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 وجعل الجنة مثواه. وهذا الجهد إلى والدي الكريم هدي هذا العملأ

 عها بالصحة والعافيةهللا في عمرها على طاعته ومت   إلى أمي الغالية أمد  

 إلى رفيقة دربي التي كانت خير عون لي في حياتي: زوجتي الحبيبة

 عمران عبد الرحمان :إلى ولدي الحبيب

 إخوتي وأخواتيإلى جناحي في هذه الحياة : 

اتذتي الكرام كل باسمه ن، وأسلخير: مشايخي في دور القرآإلى معلمي ا

 وجميل وسمه.

 هللا. إلى كل ألاهل وألاحباب وألاصدقاء إخوتي في

 

 



 ب
 

الحمد هلل على التمام، والشكر له 

 أتقدم بالشكر الجزيل إلى: وبعد، لتفضل وإلانعام، في كل حين وآن، على ا

يِن سهرا على 
َ
ذ

َّ
 بيأ ؛راحتي، وفي سبيل تعليمي، ورعايتيوالدي  الكريمين، ال

في جنة  ألاهلو ى، أسأل هللا تعالى أن يجمعني بهبالرفيق ألاعل التحق ذيال

نعمة  اعليه أطال هللا في عمرها على طاعته، وأدام ةالكريم دتيالفردوس ألاعلى، وال

 ، ورزقنا برها ورضاها.الصحة والعافية

ها، وصبرها معي إلتمام هذا تشجيعها ودعم على شكر زوجتي الفاضلةكما أ

 العمل؛ فاهلل يجزيها خير الجزاء وأوفاه.

، املشرف على هذه لخضر بن قوماروالشكر موصول لألستاذ الدكتور: 

، فاهلل تعالى أسأل ومتابعة ألاطروحة، ملا كان منه حسن توجيه، وإرشاد، ونصح

ه منازل ا
َ
غ ِ

 
 لكمال وإلاحسان.أن يبل

موا 
َّ

والشكر موصول كذلك لألساتذة املناقشين لهذه ألاطروحة، الذي تجش

 أعباء قراءتها، وإصالح خللها.

كل ، و في تعليمي خالل مسيرتي الدراسية أشكر كذلك كلَّ من كان له فضل  

ا، سواًء كان من قريب أو بعيد
ً
 .من أسدى إليَّ معروف
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إّن احلمد هلل نحمده ، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، ومن سيئات 

أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك 

 .له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

ُمْسِلُموَن َوَأْنُتْم ِإلَّا َتُموُتنَّ َوَلا ُتَقاِتِه َحقَّ اللََّه اتَُّقوا آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا:[.201]آل عمران 

ِرَجاًلا ِمْنُهَما َوَبثَّ َزْوَجَها ِمْنَها َوَخَلَق َواِحَدٍة َنْفٍس ِمْن َخَلَقُكْم الَِّذي َربَُّكُم اتَُّقوا النَّاُس َأيَُّها َيا 

 [.2:النساء]َرِقيًبا َعَلْيُكْم َكاَن اللََّه ِإنَّ َواْلَأْرَحاَم ِبِه َتَساَءُلوَن الَِّذي اللََّه َواتَُّقوا َوِنَساًء َكِثرًيا

َوَمْن ُذُنوَبُكْم َلُكْم َوَيْغِفْر َأْعَماَلُكْم َلُكْم ُيْصِلْح *) َسِديًدا َقْوًلا َوُقوُلوا اللََّه اتَُّقوا آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا 

 .[02-00األحزاب:]َعِظيًما َفْوًزا َفاَز َفَقْد َوَرُسوَلُه اللََّه ُيِطِع

 أما بعد:

فإن الفقه اإلسالمي يتميز بكونه فقها يسري عرب خمتلف أطواره وأدواره مع متطلبات 

املجتمعات وأحوال الناس واحتياجاهتم، ويواجه مستجدات النوازل باالجتهاد والتجديد؛ وقد 

بزوغ حركة االجتهاد، نفيس أوقاهتم وجل أعامرهم يف التأصيل أمىض العلامء السابقون منذ 

والتفريع، خدمة هلذا الدين واتباعا هلدي املرسلني؛ فنجداملجتهد يواجه األحداث واملستجدات 

 .بتطبيق األحكام املناسبة واختيار األقوال الالزمة ملا يعرض عليه

درجة واحدة، فمنها أقوال راجحة وإن املتتبع ألقوال العلامء والفقهاء جيدها ليست عىل 

وقوية بنيت عىل أدلة واضحة وبينة، ومنها أقوال ضعيفة ضّعفها العلامء العتبارات وأسباب؛ ومع 
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حت يف وقت من األوقات و أخذ هبا العلامء  هذا فإننا نجد بعض هذه األقوال الضعيفة قد ُرجِّ

 تعددة وأسباب خاصة.املجتهدون واملجامع الفقهية واملفتون، وذلك العتبارات م

العمل بالقول الضعيف، أحكامه وأثره يف انطالقا مما تقدم جاءت هذه األطروحة بعنوان 

، وذلك من أجل دراسة هذه املسألة وبيان األسباب واملوجبات التي جتعل من القول االجتهاد

ذلك العمل ، وأثر الضعيف قوال مرجوحا معموال به، وتبني ضوابط العمل هبذه االقول ورشوطه

 يف االجتهاد.

 وجوب يرى فريق إىل الضعيف، بالقول العمل مسألة حول وحديثا قديام العلامء اختلف قد

 فريق وإىل ، والظروف الدواعي كانت مهام الضعيف بالقول العمل يرى وال الراجح بالقول العمل

 إشكالية ليعالج البحث فجاء دليال؛ اخلالف من وجيعل ضعيفا، ولو كان قول بأي يأخذ متساهل

ضمن املنظومة الرشعية؟ و مدى حاجة العلامء إليه يف القول الضعيف مهمة، وهي: ما أمهية وجود 

وتتفرع عن هذه اإلشكالية األساسية  االجتهاد واإلجابة عىل خمتلف الفتاوى والنوازل؟ 

 :اآلتية الفرعية اإلشكاالت

 يف؟ماحكم العمل بالقول الضع -

 هل هناك مسوغات للعمل بالقول الضعيف؟ -

 ما هي ضوابط العمل بالقول الضعيف؟ -

 ما هي آثار العمل بالقول الضعيف يف االجتهاد؟ -
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 وتتمثل أمهية املوضوع يف النقاط اآلتية:

 به العمل وضوابط به يتعلق وما وحيثياته الضعيف القول عىل التعرف إىل احلاجة يلبي أنه -

 .مستقل بحث يف ذلك يف اختالفهم يف الرئيس والسبب

، بمكان األمهية من فمعرفتها الفقه، يف الشائكة املوضوعات من الضعيف القول موضوع إن -

فكثريا ما تكون نقاشات علمية فيعرتض بعض العلامء عىل اآلخر بأن قوله هذا ضعيف، 

 وعند التدقيق والتحقيق نجد القول مما يعمل به.

، وبيانه دراسته اجلدير من فكان العلم، من عديدة أبواب يف مبثوث الضعيف القول إن -

 ومجعه يف بحث واحد.

 .ما جرى به العمل ونحوه لكأص ترشيعية أصول عليه ابتنيت قد الضعيف القول كون -

إذ بتحرير ضابط القول  املقيت، املذهب التعصب من التخلص يف يساعد املوضوع هذا كون -

الضعيف، وما الذي ُيعمل به وما ال ُيعمل به، سيقل اخلالف والتعصب إىل اآلراء، فكم من 

 . أقوال وصفت بالضعف، ولكن عندالتحقيق نجدها مما ُيعمل به 

أن العمل بالقول الراجح ال يعني إبطال القول الضعيف أو إلغاؤه، فقد يلجا املجتهد إليه  -

 يان كثرية.  املجتهد يف أح

، وإفادة طلبة العلم واألئمة إثراء املكتبة اإلسالمية بدراسة شاملة هلذا املوضوع ومتعلقاته -

 واملفتني بمسائل متس احلاجة إليها تتعلق ببعض األقوال الضعيفة.
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 :أسباب متعددة منها الشخيص، ومنها املوضوعي، وهي  املوضوع هذا الختيار الدافع وكان

؛ فإننا نجد مباحث هذا والفقه الفقه، أصول جدا مهمني علمني من جزءا البحث هذا كون -

املوضوع مبثوثة يف أبواب متفرقة من علم األصول كباب التعارض والرتجيح وبب الفتوى 

 مبثوثة يف أبواب متفرقة.ونحوها؛ ومن جهة نجد له فروعا فقهية ونامذج تطبيقية 

 .الشكل هبذا املوضوع هذا بحث من أر مل اطالعي وحسب حيث املوضوع، جَدةُ  -

 .أحكام من به يتعلق وما الضعيف القول حقيقة جتلية -

املذهبي، وذلك ببيان جواز العمل بالقول  التعصب وغلواء اخلالف من التقليل حماولة -

 الدراسة.الضعيف وفق ضوابط ورشوط ستأيت يف صلب 

 املشاركة املتواضعة يف تسليط الضوء عىل هذه املسألة وحماولة تقليل وتضعيف اخلالف فيها. -

 التي تناولت هذا البحث، وصعوبة احلصول عىل بعضها. املصادر قّلة 

 دقة املوضوع وتشعبه، وسعة أطرافه 

 تغري املرشفني. 

 عوض  االنشغال بالبحث. االنشغال بكتابة املقاالت واملداخالت 

مما أثر عىل التنقل واللقاءات  يف كثري من األحيان الذي مرت به البالد التدهور الصحي 

 .ونحوها وزاد  ذلك يف صعوبة البحث ومناقشته مع املتخصصني
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ذا عن مراجع هلذا البحث، مل أجد من درس ه  -قدر الوسع والطاقة  -من خالل بحثي 

املوضوع بدراسة منفردة شاملة؛ ووجدت جمموعة طيبة من البحوث التي هلا عالقة بدراستي وهي 

 كاآليت:

اد : إعدوىل: الفتوى بالقول الضعيف يف املذهب املالكي، موجباهتا وضوابطهاالدراسة األ .2

عبد الكريم؛ وهي عبارة عن مذكرة مقدمة لنيل درجة املاجستري من جامعة  الطالب عبد الكريم

 م.1023هـ/ 2341أدرار سنة 

قام الباحث بتقسيم بحثه إىل أربعة فصول؛ فكان الفصل التمهيدي يف التعريف باملذهب املالكي 

 لكي.وأطوار نشأته، مع بيان حقيقة الفتوى ورشوطها، واألقوال املفتى هبا يف املذهب املا

أما الفصل األول فتطرق فيه الباحث إىل بيان مفهوم القول الضعيف يف املذهب املالكي 

وكان الفصل الثاين يف اع القول الضعيف؛ لقول اخلاصة باملذهب، مع بيان أنووعالمات تضعيف ا

بيان موجبات الفتوى بالقول الضعيف يف املذهب املالكي؛ وأما الفصل الثالث واالخري فتطرق 

احث فيه إىل بيان ضوابط الفتوى بالقول الضعيف يف املذهب املالكي؛ وقد ذيل الباحث دراسته الب

 بخامتة ذكر فيها أهم النتائج املتوصل إليها. 

ومن خالل مطالعتي هلذه الرسالة، وجدهتا حمصورة يف املذهب املالكي، ويف باب الفتوى فقط؛ 

 وظهر يل أن دراستي ستضيف عليها ماييل:
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 اإلنكار عىل املخالف.مسألة  -

 مسألة االحتجاج باخلالف. -

 أسباب وجود القول الضعيف، و معرفته من االمهية بمكان. -

 فوائد تدوين القول الضعيف يف كتب العلامء. -

طرق معرفة القول الضعيف؛ حيث اقترص الباحث صاحب الدراسة عىل العالمات اخلاصة  -

 باملذهب املالكي.

 يف، وأقوال العلامء يف ذلك مع عرض أدلتهم ومناقشتها.مسألة حكم العمل بالقول الضع

و القضاء، او االجتهاد، سواء يف جانب الفتوى  األثر املرتتب عىل العمل بالقول الضعيف يف -

 دوره يف  جتديد الفقه.

 ذكر نامذج تطبيقية من أبواب العبادات واملعامالت تم فيها العمل بالقول الضعيف. -

؛ وهي عن القول الراجح إىل القول املرجوح: دراسة نظرية تطبيقية الدراسة الثانية: العدول .1

عبارة عن رسالة ماجستري مقدمة من الطالبة حفيظة ربيع إىل جامعة املدينة العاملية بامليزيا سنة 

 .م1021هـ/2341

سة فصول؛ فكان الفصل التمهيدي يف بيان حقيقة االجتهاد وقد قسمت الباحثة دراستها إىل مخ

 ض ورشوطهام.والتعار

قسامه ورشوطه؛ بينام جاء الفصل الثاين كان لبيان مفهوم القول املرجوح وأأما الفصل األول ف

 لبيان أسباب عدول املجتهد عن القول الراجح إىل القول املرجوح.

أما الفصل الثالث فكان لبيان عالقة القول املرجوح ببعض القواعد الرشعية كتتبع الرخص 

 ا.واالستحسان و غريه
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لالقوال املرجوحة من خالل فقه وكان الفصل الرابع واألخري يف ذكر تطبيقات معارصة 

 وروبية.األقليات األ

 ومن خالل مطالعتي هلذه الرسالة، ظهر يل أن دراستي ستضيف عليها ماييل:

 مهية بمكان.ود القول الضعيف، و معرفته من األأسباب وج -

 العلامء.فوائد تدوين القول الضعيف يف كتب  -

 طرق معرفة القول الضعيف، وهذا مما ينبغي االعتناء به ومعرفته. -

 مسألة حكم العمل بالقول الضعيف، وأقوال العلامء يف ذلك مع عرض أدلتهم ومناقشتها.

األثر املرتتب عىل العمل بالقول الضعيف يف االجتهاد، سواء يف جانب الفتوى أو القضاء،  -

 ودوره يف  جتديد الفقه.

؛ وهي طار املذهب املالكياملغرب يف إاسة الثالثة: نظرية األخذ بام جرى به العمل يف الدر .4

رسالة علمية نال هبا الباحث عبد السالم العرسي دبلوم الدراسات العليا من جامعة املغرب، وقد 

 .م2991هـ/2320 قامت بنرشها وزارة االوقاف والشؤون اإلسالمية باملغرب سنة 

 استه إىل قسمني:وقد قسم الباحث در

؛ وقد رتب هذا القسم عىل ثالثة ة نظرية األخذ بام جرى به العمل وتطورهانشأ: القسم األول

 أبواب:

تطرق فيه إىل تعدد الروايات واألقوال يف املذهب املالكي وطرق الرتجيح  ب األول:البا

 بينها.



 مقدمـــــــة
 

ز  
 

 بني عليها.: تطرق فيه إىل بيان عمل اهل املدينة واألسس التي الباب الثاين

 عمل األندلس واملغرب. يه إىل بيان عمل األقاليم، خصوصا: تطرق فالباب الثالث

وقد رتب هذا القسم عىل مخسة : ضوابط نظرية األخذ بام جرى به العمل، القسم الثاين

 أبواب:

 ثبوت جريان العمل الباب األول:

 االندراج.اندراج العمل حتت األصول الرشعية وبيان طرق الباب الثاين: 

 ارتباط العمل بالظروف الزمانية واملكانية والعوامل االجتامعية واحلضارية.الباب الثالث: 

 األسس واملوجبات التي تبنى عليها أحكام العمل.الباب الرابع: 

 صدور أحكام العمل من الفقهاء املؤهلني.الباب اخلامس: 

متعها، ولكنها مقترصة عىل املذهب هذه الدراسة من أفضل الدراسات يف هذا الباب وأ وُتعد

   املالكي، وعىل أصل ما جرى به العمل، والذي له عالقة وثيقة بالقول الضعيف.

و تتميز دراستي  هذه الدراسة يف بيان موجبات العمل بالقول الضعيف دراستي معوتشرتك 

 عنها بام ييل:

 أسباب وجود القول الضعيف، و معرفته من األمهية بمكان. -

 تدوين القول الضعيف يف كتب العلامء.فوائد  -

 طرق معرفة القول الضعيف، وهذا مما ينبغي االعتناء به ومعرفته. -

 مسألة حكم العمل بالقول الضعيف، وأقوال العلامء يف ذلك مع عرض أدلتهم ومناقشتها.



 مقدمـــــــة
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األثر املرتتب عىل العمل بالقول الضعيف يف االجتهاد، سواء يف جانب الفتوى أو القضاء، 

 ودوره يف  جتديد الفقه.

للقايض عبد اهلل بن حممد بن سعد آل خنني؛  الدراسة الرابعة: الفتوى يف الرشيعة اإلسالمية، .3

فقد تطرق الكاتب يف املطلب اخلامس من الفصل الثالث إىل مسألة العمل بالقول املرجوح بيشء من 

مع ذكر أبرز أدلتهم، وترجيح  االقتضاب، حيث بني مذاهب العلامء يف حكم العمل بالقول املرجوح

 ما ريه راجحا؛ وقد متيزت دراستي بام ييل:

 أسباب وجود القول الضعيف، و معرفته من االمهية بمكان. -

 فوائد تدوين القول الضعيف يف كتب العلامء. -

 طرق معرفة القول الضعيف، وهذا مما ينبغي االعتناء به ومعرفته. -

وأقوال العلامء يف ذلك مع عرض أدلتهم مسألة حكم العمل بالقول الضعيف،  -

 ومناقشتها.

سواء يف جانب الفتوى أو األثر املرتتب عىل العمل بالقول الضعيف يف االجتهاد،  -

 دوره يف  جتديد الفقه.القضاء، و

 املنهج االستقرائي واملنهج التحلييل، وبيان ذلك فيام ييل:وقد سلكت يف هذا البحث   

حث يف : اعتمدته عند مجع املادة العلمية هلذا املوضوع، فتتبعت مظان الباالستقرائي املنهج

مة للبحث، و أصولية، و كذا الدراسات املعارصة، ومجعت املادة الالزالكتب القديمة فقهية كانت أ

 بينها. فيوقمت بالتنسيق والتأل



 مقدمـــــــة
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واحلدود، وكذا الضوابط : فقد اعتمدت عليه عند صياغة التعريفات أما املنهج التحلييل

والرشوط، وعند ذكر التقسيامت والتفريعات، وذلك بعد تتبع أقوال أهل العلم فيام خيص موضوع 

 البحث وأهدافه.

 املنهجية اآلتية:  واملصادر عهتميش املراجو ختريج األحاديث واآلثارت يف اعتمدقد 

  ختريج األحاديث واآلثارأوال: 

أو أحدمها اكتفيت بالتخريج منهام دون ذكر  –صحيح البخاري ومسلم  –ما كان يف الصحيح 

 غريمها.

مامل يوجد يف الصحيحني أو أحدمها قمت بتخرجيه من الكتب اآلتية: سنن أيب داود، سنن 

الرتمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، موطأ مالك، مسند أمحد؛ مقترصا عليها دون غريها ألن 

 أغلب السنة املحتج هبا إن مل يكن كلها.حوت 

 ما مل أجده يف هذه الكتب الثامنية بحثت عنه يف املصادر احلديثية األخرى.

لُيرسها وسهولة الوصول إليها؛  اعتمدت يف احلكم عىل األحاديث واآلثار كتب األلباين 

نتها يف  حكام عىل احلديث حمل البحث اسعنت بمراجع أخرى، فإذا مل أجد لأللباين  ودوَّ

 حملها.

أثناء خترجيي للحديث أذكر ماييل: من أخرج احلديث: الكتاب والباب الذي ورد فيه  -

 أو غريه. احلديث، رقم احلديث، رقم اجلزء والصفحة، ثم حكم الشيخ األلباين 

 :هتميش املصادر واملراجعثانيا: 



 مقدمـــــــة
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ذكر اسم الكتاب ثم رقم  عند ذكر الكتاب أول مرة فإين أذكر: اسم الشهرة للمؤلِّف، ثم -

 اجلزء إن وجد متبوعا برقم الصفحة.

فإن تكرر املصدر أو املرجع مبارشة بعد املوضع األول، فأذكر: اسم الشهرة للمؤلِّف، ثم  -

 املرجع نفسه ثم اجلزء إن وجد متبوعا برقم الصفحة.

السابق ثم اجلزء أما إذا تكرر بعد ذلك دون مبارشة فأذكر: اسم الشهرة للمؤلِّف، ثم املرجع  -

 إن وجد متبوعا برقم الصفحة.

 .وخامتة مخسة فصول ، و مقدمة، إىل بحثي قسمت

 وذكرت  اختياراملوضوع، وأسباب املوضوع، ، أمهيةو البحث إشكالية فيها ذكرتف :املقدمةفأما 

البحث الذي  ، ثم منهجالسابقة والدراسات البحث ، إنجاز خالل واجهتني التي الصعوبات

 اعتمدته، وكذا منهجية ختريج األحاديث وهتميش املصارد واملراجع، وأخريا خطة البحث.

فتحدثت فيه عن حقيقة اخلالف وأسبابه، وأقسامه، ثم تطرقت إىل بيان  وأماالفصل التمهيدي:

  حكم االحتجاج باخلالف، وكذا حكم اإلنكار عىل املخالف.

لبيان حقيقة القول الضعيف وضابطه الذي يتميز به عن غريه، كام : فقد كان وأما الفصل األول

 بّينُت فيه أسباب وجود القول الضعيف.

: لُيبنيِّ ضوابط العمل بالقول الضعيف، وتطرقت فيه إىل فوائد تدوين ثم جاء الفصل الثاين

 .القول الضعيف وطرق معرفته، وكذا حكم العمل بالقول الضعيف واختالف العلامء يف ذلك

 فكان لبيان مسوغات العمل بالقول الضعيف. :أما الفصل الثالث
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: وهو األخري لذكر األثر املرتتب عىل العمل بالقول الضعيف، فتطرقت فيه ثم جاء الفصل الرابع

إىل أثر العمل بالقول الضعيف يف جتديد الفقه، وأثره أيضا يف الفتوى والقضاء؛ وختاما ذكر نامذج 

 الضعيف.فقهية للعمل بالقول 

 : فتطرقت فيها إىل بيان أهم النتائج املستخلصة من البحث.وأما اخلامتة

بفهارس علمية احتوت عىل: فهرس اآليات واألحاديث، وفهرس املصادر  وختمت البحث

 واملراجع، وأخريا فهرس املوضوعات.
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ال خيفى عىل أهل النظر وأرباب الصنعة الفقهية أن التعرف عىل اخلالف من املهامت يف باب 

ولذلك جعل الناس العلم: معرفة »الشاطبيحتقيق األقوال وحترير املسائل، ولذا قال 

، وعن هاشم بن عبيد اهلل «من مل يعرف اخلالف لن يشم أنفه الفقه االختالف، فعن قتادة 

يعرف اختالف القراءة فليس بقارئ، ومن مل يعرف اختالف الفقهاء فليس »الرازي

«بفقيه
1 

. «ملن علم ما اختلف الناس فيهال جتوز الفتيا  إال »قال:  وعن اإلمام مالك 
2

فإذا كانت معرفة اخلالف الفرعي  هبذه األمهية  فألن تكون معرفة حقيقة االختالف وأسبابه 

أوىل بالعناية والدراسة ملا يف ذلك من مساعدة عىل نبذ اخلالف واالختالف، وكذا حماولة تظافر 

أن يكون له علم  افقه عىل كل مبتغ  كان لزاما   ولذااجلهود حتى نحصل عىل االتفاق املرجو، 

الذي سنتطرق إىل معرفته وبيان  -و القول الضعيف  باختالف العلامء ووجهات نظر كل منهم،

هو نتاج خالف وقع بني العلامء يف فهم دليل أو يف االحتجاج به ونحوها،   -أحكامه يف هذه الرسالة 

نلج  ثمبني حقيقة اخلالف وأسباب نشأته وكذا ما يتعلق به من مسائل وأحكام فجاء هذا الفصل ليب

 بعدها لب الرسالة وأصلها.
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 يقوم يشء بعد يشء جييء أن أحدها: ثالثة أصول والفاء والالم اخلاء»:  قال ابن فارس

 أي ِخْلَفة   والناس كذا، يف الناس .. ثم قال: اختلف.التغري والثالث قدام، خالف والثاين مقامه،

ي منهم واحد كل ألن ؛ األول الباب فمن خمتلفون،  الذي مقام نفسه ويقيم صاحبه، قول ُينَحِّ

.«نحاه
1
 

 عصاه: اليشء إىل وخالفا، وخالفه خمالفة خالفه وقد املضادة،: اخلالف»ويف لسان العرب: 

 َأْنَهاُكْم َما ِإَلى ُأَخاِلَفُكْم َأْن ُأِريُد َوَما :العزيز التنزيل ويف. ذلك من وهو عنه، هناه ما بعد قصده أو إليه

. واختلف ختالف فقد يتساو، مل ما وكل. يتفقا مل: واختلفا األمران وختالف...[88]هود:َعْنُه

.«أكله اختالف حال يف أي أكله؛ خمتلفا والزرع والنخل: وجل عز وقوله
2
 

 إىل واحد كل ذهب إذا واختلفوا القوم وختالف وخالفا خمالفة خالفته »:  وقال الفيومي

.«اخلاء بضم اخللف واالسم االتفاق ضد وهو اآلخر إليه ذهب ما خالف
3 

املامثلة، وهذا املعنى هو الذي إذًا: فمعنى اخلالف واالختالف هو املضادة واملعارضة وعدم 

 جاء يف نصوص القرآن الكريم.
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ولفظ االختالف يف القرآن يراد به التضاد والتعارض، ال يراد به جمرد  »: قال ابن تيمية 

 ِعْنِد ِمْن َكاَن َوَلْو اْلُقْرآَن َيَتَدبَُّروَن َأَفَلا ، ومنه قوله تعاىل -كام هو اصطالح كثري من النظار -عدم التامثل، 

 ُأِفَك َمْن َعْنُه ُيْؤَفُك *) ُمْخَتِلٍف َقْوٍل َلِفي ِإنَُّكْم وقوله[، ٢٨النساء: ] َكِثرًيا اْخِتَلاًفا ِفيِه َلَوَجُدوا اللَِّه َغْيِر

«[9-8]الذاريات: 
1

خالف ما ذهب إليه أن يذهب كل واحد إىل »اخلالف واالختالف يف االصطالح هو: 

.«اآلخر
2
.«منازعة جتري بني املتعارضني؛ لتحقيق حق أو إلبطال باطل»أو هو:  

3
 

فيمكن القول بأن اخلالف واالختالف يراد به مطلق املغايرة، يف القول، أو الرأي، أو احلالة، 

 أو املوقف.

خالف ما ذهب  إىلمن العلامء أن يذهب كل واحد وأما اخلالف الفقهي فيمكن تعريفه بأنه: 

وتتغاير أراؤهم يف املسائل الفقهية واألحكام الرشعية، سواء عىل وجه املقابلة كأن يقول  إليه اآلخر

بعضهم يف مسألة ما باجلواز ويقول اآلخر باملنع؛ أو العىل وجه التقابل كأن يقول بعضهم بالوجوب 

 ويقول اليخر بالندب. 

ختالف يف االصطالح، من أربعة وجوه ذكرها وقد فرق بعض العلامء بني اخلالف وبني اال

 أبو البقاء الكفوي يف كلياته، وهي أن:
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خيتلف فيه القصد  :اخلالفما احتد فيه القصد، واختلف يف الوصول إليه، و :االختالف .1

 مع الطريق املوصل إليه.

 ال يستند إىل دليل. :اخلالفما يستند إىل دليل، بينام  :االختالف .2

 من آثار البدعة. :اخلالفمن آثار الرمحة، بينام  :االختالف .4

جيوز فسخه. :اخلالفلو حكم به القايض ال جيوز فسخه من غريه، بينام  :االختالف .4
 1

 

وخالصة قوله: إنه إذا جرى اخلالف فيام يسوغ سمي اختالفًا، وإن جرى فيام ال يسوغ سمي 

خالفًا.
 
 

أنه ال يوجد فرق بني االصطالحني عند االستخدام, وإن والذي عليه مجاهري علامء املسلمني 

كانوا يفرقون بني املسائل التي يسوغ فيها اخلالف مما ال يسوغ فيها، مع اختالف تعبرياهتم عن هذه 

 التفرقة.

وامللحوظ يف «هذا وقد ذكر الدكتور حممد الروكي فرقا دقيقا بني االصطالحني فقال:   

رقون بني اخلالف واالختالف؛ ألن معنامها العام واحد، وإنام وضعت كل استعامل الفقهاء أهنم ال يف

واحدة من الكلمتني للداللة عىل هذا املعنى العام من جهة اعتبار معني، وبيان ذلك: أننا إذا استعملنا 

جاء باجتهاد مغاير  –شخص أو أكثر–كان ذلك داالً عىل أن طرفًا من الفقهاء  خالفكلمة 

ين، بغض النظر عن هؤالء اآلخرين، هل اجتهادهم واحد أو متباين...لكن إذا نظرنا الجتهاد اآلخر

إىل طرفني من أطراف اخلالف، أو إىل أطرافه كافة؛ فإننا نسمي ما ينشأ عنهم من آراء متغايرة 

اختالفًا...ويؤكد هذا التفريق اللفظي الدقيق استعامل القرآن الكريم ملادة اخلالف واالختالف، فقد 

 ََّعْنُه َأْنَهاُكْم َما ِإَلى ُأَخاِلَفُكْم َأْن ُأِريُد َوَما ُّٱعليه الصالة والسالم–عىل لسان شعيب  –تعاىل–ال اهلل ق
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أطراف اخلالف، عرب بكلمة )أخالف(؛ كان السياق هنا مرتبطًا بطرف واحد من   فلام [88هود: ]

كقوله تعاىل: اختلفلكن حينام يكون السياق مرتبطًا بكافة أطراف اخلالف، يعرب حينئذ بكلمة 

َبْيِنِهْم ِمْن اْلَأْحَزاُب َفاْخَتَلَف [ :47مريم.] 

مرتبط  االختالفمرتبط باعتبار معني، والتعبري بكلمة  اخلالفإذًا: فالتعبري بكلمة 

باعتبار آخر معني، واالعتباران معًا يكونان صورة واحدة، هي املعنى العام للخالف واالختالف، 

.«وهلذا ال جتد فرقًا بينهام يف استعامل الفقهاء
1
 

نشأة االجتهاد يف األحكام الذي بدأ يسريا يف تعود نشأة االختالف يف األحكام الرشعية إىل 

،  حيث استغنى الناس بالوحي املنزل عىل رسول اهللزمن النبي

 ؛يف األمصار ، وبتوزع الصحابةثم توسع بعد ذلك بوفاة النبي 

عي أن يتوسع االختالف يف األحكام الرشعية بانقطاع الوحي من السامء، وبتوزع الصحابةيوطب

 يف طبيعته إىل أصلني أساسيني:ألنه يرجع

 احتامل النصوص الرشعية. أوهلام:

 اختالف املدارك واألفهام  ثانيهام:

وال يشك عاقل بأن هذين األصلني إنام يؤديان إىل نتيجة حتمية بدهية »يقول البيانوين 

.«حكام...اآلراء واألوهي االختالف يف 
2
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فمن خالل كالمه هذا يتضح لنا أن نشأة االختالفات يف األحكام الفقهية إنام كانت نتيجة 

وبدأ ذ عرص النبينبدء ذلك كان م، و-ألن احتامل النصوص مظنة االجتهاد  – لنشأة االجتهاد

 . يف التوسع إىل عرصنا هذا.

لقد كان ظهور االختالف يف الفروع الفقهية التي ال نص فيها، أو » :وقال الباحث بن الشيخ

إال أنه كان آنذاك يف حدود ضيقة جدا...ثم ما يلبث هذا فيها نص حمتمل منذ عرص النبي

وإصدار حكمه فيه...ثم أخذ اخلالف يتسع عرضه عىل النبياخلالف أن يزول ويذهب بمجرد 

يف احلفظ والفقه وتباين نظرا لتفاوت الصحابة جماله وتتعدد أسبابه بعد وفاة النبي 

اجتهاداهتم...ثم ازداد اخلالف اتساعا يف عرص التابعني ومن بعدهم، وكثرت أسبابه نظرا لتجدد 

.«الوقائع والقضايا...
1

يف هذه املسألة عىل جهتني، وذلك من خالل التفرقة بني حكم اهلل القدري  الرشعي كماحل

وحكمه الرشعي.
2
 

فاخلالف بني املسلمني أمر قدري كوين بمعنى أن اهلل أراده كونا، وما أراده اهلل كونا فالبد و   

 َلَجَعَل َربَُّك َشاَء َوَلْوُّمنها قولهاب اهللان يقع، وهذا ما دلت عليه اآليات البينات يف كت

 [.119 – 118هود: ] َّٱَربَُّك َرِحَم َمْن ِإلَّا( ) ُمْخَتِلِفنَي َيَزاُلوَن َوَلا َواِحَدًة ُأمًَّة النَّاَس

ابن  ورجحه وقد اختلف السلف يف تفسري هذه اآلية عىل أقوال عدة، أوالها: ما صححه

 –رمحهام اهلل–جرير الطربي وابن كثري 
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وأوىل األقوال يف تأويل ذلك بالصواب قول من قال: حيث قال ابن جرير الطربي 

إاِلَّ َمْن معنى ذلك وال يزال الناس خمتلفني يف أدياهنم وأهوائهم، عىل أديان وملل وأهواء شتى

فإهنم ال خيتلفون يف توحيد اهلل، وتصديق  فآمن باهلل وصدق رسله؛َرِحَم َربُّكَ 

.رسله، وما جاءهم من عند اهلل
1
 

لف بني الناس يف أدياهنم، واعتقادات مللهم أي: وال يزال اخلُ وقال ابن كثري  

.ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم
2
 

 َيَرى ِمنُْكمْ  َيِعْش  َمنْ  َفإِنَّهُ  »أن اخلالف واقع يف هذه األمة ال حمالة فقال: وقد بني النبي

اُكمْ  َكثرًِيا، اْختاَِلًفا َا األُُمورِ  َوحُمَْدَثاِت  َوإِيَّ   َوُسنَّةِ  بُِسنَّتِي َفَعَلْيهِ  ِمنُْكمْ  َذلَِك  َأْدَركَ  َفَمنْ  َضاَلَلة   َفإهِنَّ
ِ
 اخلَُلَفاء

اِشِدينَ  وا املَْْهِديِّنَي، الرَّ .« بِالنََّواِجذِ  َعَلْيَها َعضُّ
3 

بام وقع يف أمته بعده، من كثرة االختالف يف هذا إخبار منهرجبقال ابن 

.أصول الدين وفروعه، ويف األعامل واألقوال واالعتقادات...
4

ال بد أن تقع الذنوب من هذه األمة، وال بد أن خيتلفوا؛ فإن هذا من قال ابن تيميةو

.كذلكلوازم الطبع البرشي، ال يمكن أن يكون بنو آدم إال 
5
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.فإنه أمر ال بد منه يف النشأة اإلنسانيةعن االختالف:  وقال ابن القيم
1

 هذا فيام خيص حكم اهلل الكوين يف االختالف.

لالختالف: فإن االختالف يف دين اهلل ورشيعته مذموم، ومن له أدنى  وأما احلكم الرشعي

معرفة بنصوص الكتاب والسنة جيد تواردها عىل ذم الفرقة واالختالف، والدعوة إىل اجلامعة 

آل  ]َّ َتَفرَُّقوا َوَلا َجِميًعا اللَِّه ِبَحْبِل َواْعَتِصُموا ُّٱواالئتالف، ومن بني األدلة عىل ذلك قوله تعاىل:

 [194عمران: 

ََّعِظيٌم َعَذاٌب َلُهْم َوُأوَلِئَك اْلَبيَِّناُت َجاَءُهُم َما َبْعِد ِمْن َواْخَتَلُفوا َتَفرَُّقوا َكالَِّذيَن َتُكوُنوا َوَلا  ُّٱوقوله تعاىل

 ِإْبَراِهيَم ِبِه َوصَّْيَنا َوَما ِإَلْيَك َأْوَحْيَنا َوالَِّذي ُنوًحا ِبِه َوصَّى َما الدِّيِن ِمَن َلُكْم َشَرَع ُّٱ[، و191

 ونحوها من اآليات البينات.الشورى:  ]َِّفيِه َتَتَفرَُّقوا َوَلا الدِّيَن َأِقيُموا َأْن َوِعيَسى َوُموَسى

اَم  »وقال النبي ِذينَ  َأْهَلَك  َفإِنَّ «َأْنبَِياِئِهمْ  َعىَل  َواْختاَِلُفُهمْ  َمَساِئلِِهْم، َكْثَرةُ  َقْبلُِكمْ  ِمنْ  الَّ
2
؛ 

.«اخلالف رش»وقال ابن مسعود
3
 

ر علينا سائر املعايص، وتقدير املعايص علينا ر علينا اخلالف كام قد  قد  هللافاخلالصة أن 

ال يربر تعاطينا هلا، وال يسوغها بحال؛ فكذلك اخلالف ال جيوز لنا قصده، بحجة أنه مقدر علينا، 

 كان ال بد أن يقع منا.وإن 
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بوقوع اخلالف ذريعة لقصده أو للرضا به؛ فإن كام ال جيوز أن نتخذ من إخبار رسول اهلل

بني ذلك إقامة للحجة علينا، وحتذيرًا من الوقوع فيه؛ ليهلك عن بينة من هلك، وينجو من النبي

شاء اهلل له النجاة

كان حيذر أمته؛ »بوقوع االفرتاق يف أمته: مبينًا علة إخبار النبيقال ابن تيمية

.«لينجو من شاء اهلل له السالمة
1
 

فعلينا أن نفرق بني إرادة اهلل القدرية للخالف، وبني إرادته الرشعية له؛ فإن إرادة اهلل 

 .اللخالف قدرًا ال يستلزم إرادته له رشع

مذموما منهيا عنه رشعا  ومع هذا وجب التنبيه إىل أنه وإن كان اخلالف واالختالف يف أصله

إال أنه يوجد نوع منه جائز ال غضاضة فيه وهو اخلالف احلاصل بني الفقهاء والعلامء يف املسائل 

العملية التي جيوز االجتهاد فيها.

فيجب محل ما ورد من ذم االختالف والنهي عنه عىل االختالف يف »: وقال اآلمدي 

والقيام بنرصته، وفيام املطلوب فيه القطع دون الظن، واالختالف التوحيد واإليامن باهلل ورسوله، 

بعد الوفاق، واختالف العامة، ومن ليس له أهلية النظر واالجتهاد، وباجلملة: كل ما ال جيوز فيه 

.«االختالف مجعًا بني األدلة بأقىص اإلمكان
2
  

ىل إقرار الفريق وقد اختلف الصحابة يف مسائل وتنازعوا فيها، ع» :قال ابن تيمية و

اآلخر عىل العمل باجتهادهم، كمسائل يف العبادات واملناكح واملواريث والعطاء والسياسة، وغري 

.«ذلك
3
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االئتالف واالتفاق خري من االختالف قطعًا، حتى يف »: ويقول عبد الكريم زيدان 

والرغبة فيه، وإن كان املسائل االجتهادية السائغ االختالف فيها، فال جيوز احلرص عىل االختالف، 

سائغًا؛ ألن معنى ذلك جواز تعمده ووقوعه، ومعنى ذلك جواز خمالفة مقتىض الدليل الرشعي؛ 

حتى حيصل اخلالف، وهذا باطل قطعًا، وأيضًا فإن من رشوط االختالف السائغ، جتريد القصد 

.«للوصول إىل احلق والصواب، وهذا ال يتفق مع الرغبة يف وقوعه
1
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بل الواجب سبق وذكرنا أن اخلالف أو االختالف ال جيوز لنا رشعا أن نتقصده ونبحث عنه، 

نتفاداه، ومع هذا فهو أمر قدري ال بد من وقوعه، لذلك وجب البحث  وأنن نقلله قدر اإلمكان أ

، وحتى نتلمس األعذار عن األسباب املؤدية إىل هذا االختالف حتى نتمكن من حرصه والتقليل منه

 .للعلامء عليهم الرمحة والرضوان

مسلكني رئيسني يف حتديد أسباب اخلالف، فمنهم من نحى  وقد سلك العلامء والباحثون

منحى احلرص أي حرص أسباب االختالف يف عدد معني وجهات حمدودة يمكن الوقوف عليها، 

ومنهم من قال: ال يمكن حرصها وإنام هي بحر ال ساحل له، ثم من قال إنه يمكن حرصها مل تتفق 

كلمتهم عىل جهات احلرص وال عىل أنواع تلك األسباب.
1
 

 عن الناشئ االختالف»ملوسوعة الكويتية: فمنهم من جعلها اثنني ال ثالث هلام، جاء يف ا

 إىل إما االختالف ويرجع. ..ملاما األصوليون هلا يتعرض خمتلفة، أسباب فله فيه املأذون االجتهاد

«به... املتعلقة األصولية القواعد إىل وإما نفسه، الدليل
2

، وهبذا قال الدكتور يعقوب الباحسني 

وغريه.
3
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ومنهم من حرصها يف ثالثة أسباب، حيث ذكر الدكتور الثقفي أن أسباب االختالف ال 

: االختالف يف فهم النصوص، الثايناالختالف لعدم اإلحاطة بالنصوص،  األول:خترج عن ثالثة؛ 

 وهناك آراء أخرى يطول املقام بذكرها. 1االختالف فيام ال نص فيه. الثالث:

 النظر يف املسائل الرشعية يدور حول اخلطوات التالية: إن  ولعل األقرب يف ذلك أن نقول: 

 النظر يف الدليل من جهة ثبوته.اخلطوة األوىل : 

 :النظر يف الدليل من جهة داللته. اخلطوة الثانية 

 :النظر يف الدليل من جهة سالمته من املعارض. اخلطوة الثالثة 

ن أسباب االختالف راجعة إىل هذه اجلهات الثالث، وعليه فيمكن فإذا كان األمر كذلك فإ

 القول بأن أسباب االختالف يف اجلملة هي:

 االختالف يف ثبوت النص ونسبته إىل الشارع. .1

 االختالف يف فهم النص بعد ثبوته. .2

 االختالف يف قواعد تفسري النص. .3

 االختالف يف بعض األصول واملصادر التبعية. .7

 مل يرد فيه نص.االختالف فيام  .5

االختالف عند تعارض األدلة 
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املصادر التي تؤخذ منها األحكام الرشعية باتفاق العلامء هي الكتاب والسنة النبوية، 

إىل نقل ملن مل يسمعها من مصدرها، وال شك واإلمجاع والقياس؛ ثم الكتاب والسنة واإلمجاع حتتاج 

أن القرآن قطعي الثبوت وأنه منقول إلينا بالتواتر يف جممله، وأما السنة فالقليل منها منقول بالتواتر 

 واألغلب منقول عن طريق اآلحاد وقل مثل ذلك يف اإلمجاع.

املقابل إىل اآلخر وال يصل احلديث إىل بعض العلامء وال يصل ب دفقفإن كان األمر كذلك 

كاإلخاذ فوجدهتم  حممد أصحاب جالست لقد»: قال ضري يف ذلك، فعن مرسوق،
1

 فاإلخاذ ،

 لو واإلخاذ املائة، يروي واإلخاذ العرشة، يروي واإلخاذ الرجلني، يروي واإلخاذ الرجل، يروي

.«اإلخاذ ذلك من مسعود بن اهلل عبد فوجدت ألصدرهم، األرض أهل به نزل
2
 

فإن كان هذا قد حصل مع أهل السابقة األوىل، فحري أن حيصل مع من بعدهم بشكل أكرب 

 وبصورة أوسع.

 ال؟م قة املبتوتة هل هلا سكنى ونفقة أاملطلومن األمثلة عىل هذا: 

يرى أنه ال نفقة هلا وال سكنى، وذلك ملا ورد عن فاطمة بنت قيس أن فكان ابن عباس 

نفقة وال سكنى. جيعل هلا رسول اهلل  زوجها قد طلقها ثالثا، فلم
3
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 َحْيُث ِمْن َأْسِكُنوُهنَّ ُّ  بأن هلا السكنى والنفقة لعموم قوله تعاىلوقىض عمر بن اخلطاب

الطالق: ] َّ ُمَبيَِّنٍة ِبَفاِحَشٍة َيْأِتنَي َأْن ِإلَّا َيْخُرْجَن َوَلا ُبُيوِتِهنَّ ِمْن ُتْخِرُجوُهنَّ ال ُّ وقوله:6الطالق: ] َّ َسَكْنُتْم

1]. 

ال نرتك كتاب ربنا وسنة رسولنا لقول امرأة ال »: وذلك لعدم ثبوت احلديث عنده فقال 

.«ندري لعلها حفظت أو نسيت...
1
 

 يف يثق مل ولكنه خيالفها مل عمر أن أعلم تعاىل واهلل يظهر والذي»:  قال الشنقيطي

.«روايتها
2
 

من املعلوم بداهة أن نصوص الرشيعة الغراء عىل قسمني، األول قطعي الداللة ال حيتمل إال 

معنى واحدا ال غري كاملقدرات الرشعية ونحوها، والثاين ظني الداللة حيتمل معان عدة وأوجها 

العملية يقع االختالف  للتأويل وهذا حمل اجتهاد العلامء وذلك  بتحديد املراد منه داللة، ويف هذه

بني املجتهدين، وعىل هذا االختالف يرتتب اختالفهم يف الفروع الفقهية املستنبطة من تلك 

 النصوص الرشعية.

النصوص الرشعية، والثاين:  وسبب االختالف يف هذا يرجع إىل أمرين؛ األول: احتاملية

 فهوم وقرائح املجتهدين فيام بينهم.تفاوت 

ية هلذا السبب اختالف الفقهاء يف عدة املطلقة التي حتيض، فذهب مالك ومن األمثلة العمل

واإلباضية والشافعي وأمحد يف أحد قوليه
3
إىل أهنا  وافقه إىل أهنا ثالثة أطهار، وذهب أبو حنيفة ومن 

ثالث حيضات.
4
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وسبب االختالف يف هذه املسألة هو االشرتاك الواقع يف لفظة )القرء(، فهو يف اللغة من 

  مَجْعُ  اْلُفُعول   َوْزن   َعىَل  َواْلُقُروءُ »كة بني معنيني، قال النسفي: األلفاظ املشرت
 
 اْسم   اللَُّغة   يف   َوُهوَ  ُقْرء

.«مَج يًعا َواحْلَْيض   ل لطُّْهر  
1
 

املقصود بقواعد تفسري النصوص هي تلك القواعد األصولية التي استنبطها العلامء من 

دمان النظر يف نصوص الوحيني والقواعد العامة للترشيع، وال إخالل استقراء الكالم العريب وكذا 

شك أنه خالل عملية االستقراء واالستنباط ختتلف وجهات نظر املجتهدين يف حتديد تلك القواعد 

، فينتج عن هذا االختالف اختالف يف الفروع الفقهية التي تبنى عىل تلك واالتفاق عليها وليةاألص

القواعد املستنبطة، ألن تفاوت األنظار يف األصول ينبني عليه اختالف فيام ينتج عنها من فروع 

 وأحكام.

حكام والفقهاء يف االستنباط هم عرضة لالختالف، سواء كان استنباطهم أل» قال الروكي:

جزئية أو كلية، وإذا اختلف الفقهاء يف أصل القاعدة وحكمها الكيل، فطبيعي أن خيتلفوا فيام يندرج 

.«فيها من فروع
2
 

 واألمثلة هلذا السبب كثرية جدا نذكر منها:

 ََّيَتَماسَّا َأْن َقْبِل ِمْن َرَقَبٍة َفَتْحِريُر َقاُلوا ِلَما َيُعوُدوَن ُثمَّ ِنَساِئِهْم ِمْن ُيَظاِهُروَن َوالَِّذيَن :ُّقوله تعاىل يف الظهار

النساء:  ]َُّمْؤِمَنٍة َرَقَبٍة َفَتْحِريُر َخَطًأ ُمْؤِمًنا َقَتَل َوَمْن ُّ  [، 3المجادلة: ]

٢٩]. 

                                                           

152 

2265

116،114 



 المبحث الثاني                                  الفصل التمهيدي   
 

 
28 

حيمل املطلق عىل فالرقبة يف اآلية األوىل مطلقة عن القيد، ويف الثانية  مقيدة باإليامن؛ فهل 

املقيد؟ اختلفت أنظار العلامء يف هذه املسألة؛ فذهب اجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة يف 

.وهو مذهب اإلباضية رواية إىل محل املطلق عىل املقيد وبالتايل اشرتاط اإليامن يف رقبة كفارة الظهار
1
 

جريا عىل قاعدهتم وخالف احلنفية فذهبوا إىل عدم اشرتاط اإليامن يف كفارة الظهار، وذلك 

التي تقول أنه ال حيمل املطلق عىل املقيد إذا احتد احلكم واختلف السبب خالفا جلامهري العلامء
.2 

 األحكام الرشعية؛ ومن املقرر أن   نقصد باملصادر واألصول األدلة الكلية التي تستنبط منها

صول واملصادر منها ما هو حمل اتفاق كالكتاب والسنة واإلمجاع والقياس، وتسمى باملصادر هذه األ

االستحسان و االستصالح والتبعية كاألصلية، ومنها ما هو حمل خالف بني العلامء وتسمى باملصادر 

 الذرائع ونحوها. سد  و

رعية املبنية عىل وقد ترتب عىل هذا االختالف فيها اختالف كبري يف عدد من األحكام الف

 تلك األصول.

ومن األمثلة لألصول املختلف فيها، اعتبار املصالح املرسلة واملقصود هبا: الوصف املناسب 

غري املستند ألصل معني يف الرشع، شهد له باالعتبار أصل رشعي كيل.
3
ومذاهب العلامء يف  

 االحتجاج هبا مبسوطة يف كتب أصول الفقه.

 بنية عىل االختالف يف حجية املصلحة املرسلة ما ييل:ومن الفروع الفقهية امل

                                                           

16126 

22291،292 

363 



 المبحث الثاني                                  الفصل التمهيدي   
 

 
29 

 ؟فهل يقام حد القتل عىل املجموعة كلها إذا اشرتك مجاعٌة من الناس يف قتل معصوٍم عمدا،

 واحد قتل عىل مجع تواطأ اختلف العلامء يف هذه املسألة فذهب مجهور العلامء إىل أنه إذا

اخلطاب و عيل  بن ويقتلون مجيعا، واستدلوا بفعل عمرعدوانا فإنه يقادون به  الدم عمدا معصوم

وابن عباس

 الزبري، ابن قول وهذا الدية، عليهم وجتب به يقتلون ال: أخرى رواية أمحد عن وحكي

 .عباس ابن عن وحكي املنذر، وابن وداود، وربيعة، سريين، وابن والزهري،

 أن مفهوم فإنه املصلحة، إىل النظر اجلامعة بالواحد قتل من فعمدة»قال ابن رشد

 اْلَأْلَباِب ُأوِلي َيا َحَياٌة اْلِقَصاِص ِفي َوَلُكْم ُّ :تعاىل قوله يف الكتاب عليه نبه كام القتل لنفي رشع إنام القتل

 إىل الناس لتذرع بالواحد اجلامعة تقتل مل فلو كذلك ذلك كان وإذا[، 171البقرة: ] َّ َتتَُّقوَن َلَعلَُّكْم

.باجلامعة الواحد قتل يتعمدوا بأن القتل
1

كل ما مل يرد من الرشع نص بحكمه من الفروع فطريق العلم به هو االجتهاد، وما كان سبيل 

 ا.جتهاد فإن االختالف فيه يكون ممكنالعلم به هو اال

أي باتباع األصول العامة،  -عم إنام يكون بالقياس باملعنى األ واالجتهاد يف املسكوت عنه

 -واألصول التبعية كاملصالح ونحوها، وكذا القياس باملعنى األصويل 

 مثلة هذا القسم هي نفسها أمثلة القسم السابق.وأ
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سبيل التامنع، أو: اقتضاء الدليل منها تعارض األدلة املقصود منه هو: التقابل بينها عىل 

 خالف ما يقتضيه اآلخر يف نظر املجتهد.

وعليه فالتعارض ال يكون إال يف نظر املجتهد ال يف نفس األمر إذ أنه ال تعارض بني األدلة 

 الرشعية يف احلقيقة والواقع.

 أن كام ،تتعارض تكاد ال عنده فأدلتها الرشيعة؛ بأصول حتقق من كلقال الشاطبي

 هبا فاملتحقق ألبتة، فيها تعارض ال الرشيعة ألن متشابه؛ يف يقف يكاد فال املسائل؛ مناط حقق من كل

 املسلمون أمجع دليلني ألبتة جتد ال ولذلك تعارض، عنده يكون ال أن فيلزم األمر؛ نفس يف بام متحقق

 اخلطأ؛ من معصومني غري املجتهدين أفراد كان ملا لكن الوقوف؛ عليهم وجب بحيث تعارضهام عىل

.عندهم األدلة بني التعارض أمكن
1
 

والتعارض قد يقع بني األدلة النقلية كالكتاب والسنة، أو بني األدلة العقلية كالقياس 

 واملصلحة املرسلة، وقد يقع بني دليل نقيل وآخر عقيل.

بطريق من طرق دفع فإذا وقع هذا التعارض الظاهري يف نظر املجتهد وجب حينئذ دفعه 

التعارض، وقد اختلف العلامء يف طرق دفع هذا التعارض، فذهب اجلمهور إىل أنه يصار أوال إىل 

اجلمع إذ إعامل الدليلني أوىل من إمهال أحدمها، فإن مل يكن فالرتجيح، فإن مل يكن فالنسخ، وإال 

فيصار أخريا إىل التساقط، أو إىل التوقف أو التخيري.
2
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احلنفية ومن وافقهم إىل أنه يصار إىل النسخ أوال إذا علم املتقدم واملتأخر، فإن مل بينام ذهب 

 يكن فالرتجيح وإال فاجلمع وإال فالتساقط.

 وقد انبنى عىل اختالفهم يف طرق دفع التعارض مسائل فقهية كثرية منها:

 ببول أو غائط احكم استقبال القبلة او استدباره 

اخلالف بني الفقهاء وسبب اخلالف هو التعارض بني األدلة الواردة يف فهذه املسألة كثر فيها 

 هذا الشأن.

يةاضبإلوا فذهب مالك والشافعي 
1
إىل أنه ال جيوز استقبال القبلة وال استدبارها ببول أو  

غائط يف الصحراء دون ساتر، وأما يف البنيان فجائز، وقد سلكوا يف دفع هذا التعارض مسلك اجلمع 

 الَغائ طَ  َأَتْيُتمُ  إ َذا »قال: حديث أيب أيوب األنصاري يف الصحيحني أن النبيبني الدليلني األول 

ْبَلَة، َتْسَتْقب ُلوا َفالَ  «...َتْسَتْدب ُروها َوالَ  الق 
2
 َظْهر   َفْوَق  اْرَتَقْيُت  :أنه قال والثاين ما ورد عن ابن عمر  

، ُمْسَتْدب رَ  َحاَجَتهُ  َيْقض   َوَسل مَ  َعَلْيه   اهللُ َصىل   اهلل   َرُسوَل  َفَرَأْيُت  َحاَجت ي، ل َبْعض   َحْفَصةَ  َبْيت   ْبَلة   الق 

ْأم   ُمْسَتْقب َل  .« الش 
3

حوا عموم حديث أيب أيوب محد إىل التحريم مطلقا فرج  وذهب أبو حنيفة ورواية عن أ

 األنصاري.
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إن أنواع اخلالف ختتلف بحسب الغرض منه واملوضوع الذي يبحث فيه، ونحوها من 

 االعتبارات التي سريد ذكرها.

يتنوع االختالف باعتبار حمله إىل خالف يف أصول االعتقادات وقواعدها،  فباعتبار حمله: .1

 وخالف يف مآخذ األحكام وفروعها.

 واألول منهام أي اخلالف يف االعتقادات يندرج حتته قسامن: 

 أهل خالف أهل اإلسالم لغريهم من أهل امللل األخرى واملصيب يف هذا اخلالف هم .أ

 اإلسالم ال غريهم.

اإلسالم فيام بينهم يف مجل العقائد، كاخلالف الواقع بني أهل السنة وغريهم من خالف أهل  .ب

 الطوائف كاملعتزلة واخلوارج والشيعة، واملصيب يف هذا واحد وهو مأجور، وغريه خمطئ مأزور.

 والثاين منهام يندرج حتته قسامن أيضا:

صادر التبعية من فاألول خالف يف مآخذ األحكام وأصوهلا كاالختالف يف حجية بعض امل .أ

 عدمها كاالستحسان وسد الذرائع ونحوها.

والثاين اختالف يف اجلزئيات الفقهية وهو الواقع بني املذاهب الفقهية املوجودة. .ب
1
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: وهو هبذا االعتبار ينقسم إىل خالف جائز مقبول )ممدوح(، وخالف حمرم باعتبار حكمه .2

 مردود )مذموم(.

هو الذي ساغت دواعيه أسبابه، ووجدت موجبات صحيحة تقتضيه،  فاخلالف السائغ: .أ

 وهو اختالف العلامء واملجتهدين فيام ال نص فيه قاطع.

هو ما كان يف مقابلة الدليل الصحيح، وكان الغرض منه املكابرة والعناد،  واخلالف املذموم: .ب

أو التعصب واجلهل، أو اتباع الشهوات.
1
 

 تبار قسامن:وهو هبذا االع باعتبار أثره: .3

 وهو الذي ترتتب عليه آثار رشعية خمتلفة وأحكام متباينة. خالف معنوي: .أ

وهو اخلالف يف اللفظ والعبارة واالصطالح مع االتفاق يف املعنى واحلكم. خالف لفظي: .ب
2
 

يتنوع اخلالف الفقهي هبذا االعتبار إىل قسمني: باعتبار حقيقته: .4
3

 

وهو ما كانت املخالفة فيه ال تقتيض املنافاة، وال تقتيض إبطال أحد القولني  خالف تنوع: .أ

لآلخر فيكون كل قول لآلخر نوعا ال ضدا، وأمثلة هذا النوع: كاختالف القراءات و كصفة 

اآلذان وصيغ التشهد وأدعية االستفتاح ونحوها مما هو مرشوع عىل صفات متنوعة 

 ومتعددة.

املخالفة فيه تقتيض املنافاة وإبطال أحد القولني لآلخر، ويسمى  وهو ما كانت خالف تضاد: .ب

اختالف التعارض؛ واخلطب يف اختالف التضاد أشد من اختالف التنوع، ألن القولني 

يتنافيان.
4
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 ومن أمثلة هذا القسم اختالفهم يف انتقاض الوضوء بالقهقهة وبلمس املرأة ونحوها.

 العتبار ينقسم إىل قسمني:وهو هبذا ا باعتبار الثبات والطروء: .5

وهو ما يسمى باخلالف الذايت، وهو الذي ال يستطاع رفعه وال إزالته، ومنه  خالف ثابت: 

االجتهاد فيام ال نص فيه.

ويسمى املؤقت، وهو الذي يمكن رفعه وإزالته، ويكون ذلك برفع وإزالة  خالف طارئ: 

من اجلهل بالنص فإذا علم النص ارتفع اخلالف وزال،  اأسبابه العارضة، كأن يكون ناشئ

ونحوها من األسباب العارضة التي متى ما زالت زال اخلالف املبني عليها.
1

من املسائل املعارصة التي ظهرت وبرزت وانترشت يف اآلونة األخرية مسألــة االحتجاج 

تباره حجة ودلياًل حتى أصبحت منهجا يسلكه بعض املعارصين، حيث واالستدالل باخلالف واع

عل اخلالف الفقهي يف املسألة مربرًا لألخذ بأي قول شاء منها ولو كان عىل خالف الدليل مكتفيًا  ُيج

ال؟ وهذا ما سأبينه يف هذا املطلب أم ابموافقة قول يف املسألة؛ فهل يعترب هذا املسلك مرشوع

االعتامدج يف جواز الفعل عىل كونه خمتلفًا  »واملقصود باالحتجاج باخلالف كام قال الشاطبي: 

.«فيه بني أهل العلم...
2

 

ومن أمثلة االحتجاج باخلالف: القول بجواز كشف املرأة وجهها، والقول بإباحة الغناء 

يف األخذ هبا إىل االحتجاج بوقوع اخلالف يف  واملعازف، ونحوها من األقوال الفقهية التي يستند

 املسألة.
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نص األصوليون عىل حتريم االحتجاج باخلالف، ونقل بعضهم اإلمجاع عىل ذلك، ومن أقواهلم 

 يف ذلك:

االختالَف ليس حجًة عند أحٍد علمته من فقهاء األمة إال من ال برص »قال ابن عبد الرب

.«وال معرفة عنده وال حجة يف قوله له
1 



اعلم أن عني اخلالف ال ينتصب شبهًة وال يجراعى، بل النظر إىل املأخذ  »: وقال الزركيش

.«وقوته
2
 

اعلم  »أن االعتداد باخلالف دون ترجيح خمالٌف لإلمجاع حيث يقول: وبني ابن الصالح

قوٍل أو وجٍه يف املسألة، ويعمل ما شاء من األقوال أن من يكتفي بأن يكون يف فتياه أو عمله موافقًا ل

أو الوجوه من غري نظٍر يف الرتجيح وال تقيٍد به، فقد جهل وخرق اإلمجاع ...، وهذا مما ال خالف بني 

.«املسلمني ممن يعتد به باإلمجاع أنه ال ُيوز
3
 

وليس ألحٍد أن حيتج بقول أحٍد يف مسائل النزاع، وإنام احلجة النصج  »وقال  ابن تيمية 

واإلمجاعج ودليٌل مستنبٌط من ذلك تقرر مقدماته باألدلة الرشعية ال بأقوال بعض العلامء، فإن أقوال 

.«العلامء حيتج هلا باألدلة الرشعية ال حيتج هبا عىل األدلة الرشعية
4
 

فتي أن يعمل بام شاء من األقوال والوجوه من غري نظر يف ال ُيوز للم»وقال ابن القيم 

الرتجيح، بل يكتفي بالعمل بمجرد كون ذلك قوالً قاله إمام أو وجهًا ذهب إليه مجاعة، فيعمل بام 
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يشاء من الوجوه واألقوال، حيث رأى القول وفق إرادته وغرضه عمل به، فإرادته وغرضه هو 

باتفاق األمة، وباجلملة فال ُيوز العمل واإلفتاء يف دين اهلل  املعيار، وهبا الرتجيح، وهذا حرام

بالتشهي والتحيز وموافقة الغرض فيطلب القول الذي يوافق غرضه فيعمل به ويفتي به، وهذا من 

.«أفسق الفسوق وأكرب الكبائر
1
 

مل يفلح من جعل من هذا اخلالف سبياًل إىل تتبع رخص املذاهب »وقال بكر أبو زيد 

ي اآلراء املهجورة، والغلط عىل األئمة ونصبها ن  ِر اخلالف، وندرة املخالف، والتقاط الشواذ، وتبَ وناد

. «للناس دينًا ورشعاً 
2
 

وأما القول بجواز االحتجاج باخلالف فلم أجد من العلامء من رصح به، وإنام نقل بعض 

 األصوليني عمن حيتج باخلالف ويعتربه مسلكًا دون نسبته ألحد.

 التحجري وعدم األقوال يف للتوسع رمحةً  االختالف الناس بعض جعل :  الشاطبي قال

.واحد رأي عىل
3
 

 عن شذ   باجلواز القول فيها العلامء من ألحد ثبت مسألةٍ  كلج  : قوله بعضهم عن وَنَقل

 جائزة فاملسألة ال، أم اجلامعة
4

 من وتأخر تقدم فيام ووقع اإلباحة، حجج يف معدوداً  املسائل يف اخلالف صار  :  وقال

 املسألة يف اإلفتاء وقع فربام ،...العلم أهل بني فيه خمتلفاً  كونه عىل الفعل جواز يف االعتامدج  الزمان
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 ال فيها خمتلفاً  كوهنا ملجرد اجلواز يف حجة اخلالف فيجعل فيها، خمتلف واملسألة متنع مل: فيجقال باملنع

 عني وهو باملنع، القائل من بالتقليد أوىل هو من لتقليد وال اجلواز، مذهب صحة عىل يدل لدليل

.حجة بحجة ليس وما معتمدًا، بمعتمد ليس ما جعل حيث الرشيعة يف اخلطأ
1
 

 هذا وقد استدل القائلون بمنع االحتجاج باخلالف باألدلة التالية:

 َواْلَيْوِم ِباللَِّه ُتْؤِمُنوَن ُكْنُتْم ِإْن َوالرَُّسوِل اللَِّه ِإَلى َفُردُّوُه َشْيٍء ِفي َتَناَزْعُتْم َفِإْنُّٱقوله تعاىل:الدليل االول:  .1

 َوِإَلْيِه َتَوكَّْلُت َعَلْيِه َربِّي اللَُّه َذِلُكُم اللَِّه ِإَلى َفُحْكُمُه َشْيٍء ِمْن ِفيِه اْخَتَلْفُتْم َماُّٱوقوله تعاىل:[، 95النساء:  ]َّاْلآِخِر

 [.11الشورى: ] َُّأِنيُب

أن اهلل تعاىل أمر عند التنازع بالرجوع إىل الكتاب والسنة، وهذا ضابط  وجه االستدالل:

قرآين يف مسائل اخلالف بالرجوع إىل األدلة الرشعية، وهو أبعد عن متابعة اهلوى والشهوة، ومل يجرتك 

التشهي مضاٌد للرجوع إىل للمكلف حرية اختيار ما شاء من األقوال، فاختيار أحد املذهبني باهلوى و

اهلل ورسوله.
2
 

إن االحتجاج باخلالف يفيض إىل حماذير رشعية حيث يلزم منه اآليت: الدليل الثاين: .2
 3

 

أن يكون اخلالف مباحًا يف كل املسائل إذ أن أغلب املسائل وقع فيها خالف، وأال حيرم إال ما  .أ

لو أن امرًأ ال يأخذ إال  »:  يقول ابن حزم أمجع العلامء عىل حتريمه وهذا باطٌل باإلمجاع، ويف هذا
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بام اجتمعت عليه األمة فقط، ويرتك ما اختلفوا فيه مما قد جاءت فيه النصوص لكان فاسقًا بإمجاع 

.«األمة
1
 

ترك األخذ بالنصوص واألدلة الرشعية إىل األخذ باهلوى والتشهي، وهذا باطل،  .ب

وقد ورد النهي عن اتباع اهلوى يف نصوص كثرية، إذ سيقترص عىل النظر إىل األقوال يف املسألة 

واألخذ بأهيا شاء دون النظر إىل أدلتها، وإىل العمل بالرخص مطلقًا دون دليل، وتسويغ األقوال 

القائل هبذا  »:  املسائل، وجعل اخلالف بمنزلة الدليل الذي يستدل به، قال الشاطبي الواردة يف

راجٌع إىل أن يتبع ما يشتهيه وُيعل القول املوافق حجة له ويدرأ هبا عن نفسه، فهو أخذ القوَل وسيلة 

ملطالب ختري أطيب املذاهب وأسهل ا »: ، وقال الغزايل 2«إىل اتباع هواه ال وسيلة إىل تقواه

بالتقاط األخف واألهون من مذهب كل ذي مذهب حماٌل ألمرين: األول: أن ذلك قريٌب من التمني 

والتشهي ويتسع اخلرق عىل فاعله فينسل من معظم مضايق الرشع بآحاد التوسعات. والثاين: أن 

.«ىاتباع األفضل متحتم وختري املذاهب ُير ال حمالة إىل اتباع األفضل تارة واملفضول أخر
3
 

ترك العمل بالنصوص الرشعية؛ ألن بعض املسائل التي ورد فيها نص وقع فيها  .ج

خالف، ومنه ما هو ضعيف أو شاذ، فيرتك العمل بالنص احتجاجًا باخلالف، وقال أبو بكر بن 

.«لو راعينا كل خالف يطرأ ملا استقر الدين عىل قاعدة »العريب
4
 

وزالهتم، وقد حذر األصوليون من ذلك، ونقل  تتبع رخص املذاهب وشواذ أقوال العلامء .د

ابن عبد الرب اإلمجاع عىل منع تتبع الرخص
5

، ونص األصوليون عىل تفسيق املتتبع للرخص.
6
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تضييع الرشيعة وحل رباط التكليف واالنحالل من الدين والتهاون بحرمات الشارع، وأن  .ه

التكاليف الرشعية، ويكون التكليف تكون الديانة تبعًا ألهواء النفوس، فيضعف معنى التعبد يف 

باهلوى والتشهي، وتفسد الذمم، ويفيض إىل عدم التفريق بني احلالل واحلرام، ويكون هم الواحد 

من هؤالء البحث عن قول يكون خمرجًا له فيام يريد، والتخلص من األحكام الرشعية، واستباحة 

راج اإلنسان من دائرة اهلوى، وهذا املحرمات، فيسقط بذلك مقصود الشارع من التكليف، وهو إخ

مفض إىل إسقاط التكاليف يف كل مسألة خمتلف فيها؛ ألن حاصل األمر مع القول بالتخيري أن 

للمكلف أن يفعل إن شاء ويرتك إن شاء وهو عني إسقاط التكليف، بخالف ما إذا تقيد بالرتجيح 

يففإنه متبع للدليل فال يكون متبعًا للهوى وال مسقطًا للتكل
1

فإذا صار  »: ، قال الشاطبي 

املكلف يف كل مسألة عنت له يتبع رخص املذاهب، وكل قول وافق فيه هواه، فقد خلع ربقة التقوى 

.«ومتارى يف متابعة اهلوى ونقض ما أبرمه الشارع وأخر ما قدمه 
2
 

عدم اإلنكار عىل من خالف مطلقًا، ألن املسالة خالفية، وهذا باطل وخالف ما عليه  .و

لصحابة ومن بعدهم، فام زال الصحابة ومن بعدهم ينكرون عىل من خالف وأخطأ يف اجتهاده كائنًا ا

 من كان.

أن تعليل األحكام باخلالف علٌة باطلٌة؛ ألن اخلالف ليس من الصفات التي  الدليل الثالث: .3

.كام ذكر ذلك ابن تيمية  يعلق الشارع هبا األحكام؛ ألنه وصٌف حادٌث بعد النبي 
3
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من أهم املسائل املتصلة بحكم االختالفات الفقهية، وحتقيق موقف العلامء منها مسألة اإلنكار 

 عىل املخالف يف املسائل الفقهية.

املسائل التي اختلف فيها العلامء ال ينكر فيها عىل من أخذ بقول فذهب بعض أهل العلم إىل أن 

(ال إنكار يف مسائل اخلالف)واحد منهم ، ويذكرون قاعدة : 
1
ولكن عند التأمل والنظر يف أقوال  ؛

) ال الصواب أن يقال : العلامء نجد أن هذه القاعدة ليست صحيحة هبذا اللفظ وهذا اإلطالق؛ وإنام 

االجتهاد ( إنكار يف مسائل 
2

 : املسائل التي اختلف العلامء فيها نوعاننقول: أن  وبيان ذلك

مسائل ورد يف بيان حكمها نص رصيح من القرآن الكريم أو السنة الصحيحة ،  األول:القسم 

بعض وخالف اإلمجاع ، أو دل عىل حكمها القياس الوال معارض له ، أو نقل فيها إمجاع ، ثم شذ 

 .املسائل ينكر فيها عىل من خالف الدليل فهذه ،اجليل الواضح

وقوهلم مسائل اخلالف ال إنكار فيها ليس بصحيح ، فإن اإلنكار إما أن »: قال ابن تيمية   

أّما األول فإذا كان القول خيالف سنة أو إمجاعًا قدياًم وجب ؛ يتوجه إىل القول باحلكم أو العمل

نكر، إنكاره وفاقاً  بمعنى بيان ضعفه عند من يقول املصيب واحد وهم عامة  وإن مل يكن كذلك فإنه يج

.«ءالسلف والفقها
3
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 فإن ح؛ليس بصحي( إن مسائل اخلالف ال إنكار فيها)وقوهلم : »:  وقال ابن القيم

 إمجاًعا أو سنةً  خيالف القولج  كان فإذا األول العمل؛ أما أو والفتوى القول إىل يتوجه أن إما اإلنكار

 وأما مثله، إنكار للدليل وخمالفته ضعفه بيان فإن   كذلك يكن مل وإن اتفاًقا، إنكاره وجب شائًعا

وكيف يقول فقيه  اإلنكار ، درجات بحسب إنكاره وجب إمجاع أو سنة خالف عىل كان فإذا العمل

: ال إنكار يف املسائل املختلف فيها ، والفقهاء من سائر الطوائف قد رصحوا بنقض حكم احلاكم إذا 

واملسائل التي اختلف فيها السلف  ... !خالف كتابًا أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلامء؟

واخللف وقد تيقنا صحة أحد القولني فيها كثري، مثل كون احلامل تعتد بوضع احلمل، وأن إصابة 

ينـزل، وأن ربا الفضل  الزوج الثاين رشط يف حلها لألول، وأن الغسل ُيب بمجرد اإليالج وإن مل

إىل أضعاف ذلك من املسائل، وهلذا رصح  ... حرام ، وأن املتعة حرام، وأن النبيذ املسكر حرام

 .األئمة بنقض حكم َمْن حكم بخالف كثري من هذه املسائل، من غري طعن منهم عىل من قال هبا

من األحاديث واآلثار التي  وعىل كل حال فال عذر عند اهلل يوم القيامة ملن بلغه ما يف املسألة

.«ال معارض هلا إذا َنَبَذها وراء ظهره
1
 

فإن أراد القائل مسائل اخلالف ، فهذا باطل خيالف إمجاع »:  وقال حممد بن عبد الوهاب

األمة، فام زال الصحابة ومن بعدهم ينكرون عىل من خالف وأخطأ كائنًا من كان ، ولو كان أعلم 

اهلل بعث حممدًا باهلدى ودين احلق، وأمرنا باتباعه، وترك ما خالفه؛ فمن  الناس وأتقاهم، وإذا كان

متام ذلك أن من خالفه من العلامء خمطئ ينبه عىل خطئه وينكر عليه، وإن أريد بمسائل االجتهاد : 

مسائل اخلالف التي مل يتبني فيها الصواب فهذا كالم صحيح، وال ُيوز لإلنسان أن ينكر اليشء 

فًا ملذهبه أو لعادة الناس، فكام ال ُيوز لإلنسان أن يأمر إال بعلم ، ال ُيوز أن ينكر إال بعلم لكونه خمال

«[ 63اإلسراء:  ]َِّعْلٌم ِبِه َلَك َلْيَس َما َتْقُف َوَلاُّٱٱ، وهذا كله داخل يف قوله تعاىل :
2
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 ذريعة أعظم صارت -ال إنكار يف مسائل اخلالف  -قد  املقالة هذه»: وقال الشوكاين 

 وقد لك بيناها التي واملنزلة عرفناك التي باملثابة ومها املنكر عن والنهي باملعروف األمر باب سد إىل

 معروفات من معروف هو بام األمر األمة هذه عىل  رسوله وبإُياب عزوجل اهلل بإُياب وجب

 بام يأمر أن مسلم كل فعىل والسنة الكتاب ذلك ومعيار منكراته من منكر هو عام والنهي الرشع

 أهل من قائل قال وإن منكرا أحدمها يف أو فيهام هو عام وينهي معروفا أحدمها يف أو فيهام وجده

 الرشيفة الرشيعة وهذه ثانيا به العامل عىل أوال ثم عليه إنكاره ُيب منكر فقوله ذلك خيالف بام العلم

.«والسنة الكتاب يف املوجودة هذه هي منكرها عن والنهي بمعروفها باألمر أمرنا التي
1
 

لو أننا قلنا: املسائل اخلالفية ال إنكار فيهارًدا عىل من قال:  -   وقال  ابن عثيمني

املسائل اخلالفية ال ينكر فيها عىل اإلطالق ، ذهب الدين كّله حني تتبع الرخص ألنك ال تكاد جتد 

املسائل اخلالفية تنقسم إىل قسمني؛ قسم : مسائل اجتهادية . . . مسألة إال وفيها خالف بني الناس

يسوغ فيها اخلالف؛ بمعنى أن اخلالف ثابت حقًا وله حظ من النظر، فهذا ال إنكار فيه عىل املجتهد، 

أما عامة الناس، فإهنم يلزمون بام عليه علامء بلدهم، لئال ينفلت العامة؛ ألننا لو قلنا للعامي : أي 

ك لك أن تأخذ به، مل تكن األمة أمة واحدة ، وهلذا قال شيخنا عبد الرمحن بن سعدي قول يمرُّ علي

القسم الثاين من قسمي اخلالف: ال مساغ له وال حمل ؛ م...العوام عىل مذهب علامئه: 

.«لالجتهاد فيه، فينكر عىل املخالف فيه ألنه ال عذر له
2
 

 من حظ وله حقاً  ثابت اخلالف أن بمعنى اخلالف؛ فيها يسوغ اجتهادية مسائل القسم الثاين:

 املجتهد. عىل فيه إنكار ال فهذا النظر،
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: قال سعد، بن إبراهيم بن يعقوب أخربين: قال محيد، بن عبد قال الرتمذي يف سننه: حدثنا

 من رجال سمع أنه حدثه، اهلل، عبد بن سامل أن شهاب، ابن عن كيسان، بن صالح عن أيب، حدثنا

 هي: عمر بن اهلل عبد فقال احلج؟ إىل بالعمرة التمتع عن عمر بن اهلل عبد يسأل وهو الشام، أهل

 عنها هنى أيب كان إن أرأيت »: عمر بن اهلل عبد فقال عنها، هنى قد أباك إن: الشامي فقال حالل،

،   اهلل رسول أمر بل: الرجل فقال ؟، اهلل رسول أمر أم  نتبع؟ أيب أأمر ، اهلل رسول وصنعها

.« اهلل رسول صنعها لقد: »فقال
1

 

 عباس، ابن ذلك فبلغ فأحرقهم، بزنادقة عنه، اهلل ريض عيل أيت: قال عكرمة، قال البخاري: عن

 اهلل رسول لقول ولقتلتهم، «اهلل  اب  ذا عا ب   واب  ذ  عا ت   الا : » اهلل رسول لنهي أحرقهم، مل أنا كنت لو: فقال

.« وهج لج تج اقْ فَ  هج ينَ دِ  َل د  بَ  نْ مَ  : »
2
 

.«عباس  ابن صدق: فقال عليا، ذلك فبلغ »ويف رواية للرتمذي: 
3
 

 بن قول بلغه ملا وهلذا توقيف عن ال واجتهاد رأى عن منه ذلك كان قالوا»:  قال السندي 

.«الروايات عليه تدل كام إليه ورجع استحسنه عباس
4
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 يزيد بن الرمحن عبد عن عقبة، بن موسى عن مالك، عن جاء يف موطأ اإلمام مالك: حدثني

 طعاما هلام فقرب كعب بن وأيب طلحة أبو عليه فدخل العراق، من قدم مالك بن أنس أن األنصاري،

 أعراقية؟ أنس يا هذا ما كعب بن وأيب طلحة أبو فقال فتوضأ أنس فقام. منه فأكلوا النار، مسته قد

يتوضآ. ومل فصليا كعب، بن وأيب طلحة أبو وقام. «أفعل مل ليتني: »أنس فقال
1
 

 

 أن يل أيصلح: فقال رجل فجاءه عمر ابن عند جالسا كنت: قال وبرة، جاء يف صحيح مسلم عن

 تأيت حتى بالبيت تطف ال: يقول عباس ابن فإن: فقال نعم،: فقال املوقف، آيت أن قبل بالبيت أطوف

 اهلل رسول فبقول «املوقف يأيت أن قبل بالبيت فطاف  اهلل رسول حج فقد: »عمر ابن فقال املوقف،

صادقا. كنت إن عباس ابن بقول أو تأخذ، أن أحق 
2
  

صادقا. كنت إن فالن، سنة من تتبع أن أحق رسوله وسنة اهلل ويف رواية فسنة
3
 

 واتباعك إسالمك يف صادقا كنت إن فمعناه «صادقا كنت إن» قوله: وأما»: قال النووي 

.«أعلم واهلل وغريه عباس بن قول إىل وطريقته فعله عن تعدل فال  اهلل رسول
4
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كل لفظ قال به اللسان، تاما كان أو ناقصا.القول يف اللغة: 
1
 

ع ف وهٌن ونقص ف  ع  ض   عف  ض  ي   ف  ع  يف اللغة مصدر ض   والضعيف ا فهو ضعيف، والضَّ

ظاهر، وانحطاط يف الرتبة.
2
 

ع ف  بفتح: ف ع ض»الرازيقال  ف  فهو وقد القوة ضد وضمها الضاد الضَّ ع   ض 

ه  غريه و عيٌف ض   ف  ع  اء  و و اٌف ع  ض   وقوم أ ض  ف  ع  ٌة أيضا ض  ف  ع  ه   خمففا بفتحتني ض  ف  ع  ت ض  اس  ه   و  دَّ  ع 

ا يف  ع  «ض 
3

ع ف  : ضعف»: وجاء يف اللسان البن منظور  ف   الضَّ ع  الف  : والضُّ ّوة ، خ  ق يل   الق  : و 

، ع ف  ، الضُّ مِّ سد يف   ب الضَّ ع ف، ؛اْل  أ ي يف   ،بالفتح والضَّ ، الرَّ ل  ق  ام امه: وقي   والع   لِّ ك يف   زانائج ع 

صَّ  ،وجه خ  ة   أ هل بذلك األ زهريُّ  و  ب ْص   ال   ال  ق  ة   أ هل عند امه: ف  ب ْص   ّيان   ال  تعمالن س  ا ي س  ع   يف   م 

ع ف   ف   ال بدن ض  ع  ض  أ ي.. و  .«الرَّ
4

،»وقال الفريوز آباد ع ف  ، الضَّ مُّ ك   وي ض  رَّ دُّ : وُي   ة   ض  وَّ ،. الق  ف  ع  م   ض  ر  ، كك  ن ْص    و 

فا   ع  فا   ض  ع  ة   ض  اف  ع  ، وض  ي ة 
اف  ع  عوٌف  ضعيٌف  فهو وض  ، وض  فان  ع  عاٌف : ج وض  فاء   ض  ع  ةٌ  وض  ف  ع   وض 

، أو عاَف  ف ى وض  ع  ع ف   وض  ، يف: الضَّ أي  ن   يف: وبالضم الرَّ عوٌف  ضعيفةٌ  وهي. الب د   .«وض 
5
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.«كالم ثبوته يف يكون ما: الضعيف»:  وقال اْلرجاين
1
 

ه: الرأي الذي فيه وهن ونقص بأنَّ يف اللغة يمكن تعريف القول الضعيف  من خالل ما سبق

 ظاهر وانحطاط يف الرتبة بحيث يصبح يف ثبوته كالم. 

 

قبل التطرق إىل بيان معنى القول الضعيف يف االصطالح وجب التنبيه إىل أمر مهم وهو بيان 

معنى القول الراجح، ذلك أن معنى القول الضعيف مبني عىل بيان معنى القول الراجح ملا بينهام من 

 الصلة الوثيقة.

راجح وإما مرجوح، ومدرك هذه القسمة  األقوال الفقهية ال خترج عن قسمني إما :فنقول

هو النظر يف الدليل واعتبار القائلني بالقول، فام قوي دليله ومثله الذي كثر القائل به غالبا يعترب 

 راجحا، وما ضعف دليله أو قل قائله يعترب مرجوحا.

القول الذي قوي دليله فالراجح إذن هو:
2

ائلون ، وهذا بالنظر إىل الدليل، أو هو ما كثر الق

 به وهذا بالنظر إىل قائله. 

«ويتميز الراجح بكون دليله أوضح وبأن عليه املعظم..»:  قال ابن سميط الشافعي
3 
  

وقد قيدنا القول الراجح بكونه قول األكثر غالبا ذلك أنه ال تالزم بني الكثرة وبني الصحة 

 هلذا اعترب قول األكثر راجحا.والرجحان، لكن الغالب األعم أن يكون الدليل األقوى مع األكثر، 
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 و أما القول املرجوح  فهو قسامن، وذلك أن النظر يف مرجوحية القول راجع إىل أمرين:

 ضعف الدليل. -أ

 .التفرد واملخالفة -ب

فباعتبار األمر األول اصطلح عىل تسميته بالقول الضعيف وسيأيت تعريفه؛ وباالعتبار الثاين 

ل الذي مل يصدر من مجاعةاصطلح عليه بالقول الشاذ وهو: القو
1

، وقيل هو القول الفقهي املرجوح 

بسبب قلة القائلني به، وقيل هو القول الذي خالف السواد األعظم من املجتهدين بال مستند أو 

حجة.
2
 وهو الصحيح املعتمد. 

عىل أن شذوذ قول ما ال يعني دائام مرجوحيته، فقد يكون الشاذ ذا مستند  ومن اْلدير التنبيه  

 ي أقوى من قول األكثر.قو

 القائل كان وإن شاّذا   يكون فال والسنة، الكتاب عليه يدّل  الذي القول وأما»: قال ابن تيمية 

 .«الناس باتفاق القائل بكثرة عربة فال القول، بذاك القائل من أقل به
3 

 بعد هذا التمهيد نعود إىل تعريف القول الضعيف، فنقول:

.«هو القول الفقهي الذي مل يقـو  دليله »عرفه املالكية بقوهلم: 
4
فهو هبذا يقابل القول  

 الراجح الذي لوحظ فيه قوة الدليل.
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إن مقابل الراجح يسمى بالضعيف، فالضعيف حينئذ هو ما مل يقو  »: قال القادري  

.«دليله...
1 
 

مالئام و مل يكن هو ما  خالف دليال صحيحا رصُيا، أوقال بعضهم: إن القول الضعيف 

ملقاصد الرشع وقواعده
2
 .وهذا هو القول الشاذ 

فاملالحظ عند املالكية العتبار القول ضعيفا هو قوة الدليل من عدمها، لكننا عند التطبيق 

 القول وأما »: سموه شاذا وغريبا؛ قال الدسوقي قد جعلوا مقابل املشهور ضعيفا وأ نجدهم

«به احلكم وال منهام بواحد اإلفتاء جيوز فال كذلك وهو هبام يفتى فال الضعيف أي حوواملرج الشاذ
3
 

وأما الشافعية فاملقصود به عندهم هو: القول املخالف لألصح وخالف املعتمد وخالف 

 األوجه وخالف املتجه.

 كمقابل الضعيفة باألوجه لنفسه العمل جيوز أنه من اشتهر فام »: قال الشربامليس 

.«صحيح  غري األصح
4
 

فيجوز تقليد القول الضعيف لعمل النفس كمقابل األصح واملعتمد  »وقال باعلوي: 

.«واألوجه واملتجه..
5
   

وأما األقوال الضعيفة فيجوز العمل هبا يف حق النفس... والقول  »:وقال الدمياطي 

.«الضعيف شامل خلالف األصح وخالف املعتمد وخالف األوجه وخالف املتجه
6
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لم أقف عىل من ذكر تعريفا للقول الضعيف عندهم بالرغم من وجود أقوال وأما احلنابلة ف

ضعيفة يف املذهب، مع عناية كثري من علامء املذهب ببيان األقوال غري الصحيحة وتزييفها وهلم يف 

 ذلك عبارات خمتلفة، إال أهنم ذكروا أن املعتمد يف الفتوى عىل املشهور عند املتأخرين هو ما اتفق

 التنقيح،» :يف فينظر اختلفا فإن حتريرا ، املذهب كتب أكثر ألهنام «واملنتهى اإلقناع» اكتاب عليه

 املذهب. فهو وافقوا فأهيام «والغاية الفروع، وتصحيح واإلنصاف،

 يف املرداوي أخرجه ما هو: املتأخرين عند املذهب »الفقهية: املصطلحات يف اهلندي قال عيل

 وإن. به القول عىل واتفقوا املنتهى، كتابه يف النجار وابن اإلقناع، كتابه يف واحلجاوي التنقيح، كتابه

 أخرجه ما فاملذهب: يتفقوا مل وإذا. منهم اثنان به، والقول إخراجه عىل اتفق ما فاملذهب: اختلفوا

 مسائله، لكثرة اإلقناع: بعضهم يفضل وقد. االثنني من فقها أدق ألنه الراجح، عىل املنتهى، صاحب

.«االصطالح يف مشاحة وال
1
 

 اإلقناع،: الكتابني يف بام وعليك »النجديني: تالمذته ألحد وصيته يف قال السفاريني 

.«الغاية صاحب يرجحه ما فانظر اختلفا فإذا واملنتهى،
2
 

من خالل ما سبق يمكن تعريف القول الضعيف عند احلنابلة بأنه: القول املخالف ملا تم 

 اعتامده يف كتاب اإلقناع واملنتهى. 

ت بعض العبارات ألئمة دمن عّرف القول الضعيف، ولكن وج دويف املذهب احلنفي مل أج

 املذهب يمكن من خالل صياغة تعريف تقريبي للقول الضعيف عندهم.
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فتى أنه: قاضيخانقال   بينهم، فيها خالف ال التي أصحابنا عن الظاهرة بالروايات ي 

فتى وال ...بخالفها ي 
1
 

ويس  بالرواية ال املذهب، ظاهر هو بام إال ُيكم أن له جيوز ال املقلد القايض:  الطَّرس 

.عليها الفتوى أنَّ  عىل ينصوا أن إال الشاذة،
2
 

 عابدين ابنوقال  حوا فقد غريها، واآلخر الرواية ظاهر القولني أحد كان إذا:  رصَّ

الرواية ظاهر عن ي عدل ال بأنَّه إمجاال  
3
 عنه يعدل فال الرواية ظاهر كان ما لكّل  ضمني ترجيح فهو ،

.ملقابله رصيح ترجيح بال
4
 

ل أئمة املذهب احلنفي يمكن أن ي قال بأن القول الضعيف عندهم هو: كل امن خالل أقو

 خالف ظاهر الرواية.قول 

: نرى أن املقصود بالقول الضعيف هو ذلك القول الذي خالف معتمد خالصة ملا سبق 

 املذهب أو مشهوره.

القول الضعيف ليس عىل مرتبة واحدة، ذلك أن احلكم عىل القول بالضعف له اعتبارات؛ 

 واملخالفة.األول: قوة الدليل، والثاين: التفرد 
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 فبالنظر إىل االعتبارين نجد أن القول الضعيف عىل مرتبتني:

 ضعيف نسبيا. -أ

 ضعيف املدرك. -ب

 أوال: الضعيف ضعفا نسبيا

واملقصود به القول ذو الدليل املعترب لكن عند املعارضة يكون معارضه أقوى منه دليال، 

 قوة يف نفسه.وحينئذ يدخله الضعف فيكون ضعيفا بالنسبة ملعارضه وإن كانت له 

دليله  يقو مل ما هو حينئذ فالضعيف بالضعيف، يسمى الراجح مقابل إن »: قال القادري

بأن يكون عارضه ما هو أقوى منه، فيكون ضعفه نسبيا أي هو ضعيف بالنسبة ملا هو أقوى منه وإن 

.«كان له قوة يف نفسه..
1
 

 ثانيا: ضعيف املدرك

القواعد أو النص أو القياس اْليل، فيكون ضعيفا يف وهو القول الذي خالف اإلمجاع أو 

نفسه.
2
 

 يكون أو ..:يف بيان النوع الثاين من الضعيف، وهو ضعيف املدرك  –قال القادري 

 القسم هذا ويسمى نفسه، يف ضعيفا فيكون اْليل، القياس أو النص أو القواعد أو اإلمجاع خالف

.«املدرك بضعيف الضعيف من الثاين
3
 

 أو اإلمجاع، خالف عىل فيه فتياه فخرجت املجتهد فيه أفتى يشء كل »: وقال القرايف 

 وال للناس، ينقله أن ملقلده جيوز ال الراجح املعارض عن السامل اْليل القياس أو النص أو القواعد

.«تعاىل.. اهلل دين يف به يفتي
4
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عن معنى القول الضعيف عند العلامء  يف املبحث السابق نخلص إىل نتيجة وهي  بحثبعد ال

أن املقصود بالقول الضعيف عند أصحاب املذهب هي تلك األقوال التي خالفت دليل املذهب ال 

 مطلق الدليل، أو تلك التي خالفت مشهور املذهب. 

عىل ري، واملقصود أن نتعرف إذا فكل من ذكر القول الضعيف إنام ذكره يف إطار مذهبه ال غ

الضعيف باعتبار كل املذاهب ال باعتبار واحد دون اآلخر، فرب قول ضعيف يف مذهب يكون قويا 

 صحيحا يف مذهب أو مذاهب أخرى.

و مع هذا نقول هل كل دليل للمذهب يكون معتربا؟ وهل كل ما خالف مشهور املذهب  

 يكون دائام ضعيفا؟

حتى نستطيع أن نضع ضابطا للقول الضعيف نتمكن من هذا الذي نحتاج البحث فيه 

ب نيُّ ضعف القول من عدمه، وهذا ما سنطرقه فيام ييل.  خالله ت 

عن السؤال األول أن يقال: ليس كل دليل ملذهب ما يكون معتربا وهذا معلوم  فاجلواب

 بداهة، وذلك ملا ييل:

  ،نه قال بكراهة التطهر أ ي ما روي عن الشافع ومثال ذلك:قد يكون هذا الدليل ضعيفا

ال ت    عائشة باملاء املشمس قصدا، واستدل هلذا احلكم بام رواه الدار قطني عن ل  : ق  َّ  د خ  يل  ول   ع  س   ر 

د    اهللَّ  ق  ن ت   و  خَّ اء   س  س يف   م  م  ال  س الشَّ ق  ا َيا َتْفَعِل  اَل »:  ف  َْْيَ هم  ُحم َص  يموِرثم  َفإِنَّ وهذا الذي  ؛«اْلََبَ

.والبيهقي وغريمها الدارقطنى منهم  موضوع كام ذكر ذلك علامء احلديث استدل به الشافعي 
1
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 صا أو مقو ل  به أعمله عىل إقد يكون خمصَّ خالف  ومثال ذلك:طالقه أو عمومه، يَّدا، واملستد 

 رضعة أو رضعة نصف احلنفية للجمهور يف مسألة عدد الرضعات املحرمة؛ فقال األحناف 

رم؛ واحدة ، فلم [56:النساء] َوُأمََّهاُتُكُم اللَّاِتي َأْرَضْعَنُكْم : تعاىل اهلل لإلطالق يف قول حت 

ان   »: قالت  النبي إىل مرفوعا    عائشة حديث ُيملوا املطلق عىل املقيد و هو يام   ك 
ل   ف   أ ن ز 

ن  
آن   م  ر  ق  رش   : ال  ات   ع  ع  ض  ات   ر  ل وم  ع  ، م  ن  م  ، ث مَّ  ُي  رِّ ن  خ 

س   ن س  م  ، ب خ  ات  ل وم  ع  يفِّ   م  ت و  ول   ف  س   اهلل   ر 

نَّ  ،  ه  يام   و 
أ   ف  ر  ق  ن   ي 

آن   م  ر  ق  « ال 
1
مل  ا تقرر عندهم يف أصوهلم أنه ال ُي 

 عىل املطلق وذلك مل 

السبب. واختلف احلكم اتفق إذا املقيد
2
 

 ،خمالفة احلنفية للجمهور يف مسألة نكاح املحرم ومثال ذلك:  قد يكون معارضا بدليل اخر

 تزوج »: عباس  و إنكاح غريه مستدلني بقول ابناح املحرم أحيث ذهب احلنفية إىل جواز نك

.«حمرم وهو ميمونة  النبي
3
 

ومنه فعىل الناظر يف املسألة املبحوثة أن يتحقق من سالمة الدليل مما سبق ذكره حتى يصح له 

 االحتجاج به.

بل قد يكون املشهور  افجوابه أن يقال: ليس كل مشهور يف املذهب معتمد وأما السؤال الثاين

.. واملشهور قد يعارضه مرجح آخر، كأن يكون فيه حرج »ضعيفا وما خالفه قوي، قال اْليدي:

ىل ومشقة عىل الناس، أو خيالف أعرافهم وما اعتادوه، فيلجأ الفقهاء ملخالفة هذ املشهور ويستندون ا

.« قوى من الراجح أو املشهور..قول ضعيف فيصبح بجريان العمل به أ
4
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.«قائله.. كثر ما ال دليله قوي ما يراعي مالك وكان »: املالكي  عزوز وقال ابن
1
 

 ألن بخالفه، األمة أكثر عمل الصحيح اخلرب يرض ال أنه اعلم »:   خان حسن وقال صديق

.« بحجة ليس األكثر قول
2
 

 لألدلة املخالفة »لقد حاول الشاطبي أن يضع ضابطا للقول الضعيف فقال: تقرر هذا فنقول:إذا 

 يف قطعي إمجاع أو متواتر نص من قطعي لدليل خالفا يكون ما األقوال فمن مراتب، عىل الرشعية

 اْلزئية، والقياس اآلحاد كأخبار متفاوتة، الظنية واألدلة ظني لدليل خالفا يكون ما ومنها كيل حكم

 ال فيه، ما وعىل عليه للتنبيه ذكروه ربام العلامء ولكن اطراحه، يف إشكال فال للقطعي؛ املخالف فأما

 لالعتداد به.

االجتهاد ففيه للظني؛ املخالف وأما
3 

 أو القياس من صاحبه اعتمده ما وبني بينه التوازن عىل بناء

.«غريه
4
 

 ال؟ أم يعتمده ضابط ذلك يف املتفقهني من املجتهد لغري فهل: قيل فإن »ثم قال بعد ذلك: 

 يف جدا قليل وزلال غلطا األقوال يف معدودا كان ما أن وهو تقريبيا، ضابطا له إن: فاْلواب

 انفرد فإذا آخر، جمتهد عليها يساعدهم قلام هبا، منفردون أصحاهبا أن األمر وغالب الرشيعة،

املجتهدين من األعظم السواد مع املسألة يف احلق أن اعتقادك فليكن األمة، عامة عن قول صاحب
5
، 

.«املقلدين من ال
6
 

 ن نقول: يعترب القول ضعيفا يف احلاالت اآلتية:فمن خالل ما سبق يمكن أ
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 إذا خالف النصوص الْصُية الصحيحة. .1

بق .5  بإمجاع. هذا القول إذا س 

 إذا عارضه ما هو أقوى منه .6

 أوال: خمالفة القول النصوص الرصحية الصحيحة

 ال : قاسم ابن، قال مما جيعل القول ضعيفا مردودا خمالفته للنصوص الْصُية الصحيحة

 جيوز وال عليه للتنبيه إال نقله إمجاع أو سنة أو كتاب من رشعي ألصل خمالف قول عىل ملطلع جيوز

.حرام اهلل رشع بغري الفتوى فإن اهلل دين يف به يفتي أن
1
 

 وهذه بعض األمثلة عىل خمالفة القول للنصوص الْصُية الصحيحة:

  للرجال بالذهِب  التختمم جواز  - أ

  بالذهب   م  التختُّ  جواز   عىل العلامء   اتفق
 
 الرب   عبد   ابن   نقل و ، الرجال   عىل ذلك وحتريم   ، للنساء

  بالذهب   التختم   جواز   عىل اإلمجاع  
 
. الرجال   عىل ُيرم   وأنه   ، للنساء

2
 

ال   ي  ق  و   عىل حتريمه عىل وأمجعوا للنساء الذهب خاتم إباحة عىل املسلمون أمجع :النَّو 

.الرجال
3
 

التي  لنصوص الصحيحة الرصحيةوهذا كام ترى إمجاع من العلامء عىل حتريمها، ومستندهم ا

 حرمت لبس الذهب عىل الرجال، وهذا طرف منها:
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ن   ى أ ب   ع  وس  ، م  يِّ ر  ع  ول   أ نَّ  األ ش  س  ال    اهلل   ر  م  : ق  رِّ ب اس   ح 
ير   ل  ب   احل ر  ه  الذَّ ىل   و  ور   ع  ك   ذ 

ت ي لَّ  أ مَّ أ ح  م   و  ه 
اث  ن   
.إل 

1
 

ن     ع 
 
اء ب   ب ن   الرب   از     ع 

يض  ، اهللَّ  ر  ام  ن ه  ال   ع  ن ا : ق  ر  ول   أ م  س  ،   اهللَّ   ر  ب ع  ا ب س  هن  ان  ن   و  ب ع   ع  ا: س   هن  ان 

ن   ات م   ع  ب   خ  ه  ..الذَّ
2
 

ن   ب د   ع  ، ب ن   اهلل   ع  بَّاس  ول   أ نَّ  ع  س  أ ى  اهلل   ر  اَت  ا ر  ن   خ 
ب   م  ه  د   يف   ذ  ، ي  ل  ج  ه   ر  ع  ن ز  ، ف  ه  ح   ف ط ر 

ال   ق  د  : »و 
م  ع  م   ي  ك  د  ة   إ ىل   أ ح  ن   مج  ر 

ا ن ار   م  ل ه  ع  ي ج  ه   يف   ف  د   .«ي 
3
 

ن   ة   أ ب   ع  ام  ال   أ م  ت  : ق  ع 
م  ول    النَّب يَّ  س  ق  ن   : ي  ان   م  ن   ك 

م  ؤ  م   ب اهلل   ي  ي و  ال  ر   و  خ  ل ب س   ف ال   اآل  ا ي  ير  ر  ال   ح   و 

ب ا  ه  .ذ 
4
 

ن   ب د   ع  و ب ن   اهلل   ع  ر  م  ، ب ن   ع  اِص  ن   ال ع  ول   ع  س  ه    اهلل   ر  نَّ ال   أ  ن   : ق  ب س   م  ب   ل  ه  ن   الذَّ
ت ي، م   أ مَّ

ت   و   ف ام  ه  ، و  ه  ب س  ل  م   ي  رَّ ي ه   اهلل  ح  ل  ب   ع  ه  ، ذ   ..اْل  نَّة 

وغريها من النصوص الدالة عىل حتريم لبس الذهب عىل الرجال؛ ومع هذا فقد خالف ابن 

ي  ..: فقال بإباحة التحيل بالذهب للرجال؛ قال النووي  حزم 
ك   حممد بن بكر أب عن ح 
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 فقائلهام باطالن النقالن وهذان الحرام مكروه أنه بعض وعن أباحه أنه حزم بن حممد بن عمر بن

 الذهب يف  قوله مع له حتريمه عىل قبله من إمجاع مع مسلم ذكرها التى األحاديث هبذه حمجوج

.إلناثه حل أمتي ذكور عىل حرام هذين إن :واحلرير

 إباحة نكاح املتعة - ب

: المرأة الرجل يقول؛ بانقضائه سبيلها إخالء ثم حمدود ألجل املرأة نكاح هونكاح املتعة: 

 أي بك أَتتع: الرجل هلا يقول أو نفيس، متعتك: له فتقول كذا، مدة الدراهم من بكذا نفسك متعيني

.التمتع لفظ من العقد هذا يف البد
2
 

 وهذه بعض النقوالت عنهم:وهذا النوع من النكاح باطل وحمرم بإمجاع العلامء، 

 مالك منهم واآلثار الرأي أهل من األمصار علامء أئمة اتفق: قال ابن عبد الرب

 أهل من سبيله سلك ومن والشافعي الكوفة أهل من حنيفة وأبو وسفيان املدينة أهل من وأصحابه

 وأمحد الشام أهل يف واألوزاعي واملغرب مْص أهل يف سعد بن والليث والنظر والفقه احلديث

  اهلل رسول هني لصحة املتعة نكاح حتريم عىل والطربي وداود عبيد وأبو ثور وأبو وإسحاق

.عنها عندهم
3
 

 روي وممن. والفقهاء الصحابة عامة قول وهذا ..باطل نكاح فهذا: وقال ابن قدامة 

الزبري وابن مسعود، وابن عمر، وابن وعيل، عمر، حتريمها عنه
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 ثبت ثم اإلسالم أول يف جائزا كان املتعة نكاح أن ثبت املازري قال: قال النووي

 من طائفة إال فيه خيالف ومل حتريمه عىل اإلمجاع وانعقد نسخ أنه هنا املذكورة الصحيحة باألحاديث

..فيها هلم داللة فال منسوخة أهنا ذكرنا وقد ذلك يف الواردة باألحاديث وتعلقوا دعةتبامل

صحيحية رصُية دالة عىل حتريم نكاح املتعة  القول من العلامء مستند إىل نصوص وهذا

 وبطالنه، منها:

ن   هن  ى: » اهلل رسول أن ، طالب أب بن عيل عن ة   ع  ت ع    م 
 
اء م   النِّس  و  ، ي  ي رب   ن   خ  ع  ل   و   أ ك 

ر   حل  وم   يَّة   احل م 
ن س  .«اإل 

2
 

 يف لكم أذنت كنت قد إين الناس، أهيا يا: »فقال  اهلل رسول مع كان أنه اْلهني سربةوعن 

 فليخل يشء منهن عنده كان فمن القيامة، يوم إىل ذلك حرم قد اهلل وإن النساء، من االستمتاع

.«شيئا آتيتموهن مما تأخذوا وال سبيله،
3
 

وغريها من النصوص الْصُية يف حتريم هذا النوع من النكاح؛ ومع هذا خالف الشيعة هذه 

النصوص وإمجاع العلامء وقالوا بإباحة هذا النوع من النكاح، بل وجيعلونه من اصول دينه، ويضعون 

 فيه املرويات الكثرية عن علامئهم.

 بعض إال جييزها أحدا اليوم أعلم وال فيها الرخصة األوائل عن جاء: املنذر ابنقال 

. رسوله وسنة اهلل كتاب خيالف لقول   معنى وال الرافضة،
4
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 ثم حرم، وأنه يطل مل املتعة إباحة زمن أن عىل متفقة كلها الروايات: لقرطبيوقال ا

 .الروافض من إليه يلتفت ال من إال حتريمها عىل واخللف السلف أمجع

خلفائها  إما –وهذا املظنون بعلامئنا  –خمالفة النصوص الْصُية قد يكون عن غري قصد  تنبيه:

 إال من أهل األهواء والضالل.املخالفة عن قصد، وهذا ال يكون  لغري ذلك؛ وقد تكون وإما

بق القـــول بإمجــــاع.ثاني  ا: إذا سم

 ل القول ضعيفا غري معترب به، وهذا أنموذج منذكرت فيام سبق أن خمالفة اإلمجاع املنعقد جيع

 النامذج التي خالف أصحاهبا اإلمجاع وحكم العلامء عىل قوهلم بالضعف والشذوذ:

 اشرتاط العصمة يف اإلمام:

واملراد باملسألة أن يشرتط يف اإلمام احلاكم حتى تصح حكومته أن يكون معصوما بمعنى: أن 

 وإن زال ألمور،ا يف والثَّبات والنْصة النفيسة، بالكامالت صهموخيص النقائص، من ظ هماهلل ُيف

كينة  األمة علامء وقد اتفق ؛ وهذه العصمة هبذا املعنى هي من خصائص األنبياء دون غريهمالسَّ

ا اإلمام يكون أن ي شرتط ال أنه عىل  .معصوم 

 وهذه بعض نصوص من نقل اإلمجاع عىل عدم اشرتاط العصمة لألئمة:

 مع وعثامن، وعمر، بكر، أب إمامة صحة عىل أمجعت السلف من األمة : اآلمدي  قال

.هلم واجبة تكن مل العصمة أن عىل إمجاعهم
2
 

ا كونه يشرتط وال : زكريا االنصاري  قال .به يعتد من باتفاق معصوم 
3
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ا أحد ليس أنه عىل كلهم اتفقوا : ابن تيمية  قال  إال عنه وينهى به يأمر ما كل َف معصوم 

. اهللَّ رسول
1

 

 العلامء يف إمجاعهم هذا عىل أدلة من الكتاب والسنة نذكر طرفا منها:وقد استند 

 َشْيٍء ِفي َتَناَزْعُتْم َفِإْن ِمْنُكْم اْلَأْمِر َوُأوِلي الرَُّسوَل َوَأِطيُعوا اللََّه َأِطيُعوا آَمُنوا الَِّذيَن َياَأيَُّها : اهللَّ  قول .أ

 [.29: النساء ]اْلآِخِر َواْلَيْوِم ِباللَِّه ُتْؤِمُنوَن ُكْنُتْم ِإْن َوالرَُّسوِل اللَِّه ِإَلى َفُردُّوُه

 غري معصوم للناس كان ولو والرسول، اهللَّ إىل إال التنازع عند بالرد   اهللَّ يأمر مل :الداللة وجه

. الرسول إال معصوم ال أن القرآن فدل إليه؛ بالرد ألمرهم  الرسول
2

 

 َوالشَُّهَداِء َوالصِّدِّيِقنَي النَِّبيِّنَي ِمَن َعَلْيِهْم اللَُّه َأْنَعَم الَِّذيَن َمَع َفُأوَلِئَك َوالرَُّسوَل اللََّه ُيِطِع َوَمْن  اهللَّ قال

 َخاِلِديَن َجَهنََّم َناَر َلُه َفِإنَّ َوَرُسوَلُه اللََّه َيْعِص َوَمْن  اهللَّ وقال ،[39]النساء:  َرِفيًقا ُأوَلِئَك َوَحُسَن َوالصَّاِلِحنَي

 [.56]اْلن:َأَبًدا ِفيَها

 ومل السعادة، أهل من كان الرسول أطاع من أن عىل -موضع غري يف- القرآن دل: الداللة وجه 

ر وإن الوعيد أهل من كان الرسول عىص ومن آخر، معصوم طاعة ذلك يف يشرتط دِّ  من أطاع أنه ق 

ق الذي هو  فالرسول معصوم، أنه ظن  والفجار، األبرار وبني النار، وأهل اْلنة أهل بني به اهللَّ  فرَّ

م الذي القسيم وجعله والضالل، واهلدى والرشاد، الغي وبني والباطل، احلق وبني  عباده به اهللَّ  قسَّ

 فهو لغريه، املرتبة هذه وليست الشقي، فهو خالفه ومن السعيد، فهو اتبعه فمن وسعيد، شقي إىل

.يوحى وحي إال هو إن اهلوى، عن ينطق ال الذي املعصوم
3
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ة  : قال  اهللَّ رسول أن  طالب أب بن عيل .ب وف   يف إ نَّام  الطَّاع  ر  ة   ال  :رواية ويف ، امل ع   ط اع 

ي ة   يف  
ص  ع  ة ال  : قال  اهللَّ رسول أن  حصني بن عمران حديث ومثله ، اهللَّ م  ل وق   ط اع   يف   مل  خ 

ي ة  
ص  ع  اخلالق م 

3
ن  : قال  اهللَّ رسول أن  اخلدري سعيد أب وحديث ،  م   م  ك  ر  ي ة   أ م 

ص  ع   ف ال   اهللَّ  ب م 

وه يع 
ت ط 

4
. 

ا، األئمة بطاعة يأمر مل النبي  أن :الداللة وجه  دون اهللَّ  طاعة يف بطاعتهم أمر بل مطلق 

بنّي  وهذا معصيته،  .معصومني ليسوا اهللَّ  طاعة يف بطاعتهم أمر الذين األئمة أن ي 

 معصومون األئمة أن اعلامء األمة قاطبة، ورأو خاصة واإلمامية عامة الشيعةوقد خالف 

 يف( احلكمة ميزان) يف الشهري الري حممد يقول عنهم، الرشع قبول جاز ما وإال اخلطأ، عن منزهون

 :فمنها عالمات له لإلمامة املستحق اإلمام(: اإلمام وخصائص اإلمامة رشائط)  باب

 يف خيطئ وال الفتيا، عن يزل ال وكبريها، صغريها كلها الذنوب من معصوم أنه يعلم أن

.الدنيا أمر من بيشء يلهو وال ينسى، وال يسهو وال اْلواب،
5
 

ل ري هبذا قوال ضعيفا شاذا ال ي عوّ وهذا قول مردود عىل صاحبه مسبوق بإمجاع األمة، فيص

 عليه.
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 قوى منه معارضة القول ملا هو أ :ثالثا

يف  ادلة صحيحة ملا هو أرجح منه وأقوى دليال جيعله قوال ضعيفمعارضة القول املستند إىل أ

عرف بالضعف النسبي كام سبق بيانه؛ فهو وإن كانت له قوة يف نفسه مقابلة القول اآلخر، وهذا ما ي  

منه يصري قوال ضعيف؛ وهذه بعض النامذج التطبيقية  ابلته ومعارضته ملا هو أقوى وأرجحإال أنه بمق

 عىل هذا األمر:

 القبض والسدل يف الصالة - أ

 يف هذه املسألة عىل ثالثة أقوال، وهي كاآليت: –رمحهم اهلل تعاىل  –اختلف علامء املالكية 

: القبض مكروه يف الفريضة جائز يف النافلة وهو مشهور املذهب عند املتأخرين، القول األول

 ال: قال الصالة؟ يف اليرسى عىل اليمنى وضع يف: مالك وقالحيث أنه جاء يف املدونة ما نصه: 

 به يعني بذلك بأس فال القيام طال إذا النوافل يف ولكن يكرهه وكان الفريضة يف ذلك أعرف

.نفسه
1

خشوع،  إظهار وقيل وجوبه اعتقاد خيفة وقيل لالعتامد واختلف يف توجيه الكراهة فقيل 

.خشوع؟ إظهار أو وجوبه اعتقاد خيفة أو لالعتامد الفرض يف كراهته وهلقال خليل: 
2
 

والذي عليه املحققون كالقايض عبد الوهاب وغريه أنه إنام كرهه ملن فعله بقصد االعتامد
3
 ،

نُّن ا فال كراهة حينئذ.أي ختفيف  س  القيام عن نفسه بذلك، فإذا انتفى هذا القصد وفعله اإلنسان ت 
4
 

: يمنع القبض يف الفرض والنفل عىل السواء، وهذا مروي عن اإلمام مالك من القول الثاين

قبل العراقيني.
5
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وهذا القول من الشذوذ بمكان كام ال خيفى عىل من وقف عىل كالم أئمة هذا الشأن.
1 

القبض مرشوع و مستحب يف الفرض والنافلة عىل السواء ال فرق بينهام، وهو  القول الثالث:

الراجح يف املذهب
2

 يف عنه املاجشون وابن مطرف رواية ، وهذا القول هو قول اإلمام مالك يف

أصحابنا من املدنيني وقول الواضحة
3
اللخمي منهم املحققني من واحد غري واختاره 

4
 عبد وابن 

العرب بن بكر وأبو الرب
5
الصالة فضائل من مقدماته رشد وعده يف وابن 

6
 ، عياض القايض وتبعه 

ا وهو الشافعي الثالثة األئمة قول أيض 
7 

حنيفة وأب
8
 وأمحد 

9
 املذاهب. أئمة من وغريهم

 واستدل أصحاب هذا القول بأحاديث كثرية منها:

 تستحي مل إذا النبوة كالم من»: قال أنه البْصي، املخارق أب بن الكريم عبد عن مالك عن -

 وتعجيل اليرسى عىل اليمنى يضع الصالة، يف األخرى عىل إحدامها اليدين ووضع شئت، ما فافعل

.«بالسحور واالستيناء الفطر
10
 

 يضع أن يؤمرون الناس كان»: قال أنه سعد، بن سهل عن دينار، بن حازم أب عن مالك، عن -

ذلك. ينمي أنه إال أعلم ال: حازم أبو قال «الصالة يف اليرسى ذراعه عىل اليمنى اليد الرجل
11
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ف   - كرب، الصالة يف دخل حني يديه رفع  النبي رأى  أنه: حجر بن عن وائل - ص  امٌ  و  َّ  مه 

ي ال  
ي ه   ح  ن  احلديث.اليرسى.. عىل اليمنى يده وضع ثم بثوبه، التحف ثم -أ ذ 

1 

 الصحابة كعيل وأب هريرة وغريهم، وكذا من أقوال التابعني.وغريها من اآلثار الواردة عن 

إىل تقديم القول الراجح عىل القول حققون من علامء املذهب املالكي وهلذا كله جنح امل

 .لقوة دليل القول الراجح، وضعف أدلة القول املشهور معارضتها ملا هو أقوى منهااملشهور

 حراميف غْي تكبْية اإل رفع اليدين يف الصالة - ب

 قولني: اختلف العلامء رمحهم اهلل تعاىل يف هذه املسألة عىل

: حيث ذهب احلنفيةالقول األول
2

واملالكية يف مشهور مذهبهم 
3
نه ال يرشع رفع اليدين إىل أ 

يف حال الركوع وال يف حال الرفع منه، وال مع القيام إىل الركعة الثالة، وإنام ي قتْص عىل رفعهام مع 

  ال غري. تكبرية اإلحرام

: وذهب الشافعيةالقول الثاين
4
واحلنابلة 

5
ورواية عن مالك 

6
والظاهرية 

7
إىل مرشوعية الرفع  

 عند تكبرية اإلحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وعند القيام اىل الثالثة.

 استدل األولون بام ييل:
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 من قريب   إىل يديه   رفع   الصالة   افت ت ح   إذا كان اهلل  رسول   أن: الرباء بن عازب  عن -

ن يه، .يعود ال ثم أ ذ 
1

 

يلِّ  أ ال  : مسعود  بن اهلل عبد قال: قال علقمة، عن - م   أ ص  ة   ب ك  ال  ول   ص  س  ال    اهللَّ  ر  : ق 

ىلَّ  ل م   ف ص  ف ع   ف  ر  ه   ي  ي  د  ة   إ الَّ  ي  رَّ   م 

ن   - ود   اب ن   ع  ع  س  ي ت  : »م  لَّ ع   ص  أ ب    النَّب يِّ  م  ر   و  ر   ب ك  م  ع  ل م   و  وا ف  ف ع  ر  هي  م   ي 
د  ي  ن د   إالَّ  أ 

ت اح   ع  ف 
ت   اس 

ة   ال  .«الصَّ
3
 

: حيث قاسوا تكبري الركوع والرفع منه والرفع اىل الثالثة عىل تكبري السجود ومن القياس -

والرفع منه، بجامع أن الكل تكبري انتقال.
4
 

 أما أصحاب القول الثاين، فقد استلدوا بام ييل:

ن   - امل    ع  ب د   ب ن   س  ن   اهللَّ ، ع  ب يه   ع  ول   أ نَّ  : أ  س  ان    اهللَّ  ر  ع   ك  ف  ر  ه   ي  ي  د  و   ي  ذ  ب ي ه   ح 
ن ك  ا م  ت ت ح   إ ذ   اف 

، ال ة  ا الصَّ إ ذ  ربَّ   و  ، ك  وع  ك  لرُّ
ا ل  إ ذ  ع   و  ف  ه   ر  أ س  ن   ر 

، م  وع  ك  ام   الرُّ ه  ع  ف  ل ك   ر  ذ  ا، ك  ال   أ ي ض  ق  ع  : و 
م   اهللَّ   س 

 ن  
، مل  ه  د 

 
ن ا مح  بَّ ل ك   ر  ، و  د  ان   احل م  ك  ل   ال   و  ع  ف  ل ك   ي  ود   يف   ذ  ج    السُّ
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ن   - ، أ ب   ع  ة  ال ب 
نَّه   ق  أ ى أ  ال ك   ر  ث   ب ن   م  ر  ي  ا» احل و  ىلَّ  إ ذ  ربَّ   ص  ف ع   ك  ر  ، و  ه  ي  د  ا ي  إ ذ  اد   و  ع   أ ن   أ ر  ك  ر  ع   ي  ف   ر 

، ه  ي  د  ا ي  إ ذ  ف ع   و  ه   ر  أ س  ن   ر 
وع   م  ك  ف ع   الرُّ ه   ر  ي  د  ث   ،«ي  دَّ ح  ول   أ نَّ  و  س  ن ع    اهللَّ  ر  ا ص  ذ  ك  .ه 

1
 

ن  ويف لفظ  - ال ك   ع  ث   ب ن   م  ر  ي  ول   أ نَّ : »احل  و  س  ان    اهلل  ر  ا ك  ربَّ   إ ذ  ف ع   ك  ه   ر  ي  د  تَّى ي  ي   ح 
 هب  ام   ُي  اذ 

، ي ه  ن  ا أ ذ  إ ذ  ع   و  ك  ع   ر  ف  ه   ر  ي  د  تَّى ي  ي   ح 
، هب  ام   ُي  اذ  ي ه  ن  ا أ ذ  إ ذ  ع   و  ف  ه   ر  أ س  ن   ر 

وع   م  ك  ال   «الرُّ ق  ع  : »ف 
م   اهلل   س 

 ن  
ه   مل  د 

 
ل   «مح  ث ل   ف ع  ل ك   م  .ذ 

2
 

 ورد أصحاب هذا القول أدلة القول األول بام يأيت:

هبام عىل عدم رفع اليدين يف غري تكبرية اإلحرام ضعيفان، إضافة إىل  أن احلديثني املحتج

 معارضتهام أحاديث صحيحة متفق عىل صحتها.

 كسفيان احلفاظ، باتفاق ضعيف حديث فهو عازب؛ بن الرباء حديث : قال ابن امللقن 

 معني بن وُييى حنبل بن وأمحد البخاري شيخ احلميدي الزبري بن اهلل وعبد والشافعي عيينة بن

 وأما فيه، اإلسالم وأئمة احلديث أركان وهؤالء املتقدمني، من وغريهم والبخاري والدارمي

وغريهم  اْلوزي وابن والبيهقي الرب عبد كابن حتْص أن من فأكثر ضعفوه الذين املتأخرون( احلفاظ)

ثم ذكر سبب ضعفه. 
3
 

.باحلديث العلم أهل عند معلوالن حديثان ..وهذان: وقال ابن عبد الرب
4
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 – الكوفة ألهل روي خرب أحسن هذا: الصالة يف حبان ابن وقال ..: وقال ابن حجر

 يف وهو منه، الرفع وعند الركوع، عند الصالة يف اليدين رفع نفي يف  -يقصد حديث ابن مسعود 

تبطله.. علال له ألن عليه، يعول يشء أضعف احلقيقة

بأن األوىل قياس رفع اليدين عند الركوع عىل رفعه عند تكبرية اإلحرام،كام  قياسهم واورد

 األوىل للركعة مدركا مدركها جتعل تكبرية الركعة تكبرية أن القياس جهة ومن..: قال الباجي

.(اإلحرام كتكبرية اليدين رفع فيها فرشع
2
 

منها جيعل القول املستند  من خالل ما سبق يظهر أن معارضة األدلة ملا هو أقوى منها وأصح

 إليها قوال ضعيفا، واهلل أعلم.
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وجود القول الضعيف له أسباب عديدة ومربرات كثرية وهي يف غالبها تلتقي مع أسباب 

اخلالف الفقهي عموما ذلك أن القول الضعيف ناتج عن اختالف فقهي ؛ بيد أنه يوجد فرق بني 

الضعيف، ومن أبرز تلك الفوارق: أن أسباب االختالف الفقهي عموما وبني أسباب وجود القول 

 أسباب االختالف عادة ما تكون راجعة إىل أدلة واضحة موجودة لكن ظاهرها التعارض.

أما أسباب القول الضعيف فهي عادة ما تكون راجعة إىل خفاء األدلة أو الغفلة عنها أو 

 التساهل يف االخذ بمقتضاها..

 يف واالختالف هذا، قبل تبني كام واحد قول إىل راجعة الرشيعة »: قال الشاطبي 

 خفاء وإىل املجتهدين، أنظار يف يتعارضان أيضا واضحني طرفني بني دوراهنا إىل راجع مسائلها

 اطالع فرضنا لو إذ خالفا؛ احلقيقة يف فليس الثاين، هذا أما ؛عليه االطالع وعدم األدلة بعض

 .القايض قضاء ألجله ينقض فلذلك قوله، عن لرجع عليه خفي ما عىل املجتهد

 من واحد كل من بينهام املستبهم الشارع لقصد حتر   الطرفني بني فالرتدد األول، أما

.«..قصده تعرف إىل املرشد للدليل واتباع املجتهدين،
1
 

بعد هذه التوطئة نرشع يف تفصيل أهم أسباب وجود القول الضعيف؛ وسأقترص عىل أشهر 

 النص؛ خفاء اإلمجاع، وضعف الدليل.أسبابه، وهي ثالثة: خفاء 
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يعترب هذا السبب من أهم أسباب االختالف الفقهي عموما وكذا من أهم أسباب وجود 

خذ به والعمل الرشعي الذي اتفق العلامء عىل األن من خفي عليه النص القول الضعيف؛ وال شك أ

 وبالتايل يكون اجتهاده الصادر عنه قوال ضعيفا .  فخالفه، أن ذلك شذوذ منه، بمقتضاه

 هذا السبب وفق ما ييل: وسنفصل الكالم يف

 خفاء النصأوال: مفهوم 

  -الصحيح الصالح لالحتجاج به  –املقصود بالنص الذي يدخله اخلفاء هو النص النبوي 

عىل صاحبه أفضل الصالة وأتم التسليم، إذ األدلة النصية إما كتاب أو سنة، فالكتاب حمفوظ متواتر 

فال سبيل إىل خفائه إال ما قد يعرض من ذهول أو نسيان، وإنام يطرأ اخلفاء عىل السنة لكثرهتا 

 تواتر الكثري منها.وتفرقها بني النقلة يف بلدان شتى، إضافة إىل عدم 

وكون خفاء النص من أسباب الشذوذ راجع باألساس إىل أن مجاعة املجتهدين سيأخذون 

هبذا النص ويستدلون به، فمن خالفهم يف احلكم يكون خمالفا للنص ذاته، وخمالفا للجامعة، فيحصل 

 الشذوذ وحيكم عىل القول بالضعف.

 ثانيا: أمهية هذا السبب

، ومردُّ ذلك إىل ما لسبب يعترب من أهم أسباب وجود القول الضعيفذكرت سابقا أن هذا ا

 ييل:
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أنه السبب الغالب، إذ يالحظ أن غالب األقوال الشاذة والضعيفة سبب وجودها هو خفاء  -أ

أو يقيض القايض أو يعمل العامل بخالفه، فيقع يف الشذوذ واملخالفة؛ قال  املفتي النص، فيفتي

 العلم أهل عامة علم مجع فإذا، يشء عليه منها يذهب فلم السنن مجع رجال نعلم ال»: الشافعي 

 منها عليه ذهب كان ما ثم منها، اليشء عليه ذهب منهم واحد كل علم فرق وإذا السنن، عىل أتى هبا

.«غريه عند موجودا
1
 

 عىل الغالب هو -خفاء احلديث عن بعض املجتهدين  -الّسبب اَوهذ»: قال ابن تيمية و

 مل  اهلل رسول بحديث اإلحاطة فإن األحاديث؛ لبعض خمالفا السلف أقوال من يوجد ما أكثر

« .. .األمة من ألحد تكن
2
 من واحد كل بلغ قد صحيح حديث كل أن اعتقد فمن»وقال أيضا:  ؛ 

.قبيحا فاحشا خطأ خمطئ فهو معينا إماما أو األئمة
3
 

السلف رمحهم اهلل تعاىل، فيحرم الطعن أن هذا السبب عذر لالعتذار عمن خالف السنة من  -ب

 .فيهم ألجل خمالفتهم

أن هذا السبب يبني ويوضح طريقا لدرء األقوال الضعيفة والشذوذات الفقهية، ألنه إن كان  -ت

أ من أسباب هذا الشذوذ خفاء بعض السنة عىل بعض أهل العلم، فإن يف نرش السنة وإحيائها ما يدر

 من هذه اجلهة. يأيتالشذوذ والضعف يف األقوال الذي 

قد يرد تساؤل عن هذا السبب كيف يصح فرضه مع أن املجتهد ال يكون جمتهدا إال بعد  و

 اإلحاطة بالنصوص؟
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 يكن مل كلها األحاديث يعرف مل من: قائل يقولن وال»عن هذا فقال: وقد أجاب ابن تيمية 

 فليس: باألحكام يتعلق فيام وفعله  النبي قاله ما بجميع علمه املجتهد يف اشرتط إن ألنه؛ جمتهدا

 من القليل إال عليه خيفى ال بحيث ومعظمه ذلك مجهور يعلم أن العامل غاية وإنام جمتهد األمة يف

.«يبلغه مل الذي التفصيل من القليل ذلك خيالف قد إنه ثم التفصيل
1
 

نت، فخفاؤها  وِّ عت ودم  واحلال هذه بعيد؟وهناك تساؤل آخر وهو: كيف ختفى النصوص وقد مجم

 فخفاؤها ومجعت؛ دونت قد األحاديث: قائل يقولن وال»فقال:  وهذا أجاب عنه ابن تيمية 

 املتبوعني األئمة انقراض بعد مجعت إنام السنن يف املشهورة الدواوين هذه ألن. بعيد هذه واحلال

 انحصار فرض لو ثم ؛معينة دواوين يف  اهلل رسول حديث انحصار يدعي أن جيوز فال هذا ومع

 يكون قد بل. ألحد حيصل ذلك يكاد وال العامل يعلمه الكتب يف ما كل فليس  اهلل رسول حديث

.«فيها بام حييط ال وهو الكثرية الدواوين الرجل عند
2
 

 خفاء النص يعرض للمجتهد عىل أنواع أربعة هي:

يف املسألة التي جيتهد فيها؛ قال  صُّ الن   وذلك بأن ال يبلغ املجتهدَ  خفاء النص بالكلية: - أ

 ما فيه يتوهم حتى األدلة بعض بخفاء إما االجتهاد، يف اخلطأ فيه فيعرض »:  الشاطبي

.«. مجلة عليه االطالع بعدم وإما منه، يقصد مل
3
 ومن أمثلة هذا النوع: 

 فأخرب به. ل عنهحتى سأ خفاء مرياث اجلدة عىل أيب بكر -
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 .حتى أخربه هبا أبو موسى األشعري  خفاء سنة االستئذان عىل عمر  -

: ففي هذه احلال ال خيفى النص بكليته عىل املجتهد، خفاء بعض النص مما يوقع يف الوهم -ب

وإنام يطلع عىل جزء منه وخيفى عليه بعضه اآلخر مما ال يمكن فهم النص عىل وجهه إال باالطالع 

 فهم النص، وإنام دخل عليه اخلطا من تلك اجلهة. ومن أمثلة هذا النوع:عليه فيخطئ يف 

َوَة، ب نِ  ِهَشامِ  َعن  ما رواه مسلم  - ر  كِرَ : َقاَل  َأبِيِه، َعن   عم لم  َعاِئَشةَ  ِعن دَ  ذم َمرَ  اب نِ  َقو  : عم

بم  امل َيِّتم  َعذ    يم
ِ
لِهِ  بِبمَكاء َِن، َعب دِ  َأَبا اهللم َرِحمَ : َفَقاَلت   َعَلي ِه، َأه  مح  ، َفَلم   َشي ًئا َسِمعَ  الر  اَم  حَي َفظ هم ت   إِن   َمر 

ولِ  َعىَل  ، َجنَاَزةم  َوَسل مَ  َعَلي هِ  اهللم  َصىل   اهللِ َرسم م   ََيموِدي  ونَ  َوهم وَن، َأن تمم  »: َفَقاَل  َعَلي ِه، َيب كم هم  َتب كم  َوإِن 

بم  .«َليمَعذ 
1
 

وذلك بأن يبلغ املجتهد النص يف  عىل النص من نسخ أو ختصيص أو نحومها: خفاء ما طرأ -ت

املسألة حمل االجتهاد، لكن خيفى عليه نص آخر جاء ناسخا أو خمصصا للنص الذي معه، 

 فيحكم هو بالنص األول دون مراعاة للنص الثاين مما يوقعه يف اخلطأ، ومن أمثلة ذلك:

ام من عدم جواز ادخار حلوم االضاحي فوق ما ذهب إليه عمر وعيل ريض اهلل عنه -

يف ذلك بعد تقدم النهي عنه؛ فبقيا عىل مقتىض ما  ثالثة أيام، إذ مل يبلغهام ترخيص رسول اهلل 

بلغهام من النهي عن ذلك.
2
  

وذلك بأن ال خيفى عىل املجتهد النص بذاته، لكنه ال يصل  خفاء الطريق الصحيح للنص: -ث

بل يصله بطريق ضعيف ال تقوم به احلجة يف غالب ظن املجتهد إىل املجتهد بطريق صحيح، 

 فال يعتد بام فيه من األحكام.
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 حمدثه ألن إما عنده يثبت مل لكنه بلغه قد احلديث يكون أن: الثاين السبب »:  قال ابن تيمية 

 يبلغه مل ألنه وإما. احلفظ سيئ أو متهم أو عنده جمهول اإلسناد رجال من غريه أو حمدثه حمدث أو

 متصل بإسناد لغريه الثقات رواه قد احلديث ذلك أن مع احلديث لفظ يضبط مل أو منقطعا؛ بل مسندا

 قد أو عنده؛ املجروحني أولئك غري قد رواه يكون أو الثقة عنده املجهول من يعلم غريه يكون بأن

 من الرواية لتلك أو احلفاظ؛ املحدثني بعض احلديث ألفاظ ضبط وقد املنقطعة اجلهة غري من اتصل

 األئمة إىل وتابعيهم التابعني يف وهو ؛جدا كثري أيضا وهذا. صحتها يبني ما واملتابعات الشواهد

 قد كانت األحاديث فإن األول القسم من كثري أو األول العرص من أكثر بعدهم من املشهورين

 طرق من غريهم بلغت وقد ضعيفة طرق من العلامء من كثريا تبلغ كانت لكن واشتهرت انترشت

 وهلذا الوجه هذا من خالفها من تبلغ مل أهنا مع الوجه هذا من حجة فتكون الطرق تلك غري صحيحة

 هذه يف قويل: فيقول صحته عىل احلديث بموجب القول تعليق األئمة من واحد غري كالم يف وجد

.«قويل فهو صحيحا كان فإن بكذا؛ حديث فيها روي وقد كذا املسألة
1
 ومن األمثلة عىل ذلك: 

أنه قال فيمن تويف عنها زوجها ومل يكن قد دخل  ما روي عن عيل بن أيب طالب  -

.«هلا املرياث وال صداق هلا، وعليها العدة»هبا وال فرض هلا صداقا: 
2
 

وع بنت واشق، وقضاء النبي  فعيل  بأن هلا مثل صداق نسائها وعليها  مل يأخذ بحديث َبر 

العدة وهلا املرياث
3

ال نقبل معقل بن ؛ ألنه بلغه عمن مل يرض حديثه وهو معقل بن سنان، فقال: 

.سنان
4
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ضعيف خفاء اإلمجاع ومواطنه عىل العامل فيؤدي به ذلك أن ال القول وقوع أسباب من إن  

 مطرحا، ضعيفا القول من جتعل رصحية خمالفة الصحيح اإلمجاع خمالفة أن يف ريب وال ،يفتي بخالفه

 مواقع عنده تتميز أن املجتهد يف يشرتط: » الغزايل قال بالشذوذ، القول ذلك يوصف بل

؛«بخالفها يفتي ال حتى النصوص معرفة يلزمه كام اإلمجاع، بخالف يفتي ال حتى اإلمجاع،
1 

ومما 

 يعلم هنا أن اإلمجاع نوعان:ينبغي أن 

 ، بالرضورة األمة من وقوعه يعلم ما: وهو ما علم فيه بعدم املخالف، و إمجاع قطعي -

 كونه وال ، ثبوته ينكر أحد ال النوع وهذا ، الزنى وحتريم ، اخلمس الصلوات وجوب عىل كاإلمجاع

 وهذا ال إشكال يف كون خمالفته شذوذ وضعف. حجة

، وهذا النوع أو مل يمعلم ثبوته بالرضورة وهو مامل يقطع بعلم انتفاء املخالف فيه إمجاع ظني: -

من اإلمجاع إنام تكون خمالفته شذوذا إذا اقرتن به خمالفة للنص، ألنه وإن كان هذا النوع حجة إال أنه 

 حجة ظنية ال تكفي للقطع بأن خمالفه وقع اجتهاده يف غري حمله.

 إمجاع يعلم أن إىل سبيل ال فهذا ؛قطعي: نوعان واإلمجاع»:  تيميةقال ابن ويف هذا الصدد 

 العلامء أقوال يستقرئ بأن: واالستقرائي اإلقراري اإلمجاع فهو الظني وأما ،النص خالف عىل قطعي

 جاز وإن اإلمجاع فهذا أنكره أحدا يعلم وال القرآن يف القول يشتهر أو خالفا ذلك يف جيد فال

 بصحتها؛ اإلنسان جيزم ال ظنية حجة هذا ألن به املعلومة النصوص تدفع أن جيوز فال به االحتجاج

 عدمه يظن كان إذا وأما، قطعي فاإلمجاع املخالف بانتفاء قطع وحيث املخالف بانتفاء جيزم ال فإنه

.«..ظنية حجة فهو به يقطع وال
2
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هو وجوب التحقق من وجود إمجاع يف تلك املسالة أو املسائل حمل ومما ينبغي التنبيه عليه، 

البحث قبل احلكم عىل املجتهد بأنه خالف اإلمجاع ، ويبقى هنا أن نقول أن التحقق من وجود 

 ناقل يف جيوز: قيل وإذا»  قال ابن تيميةاإلمجاع يف كثري من املسائل ليس باألمر السهل، ويف هذا 

 ونايف: له قيل الداللة لعدم أو اإلسناد؛ لضعف إما: اخلالف من أثبته فيام طغل قد يكون أن النزاع

 وكانت إسنادها ضعف وظن بلغته أو تبلغه؛ مل أقوال املسألة يف يكون قد فإنه أجوز؛ غلطه النزاع

 عىل جيوز الغلط من املثبت عىل جيوز ما فكل دالة وكانت الداللة عدم ظن أو غريه؛ عند صحيحة

 بالعدم علام ليس العلم عدم فإن اخلالف؛ عامة فيه يشرتك وهذا. باخلالف العلم عدم زيادة مع النايف

 أمحد قال وهلذا العاملني؛ رب إال حيصيها ال التي وسلم عليه اهلل صىل حممد أمة علامء أقوال يف سيام ال

 أعلم ال: يقول ولكن واألصم؛ املرييس دعوى هذه كذب؛ فقد اإلمجاع ادعى من: العلامء من وغريه

 نزاعا نعلم ال بأنا: مرادهم يفرسون وغريمها ثور وأيب كالشافعي اإلمجاع يذكرون كانوا والذين نزاعا

.«ندعيه الذي اإلمجاع هو هذا ويقولون
1
 

 إذا تبني ما سبق، نقول أن خفاء اإلمجاع يكون عىل ثالثة أنواع، هي:

واملقصود من هذا أن اإلمجاع ربام حيكيه وينقل قلة قليلة من ؛ طريق اإلمجاع : خفاءاألول

 العلامء، فيخفى بذلك عىل بعض أهل العلم ممن مل يبلغه اإلمجاع، فيقع يف خمالفته.

قال فيه نزاع والذي عليه املحققون أنه حجة، ؟ وهنا مسألة: هل يثبت اإلمجاع بنقل الواحد

.« الناس ألكثر خالفاً  حجة املظنونة اآلحاد بأخبار املروي واإلمجاع»:  القرايف
2
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ومعناه أن املسألة قد تكون خالفية يف زمن من األزمان، ثم مجاع؛ خفاء استقرار اإل الثاين:

يستقر اإلمجاع عليها يف زمن آخر، أو يرجع املخالف إىل رأي اجلامعة، فينعقد اإلمجاع ويستقر حينئذ؛ 

 املجتهد ذلك فيظن استمرار اخلالف فيفتي بخالف ما استقر عليه اإلمجاع.وقد خيفى عىل 

وهذه الصورة مبنية عىل مسألة أصولية مشهورة، وهي: هل ينعقد اإلمجاع بعد تقدم 

االختالف؟ وهل يفرق بني كونه يف عرص واحد، وبني كونه يف عصور خمتلفة؟
1
 

لغه اإلمجاع يف مسألة، ثم يذهل عنه أو فاملجتهد قد يبالذهول والغفلة والنسيان؛  :الثالث

 يغفل وينسى، فيفتي بخالفه؛ ومن أمثلة ذلك:

.«اتفقوا أن الطالق إىل أجل أو بصفة واقع إن وافق وقت الطالق» :قال أن ابن حزم 
2
 

َل  أن َذكر»قائال :   فعلق ابن تيمية   اليمني معنى يف يكن مل إذا يعني - بصفة واملعل َق  املؤج 

 من عىل وأنكر ،هذا خالف   املحىل( )رشح الفقه، يف الكبري كتابه يف اختار وقد؛ باالتفاق يقع أنه -

 ومعلوم املتقدمة، الرشوط فيه اشرتط الذي اإلمجاعَ  فيه هنا ذكر قد أنه مع.. .ذلك يف اإلمجاع ادعى

عى ما أظهر من هذا عىل اإلمجاع أن د   عند إمجاع هو ما خيالف موضع غري يف هو لكن اإلمجاع، فيه يم

.«إمجاع أنه وينكر العلامء، عامة
3
 

 الفرع الثاين: أمثلة خلفاء اإلمجاع

 .بنكاح الكتابية غري للكافرة املسلم وطء جواز - أ

وهذه بعض  بنكاح، الكتابية غري للكافرة املسلم وطءحتريم من املسائل التي أمجع العلامء عليها 

 نقوالت من حكى اإلمجاع عىل ذلك:
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 أو كن   عفائف- الوثنيات حتريم يف العلم أهل من أحد بني اختالف وال: الشافعي  قال

.عفيًفا أو كان زانًيا آمن، من عىل -زوان  
1
 

 حيل ال أنه يف احلارضون خيالفنا فال ، الكتابية غري الكافرة نكاح وأما :ابن حزم  قال

.يمني بملك وال بزواج، وطؤهن
2
 

 والوثنية، املجوسية دون الكتابية، أمته له حتل املسلم أن عىل وأمجعوا  :قال ابن هبرية 

.الكفار أنواع وسائر
3
 

 ال ذبائحهم أن عىل -منهم شذ من إال- جممعون فالعلامء املجوس وأما  :القرطبي قال

.منهم يتزوج وال تؤكل،
4
 

 وإن مرشكة أمة وترسي وثنية أو جموسية نكاح)حيرم( و:  وقال الثميني اإلبايض 

 ..اهلل رمحه لعمروس خالفا كتابية؛

 استند العلامء يف إمجاعهم هذا عىل مجلة أدلة منها:وقد 

 [.221]البقرة:  َوَلا َتْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى ُيْؤِمنَّقال تعاىل:  .1

ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكْم َوَطَعاُمُكْم ِحلٌّ َلُهْم اْلَيْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِّباُت َوَطَعاُم الَِّذيَن وقال تعاىل:   .2

 [.5]املائدة:  َواْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن َقْبِلُكْم

 [.11]املمتحنة:    َوَلا ُتْمِسُكوا ِبِعَصِم اْلَكَواِفروقال تعاىل:  .3
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نساء أهل الكتاب، فيبقى من  : رخص اهلل  سبحانه وتعاىل يف نكاحالداللة من اآلياتوجه  

.الوطءعىل التحريم، فال حيل نكاح املجوسية والوثنية؛ والنكاح يقع عىل العقد وعىل  نعداه
1
 

 أهل سنة باملجوس سنوا:   اهلل  رسول قال: قال  عوف بن الرمحن عبد عن .3

.ذبائحهم آكيل وال نسائهم ناكحي غري الكتاب،
2
 

 . بنكاح نسائهم وطء حيل فال كتاب، بأهل ليسوا املجوس أن عىل احلديث دل :الداللة وجه

؛ النكاح عىل املرشكة غري الكتابية عقد حتريم عىل سبقه الذي اإلمجاعأبو ثور  خالف وقدهذا 

 مناكحة جتوز ال: قالوا أهنم  النبي أصحاب من نفًسا عرش بضعة عن احلريب إبراهيمروى 

 الكرخ منخالف  جاءنا حتى خالف، فيه يعلم وال املجوس،
3
.ثور أباخالف  يعني ،

4
 

صف هذا القول بالشذوذ .ووم
5
  

 : نكار مرشوعية اخللعإ - ب

َأة تبذل َأناخللع يف الرشع هو:  قط َأو يطلقَها َأن عىل َماال للرجل َغريَها َأو امل َر   هَلَا َحًقا َعنهم  تس 

.َعَلي هِ 
6
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اخللع أصل  : واخللع جائز عند مجاهري العلامء من السلف واخللف، بل قال ابن العريب 

.الرشيعة 
1
. 

.فأما اخللع بكل ما أصدقها أو أقل فجائز عند مجيع الفقهاء: وقال الباجي 
2
 

.قد اتفقت األمة عن بكرة أبيها عىل أن اخللع جيوز: قال ابن العريب 
3
 

االتفاق؛ إال أن بعض الفقهاء شذ وانفرد وقال بعدم مرشوعية اخللع، قال ابن  ومع هذا

 املشهور التابعيوعيته إال بكر بن عبد اهلل املزين عىل مرشمجع العلامءأ: حجر

 بكًرا سألت: : قالإىل عقبة بن أيب الصهباءوقد نقل هذا القول عن املزين ابن جرير بسنده 

.غليًظا ميثاًقا منكم وأخذن  ال: قال شيًئا؟ منها أيأخذ املختلعة، عن
5
 ونقله أيضا ابن حزم  

 استدل مجاهري أهل العلم ممن قال بجواز اخللع بأدلة من القران والسنة والقياس:وقد 

 فمن القران:

 ُيِقيَما َألَّا ِخْفُتْم َفِإْن اللَِّه ُحُدوَد ُيِقيَما َألَّا َيَخاَفا َأْن ِإلَّا َشْيًئا آَتْيُتُموُهنَّ ِممَّا َتْأُخُذوا َأْن َلُكْم َيِحلُّ َوَلا  : قوله

ية أصل يف مرشوعية اخللع.. وهذه اآل[229]البقرة:: ِبِه اْفَتَدْت ِفيَما َعَلْيِهَما ُجَناَح َفَلا اللَِّه ُحُدوَد

 وأبغضته الرجل بحقوق املرأة تقم ومل الزوجان، تشاقق إذامن هذه اآلية أنه  ووجه الداللة

 قبول يف عليه وال بذهلا، يف عليها حرج وال أعطاها، بام منه تفتدي أن فلها معارشته، عىل تقدر ومل

.منها ذلك
7
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 آَتْيُتُموُهنَّ َما ِبَبْعِض ِلَتْذَهُبوا َتْعُضُلوُهنَّ َوال َكْرًها النَِّساَء َتِرُثوا َأْن َلُكْم َيِحلُّ َلا آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا  : قوله

 .[59]النساء:  ُمَبيَِّنٍة ِبَفاِحَشٍة َيْأِتنَي َأْن ِإال

.ثم ذكر منها هذه اآلية آيات اخللع يف تعاىل اهلل أنزل قد:قال اجلصاص
1
 

 معنى يف الناس اختلف ُمَبيَِّنٍة ِبَفاِحَشٍة َيْأِتنَي َأْن ِإال  : قوله : قال القرطبيو

 البغض اآلية هذه يف املبينة الفاحشة: وقتادة والضحاك عباس وابن مسعود ابن وقال ...الفاحشة

.. ثم ذكر آيات أخر، مالك مذهب هو وهذا ماهلا، يأخذ أن له حل نشزت فإذا: قالوا والنشوز،

.الباب هذا أصل اآليات فهذهوقال: 
2
 

]النساء:  ٍ َمِريًئا َهِنيًئا َفُكُلوُه َنْفًسا ِمْنُه َشْيٍء َعْن َلُكْم ِطْبَن َفِإْن ِنْحَلًة َصُدَقاِتِهنَّ النَِّساَء َوآُتوا  : قوله

3]. 

ملا أباح للزوج أن يأكل من مهر زوجته ومل يشرتط لذلك رشطا   ووجه الداللة أن اهلل

سوى أن يكون األكل عن طيبة نفس من الزوجة؛ دخل يف عموم ذلك األكل من مهرها يف حال 

طلب الفراق وافتداء نفسها منه باخللع.
3
 

 أما من السنة

َرَأةم  َجاَءت   قال: َعب اس   اب نِ  َعنِ ف س   ب نِ  َقي سِ  ب نِ  َثابِِت  ام   َيا: َفَقاَلت   ،  الن بِيِّ  إِىَل  َشام 

وَل  ِقمم  َما اهلل ِ، َرسم ، َوالَ  ِدين   يِف  َثابِت   َعىَل  َأن  لمق  َر، َأَخافم  َأينِّ  إاِل   خم ف  ولم  َفَقاَل  الكم ينَ : » اهلل ِ  َرسم دِّ  َفرَتم

؟ َعَلي هِ  ،: َفَقاَلت   «َحِديَقَتهم .َفَفاَرَقَها َوَأَمَرهم  َعَلي ِه، َفَرد ت   َنَعم 
4
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َرَأةَ  َأن  ويف رواية:  وَل  َيا: َفَقاَلت   ،  الن بِي   َأَتِت  َقي س   ب نِ  َثابِِت  ام  ، ب نم  َثابِتم  اهلل ِ، َرسم  َما َقي س 

تِبم  لمق   يِف  َعَلي هِ  َأع  ، َوالَ  خم َرهم  َوَلِكنِّي ِدين  رَ  َأك  ف  اَلِم، يِف  الكم ولم  َفَقاَل  اإِلس  ينَ : » اهلل ِ  َرسم دِّ  َعَلي هِ  َأَترم

؟ ،: َقاَلت   «َحِديَقَتهم ولم  َقاَل  َنَعم  َبلِ : » اهلل ِ َرسم َها احلَِديَقةَ  اق  ق  لِيَقةً  َوَطلِّ .«َتط 
1
 

فقد استدل عامة أهل العلم والفقه يف الدين هبذا احلديث عىل مرشوعية اخللع يف االسالم؛ 

.اإلسالم يف كان خلع أول ذلك فكان: وقد جاء يف مسند أمحد 
2
 

 ، نذكر بعض نصوصهم فيام ييل:كفاءم نقل اإلمجاع علامءم أجال ءم وفقهاء أَ : فقد وأما اإلمجاع

.فأما اخللع بكل ما أصدقها أو أقل فجائز عند مجيع الفقهاء: قال الباجي 
3
 

.اخللع جيوزقد اتفقت األمة عن بكرة أبيها عىل أن : قال ابن العريب 
4
 

 التابعيوعيته إال بكر بن عبد اهلل املزين عىل مرشمجع العلامءأ: وقال ابن حجر

 .. وانعقد االإمجاع بعده عىل اعتباره املشهور

 وذلك ملخالفته اإلمجاع املنعقد: قول بالشذوذ،هذا الوقد وصف العلامء 

...السلف واتفاق والسنة الكتاب ظاهر يرده شاذ قول وهو: قال أبو بكر اجلصاص 
6
 

 وحبيبة قيس بن ثابت قصة يف الثابتة السنة خالف هذا بكر قول: وقال ابن عبد الرب 

.والشام والعراق باحلجاز والفقهاء العلامء مجاعة وخالف سهل بنت
7
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هذا املطلب نوعني من من بني أسباب وجود األقوال الضعيفة ضعف مستندها، وسأذكر يف 

: األول القياس الفاسد، والثاين: -ألهنام أهم وأكثر األدلة الضعيفة التي يمستند إليها  - ضعف الدليل

 األحاديث الضعيفة.

يعترب القياس من األدلة الرشعية املتفق عىل حجيتها وبناء األحكام عليها، وهو يأيت يف املرتبة 

حتى يتم االحتجاج  -مذكورة يف كتب األصول  -الرابعة من حيث احلجية؛ وهو مرشوط برشوط 

 به.

ِرض للقياس ِعَلل كثرية جتعله قياسا فاسدا ، ويصبح القول املبني عليه قوال ضعيفا  وقد َتع 

شاذا؛ ومن أبرز العلل التي تضعف القياس وتبطله: أن يكون يف مقابلة نص صحيح رصيح يعارضه 

 .يناقضه، ويسمى هذا بفساد االعتبارو

 يمكن ال القياس من ذكرته ما أن ومعناه :- مبينا معنى فساد االعتبار  - قال اآلمدي 

 صحة لعدم االعتبار فاسد فهو وتركيبه؛  القياس وضع يف لفساد   ال ؛عليه احلكم بناء يف اعتباره

.له املخالف النص مع به االحتجاج
1
 

 للنص دافعة العلة تكون أن الثالث : وهو يعدد مفسدات العلة يلاقال الغز

.قطعا.. باطل النص خالف عىل فالقياس منصوص حلكم ومناقضة
2
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 خيالف صحيحا قياسا رأيت فام الرشع أدلة من أمكنني ما تدبرت وقد : قال ابن تيمية 

 أثرا خيالف قياسا رأيت متى بل الصحيح؛ املنقول خيالف ال الرصيح املعقول أن كام صحيحا حديثا

 أفاضل عىل منه كثري خيفى مما وفاسده القياس صحيح بني التمييز لكن أحدمها ضعف من بد فال

...دوهنم هو عمن فضال العلامء
1
 

  مثلة عىل هذا النوع من القياس الفاسد كثرية، نذكر طرفا منها:واأل

وَل  َأن  : » َثابِت   ب نِ  َزي دِ  َعن   .أ َص    اهلل ِ َرسم َباعَ  َأن   الَعَراَيا يِف  َرخ  ِصَها تم .«َكي اًل  بَِخر 
2
 

 مالك، منهم العلم؛ أهل أكثر قول اجلملة هو يف العرايا بيع إباحة : قال ابن قدامة

.املنذر وابن وإسحاق، والشافعي، الشام، وأهل واألوزاعي، املدينة، وأهل
3

 

 العرايا بيع يسمى نوعا إال جائز غري عنه منهي وهو :-عن املحاقلة  -  اطفيشقال و

.فيه رخص فإنه
4
 

.إىل عدم جواز بيع العراياوذهب أبو حنيفة 
5
 

 كيل غري من بالتمر الرطب يبيع نه: القياس، ووجهه، أاحلنفيةومن بني األدلة التي استدل هبا 

.أوسق مخسة عىل زاد فيام أو األرض، وجه عىل كان لو كام ز،جي فلم أحدمها، يف
6
  

 ال والقياس:ورد العلامء استدالله بالقياس هنا بأنه يف مقابلة النص؛ قال ابن قدامة 

.النص مع إليه يصار
7
 

                                                           

190567 

2 

9143370 

3445 

4356 

5191235124445 

619123445 

7445 



 الفصل األول                                                 المبحث الثاني
 

 
36 

 الرخصة ولرد بالعام اخلاص لرد تعرض فقد ذلك منع ومن..:وقال القنوجي

الرأي بمجرد السنة ولرد بالعزيمة

َرةَ  َأبمو َقاَل  ، .ب َري  وا الَ :   الن بِيِّ  َعنِ  ،  هم َتاَعَها َفَمنِ  َوالَغنََم، اإِلبَِل  تمرَصُّ دم  اب  ِ  َفإِن هم  َبع   بَِخري 

دَ  الن َظَري نِ  َتلَِبَها َأن   َبع  َسَك، َشاءَ  إِن  : حَي  َها َشاءَ  َوإِن   َأم  .ََت ر   َوَصاعَ  َرد 
2
 

 فله علم ثم ترصيتها، يعلم مل األنعام، هبيمة من مرصاة اشرتى من :قال ابن قدامة

 مالك ذهب وإليه وأنس هريرة وأيب عمر وابن مسعود ابن عن ذلك روي؛ واإلمساك الرد يف اخليار

.العلم أهل وعامة يوسف، وأبو وإسحاق والشافعي ليىل أيب وابن
3
 

 بعد) أيام ثالثة( للمشرتي اخليار واستحسن): مذهب اإلباضية؛ قال اطفيش وهو 

...احلديث يف َتر من صاعا ويرد يرده أو البيع يقبل أن بني والتحفيل الترصية عىل( اطالعه
4
 

فقاال: ال خيار للمشرتي وتلميذه حممد بن احلسن الشيباين  وخالف أبو حنيفة 

يف هذه احلالة. 
5
 

 فظن بطنها، فانتفخعلف البهيمة  لوواستدل أبو حنيفة و صاحبه بأدلة منها القياس عىل ما 

، فال خيار له يف هذه احلال ، فكذلك يف املرصاة.حامل أهنا املشرتي
6
 

.أوىل  اهلل رسول قول واتباع النص، خيالف القياس هذا ن  إ:قال ابن قدامة 
7
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أن لالحتجاج باألحاديث الضعيفة أثرا جليا يف الفقه اإلسالمي، واالستدالل  ملقررمن ا 

بالضعيف ينتج قوال ضعيفا أو شاذا؛ ولكن وجب التنبيه إىل أنه يف الغالب األعم يكون احتجاج 

العلامء بالضعيف ومثله الشاذ نظرا خلفاء حاهلام عىل املجتهد؛ أو أحيانا لوجود النزاع بني العلامء يف 

 تصحيح والتضعيف.ال

وسأذكر نامذج فقهية يتبني منها شذوذ األقوال وضعفها لكوهنا استندت إىل أحاديث 

 ضعيفة:

 :الغسل من تغسيل امليت استحباب .أ

ل ميتا هل  الغسل أو ال؟  يستحب لهاختلف العلامء عليهم الرمحة والرضوان يف حكم من غس 

احلنفية ذهبف
1
ملالك قول وهو ،

2
عندهم الصحيح يف والشافعية ،

3
واحلنابلة ،

4
 يستحب أنه إىل 

 .يغتسل أن امليت لغاسل

 ألن امليت غاسل عىل غسل ال أنهبينام ذهب مجهور فقهاء املالكية ، وهو قول ملالك : إىل أنه ال 

بحدث ليس امليت تغسيل
5
وهو مذهب اإلباضية.؛ 

6
 

 َمن   قال:  النبي عن هريرة، أيب بحديث –الذين قالو باستحباب الغسل  –واستدل األولون 

َل  ، امل َيَِّت  َغس  َتِسل  َيغ  أ   مَحََلهم  َوَمن   َفل  َيَتَوض  .َفل 
7
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وهذا احلديث قد اختلف يف تصحيحه اختالفا شديدا فقال البيهقي: والصحيح أنه موقوف.  

وقال البخاري األشبه موقوف. وقال عيل بن املديني وأمحد بن حنبل: ال يصح يف الباب يشء وهكذا 

 حكاه احلاكم يف تارخيه: ليس فيمن غسل ميتا فليغتسل حديث صحيح. وقال قال الذهبي فيام

الذهيل: ال أعلم فيه حديثا ثابتا ولو ثبت للزمنا استعامله. وقال ابن املنذر ليس يف الباب حديث 

يثبت. قال ابن أيب حاتم يف العلل عن أبيه: ال يرفعه الثقات إنام هو موقوف. وقال الرافعي: مل 

ء احلديث يف هذا الباب شيئا مرفوعا.يصحح علام
1  

 الوضوء وال امليت غسل من االغتسال يوجب الفقهاء من أحداً  أعلم ال: قال اخلطايب 

 غاسل إن فيه املعنى يكون أن حيتمل وقد االستحباب، عىل ذلك يف األمر يكون أن ويشبه محله، من

 أصابه فإذا نجاسة امليت بدن عىل كان وربام الغسول رشاش من نضح يصيبه أن يأمن يكاد ال امليت

 أصابه الذي املوضع عىل أتى قد املاء ليكون البدن مجيع غسل عليه كان مكانه يعلم ال وهو نضحه

 واهلل امليت عىل الصالة له ليتهيأ وضوء عىل ليكن أي فليتوضأ قوله معنى قيل وقد. بدنه من النجس

.مقال احلديث إسناد ويف. أعلم
2
 

َل  َمن  : قال أنه - السالم عليه - النبي عن روي : قال ابن عبد الرب   امل َيَِّت  َغس 

، َتِسل  َيغ  أ   مَحََلهم  َوَمن   َفل  َيَتَوض   أيب عن التوأمة، موىل صالح عن ذئب، أيب ابن يرويه حديث وهو ،َفل 

 عندهم العمل أن وإعالماً  أيضًا، الوجه هذا غري من جاء وقد - السالم عليه - النبي عن هريرة

... امليت غسلِ  ِمن الغسل يف قوله واختلف ميتًا، محل من عىل وضوء ال أنه قوله خيتلف ومل. بخالفه

 تفوته لئال وضوء؛ عىل فليكن ميتاً  محل من أن - أعلم واهلل - هريرة أيب عن املذكور احلديث ومعنى

. أعلم واهلل. تأويله فهذا. الوضوء يوجب َحَدث   محله أن ال وشيعه، محله وقد عليه، الصالة
3
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إذا تقّرر هذا ، ظهر أن القول باستحباب الغسل عىل من غّسل ميتا قول  ضعيف الستناده إىل 

 حديث ضعيف.

 وجوب الوضوء من الضحك يف الصالة .ب 

مجهور العلامء أنه ال ينقض وبه  فمذهب اختلف العلامء يف الضحك يف الصالة إن كان بقهقهة 

.قال ابن مسعود وجابر وأبو موسى األشعري وهو قول مجهور التابعني فمن بعدهم
1
 

 املسيب بن سعيد قوهلم إىل ينتهي الذين فقهائنا من أدركت قال الزناد أيب عن البيهقى وروى

 بن اهلل وعبيد ثابت بن دزي بن وخارجة الرمحن عبد بن بكر وأبا حممد بن والقاسم الزبري بن وعروة

 وال ينقضها الصالة يف الضحك يقولون سواهم جلة ومشيخة يسار بن وسليامن عتبة بن اهلل عبد

 عن اصحابنا وحكاه والزهرى والشعبي عطاء عن نحوه وروينا البيهقى قال الوضوء، ينقض

وداود ثور وأيب واسحاق وأمحد ومالك مكحول
2

؛ وهو املعتمد عنداإلباضية.
3
 

الوضوء تبطل فإهنا الصالة يف كانت إذا القهقهة إن احلنفية وقال
4

؛  واستدل األحناف باحاديث 

 وآثار ضعيفة ال ترتقى لدرجة االحتجاج هبا، منها:

 رجل أقبل إذ  اهلل رسول خلف نصيل نحن بينا: قال أبيه، عن أسامة، بن املليح أيب عن -

 وإعادة كاماًل، الوضوء بإعادة  اهلل رسول فأمرنا منه، فضحكنا حفرة، يف فوقع البرص، رضير

أوهلا. من الصالة
5
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 بن واحلسن دينار بن احلسن: وهو بصدد دراسة إسناد احلديثقال الدارقطني 

 عن  البرصي احلسن احلديث هذا روى وإنام اإلسنادين هذين يف أخطأ قد وكالمها ضعيفان عامرة

 النبي عن مرسال يرويه ما كثريا احلسن وكان مرسال العالية أيب عن املنقري سليامن بن حفص

..
1

 بأسانيد رويت ضعيفة أخبار عىل وهلم قوية، أقيسة عىل لنا املسألة وبناء:  وقال البيهقي

.واهية
2
 

 فكلها رووه مما ذلك وغري عمران وعن ورفقته العالية أيب عن نقلوه ما وأما : قال النووي 

 وغريه البيهقى بني وقد حديث املسألة هذه يف يصح ومل قالوا. احلديث أهل باتفاق واهية ضعيفة

.ضعفها عيل االتفاق مع بتفصيله اإلطالة إىل حاجة فال شافيا بيانا ضعفها وجوه
3
 

 العالية، أيب ملرسل الصالة يف الضحك من الوضوء فأوجب حنيفة أبو شذ: قال ابن رشد 

 هذا اجلمهور ورد؛ «والصالة الوضوء بإعادة  النبي فأمرهم الصالة يف ضحكوا قوما أن» وهو

 وال الصالة يف الطهارة ينقض ما يشء يكون أن وهو لألصول، وملخالفته مرسال لكونه احلديث

.صحيح مرسل وهو الصالة، غري يف ينقضها
4
 

 األصول، ملخالفتها الصحيحة األخبار دُّ رم يَ  املسألة هذه يف ..املخالف: قال ابن قدامة 

.املعرفة أهل عند الضعيف اخلرب هبذا هاهنا خيالفها فكيف
5
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نام هلذا الذكر فوائد ودواعي أمرا اعتباطيا، وإ ليس ضعيفة يف الكتبذكراألقوال الفقهية ال

 ، وسأذكر أمهها فيام ييل:تدعو اليه

 أوال: لالحرتاز عن األخذ به

يذكر العلامء يف كتبهم األقوال شديدة الضعف والشاذة املخالفة ألصول الرشيعة، للتنبيه 

 يف إشكال فال للقطعي؛ املخالف فأما: عليها ولعدم االغرتار هبا فيعمل هبا، قال الشاطبي 

. لالعتداد ال فيه، ما وعىل عليه للتنبيه ذكروه ربام العلامء ولكن اطراحه،
1
 

 :قال الشنقيطي 

 و  
  س  ي  ل   ف  ع  ض   ام   ر  ك  ذ 

 ف  و   ن  ع   اك  ذ   ذ  إ   **  ل  م  ع  ل  ل 
 ل  ظ  ح  ان   د  ق   م  ه  اق 

 ممنوع بالضعيف العمل ألن هبا للعمل ليس الفقه كتب يف الضعيفة األقوال ذكر أن يعني

..القايض إال وغريهم املذهب أهل باتفاق
2

 غري كتاب يف يوجد ما بكل للعلامء سيام االغرتار يسوغ وال: وقال حسني  املكي 

 .هبا املعتد املشهورة الكتب يف واملعتمد والصواب الصحيح هو ما إىل ملتفت

 من كل ليأخذه ال عنه لالحرتاز نقله إنام الصحيح غري أو الضعيف، القول نقل الذي ولعل

.اجلهال به يغرت لئال ذكره، ترك الالئق كان ذلك قصده يكن مل وإن؛ سمعه
3
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 ثانيا: حرص األقوال الواردة يف املوضوع املراد بحثه

من األسباب التي تدعو إىل تدوين األقوال الضعيفة والشاذة  يف الكتب، حرص كل األقوال 

عىل ضوء املنهج السليم يف  –الواردة يف موضوع البحث؛ وهذا من األمانة العلمية، إذ ال ينبغي 

نت ضعيفة؛ فلربام يكون للقول املهمل جهة قوة مل يتنبه هلا أن هتمل األقوال ولو كا –البحث العلمي 

 العامل الذي أغفل ذكر هذا القول.

 يف األقوال تستوعب أن: اخلالف حكاية يف يكون ما أحسن فهذا ..: قال ابن تيمية 

 النزاع يطول لئال وثمرته؛ اخلالف فائدة وتذكر الباطل ويبطل منها الصحيح عىل ينبه وأن املقام ذلك

 أقوال يستوعب ومل مسألة يف خالفا حكى من فأما األهم عن به فيشتغل حتته فائدة ال فيام واخلالف

 عىل ينبه وال ويطلقه اخلالف حيكي أو تركه الذي يف الصواب يكون قد إذ ناقص؛ فهو فيها الناس

 جاهال أو الكذب تعمد فقد عامدا الصحيح غري ح  ح  ص   فإن أيضا ناقص فهو األقوال من الصحيح

 حاصلها ويرجع لفظا متعددة أقواال حكى أو حتته فائدة ال فيام اخلالف نصب من كذلك أخطأ فقد

 املوفق واهلل زور ثويب كالبس فهو بصحيح ليس بام ر  كث  وت   الزمان ضيع فقد معنى قولني أو قول إىل

.للصواب
1
 

 ثالثا: معرفة مناهج العلامء يف االجتهاد واالستنباط

علم رضورة أن مناهج العلامء والفقهاء يف االجتهاد و مسالك االستنباط ختتلف من مما ي  

يع األقوال صحيحها وضعيفها يتمكن من خالل ذلك من هد إىل آخر، فالباحث عندما يذكر مججمت

معرفة طريقة املجتهد وآلياته يف استنباط األحكام، مما يكون له أثر كبري يف فهم عقلية هؤالء األفذاذ 

 مسائل أخرى. يف
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 ذكرتم ما عىل القولني أحد -الشافعي   – مذهبه كان إذا قيل فإن:  قال الشريازي 

 ؟القولني ذكر يف الفائدة فام

 الفاسد من الصحيح بني والتمييز واستخراجها العلل طرق أصحابه ليعلم ذلك ذكر إنام قلنا

...صحيح وغرض كبرية فائدة وهذه األقاويل من
1
 

،  النظر اتساعان: أمر املشهور بغري احلكم امتناع مع األقوال ذكر فائدة: وقال البناين 

...األقوال مدارك ومعرفة
2
 

 وقال الشنقيطي

 و  
  س  ي  ل   ف  ع  ض   ام   ر  ك  ذ 

 ف  و   ن  ع   اك  ذ   ذ  إ   **  ل  م  ع  ل  ل 
 ل  ظ  ح  ان   د  ق   م  ه  اق 

  لب  
 اع   ه  ل   ن  م   ك  ر  د  امل   ظ  ف  ي   و    *** اــن  الس   ج  ار  د  مل    يــق  لرت   ل 

 اــن  ت 

 أي السني بفتح السنا ملدارج للرتقي يكون الفقه كتب يف الضعيفة األقوال ذكر أن يعني

 رجع التي باألقوال قال ولذا جمتهد إليه صار قد القول هذا أن يعلم حيث االجتهاد رتبة من القرب

 بحفظه اعتناء له من الدليل أي امليم بفتح املدرك وليحفظ بعدهم وممن أصحابه من كثري مالك عنها

...املتبرص وهو
3
 

 خذ به عند االقتضاءرابعا: لأل

خذ بالقول الضعيف؛ فيجوز حينئذ  معناها املجتهد والعامل إىل األقد تلجئ الرضورة وما يف

 ويسوغ له العمل به إذا توافرت الضوابط والرشوط التي يأيت ذكرها.
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 النظر اتساع أن أمر املشهور بغري احلكم امتناع مع األقوال ذكر فائدة: قال البناين 

...رضورته حتقق إذا نفسه يف بالضعيف وليعمل، األقوال مدارك ومعرفة
1
 

 ضعيفا ولو بقول الفتوى تعينت املصلحة أو الرضورة حتقق عند: وقال الثعالبي 

...الفقهية الكتب يف الضعيفة األقوال تذكر الرضورة وألجل
2
 

 وقال الشنقيطي

 ل  ي   ه  ن  و  ك  و  
 ي  ل  إ   ىج 

  د  ت  ش  ي   ل    ان  ك   ن  إ   ** رالّض    ه 
 رو  ال   يه  ف 

ر **  اــق  ق  ت    د  ق  و   و  ز  ع  ال   ت  ب  ث  و            اــق  ل  ع  ت    ـه  ب   الّض    ن  م  ا ض 

 برشط به العمل إىل الرضورة ئلجت   قد ولكونه ذكر ملا الفقه كتب يف يذكر الضعيف أن يعني

 يثبت أن وبرشط ،به العمل جيوز فال وإال ،الضعف أي اخلور شديد غري الضعيف ذلك يكون أن

 فال وإال ،الورع أو العلم أو الدين يف لضعفه به يقتدي ال ممن يكون أن من خوف قائله إىل عزوه

 املشهور بغري يفتي أن للمفتي جيوز فال ،نفسه يف الرضورة تلك يتحقق أن وبرشط به العمل جيوز

 سدوا ولذلك ،نفسه من يتحققها كام غريه إىل بالنسبة الرضورة يتحقق ال املسناوى قال كام ألنه

 يعمل ال أنه ألجل ال حمققة الرضورة تكون ال أن خوف املشهور بغري الفتوى متنع :فقالوا الذريعة

...بالضعيف
3
 

 خامسا: مراعاة للخالف

 يكون الفقه كتب يف الضعيفة األقوال ذكر، فومراعاة اخلالف من أصول مذهب مالك  

 .اخلالف ملراعاة

 واختلفوا هل يراعى كل خالف، أم ال؟

                                                           

17223 

22434 

32276 



 المبحث األول                                                 الفصل الثاني
 

 
96 

 قال الشنقيطي

  و  
 س   ام   ل  ك  ل   ةاــاع  ر  امل    و  أ   **  ر  ه  ت  ش  امل    ف  ال  ال    ة  اــاع  ر  مل 

 ر  ط 

 كل ملراعاة  أو املشهور اخلالفملراعا ة  يكون الفقه كتب يف الضعيفة األقوال ذكر أن يعني

 :بقوله التكميل يف ذكرمها اللذين القولني عىل بناء غريه أو كان ضعيًفا أي األقوال من سطر ما

 د  ه  ع   ور  ه  ش  م   و  ه   ىاع  ر  امل    و  أ   **  د  ج  و   د  ق   ف  ل  خ   ل  ك   ىاع  ر  ي   ل  ه  و  

ذكرت فيام سبق أسباب وجود القول الضعيف يف الفقه اإلسالمي مع ذكر نامذج تطبقية لكل 

تطرق إىل بيان كيفية معرفة القول الضعيف؛ وطرق معرفة القول أويف هذا املطلب س سبب؛

ألفاظ وعالمات ؛ الثاين: التنصيص عىل ضعف القولالضعيف يف جمملها ترجع إىل طريقني: األول: 

مجل هنا:أفيام يأيت توضيح ومزيد بيان ملا و تدل عىل ضعف القول،

يف هذا التنصيص أن يصدر ممن هو أهل لذلك، فليس كل واحد يصلح أن يضعف ويشرتط

، وهذه الطريق من أوضح الطرق وأبينها؛ واألمثلة  فيها كثرية مر معنا بعض منها، القول أو يصححه

 وسنذكر طرفا منها فيام يأيت:

 أن  حنيفة أيب عن الكرخي عن القضاء ابن حكى: بطال ابن وقال: قال العيني  1

 ضعيف قول هذا: قلت.قوله خالف عىل بأرسهم والفقهاء: قال نفال، تقع الوقت أول يف الصالة

 حنيفة أيب عن منقوال وليس ذكرنا كام األصحاب بعض عن نقل
2
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 املرابحة من كل جيوز وقيل أعطى، ما عىل زيادة يأخذ أن واملرابحة: وقال ابن عابدين  2

.منعهام واملذهب ضعيف قول وهو: البحر يف قال. احلاوي يف جزم وبه القبض قبل والتولية
1

 أقل فأما :  -وهو يف معرض ذكر أقل الطهر واحليض  وقال ابن أيب زيد القريواين  .3

 :أقوال أربعة عىل فيه فاختلف الطهر

 احليض، كثر الطهر قل فكلام أيام، مخسة أقله أن مالك عن وروايته املاجشون ابن قول أحدها

 دهرها نصف من أكثر حتيض قد املرأة أن يقتيض ألنه ضعيف قول وهو. الطهر كثر احليض قل وكلام

.األثر يرده وذلك
2
 

 سجود؟ وال ال أو سنة، ترك بتعمد وهل)عند رشحه قول خليل:  -وقال املواق  .4

أعاد؛  عامدا الوضوء أو الصالة سنن من سنة ترك من: مالك أصحاب بعض قال .. :  - (خالف

 مل كذلك ذلك كان ولو النظر، من حظ له وال سلف لقائله وليس ضعيف قول الفقهاء عند وهذا

 غريه من الواجب الفرض يعرف

 قول النهاية وىف:  -وهو يف معرض التفصيل يف اجلمع بني الصالتني - وقال الغزايل  .5

 وقت يف والعشاء باملغرب خيتص املطر بعذر اجلمع نأ التقريب صاحب حكاية عن ضعيف

املغرب
4
 

 احلادية) : -وهو يف معرض رسح ما يندب وما يكره يف املساجدوقال النووي .6

 واالجارة والرشاء البيع وكذا الضالة ونشد فيه الصوت ورفع املسجد يف اخلصومة تكره( عرشة

والرشاء البيع يكره ال أنه ضعيف قول وللشافعي املشهور الصحيح هو هذا العقود من ونحوها
5
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 يقسم أن قبل صاحبه أدركه ثم العدو، أحرزه ما: يقول أمحد، سمعت قال أبو داود  .7

 أو هيب أو يبيع حتى له هو الرجل يشء أن قوم وزعم: أمحد قال له، يشء فال قسم فإن به، أحق فهو

 وأما وغريه، عمر هذا، بغري قال قال، من كل هذا، مثل املغازي سنة ليس متعد، قول وهو يتصدق،

جماهد عن ضعيف قول فهو بالقيمة، به أحق هو: قال من
1
 

 قول بنية وللشافعي إال ينعقد النسك: ال نية اإلحرام؛ وهو باب : وقال ابن مفلح  .8

.بالتلبية ينعقد :ضعيف
2
 

 ما نقول وإنام: قاال رمضان،: يقال أن يكرهان وجماهد عطاء كان: النحاس  وقال ابن .9

: قال. اهلل أسامء من اسم رمضان لعل ندرى ال ألنا ،[ 185: البقرة] َرَمَضاَن َشْهُر: تعاىل اهلل قال

 صام من: فقال شهر، بغري ، رمضان: قال السالم، عليه النبى، وجدنا ألنا ضعيف، قول وهذا

.ذلك ىف كثرية واألحاديث رمضان، تقدموا وال ، رمضان
3
 

 بالذهب، - ختتم عن أو - خواتيم عن هناناوقال ابن دقيق العيد عند رشح حديث  .11

 بالذهب؛ وهو التختم حتريم عىل دليل وفيه :  - القيس وعن املياثر وعن بالفضة الرشب وعن

 واجلمهور والنساء الرجال يف عام الفضة؛ وهو أواين يف الرشب حتريم عىل ودليل الرجال إىل راجع

 عليه الوعيد لورود به اعتداد وال فقط مكروه أنه: ضعيف قول الشافعي مذهب ويف ذلك، عىل

.بالنار
5
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فقط وإنام تتعداها إىل  (ضعيف)ليست عالمات التضعيف حمصورة يف تنصيص األئمة بامدة 

للتدليل عىل ضعف القول املذكور معها؛ وفيام ييل أشهر مصطلحات اتفق الفقهاء عىل استعامهلا 

 وأبرز تلك املصطلحات:

 حكاية القول بـ )قيـل( ونحوها .أ 

تعد هذه الصيغة من أشهر الصيغ التي تستعمل يف متريض القول والداللة عىل ضعفه، وهذه 

 نامذج من  أقوال الفقهاء يف استعامهلا:

 باألصح مقرونا كان إن قالوا أو قيل فطبل صدرته ما فكل: قال احللبي احلنفي  .1

.كذلك ليس ما إىل بالنسبة مرجوح فإنه ونحوه
1
 

 شاهده مع خطأ املشجوج وحيلف: »يف باب اليمني مع الشاهدوقال ابن عبد الرب  .2

 العمد جراح يف شاهده مع حيلف إنه قيل وقد عبده جرح يف العبد سيد وكذلك جرحه دية ويستحق

.ضعيف.. قول وهو ويقتص
2
 

إِنْ  ولاْلب ق   ةاِئحج عوضتو: وقال العدوي .3 الثلث ال يوضع إال قدر وقيل، ْت ل  ق   و 

 .مطلقا توضع أهنا وهو األول واملعتمد ضعيف
3
 

 األصح أو والصحيح ضعيف وجه فهو كذا وقيل أقول وحيث: »وقال النووي  .4

.«خالفه
4
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وإن كان يستعمل يف تضعيف القول ومتريضه، إال أنه وهنا وجب التنبيه إىل أن هذا املصطلح 

 وجد من العلامء من يستعمله عىل الراجح أو املشهور، وهذه أمثلة عىل ذلك:

 أو خلفه من الصفوف جياوز أن قبل تذكر فإن الصحراء يف كان إذا وأما: قال الكاساين 

 وهو يعود، ال سجوده موضع جاوز إذا: وقيلعليه..  ما قضاء إىل عاد اليسار أو اليمني قبل من

.األصح
1
 

 استعمل صيغة التمريض للقول مع أنه صححه. فالكاساين 

 هذا القول ال وجه له .ب 

هذا القول ال لة عليه، قوهلم يف القول لها الفقهاء لتضعيف القول والدالمن الصيغ التي استعم

 وفيام ييل أمثلة عىل ذلك:وجه له

 اهلل رسول عهد عىل واحدة جتعل الثالث إنام كانت أتعلم عباس: البن قال الصهباء عن أيب .1

.نعم عباس ابن قال عمر إمارة وثالثاً  بكر وأيب 
2
 

 فقال عباس ابن عن هذا من روي ما تأويل يف الناس معلقا عليه: اختلف قال اخلطايب  

  النبي زمان يف يكون إنام النسخ ألن له وجه ال وهذانسخ؛  ثم األول الصدر يف هذا كان قد بعضهم

 أحكام استقرت وقد للنسخ، معنى فال عنه اهلل ريض عمر زمان يف فأما منقطع غري والوحي 

 وسلم عليه اهلل صىل النبي عن يبلغهم مل فيام والرأي االجتهاد زمان هو وإنام الوحي وانقطع الرشيعة

.وتوقيف.. نص
3
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قال ابن القصار: وأيًضا فإن :  -وهو يذكر أحكام زكاة الفطر  – وقال ابن بطال  .2

..، وذلك أن قيمة التمر والشعري ختتلفال وجه لهاعتبار القيمة 
1
 

 قول أما.. : سعيد بن ربه لعبد عند رشح احلديث الثالثوقال ابن عبد الرب  .3

.األثر وال الصحيح النظر جهة من له وجه ال ضعيف فقول مخسا الفيء يف إن الشافعي
2
 

 ذراع مائة تبلغ املدور يف وثالثني ستة فإن: -يف باب أحكام املياه - وقال الرشنباليل  .4

 بعرش التقدير عىل له وجه ال والثالثني الستة عىل يزيد قدر فإلزام كرس بزيادة املربع عرش يف كالعرش

.احلساب مجيع عند عرش يف
3
 

 يصح، ال قول: يف الشافعي وعند( صحيح ورشاؤه األعمى وبيع): وقال زاده شيخي .5

.به يطعم ما برشاء وكيال جيد مل لو جوعا يموت أن يلزم إذ له وجه ال لكن
4
 

 وهو نجاسة ثوبه يف يرى الذي متادي يف املاجشون ابن قول أما .. : وقال ابن عبد الرب .6

.رده يف القول عن ظاهره يغني له وجه ال فقول ذلك مع اإلعادة عليه رأى ثم الصالة يف
5
 

 يف سنة هو وإنام األعيان، عىل بسنة ليس األذان أن ..والصواب:  رشدقال ابن و .7

 وجه ال ضعيف قول وهو سنة، إنه: الظاهر أهل قال وقد. املرص مجلة يف وفرض اجلامعات، مساجد

.له
6
 

 يف للسهو يسجد ال أنه القديم يف قوالً  حكى من أصحابنا ..ومن: وقال الشريازي  .8

.اجلربان يف كالفرض فكان النقصان يف كالفرض النفل ألن له وجه ال وهذا النفل
7
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: هلا قال لو أما. يشء عىل الطالق يعلق مل إذا الطالق وقوع حمل: تنبيه: وقال الرشبيني  .9

 نقله كام الكايف يف اخلوارزمي به رصح الطالق يقع مل أبرأتك احلال يف فقالت طالق، فأنت أبرأتني إن

 وهي عليها املعلق الصفة ألن ؛له وجه ال إذ الطالق، بوقوع السبكي أفتى وإن واعتمده، عنه البلقيني

.الطالق يقع فال توجد مل اإلبراء
1
 

 تقارنه، أو ذلك نية تتقدم أن يشرتط: عقيل ابن مفردات ويف: قال ابن مفلح  .11

 وبعده املتأخرين بعض فهمه كام ابتداء به امليت ينوي أن الثواب ونقل لإلهداء يشرتط أنه أرادوا فإن

.نظر.. وال أثر يف له وجه ال واألصحاب اإلمام كالم لعموم خمالفته مع فهو
2
 

 أن مع سيأيت، كام بجيد العوض، ليس من إن األرش: وقولهوقال الزركيش .11

.الصحيح.. وهو مقابله، من جزء عن عوض املعيب يف األرش ألن ،له وجه ال القول هذا
3
 

 أو مرغوب عنه قول مهجور .ج 

 أو مهجورهذا قول من الصيغ املستعملة واملشهورة يف تضعيف القول وتزييفه، قول الفقهاء 

  ؛ وفيام ييل أمثلة توضح ذلك:عنه مرغوب

 اهلل رسول خرب بظاهر: طائفة فقالت اجلنب، نوم ىف العلامء واختلف:قال ابن بطال .1

 وأبو والليث، مالك،: قال وبه ...عيل عن هذا روى ينام، وكذلك للصالة، وضوءه توضأ أنه ، 

 الظاهر أهل وشذ. به ويأمرون الوضوء، يستحبون كلهم وإسحاق، وأمحد، والشافعى، حنيفة،

.له معنى فال أحد، عليه يتابعهم مل مهجور قول وهذا فرًضا، الوضوء عليه فأوجبوا
4
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مثلني،  الظل يصري حني من العرص وقت أول حنيفة أبو ..وقال: وقال ابن عبد الرب  .2

.مهجور وغريهم أصحابه من الفقهاء عند قول وهو اجلمهور وخالف اآلثار خالف وهذا
1
 

 قليله تناول حيرم فإنه اشتد إذا العنب عصري حتريمه عىل واملجمع..: وقال ابن حجر .3

 قول وهو للكراهة عنها النهي أن الكالم أهل جمان من قوم عن قتيبة بن وحكى باالتفاق وكثريه

.قائله إىل يلتفت ال مهجور
2
 

 احللف بعد البينة يسمعون ال كانوا السلف من القضاة وبعض: وقال الزيلعي  .4

 صدق جانب يرتجح كام ذلك بعد املدعي بينة تقبل فال باليمني صدقه جانب يرتجح ويقولون

 بيشء وليس به مأخوذ غري مهجور القول وهذا معها املنكر يمني يعترب ال حتى بالبينة املدعي

.أصال
3
 

 بالرجل واملرأة باملرأة يقتل الرجل أن عىل املسلمون وأمجع: وقال ابن أيب زيد القريواين  .5

 أن إال إسالم، أو حرية بعدم القاتل مرتبة عن ناقصا املقتول يكون أال وهو ذكرناه، الذي الرشط عىل

 قول وهو البتي، عثامن وهو الدية، بنصف له قيض باملرأة تلق   إذا الرجل إن قال من العلم أهل من

.األصول ترده عنه مرغوب
4
 

 دون فيام فليس ؛  تبيعاً  البقر من ثالثني من أخذ أنه:حديث معاذويف : وقال اجلويني  .6

 وهذا الثالثني، إىل شاة منها مخس   كل يف أن إىل السلف بعض وذهب.العلامء عامة عند زكاة   الثالثني

.ذكرناه ما ومذهبنا عليه، تعويل وال به، عمل ال مهجور مذهب
5
 

...عنه مرغوب فقوله جيفة،امليت : قال من قول وأما: قال ابن حزم  .7
6
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 فيه شذوذ، وهو شذوذ، ونحوها .د 

وهذه أمثلة  ،القول تضعيف يف واملشهورة املستعملة الصيغ منتعترب هذه الصيغة أيضا من 

 عىل ذلك:

 بن سعيد عنه رواه شاة القنفذ يف عطاء وعن:  -يف جزاء الصيد  - قال العيني  .1

.القيمة يف وال املعنى، يف وال الصورة يف ال الشاة يشبه ال القنفذ ألن شذوذ؛ وهو منصور،
1
 

ل ْيهِ  - قوله: وقال ابن رشد  .2 م   ع  ال   ه  د  ي   ْل ِس غْ ي  لْ ف   هِ مِ وْ ن   نْ مِ  مْ ك  د  ح  أ   قظ  يْ ت  اْس  اإذ  : »،- الس 

 شعبان ابن كتاب ويف. بني وهذا نجاستها، يف للشك اليد بغسل فأمر «.. هِ وئِ ض  و   يِف  اه  ل  ِخ دْ ي   نْ أ   ل  بْ ق  

.شذوذ وهو واألبدان، الثياب من فيه شك ما ينضح أنه
2
 

 وهو وشاربه، أظفاره املحرم يقص: حزم بن حممد أبو وقال : قال ابن رشد احلفيدو .3

 شذوذ

 اخلال   وّرثا أهنام العزيز عبد بن وعمر املسيب ابن عن شذوذ   عىل وروي :وقال اجلويني  .4

.البنت مع
4
 

 إال -إعادة الصالة لرتك اإلقامة أي  – ذلك يف خالف أحدا أعلم وال :وقال ابن قدامة  .5

 الوقت مىض فإن الوقت، يف دام ما يعيد: مرة قال واألوزاعي ، يعيد اإلقامة نيس ومن: قال عطاء،

 فلم األذانني، أحد اإلقامة وألن ذكرنا، ملا اجلمهور؛ قول والصحيح شذوذ، وهذا. عليه إعادة فال

.كاآلخر برتكها، الصالة تفسد
5
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 ال شذوذ وهو زكاة ديناًرا أربعني دون فيام ليس: قال أنه احلسن عن :وقال ابن بطال  .6

.إليه يلتفت
1
 

  -اجلدة أي  – أهنا ضعف فيها وجوه من عباس ابن عن روي وقد :وقال ابن رجب  .7

.شذوذ وهذا أخرى، والسدس تارة، الثلث فرتث األم، مرياث ترث األم فقد عند األم بمنزلة
2
 

 قوله معنى يقول كان أنه األنباري ابن عن بلغه أنه اخلطايب حكى  :قال العراقي  .8

؛  «املاء سقي الصدقة أفضل إن» روي ملا اهلل يشفه املريض عن باملاء تصدقوا أي «باملاء فأبردوها»

.األحاديث.. بقية ولرصيح احلديث هذا لظاهر وخمالفة شذوذ وهو
3
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اختلف العلامء يف العمل بالقول الضعيف؛ والذي عليه أكثر العلامء وهو مذهب األئمة 

وذهب فريق من العلامء إىل جواز العمل بالقول  األربعة عدم جواز العمل بالقول الضعيف، 

 وفيام ييل تفصيل ذلك:الضعيف وفق ضوابط ورشوط حمّددة؛ 

 من وعلم نقل ما عليه فيدل واجب الراجح بالدليل العمل أن وأما » :ي آلمدقال ا

 وذلك الظنني، من الراجح تقديم وجوب عىل املختلفة الوقائع يف والسلف الصحابة إمجاع

 من املاء إنام: »قوله يف هريرة أيب خرب عىل  «اخلتانني التقاء» يف عنها اهلل ريض عائشة خرب كتقديمهم

 كانوا أهنم ريب يشوبه ال علام علم اجتهاداهتم وقائع يف ونظر أحواهلم عن فتش ومن ..«املاء

 الدليلني أحد كان إذا وألنه » :إىل أن قال « أضعفهام دون الظنني من بالراجح العمل يوجبون

.« بالراجح العمل بعقوهلم يوجبون فالعقالء راجحا،
1
  

 العمل ووجوب الرتجيح صحة إىل اجلمهور وذهب»: وقال البخاري عبد العزيز 

.«..والسلف الصحابة بإمجاع ذلك يف متمسكني بالراجح
2
 

خذ إىل حاجة وال »: -وهو أحد قوليه  - وقال الشاطبي  ُجوح  املم  بالأقول األأ ج   أو رأ مار   اخلأ

..امل عن ب  هم .«ذأ
3
 

                                                           

14932

2466 

3522 



 المبحث الثاني                                              الفصل الثاني  
 

 
106 

 مذهبه يف به املفتى بالصحيح إال احلكم له فليس املقلد القايض أما»: وقال ابن عابدين 

.«الضعيف بالقول قضاؤه ينفذ وال
1
 

؛ ثم لألهزل وميلنا نرى مما***  لألعدل خالفنا جيز ومل : الساملي اإلبايض وقال 

 التي لألدلة العدل إىل األقرب أنه يرى الذي الرأي عن العدول املجتهد عىل حيرمرشحه بقوله: 

 ألن عنده، التي األدلة ملخالفته نظره يف الصواب عن أبعد أنه يرى الذي بالرأي واألخذ عليه؛ عنده

 فهو اجتهاده اليه أداه بام األخذ إىل احلاجة عند يأخذ أن املجتهدين من واحد كل كلف عزوجل اهلل

 2...فرضه عن عدول غريه إىل والعدول حقه، يف فرض

ييل:واستدلوا بام 
 3

 

جاءت الرشيعة يف  ، وقدالرضورة واحلاجة القول الضعيف يعمل به يف  نّ إ الدليل األول:

 .معاجلتهام، وحملهام معلوم يف الرشيعة

إذا كانت املحظورات تباح يف حالة الرضورة واحلاجة، فمن باب أوىل أن يباح  ويناقش:

وإنام األخذ بالقول املرجوح وتقديمه عىل القول الراجح، ألن القول املرجوح ليس حمرمًا باإلمجاع 

جانبه أضعف من جانب الراجح وفيه موافقة ألحد الدليلني باجلملة، بل قد يكون بني فاضل 

ومفضول وليس بني حمرم وحالل، والرضورات تبيح املحرمات املقطوع بتحريمها كامليتة ورشب 

 .ظنية -فرضنا لو –اخلمر للمضطر، فكان بداهة جواز العمل بحكم املرجوح الذي تكون حرمته 

 .الدليل الثاين: العمل باملرجوح وترك الراجح من باب التشهي واتباع اهلوى
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إلمجاع العلامء  اإن التشهي واتباع اهلوى يصدق فيام إذا كان اخلالف غري سائغ وخمالف ويناقش:       

كونه تشهيًا واتباعًا للهوى وقد حذر منه العلامء، أما إذا كان اخلالف يف القول  هفهنا يصدق علي

جوازه، بل إن يف حقيقته اتباع للدين الذي يراعي مصالح الناس  فقد مر بنااملرجوح سائغًا 

 وحوائجهم.

 .استهانة بالدين وانسالخ منه أن يف العمل بالضعيف واملرجوح الدليل الثالث: 

 عند -املعارصة املالية املعامالت يف خاصة– الراجح وترك املرجوح بالقول األخذ :ويناقش 

 الرشيعة فإن الرشيعة، ملقاصد حتقيق هو بل بالدين، استهانة وال انسالخ فيه ليس واحلاجة الرضورة

 ونجدها املصلحة وهي الركيزة هذه منه تنتزع عندما فالراجح الناس، ملصالح جاءت إنام اإلسالمية

 الرشيعة أحكام مجيع و عنه، منسلخاً  وليس للرشع املوافق هو املرجوح بأن متاماً  ندرك املرجوح يف

 واحلاجية الرضورية ترتيبها عىل كلها املصالح حلفظ جاءت إنام والرشيعة مصالح، اإلسالمّية

 بعض الشارع وضع ولذلك بمعاجلته، الرشيعة جاءت فيها والنقص اخللل وقع فإن والتحسينية،

 ومآالهتا املقصود حتقيق إىل نظر دون للنصوص والظاهري اآليل التطبيق ملعاجلة الترشيعية اخلطط

 الظاهري التطبيق من تفوت قد التي املصالح جللب الذرائع وسد االستحسان فرشع املصالح، وهي

.للنصوص
1
 

إال أن طائفة من أهل العلم املعتربين ذهبت إىل أنه جيوز العمل  ومع هذا الذي ذكرته آنفا،

بالقول الضعيف عند االقتضاء، وقد نسب بعض الباحثني هذا القول إىل مجهور العلامء
2

، وهذه 

 بعض نصوص العلامء الدالة عىل هذا:
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ذا إة ىل غريه من األقوال املرجوحإفيه  دُ هم وقد ينزل القول الراجح املجتم »:  رجبقال ابن 

وقرأت بخط القايض مما كتبه من خط أيب حفص أن ابن بطة  ،فتاء بالقول الراجح مفسدهان يف اإلك

كان يفتي أن الرهن أمانة فقيل له إن ناسا يعتمدون عىل ذلك وجيحدون الرهون فأفتى بعد ذلك بأنه 

.«مضمون
1
 

 الذي القول يتبع أن غريه يفتي أو لنفسه العمل أراد من عىلالواجب »: عابدينابن وقال 

إذا »، وقال أيضا: 2«املواضع بعض يف إال باملرجوح اإلفتاء أو العمل له جيوز فال مذهبه، علامء رّجحه

.«اتفق أبو حنيفة وصاحباه عىل جواب مل جيز العدول عنه إال لرضورة
 3

 

وحيكمون به ومل يزل أهل الفتوى والقضاء خيتارون الفتوى بالقول الشاذ »: وقال العلمي  

.«لدليل ظهر هلم يف ترجيحه...
4
 

 وهذه أبرز أدلتهم باختصار:

املوازنة بني املصالح واملفاسد، فإذا كان القول الراجح يؤدي إىل مفسدة فيعدل الدليل األول:  

 ة.القول املرجوح إذا كان فيه مصلح عنه إىل

.«صلحة دينية جازملإذا قصد املفتي األخذ بالقول املرجوح »:  السبكيقال  
5
 

 العقود، تقرير   ملصلحة   ترجيحاً  يسري خلل عن اإلغضاء يقع وقد»: وقال ابن عاشور 

 لب بن سعيد أبو األستاذ كان وقد  الفقه يف املقّررة املفّوتات بعض عليها طرأ إذا الفاسدة كالبيوع
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 وجه عىل الناس عرف فيها جرى التي املعامالت بتقرير يفتي الثامن القرن يف  غرناطة حرضة مفتي

.«العلامء أقوال من ضعيفاً  ولو وجه هلا كان إذا مالك مذهب يف صحيح غري
1
 

 .وجود الرضورة أو احلاجة لألخذ بالقول املرجوح وترك الراجح الدليل الثاين:  

إذا اتفق أبو حنيفة وصاحباه عىل جواب مل جيز العدول عنه إال »: قال ابن عابدين 

.«لرضورة
 2

 

بقول مرجوح يف  عند احلاجةإن املفتي املقلد ملذهب له أن يفتي »: قال ابن بدران

.«مذهبه
3
  

وافق دليال يف اجلملة.قديف عمله بالقول الضعيف  : أن املكلف الثالث الدليل
4

 

ن املقصود بالقول الضعيف عند أرباب املذاهب هو أ: قد سبق ونبه الباحث عىل رأي الباحث

املشهور من املذهب، وقد تكون يف نفسها قوية راجحة؛ وعليه تلك األقوال التي خالفت املعتمد أو 

 هذه الصفة بل قد يكون هو املتعني فال مانع من العمل بالقول الضعيف الذي تنطبق عليه

رأي املانعني من العمل به إنام مبناه عىل وجوب التزام مذهب واحد يف العمل إّن والواجب؛ ثم 

كام أنه قد ُقرر يف األصول جواز االجتهاد اجلزئي؛  واهلل  وهذا القول ليس حمل اتفاق،والفتوى، 

 .أعلم
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ول الضعيف  وخصوصا جانب الفتوى منه والقضاء أمرا ليس باهلني يف ملا  كان العمل بالق

 .بالقول الضعيف مر الفتوى والعمل، وضع  العلامء ضوابط يستقر هبا أاقتحامه والتجرؤ عليه

وهذه الضوابط تتنوع إىل نوعني: منها ما يتعلق بالعامل واملفتي من جهة كونه ناطقا 

  بيان أله  تك  الضواب::، و فيام يأيتبالفتوى، ومنها ما يتعلق بالقول نفسه

خصوصية عظيمة كعلم القضاء فهام أخص من علم الفقه، ألن األخري  إن علم الفتوى ذو

ي الفتوى والقضاء مبنيان عىل إعامل الصور اجلزئية وإدراك مم لأ ع   قد يكتفى فيه بمعرفة الكليات، لكنّ 

القايض أن يكون دقيق  فيها، هلذا وجب عىل املفتي ومثلهما اشتملت عليه من األوصاف الكامنة 

ى هذا النوع بالفقيه املستبرص؛ فيحتاج املفتي ة، ويسمّ د حفظ املسائل الفقهيّ النظر، فال يكفي جمر

والقايض إىل بلوغ الذروة فيها حتى يتمكن من إنزال األحكام الرشعية عىل الوقائع العملية.
1
 

ليس كل شخص يستطيع أن يرتك  نهأ بالغة األمهية هو الفتوى درجةوالسبب يف كون 

بينها حظ من النظرعارفا أقاويل العلامء مميزا  خالفه ما مل يكن ذااملنصوص أو الراجح ويذهب إىل 

من ألوان االجتهاد الفقهي، ن العدول عن القول الراجح إىل املرجوح لون عارفا بعللها ومناطاهتا، أل

 .ى إال ملن له صفة ُُتيز ذلكت  ال يتأ

                                                           

1106 



 المبحث الثاني                                              الفصل الثاني  
 

 
119 

... وال ُتفت إال بالنص إال أن تكون عارفا بوجوه التعليل بصريا بمعرفة »: ياملقرقال

األشباه والنظائر، حاذقا يف بعض أصول الفقه وفروعه، إما مطلقا أو عىل مذهب إمام من القدوة، 

.«وال يغرك أن ترى نفسك أو يراك الناس حتى جيتمع لك ذلك، والناس العلامء...
1
 

.مراعاة األقوال الضعيفة أو غريها شأن املجتهدين من الفقهاء.. »قال الشاطبي
2
 

وجب حينئذ عىل املفتي أن يكون ملام  وعن رسوله فلام كانت الفتوى تبليغ عن اهلل

؛ ثم علم املفتي باألحكام الرشعية يلزم باألحكام الرشعية، حتى يكون عاملا بام يبلغ عن اهلل 

 »الكتاب والسنة واإلمجاع ونحوها، قال اخلطيب البغداديمنه علمه بأصول أدلتها من 

 عىل يشتمل هبا وعلمه,  الرشعية باألحكام عاملا يكون ثم... للفتوى يصلح من رشوط ذكر باب

.«..بفروعها وارتياض بأصوهلا معرفته
3 

ومن يفتي يف هذا الزمان أقل حاله أن يكون مطلعا عىل روايات »: وقال املازري 

وتأويالت األشياخ هلا، وتوجيههم ما اختلف من ظواهر األلفاظ بعضها مع بعض،  املذهب،

.«وتشبيههم مسائل قد يسبق للفهم تباعدها
4
 

لعظم خطر منصب الفتوى إذ هو توقيع عن  وال بد من الورع والصدق زيادة عىل العلم ،

يه من ارتكاب املحظور يف ل؛ وقد نص العلامء أن العامل إذا مل يكن معه الورع خُيشى عرب العاملني

 :مراقي السعود ناظمالفتوى؛ قال  

 ع  ر  و  ال   ينِ الد  و    ِ ك  عِ ك  لِ  ف  ِض ي   ل    ن  *** إِ  ع  ب  ت  ي   ت  ف  م   اه  و  ت   ف  ِف  س  ي  ل  و  
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 :أمور ثالثة فيه ُتتمع مل إذا بفتواه العمل غريه عىل حيرم املفتي أن عنيي:  قال الشارح

 ..الثالث من خصلة فيه عدمت بمن الثقة لعدم والورع والعلم الدين
1
 

.وعدل بعلم يفتي من إال استفتاء جيوز ال :الدين تقي الشيخ قالو
2
 

 مل فيه، والصدق يبلغ، بام العلم يعتمد سبحانه اهلل عن التبليغ كان وملا: قال ابن القيم و

فيه،  صادقا يبلغ بام عاملا فيكون والصدق؛ بالعلم اتصف ملن إال والفتيا بالرواية التبليغ مرتبة تصلح

 مدخله يف والعالنية الرس متشابه وأفعاله، أقواله يف عدال السرية، مريض الطريقة، حسن ذلك مع

وأحواله.. وخمرجه
3
 

أو هوى، فالنظر يف ذلك حيتاج من املفتي إىل  ه  شم وليحذر املفتي كل احلذر أن حيمله عىل ذلك تم 

.ةعاضد تعاىل اهلل من وإ عانة   مساعدة، وُدربة   باهرة، وقرحية   وافرة، وف طنة   عظيمة، ف راسة   ىلإ
4
 

 ريوالتخي بالتشهي تعاىل اهلل   دين يف واإلفتاء العمل جيوز فال وباجلملة،»وقال ابن القيم 

 وحيكم به، ويفتي به، فيعمل حيابيه من وغرض غرضه يوافق الذي القول فيطلب الغرض وموافقة

.«املستعان واهلل  الكبائر، وأكرب الفسوق أفسق من وهذا بضده، ويفتيه عدوه عىل وحيكم به،
5
 

ملا كانت الفتوى متعلقة بحياة املكلف مبارشة، وجب عىل املفتي أن يراعي الظروف املحيطة 

باحلكم قبل تقريره، وهذا هو اجلاري وفق مقاصد الرشيعة الغراء يف جلب املصالح و استقرار 
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إىل  ولو اقتىض االمر ودعت احلاجة خراه، املكلف فيام ينفعه  يف دنياه وأاألحكام، وعود املصلحة عىل

 ويدخل يف ذلك اعتبار املآل يف الفتوى والنظر إىل عواقب األحكام. إعامل القول الضعيف، 

هو مالحظة  العواقب التي تتمخض عن تطبيق األحكام الرشعية أو ومعنى اعتبار املآل 

الترصفات املطلقة عند إرادة إصدار االحكام عليها من ق بل املجتهدين، مع توظيف تلك النتائج 

.قعة أو املتوقعة يف تكوين مناط احلكم وتكييفهالوا
1
  

 أو موافقة األفعال كانت رشعا مقصود معترب األفعال مآالت يف النظر: قال الشاطبي 

 باإلحجام أو باإلقدام املكلفني عن الصادرة األفعال من فعل عىل حيكم ال املجتهد أن وذلك خمالفة،

.أتدر ملفسدة أو تستجلب، فيه ملصلحة مرشوعا الفعل، ذلك إليه يؤول ما إىل نظره بعد إال
2
 

والعتبار املآل شواهد ودالئل من القرآن والسنة وعمل الصحابة، تبني أمهية النظر إىل 

 .العواقب

1 

 ُكلَّ َيْأُخُذ َمِلٌك َوَراَءُهْم َوَكاَن َأِعيَبَها َأْن َفَأَرْدُت اْلَبْحِر ِفي َيْعَمُلوَن ِلَمَساِكنَي َفَكاَنْت السَِّفيَنُة َأمَّا قال تعاىل:

ىل وجه [. فاالعتداء عىل ملك الغري بغري حق من األمور املحظورة ع97]الكهف:  َغْصًبا َسِفيَنٍة

هيوي عىل السفينة باخلرق الذي هو يف ظاهر احلال تعييب  ينا اخلرضالقطع يف الرشع ، لكننا رأ

اخلرض أن هذه املفسدة مل فعله ، بني له  هلا ، وإحلاق باخلسارة ألهلها، وملا أنكر عليه موسى 

  ملا فيها من دفع مفسدة أعظم ، وهي غصب السفينة وذهاهبا مُجلة .اّل ُترتكب إ
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مفسدة أعظم يف املآل يعترب أمرا حممودا، وال شك أن ارتكاب رضر يسري يف احلال لدفع 

والرشيعة جارية عىل مالحظة نتائج الترصفات.
1
 

 لسالمة بعضه بإتالف ماله يف املرء ترصف مقام قائم اخلرض فترصف»: قال ابن عاشور 

 خفي أمر وهذا. الرضرين أخف ارتكاب من ألنه إصالح الواقع ويف إفساد الظاهر فترصفه الباقي،

.«موسى أنكره فلذلك اخلرض، إال عليه يطلع مل
2
 

قم  اإذ باملصالح العمل الفقه من اهذ يف  : »: وقال القرطبي ق  م ا،وج حتم  إصالح وجواز ُههم

.«..بعضه بإفساد املال ُكل  
3
 

2 

حّرم عقد  [؛ فاهلل 532]البقرة:   ..َأَجَلُه اْلِكَتاُب َيْبُلَغ َحتَّى النَِّكاِح ُعْقَدَة َتْعِزُموا َوَلاقال تعاىل:  .1

النكاح يف وقت العدة و إن تأخر الدخول إىل ما بعد انقضائها لكون العقد ذريعة إىل الوطء، 

 والنفوس ال تصرب يف مثل هذه احلال؛ خصوصا مع وجود السبب املبيح مع قوة الداعي اجلبيل.

يف انقضاء عدهتا، فتنتهك بذلك حرمة العدة  ُب ذ  كأ ، وتم كام أن املرأة قد تستعجل باإلجابة

 هذه الذريعة ملا فيها من إهدار املصالح التي أرادها اهلل  بسبب قلة الوازع اإليامين، هلذا سد  اهلل 

 من ترشيع العدة.

اب يًّا : أمن  فعن أنس  رم ، يف   بمالم  أمعأ د  ج  امم  املأمسأ قم يأه   فم ُض  إ لم عأ ، بم م  وأ قم الم  الأ قم  فم

ُسوُل  ُعوهُ : » اهلل  رم الم  دم ُموهُ  وم ر  الم  «ُتزأ لمام  : قم غم  فم رم ا فم عم و   دم لأ نأ  ب دم
  م 

 
اء ب هُ  مم يأه   فمصم لم .عم

4
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 بوله عليه قطع لو أنه إحدامها ملصلحتني دعوه  قوله كان العلامء قال»: قال النووي

 التنجيس أن والثانية به الرضر إيقاع من أوىل زيادته احتامل فكان حصل قد التنجيس وأصل ترضر

 من كثرية ومواضع وبدنه ثيابه لتنجست بوله أثناء يف أقاموه فلو املسجد من يسري جزء يف حصل قد

.«أعلم واهلل املسجد
1
 

آثر مفسدة إمتام البول يف مكان واحد من املسجد عىل املفاسد األخرى التي تنجم   فالنبي

 عن قطعه  ومنعه، مادام رفع اجلميع متعذرا وغري ممكن. 

نأ ومن السنة أيضا  ف   عم وأ ، بأن   عم ال ك  نأ  مم ُسول   عم الم    اهلل  رم يمارُ : »قم
ت ُكمُ  خ  م 

ينم  أمئ 
ذ  ُمأ  ال  بُّوهنم

 حُت 

، بُّونمُكمأ
حُي  لُّونم  وم ُيصم يأُكمأ  وم لم لُّونم  عم ُتصم ، وم مأ يأه  لم ارُ  عم م

رش  ت ُكمُ  وم م 
ينم  أمئ 

ذ  ُمأ  ال  ُضوهنم
، ُتبأغ  ُضونمُكمأ

ُيبأغ   وم

ُمأ  نُوهنم لأعم تم نُونمُكمأ  وم لأعم يم ا: ق يلم  ،«وم ُسولم  يم ؟ ُننماب ُذُهمأ  أمفمالم  اهلل ، رم يأف  الم  ب الس  قم ،: »فم ا الم اُموا مم  ف يُكمُ  أمقم

، ةم الم ا الص  إ ذم ُتمأ  وم أميأ نأ  رم
ُكمأ  م 

ت  يأًئا ُوالم ُه، شم ُهونم رم ُهوا تمكأ رم اكأ ُه، فم لم مم الم  عم ُعوا وم نأز  ًدا تم نأ  يم
ة   م  .«طماعم

2
 

صلح منه  أمر يتضمن مصلحة فاسد اجلائر لعزله وإقامة من هو أإن اخلروج عىل احلاكم ال

هنى عن ذلك ملا يرتتب عليه من  مرشوعة وهي القضاء عىل الفساد، وإحالل العدل؛ إال أن النبي 

مفاسد أعظم من تلك املصلحة كإراقة الدماء وانتهاك االعراض واألموال وغريها من املفاسد التي 

 وإن مل حتص حاال فإهنا غالبة الوقوع مآال. 

أمرهم وندهبم إىل الصرب عىل عن اخلروج عن احلاكم اجلائر، بل  هُ تم م  أ ى النبي هلذا وغريه هن

 ئمتهم حتى جيعل اهلل خمرجا. جور أ
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 من عمل الصحابة :اثالث

 قتل قتلوه واحد برجل -سبعة أو مخسة -نفرا قتل  اخلطاب بن فقد ثبت أن عمر 1

.«مجيعا لقتلتهم صنعاء أهل عليه متاأل لو: »عمر غيلة؛ وقال
1

فاحلكم املتقرر يف القصاص أن النفس بالنفس، ألن التامثل من شأنه أن حيقق مقصد 

أصبحت عمليات القتل  قد اختذت طابع جرائم العصابات، وصار تنفيذها عمال  االقصاص؛ لكن ملّ 

تعطيل القصاص بحجة عدم التامثل، وعدم تمعنيُّ القاتل، ألن هذا سيفيض اخلطأ  مجاعيا؛ اصبح من

إىل التعاون عىل اإلثم والعدوان، وإىل انتشار العصابات املنظمة التي تشرتك يف عمليات القتل فرارا 

 من القصاص الذي يستوجبه القاتل إذا كان فردا واحدا.  

 القتل أن مفهوم فإنه املصلحة، إىل النظر اجلامعة بالواحد قتل من فعمدة»: قال ابن رشد 

اأَلْلَباِب ُأوِلي َيا َحَياٌة اْلِقَصاِص ِفي َوَلُكْمتعاىل قوله يف الكتاب عليه نبه كام القتل لنفي رشع إنام

 يتعمدوا بأن القتل إىل الناس لتذرع بالواحد اجلامعة تقتل مل فلو كذلك ذلك كان وإذا [197: البقرة]

.«باجلامعة الواحد قتل
2
  

ن   و .5 ب اس   ابأن   عم الم  عم انم  »: قم ُق  كم ىلم  الط الم د   عم هأ ُسول   عم ىل   اهلل  رم يأه   اهللُ صم لم ، عم ل مم سم  وم

أميب   ، وم ر  نمتمنيأ   بمكأ سم نأ  وم
ة   م  فم الم ، خ  رم ُق  ُعمم ث   طمالم ًة، الث الم دم

اح  الم  وم قم رُ  فم مط اب   بأنُ  ُعمم د   الن اسم  إ ن  : اخلأ  قم

ُلوا جم تمعأ ر   يف   اسأ دأ  أممأ انمتأ  قم ُمأ  كم اٌة، ف يه   هلم نم يأنماهُ  لموأ فم  أم ضم ، أممأ مأ يأه  لم اهُ  عم ضم أممأ مأ  فم يأه  لم .«عم
3
 

يقع  يب بكر وصدر خالفة عمر أو فاحلديث يبني أن طالق الثالث كان عىل عهد النبي 

يف أدنى غضب إىل  ألناس بأمر الطالق وصار الرجل يلجتالعب ا واحدة؛ لكن حني رأى عمر 

ثرة ً ملفتة قال  د   الن اسم  إ ن  »: التلفظ بطالق زوجته ثالثا، وكُثر ذلك يف الناس كم ُلوا قم جم تمعأ ر   يف   اسأ دأ  أممأ  قم
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انمتأ  ُمأ  كم اٌة، ف يه   هلم نم لموأ  أم يأنماهُ  فم ضم مأ  أممأ يأه  لم ؛ وقد أقره بقية  أي أوقعناه ثالثا ال واحدة؛ فأمضاه   «عم

 الصحابة عىل ذلك ملا رأوا فيه من املصلحة وحسام لتجاوزهم وتالعبهم باملباحات.

وكذلك األدلة الدالة عىل سد : -وهو يقرر األدلة  عىل هذا األصل  - قال الشاطبي 

غري جائز فاألصل عىل املرشوعية، لكن مآله الذرائع كلها، فإن غالبها تذرع بفعل جائز، إىل عمل 

غري مرشوع، واألدلة الدالة عىل التوسعة ورفع احلرج كلها، فإن غالبها سامح يف عمل غري مرشوع 

.يف األصل ملا يؤول إليه من الرفق املرشوع، وال معنى لإلطناب بذكرها لكثرهتا واشتهارها
1
 

يرتكز باألساس عىل قاعدة الذرائع يف حاالت وهذا الضابط له عالقة وثيقة باملصلحة ، وهو 

 كثرية.

 

يعترب هذا الضابط من أهم الضوابط التي يستقيم هبا أمر العمل بالقول الضعيف، ومعنى 

شديد الضعف هو القول الذي لو حكم به املجتهد لنُقض حكمه، فهو حينئذ القول الذي نص 

ء عىل عدم جواز العمل به مطلقا.العلام
2
 

واملقصود من قولنا ُينقض حكم املجتهد إذا حكم بالقول شديد الضعف، أي أن خيالف يف 

م فيها  –مجلة مسائل  كم اإلمجاع، أو النص الرصيح أو القياس اجليل أو القواعد العامة؛  -التي حم

فحينئذ يرد اجتهاده وينقض، وقد قال الناظم :

 ح   ض  ا ق  ذ  إِ 
 ا بِ م  و  ي      اكِ

 ع  ب  ر  أ 
 امِ ر  ب  إِ  دِ ع  ب   ن  مِ  ض  قِ ت  ن  م      ك  احل  *** ف   ة 

 ق  و   اع  ج   إِ و   ص  ن   ف  ل  ِخ 
 د  ع  اِ

 امِ ــي  إِ  ون  د   ِلي ج   اس  ي  قِ     ــ*** ث   ة 
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 أو اإلمجاع، خالف عىل فيه فتياه فخرجت املجتهد فيه أفتى يشءكل »:   قال القرايفو

 وال للناس، ينقله أن ملقلده جيوز ال الراجح املعارض عن السامل اجليل القياس أو النص أو القواعد

 تقرره بعد رشعا نقره ال وما لنقضناه، حاكم به حكم لو احلكم هذا فإن تعاىل، اهلل دين يف به يفتي

 رشع بغري والفتيا رشعا نقره فال يتأكد، مل وهذا يتأكد، مل إذا رشعا نقره ال أن أوىل احلاكم بحكم

.«حرام
1
 

وهلذا ذكروا أن القايض العدل ال تتبع أحكامه لتنتقض إال ما خالف النص أو اإلمجاع أو 

، وهلذا قال الزقاق :نه حينئذ ينقض ألنه خالف احلقفإالقياس اجليل أو القواعد 
2
 

  ِش  ت  س   ي  ل  *** و   ل  اهِ ج  ك   د  ر  ت   ر  و  ي ج  ذِ  ام  ك  ح  أ  و  
 ال وصحح تأمل و  أ 

 فل وانقض خلف قواعد *** ونص وإجاع وقيس قد انجل.وعدل 

عم  إ ذا احلكم نقض   سبُب  ماالسؤال اآليت: القرايف سئلوقد   ر يف وقم  خُمالفة   األربع الصوم

، اإل مجاع، ؟ اجليّل، والقياس   والقواعد   والنص 

ا» :فأجاب  كمُ  وال حقًا، إ ال   يقوُل  ال معصوم اإل مجاع فإ نّ  :النقض سبُب  أم   بحق، إ ال   حيم

رُ  ال والباطل قطعًا، باطالً  يكون فخالُفهُ  خ الرشع يف يقر   .اإل مجاع خالف ما فُيفسم

ا  هلا يكن مل إ ذا فاملراد - اخلالف صورة يف كانت وإ ن - والنصُّ  اجليلُّ  والقياُس  القواعدُ  وأم 

ٌض  ٌض  هلا كان إ ذا أما عليها، راجٌح  ُمعار  ُخ  فال ُمعار  فأقم  كان إ ذا احلكم ُيفسم ها وم  الراجح ُمعارض 

راض عقد بصحة كالقضاء إ مجاعًا، لمم   واملساقاة   الق  ها، واحلوالة   والس   القواعد خالف عىل فإ هنا ونحو 

ة   ألدلة   ولكن والقياس، والنصوص  عامة ألهنا واألقيسة، والنصوص القواعد عىل مة  مقد   خاص 
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ُض، هذا يكن مل ومتى، النصوص تلك إ ىل بالنسبة مم  بل امُلعار 
ٌض  ثمم   يكونم  أو.. بالكلية ُعد   ُمعار 

ه اإلسناد   مضطرب   حديث   من مرجوٌح  ُض  به، ُيعتدُّ  ال فإ نه: ونحو   عىل لوقوعه احلكمُ  ذلك وُينقم

ض خالف .«الراجح املعار 
1
 

 ح أو املشهور إىلالذي ألجله ُعدل عن القول الراج واملقصود هبذا الضابط هو معرفة السبب

 ، املصلحة، والرضورة. : العرف والعادةثالثةالضعيف؛ وهي إمجاال القول 

 ما سأتطرق إليه بالتفصيل ومزيد بيان يف اآليت.وهذا 
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اشرتط الفقهاء أن يكون للقول الذي جيري به العمل أسسا وموجبات تدعو إىل العمل 

هناك ترابط دائم بني تلك األسس واملوجبات وبني القول الذي  بذلك القول، كام جيب أن يكون

جيري به العمل، والدارس هلذه األسس جيدها مرنة ومتغرية بحيث تناسب كل عرص من العصور 

 وكل مكان من األمكنة، مما ينتج عنه تغري لألحكام التي تبنى عىل تلك األسس.

 ة،  املصلحة، والرضورة .العرف والعادتلك األسس منحرصة فيام ييل: و أبرز 

 اليشء تتابع عىل أحدمها يدل صحيحان، أصالن والفاء والراء العني »:  قال ابن فارس

: تقول. والعرفان املعرفة اآلخر واألصل... والطمأنينة السكون عىل واآلخر ببعض، بعضه متصال

 من ألن إليه، سكونه من قلناه ما عىل يدل وهذا. معروف أمر وهذا. ومعرفة عرفانا فالنا فالن عرف

.«عنه ونبا منه توحش شيئا أنكر
1
 

 يف   النَّاس َعَلْيه   تعارف َوَما النكر خالف َوُهوَ  املَْْعُروف اْلعرف:»وجاء يف املعجم الوسيط: 

.«ومعامالهتم  عاداهتم
2
 

فأصل الكلمة كام ترى من املعرفة، ثم استعمل يف اليشء املعروف املألوف املستحسن الذي 

تتلقاه العقول السليمة بالقبول.
3
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 صاحبها ألن بذلك وعوائد،  سميت العادة مأخوذة من العود  أو املعاودة، ومجعها عادات

.أخرى بعد مرة إليها يرجع أي يعاودها
1 

: قيل ولذلك كالّطبع، تعاطيه سهال ذلك يصري حتى واالنفعال الفعل لتكرير اسم: والَعاَدةُ 

.ثانية طبيعة الَعاَدةُ 
2
 

أحسن  أنه يظهر يل اتعريفللعرف يف اصطالح الفقهاء تعريفات عديدة متنوعة، نذكر منها 

 التعاريف املذكورة:

.العرف هو عادة مجهور قوم يف قول أو فعل:
3

  :؛ يفيد أن العرف نوع من العادة، فالعادة جنس أعم حتته أنواع منها العرف.«عـادة»قوله 

  :يكن كثر القوم يف مكان جريانه؛ فإن مل العرف قد اعتاده أ؛ يفيد أن موضوع «مجـهور»قوله

 العرف فاشيا بني أكثر القوم فال يعترب عرفا.موضوع 

  :؛ يستفاد من تنكريه أن العرف ينقسم إىل عرف عام وعرف خاص.«قـوم»قوله 

  :؛ يستفاد منه انقسام العرف أيضا إىل عرف قويل وعرف عميل.«قول أو عمل»قوله 

عن معناه ما  وعموما يفيد هذا التعريف أن العرف هو ما كان ناشئا عن تفكري واختيار، فيخرج

يكون من األمور الشائعة ناشئا عن عوامل الطبيعة ال عن التفكري واالختيار. 
1
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ما اعتاده الناس يف » عرف الفقهاء العادة بتعاريف متعددة لعل أوضحها تعريف من قال بأهنا:

.«دنياهم مما حيتاجون اليه 
2
  

 بعد مرة إليه وعادوا العقول حكم عىل عليه الناس استمر ما هي العادة،»أو تعريف من قال: 

.«أخرى
3
 

ومما تقدم يتضح أن العادة أعم من العرف، ألن العادة تشمل العادات الفردية و عادات اجلمهور 

التي هي العرف، فالعرف إذا عادة مقيدة فهو أخص مطلقا، والعادة أعم مطلقا.
4
 

إن كامل الرشيعة اإلسالمية ومتامها جعلها صاحلة لكل زمان ومكان، ولذلك اعترب الشارع 

احلكيم عادات العرب وأعرافهم، فألغى منها ما كان غري صالح لقيام املجتمع، وأقر منها ما كان 

 يتناسق مع مقصود الرشع لتحقيق مصالح الناس ودفع املفاسد عنه.

واعتباره حيقق الكثري من املقاصد الرشعية املعروفة والتي نبه عليها الناس عرف ثم إن مراعاة 

العلامء؛ ومن املقاصد التي حيققها العرف االمتثال األكمل للرشع احلنيف، فكلام كان احلكم معربا 

 عن خصائص الناس وتطلعاهم كان أقرب إىل نفسيتهم، وكلام كان أقرب إىل نفسياهتم قلت

خمالفتهم له
.5 
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فلهذا كله مل هيمل العلامء اعتبار العرف وجعلوه أصال من األصول التي يرجع إليها الفقيه يف 

ل، نذكر االستنباط؛ ولقد اسُتدل حلجية العرف بأدلة من الكتاب والسنة مبسوطة يف كتب األصو

 :بعضا منها

1 

 قوله  فاألمر[؛ 299] األعراف:  ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْْلَاِهلنَِي 

 عىل يدل وهذا به، تعاملهم جرى وما الناس، عادات إىل الرجوع وجوب عىل يدل اآلية يف بالعرف

.اآلية بنص الرشع يف العادات اعتبار
1 

 قوله  ْ[.4]النساء: بِاْلَْْعُروفِ  َفْليَْأُكلْ  َفِقرًيا َكانَ  َوَمنْ  َفْليَْستَْعِففْ  َغنِيًّا َكانَ  َوَمن 

2 

  :«حسن اّللَّ  عند فهو حسنًا املسلمون رآه ما»
2

، فاحلديث 

 اّللَّ  يقرها التي احلسنة األمور من يعترب املسلمني بني حسنًا تعارًفا عليه املتعارف األمر يدل عىل أن

 بدليل ثابت بالعرف الثابت أن احلنفية يعترب ولذا ودليل، وحجة حق فهو تعاىل اّلل أقره وما تعاىل،

.رشًطا كاملرشوط عرًفا املعروف وأن رشعي،
3 
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لامء يف كثري من نصوصهم عىل اعتبار العرف ومراعاته، وأّن له أثرا يف الفتوى نص الع

اجح والقضاء، والباحث يف الرتاث الفقهي جيد أّن أئمة املذاهب املتأخرين قد عدلوا عن القول الرَّ 

ضعيفة، مع التزامهم بأصول املذهب الذي املبني عىل األعراف والعوائد يف مذهبهم إىل أقوال 

اجح إىل القول ذلك أن العرف سبب من أسباب العدول عن القول الرَّ  ينتسبون إليه؛ ومرد  

 الضعيف.

: قال ابن عابدين 

ْكُم َقْد ُيَدارُ  عي َلُه اْعتيَباُر *** ليذَا َعَلْيهي اْْلُ ْ والُعْرُف ِفي الَّشر
1
 

ا أاعلم أنَّ وقال أيضا:  ا أن تكون ثابتة برصيح النص... وإمَّ  ثابتة تكون ناملسائل الفقهيَّة إمَّ

 زمان يف كان لو بحيث زمانه عرف يف كان ما عىل املجتهد يبينه ما منها وكثري ورأي، اجتهاد برضب

 معرفة من فيه بد ال نهأ االجتهاد رشوط يف قالوا ولذا أوالً، قاله ما بخالف لقال احلادث العرف

 رضورة.. حلدوث وأ أهله، عرف لتغري الزمان، باختالف ختتلف حكاماأل من فكثري الناس، عادات

 الرشيعة قواعد وخلالف بالناس، والرضر املشقة منه للزم الً أوَّ عليه  كان ما عىل احلكم بقي لو بحيث

 عليه نص ما خالفوا املذهب مشايخ ترى وهلذا ؛والفساد الرضر ودفع والتيسري التخفيف عىل املبنية

 به قالوا بام لقال زمنهم يف كان لو بأنه لعلمهم زمنه، يف كان ما عىل بناها كثرية مواضع يف املجتهد

.مذهبه قواعد من أخذاً 
2
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 بلدهم أهل عادة عىل أصحابنا هبا أجاب املسائل من كثرياً  إن:  احلنفي ليث بوأ وقال

 وقد.. الرشيعة خيالف ال فيام زمانه، يف بلده أهل عادة اىل ينظر أن مفتي لكل فينبغي ومعامالهتم،

.آنفاً  به يفتي كان ما بغري فيفتي الزمان لتغري سابقاً  به يفتي كان عام أحدهم يرجع
1
 

 العرف يف جتدد فمهام األيام طول عىل الفتاوى تراعى القانون هذا وعىل : وقال القرايف 

 غري من رجل جاءك إذا بل عمرك طول الكتب يف املسطور عىل جتمد وال أسقطه سقط ومهام اعتربه

 دون به وأفته عليه واجره بلده عرف عن واسأله بلدك عرف عىل جتره ال يستفتيك إقليمك أهل

...الواضح احلق هو فهذا كتبك يف واملقرر بلدك عرف
2
 

 :وقال النابغة الغاّلوي 

ُحوا وَ  نْ  ْهَو *** وَ  َأْيًضا بيالُعْرفي  َرجر  ىوَ قْ أَ  اتي َح ج  رَ مُ ـالْ  َسائيري  مي
3
 

عدم جواز بيع الثمر عىل الشجر إالَّ أن يقطعه حاال، فال جيوز بيع ما  اجح عند احلنفيةالرّ  .2

 يبدو صالح بعض ثمره دون بعض؛ مع هذا فقد أفتى احللواين وأبو بكر بن الفضل بخالف القول

الراجح وقاال بجواز بيع ذلك، مراعاة لتعامل الناس بذلك وتعارفهم عليه.
4
 

ة العرس إالّ برشط، فلوختاصام ال ُيقىض عىل  أن الزوج ال تلزُمه مالك الّراجح عند  .1 هديَّ

اجح فأوجبها مراعاة للعرف، وذلك أهّنا من شأن أهل بلده وعملهم وقد  الّزوج هبا؛ ثمَّ عدل عن الرَّ

جرت عادة عليها.
1
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 وذلك العرس، هبدية املرأة أهل فيلزمه ينكح الرجل عن مالك وسئلقال ابن رشد 

 قد كان إذا: قال به؟ يقىض أن أترى اخلصومة، ذلك يف ليكون إنه حتى الناس، به يعمل الذي عندنا

...عنهم ذلك يطرح أن أر مل عملهم وهو شأهنم من عرف
2
 

الراجح عند املالكية أنه إذا اختلف الزوجان يف قبض املهر بعد الدخول، فالقول قول الزوج  .3

 بال بّينة وال يمني.

 املهر من تقبض مل أهنا فادعت هبا فدخل املرأة الرجل تزوج إذا أرأيت: قلتجاء يف املدونة: 

 الصداق؟ مجيع إليك دفعت قد الزوج وقال شيئا،

.الزوج قول القول: مالك قال: قال
3
 

وغريه إىل القول املرجوح والذي ينص عىل أّن القول  ومع هذا فقد عدل القايض إسامعيل 

 العرف جرى يف وقتهم عىل هذا. قول املرأة بيمينها، ألنّ 

 القول أن: الدخول بعد الصداق قبض يف الزوجان تنازع إذا: مالك عن روي: قال القرايف 

 أن: باملدينة عادهتم كانت هذه: القايض إسامعيل قال. القبض عدم األصل أن مع الزوج، قول

 قول فالقول ذلك، خالف عىل عادهتم واليوم صداقها، مجيع تقبض حتى بامرأته يدخل ال الرجل

.العوائد اختالف ألجل يمينها، مع املرأة
4
 

 َبْعُضُهمْ  وامْلََوايل   َبْعٍض، َأْكَفاءُ  َبْعُضُهمْ  اْلَعَرُب  تضعيف حديث  الراجح عند أمحد .4

اًما أو َحائ ًكا إ الَّ  َبْعٍض، َأْكَفاءُ  يف الذي يدل عىل عدم اعتبار الصناعة الدنيئة يف الكفاءة َحجَّ
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مراعاة لعرف الناس وعادهتم وعملهم عىل  النكاح؛ إال أّنه عدل عن الّراجح وأفتى باملرجوح عنده

 اعتبار ذلك.

اًما َأوْ  َحائ ًكا، إالَّ  َأْكَفاٌء، ل َبْعضٍ  َبْعُضُهمْ  اْلَعَرُب : »احلديث يف جاء : قال ابن قدامة   ؛ «َحجَّ

 موافقا ورد أنه يعني. عليه العمل: قال تضعفه؟ وأنت به تأخذ وكيف: - اّلل رمحه - ألمحد قيل

.العرف ألهل
1
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الح   بمعنى ة: حاملْصل املصال ح واحدة وهي ؛ الصَّ
1
مام رأى :قالي  ؛   :ي أ، كذا يف املصلحة اإل 

الح؛ و نظر يف مصالح الناس. الصَّ
2
 

الح ونَقيضه الفساد ضد   :والصَّ
3

نقيض واستصلح االستفساد، : نقيض؛ واالْست ْصالح

استفسد، واالستصالح: طلب الصالح.
4
 

فإهنا تطلق أيضا عىل املعنى املجازي:  -وهو النفع   -وكام تطلق املصلحة عىل املعنى احلقيقي 

بمعنى: أهنا سبب إىل املنافع.وهو السبب املوصل إىل املنافع، فيقال: التجارة مصلحة 
5
 

 للمصلحة يف اصطالح األصوليني تعريفات متعددة نذكر أمهها:

 دفع أو منفعة جلب عن األصل يف عبارة فهي املصلحةأما »بقوله:  عرفها الغزايل  .1

حتسني  يف اخللق وصالحاخللق،  مقاصد املرضة ودفع املنفعة جلب فإن ذلك، به نعني ولسنا مرضة،
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 وهو مخسة، اخللق من الرشع ومقصود الرشع، مقصود عىل املحافظة باملصلحة نعني لكنا مقاصدهم،

 األصول هذه حفظ يتضمن ما فكل وماهلم، ونسلهم وعقلهم ونفسهم دينهم عليهم أن حيفظ

.«مصلحة ودفعه مفسدة األصول هذه يفوت ما وكل فهو مصلحة، اخلمسة
1
 

فها عضد الدين اإلجيي  .2 .«املصلحة اللذة ووسيلتها.. »بقوله:  وعرَّ
2
 

فها ابن عاشور  .3  أو دائاما  منه النفع أي الصالح، به حيصل للفعل وصف»بقوله:  وعر 

.«لآلحاد أو للجمهور غالباا 
3
 

 .ولعل أحسن  التعريفات وأضبطها تعريف ابن عاشور 

 هي املعتربة ؛ واملنفعةةاحلاصل املنفعة هي املصلحة الصالح..  به حيصل للفعل وصف»قوله: 

ق التي املنفعة طر وتالئم تساو  ليمة الف   القويمة. زوالن حائ الس 

 مم ا كذلك إن  الن فع بل اجللب؛ جهة عىل فقط ص  يق ال فالن فع احلاصل؛ النفع جهة بيان يف زاد ثم

ر، دفع يشمل ر دفع فمن الرض   .لنفسه لغريه أو نافع فهو نفسه، أوعن غريه عن الرض 

 يف مقابلها؛ ملفسدة شوب فيها ال خالصة مصلحة :نَوعني املصلحة التعريف جعل ثمَّ 

حة ومصلحة  اخلال صة إىل املصلحة ي شري   «دائام»فقوله:  حلقها؛ أو مفسدة من قارهنا ما عىل راج 

اجحة املصلحة إىل يشري   «أو غالبا» :وقوله واملطَّردة،  غال ب يف الر 

ا املصلحة حلقيقة واستكامال ر ومضمون   فتكون الن اس من باجلمهور تتعل ق قد املصلحة أن   قرَّ

ة، ة؛ فتكون باآلحاد ختتص   وقد عام     .«للجمهور أو اآلحاد» :قوله وذلك خاص 
4
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د  فإن  املصالح هذا وعىل إليها، به ينظر  الذي االعتبار   بحسب وأقسامها املصالح نَواع أ تتعد 

 منها: خمتلفة باعتبارات أقساما تنقسم

م هتا باعتبار املصالح تنقس  وحتسيني ة. وحاجي ة، رضوري ة، :أقسام ثالثة إىل  ذاهتا يف قوَّ
1
 

 حتصيلها، إىل رضورة يف وآحادها بمجموعها األمة   تكون التي هي :الرضورية املصالح .1

.وتالش فساد إىل األمة حالة تؤول انخرمت إذا بحيث باختالهلا، النظام   يستقيم ال بحيث
2
 

 والدنيا، الدين مصالح قيام يف منها بد ال أهنا فمعناها الرضورية، فأما »قال الشاطبي 

 األخرى ويف حياة، وفوت وهتارج فساد عىل بل استقامة، عىل الدنيا مصالح جتر مل فقدت إذا بحيث

.« املبني باخلرسان والرجوع والنعيم، النجاة فوت
3
 

وريَّات وجمموع .والعقل واملال، والنسل، والنفس، ين،د  ال حفظ :مخسة الرضَّ
4
 

 حسن، وجه عىل أمورها وانتظام مصاحلها القتناء إليه األمة حتتاج ماوهي  احلاجّية؛ املصالح .2

 مبلغ يبلغ ال كان فلذلك منتظمة غري حالة عىل كان ولكنه النظام، فسد ملََا مراعات ه لوال بحيث

.الرضوري
.5

  

تبة يف  احلاجي ة املصالحف وري ة؛ للمصالح الت الية الر  ة املصالح َت نكا ولئن الرض  وري  ينتج  مم ا الرض 

ا انخرامها من ينتج  التي املصالح هي احلاجي ة املصالح فإن   استقامت ه، وعدم النظام خراب وفواهت 
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يق؛ احلرج ورفع الت وسعة عنها امحة بأصل تقوم مصالح فهي والض  متعل قات   وترفع واليرس، الس 

يق .والعرس واحلرج الض 
1
 

 هبجة وهلا مطمئنة، آمنة تعيش حتى نظامها يف األمة حال كامل هبا كان ما :التحسينية املصالح .3

 يف أو فيها االندماج يف مرغوباا  اإلسالمية األمة تكون حتى األمم، بقية مرأى يف املجتمع منظر

.منها التقرب
2
 

 وجتنب العادات، حماسن من يليق بام األخذ فمعناها التحسينات، وأما»: قال الشاطبي 

.«األخالق مكارم قسم ذلك وجيمع ،3الراجحات العقول تأنفها التي املدنسات
3
 

 

 عىل النصوص وتظافرت الشارع اعتربها التي املصلحة وهي : رشعا معتربة مصلحة .1

للنفوس. حفظا القصاص كترشيع إعامهلا، جيب العلم أهل بني خالف بال حجة رعايتها، فهي
4
 

ل واإلمجاع؛  الن ص   معقول من احلكم اقتباس وهو القياس، إىل جعير املصلحة هذه وحاص 

متألهن   اخلمر؛ عىل ق ياسا فيحرم  ،مأكول أو مرشوب من أسكر ما كل   أن   حكمنا ومثاله:  حلفظ ا َحر 

ع فتحريم الت كليف، ط منا هو الذي العقل .املصلحة هذه مالحظة عىل دليل اخلمر الرش 
5
 

 مقصود ملخالفتها إلغائها، عىل األدلة قامت التي املصلحة وهي رشًعا: ملغاة مصلحة .2

.إمهاهلا يف العلم أهل بني خالف وال لقبوهلا، سبيل فال الشارع،
6
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يَْطاُن ِمنَ   َبا ََل َيُقوُموَن إَِلَّ َكََم َيُقوُم الَِّذي َيتََخبَُّطُه الشَّ ُْم َقاُلوا إِنَََّم اْلبَيُْع  الَِّذيَن َيْأُكُلوَن الرِّ اْلَْسِّ َذلَِك بَِأَّنَّ

َبا َم الرِّ َبا َوَأَحلَّ اَّللَُّ اْلبَيَْع َوَحرَّ  [ 572]البقرة:   ِمثُْل الرِّ

ع يشهد مل التي املصالح :مرسلة مصلحة .3 مصالح  فهي باإللغاء، وال باالعتبار هلا الرش 

، االعتبار هو الت قسيم هذا يف باالعتبار عنها؛ واملراد مسكوت د مل أي اخلاص  د تر  ة  شواه  خاص 

 وكانت إلغائها عىل وال اعتبارها، عىل دليل يقم مل التي؛ فهي إذا املصالح املصلحة هذه باعتبار

.الشارع ملقصود مالئمة
1
 

 وقد تلغى، قد املصلحة   مطلق ألن   املصلحة؛ مطلق من أخص   املرسلة فاملصلحة هذا، وعىل

، أصل اعتبارها عىل ينص   والعام. اخلاص   باالعتبار هلا شاهد وال عنها مسكوتا تكون وقد معني 
2

 

 

د   االستصالح أصل
ع، فلذلك أدلَّة من حجيَّته يستم  يعة، قال  من أصول أصال كان الرشَّ الرشَّ

 أدلَّة إىل راجعة هي ذ إ عليها؛ املبني   الرشيعة أصول من وهي املرسلة املصالح»: الشاطبي

«عالرشَّ 
3
 

 :يأيت فيام تتمثَّل املرسلة املصالح بحجية الناهضة األدلة مجلة و

 وإمجاعهم الصحابة عمل :األول الدليل

جيدهم قد أعملوا يف كثري من فتاوهيم وأحكامهم املصلحة   إن املتتبع آلراء الصحابة 

دوا ..أهنم »:  قرايفال قال، وجعلوها مستندا هلم عند انعدام النصوص اخلاصة، املرسلة  حدَّ
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النَّبي زمن يف يكن مل حتىص، وال تعد   ال كثرية وأمور...منها عليها، وأمجعوا املرسلة باملصالح أمورا

حابة اعتمد بل منها؛ يشء  م سواء مطلقا، املصالح عىل فيها الصَّ  يفيد وهذا ؛ال أم َظرين هلا تقدَّ

؛ واألمثلة عىل ذلك كثرية نذكر منها:1 «مطلقا املرسلة املصالح باعتبار القطع
2
 

 عنهام اهلل ريض عثامن عهد ويف بكر أيب عهد يف املصحف مجع: 

عل حابة فف   يسب ق لصنعهم فلم املرسلة، املصالح إىل ذلك يف مستندين منهم، سياسة كان هذا الصَّ

عله هلم منه أمر والمنه فعل عليه أقدموا الذي اطبي   قال عليه؛ واإلقدام بف  د ومل «الشَّ  ير 

 فإن قطعا، الرشع تصفات تناسب مصلحة رأوه ولكنهم ذلك، من صنعوا بامالن بي   عن نص

 الذي أصلها يف لالختالف الذريعة منع وإىل معلوم، بحفظها واألمر الرشيعة، حفظ إىل راجع ذلك

«عليه مزيد ال بام ذلك يف االختالف عن النهي علم وقد القرآن، هو
3

 مستندهم يف ذلك االستدالل املرسل، فأفتى عيل  ؛ وكاناتفاقهم عىل حد شارب اخلمر ثامنني

؛ وهذا «املفرتي من سكر هذى، ومن هذى افرتى، فأرى أن عليه حد»وقال: بن أيب طالب 

بعض املواضع مقام املسببات، واملظنة مقام احلكمة.االستدالل املرسل من قبيل وضع األسباب يف 
4
 

 : املعنوي بالعموم القول أصل :الثاين الدليل

ارع أنَّ  فيدي   املصلحي ة املناسبات استقراء إنَّ   من فيحصل معيَّنة؛ مصالح حتقيق إىل يقصد الش 

 فإذا التَّرشيع؛ يف متناثرة جزئيَّات من مأخوذة كليَّة مصلحية بأصول القطع االستقراء هذا خالل

ة ملكته يف ارتكزت الذي املجتهد عىل عرض  صَّ ن ال َازلةن  الكليَّة املصلحية األصول تلك االجتهادي 
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 عىل املسألة تلك يعرض هنفإ ق ياسا؛ النازلة إليه فريدَّ  معني ألصل وجود وال عليه، فيعتمد فيها

ة الكلي ات  الت رشيعي املنطق وأن األصول، تلك من أصل عىل جارية فيجدها ملكته، يف القارَّ

ا هلا يشهد اإلسالمي   ارع رشعها التي املصالح جنس من بأهنَّ  أن املجتهد هذايكاد  فال أحكامه، يف الش 

ديرتَّ   التي املصالح كل   َت نوكا الكيل، األصل َتظمهان ا التي املصالح بتلك املصلحة هذه إحلاق يف د 

ع سكت التي املصلحة هلذه باالعتبار شاهدة فيه منتظمة هي  .بأصل أو بنص   عينا اعتبارها عن الرش 

 يف كيل أصل هلا شهد قد دام ما ، معنيَّ  أصل أو دليل املسألة هلذه يكن مل ن أ يف ضري فال

 أن فكام األفراد؛ عىل داللته يف اللفظي   العموم حكم الكيل   األصل هذا وحكم باالعتبار؛ الرشع

اخلة األفراد عىل الداللة يف حجة اللفظيَّ  العموم  معنوي   عموم بمثابة هو الكيل األصل فإنَّ  فيه، الد 

 . حتته املنضوية األفراد عىل يدل  

ة صيغة وجود عدم فرضنا لو فمثال  ال رشعيًّا أصال َنهكو لمنع نَّافإ احلرج، رفع عىل عامَّ

؛ احلص فوق بأدلَّة اموإن   واحد، بدليل ارع ألحكام فاملتتب ع والعد   هذا راعى نه أ ركي د احلكيم الشَّ

خص فمثال األحكام، من كثري يف ىاملعن  رفع أصل فيعد   واملشقة، احلرج رفع بابة من تل ج كل ها الر 

ة يصري الذي املعنوي   العموم قبيل من احلرج .أفراده عىل داللته يف حجَّ
1
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ر أن  الرشيعة اإلسالمية جاءت لتحقيق مصالح املكلفني يف الدنيا واآلخرة، ويف هذا  من املقر 

 ال دعوى وهذه معا، واآلجل العاجل يف العباد ملصالح هو إنام الرشائع وضع: يقول الشاطبي 

...ذلك موضع هذا وليس فسادا، أو صحة عليها الربهان إقامة من بد
1
 

دة ومتنوعة وخمتلفة، كان من املناسب واملالئم  ر هذا، وعلمنا أن  مصالح العباد متعد  فإذا تقر 

اء، والذي ي عد  من أهم  يعة الغر  تغري  الفتوى املبنية عىل املصالح بتغري  تلك املصالح حتقيقا ملبدأ الرش 

 ها.أ سسها وقواعد

اجح سيؤد ي إىل ضيق وحرج وتفويت ملصالح املكلفني، كان  ك بالقول الر  فإذا كان التمس 

اء.  لزاما واحلال هذه أن يثفتى بالقول الضعيف حتقيقا ملصالح العباد والتي كفلتها الشذريعة الغر 

.إذا قصد املفتي األخذ بالقول املرجوح ملصلحة دينية جاز: قال السبكي
2
 

.. وثانيها: أن األمور التي ت وجب ترجيح غري املشهور كونه طريقا لدرء :  اهلاليلقال و

مفسدة؛ وثالثها: كونه طريقا جللب مصلحة إذا عرضت واحتيج للدرء واجللب ومل يكن إال  مثقابل 

املشهور؛ ووجه ذلك أن  الرشيعة جاءت لدفع املفاسد وجلب املصالح فضال من اهلل ونعمة، فإذا 

مان الذي عرض  توقفهام عىل مقابل املشهور غلب عىل الظ ن  أن  قائل القول املشهور لو أدرك هذا الز 

ْل إال  املقابل توقف فيه جلب املصلحة أو درء املفسدة عىل مقابل قوله مل يق 
3
  

 : قال الغال ويو
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ْرِء لْلَمَفاِسِد *** َوبِاملََْصالِِح  ُحوا بالدَّ لَِقْوٍل َكاِسدِ  َورجَّ
1
 

 العقود، تقرير   ملصلحة   ترجيحاا  يسري خلل عن اإلغضاء يقع وقد :وقال ابن عاشور

تات بعض عليها طرأ إذا الفاسدة كالبيوع رة املفو   لب بن سعيد أبو األستاذ كان وقد الفقه يف املقر 

 وجه عىل الناس عرف فيها جرى التي املعامالت بتقرير يفتي الثامن يف القرن  غرناطة حرضة مفتي

 العلامء  أقوال من ضعيفاا  ولو وجه هلا كان إذا مالك مذهب يف صحيح غري

 وبني قوله :نجيم ابن قالالصدقة ال حتل  لبني هاشم،  أن   الراجح يف مذهب أيب حنيفة .1

 «الصدقة لنا حتل ال - بيت أهل - نحن» البخاري حلديث هلم الدفع جيوز ال أي ومواليهم هاشم

.«الصدقة لنا حتل ال وإنا أنفسهم، من القوم موىل» داود أيب وحلديث
3
 

وي عن أيب حنيفة جواز دفع الصدقة هلم مراعاة للمصلحة وللمقاصد الرشعية، ألن  اهلل  إال أن ه ر 

هم بسهم ذوي  م الصدقة عىل بني هاشم إال ألن ه اختص  القربى، وحينام مل يصلهم نصيبهم الذي مل حير 

دقة هلم حتقيقا للمصلحة و للمقصد اختصهم اهلل به يف زمن أيب حنيفة ، أفتى بجواز دفع الص 

الرشعي يف ذلك، وهو دفع االحتياج عنهم.
4
 

 هاشم بني عىل كلها بالصدقات بأس ال حنيفة أيب عن: اآلثار رشح  يف  :قال العيني 

.الصدقة هلم تحل    بموته ذلك سقط فلام اخلمس، مخس وهو للعوض، واحلرمة
5
 

                                                           

1126 

23161  

32292 

4112022992222 

53121 



 المبحث الثاني                                               الفصل الثالث 
 

 
136 

 يف ممتنعا كان وإن الزمان هذا يف جيوز أنه حنيفة أيب عن عصمة أبو وروى  :وقال ابن اهلامم 

.الزمان ذلك
1
 

عند املالكية أن ه ال جيوز رضب اخلراج عىل الن اس عند ضعفهم وحاجتهم، لضعف  عتمدامل .2

ولكن  الشاطبي أجاز ذلك مراعاة منه للمصلحة واملقاصد بيت املال عن القيام بمصالح الن اس، 

الرشعية.
2
 

)املسألة الثانية( يف تكميل الديباج للتنبكتي آخر ترمجة العالمة :  حسني بن حممدقال  

يخ إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي أبو إسحاق الشهري بالشاطبي ما نصه وكان للش

صاحب الرتمجة ممن يرى جواز رضب اخلراج عىل الناس عند ضعفهم وحاجتهم لضعف بيت املال 

عن القيام بمصالح الناس كام وقع للشيخ املالقي يف كتاب الورع قال: توظيف اخلراج عىل املسلمني 

صالح املرسلة وال شك عندنا يف جوازه وظهور مصلحته يف بالد األندلس يف زماننا اآلن لكثرة من امل

احلاجة ملا يأخذه العدو من املسلمني سوى ما حيتاج إليه الناس وضعف بيت املال اآلن عنه فهذا 

 .. اإلماميقطع بجوازه اآلن يف األندلس وإنام النظر يف القدر املحتاج إليه من ذلك وذلك موكول إىل

 إمام عنه فسئل املوضع أهل عىل موظفا زمانه يف األندلس مواضع بعض يف السور بناء خراج وكان

 وأفتى يسوغ وال جيوز ال أنه فأفتى لب بن سعيد أبو الشهري األستاذ باألندلس الفتيا يف الوقت

 مل إن التي املصلحة قيام إىل ذلك يف معتمدا املرسلة املصلحة إىل فيه مستندا بسوغه الرتمجة صاحب

.ضاعت عندهم من فيعطوهنا الناس هبا يقم
3
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 أنس حلديث التسعري حيرم فصل: سعري ال جيوز، قال البهويت املعتمد عند احلنابلة أن  الت   .3

.يقدره ثمن عىل بزيادة البيع الناس منع وهو
1
 

ومع هذا فقد صدر هليئة كبار العلامء بالسعودية قرار مفاده جواز الت سعري، وذلك مراعاة ملصلحة 

 الن اس؛ونص  القرار ماييل: 

 :برشطني جائز سعريفالت  

 .الناس جلميع عامة حاجته فيام سعريالت   يكون أن: أحدمها

 .الطلب كثرة أو العرض قلة لغالء سببا يكون أال: والثاين

 اللحوم كتسعري لألمر؛ العامة الرعاية رضوب من ورضبا عدال كان الرشطان فيه حتقق فمتى

 وإن بيعها، يف الناس وظلم بأسعارها للتالعب جمال هي مما األمور هذه ونحو واألدوية واألخباز

 ما عني وهو املتقدمان، هريرة وأيب أنس حديثا عليه نص فيام وداخال ظلام ذلك كان أحدمها أو ختلفا

 بينهم خل: إليه فكتب البحر، ملنع سعرهم حط حني األبلة عىل عامله العزيز عبد بن عمر عنه هنى

 .اهلل بيد السعر امفإن   ذلك وبني

 واخلالصة: 

 فيه حتقق فيام عليهم يسعر أن األمر ويل فعىل بالتسعري إال   تتم مل إذا الناس مصلحة أن  

 مصلحتهم وقامت حاجتهم اندفعت فإذا شطط، وال وكس ال عدل، تسعري املتقدمان الرشطان

.يفعل مل بدونه
2
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ورة» : ورة ََحلتنِي: َتقول االْضطرار، ملصدر اْسم: الَّضر  الَّضر

«َوَكَذا َكَذا إَِل  فََلن اْضُطرر  َوقد َكَذا، عىل
1
 

ةِ  احلال، كالَّض وسوء والَّضر، والشدة، القحط،: والضاروراء» ِة، والترَِّضر  والترَُّضر

اليشء ... واالضطرار: االحتياج إل اليشء، واضطره إليه أحوجه وأجلأه،  يف يدخل والنقصان

ة .«واالسم الَّضر
2
 

وِري  )و ُ  الكاميل. خَلف َوُهوَ  ُبد ِمنْهُ  َلْيَس  َما وكل احْلَاجة إَِلْيهِ  متس َما كل( الَّضر

وَرة:»: جاء يف املعجم الوسيط ُ ة... ََلَا مدفع اَل  والشدة احْلَاجة الَّضر .« َواملََْشقر
3
 

من خَلل ما سبق تبني لنا أن الَّضورة يف اللغة هي بمعنى خَلف النفع، وهي املشقة 

 واحلاجة والشدة.

 للَّضوة يف االصطَلح العام ثَلث إطَلقات:

تطلق الَّضورة ويقصد به الَّضوري عند أهل الكَلم عىل ما ال يفتقر إل  اإلطالق األول:

نظر واستدالل، وهو العلم الذي يشرتك يف معرفته العامة واخلاصة، ويسمى بالعلم الَّضوري.
4
 

وهي عند العروضيني بمعنى احلالة التي تكون داعية إل ارتكاب ما ال  اإلطالق الثاين:

الَّضورة الشعرية.يرتكب يف النثر، ومنه سميت 
5
 

                                                           

111513 

2424

31354 

444 

51354 



 المبحث الثالث                                              الفصل الثالث  
 

 
142 

فالفقهاء يقصدون  ؛ فقهي وأصويل؛عند علامء الرشيعة، وعندهم َلا معنيان اإلطالق الثالث:

هبا: احلالة التي هيلك فيها املكلف إذا استمر يف تطبيق احلكم األصيل، فهي بمعنى احلاجة الشديدة 

امللجئة إل خمالفة احلكم الرشعي؛ وأما األصوليون: فيقصدون هبا: املصلحة التي ال بدمن قيامها 

وحتققها لتستقيم أمور الدين والدنيا كالبيع والنكاح...
1
 

 تضمن تعريف الفقهاء للَّضورة ضابطني مهمني: وقد

 أن الَّضورة حاجة ملجئة ال مدفع َلا، وهذا ما دل عليه املعنى اللغوي. األول:

أن الَّضورة عذر رشعي وسبب صحيح من أسباب الرتخص يقتيض خمالفة احلكم  الثاين:

 الرشعي األصيل.

اشارات ه تواترت األدلة الرشعية عىل اعتبار حاالت الَّضورة ومراعاهتا يف األحكام، وهذ

 دلة.موجزة لطائفة من تلك األ

أوال: من القرآن الكريم

ٍ  َفَلا ِإنََّما َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدََّم َوَلْحَم اْلِخْنِزيِر َوَما ُأِهلَّ ِبِه ِلَغْيِر اللَِّه َفَمِن اْضُطرَّ َغ ُّٱقال تعال: ٍ  َوَلا َعا ْيَر َبا

 [371البقرة: ] َّ َغُفوٌر َرِحيٌم ِإْثَم َعَلْيِه ِإنَّ اللََّه

 ِفي اْضُطرَّ َفَمِن ٍِيًنا اْلِإْسَلاَم َلُكُم َوَرِضيُت ِنْعَمِتي َعَلْيُكْم َوَأْتَمْمُت ٍِيَنُكْم َلُكْم َأْكَمْلُت اْلَيْوَم ُّٱوقال:

 [1المائدة: ] َّ َرِحيٌم َغُفوٌر اللََّه َفِإنَّ ِلِإْثم  ُمَتَجاِنف  َغْيَر َمْخَمَصة 
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 [331األنعام: ] َّ ِإَلْيِه اْضُطِرْرُتْم َما ِإلَّا َعَلْيُكْم َحرََّم َما َلُكْم َفصََّل َوَقْد ُّٱوقال:

 ِخْنِزير  َلْحَم َأْو َمْسُفوًحا ًٍَما َأْو َمْيَتًة َيُكوَن َأْن ِإلَّا َيْطَعُمُه َطاِعم  َعَلى ُمَحرًَّما ِإَليَّ ُأوِحَي َما ِفي َأِجُد َلا ُقْلُّٱقال

ٍ  َغْيَر اْضُطرَّ َفَمِن ِبِه اللَِّه ِلَغْيِر ُأِهلَّ ِفْسًقا َأْو ِرْجٌس َفِإنَُّه ٍ  َوَلا َبا  [341األنعام: ] َّ َرِحيٌم َغُفوٌر َربََّك َفِإنَّ َعا

ٍ  َغْيَر اْضُطرَّ َفَمِن ِبِه اللَِّه ِلَغْيِر ُأِهلَّ َوَما اْلِخْنِزيِر َوَلْحَم َوالدََّم اْلَمْيَتَة َعَلْيُكُم َحرََّم ِإنََّما ُّٱوقال: ٍ  َوَلا َبا  اللََّه َفِإنَّ َعا

 .[331النحل: ] َّ  َرِحيٌم َغُفوٌر

 اخلبائث فمن خَلل هذه اآليات يبني اهلل تعال املحرمات التي حرمها عىل عباده، من

 اإلنسان، اضطر إذا للبدن، لكن   واضح رضر فيه مم ا أو السليمة، الطباع منها تنفر التي املستكرهة،

ور وأجلأته ٍ  غري املحرمات، هذه من يشء أكل إل ةالَّض  َوَلا  ؛خمالفة أو عليه، اهلل حرم ما بأكله با

  ٍ  عن صدر ما للمضطر يغفررحيم غفور اهلل ألن ،ذنب عليه فليس الَّضورة، قدر متجاوز والَعا

.واحلرج الضيق فيه ما َلم يرشع ال بالعباد رحيم إرادة، غري
1
 

 ثانيا: من السنة املطهرة

.«ال رضر وال رضار » قال
2

 امليتة؟ من لنا حيل فام خممصة بأرض إنا اهلل رسول يا: قلت: قال ،الليثي واقد وعن أيب

.«هبا بقال فشأنكم حتتفئوا ومل تغتبقوا ومل تصطبحوا مل إذا» :قال 
1 

 وهو الصبوح االصطباح: أكل

العشاء؛ حتتفئوا: أي تقتلعوا. أكل: الغبوقالغداء؛ 
2
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؛ وهذا احلديث امليتة لكم حلت تأكلوهنا بقلة جتدوا ومل غبوقا أو صبوحا جتدوا مل إذا : معناه

كل املضطر للميتة، وهو ظاهر القرآن.دليل عىل جواز أ
3
 

 جتاوز اهلل إن»: اهلل رسول قال: قالذر أيب و من األحاديث الدالة عىل هذا املعنى عن

  «عليه استكرهوا وما  والنسيان اخلطأ  أمتي عن وضع اهلل إن: رواية ويف أمتي عن

هلم.ثالثا: عمل الصحابة وإقرار النبي

رَ   اهللِ  َرُسوُل  َبَعَثنَا » :قالجابر عن ى ُعَبْيَدَة، َأَبا َعَلْينَا َوَأمر َدَنا لُِقَرْيٍش، ِعرًيا َنَتَلقر  َوَزور

ْ  مَتْرٍ  ِمنْ  ِجَراًبا ُه، َلنَا ََيِدْ  مَل  هِبَا؟ َتْصنَُعونَ  ُكنُْتمْ  َكْيَف : َفُقْلُت : َقاَل  مَتَْرًة، مَتَْرةً  ُيْعِطينَا ُعَبْيَدةَ  َأُبو َفَكانَ  َغرْيَ

َها: َقاَل  ، َيَمصر  َكاَم  َنَمصر بِير ُب  ُثمر  الصر ، ِمنَ  َعَلْيَها َنرْشَ
ِ
ُب  َوُكنرا اللرْيِل، إَِل  َيْوَمنَا َفَتْكِفينَا املَْاء  َنَّْضِ

هُ  ُثمر  اخْلََبَط، بِِعِصيِّنَا   َنُبلر
ِ
 اْلَبْحرِ  َساِحلِ  َعىَل  َلنَا َفُرفِعَ  اْلَبْحِر، َساِحلِ  َعىَل  َواْنَطَلْقنَا: َقاَل  َفنَْأُكُلُه، بِامْلَاء

ْخِم، اْلَكثِيِب  َكَهْيَئةِ  ة   ِهَي  َفإَِذا َفَأَتْينَاهُ  الضر ، ُتْدَعى َدابر ،: ُعَبْيَدةَ  َأُبو َقاَل : َقاَل  اْلَعنََْبَ  َبْل  اَل،: َقاَل  ُثمر  َمْيَتة 

 َوَنْحنُ  َشْهًرا َعَلْيهِ  َفَأَقْمنَا: َقاَل  َفُكُلوا، اْضُطِرْرُتمْ  َوَقدِ  اهللِ، َسبِيلِ  َويِف  ،  اهللِ َرُسولِ  ُرُسُل  َنْحنُ 

.«...َسِمنرا َحترى ِماَئةٍ  َثََلُث 
4
 

 ميتة هذا إن باجتهاده أوال قال عنه اهلل ريض عبيدة أبا أن احلديث معنى»: قال النووي

 يف ألنكم ميتة كان وإن لكم حَلل هو بل فقال اجتهاده تغري ثم أكلها لكم حيل فَل حرام وامليتة
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 فأكلوا فكلوا وال عاد باغ غري مضطرا كان ملن امليتة تعال اهلل أباح وقد اضطررتم وقد اهلل سبيل

.«منه...
1
 

 رابعا: القواعد الرشعية العامة.

فالَّضورة تندرج حتت القواعد العامة للترشيع اإلسَلمي القطعية املستفادة من االستقراء، 

والتي تعد من مبادئ الرشيعة الغراء واصوَلا التي متيزها عن غريها من الرشائع؛ وتلكم القواعد 

 باختصار:

 يعة الغراء مبنية عىل جلب املصالح ودرء املفاسد.الرش القاعدة األوىل: 

 الرشيعة مبنية عىل حفظ الَّضوريات اخلمسة. القاعدة الثانية: 

 الرشيعة مبنية عىل التيسري ورفع احلرج، ودفع املشقة. القاعدة الثالثة: 

التكاليف الرشعية مرشوطة بالقدرة واالستطاعة، فَل واجب مع العجز،  القاعدة الرابعة: 

وال حمرم مع اضطرار.
2
 

 وضوابط قيود من بد ال بل وقيود، رشوط دونام إطَلقه عىل ليس ورةبالَّض   العمل إن

 وضع كله فلذلك اصيل؛ رشعي حكم خمالفة الَّضورة يف ان وذلك هبا، العمل طريق حتدد رشعية

 اهلل حرم ما فيحلوا والزيغ األهواء ألهل مطية تكون لئَل الرشعية بالَّضورة العمل ضوابط العلامء

 :يأيت فيام سنذكره ما وهذا حق؛ وجه ما بغري

ابط األول: أن تكون الرضورة قائمة ال منتظرة.الض  
3
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كب املحظور فسيلحقه يغلب عىل ظنه أنه إن مل يرتومعنى هذا الضابط: أن يتيقن املكلف، أو 

 حدى الكليات اخلمس؛ وإذا كان األمر كذلك فإنه ال يلتفت إل الشك والوهم.رضر فادح يف إ

ويدل َلذا الرشط أن األحكام الرشعية إنام تناط باليقني وغلبة الظنون، وأنه ال التفات فيها 

البعيدة. إل األوهام والظنون املرجوحة واالحتامالت 
1
وهذا معنى القاعدة: الرخصة ال تناط  

بالشك.
2
  

 الضابط الثاين: تعذر الوسائل املباحة إلزالة الرضر

ومعناه أن يتعني املحظور الرشعي وسيلة لدفع الَّضر، كأن يكون يف مكان ال َيد فيه ما 

يتناوله إال املحرم.
3
 

باحة امتنع عليه ارتكاب املحظور وعليه فمتى أمكن املكلف إزالة الَّضر ودفعه بالوسائل امل

رشعا.
4
 

 .الضابط الثالث: أن تقدر الرضورة بقدرها

الَّضورة، فإن اسرتسل أو توسع أثم  يدفع ما بقدر إال للمضطر من املحرم يباح ومعناه ال

ٍ  َفَلا ِإْثَم َعَلْيِهٱُّبفعله، لقوله تعال:   ٍ  َوَلا َعا  371 َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَر َبا

ٍ  ÷»قال السعدي:  عدم مع أو احلَلل، عىل قدرته مع للمحرم، طالب غري: أي× َغْيَر َبا

ٍ  َوال÷جوعه، .«اضطرارا.. له، أبيح ما تناول يف احلد متجاوز: أي×َعا
1
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 . الضابط الرابع: أن ال يرتتب عىل العمل بالرضورة رضر أكرب من الرضر احلاصل هبا

ن يكون الَّضر املرتتب عن حالة الَّضورة اكَب من الَّضر يف املحظور الذي ومعنى هذا أ

فإِْن كان الَّضُر يف حالِة الَّضورِة َأْنَقَص أو ُيساويه فَل ُيباُح له: كاإلكراه عىل حيل اإلقدام عليه، 

نا: فَل ُيباُح واحد  منهام؛ ملَِا فيه ِمَن املفسدِة الراجحة؛ إذ ليس َنْفُس  القاتل وِعْرُضه َأْول  القتل أو الزِّ

.ِمْن َنْفِس املقتول وِعْرِضه
2
 

وهذا عينه هو معنى القواعد اآلتية: ))الَّضر ال يزال بمثله(( ، ))الَّضر ال يزال بالَّضر((، 

))يرتكب أخف الَّضرين لدفع أعَلمها(( ونحوها من القواعد.
3 

الَف املخْضطرُّ َمبادئَ الضابط اخلامس:  َة من احِلفاظ عىل  أن ال ُيخ الرشيعة اإلسَلمية وقواعَدها العامر

أصوِل العقيدة وحتقيق العدل وأداء األمانات؛ فكل ما خاَلَف قواعَد الرشِع فإنه ال َأَثَر فيه للَّضورة؛ 

ةَ  ألنر املُْضطر ُُيالُِف بعض األحكام الرشعيِة ال قواعد الرشيعة العامر
4

. 

مراعاهتا يف األحكام وتغريها، نص  كثري من العلامء رَحهم اهلل تعال عىل اعتبار الَّضورة  و

اجح أو املشهور سيوقع املكل ف يف ضيق وحرج، جاز واحلال هذه أن ُيفتى  فإذا كان األخذ بالقول الر 

 :بالقول الضعيف مراعاة حلالة الَّضورة، وفيام ييل بعض النصوص التي تؤكد هذا األمر
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 معراج ويف: -بعد أن نقل أقواال ضعيفة يف بحث ألوان دماء احليض  - قال ابن نجيم 

 للتيسري طلبا الَّضورة مواضع يف األقوال هذه من بيشء مفت أفتى لو :األئمة فخر إل يامعز الدراية

.حسنا كان
1
 

إذا ات فق أبو حنيفة وصاحباه عىل جواب مل َُيز العدول عنه إال  : وقال ابن عابدين

.لَّضورة
2
 

إن  كثريا من األحكام التي نص  عليها املجتهد صاحب املذهب بناء عىل : أيضاوقال

مان أو عموم الَّضورة  ت بتغري  األزمان، بسبب فساد الز   ماكان يف عرفه وزمانه قد تغري 

ر جواز تقليد بعض العلامء فيام قالوه من أقوال ضعيفة  –  وقال الرحيباين  :-بعد أن قر 

 بمقتضاها العمل له َيوز الرجال َلؤالء نسبتها صحة عنده وثبت األقوال هذه عىل وقف فمن

.متجه وهو إليه الَّضورة دعته إذا خصوصا إليه االحتياج عند
4
 

: إن  املفتي املقل د ملذهب له أن ُيفتي عند احلاجة بقول مرجوح يف  وقال ابن بدران

.مذهبه
5
 

 

3.
اجح القول من املجتهد عدول فيها يتضح التي األمثلة من   للَّضورة املرجوح القول إل الر 

ة متديد تعال اهلل رَحه ابن تيمية  جتويز  فيها أو فَلة أرض حالة يف كام للَّضورة، اخلفني عىل املسح مد 

الوجوه بعض من اجلبرية كلبس هنا، اخلف لبس وجعل الرفقة، مغادرة خيش أو الثلوج،
.6 
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: قائَل املثال هذا عىل األردن يف الرشعية الرقابة قسم رئيس عضيبات عيل رضا حممد عل ق

 اجلملة، يف دليَلً  وافق املكل ف وأن   واحلاجة، بالَّضورة إليه ذهبوا ما القول هذا أصحاب وعلرَل »

 عند املرجوح إل الراجح القول من االنتقال يباح أفَل بالَّضورات، تباح املحظورات كانت فإذا

ل واحلاجة الَّضورة .«خاصة أو كانت عامةً ، الَّضورة منزلة تنز 
1
 

اجح الرأي عن املجتهد فيها عدل التي املعارصة التطبيقية األمثلة ومن .1  املرجوح إل الر 

 املجمع أفتى فقد الكحول؛ من خمتلفة نسب عىل تشتمل التي األدوية مسألة استعامل: للَّضورة

 أخف وارتكاب املحظور، تبيح التي للَّضورة نظرا هذه األدوية، بجواز استعامل اإلسَلمي الفقهي

أعَلمها لدرء الَّضرين
2
 تقتضيها بنسب الكحول عىل املشتملة األدوية استعامل وقال بجواز 

 .عدل طبيب يصفها أن منها، برشط مناص ال والتي الدوائية الصناعة

ًرا الكحول استعامل املجمع أجاز كام  الدهون ويف للجراثيم، وقاتَل للجروح، ا خارجي مطه 

 أن األدوية ومستوردي اإلسَلمية الدول يف والصيادلة األدوية تصنيع رشكات وأوىص اخلارجية،

 .البدائل من غريها واستخدام أمكن، ما األدوية من الكحول يستبعدوا

 عىل املشتملة األدوية وصف عن باالبتعاد األطباء اإلسَلمي الفقهي املجمع أوىص كام

.الكحول
3
 

َعْل  مل اهللَ  إنر »:  لقوله 1حمرم هو بام بالتداوي املنع هو العلم، أهل أكثر إليه ذهب وما  ََيْ

م فِياَم  ِشَفاءَكمْ  .«َعَلْيُكمْ  َحرر
2
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 التي األدوية استعامل بجواز القول وهو املرجوح، القول عىل قامت الفتوى هذه فإن وعليه

 املحضورة تبيح التي الَّضورة قاعدة عىل ذلك يف املجمع واستند الكحول، من نسبة عىل حتتوي

 أخذهم عند بالضيق وشعروا ما، مسألة يف املسلمني عىل احلرج وقع فإذا» احلرج، رفع وقاعدة

 رصيح ُيالف وال االستدالل، من ما وجه له لكن مرجوح، ل قو هناك وكان الراجح، بالقول

قت منكر، أو شاذ   بقول وليس واإلمجاع، والسن ة الكتاب قت كام لقائله، نسبته وحتق   الَّضورة فيه حتق 

 جهة من راجحا أصبح ألنه املرجوح؛ القول هبذا األخذ من عقَل أو رشعا مانع فَل احلاجة، أو

.«أخرى
3
 

 التي وهي منها، مناص ال التي الشديدة احلاجة هي الَّضورة أن   تبني سبق ما خَلل ومن

 املجتهد يعدل أجلها من التي األسباب أهم من تعد فهي الرشعي، احلكم خمالفة إل املضطر تدفع

اجح القول عن  العنت عنهم يرفع حتى املكلفني، أحوال ذلك يف مراعيا املرجوح، القول إل الر 

 وضًعا اإلسَلمي الفقه يف نالت التي الرشعية الرخص عن خَلَلا من ويبحث املشقة، من وُيلصهم

 .متميًزا ترشيعًيا
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 وفيه مباحث

األثر املرتتب عىل العمل بالقول الضعيف يف املبحث األول: 

 االجتهاد.

 نامذج تطبيقية للعمل بالقول الضعيفاملبحث الثاين: 
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االجتهاد مهم يف بقاء الرشيعة الغّراء وكوهنا صاحلة ومصلحة لكل زمان ومكان، فلواله ملا 

متكن الناس من إجياد األحكام املناسبة للمستجدات التي حتصل باستمرار ودون توقف؛ ولالجتهاد 

، ودوره يف جتديد الفقه، فهذه أبرز املجاالت وامليادين جماالت خمتلفة أمهها: جمال الفتوى والقضاء

التي يظهر فيها االجتهاد بصورة جلية وواضحة؛ فلهذا  سأتطرق يف هذا املبحث إىل بيان مفهوم 

جتديد الفقه ومرشوعيته، وكذا أمهيته؛ وبيان مفهوم الفتوى والقضاء وأمهيتهام، باإلضافة إىل بيان أثر 

جتديد الفقه ويف الفتوى والقضاء. إعامل القول الضعيف يف

يف هذا املبحث سأتطرق إىل بيان مفهوم جتديد الفقه ومرشوعيته، وكذا أمهيته؛ باإلضافة إىل 

 بيان أثر إعامل القول الضعيف يف جتديد الفقه، وذلك يف الفروع اآلتية:

 وثوبا اْلَعْهد من الفعل جدد، جدد الشيى أي: صريه جديدا، يقال جددالتجديد يف اللغة 

َجِديدا. لبسه
1
 

 فالتجديد له معنيان:

 اليشء بنفسه ونموه وزيادته بدون فعل. د  جتد   .أ

يصري جديدا، وهذا املعنى استحداث التجديد: بمعنى إدخال التحسني عليه حتى  .ب

 هو املناسب يف هذا املحل.
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اسم جامع لكل ما حيقق الرشيعة يف واقعها، فهو:  االصطالح وأما معنى جتديد الفقه يف

.وينفي ما خيل هبا
1
 

أن تأيت بالقديم عىل حقيقة معناه، وت غذيه بعنارص احلياة، وت كسبه من وبمعنى آخر هو: 

.ثروة جديدة مل تكن –من شؤون الفكر واالقتصاد واالجتامع  –وقائعها ومما جدَّ فيها 
2
 

 ثبات األصول، وتطور الفهم واالجتهادوهبذا املعنى جيمع منهج التجديد الفقهي بني 

والتطبيق فيمن توفرت فيه امللكة الفقهية التي جتعل عنده القدرة عىل دراسة منهج النصوص يف 

 ث كيفية األخذ هبا يف االستنباط.تقرير األحكام، ومعرفة الوسائل من حي

 كالم حول الناس رأيت ولقدوما أ حسن ماذكره ابن عاشور يف هذا املقام، حيث قال: 

 عليه مضت ما هدم يف بمعولة آخذ وآخر األقدمون، شاده فيام معتكف رجل: رجلني أحد األقدمني

 إىل نعمد أن وهي الكسري، اجلناح هبا ينجرب أخرى حالة وهنالك كثري، ّض  احلالتني تلك ويف القرون

 للنعمة، كفران فضلهم غمص بأن علام نبيده، أو ننقضه أن وحاشا ونزيده فنهذبه األقدمون أشاده ما

.األمة  خصال محيد من ليس سلفها مزايا وجحد
3
 

 يمكن أن يستدل عىل مرشوعية التجديد الفقهي بام ييل:

 َوِلُيْنِذُروا الدِّيِن ِفي ِلَيَتَفقَُّهوا َطاِئَفٌة ِمْنُهْم ِفْرَقٍة ُكلِّ ِمْن َنَفَر َفَلْوَلا َكافًَّة ِلَيْنِفُروا اْلُمْؤِمُنوَن َكاَن َوَما  : قوله  .أ

 [.211]التوبة:      َيْحَذُروَن َلَعلَُّهْم ِإَلْيِهْم َرَجُعوا ِإَذا َقْوَمُهْم
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األعيان دون الكفاية عىل وأنه والسنة، الكتاب يف التفقه إجياب هذا ويف
1

؛ واآلية وإن وردت 

عىل سبب خاص فالعربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، مما جيعل مسؤولية التفقه يف الدين عىل 

عاتق األمة ملواجهة مشكالهتا املتجددة واملتطورة.
2
 

 دينها هلا جيدد من سنة مائة كل رأس عىل األمة هلذه يبعث اهلل إن : قوله  .ب
3

دل احلديث 

لن ختلو  :عىل أن التجديد سنة إهلية لألمة املحمدية، وأنه ال خيلو عرص من املجددين، وقد روي

أن يكون يف رأس كل مائة واحد فقط، إذ هو ليس  وال يلزماألرض من قائم هلل باحلجة...

مقصورا عىل واحد بل يشمل اجلامعة، كام أنه ال ينحرص يف جمال وميدان واحد، وإنام يشمل مجيع 

نواحي الدين: عقيدة وعبادة ومعاملة.
5
 

، فيقال: احلاجة ماّسة إىل جتديد الفقه يف كل عرص ملواجهة االستدالل باملعقولوأما  .ج

ملستجدة عىل خمتلف األعصار واألمصار؛ ذلك أن الفقه هو الفهم الصحيح لألدلة املشكالت ا

الرشعية إلجياد أحكام متناسبة مع كل مستجد مل يكن موجودا من قبل، وهبذا تصاغ حياة املسلمني 

صياغة جديدة تواكب كل التغريات من ناحية، وحتافظ عىل حيوية اإلسالم من جهة أخرى.
6
  

حتديات كبرية حتتاج إىل إمعان فكر  مما ال يمكن التغايض عنه أن العامل اإلسالمي اليوم يواجه 

واستنباط أحكام تتالءم وتتناسب مع مستجدات العرص، وتوافق النصوص الرشعية واألحكام 

 الربانية.
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يف تقليدهم املحض  ايعة اإلسالمية قد أفرطوومن املالحظ أن بعض الدارسني للرش

لنصوص املذاهب الفقهية وعدم اخلروج عنها مطلقا؛ وكان من األوىل يف هذا املقام أن يعيدوا النظر 

يف اجتهادات الفقهاء السابقة، ألن بعض أحكامهم مبنية عىل علل متغرية، وكل عرص له احتياجاته 

 ومشكالته اخلاصة.

ويف اجلهة املقابلة نالحظ أن بعض املفتني يسرتسل يف الفتوى بالقول املرجوح دون مراعاة 

لضوابطه حتى يكاد يصبح الراجح منسيا واملرجوح قضاء مقضيا، فهذا ال جيوز بل ينبغي املوازنة 

 بينهام حسب ما يقتضيه احلال. 

ها يف زمن آخر ترجيحفانطالقا مما سبق يعترب اختيار أقوال ضعيفة مرجوحة يف زمن و

 ل جتديد الفقه اإلسالمي.بمرجح معترب من قبي

وهو األصول  –غري ما ذكر من النصوص سابقا  -هذا وجيد التجديد الفقهي سندا آخر 

االجتهادية: كأصل اعتبار مآالت األفعال، وما يتفرع عنه، كقاعدة االستحسان التي يعدل املجتهد 

 يالهتا ونظائرها إىل خالفه لوجه معترب.يف مسألة عن مثل ما حكم به يف مث

فنالحظ أن العدول يف مثل هاته احلالة نوع من التجديد، إذ لو مل ي عدل إىل ذلك احلكم 

 املخالف فقد يرتتب عىل ذلك مشقة وحرج.  

وعىل ذلك فاختيار قول ضعيف وترجيحه مع مراعاة رشوط وضوابط إعامله هو نوع من 

ال يعد خروجا عىل القواعد املذهبية، بل هو جري عليها.التجديد للفقه اإلسالمي، و
1
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وفتيا وفتوى: اسامن :  مصدر أفتى؛ ويقال هلا الفتيا، قال ابن منظورالفتوى يف اللغة

؛ وهي بمعنى أبان، تقول أفتاه يف األمر: أي أبانه له، ويقال: أفتيت فالنا موضع اإلفتاءيوضعان 

 .رؤيا رآها إذا عربهتا له، وأفتيته يف مسألته إذا أجبته عنها
1

الفاء والتاء واحلرف املعتل أصالن: أحدمها يدل عىل طراوة وجدة، : وقال ابن فارس 

تى الفقيه يف املسألة، إذا بني حكمها. واستفتيت، إذا سألت عن واآلخر عىل تبيني حكم... يقال: أف

[ ؛ ويقال منه فتوى وفتيا271]النساء: َيْسَتْفُتوَنَك ُقِل اللَُّه ُيْفِتيُكْم ِفي اْلَكَلاَلِةاحلكم، قال اهلل
2

 .املبتدأ املرسلوالفتيا ال تكون إال عن سؤال سائل، ومل نر نصا استعملت فيه الفتيا للبيان  
3
 

:و أما الفتوى يف االصطالح فقد عرفها العلامء بتعاريف متعددة، وسأقترص عىل بعضها

 .بيان حكم اهلل تعاىل ملن سأل عنه التعريف األول:
4 

 :وقد اشتمل هذا التعريف عىل ما ييل

 أن الفتوى تبيني حلكم رشعي من األحكام التكليفية. 
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  الفتوى تكون بعد سؤال  عن حكم الواقعة، فال تكون أمرا مبتدأأن. 

 .اإلخبار عن حكم اهلل تعاىل عن دليل رشعي التعريف الثاين:
1
 

وقد اقترص هذا التعريف عىل أن الفتوى هي بيان للحكم التكليفي فيام حيدث من الوقائع  

. مقرونا ببيان دليله، ومل يفيد الفتوى بسبق السؤال عن الواقعة
2
 

توقيع عن اهلل تبارك وتعاىل. التعريف الثالث:
3
 

اإلخبار بحكم رشعي ال عىل وجه اإللزام. التعريف الرابع:
4
 

النص الصادر من املفتي بيانا من خالل هذه التعاريف يمكن أن يقال يف تعريف الفتوى بأهنا:  

.للحكم الرشعي يف واقعة معينة ملن سأل عن حكمها 
5
 

 ذلك أن وظيفة املفتي تنزيل احلكم عىل الواقعة املعيَّنة حمل الفتيا ملن سأل عنها.  

 املرتبة يف تقرر ما وتنزيل جزئية صورة يف النظر وهي املفتي مرتبة... قال السبكي

 أن خيرب فإنه عليها جوابه ويكون الواقعة، تلك وأحوال عنه يسأل ما يعترب أن املفتي فعىل األوىل

 إىل حيتاج وذلك اجلزئي املوضع عىل الكيل الفقه تنزيل املفتي خاصية وأن... الواقعة هذه يف اهلل حكم

وأدلته  الفقه حفظ عىل زائد تبرص
6
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 الفتوى منصبها عظيم وخطرها كبري وفضلها كثري، وتتأكد أمهيتها وخطر منصبها أن اهلل 

_..َيْسَتْفُتوَنَك ِفي النَِّساِء ُقِل اللَُّه ُيْفِتيُكْم ِفيِهنَّ َوَما ُيْتَلى َعَلْيُكْم ِفي اْلِكَتاِبَوتوالها بنفسه حيث يقول 

[.271]النساء: _اْلَكَلاَلِة.. ِفي ُيْفِتيُكْم اللَُّه ُقِل َيْسَتْفُتوَنَك[، ويقول217]النساء:

 وسالمه اهلل صلوات األنبياء وارث املفتي ألن الفضل كثري املوقع كبري اخلطر عظيم فاإلفتاء 

عليهم
1
ْتيا دارت َمنْ  واملفتون   وا الذين األنام، بني أقواهلم عىل الف  ص  ن وا األحكام، باستنباط خ   وع 

 يف احلريان هيتدي هبم السامء، يف النجوم بمنزلة األرض يف فهم واحلرام؛ احلالل قواعد بَضْبط

 من عليهم َأْفَرض   وطاعتهم والرشاب، الطعام إىل حاجتهم من أعظم إليهم الناس وحاجة   الظلامء،

الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي  يأيهااهللَّ قال الكتاب، بنص واآلباء؛ األمهات طاعة

.[29: النساء]... اْلَأْمِر ِمْنُكْم
2

الفتوى يف خلود هذه الرشيعة حيث تتجدد للناس حوادث وقضايا مل يتكلم كام تكمن أمهية 

هم يف بيان أحكام اهلل تعاىل فيها السلف، فإذا خال املجتمع من أهل الفتوى، أو مل يقوموا بواجب

الضاللة وختبط الناس يف دينهم خبط عشواء؛ ومن اجلوانب التي  تس يف أمورهم كلها انترشللنا

 يف الرشع حكم يتقبَّل وأن اإلسالمية، املناهج وفق ابتداء   أفعاله تكون تربز أمهية الفتوى أن املسلم أن

ف وأن أفعاله، نتائج  بعضه أو ذلك جهل فإذا اآلخرين، مع عالقته يف املرشوع النحو عىل يترصَّ

 بتعليم العلامء قيام املعرفة سبل ومن الرشعية، احلدود وفق سلوكه ليكون يعرفه؛ أن عليه وجب

اإلسالم، ومن سبل  أحكام عن العلامء بسؤال اجلهال قيام أو أحكامه، وتبليغهم الدين أمور الناس
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 تعليم فعليهم العلم، أهل عىل اإلسالم افرتضه مما فهذا والتبليغ التعليم بواجب العلامء املعرفة قيام

الناس.. وحيتاجه اإلسالم به يأمر الذي بالقدر دينهم أمور من حيتاجونه ما الناس
1
 

، فهي كام مر معنا نص صادر من من ضوبه امن ألوان االجتهاد وضب اتعترب الفتوى لون

يِلِ  اْلِفْقهِ  َتنِْزيل  فقيه بيانا حلكم اهلل يف واقعة معينة ملن سأل عنها، فهي إذا  ؛ اجْل ْزِئِي  املَْْوِضعِ  َعىَل  اْلك 

 وهذا االجتهاد الصادر من املفتي قد يصيب فيه وقد خيطئ وهو يف كلتا احلالتني مثاب لقوله 

«واحد أجر فله أخطأ ثم فاجتهد حكم وإذا أجران، فله أصاب ثم فاجتهد احلاكم حكم إذا»
2
، ومن  

أوجه اخلطا يف هذا االجتهاد أن يبني فتواه عىل قول ضعيف، فام حكم هذه الفتوى حينئذ؟ وهل 

 عليه ضامٌن إذا أتلف بفتواه تلك شيئا؟ هذا ما سأبحثه فيام ييل:

نيت عىل قول خمالف لنص كتاب أو سنة أو إمجاع قطعي اتفق العلامء عىل أن الفتوى التي ب  

 وجب ماال   هبا استحل كان وإن فراقها، عليه وجب نكاحا   كان وإن ه،فسخ بيعا كان فإن، تنقض

 وهكذا، ويلزم املقلد برتك الفتوى السابقة . أربابه إىل إعادته عليه

 لإلمجاع املخالف الواضح واخلطأ نِي البَ  اجلور أن العلامء وأمجع : قال ابن عبد الرب

.به قىض من كل عىل مردود هلا معارض ال التي املشهورة الثابتة والسنة
3
 

.األئمة باتفاق حكمه نقض إمجاعا أو نصا خالف متى احلاكم نا: وقال ابن تيمية
4
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 فال غريه، أو نص من ظني لدليل خمالفا حكمه كانأما إذا أفتى بقول ضعيف يف املذهب و 

.الرتبة يف لتساوهيام بالظن به حكم ما ينقض
1
 

 :لةوهاهنا مسأ

إذا اتصلت فتوى واجتهاد املفتي بحكم احلاكم بفتواه، فهل تنقض الفتوى يف هذه احلال 

 أوال؟

لو  الذي يظهر أن قول املفتي يف هذه احلال يتقوى باتصاله بقضاء احلاكم وال ينقض، ألنه

نقضت فتواه الضطربت أحكام الناس.
2
 

 االجتهاد من ينافيه بام احلكم ينقض أن لقياسوالنقض خمالف يف هذه احلال للقياس، إذ ا

 القياس ترك ههنا لكن اخللع، مسألة يف كام بمثله حكم عن املجرد االجتهاد ينقض كام بعده،

.االنتشار عن وصيانتها األمور، لضبط حتصيال لالستحسان
3
 

 ومن هذا يظهر لنا أن حكم احلاكم يعترب من مرجحات العمل باألقوال الضعيفة واهلل أعلم.

املنع عىل ضبني: خاص  نّ من الفتوى فالذي ينبغي أن يقال أ املفتي أما بخصوص منع

 وعام.

هو أن يمنع املفتي من اإلفتاء بالقول الضعيف الذي خالف النصوص  فاملنع اخلاص:

واإلمجاع مهام بلغت منزلة هذا املفتي، ومع ذلك وجب مراعاة مرتبته وإعذاره حتى يتبني له وجه 

 خرق قوال العلم إىل املنتسبني بعض ابتدع لو وكذلك : اخلطأ يف فتواه؛ وقد قال أبو يعىل الفراء 
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 وإال وتاب أقلع فإن عنه، وزجره عليه أنكره عرصه علامء قوله ورد النص فيه لفوخا اإلمجاع به

. أحق الدين بتهذيب فالسلطان
1
 

 فهذا فيه تفصيل: وأما املنع العام؛

أصال بأن انخرم فيه رشط أو أكثر من رشوط اإلفتاء، فهذا  فإن كان املفتي ليس أهال للفتيا 

 جيب أن يمنع من الفتيا منعا عاما مطلقا.

 كان فمن  املفتني أحوال يتصفح أن املسلمني إلمام ينبغي: قال اخلطيب البغدادي 

 وأوعده هلا يتعرض ال بأن إليه وتقدم منها منعه أهلها من يكن مل ومن  عليها أقره للفتوى يصلح

..عنها ينته مل إن  بالعقوبة
2

، فالذي يظهر واهلل أعلم أنه ال ينبغي أن ثم حكم بقول ضعيف شاذ وأما من كان أهال للفتيا

 الفتاوى الكثري العامل أن قدر لو: يمنع من الفتوى منعا مطلقا، ويف هذا الصدد يقول ابن تيمية 

 مل: الراشدون اخللفاء عليه ما وخالف. عنه الثابتة  اهلل رسول سنة بخالف مسائل عدة يف أفتى

...فيه خالف فيام خطؤه له يبني بل ؛مطلقا الفتيا من منعه جيز
3
 

والذي يظهر للباحث أّن األمر يرجع إىل احلاكم، فهو الذي يقّرر بعد دراسة قضيته ومناقشته 

 أن يمنعه أو ال.

 يف هذه املسألة عىل أقوال: -الرمحة والرضوان  معليه -اختلف الفقهاء 
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التفصيل بني من كان أهال لإلفتاء، وبني من ليس أهال لذلك؛ فقالوا: من كان  األول:القول 

ه ال يضمن، وإذا مل يكن أهال ضمن،  وهذا مذهب الشافعيةأهال للفتيا فإنّ 
1
واحلنابلة 

2
، واستدلوا بام 

َلم   َومَل   َتَطبََّب  َمن   : رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اهلل   َقب َل  طِب   ِمن هُ  ُيع 

َضاِمن   َفُهوَ  َذلَِك 

.يضمن مل وأخطأ طب منه عرف إذا أنه عىل يدل وهذا: قال ابن القيم 
4
 

للمستفتي فال يضمن األهل لعذره باخلطا يف االجتهاد.وقالوا أيضا:  أن الفتوى غري ملزمة 
5
 

، فإن كان جمتهدا  فيه أفتى ما فعل وتوىل انتصب املفتي ضامن إذا كان مقلدا و القول الثاين:

 فال ضامن عليه ؛ وهذا مذهب املالكية.

 مل جمتهدا كان فإن فيها، خطؤه وتبني شيئا بفتواه أتلف من حويف : قال الدسوقي 

 ال قوليا غرورا فتواه كانت وإال فيه أفتى ما فعل وتوىل انتصب إن ضمن مقلدا كان وإن يضمن،

بدّ أ   بالعلم اشتغال له يتقدم مل وإن ويزجر، فيه ضامن
7
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ه بفتواه من مال سواء كان ما أتلف وهو مذهب احلنفية، قالوا: املفتي ال يضمن القول الثالث:

م الأهال للفتيا أ
1

طعي فقالوا يضمن.خالف الق، إال إذا 
2
 

 أن رأى فمن املفتي، فتوى إلزامية مدى إىل يرجع -واهلل أعلم  – املسألة يف اخلالف وسبب

 قبول بني خمريَّ  املستفتي أن رأى الضامن يلزمه مل فمن فال، ال ومن الضامن، ألزمه ملزمة املفتي فتوى

 كام مر معنا. مأجور فهو أخطأ إذا املفتي أن كام له، ملزمة غري فهي وردها، الفتوى

، أنه ال ضامن عىل املفتي الذي استوىف رشوط -والعلم عند اهلل  - والذي يظهر للباحث

اإلفتاء واستفرغ جهده يف إصابة احلق، ألن الفتيا جمرد إخبار عن حكم اهلل يف واقعة معينة ملن سأل 

 عنها، وهي غري ملزمة كام قرر أهل العلم .

 ال ملا يهتصدِ  ألنامن، عليه الّض  غري أهل للفتوى أصال فالذي يظهر أنّ أما من أفتى وهو 

 ؛ واهلل أعلم.فيضمن به رالّض  وإحلاق املستفتي إيذاء دتعمّ  هفكأنّ  وغرور، تعد   له يصلح

عيف يف العمل بالّض  ثر  فيام يظهر، ومها: أسألتني مهمتني يف هذا املطلب سأتطرق إىل بحث م

 عيف يف درأ احلدود.نقض حكم القايض، وأثر العمل بالّض 

الذي ال خالف فيه أن القايض إذا حكم بقول خمالف للنصوص الرصحية واإلمجاع القطعي 

 فإن حكمه ينقض وال يعتد به. –وهو القول الشاذ  –والقواعد الرشعية 
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 لإلمجاع املخالف الواضح واخلطأ البني اجلور أن العلامء وأمجع : قال ابن عبد الرب 

.به  قىض من كل عىل مردود هلا معارض ال التي املشهورة الثابتة والسنة
1
 

 بعده وويل مات أو عزل فإذا أحكامه، تتعقب ال العامل العدل أن تقدم :  اخلريش قال

 ما فيها فوجد فيها ونظر أحكامه من يشء هو له رفع أو العامل العدل أحكام من يشء إليه ورفع غريه

 ويبني وجوبا   ينقضه أن وله للغري فإن إمجاع أو جيل قياس أو سنة أو كتاب من لقاطع خمالف هو

.واهلوى للجور ينسب لئال ألجله نقض الذي السبب
2
 

فع إليه قضاء قاض عدل فوجده قد خالف  واتفقوا: وقال ابن القاص  عىل أنه إن ر 

ه عىل نفسه إن أخطأ يف مثل ذلك .نص كتاب أو سنة أو إمجاع، كان عليه نقضه، وأن عليه ردَّ
3
 

 إذا احلاكم حكم بنقض رصحوا قد الطوائف سائر من والفقهاء : وقال ابن القيم 

.العلامء بعض فيه وافق قد كان وإن سنة أو كتابا خالف
4
 

أنه ال  –واهلل أعلم  –بقول ضعيف يف مسألة خمتلف فيها، فالذي يظهر  أما إذا حكم القايض

 عدم استقرار وثبوت األحكام. إىل ؤديبنقضه ورفعه إىل حاكم آخر ي هينقض حكمه، ألنّ 

 ال وأن االجتهاد، عىل املبني القضاء بلزوم القول توجب الضورة وألن: الكاساين قال

 يرفعه ثم فينقضه، األول رأي خالف يرى آخر قاض إىل برفعه نقضه جاز لو ألنه نقضه، جيوز

 فيؤدي األول قىض كام ويقيض نقضه، فينقض الثاين القايض رأي خالف يرى آخر قاض إىل املدعي

.فساد الفساد إىل أدى وما الفساد، سبب واملنازعة أبدا ، واملنازعة اخلصومة تندفع ال أن إىل
5
 

                                                           

1 991 

2 7163 

3 2372 

4 3224 

5 714 



 المبحث األول                                               الفصل الرابع  
 

 
165 

 يشتد مل ما حكمه ينقض فال الضعيف بالقول احلاكم حكم إذا: وقال األجهوري

.ضعفه
1
 

 إذا إال ينقض ال املجتهدات يف احلاكم حكم أن املقررة القاعدة ألن : السبكيوقال 

.الكلية القواعد أو اجليل، القياس أو اإلمجاع أو النص خالف
2
 

 سواه، حاكم هبا قىض قد قضية إليه رفعت إذا احلاكم أن ذلك ومجلة:  قدامة ابن وقال

 إمجاع، أو سنة أو كتاب نص ملخالفة اخلطأ كان فإن نظرت نفسه، خطأ له بان أو خطؤه، له فبان

.نقضه جليا   نصا   خالف إذا: وزاد الشافعي قال وهبذا حكمه، نقض
3
 

 باجتهاد حكمه ينقض مل.. باجتهاده مسألة يف القايض حكم إذا: الفقهية املوسوعة يفوجاء 

 السنة أو الكتاب نص خالف عىل الواقع حكمه ينتقض وإنام ويناقضه، األول ظنه يقارب ثان

...اجليل القياس أو اإلمجاع أو املتواترة
4
 

 :وقال الشنقيطي

 امتنع قد نقضه شذوذ دون ***  وقع كيف جمتهد من واحلكم

 كيف منه أصوب غريه أن له ظهر حيث نقضه يمتنع االجتهاديات يف املجتهد حكم أن يعني

ا كان سواء أي املجتهد وقع ا جمتهد  ا أو مطلق  .مقيد 
5
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 بالشبهات. لعلامء قاطبة، وهو أن احلدود تدرأه إىل القول الذي عليه اقبل تصوير املسألة  أنبّ 

.احلد يف الشبهة عنه من أهل العلم يرى أن ي درأفظ كل من نح : قال ابن املنذر
1
 

إىل عدم إقامة احلدود عىل املسلمني ودرأها ومما يقال يف هذا املقام أيضا أن الشارع تشوف 

 بالشبهات، وقد وردت يف ذلك أدلة، منها:

وا: قالت: قال رسول اهلل  عن عائشة  ودَ  اْدَرء   َفإِنْ  اْسَتَطْعت ْم، َما املْ ْسلِِمنيَ  َعنِ  احل د 

، َفَخل وا خَمَْرٌج  َله   َكانَ  ْطَِئ  َأنْ  اإِلَمامَ  َفإِنَّ  َسبِيَله  ْطَِئ  َأنْ  ِمنْ  َخرْيٌ  الَعْفوِ  يِف  خي  وَبةِ  يِف  خي  ق  .الع 
2
 

وا: قال: قال رسول اهلل  وعن أيب هريرة  ودَ  اْدَفع  ا َله   َوَجْدت مْ  َما احْل د  .َمْدَفع 
3
 

وا» : يقولاهلل رسول سمعت: قال عيل عن ودَ  اْدَرء  .«احْل د 
4
 

ودَ  أ َعِطَل  َلِئنْ : »قال  اخْلَطَّاِب  بن عمر و ب َهاِت  احْل د   أ ِقيَمَها َأنْ  ِمنْ  إِيَلَّ  َأَحب   بِالش 

ب َهاِت  .«بِالش 
5
 

 اشتبه فإذابالشبهات،  ت أمرا واحدا، وهو أن احلدود تدرأفهذه االحاديث واآلثار كلها تثب

 درء يف فاخلطأ األمرين، بني األمر تردد..واالحتامالت ووقعت حاله، علينا وأشكل اإلنسان أمر
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 اهلل رمحة فإن سببها، يفعل مل من عىل العقوبة إيقاع يف اخلطأ من أهون سببها، فاعل عن العقوبة

 .والسهولة اليرس عىل مبنية ورشيعته غضبه، سبقت

 وأما صورة املسألة:

يأيت شخص بام يوجب احلد عليه، ويكون هناك رأي وقول ضعيف يرى أن ما ارتكبه فأن 

 ذلك الشخص ال يوجب عليه احلد.

 هبا احلد؟ يكون ذلك القول الضعيف شبهة يدرأ فهل

عيف الناتج عن االختالف املعترب، يعترب شبهة تدفع أن القول الّض  –واهلل أعلم  –الذي يظهر 

 هبا احلدود عن مستحقيها.

 عىل ذلك وليس شبهة العلامء اختالف أن الفقهاء أطلق وقد: قال العز بن عبد السالم 

 خالف باإلباحة اجلواري وطء جواز يف عطاء خالف أن بدليل شبهة اخلالف عني ليس إذ إطالقه،

 املتقاربة وأدلته اخلالف مأخذ ففي للحد الدارئة الشبهة وإنام احلد، يدرأ ال ذلك ومع حمقق،

.شهود.. وال ويل بال النكاح يف كاخلالف
1
 

 العلامء بعض صححها جهة كل األصحاب قال اجلهة يف الشبهة وأما : وقال ابن اهلامم 

 وبال ويل بال النكاح يف كالوطء التحريم يعتقد الواطئ كان وإن فيها، حد ال هبا الوطء وأباح

.دشهو
2
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معترب ولو كان ضعفه شديدا، فقد ذكر وقد توسع بعض الفقهاء وجعل كل قول ضعيف 

الونرشييس أنه يراعى كل خالف يف درء احلدود لغرض الشارع يف السرت، ولو كان القول ضعيفا 

جدا.
1
 

 وهذا القول حمل نظر، وقد سبق نقل قول العز بن عبد السالم يف هذا األمر.

مالحظة أنه ليس كل  ومن هنا يظهر أن األقول الضعيفة هلا أثر يف دفع احلدود ودرئها؛ مع

 قول خمتلف فيه يدرء به احلد، فاألقوال شديدة الضعف ال يلتفت إليها وال تعترب يف درء احلدود.
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نا وجه نيت عىل قول ضعيف، مبي  بحث بعض املسائل التي ب  ق إىل تطر  يف هذا املبحث سأ

وا عىل ضعف هذا القول؛ مع بيان الراجح يف املسألة قول، وموردا كالم العلامء الذين نص  الضعف 

 مقصود إيراد هاته املسائل إنام التمثيل الغري.بذكر أدلة كل قول باقتضاب، ألن 

 سريها، أيام وعد والكواكب، النجوم مسارات معرفة، هو: أوال: املقصود باحلساب الفلكي

وظهورها وغياهبا سريها، مواقيت ومعرفة
1
وفق قواعد علمية، والتي من خالهلا يتم إثبات دخول  

 الشهر من عدمه؛ فام حكم االعتامد عىل هذا احلساب يف إثبات دخول الشهر القمري؟

 .عتامد عىل احلساب الفلكيثانيا: مذاهب العلامء يف اال

 يف قولني: اختلف العلامء منذ القدم يف هذه املسألة ويمكن إمجال خالفهم

يرى أصحابه أنه ال جيوز االعتامد عىل احلساب الفلكي يف إثبات دخول الشهر  القول األول:

القمري، وهذا الرأي هو رأي مجهور الفقهاء من املذاهب الفقهية املعتربة.
2
 

 نقصان معرفة إىل به يتوصل مما ذلك عىل زاد فيام أمرها من النظر وأما : قال ابن رشد 

 أن ألحد جيوز ال إذ. يعني ال بام االشتغال من ألنه مكروه؛ فذلك أهلتها رؤية دون كامهلا من الشهور

العلامء من بإمجاع األهلة إىل النظر عن به فيستغني ذلك عىل وفطره صومه يف يعمل
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 العمل إىل أي- ذلك إىل خرج من يعدون العلامء زال ما وهلذا: وقال ابن تيمية 

 أهل به يقابل الذي باإلنكار األقوال هذه فيقابلون منه ليس ما اإلسالم يف أدخل قد -باحلساب

 البدع

 يف اخلوض عن الرشيعة هنت فقد باطل مذهب وهو بزيزة بن وقال : وقال ابن حجر 

 ال إذ لضاق هبا األمر ارتبط لو أنه مع غالب ظن وال قطع فيها ليس وختمني حدس ألهنا النجوم علم

القليل إال يعرفها

 :بأدلة ذلك عىل واستدلوا

 [181]البقرة: ﴾ َفْلَيُصْمُه الشَّْهَر ِمنُكُم َشِهَد َفَمن: ﴿  تعاىل قول .1

 لغة بمدلول العارفون العلم أهل فرسه وبه ،ابتداء املتبادر هو كام اهلالل رؤية بالشهود واملراد

.السلف إمجاع خالف من ال ذلك يف القدوة وهم القرآن
3
 

وا» :قوله  .2 وم  ْؤَيتِهِ  ص  وا لِر  ر 
ْؤَيتِِه، َوَأْفطِ بَِّي  َفإِنْ  لِر  مْ  غ  ةَ  َفَأْكِمل وا َعَلْيك  .«َثاَلثنِيَ  َشْعَبانَ  ِعدَّ

4
 

احلديث أصل يف اعتبار الشهر ثالثني إال أن ي رى قبل ذلك اهلالل
5

علق الصيام  ، والنبي 

  دون الرؤية غيم أونحوه أمر النبي برؤية اهلالل ال بيشء آخر، وهو نص يف املسألة؛ فإن حال 

بإكامل عدة شعبان ثالثني، ومل يقل فسلوا أهل احلساب.
6
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 :ألمرين املغالطة، أو الغلط من يشء فيه الكالم هذا: وأجيب عنه

 ال أمية، األمة فيه كانت وقت يف باحلساب، باالعتداد الرسول يأمر أن يعقل ال أنه :األول

 الناس جلمهور املقدورة الرؤية وهي ومكاًنا، زماًنا هلا املناسبة الوسيلة هلا فرشع حتسب، وال تكتب

 يمنع ما السنة يف فليس والوهم، الغلط عن وأبعد وأضبط أدق وسيلة وجدت إذا ولكن عرصه، يف

 .اعتبارها

 يف البخاري رواه ما وهو الغيم، حالة يف احلساب اعتبار إىل بالفعل أشارت السنة أن :الثاين

 أن عمر ابن عن نافع عن مالك عن املعروفة الذهبية بسلسلته الصحيح جامعه من الصوم كتاب

 غم فإن تروه، حتى تفطروا وال اهلـالل، تروا حتى تصـوموا ال: فقال رمضان، ذكر  اهلل رسول

ر، بمعنى - والكرس بالضم - يقدر قدر له فاقدروا عليكم  َفِنْعَم َفَقَدْرَنا: تعاىل قوله ومنه قد 

 . [22:املرسالت] اْلَقاِدُروَن

 حيسنه، ملن احلساب اعتبار فيه يدخل أن يمكن به، املأمور التقدير أو له الَقْدر وهذا

 هو كام القطعيات، مرتبة يف عرصنا يف أصبح ما وهو صحته، إىل األنفس تطمئن أمر إىل به ويصل

 الذي اإلنسان فيها ارتقى مدى أي وإىل العرص، بعلوم معرفة أدنى عنده من كل لدى معلوم مقرر

 .يعلم يكن مل ما ربه علمه
1

 

وقد نقل اإلمجاع عىل عدم اعتبار احلساب يف إثبات الشهر القمري مجاعة من : اإلمجــاع .2

 العلامء، نذكر طرفا من أقواهلم فيام ييل:
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. الرشيعة حكم عن خارج املنجمني وحساب القمر منازل باعتبار فالقائل: قال اجلصاص 

.بخالفه الفقهاء وإمجاع السنة ونص الكتاب لداللة فيه، االجتهاد يسوغ مما القول هذا وليس
1
 

 ال وهذا املنازل قدروا أي له فاقدروا قوله معنى يف قيل أنه الداودي وذكر : وقال الباجي 

 حجة واإلمجاع املنجمني بقول ذلك يف يعترب أنه الشافعي أصحاب بعض إال به قال أحدا نعلم

.عليه
2
 

 املخالفني املتأخرين بعض من شذ من إال -املسلمون عليه أمجع ما: وقال ابن تيمية 

 ال إمكاهنا، عند بالرؤية تقام إنام والنسك والفطر الصوم مواقيت أن من -باإلمجاع املسبوقني

...واحلساب بالكتاب
3
 

 يف بل الناس عىل الصوم وجوب يف أي( املؤقتني بقول عربة وال: قوله) : وقال ابن عابدين 

.نفسه بحساب يعمل أن للمنجم جيوز وال باإلمجاع، قوهلم يعترب ال املعراج
4
 

 خالف من فهناك اإلمجاع، حكاية تصح ال التحقيق عند ولكن إمجاعا، هذا حكي قدبأنه  ونوقش

 من رسيج ابن عن هذا واشتهر وغريه، القرايف ذلك حكى كام والشافعية، املالكية، فقهاء بعض من

 .وغريهم والسبكي، الشافعية،

ذهب أصحاب هذا القول إىل اعتباراحلساب الفلكي يف ثبوت الشهر القمري،  القول الثاين:

وممن قال هبذا الرأي:  مطرف بن الشخري من التايعني 
5
وابن رسيج  

6
وابن قتيبة،

7
؛ ومن املعارصين:  

أمحد شاكر 
8

ومصطفى الزرقا
9

، وحممد بخيت املطيعي 
10

 .-رحم اهلل اجلميع  –وغريهم 
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 واستدل أصحاب هذا القول باألدلة اآلتية:

ة   إِنَّا»: قوله  .1 ، أ مَّ يَّة  ، َوالَ  َنْكت ب   الَ  أ مِّ ب  ْهر   َنْحس  ةً  َيْعنِي «َوَهَكَذا َهَكَذا الشَّ  تِْسَعةً  َمرَّ

يَن، ةً  َوِعرْشِ َثاَلثنَِي . َوَمرَّ
1
 

أن األمر باعتامد الرؤية جاء معلال بعلة منصوصة، وهي كون األمة ال تكتب وال  الداللة:وجه 

يَّتها وأصبحت تكتب وحتسب، وجب أن  حتسب، والعلة تدور مع املعلول؛ فإذا خرجت األمة عن أ مِّ

إال  يرجعوا إىل اليقني الثابت وأن يأخذوا يف إثبات األهلة باحلساب وحده، وال يرجعوا إىل الرؤية

حني يستعيص عليهم العلم باحلساب.
2
  

ال يعقل أن يأمر الرسول باالعتداد باحلساب يف وقت كانت فيه األمة أمية ال تكتب وقالوا أنه 

وال حتسب، فرشع هلا الوسيلة املناسبة هلا زمانا ومكانا، وهي الرؤية املقدورة جلمهور الناس يف 

جدت وسيلة أدق وأضبط  وأبعد عن الغلط والوهم فليس يف السنة ما يمنع من عرصه؛ ولكن إذا و 

.اعتبارها
3
 

 ونوقش هذا االستدالل بام ييل:

 املايض احلديث يف قوله ويوضحه أصال باحلساب احلكم تعليق بنفي يشعر السياق ظاهر -

 العدد كون فيه واحلكمة احلساب أهل فسلوا يقل ومل ثالثني العدة فأكملوا عليكم م  غ   فإن

.عنهم والنزاع االختالف فريتفع املكلفون فيه يستوي اإلغامء عند
4
 

وإشارته حتقيق العتامد األمر املحسوس الذي هو من هكذا وهكذا وهكذا : يف قوله  -

.أجىل األمور، وفطم عن اعتامد احلساب يف ذلك
5
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 األغلب يف القمر ومنازل النجوم لعلم بالنسبة اليوم قائام يزال ال أمية بأهنا األمة وصف -

 منها األغلب يف األوىل والقرون وسلم عليه اهلل صىل النبي عهد يف قائام كان كام منها، والكثري

 لكن العرب، عند معروفا بذلك العلم كان فقد القمر، ومنازل النجوم لعلم بالنسبة

 ، النبي يعتربه مل ذلك ومع لغريهم، بالنسبة قلة اليوم به العارفني أن كام قلة، به العارفون

  النبي عهد يف عليه كان ما عىل احلكم هذا يف اليوم املسلمني أمر يكون أن فيجب

.وأصحابه
1
 

 :ألمرين املغالطة، أو الغلط من يشء فيه الكالم هذا: بأن جياب عنهو

 ال أمية، األمة فيه كانت وقت يف باحلساب، باالعتداد الرسول يأمر أن يعقل ال أنه :األول

 الناس جلمهور املقدورة الرؤية وهي ومكاًنا، زماًنا هلا املناسبة الوسيلة هلا فرشع حتسب، وال تكتب

 يمنع ما السنة يف فليس والوهم، الغلط عن وأبعد وأضبط أدق وسيلة وجدت إذا ولكن عرصه، يف

 .اعتبارها

 يف البخاري رواه ما وهو الغيم، حالة يف احلساب اعتبار إىل بالفعل أشارت السنة أن :الثاين

 أن عمر ابن عن نافع عن مالك عن املعروفة الذهبية بسلسلته الصحيح جامعه من الصوم كتاب

 غم فإن تروه، حتى تفطروا وال اهلـالل، تروا حتى تصـوموا ال: فقال رمضان، ذكر  اهلل رسول

ر، بمعنى - والكرس بالضم - يقدر قدر له فاقدروا عليكم  َفِنْعَم َفَقَدْرَنا: تعاىل قوله ومنه قد 

 . [22:املرسالت] اْلَقاِدُروَن

 حيسنه، ملن احلساب اعتبار فيه يدخل أن يمكن به، املأمور التقدير أو له الَقْدر وهذا

 هو كام القطعيات، مرتبة يف عرصنا يف أصبح ما وهو صحته، إىل األنفس تطمئن أمر إىل به ويصل

 الذي اإلنسان فيها ارتقى مدى أي وإىل العرص، بعلوم معرفة أدنى عنده من كل لدى معلوم مقرر

 .يعلم يكن مل ما ربه علمه
2
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 الصلوات توقيت عىل وانتهاء ابتداء الصوم شهر ثبوت يف التوقيت بقياس: أيضا واستدلوا .2

 االعتامد فليجز احلساب عىل اخلمس الصلوات أوقات معرفة يف االعتامد جاز فكام اخلمس،

 إىل يرجعوا أن عليهم جيب بل مجلة، منه والفطر رمضان صوم ابتداء وقت معرفة يف عليه

..وهنايتها القمرية الشهور بدء يف القمر ومنازل النجوم حساب علامء
1
 

 بام ييل: ونوقش هذا االستدالل

 ِإَلى الشَّْمِس ِلُدُلوِك الصََّلاَة َأِقِم تعاىل اهلل قال بوجودها، األوقات يف احلكم أناط الشارع أن :أوال -

 فلم برؤيته، اهلالل يف وأناطه ذلك، السنة وفصلت [88]اإلرساء: اْلَفْجِر َوُقْرآَن اللَّْيِل َغَسِق

 .األمر نفس يف وجوده يعترب

 أن يف حمذور وال األوقات، بخالف فيها، الغلط ويكثر خفية، اهلالل مقدمات أن :وثانيا -

 يف عمل ولو بحكمه، الرشع يكلفنا وال رؤيته، وإمكان وجوده باحلساب يعرف اهلالل

 الرشع قرره ما باب كل يف فاتبعنا بوجودها أناطه لكنه كذلك، احلكم كان كذلك األوقات

 .فيه

 إثبات يف عليه االعتامد فكان يقينية، مقدمات عىل مبني احلساب علم بأن: أيضا واستدلوا .2

 بني الوحدة لتحقيق وأضمن التوقيت، يف الصواب إىل أقرب تيرسه عند ونحوها األهلة

 .معامالهتم يف اخلالف عن وأبعد وأعيادهم، نسكهم يف املسلمني

 فعقيل سريها تقدير أما بذلك، سامعهم أو السامء يف للكواكب رؤيتهم يف اليقني بأن وجياب -

 واالضطراب الغلط فيه ووقع القليل، إال يعرفه مل هلذا خلفائه؛ املسلك وعر املنال بعيد عسري

 ويتوقع وقع وما األهلة، إثبات يف عليه االعتامد يصلح ال إنه بل الصواب، إىل أقرب فليس

 نسكهم يف املسلمني بني للوحدة حتقيقه من يمنع واالضطراب االختالف ومن الغلط من

.املعامالت يف بينهم اخلالف رفع ويبعد وأعيادهم
2
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 جمموعها يف صارت أعني وحتسب، تكتب وصارت أميتها، عنخرجت  األمةأن  وجياب عنه:

 يف والقطع اليقني إىل يصلوا أن ـ وخاصتهم عامتهم ـ الناس وأمكن العلوم، هذه يعرف ممن

.أقوى أو بالرؤية ثقتهم احلساب هبذا يثقوا أن وأمكن الشهر، أول حساب
1
 

 عىل فالواجب البرصية، الرؤية إمكان نفى إذا احلساب أن فتاواه يف  السبكي ذكر قدو

 والظني ظنيان، واخلرب والشهادة قطعي احلساب ألن: قالف الشهود، شهادة يرد أن القايض

 قال هذا وهو يف القرن الثامن  2،عليه يقدم أن عن فضالً  القطعي، يعارض ال

بعد عرض أدلة املانعني من االعتامد عىل احلساب الفلكي يف ثبوت الشهر،  رأي الباحث:

، وأن القول باالعتامد عىل احلساب الفلكي قول  يظهر للباحث قوة أدلة املانعنيوادلة املجيزين، 

وهي من  – املصلحة ضعيف لضعف أدلته؛ وأن سبب اختيار بعض املتأخرين هلذا القول إنام هو

حيث ظنوا أنه ينهي اخلالف بني املسلمني احلاصل منهم يف   -مسوغات العمل بالقول الضعيف 

 كل شهر.

 ووجه ترجيح قول املانعني ما ييل:

 األدلة السابقة الذكر الساملة من االعرتاض والنقض. -

 اإلكامل أو الرؤية: اليقني بطريقي األهلة عىل الشهرية التعبدية األحكام علق الرشع أن -

 يقينيته. ويرس ، لسهولته وذلك

 باإلهالل، حمسوسة حقيقة حكام، أو حقيقة حمسوس بأمر يتحقق الشهر دخول يف اليقني أن -

 ثابتة، كونية سنة هو بل فيه، للعباد مدخل ال بأمر وأنه باإلكامل، املحسوسة حكم ويف

: باإلكامل التيقن ووجه؛ سوامها سببا ينصب ومل فيهام السبب بحرص أشعر الرشع وصاحب

                                                           

113 

21209 



 المبحث الثاني                                              الفصل الرابع  
 

 
188 

 بناء ليقني، إال األصل هذا يرتك فال وكامله، الشهر بقاء األصل إذ األصل، استصحاب أنه

 .بمثله إال يزول ال بيقني ثبت ما أن عىل

 األنواع من الفطر زكاة إخراج مرشوعيةاألصل املتفق عليه بني كافة العلامء واملذاهب الفقهية 

ول   َفَرَض » لقول ابن عمر  املنصوصة  َشِعريٍ  ِمنْ  َصاًعا َأوْ  ََتٍْر، ِمنْ  َصاًعا الِفْطرِ  َزَكاةَ   اهللَِّ َرس 

، الَعْبدِ  َعىَل  َكرِ  َواحل رِّ ِغريِ  َواأل ْنَثى، َوالذَّ وِج  َقْبَل  ت َؤدَّى َأنْ  هِبَا َوَأَمرَ  امل ْسلِِمنَي، ِمنَ  َوالَكبرِيِ  َوالصَّ ر   خ 

اَلةِ  إىَِل  النَّاسِ  .«الصَّ
1
  

كام اتفقوا عىل أن من أخرجها طعاما فقد أجزأته وال يشء عليه.
2
ثم اختلفوا فيمن أخرجها  

 بالقيمة، هل جتزئ عنه أم ال؟ وذلك عىل قولني:

املنع من إخراج زكاة الفطر نقدا، وهذا مذهب مالك والشافعي وامحد يف أصح  القول األول:

 روايات عنه.ال

 وليس: قال العروض، من عرضا الفطر زكاة مكان يعطي أن الرجل جيزئ وال قال مالك 

 النبي  أمر كذلك

اجلمهور قال وبه القيمة إخراج جيزئ ال واألصحاب الشافعي قال  وقال النووي 

 القيمة " ذلك غري جيزئ وال " قوله وهو املصنف كالم يف دخل: تنبيه   وقال املرداوي

.عليه ونص األصحاب، مجاهري وعليه جتزئ، ال أهنا: املذهب من والصحيح
5
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 واستدلوا بام ييل:

ول   َفَرَض » عن ابن عمر  .1  َعىَل  َشِعريٍ  ِمنْ  َصاًعا َأوْ  ََتٍْر، ِمنْ  َصاًعا الِفْطرِ  َزَكاةَ   اهللَِّ َرس 

، الَعْبدِ  َكرِ  َواحل رِّ ِغريِ  َواأل ْنَثى، َوالذَّ ا َوَأَمرَ  امل ْسلِِمنَي، ِمنَ  َوالَكبرِيِ  َوالصَّ َؤدَّى َأنْ  هِبَ وِج  َقْبَل  ت  ر   خ 

اَلةِ  إىَِل  النَّاسِ  .«الصَّ
1
 

نَّا: اخلدري   سعيد وعن أيب .2 لِّ  عن الِفْطِر، َزَكاةَ   اهللِ َرسول   فِينَا كانَ  إذْ  ن ْخِرج   ك   ك 

، َوَكبرٍِي، َصِغرٍي، رٍّ  َأوْ  َشِعرٍي، ِمن َصاًعا َأوْ  َأِقٍط، ِمن َصاًعا َأوْ  َطَعاٍم، ِمن َصاًعا مَمْل وٍك، َأوْ  ح 

 َزبِيٍب  ِمن َصاًعا َأوْ  ََتٍْر، ِمن َصاًعا

 و والرفث اللغو من للصائم طهرة الفطر  اهلل رسول فرض:قال  عباس ابن عن و .2

.للمساكني طعمة
3
 

 :ووجه االستدالل

ض دون الطعام يف أن النصِّ ورد  -  التعامل أنَّ  مع ، النبيُّ  َلبيَّنَها جاَزْت  فلو للقيمة، التعرُّ

 اَل  احلَاَجةِ  َوْقِت  َعنْ  الَبَيانِ  َتْأِخريَ » أنَّ  ـ تقعيًدا ـ واملعلوم   إليها، تدعو واحلاجة قائاًم  كان بالنقود

ها الناسِ  حقوِق  يف القيمةَ  أنَّ  عن فضاًل  ،«جَي وز   عنيَّ   مالك   هلا ليس والزكاة   الرتايض، َيْلَزم   يتمَّ  حتَّى م 

ه أو معه الرتايض .إبراؤ 
4
 

 القيمة أخرج لو كام عنها، العدول جيز فلم معدودة، أجناسا الفطر صدقة فرض  النبي أن  -

 بالتفسري، يتعلق املفرس إىل أضيف فام للمفروض، تفسري الفرض ذكره بعد األجناس ذكر ألن وذلك
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 املنصوص عن عدل غريها أخرج إذا وألنه منها، اإلخراج فيتعني مفروضة األجناس هذه فتكون

 حيصل واإلغناء جنسه، غري من املال زكاة عن أخرج لو وكام القيمة، كإخراج جيز، فلم عليه،

 بأداء اإلغناء وجوب عىل يدالن مجيعا لكوهنام اخلربين؛ بني منافاة فال عليه، املنصوص من باإلخراج

.املفروضة األجناس أحد
1
  

 دليل ذلك عىل وتتابعهم الطعام، غري من خيرجوهنا يكونوا مل عليهم اهلل رضوان الصحابة أن -

 .طعاماً  إخراجها املرشوع أن عىل

 هبا تقىض التي راهمبالد   تكون وال طعم،ي   بام تكونيف حديث ابن عباس إنام  عمةالطُّ  -

.للشارع مقصود   طعاما الفطر زكاة إخراج أن عىل يدل مما احلاجات،
2
 

؛ وروي عن سفيان احلنفية مذهب وهو مطلقا الفطر زكاة يف القيمة إخراج جواز القول الثاين:

الثوري وعمر بن عبد العزيز و احلسن البرصي
3
. 

 وذلك الغنى حصول املعترب ألن عندنا؛ جاز احلنطة قيمة أعطى فإن قال الرسخيس 

.باحلنطة حيصل كام بالقيمة حيصل
4
 

 واستدل احلنفية بام ييل:

 اليوم هذا مثل يف املسألة عن أغنوهم:  لقوله الفقري إغناء احلقيقة يف الواجب أن .1

احلاجة. دفع إىل أقرب ألهنا بالقيمة؛ حيصل واإلغناء
6
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 .أيضاً  عامبالط   يكون باملال يكون كام اإلغناء وأن ضعيف، احلديث بأن   :ويناقش

 يف واملال ،[102التوبة:]  َصَدَقًة َأْمَواِلِهْم ِمْن ُخْذ: تعاىل قال املال، الصدقة يف األصل أن .2

 للتيسري هو إنام عليه للمنصوص الرسول وبيان الفضة، أو الذهب من يملك ما األصل

الواجب. حلرص ال احلرج، ورفع
1
 

 األنعام هبيمة ذلك ومن يتمول، ما كل عىل يطلق فاملال األصل، هبذا التسليم بعدم :ويناقش

 .فيه ورد ما نوع كل زكاة يف فاألصل الفطر، زكاة يف املنصوصة واألنواع واحلبوب،

 مبنية كلها فالرشيعة معها، تدور دارت وحيثام الرشيعة، أصول أعظم من املصالح مراعاة أن .2

 املفاسد. ودرء املصالح عىل

 مصلحة ثم كان إذا أما القيمة، إخراج يف الظاهرة املصلحة كانت إذا فيام مسلم ذلك أن: ويناقش

 .به النص ورد لكونه مقدم فهو الطعام إخراج يف معتربة

وهناك أدلة أخرى استدل هبا أصحاب هذا القول ال يتسع املقام لذكرها كلها، والغرض هنا 

 التمثيل للمسألة.

مل يظهر للباحث ترجيح أي قول عن اآلخر، وذلك لقوة أدلة الفريقني؛ واجلمهور  :رأي الباحث

عىل ضعف القول بإخراج القيمة يف زكاة الفطر، وأما احلنفية، وأغلب دور اإلفتاء املعارصة أخذوا 

وهلذا القول وجه  –والتي هي من مسوغات العمل بالضعيف  –بالقول الضعيف مراعاة للمصلحة 

 معترب.
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..  : - وهو يتحدث عن إخراج القيمة يف الزكاة والكفارة -  مثل هذا يقول ابن تيميةويف 

 صىل النبي قدر وهلذا منه، ممنوع راجحة مصلحة وال حاجة لغري القيمة إخراج أن هذا يف واألظهر

 القيمة إخراج جوز متى وألنه القيمة، إىل يعدل ومل درمها، عرشين أو بشاتني اجلربان وسلم عليه اهلل

َكاة ألن رضر؛ التقويم يف يقع وقد ردئية، أنواع إىل املالك يعدل فقد مطلقا  املواساة، عىل مبناها الزَّ

...به بأس فال العدل، أو املصلحة أو للحاجة القيمة إخراج وأما وجنسه، املال قدر يف معترب وهذا
1
 

 املدن من البعيدة البادية أهل عىل الواجب إن: نقول املقاصد هلذه فمراعاة وقال الغامري 

 اهلل صىل النبي عرص أهل حلال مشابه حاهلم ألن املال؛ وال التمر ال عندهم املقتات الطعام إخراج

 به، االنتفاع من َتكنهم التي بيوهتم يف األرحاء وجود مع احلب، طعامهم كون يف وسلم عليه

 وال أسواق، توجد ال حيث السؤال إىل معه الضطر البادية يف أخذه لو الفقري فإن املال بخالف

 ، وسلم عليه اهلل صىل النبي عرص يف كان كام غريه، وال خبز، ال املطبوخ، املهيأ الطعام لبيع دكاكني

 احلكم فإن األصلية جمارهيا إىل املياه وعادت اآلالت، هذه وانقطعت املدن، يف احلال تغري لو وكذلك

.واألوىل األفضل هو وإخراجه للفقراء، أنفع احلوارض يف فاملال اليوم أما كذلك، يكون
2
 

العمل بالقول الضعيف جماله رحب وواسع يف باب املعامالت املالية، نظرا لكثرة املسوغات 

ا جديرتان باالهتامم أرامهوالدواعي لذلك، وهلذا السبب سأتطرق يف هذا املطلب إىل بيان مسألتني 

 .ت هبام البلوى يف كثري من البلدان هنام مما عمَّ والبيان أل
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اتفق  ، وقدرمزية الربا من كبائر الذنوب ـ بل هو من السبع املوبقات ـ حتى ولو كانت فائدته  

؛ واختلفوا التعامل به يف ديار املسلمني لألدلة القاطعة يف ذلكالعلامء قاطبة عىل حرمة الربا وحرمة 

 يف حكم التعامل بالربا يف دار غري دار اإلسالم عىل قولني:

 وتصحيح احلرب، دار يف احلربيني من الربا أخذ جيوز أنه إىل احلنفية ذهب القول األول:

.خيانة وال غش فيها وليس الرتايض، عىل قائمة دامت ما بنفع املسلم عىل تعود معاملة أو عقد كل
1
 

 عقد حربيا دفعاقَ  بأمان احلرب دار ذمي أو مسلم دخل إذا هذا وعىل:  الكاساين قال

 وكذلك - اهلل رمحهام - وحممد حنيفة أيب عند جاز اإلسالم حكم يف الفاسدة العقود من غريه أو الربا

 أخذ أن: قوهلام وجه...  حربيا فعاقد إلينا هياجر ومل احلرب دار يف أسلم أو أيدهيم يف أسريا كان لو

 املسلم فكان احلريب ملال عصمة ال ألنه وهذا مباح احلريب مال وإتالف املال إتالف معنى يف الربا

.الغدر معنى انعدم به ريض فإذا واخليانة الغدر بطريق إال أخذه من بسبيلٍ 
2
 

 يف األصحاب التزم وقد الزيادة املسلم نيل تفيد اإلباحة أن الظاهر يف:  اهلامم ابن وقال

.العلة إىل نظرا للمسلم الزيادة حصلت إذا ما والقامر الربا حل من مرادهم أن الدرس
3
 

م التي األدلة لعمومالربا حرام ال فرق يف ذلك بني دار اإلسالم ودار الكفر،  القول الثاين:  حتر 

. العلم أهل مجهور مذهب وهذا ، وموكله آكله وتلعن الربا
4
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د كالمها وموكله الربا وآكل ال فرق بني ان يكون بني مسلمني أو  بني  الشديد بالوعيد متوعَّ

 َفْأَذُنوا َتْفَعُلوا َلْم َفِإْن ُمْؤِمِننَي ُكْنُتْم ِإْن الرِّبا ِمَن َبِقَي َما َوَذُروا اللََّه اتَُّقوا آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا: تعاىل قال ، مسلم وكافر

 . [282-288:البقرة ،] ُتْظَلُموَن َوال َتْظِلُموَن ال َأْمَواِلُكْم ُرُؤوُس َفَلُكْم ُتْبُتْم َوِإْن َوَرُسوِلِه اللَِّه ِمَن ِبَحْرٍب

 سواء هم:  وقال وشاهديه وكاتبه ومؤكله الربا آكل  اهلل رسول لعن:  قال جابر عنو

.
1
 

 وهي الوسيلة، هذه إىل اللجوء من بأًسا يرى الومع هذا فإن املجلس األورويب لإلفتاء 

 آخر بيت لديه يكون أال برشط وأرسته، هو لسكناه املسلم إليه حيتاج بيت لرشاء الربوي القرض

نه ما املال فائض من عنده يكون وأال األسايس، مسكنه هو يكون وأن يغنيه،  هذه بغري رشائه من يمك 

 :أساسيني مرتكزين عىل فتواه يف املجلس اعتمد وقد الوسيلة،

 من مأخوذة عليها، متفق قاعدة وهي(: املحظورات تبيح الرضورات) قاعدة :األول املرتكز

 َما ِإلَّا َعَلْيُكْم َحرََّم َما َلُكْم َفصََّل َوَقْد:  األنعام سورة يف تعاىل قوله منها مواضع، مخسة يف القرآن نصوص

 َفَمِن: األطعمة حمرمات ذكر بعد السورة نفس يف تعاىل قوله ومنها ،[112: نعاماأل] ِإَلْيِه اْضُطِرْرُتْم

 تنزل قد احلاجة أن هنا الفقهاء قرره ومما ،[141: ألنعاما]  َرِحيٌم َغُفوٌر َربََّك َفِإنَّ َعاٍد َوَلا َباٍغ َغْيَر اْضُطرَّ

.عامة أو كانت خاصة الرضورة، منزلة
2
 

 بخالف يعيش، أن يستطيع كان وإن حرج يف املسلم يكون تتحقق مل إذا التي هي واحلاجة

 القرآن، بنصوص األمة هذه عن احلرج رفع تعاىل واهلل بدوهنا، يعيش أن يستطيع ال التي الرضورة
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: املائدة سورة ويف ،[88: احلج]  َحَرٍج ِمْن الدِّيِن ِفي َعَلْيُكْم َجَعَل َوَما :احلج سورة يف تعاىل قوله يف كام

َحَرٍج ِمْن َعَلْيُكْم ِلَيْجَعَل اللَُّه ُيِريُد َما  [6: املائدة] 

 ويف سعته ويف موقعه يف له املناسب املسكن هو احلرج املسلم عن يدفع الذي واملسكن

 .حًقا سكنًا يكون بحيث مرافقه،

 مل فإنه الرضورة، منزلة تنزل التي احلاجة أو الرضورة قاعدة عىل اعتمد قد املجلس كان وإذا

(بقدرها يقدر للرضورة أبيح ما) أن هي هلا، واملكملة الضابطة األخرى القاعدة ينس
1
 جيز فلم ،

 .ونحوها للتجارة البيوت َتلك

 عباده عىل بذلك اهلل امتن وقد املسلمة، ولألرسة املسلم للفرد رضورة شك وال واملسكن

 عنرصاً  الواسع السكن  النبي وجعل ،[80: النحل] َسَكًنا ُبُيوِتُكْم ِمْن َلُكْم َجَعَل َواللَُّه: قال حني

 يشعره وال املسلم، حاجة كل يلبي ال املستأجر واملسكن الثالثة، أو األربعة السعادة عنارص من

 وال أجرته يدفع وسنوات سنوات ويظل املسلم، لغري يدفعه بام كثرًيا املسلم يكلف كان وإن باألمان،

 كثر أو عياله كثر إذا املسكن هذا من للطرد عرضة املسلم يظل هذا ومع واحًدا، حجًرا منه يملك

 .الطريق يف به يرمى ألن عرضة يصبح انقطع أو دخله قل أو سنه كربت إذا أنه كام ضيوفه،

نه أنه كام اهلم، هذا املسلم يكفي املسكن وَتل ك  واملركز املسجد من قريًبا املسكن خيتار أن يمك 

 أن عسى مساكنها يف تتقارب أن املسلمة للمجموعة فرصة وهييئ اإلسالمية، واملدرسة اإلسالمي،

 روابطهم، وتقوى أبناؤهم، فيه فيتعارف الكبري، املجتمع داخل صغرًيا إسالمًيا جمتمًعا هلا تنشئ

ن هذا أن كام. اإلسالم مفاهيم ظل يف العيش عىل ويتعاونون  بام وترتيبه بيته إعداد من املسلم يمك 

 .له مملوًكا دام ما واالجتامعية، الدينية حاجته يلبي
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 الذين املسلمني جلامعة العامة احلاجة مسلم، لكل الفردية احلالة هذه جانب إىل وهناك

 مستواهم، يرتفع حتى املعيشية، أحواهلم حتسني يف تتمثل وهي اإلسالم، دار خارج أقلية يعيشون

 غري أمام لإلسالم مرشفة صورة ويغدوا للناس، أ خرجت أمة خري إىل لالنتامء أهالً  ويكونوا

 الدعوة بواجب ليقوموا عليهم، االقتصادية الضغوط من يتحرروا أن يف تتمثل كام املسلمني،

 دفع أجل من عمره طول وينصب يكد املسلم يظل أال يقتيض وهذا العام، املجتمع بناء يف ويسامهوا

 .دعوته نرش أو جمتمعه، خلدمة فرصة جيد وال عيشه، ونفقات بيته إجيار قيمة

 يف به امل ْفَتى وهو الشيباين، احلسن بن حممد وصاحبه حنيفة أبو إليه ذهب ما هو :الثاين املرتكز

 ورجحها حنبل، بن أمحد عن رواية وهو النخعي، وإبراهيم الثوري سفيان وكذلك. احلنفي املذهب

 بني الفاسدة، العقود من وغريه بالربا التعامل جواز من: -احلنابلة بعض ذكره فيام – تيمية ابن

.اإلسالم دار غري يف وغريهم املسلمني
1
 

فاملالحظ أن املجلس اعتمد يف األخذ بالقول الضعيف يف هذه املسألة عىل الرضورة، والتي 

 تعترب من مسوغات العمل بالقول الضعيف كام سبق تفصيله.

 كان إذا مربح بيع وهذا ورابحته فالن ربحيقال العرب، لسان يف جاء :اللغة يف املرابحة

 سلعته، عىل أربحته: ويقال؛ فيها الربح صاحبها نال إذا جتارته ربحت: تقول والعرب  فيه يربح

 .بينهام الربح عىل أي مرابحة مااًل  وأعطاه بمتاعه أربحه وقد " ربحا أعطيته بمعنى
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 دينار دنانري عرشة كل عىل مرابحة لفالن السلعة بعت أو مرابحة اليشء بعت: يقال أنه كام

 الربح تسمية من بد وال مرابحة، اشرتيته: يقال إذ للرشاء، بالنسبة احلال وكذلك واحد،
1
 

 رأس عىل الزيادة تعني وكلها تعاريف بعدة املرابحة فترِّ ع   :املتقدمني صطالحا يف املرابحة

 بيع عن عبارة املرابحةحيث قال:  ل، ولعل أفضل التعريفات وأيرسها ما ذكره الدردير املا

. للمتعاقدين معلوم ربح زيادة مع به املشرتاة بالثمن السلعة
2
  

 معينة سلعة رشاء منه طالبا البنك إىل العميل يتقدم أنصورهتا  بالرشاء:مفهوم املرابحة لآلمر 

 بالنسبة مرابحة فعال له الالزمة السلعة تلك برشاء منه الوعد أساس عىل حيددها التي باملواصفات

.إمكانياته حسب مقسطا الثمن ويدفع عليها، يتفقان التي
3
 

 املرابحة لآلمر بالرشاء عنارص

قدم رشاء طلب - دد املرصف، إىل العميل من م   يقابله   مواصفاهتا، مع املطلوبة، السلعة فيه حت 

 .املرصف من قبول  

قابله   هلا، املرصف َتلك بعد السلعة برشاء( العميل) بالرشاء اآلمر من وعد   -  من وعد   ي 

  .لآلمر املطلوبة السلعة ببيع املرصف

سبق اتفاق -  .والربح الثمن عىل م 

.ألجل أو نقداً  بالرشاء لآلمر وبيعها نقدًا، للسلعةِ  املرصف رشاء -
4
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ساسية هلذه املعاملة الوعد، وهلذا سامه عريف يتضح لنا أن من املكونات األفمن خالل الت

بعض الباحثني ببيع املواعدة 
1
 احلالة؟ هذه يف وعده يف بالوفاء الواعد يلزم فهل؛ 

 إلزامه قوة ومدى الوعد حكم يف املسلمني فقهاء رأي بيان يفرتض أنه: هذا عىل اجلواب

 ، وهذا ما سأتطرق لبحثه فيام يأيت. إلزامه عدم أو هنا بالرشاء الواعد إلزام مدى ملعرفة

 إخالف وأن ،حممود (العهد) بالوعد أن الوفاء – العموم عىل - املسلمون مما أمجع عليه

 صادق كان بأنه إسامعيل ونبيه رسوله عىل تعاىل اهلل أثنى وقد ،مذموم به الوفاء وعدم( العهد) الوعد

 .[14: آية مريم]َنِبيًّا َرُسوًلا َوَكاَن اْلَوْعِد َصاِدَق َكاَن ِإنَُّه ِإْسَماِعيَل اْلِكَتاِب ِفي َواْذُكْرسبحانه فقال الوعد

 :مذاهب ثالثة عىل وذلك ال؟ أم رشعا به الوفاء جيب هل الوعد يف الفقهاء اختلفثم 

 وليس إليه مندوب مستحب بالوعد الوفاء أن إىل العلامء من فريق ذهب املذهب األول:

 بسبب ويرتكب الفضل، الواعد يفوت بالوعد اإلخالل لكن الواعد، عىل به يقىض فال ،بفرض

الثالثة: منهم اجلمهور مذهب وهو املكروه، الوعد، إخالفه
2

مالك عن ورواية 
3
 داود، ومذهب ،

حزم وابن
4
 حجر ابن احلافظ وتعقبه الرب، عبد وابن بطال، وابن املهلب،: اإلمجاع عليه حكى وقد ،

 أنه إىل: واجلمهور حنيفة وأبو الشافعي ذهب:  النووي قال ، قليل لكنه املخالف بوجود

.يأثم ال ولكن. شديدة تنزيه كراهة املكروه وارتكب الفضل، فاته تركه فلو مستحب،
5
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 :ييل بام الرأي هذا أصحاب استدل وقد

َلْيٍم، ْبنِ  َصْفَوانَ  َعنْ  .1 اًل  َأنَّ  س  ولِ  َقاَل  َرج  وَل  َيا اْمَرَأيِت  َأْكِذب  :   اهللَِّ  لَِرس   َفَقاَل  اهللَِّ؟ َرس 

ول   ل   َفَقاَل  ،«اْلَكِذِب  يِف  َخرْيَ  اَل : » اهللَِّ  َرس  ج  وَل  َيا: الرَّ َها، اهللَِّ َرس  ول   َفَقاَل  هَلَا، َوَأق ول   َأِعد   اهللَِّ  َرس 

نَاَح  اَل : »َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهلل   َصىلَّ  .«َعَلْيَك  ج 
1
 

 االستدالل: وجه

 عىل اجلناح ونفى باملستقبل املتعلق الكذب من السائل منع والسالم الصالة عليه الرسول إن -

 .الوعد

 ولو الكذب، قسيم جعله قد والسالم الصالة عليه ألنه كذبا، يسمى ال الوعد إخالف إن -

 .له قسيام جعله ملا منه، كان

 .فيه حرج ال الوعد إخالف أن -

 ، بالكذب مقرونا ذكره وملا عنه للسؤال احتاج ملا به يفي الذي الوعد املقصود كان لوو  -

.عليه فاستأذن ذلك يف احلرج فتخيل يفعله، ال بام امرأته حال بإصالح السائل قصدولكن 
2
 

ل   َوَعدَ  إَِذا: »َقاَل  ، النَّبِيِّ  َعنِ  َأْرَقَم، ْبنِ  َزْيدِ  َعنْ و .2 ج  ، الرَّ  َيِف  َفَلمْ  َله   َيِفَي  َأنْ  نِيَّتِهِ  َوِمنْ  َأَخاه 

 ْ .«َعَلْيهِ  إِْثمَ  َفاَل  لِْلِميَعادِ  جَيِْئ  َومَل
3
 

 إن قال بأن - واستثنى وحلف وعد إذا الرجل أن أيضا، الرأي هذا أصحاب به استدل ومما .2

 مل أنه عىل دل احلنث، عنه سقط فإذا املتيقن واإلمجاع بالنص احلنث عنه سقط فقد - اهلل شاء

 .عليه حلف ما فعل يلزمه
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 َيَشاَء َأْن ِإلَّا( 32) َغًدا َذِلَك َفاِعٌل ِإنِّي ِلَشْيٍء َتُقوَلنَّ َوَلا: تعاىل لقوله استثناء، بدون يصح ال الوعد أن وبام

 عىص فقد يستثن ومل وعد من أن فوجب استثناء، بغري الوعد حتريم فصح [24 -22 :الكهف] اللَُّه

 .ذلك وعده يف تعاىل اهلل

 تعاىل، اهلل يشاء أن إال أو تعاىل، اهلل شاء إن: فقال استثنى فإن معصية، عىل أحد جيرب أن جيوز وال

 إن يفعل أن وعده إنام ألنه يفعل؛ مل إن لوعده خملفا يكون فال وجل، عز اهلل بإرادة يعلقه مما نحوه أو

.كونه تعاىل اهلل يشأ فلم ينفذه، مل فإن ألنفذه شاءه لو تعاىل اهلل أن علمنا وقد - تعاىل اهلل شاء
1
 

.فيها الرجوع فلصاحبها تقبض مل منافع ةَ دَ العِ  إن .4
2
 

 موضع بسطها.، ليس هذا والسنة الكتاب من أخرى أدلة القول هذا وألصحاب

 ديانة به الوفاء وجيب مطلقا ملزم الوعد بأن: حيث يرى شربمة، ابن رأي وهو :الثاين املذهب

 الواعد عىل به ويقىض الزم كله الوعد: شربمة ابن قال: قال حيث حزم ابن عنه ذلك حكى وقضاء،

.وجيرب
3
 

 بام ييل: الرأي هذا أصحاب ستدلا

 العقود إن: اآلية من االستدالل جهو [،1 املائدة:] ِباْلُعُقوِد َأْوُفوا َآَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا: تعاىل قوله .1

 من نفسه عىل املرء عقده ما كل هو والعقد، واحلبل، العهد عقدت يقال عقد، واحدها املربوط تعني

 عىل اإلنسان عقده ما وكذا الرشيعة عن خارج غري كان ما وكل ومناكحة وكراء وإجارة ورشاء بيع
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بعض عىل بعضكم وبعقدكم عليكم اهلل بعقد أوفوا املعنى : الزجاج قال الطاعات، من هلل نفسه

 .الوفاء يلزمه هذا فعىل نفسه، اإلنسان به ألزم مما الوعد كان وملا

]الصف:  َتْفَعُلوَن َلا َما َتُقوُلوا َأْن اللَِّه ِعْنَد َمْقًتا َكُبَر( *) َتْفَعُلوَن َلا َما َتُقوُلوَن ِلَم َآَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا قوله تعاىل: .2

؛  مطلقا الوعد إخالف حيرم وأن. حمرًما كذًبا يكون أن فيلزم يفعل مل قول أخلف إذ والوعد[، 2-3

.حرام جمرد وليس كبرية، أنه عىل تدل اّللَِ  ِعنَْد  َمْقًتا َكُبَ  الكريمة اآلية عبارة إن بل
2
 

 َوِبَما َوَعُدوُه َما اللََّه َأْخَلُفوا ِبَما َيْلَقْوَنُه َيْوِم ِإَلى ُقُلوِبِهْم ِفي ِنَفاًقا َفَأْعَقَبُهْم بقوله املنافقني بعض اهلل ذم وقد .2

 ذلك ومثل اهلل، مع وعدهم إخالفهم بسبب نفاقهم أن تفيد واآلية؛ [ 88: التوبة] َيْكِذُبوَن َكاُنوا

 كان سواء حمرم العهد نكث أن كام األمرين، بني احلرمة أصل يف فرق ال إذ الناس، مع الوعد إخالف

الناس. مع أم اهلل مع
3
 

 وعد وإذا. كذب حدث إذا: ثالث املنافق آية: قال أن رسول اهلل  هريرة أيبعن  .4

خان اؤَتن وإذا أخلف،
4
 وعد وإذا كذب حدث إذا ثالث املنافق عالمات من رواية ويف 

 صام وإن.. أخلف وعد وإذا كذب حدث إذا ثالث املنافق آية : رواية ويف ...  أخلف

. مسلم أنه وزعم وصىل
6
 

 عليه اهلل صىل النبي أن هو بالوعد الوفاء وجوب عىل الصحيحة األخبار هذه يف الداللة وحمل

 فلذا الرشيعة، يف قطًعا مذموم والنفاق وصفاهتم، املنافقني خصال من الوعد إخالف عد قد وسلم
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[ 141: النساء] النَّاِر ِمَن اْلَأْسَفِل الدَّْرِك ِفي اْلُمَناِفِقنَي ِإنَّ: النار من األسفل الدرك النفاق ألهل اهلل أعد

.واجبا به والوفاء حمرما الوعد إخالف يكون هلذا فنظًرا
1
 

 .القدر هبذا وتتبعها إيرادها من نكتفي. والسنة الكتاب من أخرى أدلة القول هذا وألصحاب

 فيام التفصيل إىل وافقهم ومن املالكية ذهب: بالوعد الوفاء وجوب يف التفصيل :الثالث املذهب

 :فريقني ذلك يف وكانوا جيب، ال وما الوعود من به الوفاء جيب

 إذا الواعد عىل به القايض ويقيض به الوفاء فيجب الزما يكون الوعد أن إىل: األول الفريق ذهب

 يف له املوعود يدخل مل إذا أما الوعد سبب من يشء يف له املوعود ودخل سبب عىل تم قد الوعد كان

.به القايض عليه يقيض ال كام به الوفاء جيب وال الواعد عىل يشء فال ذلك من يشء
2
 

 وابن نفسه، مالك اإلمام إىل القرايف وعزاه مالك، اإلمام مذهب يف املشهور الراجح القول وهو

 .املدونة وعليه وسحنون، القاسم،

 الزًما يكون الوعد أن إىل واخللف السلف من وافقه ومن أصبغ قول وهو ،الثاين الفريق وذهب

 يف له املوعود يدخل مل وإن سبب عىل الوعد تم إذا الواعد عىل به القايض ويقيض به الوفاء وجيب

 .السبب من يشء ممارسة

 يشء يف بسببها يدخل مل وإن سبب عىل كانت إذا هبا يقيض بأنه والقول:  ابن عليش  قال

.الِعَدة كتاب يف أصبغ قول هو
3
 

                                                           

1  5661 

2 4241256 

3 1256 
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 ما فمنها تعارضت، قد الصدد هبذا الرشعية صوصالن   أن   هذا، تفصيلهم يف املالكية ةج  وُح 

 إخالف جيعل مل ما ومنها بالوعد، الوفاء موجبو ساقها التي األدلة وهي مطلقا، بالوعد الوفاء أوجب

 .داود وأيب املوطأ كحديث الكذب من الوعد

 كانوا قوم يف نزلت فإهنا[ 2: الصف] َتْفَعُلوَن َلا َما َتُقوُلوا َأْن اللَِّه ِعْنَد َمْقًتا َكُبَر: تعاىل قوله وأما

 ألنه حمرم؛ هذا أن شكل والفعلوا؛  وما اخلريات أنواع وفعلنا جاهدوا، وما َجاَهْدَنا،: يقولون

 .كذب

 البد فكان تعمدا أو له سجية اإلخالف كون حالة عىل حممول فهو منافقا الوعد خملف كون وأما

 أوجب من الرأي هذا فوافق. األدلة بني جيمع وأن ظاهرها، خالف عىل النصوص هذه محل من

 من عداها فيام بالوعد الوفاء يلزم مل من ووافق وبارشه، سبب عىل الوعد كان إذا بالوعد الوفاء

.القرايف ذكر هكذا املجردة، الوعود
1
 

 رأي الباحث:

 يف اجتاهات ثالثة اجتهوا أهنم تعاىل، اهلل رمحهم الفقه أئمة عن نقلنا ما خالل من لنا تبني لقد

، والذي أدلة من فريق كل به استدل ما خالل ومن إلزامه، عدم أو بوعده بالوفاء الواعد بإلزام القول

املالكية القائل بالتفصيل، وذلك ألنه مذهب مجع بني األدلة مجعا يظهر للباحث رجحانه هو مذهب 

 ومل هيمل إعامل أي دليل واهلل أعلم.

 –ورغم أن مجهور العلامء والفقهاء عىل تضعيف القول بوجوب الوفاء بالوعد ولزومه، إال أنه 

 مفاسد إىل سيؤدي بأنه سنرى ومآله رأي اجلمهور إىل نظرنا لويمكن العمل به ، ألننا  –ومع ضعفه 

 ألن العميل؛ من حقه ضامن لعدم عميل ألي املرابحة خدمة يقدم إسالمي بنك أي جتد لن أنه وهو

 عىل الرضر وأما البنوك، جهة من هذا حرج يف اإلسالمية البنوك جيعل مما للعميل ملزم غري الوعد

                                                           

1 5576 
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 النقد العميل يملك وال السعر مرتفعة تكون قد الزمن هذا يف احلاجات أغلب ن  بأ فيكمن العمالء

 أي عىل ملزماً  العميل وعد يكن مل إذا ولكن حاجاته، لتلبية البنك مع التعامل إىل جيره مما لرشائها

 قواعد مع اليتفق بأنه الشك الراجح القول هلذا املآل وهذا ،!املرابحة بعملية البنك سيقوم أساس

  .القول هذا جراء وحرج ضيق يف الناس وسيقع ومقاصدها العامة الرشيعة

 يف املوعود دخل إذا الوعد إلزامية وهو لضعيف يف نظر اجلمهورا القول إىل نظرنا لو ولكن       

 بإجراء البنك وسيقوم اإلسالمية، البنوك وعن الناس عن احلرج سريفع الذي هو بأنه سنجد تكلفة

 مع املتوافق هو املرجوح القول مآل فيكون حاجاهتم، حتصيل عىل الناس يساعد مما املرابحة عملية

 .للرشيعة العامة القواعد

 ضيق إىل سيؤدي املعارصة املالية املعامالت باب يف الراجح بالقول التمسك كان فإذا       

 الراجح، وتركنا املرجوح بالقول أخذنا املصلحة، حيقق الذي هو الضعيف املرجوح والقول وحرج،

 .املالية املعامالت باب يف خاصة ومقاصدها العامة الرشيعة قواعد مع منسجم غري الراجح مآل ألن

 واهلل أعلم.
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بعد االنتهاء من هذه الدراسة العلمية ملسألة العمل بالقول الضعيف وأثره يف االجتهاد، 

 يمكنني أن أسجل  أهم النتائج التي توصلت إليها فيام ييل:

  أسباب:ترجع أهم أسباب وجود القول الضعيف إىل ثالثة 

 خفاء النص. -

 خفاء اإلمجاع. -

 ضعف الدليل الذي استند إليه القول. -

  حها هناك أقوال كثرية وصفت بأهنا ضعيفة ألسباب كثرية، ثم جاء من العلامء من رجَّ

 وشهرها وأصبحت مما يفتى به. 

  إذا أخذ احلاكم بقول كان يف أصله ضعيفا، أو اقتضته املصلحة أو دعت إليه الرضوة فإنه

 ى بذلك.يتقو

  من خالل الفصل التطبيقي  والذي تطرق إىل بيان أثر القول الضعيف يف الفتوى والقضاء و

بععه يف جتديد الفقه، يتضح أن العمل بالقول الضعيف منهج رشعي مبني عىل  أصول وقواعد اتب

 جل التوصل إىل مايكفل مرونة الرشيعة وجعلها صالح ومصلحة لكل زمان ومكان.العلامء أل
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 ي إعادة النظر والبحث والتدقيق والدراسة يف كثري من األقوال املغمورة واملهجورة، ينبغ

خر ويدعو إىل زمن، وأصبحت مما يتطلب الزمن اآل والنظر يف أدلتها فلربام كانت أقوال ضعيفة يف

 العمل هبا. 

هه الكريم ويف األخري أسأل اهلل العيل القدير وهو باإلجابة جدير أن جيعل عميل هذا خالصا لوج

 ه ويل ذلك والقادر عليه .وأن يتقبله مني ، وأن ينفع به، إنب 

 هذا فإن أصبت فمن اهلل وحده، وإن أخطأت فمن نفيس والشيطان؛ واهلل أعلم.

 وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلَّم تسليام.

 وعال هـــفي عيب ال من فجل *** اخللال فسد ا  ــعيب جتد وإن

 العقالَ  القصور عم   إذا تعَجب   *** فال طبيعي نقص ذو فاملرء

 الَ ــــاألمج امــاخلت اهللَ ألــفنس *** مبتىل وكل ُيخ طي اـــفكلن
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 الصفحة السورة اآليــــة

ْيَر َبا ٍ  ِإنََّما َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدََّم َوَلْحَم اْلِخْنِزيِر َوَما ُأِهلَّ ِبِه ِلَغْيِر اللَِّه َفَمِن اْضُطرَّ َغ ُّٱ

ٱَّ َوَلا َعاٍد َفَلا ِإْثَم َعَلْيِه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم
 351-351 [371]البقرة: 

 337-91 [371]البقرة:   َّ َتتَُّقوَن َلَعلَُّكْم اْلَأْلَباِب ُأوِلي َيا َحَياٌة اْلِقَصاِص ِفي َوَلُكْم ُّٱ

 319-11 [315]البقرة: ٱ﴾ َفْلَيُصْمُه الشَّْهَر ِمنُكُم َشِهَد َفَمن﴿ 

ََّوَلا َتْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى ُيْؤِمن.71 [993]البقرة: ٱ 

 313 [911]البقرة: َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَن َأْوَلاَدُهنَّ َحْوَلْيِن َكاِمَلْيِن ِلَمْن َأَراَد َأْن ُيِتمَّ الرََّضاَعَة 

 13 [991]البقرة: اللَِّه ُحُدوَد ُيِقيَما َألَّا َيَخاَفا َأْن ِإلَّا َشْيًئا آَتْيُتُموُهنَّ ِممَّا َتْأُخُذوا َأْن َلُكْم َيِحلُّ َوَلا

 335 [915]البقرة:  .. َأَجَلُه اْلِكَتاُب َيْبُلَغ َحتَّى النَِّكاِح ُعْقَدَة َتْعِزُموا َوَلا

الَِّذيَن َيْأُكُلوَن الرَِّبا َلا َيُقوُموَن ِإلَّا َكَما َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُه الشَّْيَطاُن ِمَن  

.. اْلَمسِّ

 311 [975]البقرة: 

971]البقرة: ُمْؤِمِننَي  ُكْنُتْم ِإْن الرِّبا ِمَن َبِقَي َما َوَذُروا اللََّه اتَُّقوا آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا-

971] 
315 

] آل عمران:  َّ َتَفرَُّقوا َوَلا َجِميًعا اللَِّه ِبَحْبِل َواْعَتِصُموا ُّٱ

301] 
90 

] آل عمران: ٱاْلَبيَِّناُت َجاَءُهُم َما َبْعِد ِمْن َواْخَتَلُفوا َتَفرَُّقوا َكالَِّذيَن َتُكوُنوا َوَلا  ُّٱ

305] 
20 

 19 [1]النساء: ٱِنْحَلًة َصُدَقاِتِهنَّ النَِّساَء َوآُتوا 

 396 [6]النساء: ٱِباْلَمْعُروِف  َفْلَيْأُكْل َفِقرًيا َكاَن َوَمْن َفْلَيْسَتْعِفْف َغِنيًّا َكاَن َوَمْن 

 19 [ 31]النساء: َكْرًها النَِّساَء َتِرُثوا َأْن َلُكْم َيِحلُّ َلا آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا 

 55 [91]النساء:ٱَوُأمََّهاُتُكُم اللَّاِتي َأْرَضْعَنُكْم 
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ٱَّاْلآِخِر َواْلَيْوِم ِباللَِّه ُتْؤِمُنوَن ُكْنُتْم ِإْن َوالرَُّسوِل اللَِّه ِإَلى َفُردُّوُه َشْيٍء ِفي َتَناَزْعُتْم َفِإْن ُّٱ
 [51] النساء: 

11-69-

370 

النَِّبيِّنَي ِمَن َعَلْيِهْم اللَُّه َأْنَعَم الَِّذيَن َمَع َفُأوَلِئَك َوالرَُّسوَل اللََّه ُيِطِع َوَمْن ..69 [61]النساء: ٱ 

َكِثرًيا اْخِتَلاًفا ِفيِه َلَوَجُدوا اللَِّه َغْيِر ِعْنِد ِمْن َكاَن َوَلْو اْلُقْرآَن َيَتَدبَُّروَن َأَفَلا  :35 [79]النساء 

 97 [.19] النساء:  َُّمْؤِمَنٍة َرَقَبٍة َفَتْحِريُر َخَطًأ ُمْؤِمًنا َقَتَل َوَمْن ُّٱ

 370 [397]النساء: ٱَّاْلِكَتاِبَيْسَتْفُتوَنَك ِفي النَِّساِء ُقِل اللَُّه ُيْفِتيُكْم ِفيِهنَّ َوَما ُيْتَلى َعَلْيُكْم ِفي َو

َّالنَّاِر ِمَن اْلَأْسَفِل الدَّْرِك ِفي اْلُمَناِفِقنَي ِإن:901 [315]النساء 

 370-361 [376]النساء: اْلَكَلاَلِةَيْسَتْفُتوَنَك ُقِل اللَُّه ُيْفِتيُكْم ِفي 

ِباْلُعُقوِد َأْوُفوا َآَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا :903 [3]املائدة 

 َفَمِن ِديًنا اْلِإْسَلاَم َلُكُم َوَرِضيُت ِنْعَمِتي َعَلْيُكْم َوَأْتَمْمُت ِديَنُكْم َلُكْم َأْكَمْلُت اْلَيْوَم ُّٱ

 َّ َرِحيٌم َغُفوٌر اللََّه َفِإنَّ ِلِإْثم  ُمَتَجاِنٍف َغْيَر َمْخَمَصٍة ِفي اْضُطرَّ
 351 [1]املائدة:

 71 [5: املائدة] َلُكْم.. ِحلٌّ اْلِكَتاَب ُأوُتوا الَِّذيَن َوَطَعاُم الطَّيَِّباُت َلُكُم ُأِحلَّ اْلَيْوَم

َحَرج  ِمْن َعَلْيُكْم ِلَيْجَعَل اللَُّه ُيِريُد َما 316 [6ملائدة: ]ا 

 315-351 [331]األنعام: َّ ِإَلْيِه اْضُطِرْرُتْم َما ِإلَّا َعَلْيُكْم َحرََّم َما َلُكْم َفصََّل َوَقْد ُّٱ

 َدًما َأْو َمْيَتًة َيُكوَن َأْن ِإلَّا َيْطَعُمُه َطاِعم  َعَلى ُمَحرًَّما ِإَليَّ ُأوِحَي َما ِفي َأِجُد َلا ُقْلُّ

ٱََّمْسُفوًحا  
 315-351 [315]األنعام: 

: األعراف] ٱ ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلنَي 

911] 
396 

َكاُنوا َوِبَما َوَعُدوُه َما اللََّه َأْخَلُفوا ِبَما َيْلَقْوَنُه َيْوِم ِإَلى ُقُلوِبِهْم ِفي ِنَفاًقا َفَأْعَقَبُهْم 

َيْكِذُبوَن

 909 [77]التوبة: 

 319 [301]التوبة:  َصَدَقًة َأْمَواِلِهْم ِمْن ُخْذ﴿

 365 [399]التوبة:َّ ِالدِّين ِفي ِلَيَتَفقَُّهوا َطاِئَفٌة ِمْنُهْم ِفْرَقٍة ُكلِّ ِمْن َنَفَر َفَلْوَلا َكافًَّة ِلَيْنِفُروا اْلُمْؤِمُنوَن َكاَن َوَما ُّ
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 ََّعْنُه َأْنَهاُكْم َما ِإَلى ُأَخاِلَفُكْم َأْن ُأِريُد َوَما36-31 [11]هود: ٱ 

 – 331]هود:  ََّربَُّك َرِحَم َمْن ِإلَّا( *) ُمْخَتِلِفنَي َيَزاُلوَن َوَلا َواِحَدًة ُأمًَّة النَّاَس َلَجَعَل َربَُّك َشاَء َوَلْوُّ

331.] 
31 

 353 [7]النحل: ٱَّٱَتُكوُنوا َباِلِغيِه ِإلَّا ِبِشقِّ اْلَأْنُفِسَوَتْحِمُل َأْثَقاَلُكْم ِإَلى َبَلٍد َلْم  ُّٱ

َسَكًنا ُبُيوِتُكْم ِمْن َلُكْم َجَعَل َواللَُّه316 [10]النحل: ٱ 

 َبا ٍ  َغْيَر اْضُطرَّ َفَمِن ِبِه اللَِّه ِلَغْيِر ُأِهلَّ َوَما اْلِخْنِزيِر َوَلْحَم َوالدََّم اْلَمْيَتَة َعَلْيُكُم َحرََّم ِإنََّما ُّٱ

 َّ  َرِحيٌم َغُفوٌر اللََّه َفِإنَّ َعاٍد َوَلا
 351 [335]النحل: 

 19 [16] اإلرساء:  ٱَِّعْلٌم ِبِه َلَك َلْيَس َما َتْقُف َوَلا ُّٱ

اْلَفْجِر َوُقْرآَن اللَّْيِل َغَسِق ِإَلى الشَّْمِس ِلُدُلوِك الصََّلاَة َأِقِم317 [71]اإلرساء:ٱ 

331 [71]الكهف:  َأِعيَبَها َأْن َفَأَرْدُت اْلَبْحِر ِفي َيْعَمُلوَن ِلَمَساِكنَي َفَكاَنْت السَِّفيَنُة َأمَّا 

اللَُّه َيَشاَء َأْن ِإلَّا( *) َغًدا َذِلَك َفاِعٌل ِإنِّي ِلَشْيٍء َتُقوَلنَّ َوَلا  :91]الكهف- 

91] 
903 

َبْيِنِهْم ِمْن اْلَأْحَزاُب َفاْخَتَلَف  :37 [17]مريم 

َنِبيًّا َرُسوًلا َوَكاَن اْلَوْعِد َصاِدَق َكاَن ِإنَُّه ِإْسَماِعيَل اْلِكَتاِب ِفي َواْذُكْر  :311 [51]مريم 

: َحَرج  ِمْن الدِّيِن ِفي َعَلْيُكْم َجَعَل َوَما   :316 [71]احلج 

 11 [.30]الشورى: َّ  ُأِنيُب َوِإَلْيِه َتَوكَّْلُت َعَلْيِه َربِّي اللَُّه َذِلُكُم اللَِّه ِإَلى َفُحْكُمُه َشْيٍء ِمْن ِفيِه اْخَتَلْفُتْم َما ُّٱ

 20 [31]الشورى:ٱِإَلْيَك َأْوَحْيَنا َوالَِّذي ُنوًحا ِبِه َوصَّى َما الدِّيِن ِمَن َلُكْم َشَرَع

 319 [6]احلجرات: ٱ َفاِسٌق ِبَنَبإ  َفَتَبيَُّنوايَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َجاَءُكْم أيَ 

ُأِفَك َمْن َعْنُه ُيْؤَفُك( *) ُمْخَتِلٍف َقْول  َلِفي ِإنَُّكْم  1]الذاريات-

1] 
35 

 97 [1]املجادلة: ٱََّيَتَماسَّا َأْن َقْبِل ِمْن َرَقَبٍة َفَتْحِريُر َقاُلوا ِلَما َيُعوُدوَن ُثمَّ ِنَساِئِهْم ِمْن ُيَظاِهُروَن َوالَِّذيَن :ُّ
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 71 [91]املمتحنة:    َوَلا ُتْمِسُكوا ِبِعَصِم اْلَكَواِفر

َلا َما َتُقوُلوا َأْن اللَِّه ِعْنَد َمْقًتا َكُبَر( *) َتْفَعُلوَن َلا َما َتُقوُلوَن ِلَم َآَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا 

 َتْفَعُلوَن

 909 [1-9]الصف: 

َتْفَعُلوَن َلا َما َتُقوُلوا َأْن اللَِّه ِعْنَد َمْقًتا َكُبَر   :901 [1]الصف 

 96 [3]الطالق: َّ ُمَبيَِّنٍة ِبَفاِحَشٍة َيْأِتنَي َأْن ِإلَّا َيْخُرْجَن َوَلا ُبُيوِتِهنَّ ِمْن ُتْخِرُجوُهنَّ ال ُّٱ

 96 [.6]الطالق:  َّٱَسَكْنُتْم َحْيُث ِمْن َأْسِكُنوُهنَّ ُّٱ

َأَبًدا ِفيَها َخاِلِديَن َجَهنََّم َناَر َلُه َفِإنَّ َوَرُسوَلُه اللََّه َيْعِص َوَمْن:69 [91]اجلن 
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 الصفحة الراوي طرف احلديث

يَ  َعن   احلُُدودَ  اْدَرُءوا  871 عائشة اْسَتَطْعُتْم.. َما اْلُْْسل م 

 871 عيل احْلُُدوَد.. اْدَرُءوا

 871 أبو هريرةَمْدَفًعا َلهُ  َوَجْدُتمْ  َما احْلُُدودَ  اْدَفُعوا

 18 أيوبأبو  إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها...

 878 عمرو بن العاص أجران.. فله أصاب ثم فاجتهد احلاكم حكم إذا

، َوَرَفعَ  َكَّبَ  َصَّل  َذاإ .... َرَفعَ  َيْرَكعَ  َأنْ  َأَرادَ  َوإ َذا َيَدْيه  مالك بن َيَدْيه 

 احلويرث
81 

 811 أبو واقد الليثي هبا.. بقال فشأنكم حتتفئوا ومل تغتبقوا ومل تصطبحوا مل ذاإ

نْ  َأَخاُه، الَرُجُل  َوَعدَ  َذاإ َي  َأنْ  ن َيت ه   َوم  .. َفَلمْ  َلهُ  َيف     َيف 

 18 ابن عمر َحاَجت ي ل َبْعض   َحْفَصةَ  َبْيت   َظْهر   َفْوَق  اْرَتَقْيُت 

 898 ابن عمراليوم.. هذا مثل يف اْلسألة عن أغنوهم

 َخاَتم   َعنْ  ََنَاَنا: َسْبعٍ  َعنْ  َوََنَاَنا ب َسْبٍع،   اَّللَ  َرُسوُل  َأَمَرَنا

..  الَذَهب 
 11 الّباء بن عازب

 811 أبو ذر أمتي اخلطأ والنسيان.. عن جتاوز اَّلل إن  

 هلا جيدد من سنة مائة كل رأس عّل األمة هلذه يبعث اَّلل إن  

 دينها..
 888 أبو هريرة

، ُأَمة   َناإ َية   811 ابن عمر َوَهَكَذا َهَكَذا الَشْهرُ  َنْحُسُب، َوالَ  َنْكُتُب  الَ  ُأمِّ

   َلُيَعَذُب  َوإ َنهُ  َتْبُكوَن، َأْنُتمْ 

. يف إ َنََم الَطاَعةُ   81 عيل اْلَْعُروف 

 وإذا أخلف، وعد وإذا. كذب حدث إذا: ثالث اْلنافق آية

 خان اؤمتن
 202 أبو هريرة
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 90 أبو اْلليح البرص.. رضير رجل أقبل إذ  اَّلل رسول خلف نصيل نحن بينا

 11 ابن عباس حمرم وهو ميمونة  النبي تزوج

مَ  ير   ل َباُس  ُحرِّ َل  ُأَمت ي ُذُكور   َعَّل  َوالَذَهب   احلَر  مْ  َوُأح  َناث ه   11 أبو موسى ِل  

َيارُ  ينَ  َأئ َمت ُكمُ  خ  بُّوََنُمْ  اَلذ 
بُّوَنُكْم... حُت 

 888 عوف بن مالك َوُُي 

ُموهُ  َواَل  َدُعوهُ   881 أنس  ُتْزر 

 88 وائل بن حجر كّب الصالة يف دخل حي يديه رفع  النبي رأى

َها ُتَباعَ  َأنْ  الَعَراَيا يف   َرَخَص   18 زيد بن ثابت َكْياًل  ب َخْرص 

عبد الرمحن بن  ذبائحهم آكيل وال نسائهم ناكحي غري الكتاب، أهل سنة باْلجوس سنوا

 عوف
10 

، َوَأْفط ُروا ل ُرْؤَيت ه   ُصوُموا ُلوا َعَلْيُكمْ  ُغبَِّي  َفإ نْ  ل ُرْؤَيت ه  َدةَ  َفَأْكم   ع 

 َثاَلث يَ  َشْعَبانَ 
 812 أبو هريرة

ينَ  َأْهَلَك  َفإ َنََم  نْ  اَلذ  مْ  َكْثَرةُ  َقْبل ُكمْ  م   20 ابن مسعود َمَسائ ل ه 

 89 العرباض ه من يعش منكم فسريى اختالفًا كثريًا...فإن  

ينَ  دِّ يَقَتُه؟ َعَلْيه   َفََتُ    َحد 

 890 ابن عباس والرفث اللغو من للصائم طهرة الفطر  اَّلل رسول فرض

ْطر   َزَكاةَ   اَّللَ  َرُسوُل  َفَرَض  نْ  َصاًعا الف   890-819 ابن عمر مَتٍْر.. م 

 87 الّباءيعود ال ثم ُأُذَنيه، من قريب   إىل يديه   رفعَ  الصالةَ  افَتَتَح  إذا كان

... هب  ََم  ُُيَاذ َي  َحَتى َيَدْيه   َرَفعَ  َكَّبَ  إ َذا َكانَ   81 مالك بن احلويرث ُأُذَنْيه 

 ذراعه عّل اليمنى اليد الرجل يضع أن يؤمرون الناس كان

 الصالة يف اليرسى
 81 سهل بن سعد

 15 عائشة ُيرمن.. مشبعات رضعات عرش القرآن من نزل فيَم كان

 َكَّبَ  َوإ َذا الَصاَلَة، اْفَتَتَح  إ َذا َمنْك َبْيه   َحْذوَ  َيَدْيه   َيْرَفعُ  َكانَ 

... ُكوع  لرُّ
 ل 

 87 ابن عمر
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وا الَ  ب َل  ُترَصُّ  17 أبو هريرة َوالَغنََم... اِل 

 55 ابن عباس اَّلل بعذاب تعذبوا ال

ا َيا َتْفَعيل   اَل  ُث  َفإ َنهُ  مُحَرْيَ َص  ُيور   15 عائشة اْلَّبَ

ب   يف   َخرْيَ  اَل   200 صفوان بن سليم اْلَكذ 

 811 عباس ابن ال رضر وال رضار

َية   يف   َطاَعةَ  اَل   81 عيل اَّللَ  َمْعص 

َية   يف   ْل َْخُلوٍق  َطاَعة اَل   81 عمران بن حصي اخلالق َمْعص 

 79 عائشة ال، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك..

:  وقال وشاهديه وكاتبه ومؤكله الربا آكل  اَّلل رسول لعن

 سواء هم
 891 جابر

 828 ابن مسعود حسن... اَّللَ عند فهو حسنًا اْلسلمون رآه ما

َية   َأَمَرُكمْ  َمنْ   81 أبو سعيدُتط يُعوه َفاَل  اَّللَ  ب َمْعص 

 55 ابن عباس فاقتلوه دينه بدل من

ْ  َتَطَبَب  َمنْ  نْهُ  ُيْعَلمْ  َومَل ب   م 
ن   َفُهوَ  َذل َك  َقْبَل  ط 

 875 عمرو بن شعيبَضام 

ْل، اْلَْيَِّت  َغَسَل  َمنْ   11 أبو هريرة َفْلَيَتَوَضْأ.. مَحََلهُ  َوَمنْ  َفْلَيْغَتس 

نُ  َكانَ  َمنْ  ر   َواْلَيْوم   ب اَّلل  ُيْؤم  يًرا َيْلَبْس  َفاَل  اْْلخ   11 أبو أمامة َذَهًبا.. َواَل  َحر 

نْ  الَذَهَب  َلب َس  َمنْ   َعَلْيه   اَّللُ َحَرمَ  َيْلَبُسُه، َوُهوَ  َفََمَت  ُأَمت ي، م 

،.. َذَهَب   اْْلَنَة 
 11 ابن العاص

  ُمْتَعة   َعنْ  ََنَى
 
، َيْومَ  النَِّساء َية   احلُُمر   حُلُوم   َأْكل   َوَعنْ  َخْيَّبَ ْنس   80 عيل اِل 

 80 سّبة اْلهنيالنساء من االستمتاع يف لكم أذنت كنت قد إين الناس، أهيا يا

دُ  نْ  ََجَْرةٍ  إ ىَل  َأَحُدُكمْ  َيْعم  ه .. يف   َفَيْجَعُلَها َنارٍ  م   11 ابن عباس َيد 
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 .القرآن الكريـــــم برواية حفص عن عاصم 

 حمب: عليه وعلق له قدم، العواصم من القواصم: بكر أبو اهلل عبد بن حممد ،ابن العريب 

 العربية اململكة - واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة: اخلطيب، النارش الدين

 هـ4141 األوىل،: السعودية، الطبعة

 اقتضاء الرصاط املستقيم خمالفة : احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين ، تقيابن تيمية

: لبنان، الطبعة بريوت، الكتب، عامل دار: العقل، النارش الكريم عبد تح: نارص، أصحاب اجلحيم

 م4111 - هـ4141 السابعة،

 الطويان،  صالح بن العزيز تح: عبد، النبوات: احلليم عبد بن ، تقي الدين أمحدابن تيمية

 .م4111/هـ4141 األوىل،: السعودية، الطبعة العربية اململكة الرياض، السلف، أضواء: النارش

 القدرية الشيعة كالم نقض يفنهاج السنة النبوية : ماحلليم عبد بن أمحد ، تقي الدينابن تيمية ،

 - هـ 4111 األوىل،: اإلسالمية، الطبعة سعود بن حممد اإلمام جامعة: سامل، النارش رشاد تح: حممد

 .م 4191

  السادسة،: الطبعة ،الدرر السنية يف األجوبة النجدية: حممد بن الرمحن عبد، قاسمبن 

 .م4111/هـ4141

 اهلاليل،  عيد بن تح: سليم، االعتصام: اللخمي حممد بن موسى بن ، إبراهيمالشاطبي

 م.4114 - هـ4144 األوىل،: السعودية، الطبعة عفان، ابن دار: النارش
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 دار: عطا، النارش القادر عبد تح: حممد، أحكام القرآن: بكر أبو اهلل عبد بن ، حممدابن العريب 

 م. 4112 - هـ 4141 الثالثة،: لبنان، الطبعة – بريوت العلمية، الكتب

 العقل وتنوير السديد املعنى حترير= : التحرير والتنويرحممد بن الطاهر ، حممدابن عاشور 

 .هـ 4191: النرش تونس، سنة – للنرش التونسية الدار:  النارش ، املجيد الكتاب تفسري من اجلديد

 ،سالمة،  حممد بن تح: سامي تفسري القرآن العظيم، عمر:  بن إسامعيل الفداء أبو ابن كثري

 م. 4111 - هـ4141 الثانية: والتوزيع، الطبعة للنرش طيبة دار: النارش

 عدنان تح: صفوان، : املفردات يف غريب القرآنحممد بن احلسني القاسم ، أبواألصفهاين 

 هـ 4144 - األوىل: بريوت، الطبعة دمشق - الشامية الدار القلم، دار: الداودي، النارش

 شاهني عيل حممد السالم عبد تح: ، ام القرآنــأحك: بكر أبو عيل بن أمحد، اجلصاص ،

 .م4111/هـ4141 األوىل،: الطبعة، لبنان – بريوت العلمية الكتب دار: النارش

 دار: النارش، القمحاوي صادق حممدتح:  ، ام القرآنــأحك: بكر أبو عيل بن أمحد، اجلصاص 

 .هـ 4111، سنة: بريوت – العريب الرتاث إحياء

 تفسري يف الكريم الرمحن تيسري تفسري السعدي = :اهلل عبد بن نارص بن الرمحن ، عبدالسعدي 

- هـ4141 األوىل: الرسالة، الطبعة مؤسسة: اللوحيق، النارش معال بن الرمحن تح: عبد،  املنان كالم

 .م 4111

  :دمشق، - الغزايل مكتبة: النارش  روائع البيان يف تفسري آيات االحكام،الصابوين، حممد عيل 

 .م 4191 - هـ 4111 الثالثة،: بريوت، الطبعة – العرفان مناهل مؤسسة

  ،حممد تح: أمحد القرآن،  تأويل يف البيان الطربي = جامعتفسري  :بن جريرحممد الطربي 

 م 4111 - هـ 4141 األوىل،: الرسالة، الطبعة مؤسسة: النارش، شاكر
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 الربدوين أمحد،  القرآن ألحكام = اجلامع تفسري القرطبي: أمحد بن حممد اهلل عبد ، أبوالقرطبي 

 م 4111 - هـ4291 الثانية،: القاهرة، الطبعة – املرصية الكتب دار: أطفيش، النارش وإبراهيم

 تح: كامل يوسف احلوت، : مصنف ابن أيب شيبةعبد اهلل بن حممد بن إبراهيم: ابن أيب شيبة ،

 هـ. 4111الرياض، الطبعة: األوىل،  –النارش: مكتبة الرشد 

 بدون  ، الرتمذي صحيح برشح عارضة األحوذي :بكر أبو اهلل عبد بن حممد، ابن العريب

 لبنان، بدون تاريخ. بريوت العلمية الكتب دار: النارش طبعة، 

 البدر املنري يف ختريج األحاديث واألثار الواقعة يف الرشح : عيل بن عمر حفص ، أبوابن امللقن

 للنرش اهلجرة دار: كامل، النارش بن ويارس سليامن بن اهلل وعبد الغيط أبو تح: مصطفى ،الكبري

 م.4111-هـ4141 االوىل،: السعودية، الطبعة-الرياض - والتوزيع

 إبراهيم بن يارس متيم أبوتح: ، رشح صحيح البخاري: خلف بن عيل احلسن أبو، ابن بطال ،

 .م4112 - هـ4142 الثانية،: الطبعة، الرياض السعودية، - الرشد مكتبة: النرش دار

 اخلطيب الدين حمبتح: ، البخاري صحيح رشح فتح الباري: عيل بن أمحد، ابن حجر ،

 هـ.4211، سنة النرش: بريوت – املعرفة دار: النارش، الباقي عبد فؤاد حممدترقيم: 

 النارش ،إحكام اإلحكام رشح عمدة األحكام: وهب بن عيل بن ، حممدابن دقيق العيد :

 تاريخ. وبدون طبعة املحمدية، بدون السنة مطبعة

  :تح: شعيب، الكلم جوامع من حديثا مخسني رشح يف جامع العلوم واحلكمابن رجب 

 - هـ4144 السابعة،: بريوت، الطبعة – الرسالة مؤسسة: باجس، النارش إبراهيم - األرناؤوط

 م.4114



عـــادر والمراجــــفهرس المص  
 

 
208 

 األمصار علامء مذاهب رشح يف االستذكـار: اهلل عبد بن يوسف عمر ، أبوابن عبد الرب  : ،

 – 4144 األوىل،: بريوت، الطبعة – العلمية الكتب دار: معوض، النارش عيل حممد عطا، حممد سامل

 .م4111

 تح: ،  واألسانيد املعاين من املوطأ يف ملا التمهيد: حممد بن اهلل عبد بن يوسف، ابن عبد الرب

 والشؤون األوقاف عموم وزارة: النارش، البكري الكبري عبد حممد,  العلوي أمحد بن مصطفى

 .هـ 4291: النرش عام، املغرب – اإلسالمية

 األشبال تح: أيب، جامع بيان العلم وفضله: حممد بن اهلل عبد بن ، يوسفابن عبد الرب 

 - هـ 4141 األوىل،: السعودية، الطبعة العربية اململكة اجلوزي، ابن دار: الزهريي، النارش

 .م4111

 مرشد عادل - األرنؤوط تح: شعيب، سنن ابن ماجـه: يزيد بن حممد اهلل عبد أبو، ابن ماجه 

د -  4121 األوىل،: العاملية، الطبعة الرسالة دار: اهلل، النارش حرز الّلطيف َعبد - بليل قره كامل حممَّ

 م 4111 - هـ

 النارش، الباقي عبد فؤاد حممدتح:  ،هــ: سنن ابن ماجيزيد بن حممد اهلل عبد أبو، ابن ماجه :

 ، بدون معلومات.العربية الكتب إحياء دار

 د - األرنؤوط شَعيب: تح ،سنن أيب داود: األشعث بن سليامن ، أبو داود ، بليل قره كاِمل حمَمَّ

 .م 4111 - هـ 4121 األوىل،: الطبعة، العاملية الرسالة دار: النارش

 النارش، احلميد عبد الدين حميي حممد: تح ،سنن أيب داود: األشعث بن سليامن ، أبو داود :

 ، بدون طبعة، وبدون تاريخ.بريوت – صيدا العرصية، املكتبة

 وآخرون،  مرشد، عادل - األرنؤوط تح: شعيب، مسند أمحـد :، بن حنبل أبو عبد اهللأمحد

 م. 4114 - هـ 4144 األوىل،: الرسالة، الطبعة مؤسسة: النارش
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 زهري: إرشاف، السبيل منار أحاديث ختريج يف إرواء الغليل:  الدين نارص ، حممداأللباين 

 م4191 - هـ 4111 الثانية: بريوت، الطبعة – اإلسالمي املكتب: النارش، الشاويش

 األمة يف السيئ وأثرها واملوضوعة سلسلة االحاديث الضعيفة: الدين نارص ، حممدلبايناأل ،

 .م4114/  هـ 4144 األوىل،: السعودية، الطبعة العربية املمكلة - الرياض املعارف، دار: النرش دار

 اإلسالمي،  املكتب: النارش،  وزياداته صحيح اجلامع الصغري :الدين نارص ، حممداأللباين

 بدون طبعة، وبدون تاريخ الطبع.

 ،السعادة مطبعة: النارش، املنتقى رشح املوطأ : سعد بن خلف بن سليامن الوليد أبو الباجي - 

 ـ.ه 4224 األوىل،: الطبعة، مرص حمافظة بجوار

 اهلل صىل اهلل رسول أمور من املخترص الصحيح املسند اجلامع: إسامعيل بن حممد، البخاري 

 طوق دار: النارش، النارص نارص بن زهري حممدتح: ،  البخاري صحيح=  وأيامه وسننه وسلم عليه

 .هـ4144 األوىل،: الطبعة، النجاة

 األلباين،  الدين نارص تح: حممد، مشكاة املصابيح: اخلطيب اهلل عبد بن التربيزي، حممد

 م.4191 الثالثة،: بريوت، الطبعة – اإلسالمي املكتب: النارش

 الغرب دار: النارش، معروف عواد بشار، سنن الرتمذي: َسْورة بن عيسى بن حممد، الرتمذي 

 .م 4119: النرش سنة، بريوت – اإلسالمي

 ،القادر عبد : مصطفىتح، املستدرك عىل الصحيحني حممد: بن اهلل عبد بن حممد احلاكم 

 م.4111 – هـ4144 األوىل،: بريوت، الطبعة – العلمية الكتب دار: عطا، النارش

 املطبعة: النارش ،داود أيب سنن = رشح معـامل السنن: إبراهيم بن حممد بن ، محداخلطايب 

 .م 4124 - هـ 4214 األوىل: حلب، الطبعة – العلمية
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 يوسف بن تح: عادل ،الفقيه واملتفقه: ثابت بن عيل بن أمحد بكر أبو: ، اخلطيب البغدادي 

 هـ.4144 الثانية،: السعودية، الطبعة – اجلوزي ابن دار: الغرازي، النارش

 املنعم عبد حسن االرنؤوط، تح: شعيب سنن الدارقطني،: أمحد بن عمر بن ، عيلالدارقطني 

: لبنان، الطبعة – بريوت الرسالة، مؤسسة: برهوم، النارش أمحد اهلل، حرز اللطيف عبد شلبي،

 م. 4111 - هـ 4141 األوىل،

  ،مكتب: النارش، حاشية السندي عىل سنن النسائي: التتوي اهلادي عبد بن حممدالسندي 

 م4191 - هـ4111 الثانية،: حلب، الطبعة – اإلسالمية املطبوعات

 الصبابطي،  الدين عصامتح: ، : نيل األوطار رشح منتقى األخبارعيل، حممد بن الشوكاين

 م4112 - هـ4142 األوىل،: مرص، الطبعة احلديث، دار: النارش

 ،األعظمي،  الرمحن تح: حبيب، الصنعاين مصنف عبد الرزاق بكر: مهام أبو بن عبد الرزاق

 هـ.4112 الثانية،: اهلند، الطبعة -العلمي املجلس: النارش

  ،النارش ،طرح التثريب يف رشح التقريب: : احلسني بن الرحيم عبد الدين زينالعراقي :

 .، بدون طبعة، وبدون تاريخ.القديمة املرصية الطبعة

 إحياء دار: النارش،  البخاري صحيح رشح عمدة القاري: موسى بن أمحد بن ، حممودالعيني 

 بريوت، بدون طبعة، بدون تاريخ. – العريب الرتاث

 النارش: دار الرشوق، مرص، الطبعة ، كيف نتعامل مع السنة النبوية: ، يوسفالقرضاوي

 .م4114هـ / 4142الثانية، 

 ،دار: صربي، النارش حسن عامر تح: د. ،تفسري املوطأ مروان:  بن الرمحن عبد القنازعي 

 .م 4119 - هـ 4141 األوىل،: قطر، الطبعة اإلسالمية، والشؤون األوقاف وزارة بتمويل - النوادر
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 العريب، الرتاث إحياء دار: النارش، الباقي عبد فؤاد تح: حممد، موطأ مالك: أنس ، بنلكما 

 .م 4191 - هـ 4111: النرش عام، لبنان – بريوت

 سلطان بن زايد مؤسسة: األعظمي، النارش مصطفى تح: حممد، موطأ مالك: أنس ، بنمالك 

 .م 4111 - هـ 4141 األوىل،: اإلمارات، الطبعة – ظبي أبو - واإلنسانية اخلريية لألعامل هنيان آل

 عن العدل بنقل املخترص الصحيح املسند=  صحيح مسلم: احلجاج احلسن بن أبو، مسلم 

 الرتاث إحياء دار: النارش، الباقي عبد فؤاد حممدتح:  ، وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول إىل العدل

 تاريخ.، بدون بريوت – العريب

 النارش، فيض القدير رشح اجلامع الصغري: الرؤوف بعبد املدعو حممد الدين زين، املناوي :

  هـ.4211 األوىل،: الطبعة، مرص – الكربى التجارية املكتبة

 غدة، النارش أبو الفتاح تح: عبد، يــسنن النسائ: شعيب بن أمحد الرمحن عبد أبو ، النسائي :

 م.4191 - هـ4111 الثانية،: حلب، الطبعة – اإلسالمية املطبوعات مكتب

 دار: النارش، األرنؤوط القادر عبدتح: ، األذكــار :رشف بن حييى الدين حميي، النووي 

 .م 4111 - هـ 4141 ، سنة:لبنان – بريوت والتوزيع، والنرش للطباعة الفكر

 دار: النارش، املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج: رشف بن حييى الدين حميي، النووي 

 هـ.4214 الثانية،: الطبعة، بريوت – العريب الرتاث إحياء

  :تح: صغري أمحد األنصاري، النارش: مكتبة مكة ، العلامءاإلرشاف عىل مذاهب ابن املنذر

 م.4111هـ/4141اإلمارات العربية املتحدة، الطبعة: األوىل، سنة:  –الثقافية 

 تح: عبد اهلل بن عبد العزيز اجلربين، بدون اإلقنــاع بن إبراهيم: ابن املنذر،  أبو بكر حممد ،

 .هـ 4119دار نرش، الطبعة: األوىل، 
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 طبعة ، بدون الفكر دار: النارش،  فتح القديـر: الواحد عبد بن حممد الدين ، كاملابن اهلامم 

 تاريخ. وبدون

 بدون ، املالكية مذهب تلخيص يف القوانني الفقهية :حممد بن أمحد بن ، حممدابن جزي

 معلومات طباعة.

  :تاريخ. وبدون طبعة بريوت، بدون – العلمية الكتب دار:  النارش، مراتب اإلمجاعابن حزم 

 بدون، بريوت – الفكر دار: النارش، املحىل باآلثار: سعيد بن أمحد بن عيل حممد أبو، ابن حزم 

 .تاريخ وبدون طبعة

 الكتب دار: النارش، االستخراج ألحكام اخلراج: أمحد بن الرمحن عبد الفرج ، أبوابن رجب 

  م. 4191 - هـ 4111 األوىل،: لبنان، الطبعة – بريوت العلمية،

 دار: النارش ، املقتصد وهناية بداية املجتهد: أمحد بن حممد الوليد احلفيد أبو ، ابن رشد 

 م 4111 - هـ4141: النرش طبعة، تاريخ بدون: القاهرة، الطبعة – احلديث

  ،ملسائل والتعليل والتوجيه والرشح البيان والتحصيل: أمحد بن حممد الوليد أبوابن رشد 

: لبنان، الطبعة – بريوت اإلسالمي، الغرب دار: وآخرون، النارش حجي حممد تح: د، املستخرجة

 م 4199 - هـ 4119 الثانية،

 ،من املدونة رسوم اقتضته ما لبيان املقدمات املمهدات أمحد: بن حممد الوليد أبو ابن رشد 

 الغرب دار: النارش،  املشكالت مسائلها ألمهات املحكامت والتحصيالت الرشعيات األحكام

 م. 4199 - هـ 4119 األوىل،: اإلسالمي، الطبعة

  :بدون معلومات طبع، بدون تاريخ.، عابدين ابن رسائل جمموعةابن عابدين 

 دار: النارش ،رد املحتار عىل الدر املختار: العزيز عبد بن عمر بن أمني ، حممدابن عابدين 

 م.4114 - هـ4144 الثانية،: بريوت، الطبعة-الفكر
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 بريوت، -الفكر دار: النارش رد املحتار عىل الدر املختار،: عمر بن أمني ، حممدابن عابدين

 م.4114 - هـ4144 الثانية،: الطبعة

 ماديك ولد أحيد حممد ح: حممدت، الكايف يف فقه أهل املدينة: حممد بن اهلل عبد بن ، يوسفابن عبد الرب 

 الثانية،: السعودية، الطبعة العربية اململكة الرياض، احلديثة، الرياض مكتبة: املوريتاين، النارش

 م.4191/هـ4111

 بدون القاهرة مكتبة: النارش، املغنـي: حممد بن أمحد بن اهلل عبد الدين موفق، ابن قدامة ، 

 بدون تاريخ. طبعة،

  :الرسالة، الطبعة مؤسسة: الرتكي، النارش املحسن عبد بن اهلل تح: عبد، الفـروعابن مفلح :

 م. 4112 - هـ 4141 األوىل

 الكتب، بدون  عامل: النارش، املرعية واملنح  اآلداب الرشعيـة: ، حممد أبو عبد اهللابن مفلح

 معلومات طباعة.

 دار: النارش ،الدقائق كنز رشح الرائق البحر: حممد بن إبراهيم بن الدين ، زينابن نجيم 

  تاريخ. بدون - الثانية: اإلسالمي، الطبعة الكتاب

  :العلمية الكتب دار: أمحد، النارش يوسف تح: السيد اختالف األئمة العلامءابن هبرية - 

 م.4114 - هـ4142 األوىل،: بريوت، الطبعة/  لبنان

 معاذ تح: أيب مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود السجستاين،: األشعث بن ، سليامنأبوداود 

 م.4111 - هـ 4141 األوىل،: مرص، الطبعة تيمية، ابن مكتبة: ، النارش اهلل عوض بن طارق

 الكتاب دار: النارش، أسنى املطالب يف رشح روض الطالب: بن حممد االنصاري، زكريا 

 .تاريخ وبدون طبعة بدون اإلسالمي،
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 دار: أمني، النارش حممد السالم عبد تح: ،حاشية عىل رشح الزرقاين عىل خمترص خليللبناين، ا 

 .م 4114 - هـ 4144 األوىل،: الطبعة، لبنان – بريوت العلمية، الكتب

 النارش، املنتهى لرشح النهى أويل دقائق =  رشح منتهى اإلرادات: يونس بن ، منصورالبهويت :

 م.4112 - هـ4141 األوىل،: الكتب، الطبعة عامل

 العلمية الكتب دار: النارش، اإلقناع متن عن القناعكشاف : يونس بن منصور، البهويت ،

 .بدون تاريخ الطبع

  حممد بن أمحدتح: ، هتذيب املسالك يف نرصة مذهب اإلمام مالك: الفندالوي، يوسف 

 .م.4111هـ/4121تونس، الطبعة: األوىل، سنة  –دار الغرب اإلسالمي ، النارش: البوشيخي

 اخلالفيات بني اإلمامني الشافعي وأيب حنيفة : عيل بن احلسني بن أمحد بكر بو، أالبيهقي

 أبو الفتاح عبد بن حممود بإرشاف الروضة، برشكة العلمي البحث فريق: ودراسة حتقيق وأصحابه،

 األوىل،: العربية، الطبعة مرص مجهورية - القاهرة والتوزيع، للنرش الروضة: النارش، النحال شذا

 .م 4141 - هـ 4121

 عبد/ د. أتح:  هناية املطلب يف دراية املذهب،: يوسف بن اهلل عبد بن امللك عبد، اجلويني 

 .م4111-هـ4149 األوىل،: الطبعة، املنهاج دار: النارش، الّديب حممود العظيم

  :نشور بمجلة جممع الفقه بحث م ،الفقه اإلسالمي الوفاء بالوعد يفجييل، هارون خليفة

 .بجدة اإلسالمي املؤمتر ملنظمة التابع اإلسالمي

 ،بن الرمحن عبدتح: ، املقنع اختصار يف زاد املستقنع :  موسى بن أمحد بن موسى احلجاوي 

 .، بدون طبعة، وبدون تاريخالرياض – للنرش الوطن دار: النارش، العّسكر حممد بن عيل

  :الطبعة:  ،دخول الشهر القمري بني رؤية اهلالل واحلساب الفلكياحلسون ، فهد بن عيل

 .م 4111 هـ4141 األوىل، سنة: 
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  :دار: النارش، مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليلاحلطاب، شمس الدين أبو عبد اهلل حممد 

 م.4114 - هـ4144 الثالثة،: الطبعة، الفكر

 الكتب دار: املنصور، النارش عمران تح: خليل، ملتقى األبحر: بن حممداحللبي، إبراهيم 

 م.4119 - هـ4141 األوىل،: بريوت، الطبعة/ لبنان - العلمية

 بدون، بريوت – للطباعة الفكر دار: النارش، رشح خمترص خليل: اهلل عبد بن حممد، اخلريش 

 .تاريخ وبدون طبعة

  ،القاهرة، /احلديث دار: جاد، النارش أمحد،  ترص خليلخمموسى:  بن إسحاق بنخليل

 مـ4111/هـ4141 األوىل،: الطبعة

 طبعة الفكر، بدون دار: النارش، الدسوقي مع حاشية الرشح الكبري: حممد بن ، أمحدالدردير 

 تاريخ. وبدون

 الفكر دار: النارش، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري: عرفة بن أمحد بن حممد، الدسوقي ،

 .تاريخ وبدون طبعة بدون: الطبعة

 الفكر دار: لنارش، إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني: بن حممد الدمياطي، أبو بكر 

 .م 4111 - هـ 4149 األوىل،: والتوريع، الطبعة والنرش للطباعة

 طبعة الفكر، بدون دار: النارش، فتح العزيز برشح الوجيز: حممد بن الكريم رافعي، عبدال 

 تاريخ. وبدون

  :املكتب: لنارش ،مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهىالرحيباين، مصطفى بن سعد 

 م.4111 - هـ4141 الثانية،: اإلسالمي، الطبعة

 إحياء دار: النارش، جممع األهنر يف رشح ملتقى األبحر: حممد بن الرمحن عبد زاده، شيخي 

 .تاريخ وبدون طبعة بدون: الطبعة، العريب الرتاث
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  :العبيكان دار: النارش، رشح الزركيش عىل خمترص اخلرقيالزركيش، حممد بن عبد اهلل ،

 .م 4112 - هـ 4142 األوىل،: الطبعة

  ،املطبعة: النارش، تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق: البارعي حمجن بن عيل بن عثامنالزيلعي 

 هـ 4242 األوىل،: القاهرة، الطبعة بوالق، - األمريية الكربى

  :م.4111 - هـ4141 األوىل،: العلمية، الطبعة الكتب دار: النارش، املدونــةسحنون 

 بريوت، بدون  – املعرفة دار: النارش ،وطــاملبسـ: سهل أيب بن أمحد بن ، حممدالرسخيس

 م.4112-هـ4141: النرش طبعة، تاريخ

 طبعة املعارف، بدون دار: النارش، يــفتاوي السبك: الكايف عبد بن عيل الدين ، تقيالسبكي 

 تاريخ. وبدون

 النرش طبعة، سنة بريوت، بدون – املعرفة دار: النارش ،األم :، حممد بن إدريسالشافعي :

 .م4111/هـ4141

 بريوت،  الفكر، دار: النارش : حاشية عىل هناية املحتاج،عيل بن الدين ، نورالشربامليس

 .م4891/هـ4141 - أخرية ط: الطبعة

 دار: النارش، املنهاج ألفاظ معاين معرفة إىل مغني املحتاج: اخلطيب أمحد بن ، حممدالرشبيني 

 م.4111 - هـ4141 األوىل،: العلمية، الطبعة الكتب

  :العربية الكتب إحياء دار: النارش،  حاشية عىل درر احلكام رشح غرر األحكامالرشنباليل ،

 .تاريخ وبدون طبعة بدون

 حزم ابن دار: النارش، اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهارالسيل : ، حممد بن عيلالشوكاين ،

 .األوىل الطبعة: الطبعة
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 الكتب دار: النارش، املهذب يف فقه اإلمام الشافعي: يوسف بن عيل بن إبراهيم الشريازي 

 ، بدون طبعة، وبدون تاريخ.العلمية

 بلغة عىل الرشح الصغري للدردير الصاوي حاشية: اخللويت حممد بن ، أمحدالصاوي = 

 تاريخ وبدون طبعة بدون: املعارف، الطبعة دار: النارش ، املسالك ألقرب السالك

 نذير اهلل تح: عبد، خمترص اختالف العلامء: سالم بن حممد بن أمحد جعفر ، أبوالطحاوي 

 هـ.4141 الثانية،: بريوت، الطبعة – اإلسالمية البشائر دار: أمحد، النارش

 تح: يوسف، الرباين حاشية العدوي عىل كفاية الطالب: مكرم بن أمحد بن ، عيلالعدوي 

 - هـ4141: النرش طبعة، تاريخ بدون: بريوت، الطبعة – الفكر دار: البقاعي، النارش حممد الشيخ

 .م4111

 بريوت، - العلمية الكتب دار: النارش، البناية رشح اهلداية: موسى بن أمحد بن ، حممودالعيني 

 م. 4111 - هـ 4141 األوىل،: الطبعة، لبنان

 اعتناء: وائل حممد عبده، النارش: ،حتقيق اآلمال يف إخراج زكاة الفطر باملال:  الغامري، أمحد

 م.4141هـ/4124القاهرة، الطبعة: األوىل، سنة:  –دار البصائر 

  ،دار:  الفقي، النارش حامد تح: حممداألحكام السلطانية، : احلسني بن حممد  يعىل أبوالفراء 

 .م 4111 - هـ 4144 ، الثانية:  الطبعة لبنان، ، بريوت - العلمية الكتب

  :تح: مشهور حسن آل سلامن، ، مسائل اخلالفنكت اإلرشاف عىل القايض، عبد الوهاب

 م.4119 - هـ4141، الطبعة: االوىل، سنة: عفان ابن دار - القيم ابن دارالنارش: 

  ،املعرفة، بدون  دار: النارش، الروضة الندية رشح الدرر البهيةان: خصديق حممد القنوجي

 طبعة، وبدون تاريخ



عـــادر والمراجــــفهرس المص  
 

 
218 

 الكتب دار: النارش ،الرشائع ترتيب يف بدائع الصنائع: أمحد بن مسعود بن بكر ، أبوالكاساين 

 م.4191 - هـ4111 الثانية،: الطبعة، العلمية

  ،تح: أمحد بن عبد الكريم نجيب، النارش: مركز نجيبويه  رة،ـالتبصعيل بن حممد:  اللخمي

 .م4144هـ/4122مرص، الطبعة: الثانية، سنة:  –للمخطوطات وخدمة الرتاث 

 رشح وهو الشافعي اإلمام مذهب فقه يفاحلاوي الكبري: حممد بن حممد بن عيل ، املاوردي 

 بريوت العلمية، الكتب دار: النارش، املوجود عبد أمحد عادل - معوض حممد عيلتح:  ، املزين خمترص

 .م 4111- هـ 4141 األوىل،: الطبعة، لبنان –

 :والشئون األوقاف وزارة: عن صادر، املوسوعة الفقهية الكويتية  جمموعة من العلامء 

 - 41 الكويت، ألجزاء – دارالسالسل الثانية، الطبعة: 42 - 4 الكويت، األجزاء – اإلسالمية

 الوزارة. طبع الثانية، الطبعة: 11 - 21 مرص، األجزاء – الصفوة دار مطابع األوىل، الطبعة: 29

 دار: النارش، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف: سليامن بن عيل احلسن ، أبواملرداوي 

 تاريخ. بدون - الثانية: العريب، الطبعة الرتاث إحياء

  :النارش: دار4: اسرب، الطبعة امحد حسن:  تقديم ، إرشاد أهل امللة إىل إثبات األهلةاملطيعي ، 

 م.4111لبنان، سنة:  – بريوت - حزم ابن

  :النارش: دار الكتب ،  إرشاد الساري إىل مناسك املال عيل القارياملكي، حسني بن حممد

 م.4119، سنة النرش: 4العلميّة، الطبعة:

 الطبعة، العلمية الكتب دار: النارشالتاج واإلكليل ملخترص خليل، : يوسف بن ، حممداملواق :

 411-هـ4141 األوىل،

 طبعة الفكر، بدون دار: النارش ،املجموع رشح املهذب: رشف بن حييى الدين ، حمييالنووي 

 تاريخ. وبدون
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 دار: عوض، النارش أمحد قاسم عوض، منهاج الطالبني: رشف بن حييى الدين حميي، النووي 

 .م4111/هـ4141 األوىل،: الفكر، الطبعة

 النارش: دار ،والتطبيق النظرية بني اإلسالمية املصارف:  جدي رحيم الرزاق ، عبداهليتي 

 م.4119للنرش، سنة النرش:  أسامة

 بريوت الفتح، دار، النارش: العليل وشفاء النيل كتاب : رشحاطفيش، احممد بن يوسف .

 .م4114/  هـ4214سنة:  الثانية، الطبعة، ليبيا العريب، الرتاث ودار

  :عبد بكيل: وتعليق تصحيح، العليل وشفاء النيل كتابالثميني، ضياء الدين عبد العزيز 

 سنةاجلزائر،  الطبعة: الثانية،  – اإلسالمي الفكر لدار العربية املطبعة، النارش: عمر بن الرمحن

 .م4111/  هـ4291

 بن الرمحن تح: عبد، جمموع الفتاوى: احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين ، تقيابن تيمية 

 العربية اململكة النبوية، املدينة الرشيف، املصحف لطباعة فهد امللك جممع: قاسم، النارش بن حممد

 م.4111/هـ4141: السعودية، سنة النرش

 العلمية،  الكتب دار: النارش، الفتاوى الكربى :  احلليم عبد بن أمحد الدين ، تقيابن تيمية

 م.4191 - هـ4119 األوىل،: الطبعة

    ،وترتيب مجع ،جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني: حممد بن صالح بن حممد: العثيمني  :

 .هـ 4142 - األخرية:  الثريا، الطبعة دار - الوطن دار:  السليامن، النارش إبراهيم بن نارص بن فهد

 مالك اإلمام مذهب عىل الفتوى يف  فتح العيل املالك: حممد بن أمحد بن حممد ، عليش  ،

 تاريخ وبدون طبعة بدون: املعرفة، الطبعة دار: النارش
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  :تح: ،  واملغرب واألندلس إفريقية أهل فتاوى عن املغرب واجلامع املعيار املعربالونرشييس

 الغرب ودار - املغربية للمملكة اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة: النارش، حجي حممد

 م.4194 / هـ4114 : النرش سنة، اإلسالمي

  :النارش: دار ، املتأخرين األئمة من العلامء  يف تلخيص فتاوى بعض بغية املسرتشدينباعلوي

 م. 4111هـ/4141بريوت، لبنان، سنة:  –الفكر 

 

  :موفق عبد اهلل ، ت: أدب املفتي واملستفتيابن الصالح،  عثامن بن عبد الرمحن، أبو عمرو

-هـ4142 -املدينة املنورة، الطبعة: الثانية  -عبد القادر، النارش: مكتبة العلوم واحلكم 

 م. 4114

  :تح: حممد عبد السالم إعالم املوقعني عن رب العاملنيابن القيم، حممد بن أيب بكر بن أيوب ،

 م. 4114 -هـ 4144يريوت، الطبعة: األوىل،  –إبراهيم، النارش: دار الكتب العلمية 

  :تح: حممد الزحييل ونزيه محاد، مكتبة رشح الكوكب املنريابن النجار، حممد الفتوحي ،

 م. 4111 -هـ 4149العبيكان، ط: الثانية 

 الرئاسة: ونرش طبع، رفع املالم عن األئمة االعالم: احلليم عبد بن ، تقي الدين أمحدابن تيمية 

 العربية اململكة - الرياض واإلرشاد، والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العامة

 م. 4192 - هـ 4112: النرش السعودية، عام

 إسرب، النارش أمحد تح: حسن، نقد مراتب اإلمجاع: احلليم عبد بن أمحد الدين ، تقيابن تيمية 

 م.4119 - هـ4141 األوىل،:  بريوت، الطبعة ، حزم ابن دار: 

  :األمني حممد بن املختار تح: حممد ،تقريب الوصول إىل علم األصولابن جزي، الغرناطي 

 . م4114 - هـ4142: سنة الثانية، : الطبعة:   الشنقيطي، النارش
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  :تاريخ وبدون طبعة بدون، بريوت – العلمية الكتب دار:  النارش، مراتب اإلمجاعابن حزم. 

 شاكرقدم حممد أمحد تح:، : األحكاماإلحكام يف أصول : أمحد بن عيل حممد أبو: ، ابن حزم 

 ، بدون طبع، بدون تاريخ.بريوت اجلديدة، اآلفاق دار: عباس، النارش إحسان: له

 األلباين الدين نارص حممدتح: ، صفة الفتوى واملفتي واملستفتي: محدان بن أمحد، ابن محدان ،

 هـ.4211 الثالثة،: الطبعةت، بريو – اإلسالمي املكتب: النارش

  :لنارش: مطبعة النهضة ا،حاشية  التوضيح والتصحيح عىل رشح التنقيحابن عاشور– 

 هـ.4214تونس، الطبعة: األوىل، سنة: 

  :تح: حممد احلبيب  اخلوجة، النارش: وزارة ، مقاصد الرشيعة اإلسالميةابن عاشور، الطاهر

 م.4111هـ/4141قطر، الطبعة: األوىل، سنة:  –الشؤون اإلسالمية واالوقاف 

 ،َدَحان، النارش حممد بن فهد تح:  ، هــأصول الفقالدين:  شمسحممد  ابن مفلـح : السَّ

 م 4111 - هـ 4141 األوىل،: مكتبةالعبيكان، الطبعة

 مرص، الطبعة:  –النارش: مطبعة االزهر ، الفقهاء يف رأي العرف والعادة : ،أمحد فهميأبوسنة

 .م4111األوىل، سنة: 

  :النارش: مكتبة املنار اإلسالمية، الطبعة األوىل، ، الفتيا ومناهج اإلفتاءاألشقر، حممد سليامن

 م. 4111هـ ـ 4211سنة النرش: 

  :الرياض،  –النارش: مكتبة العبيكان  الفتوى يف الرشيعة اإلسالمية،آل خنني، عبد اهلل

 م.4119هـ/4141الطبعة: األوىل، سنة: 

  :النارش: إدارة ترمجان اإلسالم ، حكم اإلنكار يف مسائل اخلالفإهلي ظهري، فضل– 

 .م 4111هـ/4141باكستان، الطبعة: األوىل، سنة: 
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 عفيفي الرزاق عبدتح: ، اإلحكام يف أصول األحكام: حممد بن عيل أيب بن عيل، اآلمدي ،

 ، بدون تاريخ.لبنان -دمشق -بريوت اإلسالمي، املكتب: النارش

  ،مكتبة الرشد نارشون، الرياض، النارش: ، قاعدة املشقة جتلب التيسريالباحسني يعقوب

 .م4112 سنة النرش: ،ألوىلا: بعةطال

 مكتبة: النارش، التخريج عند الفقهاء واالصوليني:  بن عبد الوهاب الباحسني، يعقوب 

 . هـ4141: النرش عام، الرشد

  :النارش: دار ابن حزم ، األصول االجتهادية التي يبنى عليها املذهب املالكيباي، حاتم– 

 م.4141هـ/4121بريوت، الطبعة: األوىل، سنة: 

 الكتاب دار: النارش، كشف األرسار رشح أصول البزدوي: بن أمحد البخاري، عبد العزيز 

 تاريخ. وبدون طبعة بدون، اإلسالمي

  ،النارش: دار العقيدة، الطبعة الثاين، سنة: ، ، فقـه اخلالف بيـن املسلمنييارسبرهامي

 م.4111هـ/4144

  ،النارش: دار البحوث ، مراعاة اخلالف يف املذهب املالكـيبن الشيخ، حممد األمني ولد سامل

اإلمارات العربية املتحدة، الطبعة: األوىل، سنة:  –للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث 

 م.4114هـ/4142

 ،مرص،  –النارش: دار السالم  ،االختالفـات العلميـة دراسات يف حممد أبو الفتح:  البيانوين

  م.4111هـ/4149الطبعة: الثانية، سنة: 

  :األوىل، سنة: النارش: دار الفكر العريب، الطبعة: ، أسباب اختالف الفقهـاءالثقفي، سامل

 م.4119

  :م4112الطبعة: األوىل، سنة ، مباحث يف املذهب املالكي باملغرباجليدي، عمر. 
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 ،الرياض - املنهاج دار مكتبة النارش: ،حقيقة الرضورة الرشعية :حسني بن حممد اجليزاين ، 

 هـ 4149 ، سنة:لطبعة: االوىلا

  :دار ابن النارش: ، السنة واجلامعةمعامل أصول الفقه عند اهل اجليزاين، حممد بن حسني

 هـ. 4141سنة النرش:: اخلامسة، بعةطالاجلوزي، 

  :اململكة العربية  –العبيكان  مكتبة: النارش، الرشعية املقاصد علماخلادمي، نور الدين

 .م4114 -هـ4144 األوىل، سنة:: السعودية، الطبعة

  ،الرسالة مؤسسة: النارش الفقهاء،أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف اخلن – 

 م.4194هـ/4114بريوت، الطبعة: الثالثة، سنة: 

  :الطبعة: الثالثة، ، بريوت ، الرسالة النارش: مؤسسة، املناهج األصوليةالدريني، فتحي 

 م.4142/  هـ 4121سنة:

  ،إشبيليا كنوز دارالنارش:  ؛احلاجة وأثرها يف األحكامالرشيد، أمحد بن عبد الرمحن - 

 .م 4119/  هـ 4141 سنة: ، الطبعة: األوىل ، الرياض

 بريوت،  - ,العلمية الكتب النارش: دار،  : تغري الفتوى يف الفقه اإلسالميالرمييل، عبد احلكيم

 م.4141سنة: الطبعة: األوىل، 

  :الدار  –النارش: مطبعة النجاح ، أصول الفتوى والقضاء يف املذهب املالكيرياض، حممد

 م.4111هـ/4141البيضاء، الطبعة: االوىل، سنة: 

 النارش: مؤسسة الرسالة ، الوضعي القانون مع مقارنة الرضورةنظرية : ، وهبةالزحييل– 

 م.4191بريوت، الطبعة: األوىل، سنة: 

  ،والنرش للطباعة اخلري دار: ، النارشالوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي: مصطفى حممدالزحييل 

  .م 4442 - هـ 4141 سنة:  الثانية،: الطبعة، سوريا – دمشق والتوزيع،
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 الزرقا أمحد مصطفى: عليه وعلق صححه، رشح القواعد الفقهية: بن حممد الزرقا، أمحد ،

 .م4191 - هـ4111 الثانية،: الطبعة،  سوريا/  دمشق - القلم دار: النارش

 ،الكتبي دار: النارش، يف أصول الفقه املحيـطالبحر   :هبادر بن اهلل عبد بن حممد الزركيش 

 .م4111 - هـ4141 األوىل،: الطبعة

 النارش: مؤسسة قرطبة، بدون معلومات طبعلوجيز يف أصول الفقـهزيدان، عبد الكريم، ا ،. 

  :جملة جامعة دمشق، للعلوم االقتصادية احلاجة التي تنزل منزلة الرضورةالزير، وليد صالح ،

 م.4141الرشيعة، العدد: األول، سنة  والقانونية، كلية

  :تقديم: عبد اهلل ربيع، النارش:  طلعة الشمس = رشح شمس األصول،الساملي، نور الدين

 م.4144هـ/4121دار الكتاب املرصي، الطبعة: األوىل، سنة: 

  :تح: عيل الغافري، بدون معلومات طبع، بدون تاريخ. هبجة األنوار،الساملي، نور الدين 

  ،اإلهبـاج  الوهاب:  عبد نرص أبو الدين تاج وولده الكايف؛  عبد بن عيل احلسن أبوالسبكي

 .م 4111 - هـ4141: النرش بريوت، عام– العلمية الكتب دار: النارش، رشح املنهـاج

  :النارش: دار بلنسية للنرش  ،القواعد الفقهية الكربى وما تفرع عنهاالسدالن، صالح

 .م4111هـ/4141والتوزيع، الطبعة: األوىل، سنة: 

 بريوت – املعرفة دار: النارش، أصول الرسخيس: سهل أيب بن أمحد بن حممد، الرسخيس ،

 بدون طبعة، بدون تاريخ.

  :النارش: دار ابن اجلوزي ،اعتبار املآالت ومراعاة نتائج الترصفاتالسنويس، معمر– 

 م.4112هـ/4141السعودية، الطبعة: األوىل، سنة: 

 الكتب دار: النارش، األشباه والنظائر: الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن ، عبدالسيوطي 

 .م4111 - هـ4144 األوىل،: العلمية، الطبعة
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 بن تح: مشهور،  الفقه أصول يف املوافقات: اللخمي حممد بن موسى بن ، إبراهيمالشاطبي 

 . م4111/ هـ4141 األوىل الطبعة: عفان، الطبعة ابن دار: سلامن، النارش آل حسن

 الطبعة، مرص احللبي، مكتبه: النارش، شاكر محد، الرسالـة: ، حممد بن إدريسالشافعي :

 .م4111/هـ4219 األوىل،

 النفائس دار ،اإلسالمية الرشيعة يف الفقهية الضوابط و القواعد الكليــةعثامن: حممد ري، بش 

 .م 4111/  هـ 4149 ، سنة: ،الطبعة: الثانية األردن ـ ،عاّمن

  :بابا سيدي ولد الداي: تقديم، نرش البنود عىل مراقي السعودالشنقيطي، عبد اهلل بن ابراهيم 

 تاريخ. طبعةو بدون باملغرب، بدون فضالة مطبعة: رمزي، النارش أمحد -

  ،تح: عيل حممد  ،الورود عىل مراقي السعودنثر ،  املختار حممد بن األمني حممدالشنقيطي

 .هـ4141اململكة العربية السعودية،  سنة:  –العمران، النارش: دار عامل الفوائد 

  ،العلوم مكتبة: النارش، مذكرة يف أصول الفقه: املختار حممد بن األمني حممدالشنقيطي 

 .م 4114 اخلامسة،: الطبعة، املنورة املدينة واحلكم،

  ،هيتو حسن حممد. تح: د التبرصة يف أصول الفقه، يوسف:  بن عيل بن إبراهيمالشريازي 

 باملدينة اإلسالمية اجلامعة،  الفقهية الفروع يف أسباب اختالف الفقهـاء: ، محدالصاعدي 

 م 4144/  هـ 4124 سنة: ، الطبعة: األوىل ، املنورة

 النارش: املكتب االسالمي ، : تفسري النصوص يف الفقه اإلسالميالصالح، حممد أديب– 

 م.4112م/4142دمشق، الطبعة: الرابعة، سنة: 

 دار اإليامن، النارش:  الرخص الرشعية أحكامها وضوابطها، :أسامة حممد ،الصاليب

 م..4114سنة: مرص،  -اإلسكندرية،

 عبد بن اهلل تح: عبد، رشح خمترص روضة الناظر: الكريم بن القوي عبد بن ، سليامنالطويف 

 .م 4191/  هـ 4111 ، األوىل:  الرسالة، الطبعة مؤسسة:  الرتكي، النارش املحسن
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 تح: ، قواعد األحكام يف مصالح األنام: العزيز عبد الدين عز حممد ، أبوالعز بن عبد السالم

 - هـ 4141، بدون طبعة، سنة:  القاهرة - األزهرية الكليات مكتبة: ، النارش سعد الرؤوف عبد طه

 . م 4114

  :النارش: وزارة االوقاف  ،نظرية األخذ بام جرى به العمل يف املغربالعسريي، عبد السالم

 م.4111هـ/4141املغرب، سنة:  –والشؤون اإلسالمية 

   : فتاوى دائرة  - الرتخص يف الفتوى: دراسة تأصيلية تطبيقيةعضيبات ،حممد رضا عيل

 اإلفتاء العام أنموذجا، موقع: دار اإلفتاء العام، اململكة األردنية اهلاشمية/ بحوث ودراسات.

 دار: الشايف، النارش عبد السالم عبد تح: حممد، املستصفى :حممد بن حممد حامد ، أبوالغزايل 

 .م4112 - هـ4142 األوىل،: العلمية، الطبعة الكتب

 هيتو،  حسن تح: حممد، األصول تعليقات من املنخـول: حممد بن حممد حامد ، أبوالغزايل

 - هـ 4141 الثالثة،: سورية ، الطبعة – دمشق الفكر دار لبنان، بريوت -املعارص الفكر دار: النارش

 .م 4119

  الغاّلوي، حممد النّابغة: نظم املعتمد من األقوال والكتب يف املذهب املالكي، تح: خلرض بن

 م.4111هـ/4121قومار، النارش: دار ابن حزم، الطبعة: األوىل، سنة: حممد بن 

  :تاريخ وبدون طبعة بدون رفع العتاب واملالم،القادري، حممد بن قاسم. 

  :الوضعي اجلنائي والقانون اإلسالمي اجلنائي الفقه يف الرضورة نظريةقاسم، يوسف ،

 م.4112هـ/4142مرص، سنة:  –دار النهضة العربية:  القاهرة  النارش:

  :تح: عبد الفتاح أبو غّدة، النارش: دار البشائر  اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام،القرايف

 م.4111هـ/4141لبنان، الطبعة الثانية،  سنة:  –اإلسالمية ، بريوت
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 عامل: لنارش ،أنوار الربوق يف أنواء الفروق الفروق =: إدريس بن أمحد الدين شهاب، القرايف 

 تاريخ. وبدون طبعة بدون، الكتب

 سعد الرؤوف عبد طهتح: ، رشح تنقيح الفصول: إدريس بن أمحد الدين شهاب، القرايف ،

 .م 4112 - هـ 4212 األوىل،: الطبعة، املتحدة الفنية الطباعة رشكة: النارش

  ،النارش: دار الكتب العلمية ، بريوت  ؛احلاجة الرشعية حدودها وقواعدهاكايف أمحد– 

 م.4111هـ/4141لبنان، الطبعة االوىل، سنة 

  :تح: عبد اهلاليل، النارش: ، وقواعد اإلفتاء باألقوى منار أصول الفتوىاللقاين، إبراهيم

 املغرب، بدون طبعة، وبدون تاريخ. –وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

 النارش: دار العّزة للنرش والتوزيع،  الشاذ وأثره يف الفتيا،القول : املباركي، أمحد بن عيل

 .م4141هـ/4124اململكة العربية السعودية، سنة: 

  :األوقاف وزارة: النارش، االختيار الفقهي وإشكالية جتديد الفقه اإلسالميالنجريي، حممود 

 م.2008 األوىل، سنة:  الكويت، الطبعة بدولة اإلسالمية والشؤون

  ،الرياض ، الرشد مكتبة، النارش: اخلالف اللفظي عند األصوليني:عيل بن الكريم عبدالنملة 

 .م 4111/  هـ 4141سنة:  ، 4 بعة:طال ،

 حممد ولد حممود تح: حممد ،  املخترص خطبة رشح يف نور البرص: العزيز عبد بن أمحد، اهلاليل 

 م.4111هـ/4149، سنة: 4الطبعة: ، النارش: دار يوسف بن تاشفني و مكتبة اإلمام مالك، األمني

  :تح: حممد بوضاية، إيصال السالك إىل قواعد اإلمام مالكالونرشييس، أمحد بن حيي ،

 م.4111هـ / 4141، سنة النرش: 4لبنان، الطبعة:  –النارش: دار ابن حزم، بريوت 

 طبعة، وبدون  ، بدونالدعوة دار: النارش، املعجم الوسيط: ، ومن معهمصطفى إبراهيم

 تاريخ.
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  ،هنداوي،  احلميد عبد تح: ،املحكم واملحيط األعظم: إسامعيل بن عيل احلسن أبو ابن سيده

 .م 4111 - هـ 4144 األوىل،: بريوت، الطبعة – العلمية الكتب دار: النارش

 هارون، النارش حممد السالم تح: عبد ،اللغة مقاييس معجم: احلسني أبو ابن فارس، أمحد :

 م.4111 - هـ4211: النرش الفكر، عام دار

 الطبعة، بريوت – صادر دار: النارش ،لسان العرب: عىل بن مكرم بن حممد، ابن منظور :

 .هـ 4141 - الثالثة

 ،إحياء دار: مرعب، النارش عوض ح: حممدت، ، هتذيب اللغـة :أمحد بن حممد األزهري 

 م.4114 األوىل،: بريوت، الطبعة – العريب الرتاث

 بإرشاف العلامء من مجاعة وصححه ضبطه، لتعريفـات: اعيل بن حممد بن عيل، اجلرجاين 

 م4192- هـ4112 األوىل: الطبعة، لبنان– بريوت العلمية الكتب دار: النارش، النارش

 من جمموعةتح: ، القاموس جواهر من تاج العروس: الرّزاق عبد بن حمّمد بن حمّمد، الزبيدي 

 ، بدون طبعة، بدون تاريخ.اهلداية دار: النارش، املحققني

  :الطبعة، الكتب عامل: النارش ،معجم اللغة العربية املعارصةعبد احلميد عمر، أمحد املختار :

 م 4119 - هـ 4141 األوىل،

 الرتاث حتقيق تح: مكتب، القامـوس املـحيــط: يعقوب بن حممد طاهر ، أبوالفريوز آبادي 

 والنرش للطباعة الرسالة مؤسسة: العرقُسويس، النارش نعيم حممد: الرسالة بإرشاف يف مؤسسة

 م 4111 - هـ 4141 الثامنة،: لبنان، الطبعة – بريوت والتوزيع،

 املكتبة: النارشالكبري،  الرشح غريب يف املصباح املنيـر: عيل بن حممد بن ، أمحدالفيومي 

 تاريخ. وبدون طبعة بدونبريوت،  – العلمية

 ،املرصي،  حممد - درويش تح: عدنان، الكليـات  احلسيني: موسى بن أيوب الكفوي

 بريوت، بدون تاريخ نرش. – الرسالة مؤسسة: النارش
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 حممد، النارش الشيخ تح: يوسف خمتـار الصحـاح،: القادر عبد بن بكر أيب بن ، حممدلرازيا :

 .م4111/  هـ4141 اخلامسة،: صيدا، الطبعة – بريوت النموذجية، الدار - العرصية املكتبة

  ،الطبعة، ببغداد املثنى مكتبة العامرة، املطبعة: لنارش، طلبة الطلبـةالنسفي، نجم الدين :

 .هـ4244: النرش تاريخ، طبعة بدون

 بريوت،  صادر، دار: النارش، معجم البلدان: اهلل عبد أبو الدين ، شهابياقوت احلموي

 م. 4111 الثانية،: الطبعة

  :الكتب دار: النارش، الفكر السامي يف تاريخ الفقه اإلسالميالثعالبي، حممد بن احلسن 

 .م4111 -هـ4141 - األوىل: الطبعة، لبنان-بريوت- العلمية

 العاصمة دار:  النارش أمحد املدخل املفصل ملذهب اإلمام، اهلل عبد بن  أبو زيد، بكر - 

 .هـ 4141 ، األوىل:  الطبعة، بجدة اإلسالمي الفقه جممع مطبوعات

 ،عطا، النارش القادر عبد تح: حممد، الطبقـات الكبـرى منيع:  بن سعد بن حممد ابن سعد :

 م. 4111 - هـ 4141 األوىل،: بريوت، الطبعة – العلمية الكتب دار
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 ــصملخـ

وهو العمل بالقول الضعيف، أحكامه وأثره يف االجتهادتناول هذا البحث موضوع 

إىل بيان مفهوم القول الضعيف، وضابطه و حكم العمل به  موضوع مهم ، حيث هتدف هذه الدراسة

ورشوط ذلك، وتسليط الضوء عىل مذاهب العلامء يف حكم العمل به وذكر أدلتهم ومناقشتها، مع 

بيان أهم األسس واملوجبات التي دعت العلامء إىل العمل بالقول الضعيف؛ ومبينا أسباب وجود 

الكشف عليها،، كام تربز هذه الدراسة أثر العمل بالقول  القول الضعيف يف الفقه اإلسالمي وطرق

يف جتديد الفقه، مدعام كل ذلك بأمثلة  الفتوى والقضاء ، ودوره االجتهاد يف جانبي الضعيف يف

 فقهية ونامذج تطبيقية، حتى تكون الدراسة مثمرة ذات أثر واضح وجيل.

ك أو ادعت الرضورة إىل ذلوقد توصلت الدراسة إىل جواز العمل بالقول الضعيف متى م

 وذلك وفق ضوابط حمددة حتى ال يكون األمر عىل إطالقه.؛ اقتضته املصلحة والعرف
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summary 

This research dealt with the topic of ( working with a weak 

saying, its rulings and its impact on ijtihad), which is an important 

topic. The foundations and obligations that called scholars to act on 

the weak saying; He explained the reasons for the existence of weak 

sayings in Islamic jurisprudence and ways to detect them,, and this 

study also highlights the impact of working with weak sayings in 

diligence in the two sides of fatwa and judiciary, and its role in 

renewing jurisprudence, supported all by jurisprudence examples and 

applied models, so that the study is fruitful with a clear and clear 

impact. 

The study concluded that it is permissible to work with a weak 

saying whenever the necessity calls for it or it is necessitated by 

interest and custom. And that according to specific controls so that the 

matter is not launched. 
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 الصفحة العنوان

 أ داءـإه

 ب شكر وتقدير

 ث مقدمــة

 ج إشكالية البحث

 ج أمهية البحث

 ح أسباب اختيار املوضوع

 خ صعوبات البحث

 خ الدراسات السابقة

 س منهجية البحث

 ز منهج البحث

 ش خطة البحث

 21 حقيقة اخلالف وأسبابه الفصل التمهيدي

 21 ونشأته ،اخلالف  حقيقة املبحث األول:

 21 حقيقة اخلالفاملطلب األول: 

 21 وحكمـه االختالف نشـأةاملطلب الثاين: 

 12 توضحهـا وأمثلـة اخلالف أسبـاب :املبحث الثاين

 12 .الفقهـاء اختالف أسبـاباملطلب األول: 

 12 االختالف أسبــاب عىل أمثلـةاملطلب الثاين: 

 22 املخالـف عىل اإلنكـار وحكم اخلالف، أقسـام: الثالث املبحث
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 22 اخلـالف أقسـام: األول املطلـب

 22 باخلـالف االحتجـاج: الثانــي املطلـب

 12 املخالـف عىل االنكار حكـم: الثالـث املطلب

 14 فـــول الضعيــة القـــالفصل األول: حقيق

 11 وضابطه الضعيف القول مفهوم: األول املبحث

 11 الضعيف القول مفهوم: األول املطلب

 21 الضعيـف القـول ضابط: الثاين املطلب

 17 الضعيف القـول وجود أسبــاب: الثانــي املبحث

 12 النص خفـــاء: األول املطلــب

 14 اإلمجــاع خفــاء: الثانــي املطلب

 41 الدليــل ضعـف: الثالـث املطلب

 12 فــول الضعيــالفصل الثاين: ضوابط العمل بالق

 11 معرفته وطرق الضعيف، القول تدوين فوائد :األول املبحث

 11 الضعيف القول تدوين فوائد: األول املطلب

 14 الضعيف القـول معرفـة طرق: الثانـي املطلب

 274 وضوابـطه الضعيف، بالقول العمل حكم:الثاين املبحـث

 274 الضعيــف بالقـول العمل حكم: األول املطلب

 222 الضعيـف بالقـول العمل ضوابـط: الثانـي املطلب

 212 فـول الضعيــالفصل الثالث: مسوغات العمل بالق

 211 والعـــادة العـرف: األول املبحـث

 211 والعادة العرف حقيقة: األول املطلب
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 211  العرف حجيـة: الثانـي املطلب

 214 ة العرف يف العمل بالقول الضعيفاأثر مراع: ثالثال املطلب

 227 املصلحــــــــة: الثانــــــي املبحــــث

 227 وأقسامهـا املصلحـة مفهـوم: األول املطلـب

 221 .رسلــةامل املصلحــة حجية: الثانـي املطلب

 221  الضعيف القولب ة املصلحة يف العمل اأثر مراع: الثالث املطلب

 212 الرشعية الضــرورة: الثالــــث املبحـــث

 214 الرضورة مفهوم: األول املطلب

 211 وضوابطها الرشعيـة الرضورة اعتبـار أدلـة: ينالثا املطلب

 211  الضعيف القولة الرضورة يف العمل باأثر مراع: ثالثال املطلب

 222 األثر املرتتب عىل  العمل بالقول الضعيف الفصل الرابع:

 221 االجتهاد يف الضعيف بالقول العمل عىل املرتتب االثر: األول املبحث

 221 الفقه جتديد يف الضعيف بالقول العمل أثر: األول املطلب

 224 الفتـوى فـي الضعيف بالقـول العمل أثـر: الثانـي املطلب

 242 القضائـي احلكـم يف الضعيف بالقول العمل أثـر: الثالث املطلب

 241 الضعيــف بالقـول للعمل تطبيقيــة نامذج: الثانـي املبحث

 241 العبــادات بــاب يف تطبيقيــة نمــاذج: األول املطلب

 242 املعامالت بــاب فــي تطبيقيــة نمـاذج: الثانــي املطلب

 212 خامتــــــة

 214 فهرس اآليات

 171 فهرس األحاديث

 172 فهرس املصادر واملراجع
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 122 باللغة العربيةامللخص 

 121 امللخص باللغة األجنبية

 122 فهرس املوضوعات

 


