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BOLEHKAH TAKLID PADA ULAMA?
Asy Syaikh Ubaid bin Abdillah al Jabiry حفظه الله
Pertanyaan: Apa pendapat anda tentang ucapan seseorang: ” Taqlidlah anda pada seorang
ulama, maka anda akan selamat berjumpa dengan Allah.”
Jawaban:
Ini merupakan ucapan orang awam. Maka pada kesempatan ini saya akan menjelaskan
tentang perkara taqlid. Siapa saja yang diperbolehkan taqlid dan siapa saja yang tidak boleh.
Taqlid asal katanya secara etimologi maknanya adalah meletakkan kalung pada leher. Yaitu
maksudnya menyerahkan urusannya
Secara syar’i, taqlid maknanya menerima ucapan dari seseorang yang ucapannya bukan
hujjah dengan tanpa mengetahui dalil ucapan tersebut.
Maka dari deﬁnisi di atas, ada beberapa perkara yang tidak disebut taqlid. Diantaranya:
. Ucapan seorang ulama yang dibangun di atas dalil al-Qur’an dan as-Sunnah.
. Ijma’ (kesepakatan) kaum muslimin.
Jika kaum muslimin sudah bersepakat pada (hukum) sebuah perkara, maka wajib
menerimanya. Dikarenakan ijma’ merupakan dalil dan hujjah dengan sendirinya.
Jika perkara ini sudah tetap, maka kita bisa mengklasiﬁkasi manusia menjadi dua bagian:
. Pihak yang diperbolehkan baginya taqlid. Yaitu orang awam dan juga para pelajar yang
belum sampai sampai pada tingkatan mujtahid. Dimana dia belum memiliki keahlian untuk
menganalisis sebuah hukum atau mengambil kesimpulan hukum dan beberapa dalil.
. Pihak yang tidak diperbolehkan taqlid. Yaitu seorang ulama mujtahid. Tidak boleh baginya
taqlid sampai dia betul-betul tidak mampu, maka boleh baginya taqlid pada seorang ulama
yang terpercaya agama dan amanahnya. Baik ulama yang sezaman atau sebelumnya.
Demikian juga seorang ulama yang mampu berijtihad. Walaupun dia bukan mujtahid, tapi dia
mampu berijtihad, mampu menganalisis sebuah dalil dan mengambil kesimpulan hukum
darinya.
Keterangan tambahan: Taqlid yang diperbolehkan disini adalah pada perkara-perkara
hukum ﬁqhiyyah ijtihadiyyah. Adapun pada perkara ushul dan aqidah, maka tidak ada taqlid
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padanya. Wallaahua’lam.
Keterangan tambahan bisa diruju’ pada kitab-kitab ushul ﬁqh pada bab ijtihad
Sumber: http://ar.alnahj.net/fatwa/139
Alihbahasa : Syabab Forum Salafy
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اﻟﺴﺆال
ﻤﺎ؟
ﻳﺴﺄل ﺳﺎﺋﻞ ﻓﻴﻘﻮل :ﻣﺎ ﻗﻮﻟﻜﻢ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﻘﻮل :ﻗﻠّﺪ ﻋﺎﻟﻤﹱﺎ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻠﻪ ﺳﺎﻟ ً
اﻟﺠﻮاب
ﻫﺬا ﻳﻘﻮﻟﻮه اﻟﻌﻮام ،وﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ أن ﻧﺒﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ،وﻣﻦ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ،وﻣﻦ ﻳﺤﺮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ.
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ أﺻﻠﻪ ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﻘﻼدة ﻓﻲ اﻟﻌﻨﻖ واﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻪ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ،ﻳﻘﻮل ﻓﻮﺿﺖ ﻓﻼن ﻛﺬا أي ﻓﻮﺿﺘﻪ إﻟﻴﻪ وﺷﺮﻋًﺎ ﻫﻮ:
ﺲ ﻗﻮﻟ ُﻪ ﺣﺠﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ دﻟﻴﻠﻪ.
ﻗﺒﻮل ﻗﻮل ﻣﻦ ﻟﻴ َ
ﻓﻬﺬا اﻟﻘﻴﺪ ﻳﺨﺮج ﺑﻪ ً
أوﻻ :ﻗﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب أو ﺳﻨﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ.
وﺛﺎﻧﻴًﺎ :ﻳﺨﺮج ﺑﻪ إﺟﻤﺎع اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،إذا أﺟﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻋﻠﻲ أﻣﺮ وﺟﺐ ﻗﺒﻮﻟﻪ .واﻹﺟﻤﺎع ﻫﻮ دﻟﻴﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ وﻫﻮ ﺣﺠﺔ
ﺑﻨﻔﺴﻪ ،ﻓﺈذا ﺗﻘﺮر ﻫﺬا ﻓﺎﻟﻨﺎس ﻗﺴﻤﺎن:
ﻗﺴﻢ ﻳﺴﻮغ ﻟﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ :وﻫﻮ اﻟﻌﺎﻣﻲ .وﻛﺬا اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ درﺟﺔ اﻻﺟﺘﻬﺎد ،ﻳﻌﻨﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻨﺪه أﻫﻠﻴﺔ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ
ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم ،أو ﻓﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ.
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻳﺤﺮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ :وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ.
ﻓﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ،ﺣﺘﻰ ﻳﻌﺠﺰ ﻓﺈذا ﻋﺠﺰ ،ﻗﻠّﺪ ﻣﻦ ﻳﺜﻖ ﻓﻲ دﻳﻨﻪ وأﻣﺎﻧﺘﻪ ﻣﻦ أﻫﻞ ،ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺼﺮ أو
ﻗﺒﻠﻬﻢ.
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي ﻳﻘﺪِر ﻋﻠﻲ اﻻﺟﺘﻬﺎد ،ﻫﻮ ﻣﺎ اﺟﺘﻬﺪ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻲ اﻻﺟﺘﻬﺎد ،وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻷدﻟﺔ ،وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
أن ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻷدﻟﺔ ،وﻳﺴﺘﻨﺒﻂ اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻨﻪ
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