورتی کنه نبینذ هنم مثنل خکه گفته است: ابوحنیفه نبیذ )شراب خرما( را مباح می
انگور( مست کننده است، پس شراب انگور هم مباح اسنت. و از طرفنی، شنافعی خمنر و نبینذ را مسناوی 

توان بین دو قول ابوحنیفه و شافعی تلفینق نمنود و خمنر را نینز مبناح دانسنت. چنون دانسته است، پس می
ح است، پس خمر هنم کنه شافعی گفته است خمر و نبیذ مثل هم هستند و ابوحنیفه هم گفته است نبیذ مبا

ارینی، 321/ 2؛ عدوی، 218/ 2شود. )زرکشی، مثل نبیذ است مباح می  (.121؛ سف 
یک نوع کفر، الحاد، دیوانگی و مرتد شدن از دینن اسنت و  مغالطه است و توان گفت که این قیاس،می

نننده نباشند و شنافعی هنم چون ابوحنیفه، نبیذ را حالل دانسته تا زمانی که مست ک. ارتباطی به تلفیق ندارد
همچنین حرام بودن شراب از مسائل اختالفنی  گفته نبیذ در حرام بودن مانند شراب است نه در حالل بودن.

 باشد.و ظنی نیست که جای نزاع و اختالف باشد، بلکه از مسائل قطعی، بدیهی و یقینی در دین می
( 382می وجود نداشته باشند )هیتنو، عالوه بر این، شرط صحت قیاس آن است که در مورد فرع، حک

در حالی که در مورد حرمت شراب که در اینجا فرع است حکم صریحی بر تحریم آن وجود دارد، پس اینن 
 (.11/ 1قیاس، یک قیاِس فاسد است )رازی، 

 ج( عدم وجود تلفیق در صدر اسالم
آلنه و سنلم، صنحابه و تنابعین، دلیل دیگر مانعین تلفیق این است که در زمان پیامبر صلی الله علیه و 

 (.61؛ سالم، 12تلفیق وجود نداشته و تلفیق، امری ناشناخته بوده است )البانی، 
در جواب دلیل فوق باید گفت، در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که خود مرجنع صنحابه 

معنی بوده و اصولا قابل تصنور ع، بیبوده نیازی به تلفیق و اجتهاد نبوده و تلفیق در زمان نزول وحی و تشری
 نیست.

در زمان صحابه و تابعین نیز تقریباا همین طور بوده است، چون نیازها و سؤالت مردم زیناد و مختلنف 
پرسید و آن صحابی هم برای خواست مینبوده است. مثالا اگر کسی سوالی داشت از هر یک صحابه که می

ملزم به پیروی از قولی کند؛ یا اینکه او را از عمل به فتوای دیگر صحابه دیگنر داد بدون اینکه او را او فتوا می
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منع نماید، هرچند که اقوال متفاوت و مختلفی وجود داشته است، پس نیاز و ضرورتی وجود نداشته کنه بنه 
 تلفیق روی بیاورند.

 عدم وجود تلفیق در زمان ائمه مذاهب د(
باشد و در دوران ائمه منذاهب و شناگردان آنهنا شنناخته نبنوده یتلفیق و تقلید از اصطالحات متأخر م

 است.
اند، نقل نشده کنه عمنل بنه منذهب در جواب باید گفت از ائمه مذاهب و کسانی که اهل اجتهاد بوده

انند و اند، چون آنها خود مجتهد مطلق بودههمچنین آنها نیازی به تلفیق نداشته 1دیگری را منع کرده باشند.
نمایند و تلفینق بنرای کند بلکه با رأی و نظنر خنود، اجتهناد مید مطلق اقوال را با هم تلفیق نمییک مجته

کسانی است که به درجه اجتهاد مطلق نرسیده باشند. مثالا امام شافعی در مذهب قدیم خود معتقد بود کنه 
ر روی بندن ینا لبناس موی سر، بعد از تراشیده شدن نجس است و نباید در هنگام نماز موی تراشیده شده ب

باقی بماند، اما یک بار بعد از این که سرش را تراشیده بود و بر روی پیراهنش موی زیادی قرار داشت به نماز 
ایستاد، از ایشان سؤال شد که چرا در این حالت نماز خواندی در صورتی که نظر خودت خالف این حالت 

توانیم بر مذهب اهل عراق )امام ابوحنیفه( عمل کنیم میاست؟ جواب دادند: هر موقع در تنگنا قرار گرفتیم 
و ، 211/ 1)نووی، المجموع،   (.111؛ ابن فر 

 ه( منجرشدن تلفیق به تتبع رخص
گفته شده که تلفیق، منجر به تتبع رخص در بین مذاهب اسالمی شده و پینروی از هنوی و هنوس را در 

ه، صر شنود فاا به دنباِل عمل به قول آسان رفته و همین امر منجر میپی دارد، زیرا افراد بدون توجه به قوِت ادل 
گری در شرع باز و رایج شود و این تلفیق منجر که بسیاری از احکاِم شرعِی حرام، حالل شوند و دروازه حیله

گیرند )سفارینی، گردد که تحت فتوای هیچ کدام از ائمه قرار نمیهای خاصی میبه ایجاد اشکال و صورت
 (.12نابلسی، ؛ 122

 
 
 

                                                 
 دو دیدگاه دارند: به مذهب معینالتزا، و پایبندی فرد  مسألهعلما در  8

 (.505؛ اوکانی، 983/ 4فردی واجب نیس. که ملز، به مذهبی معین بااد شزرکشی،  چیهبر  دیدگاه اوّل:
ها و عتزائم آن رد التزا، به یک مذهب معین واجب اس. و اخص بایتد بته رخصت.بر فرد عامی و کسی که اهلی. اجتهاد ندا دیدگاه دوّم:

 .(88/880شنووی، روضة الطالبین،  مذهب پایبند بوده و یبق آن عمل کند
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 1و( منجر شدن به احداث قول ثالث
شود کنه محنل با این بیان، جواز تلفیق، منجر به احداث قول ثالث شده و باعث نقض آن چیزهایی می

 (.173باشد )البانی، اتفاق است و این مسأله نزد اصولیان ممنوع است چون مخالف اجماع می
فرق وجود دارد. زیرا تلفیق منجر بنه مخالفنت بنا اجمناع  باید گفت که بین تلفیق و احداث قول ثالث

 شود.شود اما احداث قول ثالث در قضایایی منجر به مخالفت با اجماع مینمی
 ز( عدم وجود دلیل شرعی بر جواز تلفیق

شود که دلیلی بر جایز بودن تلفیق باشند. )عتیبنی، مانعین تلفیق می گویند در شریعت چیزی پیدا نمی
 شود که با تلفیق معارضه کند.توان گفت در شریعت چیزی هم پیدا نمی( در جواب می22 بی تا: ص

 . قول به جواز تلفیق مطلقا  2
چنه منجنر بنه تتبنع  گروهی از فقهای مذاهب اسالمی معتقدند که تلفیق به طنور مطلنق جنایز اسنت

 رخصت بشود یا نشود.
/ 3(، ابنن نجنیم مصنری )658/ 3امیرالحاج )(، ابن 213/ 6(، امیرپادشاه )218/ 2کمال بن همام )

(، دسوقی، ابن عرفنه و عندوی 27/ 1( از حنفیه و گروهی از مالکیه مانند: ابوالبرکات دردیر )دسوقی، 223
/ 2(، از شافعیه نیز ابواسحاق مروزی )عطنار، 321/ 2( این نظر را دارند )شاطبی، العتصام، 27/ 1همو، )

دگاه دارند و همچنین بعضی از شافعیه زمنانی کنه در تلفینق تمنام شنروط ( این دی32/ 8( و زرکشی )662
( و بیجنوری 11/ 1اند )قلینوبی، مذاهب تقلید شده در ینک مسنأله جمنع شنده باشند، آن را جنایز دانسنته

( و دیندگاه مرعنی 338)باجوری( شافعی نیز معتقد است که نصی بر تحریم تلفیق وجود ندارد )باجوری، 

                                                 
یوی از مباحث مهم اجماع اس. بدین گونه که اگر همه مجتهدان ام. در مورد حوم ارعی یک مسأله دو قول « احداث قول ثالث»بحث  .8

آیند جایز اس. که قول ثالث و رابعی دااته بااند ها میبااند و رأی آنها بر این دو قول استقرار یافته بااد آیا برای کسانی که بعد از آندااته 
ود جبه اعتبار اینوه مجتهدان در این مورد اجماع ندااته و اختالف نظر دارند یا اینوه احداث قول ثالث جایز نیس. چون اتفاق نظر و اجماع و

قتول  حتداثاصولیان در مورد ا(. 559؛ زکریا االنصاری، 814؛ زیدان، 929دارد که حوم ارعی، از این دو حال.، خارج نیس.. شرک: هیتو، 
 اند:دیدگاه اختالف کردهچهار هنگا، وجود اجماع بر  ثالث

 (525/ 8ینی، اما، الحرمین، جومعتقد هستند. شقول ن به این ااکثر اصولی. جایز نیس. ثالث قول حداثا دیدگاه اول:
 (528 /9شامیرپاداتاه،  و بعضی از حنفیته (542 /9سمعانی، ؛ 247 /8ابن حز،، شظاهریه این رأی جایز اس.. ثالث قول  حداثا دیدگاه دوم:

 .اس.
بر دو قول از آنان وجتود اند؛ و معتقدند که اگر اجماع بعضی از حنفیّه عد، جواز احداث قول ثالث را مخصوص صحابه دانسته دیدگاه سوم:

 (527 /9امیرپادااه، « شداا.، برای افراد بعد از صحابه جایز نیس. که در آن مسأله قول سومی ایجاد نمایند.
آن دو قول سابق را نقض کرد جایز نیس. و اگر آن را نقض نورد جایز اس.. رازی،  احداث قول ثالثاگر  مطابق این دیدگاه :چهارمدیدگاه 

 .(851 /5، رازیشن به این رأی معتقد هستند ادیگر از اصولی یاآمدی و عده
اود یمتوان تفاوت میان تلفیق و احداث قول ثالث را نیز دریاف.. زیرا احداث قول ثالث گاه منجر به مخالف. با اجماع یمبا این توضیحات  

 در حالی که تلفیق، چنین نیس..
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 باشد.( از حنابله نیز همین می157 کرمی )سفارینی،
 اند:این گروه نیز برای اثبات دیدگاه خود به دلیلی به شرح ذیل استناد کرده 

 
 الف( کتاب

 اند.موافقان تلفیق به آیاتی از قرآن به شرح زیر استناد کرده
ْکِر ِإْن کُ »فرماید: سؤال از اهل علم: خداوند متعال می-1  (63)نحنل: « ْننُتْم ل َتْعَلُمنوَن َفْسَئُلوا َأْهَل الِذ 

کند، بدون اینکه مقید به قید که آیه مذکور بر مطلق تقلید دللت می «دانیداز اهل علم سؤال کنید اگر نمی»
تواند تلفیقی یا غیر تلفیقی باشد، و از طرف شرع هنم هنیچ دلیلنی وجنود عدم تلفیق باشد، چون تقلید می

 (.۵۰۲باشد )البانی، ندارد که تقلید را مقید کرده 
اند رأی به جواز تلفینق موافنق بنا اصنلی اسنت کنه رفع حرج: همچنین قائالن به جواز تلفیق گفته -2

شریعت برآن بنا شده و آن رفع حرج است. زیرا دین خداوند برآسانی و عدم سختی بنا شده است. خداونند 
یِن ِمن َحَرج  » فرماید: می ما در دینن بنرای شنما سنختی قنرار »( یعنی 28)حج: « َوما َجَعَل َعَلیُکم ِفي الد 

 «.ندادیم
(یعننی 181)بقره: « ُیریُد اللُه ِبُکُم اْلُیْسَر َو ل ُیریُد ِبُکُم اْلُعْسَر » فرماید: آسانی و تیسیر: خداوند می -3

 «.خداوند خواهان آسانی و راحتی برای شماست و خواهان سختی و دشواری برای شما نیست»
نُه َنْفسناا ِإَل  ُوْسنَعها» فرماید: ف به اندازه توان: خداوند میتکلی -6 ُف الَل  ( یعننی 285)بقنره: « ل ُیَکِل 

 «.کندخداوند به هیچ کس جز به اندازه توانایی و طاقتش تکلیف نمی»
َف َعْنُکْم َو ُخِلنَق » فرماید: ضعف و ناتوانی انسان: خداوند می -1 ُه َأْن ُیَخِف  ْنسناُن َضنِعیفاا  ُیِریُد الَل  « اإْلِ
کنار را بنر شنما آسنان کنند، و انسنان  -با وضع احکام سهل و ساده -خواهد ( یعنی خداوند می28)نسا: 

 ضعیف آفریده شده است.
 سّنت ب(

م هم آیات فوق را تأییند می َأَحنب  »کنند. ایشنان فرمودنند: عمل و قول پیامبر اکرم َصَلی اللُه َعَلیِه وَسلَّ
یِن إِ  ِه الْ الدِّ ْمَحةُ َلی اللَّ ( 112/ 1؛ حنر  العناملی، 15حندیث  12/ 1؛ ابن بابویه، 15/ 1، )بخاری« َحِنیِفیُة السَّ

نرین و َلنم »فرمایند: همچنین می« بهترین دین نزد خداوند، دین آسان و راحت است»یعنی  ما ُبِعثنُتم ُمیسِّ انَّ
رین اید و ننه گیر مبعنوث شندههمانا شنما آسنان»( یعنی 118/ 1آبی، ؛ فاضل 16/ 1)بخاری، « ُتبَعثوا ُمَعسِّ

م َبنیَن آمنرین »همچنین از حضرت عائشه نقل شده که: « سخت گیر َر َرسوُل الله َصَلی اللُه َعَلیِه وَسلَّ َما ُخیِّ
شد مگنر اینن پیامبر در بین دو کار مختار نمی»( یعنی 181/ 6)بخاری، « ِالَّ َاَخَذ َایَسرُهَما َما َلم َیُکن ِاثَماا 
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نیز از ابن عباس روایت شنده کنه: پینامبر فرمودنند: « بودکرد مادام که گناه نمیترین را انتخاب میکه آسان
روا» روا َو ل ُتَعسِّ « آسنان بگیریند و سنخت نگیریند»( یعننی 265/ 2، علنم الهندی؛ 21/ 1)بخاری، « َیسِّ

ود سنخت بگینرد سنرانجام خسنته و درماننده دین آسان است و اگرکسی آن را بنر خن»اند: همچنین فرموده
 (.15/ 1، بخاری)ر.ک: « است را در پیش بگیریدخواهد شد، پس راه میانه و ر

 ج( عمل صحابه
ها هنم در باشد که آنو تابعین می یکی دیگر از دلیل قائالن به جواز مطلق تلفیق، فعل و عمل صحابه

چون از صحابه و  وجود ندارد که تلفیق را نادرست بدانند،قولی از صحابه اند و بعضی از مسائل تلفیق کرده
پرسنیده و هنا سنؤال میتابعین با توجه به کثرت مذاهب و دیدگاهایشان نقل نشده است به کسنی کنه از آن

بر تو بخاطر این که در عبادت مرتکب تلفیق بین دو یا چند مذهب نشوید  کرده است بگویند:طلب فتوا می
دهد که صحابه و اید، این نشان میکردهیرسید و طلب فتوا نمایید که تاکنون تقلید میواجب است از کسی ب

 (.۱؛ میمان، ۷۰۱اند. )هنیه، دیدهتابعین در مورد پدید آمدن تلفیق هیچ گونه ایرادی نمی
 د( جواز استفتا و تقلید عامی از مجتهد

کنه شنخص عنامی از هنر مجتهندی کنه  انددلیل دیگر موافقین تلفیق این است که علما جایز دانسنته
؛ 12/ 1لعتصنام، ؛ شناطبی، ا212/ 2شنوکانی، ؛ 112/ 6تواند طلب استفتا نماید، )زرکشی، بخواهد می

( بدون اینکه مجتهد، شخص عامی را مقید به مذهب خاصی نموده و به 61/ 1الدمشقیه،  ةشهید اول، اللمع
این برخورد علما و مجتهدان با عوام بر این دللت دارد  وی بگوید که حق خروج از مذهب معینی را ندارد و

توانند کنه جلنو خنودش را دانند و نمیها موافق تجویز تلفیق برای عوام هستند. چون مقلد عامی نمیکه آن
بگیرد و دچار تلفیق نشود و الزام و اجبار اینکه شخص عامی نباید دچار تلفیق شود با تجویز عدم التنزام بنه 

معنی این سخن آن است که وقتی به یک عامی گفته شود که  (۷۹۱ین، تناقض دارد. )البانی، یک مذهب مع
حق ندارد تلفیق انجام دهد، مخالفت دارد با اینکه به او گفته شود جایز است که از یک مذهب معین تبعیت 

، همچننان تواند از یک مذهب معین تبعیت کنندشود که میکند. یعنی همچنان که به یک شخص گفته می
 تواند تلفیق انجام دهد.جایز است که به او گفته شود که می

از طرفی چون تلفیق از جهاتی مانند تقلید یا به عبارتی فرع تقلید اسنت، پنس هنرکس تقلیند را جنایز  
 (.28داند باید تلفیق را نیز جایز بداند )عتیبی، می

 ه( عدم وجود مذهب خاص برای عوام
، چنون هندف از اندشود که علما بر عوام واجب کردهرأی به منع تلفیق، منجر به عدم جواز تقلیدی می
توانند تلفینق باشند و و یکی از مصادیق تقلید هم می تقلید این است که عوام بتوانند به دینشان عمل نمایند
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ای منذهب خاصنی نیسنتند و عنوام دار :گویندای است کنه میممنوع دانستن تلفیق منافی قاعده ثابت شده
المحتار، 112/ 6مذهب آنها همانا مذهب مفتی )فتوا دهنده( آنان است )زرکشی،  ؛ ابن عابدین، حاشیه رد 

 (.2نماید )میمان، ( پس تلفیق هم در واقع مذهب مفتی را اثبات می87/ 6
دون نینت و ترتینب اند: کدام مفتی شافعی به درست بودن وضو ببه استدلل فوق این چنین جواب داده

دهند ینا کندام مفتنی دهد. کدام مفتی مالکی به درست بودن وضو بدون دلک و منوالت فتنوا میفتوی می
دهد؟ بنابراین اگنر کسنی بندون نینت، رعاینت ِترتینب، حنبلی به درست بودن وضو بدون بسم الله فتوا می

یی به اجماع و بدون اخنتالف باطنل انجام دلک، مراعات موالت و گفتن بسم الله وضو بگیرد، چنین وضو
است. اگر مقلدی حکم به درست بودن چنین عملی بدهد، مذهب جدیدی اختراع کنرده اسنت کنه باطنل 
است. اگر فرد، مجتهد باشد باز جایز نیست قول جدیدی ایجاد کند که مخنالف باشند بنا آنچنه مجتهندان 

 اند.مطلق بر آن اجماع کرده
 و( استناد به قواعد فقهی 
ُة َتجِلنُب »توان بدان استناد کنرد قاعنده کی از قواعد فقهی پنجگانه اصلی که در این زمینه میی َالَمَشنقَّ

( اسنت. بنر اینن اسناس، 6/ 1؛ شنهید اول، القواعند و الفوائند، 68/ 1)سبکی، الشباه و النظائر، « الَتیسِیر
تلفیق ممنوع است این قول بنا آسنان  شریعت اسالم توصیه به ُعسر، حرج و سختی ندارد و اگر گفته شود که

گیری شریعت، مخالف و معارض است، زیرا مطابق این قاعده، مشقت و آسنانی را بنه سنوی خنود جلنب 
 آورد.کرده و به دنبال می

ِسنع»گوید: همچنین قاعده فقهی دیگری هم وجود دارد که می )سنبکی، الشنباه و « ِاَذا َضاَق اَلمنُر ِاتَّ
کنند. پنس بنر اسناس قواعند وقتی امور تنگ شدند، توسعه پیدا می یعنی (271/ 1کیم، ح ؛68/ 1النظائر، 

(. همچننین اگنر 317شرعی فوق، ممنوعیت تلفیق با روح و قواعد شریعِت آسان گیر، منافات دارد )البانی، 
نفی عسر  قاعده»گردد که بر مبنای عوام حق تلفیق نداشته باشند، موجبات عسر و حرج برای آنان فراهم می

و  شودمی ساق  نداشته باشند، را آن تحمل عادتاا  مردم و باشد شدید مشقت مستلزم که تکلیفی هر «و حرج
آینه  از و اسنت استدلل شده آن به حرج، عسر و نفی برای که است ایآیه بهترین (28نفی حرج )حج:   آیه

 آن شنود، واقنع حنرج و عسر در مکلف شرعی، و الزامات احکام به عمل اثر در هرگاه که شودمی برداشت
 .(182/ 2شود )محقق داماد، می او برداشته عهده از احکام

شود که عبادات آنها فاسند و سنرانجام پس اگر گفته شود تلفیق عوام درست نیست، این گفته باعث می
اهی بنه فاسق، دانسته شوند، چون عبادات عوام خالی از تلفیق بنین منذاهب نبنوده و منضنب  نیسنت و گن

صورت ترکیبی از فتاوی از چند فقه است، حال اگر عبادت آنها در زیر مذاهب مختلف نگنجد، این عبادت 
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شود و بایستی عباداتشان را قضا نمایند و چنانچه قضا ننمایند اسنتحقاق عنذاب باطل و فاسد محسوب می
 دارند، و این نگرش، سختی، تنگی و مشقت نسبت به انسانهاست.

کنند که عدم کنند و سعی میهم واقع حال این است که آن مردم از راه و روش علما تقلید میاز طرفی  
کنند که دچنار تلفینق نشنوند؛ امنا کنند سعی میتلفیق را مراعات نمایند، یعنی عوامی که از علما تقلید می

گنی در دیننش بنرای شوند و از طرفی دیگر هم خداوند هیچگونه سختی و تنمعمولا ناخواسته دچار آن می
؛ هنینه، 111گیری و رفع مشقت و تنگی توصیه شده است )البانی، مردم قرار نداده است، بلکه در دین آسان

 (.2؛ میمان، 172
فان آسانی وجود استدلل فوق را می توان به این صورت جواب داد: درست است که در تلفیق برای مکل 

دلیلی خاص یا عام داشته باشد، اما دلیلی کنه اثبنات کنند کنه دارد، اما آسانی معتبر در شرع آن است که 
 های معتبر آسانی در شرع است وجود ندارد.تلفیق یکی از راه

 . قول به تفصیل۳
تلفیق یعنی از نظر آنان،  گروهی از فقهای مذاهب اسالمی در مورد جواز تلفیق قائل به تفصیل هستند،

 با شروط و ضوابطی جایز است.
و ، این قول  (، قاضنی نجنم الندین 12نیز دیدگاه برخنی از علمنای حنفنی منطقنه خنوارزم )ابنن فنر 

، و(، منینب افنندی مفتنی ننابلس )همن172، و(، ابوسعود عمادی مفتنی روم )همن172طرطوسی )البانی، 
و ، 172، و(، عبدالرحمن بحراوی )هم172 (، محمد احمند فنرج سننهوری 121(، حمزه ُسغدی )ابن فر 

هنای باشد. همچنین این قول، اصح و راجح نزد متنأخران مالکینه بنوده و مغربی( از حنفیه می115)توانا، 
(، 3156انند، و علمنایی ماننند قرافنی )قرافنی، ( این دیدگاه را تأییند نموده27/ 1مالکی مذهب )دسوقی، 

یوسنف زینات (، 112(، زنناتی )تواننا، 117(، عبدالقادر شفشاونی )البنانی، 168/ 6شاطبی )الموافقات، 
( از مالکیه این دیدگاه را 68/ 1همان، همو، ( و عبدالرحمن قلهود )61/ 1)زحیلی، الفقه السالمی وادلته، 

 دارند.
(، روینانی 651/ 3، و(، عز بن عبدالسالم )همن651/ 3، از شافعی نیز ابن دقیق العید )ابن امیر الحاج

( این دیندگاه را قبنول دارنند. 121الدین قاسمی )، جمال (2میمان، (، عبدالرحمن معلمی )651/ 3، و)هم
، وهمن، عالینی )(2، وهمن، ابن قیم جوزی )(2میمان، همچنین این دیدگاه علمای حنبلی مانند ابن تیمیه )

ی )البانی، (2 (، زحیلنی 171(، ابن بدران، البنانی )311/ 1(، رحیبانی )رحیبانی، 171، حسن بن عمر شط 
( بنوده و 31( و عبدالله سنعیدی )التلفینق و حکمنه فنی الفقنه اإلسنالمی، 61 /1)الفقه السالمی وادلته، 

 دهند.( نیز این دیدگاه را ترجیح می17/ 1قاضیان حنابله )زحیلی، الفقه السالمی وادلته، 
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اند که همان دلیل گنروه دوم )قنائالن بنه جنواز این گروه برای اثبات جواز تلفیق به دلیلی استناد کرده
ا این گروه برای صحت تلفیق قائل به وجود شروط وضوابطی شندهطور مطلق( می تلفیق به اند کنه باشد؛ ام 

 گردد:ذیالا به اختصار بیان می
چنانچه بین دو یا چند مذهب یا بین دو یا چند قول جمع شود، این جمع کردن نباید مخالف اجماع  (1
مردی با زنی بدون مهر، بدون ولنی و بندون شنهود مثالا چنانچه (. 257)شنقیطی، ارشاد المقلدین،  باشد.

نکاح بدون مهنر و چون گرچه  ازدواج نماید، هیچ مجتهدی به جواز چنین صورتی از نکاح فتوا نداده است.
؛ جنامع 251/ 6طوسنی، ؛ نینز ر.ک: 61بدون شنهود در منذهب امامینه صنحیح اسنت )جنواهرالکالم، 

( و عدم حضنور 158/ 3؛ استفتائات، 127لمختصرالنافع، ؛ ا365/ 5؛ ریاض المسائل، 121/ 6المدارک، 
( 111( و بدون ولی در مذهب حنفیه )مرغیننانی، 215/ 2شهود در هنگام عقد در مذهب مالکیه )دسوقی، 

صحیح است؛ اما قول به صحت نکاح بدون مهر، بدون ولی و بدون شنهود مطنابق هنیچ منذهبی صنحیح 
 نیست.
شود باید دارای فضل و جایگاه علمنی باشند، یعننی از وی تقلید می ( کسی که در مسأله مورد تلفیق2

 (.257تقلید از یک شخص عامی و جاهل جایز نیست )شنقیطی، ارشاد المقلدین، 
نماید نباید رویکردش تتبع رخص در بین مذاهب فقهی باشد، یعنی ای تلفیق می( کسی که در مسأله3

(، زیرا هر کس به دنبال عمنل بنه 1، و، همانفقهی باشد )هم ذاهبنباید فق  به دنبال اقوال آسان در بین م
گردد، بلکه باید قول به دست آمده از تلفیق کامالا اتفاقی موافق با رخصت گنردد. ها باشد فاسق میرخصت

ی 172(؛ ابن بدران )ابن بندران، 311/ 1شیخ مرعی کرمی این نظر را برگزیده و رحیبانی )رحیبانی،  (؛ شنط 
 اند.( هم از این نظر تبعیت کرده27(، و معلمی )عتیبی، 111، )البانی
باشند، کند، یا قولی که لزمنه آن قنول، اجمناع می( آن قولی که شخص از روی تقلید بدان عمل می6

بعداا از آن قول بر نگردد. این شرط را علمای زیادی از متأخرین حنفی از جمله کمال بن همام، امیر پادشناه 
( به عنوان مثال 316/ 6؛ آمدی، 323/ 5؛ زرکشی، 213/ 6لحاج بدان قائل هستند )امیرپادشاه، و ابن امیرا

اگر مردی در جایز بودن نکاح بدون ولی از ابوحنیفه تقلید کرد، این عقد مستلزم صحت وقوع طنالق بنر آن 
ش را باشد. چون صحت وقوع طالق به صورت اجماعی لزمه صحت یک نکاح است. پنس اگنر او زننمی

چنون در ننزد شنافعی -سه طالق داد. سیس خواست از نظر شافعی در عدم وقوع صحت طالق تقلید کند 
تواند چنین کاری را انجام دهد، چون این فرد قصد نمی -نکاح بدون ولی مستلزم صحت وقوع طالق نیست

 (.221دارد در تقلید از لزمه اجماع در مذهبی رجوع کند )البانی، 
گزیند کند و بر اساس ترجیح، آن قول را بر میر اساس تلفیق، یک قول را انتخاب می( وقتی شخص ب1
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باید معتقد باشد که آن قول قوی است و بر دیگر اقوال ترجیح دارد. یعننی عمنل شنخص در آن تلفینق، بنه 
ه قوی  گیری وتتبع رخص نباشد بلکه بخاطراین باشد که آن قول از نگاه او راجح بوده و دارایخاطر آسان ادل 

 (.2؛ مطیعی، التلفیق فی العباده، 16است )ابن مکی، 
( عمل به تلفیق نباید منجر به نقض احکام دادگاه شود، چون اگر یک قاضی بنر اسناس تلفینق عمنل 5

شنود و اضنطراب بوجنود نماید و آن عمل، حکمی را نقض نماید منجر به عدم استقرار در حکم قضایی می
یک مسأله مهمی است و ممکن اسنت در دو مسنأله یکسنان، احکنام مختلنف  آید، چون حکم قضاییمی

 (.12؛ میمان، 1التلفیق و حکمه فی الفقه اإلسالمی، سعیدی، صادر شود )
 (.1( اینکه در قواعد شرعی دقت لزم به عمل آید و تلفیق خالف قواعد شرعی نباشد )عتیبی، 2
 (1، ومقاصد و اهداف شریعت نباشد )هم ( تلفیق، خالف8
 (.1، ورعی و عبث بودن احکام نگردد )هم( تلفیق باعث بازیچه شدن مسائل ش1

( تلفیق بایستی در مقام عفو باشد نه در مقام قصد. یعنی به قصد و عمداا دنبال تلفینق نباشند، بلکنه 17
ه هنگامی که شخص دچار حرج و سختی شد به سراغ تلفیق رفته باشد )سعیدی، التلفیق و حکمه فنی الفقن

 (.17اإلسالمی، 
( اینکه واقعاا نیاز و ضرورت تلفیق وجود داشته باشد، هر چنند کنه عالماننه و از روی قصند باشند. 11

( شفشاوی نینز اینن نظنر را اختینار 213/ 6؛ امیرپادشاه، 1)سعیدی، التلفیق و حکمه فی الفقه اإلسالمی، 
 (.112کرده است )البانی، 

دست نیاید که مجتهدین بر بطالن آن اتفاق نظنر داشنته باشنند. بنه ( در تلفیق بین مذاهب قولی به 12
عبارتی منجر به تلفیقی نشود که هیچ مجتهدی قائل به صحت آن نباشد. قرافی، رویانی، ابن دقینق العیند و 

 (.11اند )میمان، عز بن عبدالسالم به این شرط قائل شده
 . قول راجح4

دهد که قول راجح، قول سوم است کنه تلفینق را بنا شنروط و میبررسی اقوال یاد شده و ادله آنها نشان 
شنود کنه هنم منانع تلفینق ممننوع و باطنل ضوابطی جایز دانسته است، و آن شروط هم به راهی منتهی می

 .کندشود و هم از تلفیق مجاز و موافق شرع جلوگیری نمیمی
 شود عبارتند از:و اسبابی که سبب ترجیح این قول می

 ن دلیل کسانی که معتقد به جواز تلفیق هستند.قوی بود -1
 .ضعیف بودن دلیل کسانی که معتقد به منع مطلق تلفیق هستند -2
اجماعی که در مورد منع تلفیق ادعا شده است غیر واقعی است. چون بنین علمنا اخنتالف وجنود  -3
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نندازه اخنتالف اسنت دارد، چنانچه اجماعی وجود داشت، اختالفی وجود نداشت، پس حال کنه تنا اینن ا
 .اجماعی وجود ندارد

توان با اشنتراط شنروط و شود، این مسأله را میشود تلفیق سبب ایجاد محظورات میاینکه گفته می -6
 .ضواب ، رفع نمود، در این صورت، تلفیق، سبب بوجود آمدن محظورات نخواهد شد

گیرند و اینن تی و مشقت قرار میاگر ممنوعیت مطلق تلفیق، ترجیح داده شود مردم در حرج و سخ -1
 ممنوعیت تلفیق با روح شریعت و مقاصد آن همخوانی ندارد.

 
 گیرینتیجه

 برای مجتهد مطلق جایز نیست که در بین مذاهب تلفیق ایجاد نماید.-1
برای عامی یعنی کسی که به درجه اجتهاد نرسیده است )هر چند که درعلوم دیگر متخصص باشد(  -2

 اهل علم سؤال کرده و از آنها تقلید نماید. جایز است، از
های شریعت شده، سیاست و حکمت آن را از بین ببنرد، تلفیق در آنچه که منجر به از بین رفتن پایه-3

 ممنوع است.
های شریعت گشته و حکمت و سیاست شریعت را بنرای تلفیق در هر آنچه که منجر به تقویت پایه -6

ا آسان کردن عبادات و حفظ مصالح آنها در معنامالت رعاینت کنند، جنایز و سعادت مردم در هر دو دنیا ب
 مطلوب است.

 تلفیق تا زمانی جایز است که در آن مسأله تمام شروط مذاهب تقلید شده رعایت گردد. -1
های فقها در جایز دانستن تلفیق، ضرورت و نیاز به تلفیق، ضعف ایمنان و حناِل از بزرگترین انگیزه -5

 باشد.دگان فتوی و به صحت رساندن عبادات و معامالت طلب کنندگان فتوی میطلب کنن
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 ق. 1611، بیروت، دارالکتب العلمیه، االشباه و النظائرسبکی، عبدالوهاب بن علی، 
 ق. 1626، بیروت، دارالکتب العلمیه، جمع الجوامع________________، 

 تا.سعود، بی ، ریاض، دانشگاه ملکقه اإلسالمیالف فی و حکمه التلفیق محمد، بن الله سعیدی، عبد
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 ق. 1626، ریاض، مکتبة الرشد، مراعاة الخالف فی المذهب المالکیسعیدی، یحیی، 
ارینی، محمد بن احمد بن سالم،   ق. 1618، ریاض، دار الصمیعی، التحقیق فی بطالن التلفیقسف 

 ق. 1623ت، دارالکتب العلمیه، ، بیروفواتح الرحموتسهالوی الکنوی، محمد بن نظام الدین، 
 م. 1117، بیروت، دار الکتب العلمیه، االشباه و النظایرسیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، 

 ق. 1611العلمیه،  الکتب بیروت، دار ،االعتصام موسی، بن شاطبی، ابراهیم
یعه_______________،   ق. 1612، سعودی، دار بن عفان، الموافقات فی اصول الشر

 م. 1123، لبنان، دارالمعرفه، چاپ دوم، االم ، محمد بن ادریس،شافعی
 تا.، بیروت، داراحیاء التراث السالمی، بیمغنی المحتاجشربینی الخطیب، محمد بن محمد، 

 ق. ۷3۰۱المصریه،  ةمصر، مطبع ،واألقمار الشموس سعدعبدالکریم،  بن شفشاونی، عبدالقادر
 ق. 1621، بیروت، دارالفکر، لمبسوطاشمس الئمه سرخسی، محمدبن احمد، 

 ق. 1618، بیروت، دار ابن حزم، ارشاد المقلدین عند اختالف المجتهدینشنقیطی، باب بن شیخ، 
 ق. 1625مکه مکرمه، دار عالم الفوائد، ، شرح مراقی السعود المسمی نثرالورودشنقیطی، محمد امین بن مختار، 

 ق. 1611وت، دار الکتاب العربی، ، بیرارشاد الفحولشوکانی، محمد بن علی، 
 تا.، قم، منشورات مکتبه المفید، بیالقواعد و الفوائدشهید اول، محمد بن مکی، 
 ق. 1611، قم، دارالفکر، الدمشقیه ةاللمع________________، 

 .ق 1627السالمی،  نشر مؤسسه ، قم،المرام نهایه علی، بن الدین زین ثانی، شهید
 ق. 1626، بیروت، دارالکتب العلمیه، اللمع فی اصول الفقهعلی،  شیرازی، ابراهیم بن

 ق. 1676السالمیه،  مکتبه تهران، ،االسالم شرایع شرح فی جواهرالکالم محمدحسن بن باقر، صاحب جواهر،
 .1328، قم، نشر محالتی، فی القواعد الفقهیه ةاالنوار البهیطباطبایی قمی، تقی، 

ی محمد، بن علی طباطبایی،  .ق1612بیروت، دارالهادی،  ،بالدالئل بیان االحکام فی المسائل اضر
 .ق 1612السالمی،  نشر قم، مؤسسه ،الخالف حسن، بن محمد طوسی،

 تا.، سعودی، دانشگاه ام القری، بیالفقهیه المذاهب بین التلفیق خلف، بن مرشد بن عتیبی، غازی
 تا.، بیروت، دارالفکر، بیطالب الربانیال ةعدوی علی شرح کفایال ةحاشیعدوی، علی صعیدی، 

 م. 2711، بیروت، دارالکتب العلمیه، حاشیه العطار علی شرح المحلیعطار، حسن، 
یف المرتضیالهدی، علی بن حسین، علم  ق. 1671، قم، مطبعه خیام، رسائل الشر

 ق. 1671، بیروت، دارالکتب العلمیه، نشرالبنودعلوی شنقیطی، عبداله بن ابراهیم، 
 م. 1113، بیروت، دار الکتب العلمیه، المستصفیغزالی، محمد بن محمد، 

 ق. 1618بیروت، دارالمعرفه،  ،اللباب فی شرح الکتابغنیمی المیدانی، عبدالغنی، 
 تا.، قم، موسسه نشر اسالمی، بیکشف الرموزطالب، فاضل آبی، حسن بن ابی
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 تا.الرساله، بی ة، بیروت، موسسالمحصول فی علم اصول الفقهفخررازی، محمد بن عمر، 
 م. 1118الرساله،  ة، بیروت، موسسقاموس المحیطفیروزآبادی، محمدبن یعقوب، 
 م. 1185، بیروت، دار الکتب العلمیه، الفتوی فی االسالمقاسمی، محمد جمال الدین، 

 م. 1111، مکه مکرمه، مکتبه نزار الباز، نفائس االصولقرافی، احمدبن ادریس، 
 م. 1115البابی،  ة، مصر، مکتبحاشیه قلیوبی و عمیره، احمد بن سالمه و عمیره، احمد برلسی، قلیوبی

 ق. 1612التراث العربی،  ء، بیروت، دار احیابدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعکاسانی، ابوبکربن سعود، 
 ق. 1616، بیروت، دار الکتب العلمیه، الحاوی فی فقه الشافعیماوردی، علی بن محمد، 

 .1326، تهران، انتشارات سمت، قواعد فقهمحقق داماد، مصطفی، 
 ق. 1381الکویت،  ة، مطبعتاج العروس من جواهرالقاموسمرتضی زبیدی، محمد بن محمد، 

 تا.، صنعاء، موسسه امام زید بن علی، بیشرح االزهارمرتضی، احمد بن یحیی، 
 تا.، بیروت، مکتبه السالمیه، بیتدیالهدایه شرح بدایه المبمرغینانی، علی بن ابی بکر، 

 م. 1111، قاهره، دار الفتاء، التلفیق فی العبادهمطیعی، محمد بخیت، 
 م. 2711، قاهره، دار الفاروق، السول ةسلم الوصول لشرح نهای____________، 

 ق. 1675معارف،  ةض، مکتب، ریاالتنکیل بما فی تأنیب الکوثری من االباطیلمعلمی، عبدالرحمن، 
 تا.، جده، بیمجله مجمع فقه اسالمیمنظمه المؤتمر السالمی، 
 ق. 1633العدل،  ةریاض، مجل ،التلفیق فی االجتهاد والتقلیدمیمان، ناصر بن عبد الله، 

 ق. 1632مکتبه حقیقه،  استانبول، ،والتلفیق التقلید حکم بیان فی التحقیق ةخالص عبدالغنی، نابلسی،
 تا.، بیروت، دارالفکر، بیلمجموع شرح المهذبانووی، یحیی بن شرف، 
 تا.، بیروت، المکتب السالمی، بیالطالبین و عمده المفتین ةروض______________، 

 ق. 1612دارالصفوه،  ،الکویتیه ةالفقهی ةموسوعاسالمی کویت،  و شئون وزارت اوقاف
 ق. 1612نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه اردن، پایان ،الرخص وتتبع التلفیقاسماعیل،  هنیه، مازن

یع االسالمیهیتو، محمدحسن،   ق. 1621الرساله،  ة، بیروت، موسسالوجیز فی اصول التشر
 


