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ا  :  

َّإن من اهلموم املمـضة التـي تـؤرق املخلـصني مـن أبنـاء الـدعوة ظـاهرة        ِ ُ

الفرقة التي تكـاد أن تتأصـل يف مـسريهتا احلاليـة، ممـا تـسبب عنـه كثـري مـن 

ــا،  ــرت جهوده ــا وبعث ــت حيويته ــعف أربك ــل ض ــه عوام ــدت من اآلالم، وتول

ورست أعــداءها، ومــن هنــا جــاءت الــرشيعة اإلســالمية الغــراء لتــضيق عــىل 

  .لمني هوة اخلالفاملس

ُ      إذا يفهم من هذا أن مراعاة اخلالف العلمي أمـر حمبـوب مطلـوب وذلـك  ً

احتياطــا يف الــدين وعونــا عــىل حتقيــق الوحــدة وعــدم الفرقــة، فعنــد وجــود 

اختالف يف مسألة اجتهادية يستحب أن خيرج املكلف من اخلالف بفعل ما 

  .هو أحوط لدينه وذلك أوىل وأفضل

لينا احرتام السلطة الرشعية فيام تقـرر مـن أحكـام، إذا كانـت يف       وجيب ع

جمال االجتهاد، رعيا للمصلحة العامة، ودفعا للتسلسل والفوىض واضطراب 

األحكام، فإن حكم احلاكم أو اخلليفة أو من ينوب عنـه يرفـع اخلـالف، وال 

 .شك أن االتفاق ولو عىل املفضول خري من التفرق عىل الفاضل

 . مراعاة، اخلروج، من اخلالف، بني النظرية والتطبيق:اات 
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Abstract:        

   One of the disturbing worries that disturb the sincere of the 
sons of the Da`wa( Calling for Islam)  is the phenomenon of 
division that is almost rooted in its current course, which 
caused a lot of pain, and factors were generated from it that 
confused its vitality and scattered its efforts and let its enemies 
feel happy. Hence, the Islamic Sharia came to glow to narrow 
the dispute between Muslims. 
So, it is understood that the scientific dispute considerateness 
is a desirable matter and also is required and helpful in 
achieving unity and lack of division. When there is a 
difference in a matter of discretion it is desirable that the 
person charged could be get out from that difference with the 
precaution of his religion and that is first and best 
Hence, we must respect the legal authority in the decisions that 
are taken if it is in the field of Ijtihad, a pastoral interest and a 
push for the chaos, and disturbance of rulings.  
The ruling of the ruler, the caliph, or his representative will 
raise the dispute, and there is no doubt that agreement, even on 
what is preferred, is better than separation over the virtuous. 
 

Keywords: Discipline /Consideration, Dispute, Between 
Theory And Practice. 
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ا ا ا  
ا  

احلمد هللا رب العاملني الداعي إىل الوفاق واالئتالف، القائل يف حمكم 

، والصالة والسالم عىل )١(َواَُِْا َِْ اًَِ ِ َوَ اكتابه 

املنفر من كل نزاع وخالف، وعىل آله وأصحابه وكل  - -سيدنا حممد 

 هبديه وسار عىل طريقته إىل أن يقوم الناس لرب العاملني، فاللهم من اهتدى

صل عليه صالة تنجينا هبا من مجيع األهوال واآلفات، وتقىض لنا هبا مجيع 

احلاجات وتطهرنا هبا من مجيع السيئات، وترفعنا هبا أعىل الدرجات، 

.. وتبلغنا هبا أقىص الغايات من مجيع اخلريات يف احلياة وبعد املامت 

و،،، 

      فإن من أجل نعم اهللا علينـا أن رشع لنـا مـن األحكـام مـا حفـظ للمـسلمني 

حيــاهتم وحيكــم ميــزان معــاملتهم عــىل نحــو يــصلح للتطبيــق يف كــل زمــان 

 يف الترشيع أن جعل مساحة من _سبحانه وتعاىل_ومكان ومن مزيد نعم اهللا 

ســبحانه _، إذ إنــه األحكــام الفقهيــة حمــال للخــالف بــني العلــامء والدارســني

 لو جعل كل األحكـام قطعيـة ال جمـال لالخـتالف فيهـا لـشق األمـر _وتعاىل

عىل املكلفني عامة واملسلمني خاصة، ولبات اجلميـع يف حـرج، واحلـرج 

، لـذا نجـد )٢( َوِ َْْ َََ َ اََ ِْ ج      :مرفوع لقوله تعـاىل

بحـاثهم بإظهـار وجهـات اخلـالف وأسـبابه، الفقهاء قد عنـوا يف مـسائلهم وأ

وتوجهاته، عىل نحـو مـستفيض، يـشع بنـور سـاطع، وبـصرية واعيـة، وعقـول 

                                                        

 . من سورة آل عمران١٠٣: جزء اآلية )١(

 .  من سورة احلج٧٨: جزء اآلية )٢(



 

)٩٦٦(    ا وا اة اوج  اف 

 أن أؤكـد _بـإذن اهللا تعـاىل_وها أنا ذا سأحاول . راجحة بال تعصب وال حتيز

اة اوج  اف  "هذا عند األصوليني يف هذا البحث الذي سميته 

وا ا "  وقــد قــسمته إىل هــذه املقدمــة ومتهيــد وأربعــة

 . مباحث وخامتة

 تعريف مراعاة اخلالف : ا اول

 أر : 

 .مفهوم املراعاة يف اللغة واالصطالح: اول

ممفهوم اخلالف واالختالف يف اللغة واالصطالح: ا. 

الدليل عىل مراعاة اخلروج من اخلالف: ا. 

اق بني مراعاة اخلالف واخلروج من اخلالفالفر: ا. 

ما مدى إعامل املذاهب ملبدأ مراعاة اخلروج من اخلالف: ا. 

ا صلة مراعاة اخلالف باالستحسان: ا. 

 : ن

 .تعريف االستحسان لغة واصطالحا، وخالف العلامء يف حجيته: اول

مستحسانبيان صلة مراعاة اخلالف باال: ا. 

اا تطبيقات فقهية عىل مراعاة اخلروج من اخلالف: ا. 

ا ففيها أهم نتائج وثامر هذا البحث: وأ. 

ثم أهنيت البحث بعرض ألهـم املراجـع املختلفـة التـي رجعـت إليهـا عـىل 

 .اختالف يف طبعات املرجع الواحد يف بعض األحيان



  

)٩٦٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

و الباحث املالك الذي ال يقـع يف وإين ملوقن من أن الباحث السوي ليس ه

خطأ، وال يصيبه نقص أو زلل، وإنام الباحث السوي األواب الذي يرجع عـن 

 يف __خطئه كلام أخطأ، ويرتفع عن زلته كلـام زل، وحـسبنا يف قـول اهللا 

إْن َُما  ََِِم   ُ: معرض العفو عن الصاحلني، واملغفرة لألوابني

وِ َنًرا َِا )١(. 

           

                                                        

 . من سورة اإلرساء٢٥: جزء اآلية )١(



 

)٩٦٨(    ا وا اة اوج  اف 

  :ا اول
   اة اف

  أر :  
      :  

اة اف وج " ا ُ  اء   : ا أل

  .)١("اف

       ء  ط ه وا٢(ا( ، :" مة اا

ة ا فا  وج")  فة اا أ   

و ة ا   :" ل"واة اف و :"ل  ه اة

 د ")٣(.  
 ن ى اارس ر وا ود  :      إذا  َُِا ل

   درا  يع اا_ا ل _ا د أن 

                                                        

، األشـباه ١٣٦، األشـباه والنظـائر للـسيوطي صــ١/٦٥٤انظـر حاشـية ابـن عابـدين  )١(

 .١/١٢٧والنظائر البن السبكي 

كـر بـن حممـد جـالل الـدين الـسيوطي، املجتهـد اإلمـام  هو عبد الرمحن ابن أبى ب)٢(

رزقـت التبحـر يف سـبعة "الكبري صاحب التصانيف الـشافعي قـال الـسيوطي عـن نفـسه 

الدر املنثور، : التفسري واحلديث والفقه والنحو واملعاين والبديع، من مؤلفاته: "علوم

، ٣٢٨/ ١لطــالع انظــر البــدر ا(ه ٩١١اإلتقــان يف علــوم القــرآن وغــري ذلــك تــويف ســنة 

 ).٤/٦٥الضوء الالمع 

 .١٣٧، ١٣٦ انظر األشباه والنظائر للسيوطي صـ )٣(
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  "_،)١(ات ا   درا ا  ل اي
  أو ، ه أو ر أن ا    ول  

  ن  و ،  ة  ن")٢(   و ،
ت اا  لأن إ    أو ا راا  

  او ط جأو ا ،  ر أي، أوا  ف ورة
   أو دورام ،ا   ا  ا ا  أن م
 ،ا ا ان  هم   أم م ذ أ  ،

ا ل و:  

                                                        

هو عىل بن أيب عىل بن حممد الفقيه امللقب بـسيف الـدين اآلمـدى ولـد :  اآلمدى)١(

ه، نشأ حنبليا، ثم متذهب بالشافعية، مل يكن يف زمانه من جياريه يف األصول، من ١٥٥

 ). ٢/٥٧انظر الفتح املبني (ه ٦٣١ السول تويف اإلحكام ومنتهى: مصنفاته

  .١/٥اإلحكام لآلمدى:  انظر)٢(



 

)٩٧٠(    ا وا اة اوج  اف 

  :ا اول
   ااة  ا واح

        ا  ةانظـرت : مصدر راعاه إذا الحظه وراقبه، وراعيت األمـر: ا

 .مال إليه واعتربه ورجح جانبه: يف عاقبته ومعناه هنا

  ة ااال خيـرج اســتعامل الفقهـاء هلـذا اللفـظ عـن معنــاه :       وا

 :منها.  عرفت مراعاة اخلالف عند الفقهاء بتعريفات كثرية، فقد)١(اللغوي

  طا ا       )بأهنـا إعطـاء كـل واحـد مـن ": _ رمحـه اهللا_، )٢

، لكـن يتبـادر منـه اسـتبدال )٣("الدليلني ما يقتضيه اآلخـر أو بعـض مـا يقتـضيه

 . مقتىض كل من الدليلني بمقتىض اآلخر وهو ما ال يقع

  و        هـي عبـارة عــن :  يف حـدوده بقولــه_ رمحـه اهللا _،)٤(ا

 .)٥(.إعامل دليل املخالف يف الزم مدلوله الذي أعمل يف نقيضه دليل آخر

                                                        

،املعجـم ٢٦٧صــ) رعى(، خمتار الصحاح ١/٣٥٦) رعى( انظر املعجم الوسيط )١(

  . ٥٧٩صـ) رعى(الوجيز 

هـو إبــراهيم بــن موســى بــن حممــد اللخمـي الغرنــاطي الــشهري بالــشاطبي مــن أئمــة  )٢(

املوافقـات يف أصـول األحكـام وغـري : وى مفـرس مـن مؤلفاتـهاملالكية أصويل فقيه لغ

 ). ٧٥ / ١انظر األعالم (ه ٧٩٠ذلك تويف سنة 

 .١٠٧ / ٥ انظر املوافقات للشاطبي )٣(

 هو حممد بن حممد بن عرفة الزركـيش أبـو عبـد اهللا كـان إمـام تـونس وخطيبهـا يف )٤(

ختـرص الكبـري يف فقـه ه مـن كتبـه امل٨٠٣ه وتـويف فيهـا سـنة ٧١٦عرصه ولـد هبـا سـنة 

 ).٢٧٢ / ٧انظر األعالم (املالكية واملخترص الشامل يف التوحيد 

 / ٦، املعيار املعرب ألمحد بـن حيـي الونرشيـيس ٢٦٣/ ١ انظر حدود ابن عرفة )٥(

٣٧٨.  



  

)٩٧١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

حقیقـة مراعـاة الخـالف هـو إعطـاء كـل واحـد مـن "،)١(      ول أ اس اب    

 .)٢("الدلیلین حكمه 

          ا  ذ  بالـدليل الـراجح يف مـسألة تـرك العمـل: هـو 

وقعت، والعمل فيها بمقابلة املرجوح من أجل أن العمل فيها بمقتىض الدليل 

الراجح يؤدى إىل مفسدة تساوى أو تربوا عىل املفسدة املرتتبة عىل الـدليل 

 .)٣(املرجوح

                                                        

 هو أمحد بن قاسم بن عبد الرمحن الـشهري بالقبـاب أبـو العبـاس مـن أكـابر علـامء )١(

شتهر بالدين والصالح والتقـوى يف العلـوم تـوىل الفتيـا بفـاس املالكية حفظا وحتقيقا ا

ه من كتبه اختـصار أحكـام النظـر البـن القطـان ولـه ٧٧٩والقضاء بجبل الفتح تويف سنة 

الـديباج املـذهب : انظر"مباحث مشتهرة مع اإلمام الشاطبي يف مسألة مراعاة اخلالف 

 ."٢٣٥، شجرة النور الزكية صـ١٠٥صـ

 .٣٧٨ / ٦ املعرب للونرشييس  انظر املعيار)٢(

 كلـه نظـر إىل مـا _ أي الـداعي إىل مراعـاة اخلـالف _وهذا :  قال الشاطبي يف هذا)٣(

يئول إليه ترتب احلكم بالنقض واإلبطال من إفضائه إىل مفسدة توازى مفسدة النهـي أو 

 . تزيد

آل يف نظـر وهذا منه مبنـى عـىل مراعـاة املـ: وقال الشيخ دارز معلقا عىل كالم الشاطبي

الشارع، فاملراد مراعاة اخلالف بني املجتهدين والتعويل بعد وقوع الفعل عىل القـول 

املرجوح عند املجتهد، ليقر فعال حصل منهيا عنه عىل القول الراجح عنده وأن له بعـد 

الوقوع كام مل يكن قبله، وذلك نظرا إىل املآل، وأنه لـو فـرع عـىل القـول الـراجح بعـد 

 . الخ.....فيه مفسدة تساوى أو تزيد الوقوع لكان 



 

)٩٧٢(    ا وا اة اوج  اف 

  ا ا  طل ا       :" إن املمنوعات يف الرشع إذا وقعـت فـال

ا من املكلف سببا يف احليف عليـه بزائـد عـىل مـا رشع لـه مـن يكون إيقاعه

فمن واقـع منهيـا عنـه فقـد يكـون فـيام يرتتـب عليـه مـن .... الزواجر أو غريها

ِّ، عىل ما ينبغي بحكم التبعية ال بحكم األصالة، أو مـؤد إىل أمـر )١(أحكام زائد

 يليـق فنجيـز مـا وقـع مـن الفـساد عـىل وجـه.... أشد عليه مـن مقتـىض النهـي 

بالعدل؛ نظرا إىل أن ذلك الواقع واقع املكلـف فيـه دلـيال عـىل اجلملـة، وإن 

كان مرجوحا فهو راجح بالنسبة إىل إبقـاء احلالـة عـىل مـا وقعـت عليـه؛ ألن 

 .)٢("ذلك أوىل من إزالتها مع دخول رضر عىل الفاعل أشد من مقتىض النهي

              م ا ا  ا ا  لرجـوع املجتهـد إىل قـول : و

الغري إعامال لدليله املرجوح عنده مع إمهاله للدليل الـراجح عنـده الواجـب 

 .)٣(عليه اتباعه

 إن ": فاســتفيد مــن كــالم الــشاطبي أن احلادثــة قــد وقعــت بالفعــل لقولــه      

:  وأشار إىل ما يقتضيه الدليل الراجح من حكم بقوله"املمنوعات إذا وقعت

هيــا فقــد يكــون مــا يرتتــب عليــه مــن األحكــام زائــد عــىل مــا فمــن واقــع من"

  ".....ينبغي

                                                        

زائد ولعل الذي يفيـده سـياق الكـالم أن نقـول فقـد يكـون مـا :  هكذا يف املوافقات)١(

 .الخ زيادة..... أو فقد يكون فيام يرتتب_ بالنصب_يرتتب عليه من أحكام زائدا

 . وما بعدها٢٠٢ / ٤انظر املوافقات )٢(

 . بترصف٣٣١ / ٦ انظر االعتصام )٣(



  

)٩٧٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  حا ا ر إنظــرا إىل أن ذلــك الواقــع واقــع ":       وأ 

 ونبه إىل أن سبب العدول "املكلف فيه دليال عىل اجلملة وإن كان مرجوحا

ــه ــصلحة بقول ــو امل ــوح ه ــراجح إىل املرج ــن ال ــك ": م ــا_ألن ذل ع  أي اتب

 " أوىل من إزالتها مع دخول رضر عىل الفاعل أشد_املرجوح 

وعبارة االعتصام أوضح من عبارة املوافقات، وإن مل جيئ فيها املعنـى       

الذي مـن أجلـه عـدل إىل املرجـوح، وهـو مـرصح بـه يف عبـارة املوافقـات 

 .املتقدمة

ُإذا يفهم من هذا أن مراعاة اخلالف العلمي أمر حمبـوب م       طلـوب وذلـك ً

، فعنـد وجـود )١(احتياطا يف الـدين وعونـا عـىل حتقيـق الوحـدة وعـدم الفرقـة

اختالف يف مسألة اجتهادية يستحب أن خيرج املكلف من اخلالف بفعل ما 

 .هو أحوط لدينه وذلك أوىل وأفضل

ل ذ: 

ــنكح املــرأة نفــسها بغــري وىل، فهــذا النكــاح         ــل أن ت النكــاح الفاســد، مث

فيـه بـني الفقهـاء بعـضهم جييـزه، وبعـضهم يمنعـه، فمـن ذهـب إىل خمتلـف 

 فيام روته عنه أم املؤمنني _ _املنع فقد رجح عنده دليل املنع، وهو قوله 

ِأيام امـرأة نكحـت بغـري  " : قال- -رسول اهللا أن _ رىض اهللا عنها_عائشة  ْ َ ْ َُّ َ َِ ْ َ
ٍ َ َ

َ

َإذن وليها فنكاحها باطل، فنك َِ ِ ِ َِ ٌَ َ ُ ََ َ ِّ ِ ْ َاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخـل هبـا فلهـا ِ َ ََ َ ٌ ٌَ َ ََ ِ َ َ َ ُ َ ُْ ِ ِ ِ َِ

                                                        

 / ٢ انظر املوسوعة الفقهية الكويتية وزارة األوقاف والـشئون اإلسـالمية بالكويـت )١(

٢٩٨.  



 

)٩٧٤(    ا وا اة اوج  اف 

َاملهر بام ِ ُ ْ َأصاب منها َ ْ ِ
َ َ ، فمقتىض هذا احلديث أن يفسخ النكاح وال يرتتب )١(" َ

عليــه يشء مــن أحكــام النكــاح مــن مــرياث وغــريه كــأن العثــور عــىل النكــاح 

الباطـل ال يرتتـب عليـه واالطالع عليه بعد الدخول أو قبله بحكـم أنـه باطـل و

 .أثر

إال أن من منعوا هذا النكاح وقالوا ببطالنـه رتبـوا عليـه املـرياث وجعلـوا        

فسخه بطالق، وكل من املـرياث والطـالق إنـام يثبـت بالنكـاح، فقـد خـالفوا 

مقتىض دليلهم الراجح ورتبوا عىل النكاح الفاسد بعض األحكام مراعاة منهم 

 . تركوا دليال راجحا لدليل مرجوحلقول من يرى جوازه فقد

فهنا حكـم صـاحب الـدليل الـراجح بـدليل خـصمه املرجـوح عنـده بعـد       

اعـث عـىل ذلـك أن يف فـسخه مـن غـري وقوع النكاح الفاسد لفقد الويل، والب

ترتب أي أثر عليه من مرياث ونحوه حسبام قـرر الـشاطبي مفـسدة أعظـم مـن  

 .ترتب ذلك عليه

       طل ا: " قوهلم يف _ومنها أي املسائل املبينة عىل هذا األصل 

النكــاح الفاســد الــذي جيــب فــسخه إن مل يتفــق عــىل فــساده فيفــسخ بطــالق 

اث ويلزم فيـه الطـالق عـىل حـده يف النكـاح الـصحيح، فـإن ويكون فيه املري

                                                        

كتاب النكـاح بـاب ال نكـاح إال ) ١٨٧٩( برقم ٦٠٥ / ١ أخرجه ابن ماجة يف سننه )١(

ــرقم ١٠٥/ ٧ يف ســننه والبيهقــيبــويل،  ــاب ال نكــاح إال ) ١٣٣٧٧( ب كتــاب النكــاح ب

كتاب النكاح وقال هذا حديث ) ٢٧٠٦( برقم ١٨٢ / ٢بويل، واحلاكم يف املستدرك 

 .صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه



  

)٩٧٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

اتفق العلامء عىل فساده فسخ بغري طـالق وال يكـون فيـه مـرياث وال يلـزم فيـه 

 .)١("طالق

       ل آ : دليـل خمالفـه القائـل بعـدم _ رمحـه اهللا _إعامل اإلمام مالك 

هــو عــدم ، يف الزم مــدلول ذلــك املخــالف، ومدلولــه )٢(فــسخ نكــاح الــشغار

الفسخ الذي هو ثبوت اإلرث بـني الـزوجني املتـزوجني بالـشغار عنـد مـوت 

 يف _ رمحه اهللا _أحدمها، وهذا املدلول الذي هو عدم الفسخ أعمل مالك 

 .)٣(.نقيضه الذي هو الفسخ دليال آخر يقتىض الفسخ عنده

ر ِّ هو احلجة املقتضية لفسخ الـشغا_ رمحه اهللا _أن دليل مالك : وبيان ذلك

 .هو الفسخ: ومدلوله

 .نفي التوارث بني املتزوجني بالشغار: والزمه

 هو احلجة املقتـضية لعـدم - رمحه اهللا- وهو أبو حنيفة–ودليل خمالفه       

ثبـوت اإلرث بـني املتـزوجني : فسخ الـشغار ومدلولـه عـدم الفـسخ، والزمـه

 .بالشغار

                                                        

ـــصام )١( ـــر دراز عـــىل املوافقـــات ٤/٤، واملوافقـــات ٣٣٠ / ٢ انظـــر االعت ، وتقري

٤/٢٠٢. 

 نكاح الشغار وصورته أن يزوج الرجـل قريبتـه مـن رجـل آخـر عـىل أن يزوجـه هـذا )٢(

كون بضع كل واحد مـنهام مهـر األخـرى وسـمي بنكـاح اآلخر قريبته بغري مهر منهام وي

، املجمـوع ٣٠٧ / ٢انظر الرشح الكبري للدسوقي (الشغار خللوه من املهر يف العقود 

  ).٢٤٥ / ١٦للنووي  

 . ٣٧٨ / ٦ انظر املعيار املعرب للونرشيسى )٣(



 

)٩٧٦(    ا وا اة اوج  اف 

 . فه يف وجه عمل بدليله يف وجه، وبدليل خمال_ رمحه اهللا _فاملك 

حيــث حكــم بفــسخ الــشغار مــع ثبــوت اإلرث، وهــذا عمــل بمدلولــه مــع       

إمهال الزم ذلك املدلول، ثم جاء إىل دليل خمالفـه فأمهـل مدلولـه وعمـل 

بالزمه مراعاة منه خلالف غريه إذا كان له وجـه، وينـضبط هنـا برجحـان دليـل 

 .)١(.املخالف يف احلكم بالالزم فقط دون املدلول

                                                        

، ١٣ لعبد الرمحن بن معمر الـسنويس صــ _ بحث أصويل _ انظر مراعاة اخلالف )١(

١٤. 



  

)٩٧٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

اما :  
   اف واف  ا واح

     ا  فمـصدر اختلــف وهــو يف اللغـة نقــيض االتفــاق، تقــول:  وا :

 ، )١( َواُِْف أَِِْ َوأَاِمْ: اختلف األمران إن مل يتفقا، ومنه قوله تعاىل

لف القـوم واختلفـوا، إذا ذهـب كـل خالفته خمالفـة وخالفـا، وختـا: ل      

واحد إىل خالف ما ذهب إليه اآلخر وهو ضد االتفاق، فاالختالف هو مطلق 

 .)٢(.املغايرة يف القول والرأي واملوقف

  اختلف الناس يف كذا، والناس خلفـه أي خمتلفـون؛ ألن ":       و 

 )٣("واحد منهم ينحى قول صاحبه ويقيم نفسه مقام الذي نحاه كل

ســووا صــفوفكم وال ختتلفــوا فتختلــف " -  -ومنــه حــديث النبــي       

، أي إذا تقدم بعـضكم عـىل بعـض يف الـصفوف تـأثرت قلـوبكم، )٤("قلوبكم

 ونشأ بينكم اخلالف يف األلفة واملحبة 

                                                        

 . من سورة الروم٢٢ جزء اآلية )١(

 / ٢، معجـم مقـاييس اللغـة ١١٠، املصباح املنري صــ٩٠ / ٩لسان العرب :  انظر)٢(

٢١٣. 

 .املراجع السابقة:  انظر)٣(

كتـاب الـصالة بـاب فـضل مـن ) ١٢٦٤( بـرقم ٣٢٣ / ١ أخرجه الدرامي يف سـننه )٤(

كتاب الـصالة ) ٢٤٣١( برقم ٤٥ / ٢يصل الصف يف الصالة، وعبد الرزاق يف مصنفه 

 باب الصفوف



 

)٩٧٨(    ا وا اة اوج  اف 

وملا كان االختالف بني النـاس يف القـول قـد يفـىض إىل التنـازع اسـتعري       

، وقـال )١(ََْ اَْاُب    َِْْ ِْ: قال تعاىلذلك للمنازعة واملجادلة 

 .)٢(َوَ َْء َرَََ  اَس أ َواَِة َوََ اَن ََُِِْتعاىل 

اخلـالف منازعـة جتـري بـني املتعارضـني :       و ء  ات     

ــل ــال باط ــق أو إلبط ــق ح ــة ،)٣(.لتحقي ــتالف واملخالف ــل :  واالخ ــنهج ك أن ي

شخص طريقا مغايرا لآلخر يف حاله أو يف قوله، واخلـالف أعـم مـن الـضد، 

ألن كـل ضـدين خمتلفـان، ولــيس كـل خمتلفـني ضــدين، وعـىل هـذا يمكــن 

 يراد به مطلق املغايرة يف القـول أو الـرأي "اخلالف واالختالف"القول بأن 

 .)٤(أو احلالة أو اهليئة أو املوقف

ًأما اخلالف بالكرس فهو املضادة، وقد خالفه خمالفة وخالفا، واخلالف       

، أي )٥( َح اََُن ِ َََِِِْف َرُل ا         ِ: املخالفة قال تعـاىل

 .)٦(خمالفة رسول اهللا

                                                        

 . من سورة الزخرف٦٥من سورة مريم، وجزء اآلية ٣٧ جزء اآلية )١(

 . من سورة هود١١٨ اآلية )٢(

 .١٣٥انظر التعريفات للجرجاين  صـ)٣(

، التعـاريف ملحمـد ٢١طه جابر العلـواين صــ/  انظر أدب االختالف يف اإلسالم د)٤(

 .  ٤٢ / ١عبد الرءوف املناوى 

 . من سورة التوبة٨١ جزء اآلية )٥(

، املفـردات يف غريـب القـرآن صــ ٢١٦ / ٨ انظر اجلامع ألحكام القرآن القرطبـي )٦(

١٥٧   



  

)٩٧٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

هو أن يذهب كل عامل إىل خالف ما ذهب :       واف  اح اء

: ، وهو يدل عىل ما يـدل عليـه االخـتالف وهـو)١(.يه اآلخر وهو ضد االتفاقإل

تغاير أحكام الفقهاء يف مسائل الفروع سواء كان ذلك عىل وجه التقابل، كأن 

يقول بعضهم يف حكم مسألة باجلواز، ويقول البعض اآلخر فيهـا بـاملنع، أو 

 الوجـوب حكـم هـذه املـسألة: كان عىل وجه دون ذلك، كـأن يقـول أحـدهم

افتعال من اخلالف وهـو تقابـل بـني : ويقول غريه حكمها الندب، فاالختالف

 .)٢(رأيني فيام ينبغي انفراد الرأي فيه

ــتالف فيقــول       ــبعض بــني اخلــالف واالخ ــري : وقــد يفــرق ال االخــتالف غ

اخلالف، ويتضح من هذا أن االختالف أن يكون الطريق خمتلفـا واملقـصود 

 . خمتلفا_ أي الطريق واملقصود_يكون كالمها ًواحدا واخلالف أن 

واالختالف يستعمل يف قول بني عىل دليل، واخلـالف يـستعمل فـيام ال       

دليل عليه، واالختالف من آثار الرمحة، واخلالف من آثار البدعة ولـو حكـم 

القايض باخلالف ورفع لغريه جيوز فسخه، بخالف االختالف، فإن اخلالف 

 جيوز فيه االجتهاد، وهو ما كان خمالفا للكتـاب، والـسنة ما وقع يف حمل ال

 .)٣(واإلمجاع

ــة        وبالتأمــل يف القــرآن الكــريم يظهــر أن اســتعامل خــالف يكــون يف حال

ََْر  : العصيان الواقع عن عمد، كمن خيالف األوامر ومنـه قولـه تعـاىل

                                                        

 .  ١٥عمر سليامن األشقر صـ/  انظر مسائل يف الفقه املقارن د)١(

 .  ٤٢ / ١  انظر التعاريف للمناوى )٢(

 .٣٠٢/ ٧القدير للكامل بن اهلامم ، فتح ٧٣، ٧٢ انظر الكليات للكفوي صـ )٣(



 

)٩٨٠(    ا وا اة اوج  اف 

    َُُِ ْنِه أْأ َْ َنَُِ َِا ٌِاٌب أََ َُُِْ ْوأ َِْ ْ)وقولـه )١ ،

، أي خمالفة رسـول اهللا )٢(َح اََُن ِ َََِِِْف َرُل ا     ِ: تعاىل

-- أما استعامل اختلف فيكون يف حالة املغـايرة يف األشـكال واأللـوان ،

:  وجهات النظر، ومنه قوله تعاىلوغري ذلك، ومنه ما يقع يف الفهم من تفاوت

              ِِ اَْي اِا ُُ ََُِ َب إَِا َْ ََْمأ ََو)ومل يقـل )٣ ،

ــه ــا )٤(.خــالفوا في ، واحلــق أن هــذا اســتعامل ال مــشاحة فيــه؛ ألن خالفــه خالف

وا، فـال يوجـد ضـد توافقـوا واتفقـ: وخمالفة  ضد وافقـه، وختـالفوا واختلفـوا

 .فرق ظاهر يف املعنى

                                                        

 . من سورة النور٦٣جزء اآلية )١(

 . من سورة التوبة٨١جزء اآلية )٢(

 . من سورة النحل٦٤جزء اآلية )٣(

 .٧٧انظر أثر اللغة يف اختالف املجتهدين صـ)٤(



  

)٩٨١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا ا:  
  ا  اة اوج  اف

 .تكاد جتتمع كلمة القائلني برعي اخلالف عىل أهنا مستحبة

        را ل ا)ــه اهللا _، )١ ــه أي " _ رمح ــروج من ــستحب اخل ي

 ،)٢("بهاخلالف باجتناب ما اختلف يف حتريمه وفعل ما اختلف يف وجو

اخلروج من اخلالف مـستحب " _ رمحه اهللا _، )٣(       ول ا  اري   

 .)٤("باإلمجاع

  طا ل اــه اهللا _       و ــالف ": _ رمح ــن اخل ــروج م واخل

 : ، ويمكن أن يستدل عىل استحباب مراعاة اخلالف بام يأيت)٥( "مستحب

                                                        

 هو حممد بن هبادر بـن عبـد اهللا بـدر الـدين أبـو عبـد اهللا الـشافعي الفقيـه األصـويل  )١(

 / ٢انظر الفتح املبني (ه ٧٩٤ أشهر مصنفاته البحر املحيط وغري ذلك تويف املحدث

٢٠٩( 

 .١٢٧ / ٢ انظر املنثور يف القواعد )٢(

 هو عىل بن سلطان حممد اهلروي املكي احلنفي من مشاخيه ابـن حجـر اهليثمـي )٣(

املصنوع يف معرفة املوضـوع، املـسلك املتقـسط يف : وعبد اهللا السندي من مصنفاته

 .٣٩ / ٣ه انظر الفتح املبني١٠١٤ملنسك املتوسط تويف عام ا

 نقـال عـن املـسلك املتقـسط يف املنـسك املتوسـط ٥٦ انظر مراعاة اخلالف صــ)٤(

 . ٨٨صـ

 .١٣٦األشباه والنظائر للسيوطي :  انظر)٥(



 

)٩٨٢(    ا وا اة اوج  اف 

َكـان ":  أهنا قالـت- ريض اهللا عنها-ةما ثبت عن أم املؤمنني عائش:       أو َ

َعتبة بن أيب وقاص عهد إىل أخيه سعد بن أيب وقاص أن ابـن وليـدة زمعـة َّ َ َّ َُ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ ُْ ََ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ ِ ٍَ ِ ِ ٍ ِِ)١(، 

َمني، فاقبضه إليك، فلام كان عام الفتِح، أخذه سعد، فقال َ َ َ َْ َ َ ٌَ َ ْ ِّْ ُ َ َُ ُ َْ َ َ َ َّْ َ ِ ِ َابن أخـي قـد كـان: ِ َ ْ َ ِ َ ُ ْ 

َعهد إيل فيه، فقام عبد بن زمعة فقال َ َ َ ََ ََ ُ ْ ْ َ َْ ََ ُ َِ ِ
َّ ِ ِأخي، وابـن أمـة أيب ولـد عـىل فراشـه، : ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ََ َ ُ ُ ْ ََ ِ َ َ َ

ِفتساوقا إىل رسول اهللاَِّ 
ُ َ ََ َِ َ َ َ--فقال سعد ،ٌ ْ َ َ َ َيا رسـول اهللاَِّ، ابـن أخـي كـان عهـد : َ ِ ََ ُ َْ َ ِ َ ُ َ َ

َإيل فيه، فقال عبد بـن زمعـ ُ ْ ْ َْ َ ُ َ َ ََ ِ ِ
َّ ُأخـي وابـن وليـدة أيب، فقـال رسـول اهللاَِّ : َةِ َُ َ َ َ ِ َ َِ ِ َِ َ ُ ْ َ-- :

ُهو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر احلجر" َ ْ ََ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َِ ُ َ ُ ِ ثم قال لسودة بنت "َ ِْ ِ َ َ ْ َ ََّ َ ُ

َزمعة َ ْ ُاحتجبي منه": َ ْْ َِ ِ َ ملا رأى مـن شـبهه بعتبـة، فـام رآهـ"ِ َ ُ َ َْ ََ َ ََ ْ ِ ِ ِ ِِ َ َا حتـى لقـي اهللاَََّ
ِ َ َّ عـز  َ

 .)٢("وجل

    ا ا  ا أن النبي :       و__ ،راعى احلكمـني معـا 

أي حكم الفراش وحكم الـشبه، أمـا مراعاتـه حلكـم الفـراش فبإحلاقـه الولـد 

 _رىض اهللا عنهـا_َّبصاحبه وهو زمعة وأما مراعاته حلكم الشبه فألمـره سـودة 

 . امللحق بأبيها، فيكون أخاهاباالحتجاب من الولد

                                                        

 هو عبد بن زمعة بن قيس القريش العامري من سادات الصحابة وأرشافهم وهو أخو )١(

 ).٢/٨٢٠االستيعاب البن عبد الرب : انظر. ( سودة بنت زمعة ألبيهاأم املؤمنني

كتاب الفرائض باب الولد ) ٦٣٦٨( برقم ٢٤٨١ / ٦ أخرجه البخاري يف صحيحه )٢(

 ٤كتاب الرضاع باب الولد للفراش، ومالك واللفـظ لـه ) ١٤٥٧(للفراش، ومسلم برقم 

 . برشح الزرقاين٢٤/ 



  

)٩٨٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

            ا د  ا  ل ا      )وبيانـه مـن _ رمحـه اهللا _: )١ 

احلـديث أن الفــراش مقـتض إلحلاقــه بزمعـة، والــشبه البـني مقــتض إلحلاقــه 

بعتبة، فأعطى النسب بمقتىض الفراش وأحلق بزمعة، وروعي أمـر الـشبه بـأمر 

رع حكـام بـني حكمـني، فلـم يمحـض أمـر سودة باالحتجاب منه فـأعطى الفـ

الفراش فتثبت املحرمية بينه وبني سودة، وال روعي أمر الشبه مطلقا فيلتحـق 

 رىض اهللا - لزوجـه سـودة --، وناحية االحتياط فيه تتمثل يف أمـره )٢(.بعتبة

 رغـم _امللحـق بأبيهـا_ باالحتجاب من الولد، واسـمه عبـد الـرمحن -عنها

 .اهر من زمعة أبيها املقتىض كوهنا أختهحكمه بإثبات نسبه الظ

  ما ل اأمرهـا باالحتجـاب منـه عـىل _ رمحه اهللا _: ،)٣(      و 

سبيل االحتياط والورع والصيانة ألمهات املـؤمنني مـن بعـض املباحـات 

   يف الولد من الشبه البني بعتبه بن أبى- - مع الشبهة، وذلك ملا رآه 

                                                        

لدين حممد بن عـيل بـن وهـب بـن مطيـع املعـروف بـابن  هو اإلمام أبو الفتح تقي ا)١(

ه كـان مـن أكـابر ٦٢٥دقيق العيد القشريي الشافعي ولد عىل ساحل البحر األمحر سـنة 

إحكـام األحكـام، اإلمـام : علامء األصول جمتهدا توىل القضاء وله مصنفات عـده منهـا

/ ٤تذكرة احلفاظ ، ٢/٢٨٣انظر األعالم (  ه ٧٠٢يف رشح اإلملام تويف بالقاهرة سنة 

١٨٢.( 

، املعيــار ٤١٦ / ١ انظـر إحكــام األحكــام رشح عمــدة األحكـام البــن دقيــق العيــد )٢(

 .٣٧٩ /٦املعرب للونرشيسى 

 هو حممد بـن إسـامعيل بـن صـالح بـن حممـد احلـسنى الكحـالين ثـم الـصنعاين )٣(

لد سنة سبل السالم، و: اإلمام املحدث اتفق أهل عرصه عىل حفظه ووثوقه من مصنفاته



 

)٩٨٤(    ا وا اة اوج  اف 

 )١(.وقاص

م       : أن رسول اهللا _ رىض اهللا عنها _ما روى عن أم املؤمنني عائشة  - - 

َأيام امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل ـ ثـالث مـرات ـ فـإن دخـل ": قال َ َ ٌَ َ َ ُْ ِ َ ٍَ ِ ِ
َّ َ َ َ َ

َهبا، فاملهر هلا بام أصاب منها ْْ ِ
َ َ َ

َ ِ ََ ُ ََْ َ ِ")٢(. 

     ا ا  ا أن النبـي :       وو-- حكـم أوال بـبطالن ً

ًالعقد، وأكده بالتكرار ثالثا وسامه زنا، وأقل مقتضياته عدم اعتبار هـذا العقـد 

......  عقبه بام اقتىض اعتباره بعد الوقوع بقوله وهلا مهرهـا--مجلة لكنه 

ومعلوم أن مهر البغي حرام، واحلديث يدل عـىل اشـرتاط الـويل يف النكـاح، 

 تأكيـد بطالنـه فكـرر --رشط الواليـة فيـه، وأراد وأن العقـد يبطـل إذا فقـد 

ذلك ثالث مرات، ليفهم أن حجة الفساد فيه غاية يف الفظاعة لكنـه مل حيكـم 

بالزم البطالن، وهو إلغاء املهر، بـل أعمـل فيـه الزم النكـاح الـصحيح، وهـو 

ثبوت املهر للزوجـة، ومقتـىض ذلـك اسـتحقاق املـرأة للمهـر بالـدخول وإن 

اطال، واحلكــم بــالالزم وإبطــال ملزومــه عنــد اعتبــار نقيــضه ال كــان النكــاح بــ

 :إشكال فيه قال تعاىل

                                                                                                                                        

، معجم املـؤلفني ٣٨ / ٦انظر األعالم (ه ١١٨٢هـ بكحالن وتويف بصنعاء سنة ١٠٩٩

 ).٥٦ / ٩لرضا كحالة 

 . ٢١١ / ٣ انظر سبل السالم للصنعاين )١(

 ٩ سبق خترجيه صـ)٢(



  

)٩٨٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

                   َي َوَْا َو َاََا َْا َو ِا َََِ اُِ  اَُآ َِا َأ َ 

      ْ َنََُْ َاََا ََْا َآ َو َِا   اًمََْور َْر ِْ )حيـث علـل )١ ،

النهى عن استحالله بأهنم يبتغون فضل اهللا ورضـوانه مـع كفـرهم بـاهللا تعـاىل 

الذي ال يصح معه عبادة وال يقبل عمل، وهذا احلكم وإن نـسخ فـيام بعـد إال 

، وهذا دليل عىل أصالة العمـل )٢(.أنه ال مانع من االستدالل به يف هذا املعنى

 .عي اخلالف من حيث اعتبار الالزم مع إمهال ملزومه الثابتبر

       :وجد يف فتاوى كبار الصحابة واخللفاء واألئمة : من فتاوى السلف

األربعة األعالم ما يشري إىل اعتبار أصل مراعاة اخلالف، حيـث اعتـربوا فيهـا 

ده بعـد الدليل املرجوح بعد وقـوع احلادثـة، وقـدموه عـىل الـراجح، العتـضا

 . الوقوع بام يقوي جانبه وجيعله أقوى من الراجح

 املرأة يزوجها وليان جائزان، وال يعلم أحدمها بتقـدم _مثال_فمن ذلك       

نكــاح اآلخـــر، فالنكـــاح لـــألول، إال أن يكـــون اآلخـــر دخـــل هبـــا وال يعلـــم 

تزوجها،فإن دخل هبا فهو أحق هبا، وبذا قىض معاوية يف حادثة حدثت له مع 

: ، ومقتىض القيـاس)٣(_ ريض اهللا عنهم _سن، وبذلك قال عطاء والزهري احل

أنه متى حتقق أن الـذي مل يبنـي بالزوجـة هـو األول، فـدخول الثـاين هبـا هـو 

دخول بزوج غريه فال يكون غلطه عـىل زوج غـريه مـصححا لعقـده، الـذي مل 

ط مـبطال يصادف حمال وال مبيحا له التمتع هبا عىل الدوام، وكيف يكون الغل

                                                        

 . من سورة املائدة٢ جزء اآلية )١(

 .١٤٩، ٢/١٤٨ انظر االعتصام للشاطبي )٢(

 .٢٣١ / ٦الرزاق الصنعاين  انظر املصنف للحافظ عبد )٣(



 

)٩٨٦(    ا وا اة اوج  اف 

لعقد نكاح جممـع عـىل صـحته ولزومـه؛ لوقوعـه عـىل وفـق الكتـاب والـسنة 

ظاهرا وباطنا، وإنام املناسب أن يرفع عن الغالط اإلثم والعقوبـة، ال أن يبـاح 

 .له زوج الغري دائام ويمنع زوجها منها

  ذ أنـه إن قـدم املفقـود قبـل : ما قاله العلـامء يف امـرأة املفقـود:       و

حها فهو أحـق هبـا، وإن كـان بعـد نكاحهـا والـدخول هبـا بانـت منـه، وإن نكا

 .)١(كانت بعد العقد وقبل البناء فقوالن

٢(_رمحـه اهللا_من املعقول حيث قرر القايض أبو الوليـد البـاجي :       را( ،

اعتبار اخلالف يف األحكام الرشعية واستدل عىل ذلك بأن ما جـاز أن يكـون 

النص جاز أن يكون علة باالستنباط، ولو قال الشارع إن كل علة بالنطق، أي ب

ما مل جتتمع أمتـي عـىل حتريمـه واختلفـوا يف جـواز أكلـه فـإن جلـده يطهـر 

 .)٣(بالدباغ لكان ذلك صحيحا، فكذلك إذا علق احلكم عليه باالستنباط

ا ا إن الوصف الذي جيوز أن ينص الشارع عىل عليته :       و

نا أن نجعله علة باالستنباط، واختالف العلامء وصف ال مانع أن ينص جيوز ل

                                                        

 .٣٩٤ / ٦، واملعيار املعرب للونرشييس ١٤٧ / ٢انظر االعتصام للشاطبي )١(

هو سليامن بن خلف بن سعد التجيبـي األندلـيس القرطبـي البـاجي أبـو الوليـد، فقيـه )٢(

انظــر ( ه ٤٧٤مــالكي كبــري، مــن مــصنفاته املنتقــى يف رشح املوطــأ وغــري ذلــك تــويف 

 ).١٢٠، الشجرة الزكية صـ٣/٣٤٤شذرات الذهب 

 .١١٠ / ٤ انظر املوافقات للشاطبي )٣(



  

)٩٨٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

الشارع عىل عليته، إذا ال مانع من جعله علة بطريق االستنباط وعنـد إذ يكـون 

 .)١(مراعاة اخلالف جائزا بناء األحكام عليها وهو املدعي

   

                                                        

 / ٤، املوافقــات ٣٩٣ انظـر األصـول التـي اشــتهر انفـراد إمـام دار اهلجــرة هبـا صــ)١(

١٠٩ . 



 

)٩٨٨(    ا وا اة اوج  اف 

ااا :  
  اق  اة اف واوج  اف

اعاة اخلالف من القواعد التي مل حتظ بشهرة واسعة، كـام حظيـت بـه مر      

قاعــدة اخلــروج مــن اخلــالف، ولقــد تفــرد املــذهب املــالكي بــذكرها عــىل 

خــالف بــني بعــض فقهائــه فيهــا،إذ رصح بعــض املحققــني مــنهم كــابن عبــد 

 . عياض بردها بعد أن استشكلوا أمرها)٢(، والقايض)١(الرب

بيـنهام أوجـه تـداخل، وأوجـه متـايز، فأوجـه التـداخل وهاتان القاعـدتان       

تتمثل يف أن كال من القاعدتني هي قول بموجب دليلني متبـاينني كـام أن بـني 

القاعدتني عموما وخصوصا مطلقا، وذلك إذا أعطينا مراعاة اخلالف املعنى 

اللغوي العام، حيث يكون رعى اخلالف يف صورة اخلروج منه أو يف غـريه، 

 .)٣( رعى اخلالف عاما واخلروج منه خاصاوبذا يكون

                                                        

 يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبـد الـرب احلـافظ القرطبـي، أحـد أعـالم األنـدلس )١(

: قه والعربيـة واحلـديث والتـاريخ مـن مؤلفاتـهوكبري حمدثيها، كان نزهيا متبحرا يف الف

انظــر (ه عــىل أصــح األقــوال ٤٦٣االســتيعاب يف معرفــة الــصحابة وغريهــا تــويف ســنة

 ).١١٩، شجرة النور الزكيةصـ٣١٤ / ٤شذرات الذهب 

 هو عياض بـن مـويس بـن عيـاض بـن عمـرو أبـو الفـضل اليحـصبى عـامل املغـرب )٢(

، وأعلم الناس بالنحو واألصـول واللغـة وكـالم احلافظ كان إمام أهل احلديث يف وقته

انظـر الـديباج (ه ٥٤٤الشفاء، ورشح صحيح مسلم تـويف بمـراكش : العرب من مؤلفاته

 ).٣٠٤ / ٤، تذكرة احلفاظ ٤٦ / ٢املذهب 

 . وما بعدها٥٣ انظر مراعاة اخلالف وأثره يف الفقه اإلسالمي ملختار قوادرى صـ )٣(



  

)٩٨٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

أما إن اقترصنا عىل تعريف مراعاة اخلالف اصطالحا، فهي ختتلـف كـل       

االخــتالف عــن قاعــدة اخلــروج مــن اخلــالف، ولكــي يتبــني الفــرق بــني 

 :القاعدتني، جيدر بنا أن نكشف عن خصائص كل منهام عىل حدة

ف: أوا  وجا :  

باخلروج من اخلالف أخذ باألحوط مـن بـاب الـورع، وذلـك كـأن العمل ) ١

بأخذ الفقيه بمقتىض دليلـه املفيـد إلباحـة فعـل الـيشء، ويأخـذ معـه بمقتـىض 

دليل خمالفه املفيد حلرمتـه عـىل وجـه ال خيـل بـام غلـب عـىل ظنـه، فـريى 

 .الفقيه حينئذ ترك العمل خوفا من الوقوع يف املحرم

اعدة عدم رجوعه إىل قول خمالفه بالتحريم كـام قـد ويف العمل هبذه الق      

يتوهم؛ ألن الرتك هنا باعتبار الفعل، ال باعتبار اعتقاد حرمته، فالقول باحلرمة 

يقتىض ترك الفعل إضافة إىل اعتقاد حرمته والـرتك خروجـا مـن اخلـالف هـو 

باعتبار الفعل فحسب، كذلك ليس يف العمل هبا رجوع إىل قول من خيالفـه 

 .)١(جياب؛ ألن الفعل هنا باعتبار الفعل، ال باعتبار اعتقاد إجيابهباإل

ويمثل له باحلنفي الذي يتورع من رشب النبيذ، الحتامل صـحة مقتـىض        

دليل خمالفة، ال لرجحان صـحته، وبالـشافعي الـذي يـستوعب مـسح الـرأس 

ذ ، واألخـ)٢(.عمال بمقتىض دليل خمالفه الحتامل صحته، ال لرجحـان صـحته

                                                        

 ٥٤ره يف الفقه اإلسالمي ملختار قوادرى صـ انظر مراعاة اخلالف وأث)١(

، املهذب للشريازي ٦/٤٧ انظر حاشية أمحد النسفي عىل تبيني احلقائق للزيلعي )٢(

١/٢٤. 



 

)٩٩٠(    ا وا اة اوج  اف 

  ا ات ": بالورع مصلحة شهد الرشع هلا باعتبار عينها حلـديث

 أا ")١(. 

 :العمل باخلروج من اخلالف أخذ باألشد، واألخذ باألشد قسامن) ٢

أخذ بأشد شهد الرشع بإلغائه، كوقوف الواحد للعرشة من العدد :       أ

 .عاملا أنه ال جيدي منهم نفعا

      م : ــذاهب ــد امل ــذ بأش ــاره، كاألخ ــرشع باعتب ــهد ال ــد ش ــذ بأش أخ

ــروج مــن  ــاىل،  واخل ــن اهللا تع ــوف م ــوازع اخل ــة؛ ل ــساوية، أو املتقارب املت

 .اخلالف من القسم الثاين ال من األول

 ا   ا ل ا      )واألوىل التـزام األشـد " _رمحه اهللا_، )٢

 .)٣("عز عليه دينه تورع واألحوط لدينه، فإن من 

حكم اخلروج من خالف من أوجب شيئا، أو حرمه، مستحب، ويمثـل لـه ) ٣

 .)٤(بكراهة الشافعية نكاح املحلل خروجا من خالف من أبطله

                                                        

 .  كتاب اإليامن باب فضل من استربأ لدينه٢٨ / ١ أخرجه البخاري يف صحيحه )١(

بـو حممـد شـيخ  هو عبد العزيز بن عبـد الـسالم بـن أيب القاسـم الـسلمى الـشافعي أ)٢(

القواعـد الكـربى : اإلسالم وأحد األئمة األعـالم امللقـب بـسلطان العلـامء مـن مؤلفاتـه

، ٣٠١ / ٥انظــر شــذرات الــذهب ( ه٦٦٠والوســطى والــصغرى والتفــسري تــوىف ســنة 

 ).٢٠٩ / ٨طبقات الشافعية للسبكي 

 .٣٨٢ / ٦املعيار املعرب للونرشييس :  انظر)٣(

ل الدين املحىل برشح املنهاج للنووي مع حاشيتي قليويب انظر كنز الراغبني جلال)٤(

 .٣/٣٧٤وعمرية 



  

)٩٩١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ًوباستحباب احلنفية للسفيه املحجور عليه إن أراد عمرة واحدة أال يمنع منها  ً

ملالكية لقـرءاة البـسملة ، وباستحباب بعض ا)١(خروجا من خالف من أوجبها

 .  )٢(رسا خروجا من خالف من أوجب قراءهتا

  :م  اة اف

 باألخــذ باليــرس ورفــع _عــىل عكــس ســابقتها_تتــسم مراعــاة اخلــالف  )١

 .املشقة واحلرج، وذلك ألهنا من مجلة أنواع االستحسان

    ُِْا  ء )سئل _رمحه اهللا_،)٤( أن اإلمام سحنون _مثال_: )٣ 

، الزرع فتبول فيه، فخففه للرضورة، كالذي يكون يف )٥(عن الدواب تدرس

أرض العدو فال جيد بدا من أن يمسك عنان فرسه وهو قصري فيبول 

 .)٦(.فيصيبه بوله

                                                        

 .٣٥٦تعليل األحكام ملحمد مصطفى شلبي صـ:  انظر)١(

 .١/٣٦٥) اجلد(البيان والتحصيل البن رشد :  انظر)٢(

 وتــسمى بــذلك نــسبة إىل مــصنفها حممــد العتبــى القرطبــي، واســمها املــستخرجة )٣(

 .البيان والتحصيل يف مسائل املستخرجةورشحها ابن رشد يف كتابه 

 هو عبد السالم بن سعيد بن حبيـب التنـوخى امللقـب بـسحنون أصـله شـامي وقـدم )٤(

أبوه إىل بالد املغرب يف جند محص أخذ فقه مالك عن تالمذته وكان فقيه أهـل زمانـه 

 ).٦٠انظر الديباج املذهب صـ(ه ٢٤٠وتوىل القضاء بإفريقية إىل أن تويف سنة 

 . ٢٧٩ / ١املعجم الوسيط :  أي تدوسه انظر)٥(

 .١/٣٩ انظر البيان والتحصيل )٦(



 

)٩٩٢(    ا وا اة اوج  اف 

  ر ل ا      )وإنـام خفـف ذلـك مـع الـرضورة ":  معلقـا_رمحه اهللا_، )١ 

 عـىل أرواث الـدواب وأبواهلـا يف لالختالف يف نجاسته، كام خفف املـيش

الطرقات مع الرضورة إىل ذلك من أجل االخـتالف يف نجاسـتها، وأمـا مـاال 

 .)٢("اختالف يف نجاسته فال خيفف مع الرضورة

األخذ بمراعاة اخلالف إنام يـسوغ إذ دعـت الـرضورة إىل ذلـك، ويلمـح  )٢

 . _رمحه اهللا_هذا من كالم ابن رشد السابق 

الف واجب، وهو بخالف اخلروج من اخلالف الـذي العمل بمراعاة اخل )٣

 يف _رمحـه اهللا_يعد حكمـه مـستحبا، ويتـضح ذلـك مـن قـول اإلمـام مالـك 

إن الطالق يلـزم فيـه إذا وقـع، وإن املـرياث : املثال السابق عن نكاح الشغار 

 .)٣(.بني الزوجني يثبت

                                                        

 هــو حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن رشــد املــالكي، أبــو الوليــد، جــد ابــن رشــد )١(

الفيلـسوف زعــيم فقهــاء عــرصه باألنــدلس واملغــرب وكــان بــصريا باألصــول والفــروع 

انظر شذرات الذهب (ه ٥٢٠ سنةالبيان والتحصيل وغريها تويف: والفرائض من مؤلفاته

 ). ١٢٩، شجرة النور الزكية صـ٦٢ / ٤

 .١/٣٩ انظر البيان والتحصيل )٢(

 .٥٧، ٥٦،  ومراعاة اخلالف ملختار قوادرى صـ١٠ انظر البحث ص )٣(



  

)٩٩٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا ام:  
ا  وجة اا أ ال اى إف  

ــة  ــاة اخلــالف ثابت ــامء عــىل أن مــرشوعية مراع       نــص غــري واحــد مــن العل

ً، ومـا دام تتبـع ذلـك عنـد سـائر العلـامء متعـذرا، نظـرا السـتحالة )١(باإلمجـاع

اإلحاطة بأقوال اجلميع، فإن االقتصار عىل حكم ذلك يف املـذاهب األربعـة 

رة إىل أن أكثـر املشهورة يغنى عـن كـل تتبـع ونظـر واسـتقراء وجتـدر اإلشـا

ــم  ــة والــشافعية ث املــذاهب أخــذا هبــذه القاعــدة وتعــويال عليهــا هــم املالكي

 . األحناف واحلنابلة

أو :ا  :فاعتامدها يف بناء كثري من الفروع مشهور معلوم. 

 طل ا       – إن من مجلـة أنـواع االستحـسان مراعـاة ":  - رمحه اهللا 

، وإن )٢("ل يف مذهب مالك ينبني عليه مـسائل كثـريةخالف العلامء وهو أص

الناظر يف كتب الفروع عندهم جيدها تطفح بنامذج ال حرص هلـا مـن مراعـاة 

أحدمها يوافـق أصـوهلم، : اخلالف  فكثريا ما جتد هلم يف املسألة حكمني

واألخــر يوافــق أصــول غــريهم، وذلــك لتــوارد دليلــني متعارضــني، فيحــاولوا 

 . )٣(ليلني حكمهإعطاء كل من الد

                                                        

 .٢٣ / ٢رشح النووي عىل صحيح مسلم : انظر )١(

 . ٣٧٨ / ٦ ، املعيار املعرب للونرشييس١٤٥ / ٢ انظر االعتصام للشاطبي )٢(

ــا د)٣( ــرة هب ــراد إمــام دار اهلج ــتهر انف ــالم /   انظــر األصــول التــي اش ــاتح زق حممــد ف

 . ٣٧٥صـ



 

)٩٩٤(    ا وا اة اوج  اف 

إن تكبرية اإلحرام فريـضة مـن فـرائض :        ادات  ا ن    

إن املـسبوق إذا : الصالة ال تصح بدوهنا، حتى ولو تركت سهوا، ثـم يقولـون

كرب للركوع ناسيا تكبرية اإلحرام متادى يف صـالته، مراعـاة لقـول مـن يقـول 

 هـذا املـسبوق صـالته اسـتحبابا يف الوقـت ،  فإذا سلم اإلمام أعاد)١(باإلجزاء

 .)٢(مراعاة للقول ببطالهنا

إن النكاح الفاسد، الختالل ركن من أركانـه أو :       و ب ات ن   

فقد رشط من رشوطه، جيب فسخه، فإن كان خمتلفا يف فساده اختالفا قويـا 

فـال يشء فيـه، وأمـا ولو خارج املذهب فسخ قبل البناء وبعده، أما قبل البنـاء 

بعده ففيه املسمى إن كان، وإال صداق املثل، ويكون الفسخ بطـالق، ويلـزم 

ــه املــرياث بــني  يف النكــاح املختلــف يف فــساده الطــالق إن وقــع، ويثبــت ب

 .الزوجني، إذا مات أحدمها قبل الفسخ، كل ذلك مراعاة ملن يقول بصحته

كي ظاهرة جلية، وقد ذكره بعض ً      إذا فنسبة هذا األصل إىل املذهب املال

إن اإلمام مل يلتـزم هـذه القاعـدة : من دون أصول مذهب مالك، إال أهنم قالوا

 .)٣(ًيف كل مسألة خالف، بل كان يأخذ هبذا األصل تارة ويعدل عنه أخرى

                                                        

 . ١٦٢ / ١ انظر املدونة مع مقدمات بن رشد _رمحه اهللا_ كسعيد بن املسيب )١(

 .١٦٢ / ١ انظر املدونة _رمحه اهللا_ كقول ربيعة بن عبد الرمحن )٢(

ــه )٣( ــن عرف ــدود ب ــر رشح ح ــاين ٢٦٣/  ١ انظ ــوى إلبــراهيم اللق ــول الفت ــار أص ، من

ـــ ــشاطبي ٣٠١ص ــات لل ــصام ١٤٦، ٤/١٠٨، املوافق ــسامي ٢/١٤٥، االعت ــر ال ، الفك

 .١/٨١، فتاوى الشيخ عليش ٤/٤٥٥للحجوي 



  

)٩٩٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

م       : ا  : فقـد _رمحه اهللا_وأما يف مذهب اإلمام الشافعي 

 .وعية البناء عىل رعى اخلالف واستحبابهنص أئمة مذهبه عىل مرش

  رر ال ا       _يستحب اخلروج منـه، أي اخلـالف " _ رمحه اهللا 

 .)١("باجتناب ما اختلف يف حتريمه وفعل ما اختلف يف وجوبه

بــاخلروج أفــضل " اطــراح اخلــالف _ رمحــه اهللا_      وجعــل ابــن الــسبكي 

 .)٢("واعتامده من الورع املطلوب رشعا

      وقد ذكر كثري مـن علامئهـم رعـى اخلـالف يف تـصانيفهم، ومثلـوا لـذلك 

بأمثلة كثرية، وبينوا رشوط األخذ هبا، كأن يكـون قـوى املـدرك، وأال يـؤدي 

 .)٣(ذلك إىل حمظور، من ترك سنة أو الوقوع يف خالف أخر

  راعـى خـالف_رمحـه اهللا_      وذكر الزركيش يف البحر أن اإلمـام الـشافعي 

 .)٤(غريه يف مسائل كثرية، وإنام ذلك من باب االحتياط والورع

 أنـه صـىل ذات مـرة بعـد مـا حلـق __      ومن هذه املـسائل، مـا نقـل عنـه 

وعىل ثوبه شعر كثري، وكان إذ ذاك مذهبه القديم يرى نجاسة الشعر، فقيـل لـه 

أخـذ حيث ابتلينا نأخـذ بمـذهب أهـل العـراق، فهـذا يفيـد أنـه : يف ذلك فقال

                                                        

 .١٢٧ / ٢ انظر املنثور يف القواعد )١(

 .١٢٨ / ١ انظر األشباه والنظائر للسبكي )٢(

، ١/١٢٨، واألشــباه والنظــائر للــسبكي ١٣٦ صـــ انظــر األشــباه والنظــائر للــسيوطي)٣(

 ..٢٥٣ / ١وقواعد األحكام للعز بن عبد السالم 

 .٢٦٥ / ٦ انظر البحر املحيط للزركيش )٤(



 

)٩٩٦(    ا وا اة اوج  اف 

ــة ــدوث احلادث ــد ح ــريه بع ــرأي غ ــار )١(.ب ــرصحية يف اعتب ــارات ال ــن العب  وم

إذا وقـف شـافعي بـني : اخلالف ما ورد يف بعض كتب الشافعية، إذ جاء فيهـا

 _فـيام يظهـر_حنفيني، واقتدى بشافعي حيصل له ثـواب اجلامعـة والـصف 

ي وإن حتقق من احلنفي عدم قراءة الفاحتـة، ال يقـال حيـث علـم تـرك احلنفـ

: القراءة كانت صالته باطلة عند الشافعي فيصري يف اعتقاده منفردا؛ ألنا نقـول

ًرصحوا بأن فعل املخالف لكونه ناشئا عن اعتقاد، ينـزل منزلـة الـسهو، ومـن 

ثم لو اقتدى شافعي بحنفي، فـسجد لـتالوة سـجود، ال تبطـل صـالة الـشافعي 

 بـام ملراعـاة اخلـالف ، وهذا النص يشهد)٢(بفعل احلنفي، وال تبطل قدوته به

 .من األثر يف عدم إبطال العمل وإن اقتىض القياس بطالنه

       : ا  :  رمحـه اهللا_وأمـا يف مـذهب اإلمـام أبـى حنيفـة_  

 يف حاشـيته باسـتحباب رعـى اخلـالف، _رمحه اهللا_فقد رصح ابن عابدين 

، )٣("اخلـالفمطلـب يف نـدب مراعـاة ": حيث أفرد هلـا مطلبـا خاصـا فقـال

أن : وذكر األستاذ حممد مصطفى شلبي خـالل عرضـه ملبحـث االستحـسان

، وقـد أثـر عـن بعـض أئمـة )٤(من ضمن أنواعـه عنـد احلنفيـة مراعـاة اخلـالف

 . احلنفية القول هبذا األصل

                                                        

 . ٤٢ انظر حتفة الرأي السديد ألمحد احلسيني صـ )١(

 .٤٩٨ / ١حاشية اجلمل عىل رشح املنهاج لزكريا األنصاري :  انظر)٢(

 ١/١٤٧ابدين حاشية ابن ع:  انظر)٣(

 غري أنه حسبام يبدوا من كالمه أنه يقصد بذلك اخلـروج مـن اخلـالف ولـيس عـني )٤(

 ).  ٣٥٦تعليل األحكام صـ: انظر(املسألة التي نحن فيها 



  

)٩٩٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ذ        : صــىل _ريض اهللا عــنهام_أن أبــا يوســف صــاحب أيب حنيفــة 

 منهـا بوجـود فـأرة يف بئـر احلـامم، وقـد اجلمعة بالناس ثم أخـرب بعـد الفـراغ

ــا أهــل : اغتــسل النــاس فيــه بعــدما صــلوا وتفرقــوا، فقــال نأخــذ بقــول إخوانن

املدينة، ومل يبطل صالته، ومل يعدها، بل أجازها بعد الوقوع، وكان القياس 

أن يعدها أبدا مراعاة لقول خمالفه مع مرجوحيته عنده، مما يدل عىل اعتبـاره 

 .)١(الفملبدأ مراعاة اخل

 ذ يف رسـالته _رمحـه اهللا_ما قرره العالمة املحقق ابن عابـدين :       و 

 من جواز العمل واإلفتاء باألقوال الضعيفة يف مـواطن "عقود رسم املفتي"

وما مر من عدم جواز العمـل واإلفتـاء بالـضعيف "الرضورة طلبا للتيسري قال 

ــ ــه مم ــر أن ــم ذك ــرضورة، ث ــع ال ــري موض ــىل غ ــول ع ــق حمم ــي أن يلح ا ينبغ

ــة  ــو رواي ــتالف ول ــره اخ ــسلم، يف كف ــر م ــاء بكف ــدم اإلفت ــو ع ــرضورة، ه بال

 تدل عىل أن احلنفيـة يراعـون خـالف _عىل قلتها_، هذه الشواهد )٢("ضعيفة

غـريهم ويعتربونــه يف مــواطن الـرضورة، وإن مل يــرصحوا هبــذا املبــدأ، ومل 

 .يعدوه ضمن أصوهلم

را       : ا  :فنجـد _رمحـه اهللا_ما يف مذهب اإلمام أمحـد وأ 

 : نامذج كثرية تدل عىل ذلك

                                                        

، اإلنـصاف يف بيـان أسـباب ٥٠فتـاوى النـوازل أليب الليـث الـسمرقندي صــ:  انظر)١(

 .٣٣٥لوي صـ، حجة اهللا البالغة للده١١٠االختالف للدهلوي صـ

 .١/٥٠ انظر رسائل بن عابدين )٢(



 

)٩٩٨(    ا وا اة اوج  اف 

       : بخصوص وقت صالة اجلمعة عنـد _رمحه اهللا_ما ذكره ابن قدامة 

ــال ــا للجمهــور، حيــث ق ــزوال عنــدهم خالف ــل ال : احلنابلــة وأهنــا تــصىل قب

 .)١("فاألوىل أن ال تصىل إال بعد الزوال ليخرج من اخلالف"

إن مـن عمـل يف " من كتاب كشاف القنـاع قولـه"ويف باب رد الشهادة"      

ًالفروع املختلف فيها عند األئمة اختالفا شائعا، كمـن تـزوج بـال وىل أو بـال 

شهود أو رشب من النبيذ ما ال يسكر، أو أخر الزكاة، أو حج متأوال، أو مقلدا 

َّملــن يــرى حلــه، مل تــرد شــهادته؛ ألن الــصحابة كــانوا َُ ُ َّ  خيتلفــون يف الفــروع ِ

وقبلوا شهادة كل خمالف هلم فيها، وألنه اجتهاد سائغ ال يفسق به املخالف 

 .)٢("كاملتفق عليه 

 نجـد نـامذج عاليـة تـدل عـىل _رمحـه اهللا_وفيام نقل عـن اإلمـام أمحـد       

 .اعتباره خلالف األئمة املتقدمني، وورعه إزاء املسائل اخلالفية يف الفروع

      :أن اإلمام أمحد كان يرى الوضوء من الرعاف واحلجامة، فقيل لـه  :

كيف ال : فإن كان اإلمام قد خرج منه الدم، ومل يتوضأ هل تصىل خلفه؟ فقال

، وهبذا يتبني أن املالكيـة مل )٣(.أصىل خلف اإلمام مالك وسعيد بن املسيب

م توسعوا فيه ينفردوا باعتبار هذا األصل، وإنام أخذ به غريهم كذلك، غري أهن

 .ُأكثر من غريهم حتى عد من أصول مذهبهم

                                                        

 .٢/٢٠٩انظر املغنى البن قدامة )١(

 .٦/٤٢٢كشاف القناع للبهويت : انظر)٢(

 .٣٣٥حجة اهللا البالغة للدهلوي صـ: انظر)٣(



  

)٩٩٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 اا:  
   اة اف ن

  : ن
  :ا اول

  ءف او وا  نا   

بداية جيب قبل معرفة هذه الصلة إلقاء الضوء عـىل تعريـف االستحـسان       

 :وخالف العلامء يف حجيته وهذا عىل سبيل اإلجياز فأقوللغة واصطالحا 

    نعد اليشء حسنا، سواء كان حسيا أو معنويا واعتقـاده :       ا

كذلك من وجهة نظـر املثبـت، ألن مـا يميـل إليـه اإلنـسان وهيـواه قـد يكـون 

 .)١(.مستقيام عند غريه

حا عـىل أقـوال عـدة بـسبب  اختلف العلامء يف تعريفه اصطال:      وا

اختالفهم فيام يمكن أن يعترب مقصدا له، واجتاه كل منهم إىل ما يـراه مناسـبا 

منها، وترتب عىل ذلك اختالفهم يف أنواعه كذلك وسوف نعـرض لتعـاريف 

مـذهب احلنفيـة واملالكيـة واحلنابلـة دون غريهـا؛ : املذاهب القائلة به وهى

 :ألهنا أبني حلقيقته، وذلك فيام يىل

أو       :     ء ا  ن اا  : اختلفت عبارات

علامء احلنفية يف تعيني املراد باالستحسان والكشف عن ماهيته، كام يبـدوا 

                                                        

ــصحاح : انظــر)١( ــم الوســيط ٥٨صـــ) حــسن(خمتــار ال ، ١/١٧٤) حــسن(، املعج

، كـشف األرسار للبخـاري ٢/٢٩٠، كـشف األرسار للنـسفي٣/٢٠٠اإلحكام لألمدى 

 .٦/٨٧، البحر املحيط ١٦٣، ٢/١٦٢، رشح التلويح عىل التوضيح ٤/٢



 

)١٠٠٠(    ا وا اة اوج  اف 

من كثرة املعاين التي أوردوها له، وأشهر هذه املعـاين وأكثرهـا شـيوعا يف 

 :كتبهم أربعة وهي

 ذهن املجتهد وتعرس عنه عبارته فال يقدر أن إنه دليل ينقدح يف: ا اول 

 .)١(.يفوه به

 ما هو قطع املسألة عن حكم قيـاس العلـة فيـه ظـاهرة ضـعيفة :       ا

األثر متبادرة إىل األذهان، إىل حكم قياس آخر العلة فيه أدق وأخفى، ولكنها 

النظـر، أو أبلغ يف احلجة، وأقوى يف األثر، وأصح يف االسـتنتاج، وأسـد يف 

 .)٢(.هو ختصيص قياس بدليل أقوى منه، وحاصله يرجع إىل ختصيص العلة

 ا هو أن يعدل املجتهد عن أن حيكـم يف املـسألة بمثـل مـا :       ا

 ،)٣(حكم به يف نظائرها إىل حكم آخر، لوجه أقوى يقتىض العدول عن األول 

 

                                                        

، روضــة النــاظر ١/٢٨١، املستــصفى للغــزايل ٣/٢٠٠اإلحكــام لآلمــدى :  انظــر)١(

ــن الــسبكي ٢/٢٨٨، خمتــرص بــن احلاجــب١/٤١١ ، املنهــاج ٣/١٨٨، اإلهبــاج الب

، البحر ٢/٢٨٨، حاشية التفتازاين ٣/٣٩٩، هناية السول لإلسنوي ٤/٣٩٨للبيضاوي 

 . ٢٤٠، إرشاد الفحول للشوكاين صـ٦/٩٣املحيط للزركيش 

، رشح املنــار البــن ملــك ٢/١٦٣، رشح التلـوج٣/٢٠١اإلحكــام لآلمــدى : انظـر)٢(

 .٣٩، غاية الوصول لألنصاري صـ١٥٥، حاشية نسامت األسحار صـ٨١١صـ

ــر)٣( ــسى:  انظ ــول الرسخ ــوذ٢/٢٠٤أص ــد للكل ــر ٩٣/ ٤انى ، التمهي ــسري التحري ، تي

، البحـر املحـيط ٢/٣٢٠، فـواتح الرمحـوت ٤/٤٣١ ، رشح الكوكب املنـري ٤/٧٨

 .٣/١٨٩، اإلهباج ٦/٩١



  

)١٠٠١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 .،  وهو قريب من املعنى الثاين)١(قال به الكرخي

اا ٢(إنه ترك القياس إىل ما هو أرفق بالناس ذكره الرسخيس:   ا( ،

 .)٣(.والرشيف اجلرجاين

م :ء ا  ن اا : 

ــارات يف تعريــف االستحــسان واختلفــت عنــد علــامء        كــام تعــددت العب

له، كذلك احلال ذاته احلنفية يف حتديد املعنى املراد به، ووضع حد ضابط 

أيضا قائم بني علامء املالكية فهم أيضا مل يتفقوا حول معنى واحد له؛ إال أن 

 :أبرز هذه املعاين وأكثرها ترددا يف كتبهم ثالثة وهي

، هــذا )٤("األخــذ بمــصلحة جزئيــة يف مقابلــة دليــل كــىل":        ا اول

 : مراده من هذا املعنى بقولهالتعريف عزاه الشاطبي إىل اإلمام مالك، ثم فرس

                                                        

 هو أبو احلسن عبيد اهللا بن احلسني بـن دالل الكرخـى احلنفـي، انتهـت إليـه رياسـة )١(

ر عمـره ًالعلم يف أصحاب أيب حنيفة، كان صـبورا عـىل الفقـر كثـري العبـادة أصـيب آخـ

رشح اجلامع الكبـري والـصغري يف فـروع : ه من مؤلفاته٣٤٠بالفالج تويف يف بغداد سنة 

 ). ٦/٢٣٩، معجم املؤلفني ٣٥٨/ ٢انظر شذرات  الذهب (الفقه احلنفي وغري ذلك 

أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس امللقب بشمس األئمة متكلم :  هو)٢(

انظـر (ه ٤٩٠ول الرسخـيس، املبـسوط يف الفـروع تـويف أص: وفقيه ومناظر من مؤلفاته

   ).١/٢٦٤الفتح املبني 

 .٣٦، التعريفات للجرجاين صـ١٠/١٤٥ انظر املبسوط )٣(

 .٢٤١، إرشاد الفحول صـ٢/١٣٩، االعتصام ٢٠٦، ٤/٢٠٥انظر املوافقات )٤(



 

)١٠٠٢(    ا وا اة اوج  اف 

 .)١("ومقتضاه الرجوع إىل تقديم االستدالل املرسل عىل القياس"

 ما هـو أن يكـون طرحـا لقيـاس يـؤدى إىل غلـو يف احلكـم ":       ا

ومبالغة فيه فيعدل عنه يف بعض املواضع ملعنى يؤثر يف احلكم خيـتص بـه 

 ،)٢("ذلك املوضع

 .موضع آخرقاله ابن رشد أيضا يف 

 ا ــتثناء :       ا ــق االس ــىل طري ــدليل ع ــىض ال ــرك مقت ــار ت ــه إيث إن

والرتخيص ملعارضـة مـا يعـارض بـه يف بعـض مقتـضياته، ثـم جعلـه أقـساما 

 :فمنه

ترك الدليل لإلمجاع، وتركه للمـصلحة، وتركـه يف اليـسري لتفاهتـه لرفـع       

ف، هـذا مـا ذهـب إليـه ابـن املشقة وإيثار التوسـعة عـىل اخللـق وتركـه للعـر

 . )٣(العريب

 :ء ا  ن اا : 

إن منحـى االستحـسان عنـد علـامء احلنابلـة غـري متحـد، بـل اختلفــوا يف       

توجيه معناه أيضا، كام اختلـف مـن قـبلهم علـامء احلنفيـة واملالكيـة، إال أن 

 :هم معنيني مهاأشهر ما ساقوه لبيان حقيقته يف مذهب

                                                        

 .٤/٢٠٦انظر املوافقات )١(

 .٢/١٣٩االعتصام : انظر )٢(

 .٢/١٣٩، االعتصام ٢٠٨، ٤/٢٠٧انظر املوافقات )٣(



  

)١٠٠٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

: ما اختاره مجهور علامئهم وإن اختلفت عباراهتم فيه وهو:       ا اول 

ــأقوى  ــو العمــل ب ــه، أو ه ــوى من ــدليل هــو أق ــاس ل ــب القي العــدول عــن موج

 ،)١(الدليلني

 ما ذهب بعضهم إىل حـرص االستحـسان بالتخـصيص، أي أن :       ا

 . )٢( أقوى منه يف نظر املجتهدحاصله يرجع إىل ختصيص دليل بدليل

     ي وان اا   يتبني ممـا تقـدم أن معنـى :       ا

االستحسان يف اللغة ال يتناىف مع معناه الرشعي غري أن معناه يف اللغـة أعـم، 

لكونه يتسع لكل ما يراد به من صور ومعان أمـا يف الـرشع فمهـام وقـع حولـه 

يف الكشف عن حقيقته بني القائلني به، إال أن معناه أخـص؛ من جدال وتدافع 

 .إذ ينحرص يف دليلني يستحسن املجتهد أحدمها ويرجحه عىل اآلخر

 :حجية االستحسان وخالف العلامء يف ذلك

 :انقسم العلامء يف حجية االستحسان إىل فريقني ومها

و حنيفـة ذهـب إىل أن االستحـسان حجـة رشعيـة وهـم أبـ: ا اول       

 . )٣(وأصحابه

                                                        

، املـسودة ١/٤٠٨، روضـة النـاظر ٤/٩٦التمهيد ألبى اخلطاب الكلـوذاين : انظر)١(

 .٥٧٥، أصول مذهب أمحد صـ٤/٣٦، الفتاوى البن تيمية ٤٥١صـ

 .انظر املراجع السابقة)٢(

، أصـول ٦/١٦، اإلحكام البـن حـزم ٢/٢٩٥انظر املعتمد ألبى احلسني البرصى )٣(

، خمتـرص ٣/٨٨، التمهيـد للكلـوذانى ٣/٢٠٠، اإلحكـام لآلمـدى ٢/١٩٩الرسخسى 



 

)١٠٠٤(    ا وا اة اوج  اف 

 ما ٢(، والظاهريـة )١(ذهب إىل إنكار االستحسان، وهم الـشافعية: ا( ،

 .)٣(واملعتزلة والشيعة

وبناء عىل ما ذكره العلامء علمنا أن اخلالف يف حجية االستحسان مبنى       

عىل اخلالف يف حقيقته، فالذي أنكره عرفه بتعريف ال يقول به أحد، والـذي 

تربه عرفـه بتعريـف ال ينكـره أحـد بـام يف ذلـك الـشافعية، عـىل خـالف يف اع

املوجب للعـدول مـا هـو ومل يتعـرض البحـث لتفـصيل ذلـك خلروجـه عـن 

 .)٤(.غرضه، وإنام انصب عىل وجه انتزاع القاعدة منه بعد بيان حقيقته

                                                                                                                                        

، رشح ٤/٣، كــشف األرسار للبخــاري ٤٥١، املــسودة صـــ٢/٢٨٨ابــن احلاجــب 

 . ٤/٧٨، تيسري التحرير ٤/٤٢٨الكوكب املنري 

، رشح الكوكـب ٤٥١،٤٥٢، املـسودة صــ٣/٨٨،٨٧انظر التمهيد أليب اخلطاب )١(

 .٥٧٥ ،٥٦٨ وأصول مذهب أمحد صـ٤/٤٢٧

، خمترص ابـن احلاجـب ٣/٩٠، التمهيد للكلوذانى ٦/١٦انظر اإلحكام البن حزم )٢(

 .٤/٤٢٩، رشح الكوكب ٤/٢٩٩، هناية السول٢/٢٨٨

 .٢/٧٤٨وهبة الزحييل / أصول الفقه اإلسالمي د:  انظر)٣(

   . باهلامش٤٢مراعاة اخلالف لعبد الرمحن بن معمر السنويس صـ:  انظر)٤(



  

)١٠٠٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ما ا:  
  ن  اة اف ن

الستحسان يـأتى بيـان الـصلة الوثيقـة بـني االستحـسان بعد احلديث عن ا      

 .وبني مراعاة اخلالف وجتلية نقاط التشابه واالختالف بينهام

فمراعاة اخلـالف مـا هـي إال وجـه مـن وجـوه االستحـسان، وصـورة مـن       

 .صوره، وإن اختلفت عنه بعض اليشء

  طا ا م إن ": قـوهلم عـن بعـض الفقهـاء و_رمحه اهللا_       و

 .)١("مراعاة اخلالف هي من مجلة أنواع االستحسان

، وهو ما ذكـره )٢(وهذا ما قرره أبو العباس القباب يف مراسلته مع الشاطبي      

 .احلجوي يف الفكر السامي

 أهنا عبارة _فيام يبدو_ووجه كون مراعاة اخلالف من صور االستحسان       

 خـاص، بعـد وقـوع احلادثـة، عـىل عن عدول عن مقتـىض القيـاس إىل حكـم

 .سبيل االستثناء والرتخص

، )٣(:يف املثال الـذي سـبق ذكـره_مثال_ يقول _رمحه اهللا_فاإلمام مالك       

 أن يفسخ بطالق إذا _يف رواية_ببطالن الزواج بال وىل، ومقتىض هذا احلكم 

                                                        

 . ٢/٤٥٥، ١/١٥٠، املوافقات ٢/١٤٥ام  انظر االعتص)١(

، مراعــاة اخلــالف ملعمــر الــسنويس ٣٩٣انظــر املعيــار املعــرب للونرشيــيس صـــ)٢(

 . ٤٣صـ

 . ٨ انظر البحث صـ)٣(



 

)١٠٠٦(    ا وا اة اوج  اف 

وقع، ويلزم عنه أن ال يرتتـب عليـه يشء مـن ثمـرات العقـد الـصحيح كثبـوت 

 . املرياث والنسب، ووجوب العدة، واحلرمة باملصاهرة

 عدل عن مقتىض هذا القياس، إىل القول برتتب _رمحه اهللا_ًبيد أن مالكا       

ثمرات العقد الـصحيح عليـه بعـد وقـوع الـزواج، مراعـاة ملـن يقـول بـصحته 

وعدوله عـن سـنن القيـاس إىل غـريه، استحـسان بنـي عـىل اعتبـار املـصلحة 

 درء املفسدة الناشئة عن القول بمقتىض احلكم األصيل ومع كـون متمثلة يف

مراعاة اخلالف من مجلة صور االستحسان، فهي ختتلف عنه من وجـه آخـر 

 .يميزها عنه

   ا ا  ٢(القول عن أيب حممـد صـالح اهلـسكوري: )١(      م( ،

 هبام معا من أن االستحسان هو األخذ بأقوى الدليلني، ومراعاة اخلالف أخذ

 فـإن االستحـسان _كـام يبـدو واهللا أعلـم_،وهذا قول صـائب )٣(بعض الوجوه

أخـذ بـأقوى الــدليلني كـام تبــني، ومراعـاة اخلــالف هـي توســط بـني موجــب 

 .الدليلني، وإعطاء كل واحد منهام حكمه كام مر يف تعريف القباب هلا

                                                        

حممد بـن احلـسن احلجـوى الثعـالبى الفـايس املـالكي، أسـندت إليـه سـفارة :  هو)١(

ن مصنفاته الفكر الـسامي وزارة العدل م: املغرب يف اجلزائر، وتوىل عدة وظائف منها

، ٦/٩٦انظـر األعـالم (ه ١٣٧٦ه وتويف سـنة ١٢٩١يف تاريخ الفقه اإلسالمي ولد سنة  

 ).٣/٢١٦معجم املؤلفني 

 هو من أهل فاس، نشأ يف بيت صالح، كان يرضب به املثل يف العدالة وكان شـيخ )٢(

 ). ٤/٢٧١انظر الفكر السامي (ه ٦٣٣املغرب علام وعمال تويف سنة 

 .٢/٤٣٣ انظر الفكر السامي )٣(



  

)١٠٠٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 .صداق حمرم يقول بفساد نكاح ب_رمحه اهللا_أن مالكا : وم ل

، ومن رشوط الـصداق )١(أن الصداق رشط يف صحة النكاح:       وو ده 

وهـو _أن يكون جائز التملك، فإن فقد الصداق رشطه فسد، فعاد عىل أصـله 

ــل _النكــاح ــع عقــد نكــاح هبــذه الــصورة فــسخ قب ــإذا وق ــه ف ــالبطالن، وعلي  ب

صـداق املثـل، الدخول، فإن تم الـدخول صـح عنـد إذ يف روايـة ، وكـان فيـه 

 .مراعاة لقول غريه من الفقهاء

أخذ مالك بموجب احلكم األصيل، وهو بطـالن النكـاح :        ا ال  

ــل  ــه وهــو دلي ــا عــدل عن ــال بالفــسخ، كــام أخــذ بموجــب م قبــل الــدخول فق

املخالفني املثبتني لصحة العقد، مع وجوب إعطاء مهر املثل بعد الدخول، 

 .)٢(اق املثلفقال بثبوته مع وجوب صد

                                                        

 .٢/٧٥٠املعونة :  انظر)١(

ــر)٢( ــة :  انظ ـــ٢٥٢، ٢/٢٥٠املعون ــزى ص ــن ج ــة الب ــوانني الفقهي ــاة ١٣٣، الق  ومراع

 .٧٥، ٧٤اخلالف وأثره يف الفقه اإلسالمي ملختار قوادرى صـ



 

)١٠٠٨(    ا وا اة اوج  اف 

 ااا:  
  ت   اة اوج  اف

َّإن من اهلموم املمضة التـي تـؤرق املخلـصني مـن أبنـاء الـدعوة ظـاهرة        ِ ُ

الفرقة التـي تكـاد أن تتأصـل يف مـسريهتا احلاليـة، ممـا تـسبب عنـه كثـري مـن 

ــه عوامــل ضــعف أربكــت حيويتهــا، وبع ثــرت جهودهــا، اآلالم، وتولــدت من

َّورست أعــداءها ووصــل بنــا احلــد يف بعــض احلــاالت واملواقــع إىل فقــد 

أساليب التعايش السلمى عىل األقل، فـإن قلـة الـورع وغيـاب الرؤيـة العلميـة 

املتكاملة، وإيثار مصالح الكيان عـىل املـصالح العليـا، هـى أسـباب حقيقيـة 

ب إىل اآلفاق الرحبة التي لواقعنا املزرى، وإذا أردنا اخلروج منه لنحقق الوث

هي أمـل اجلميـع، فعلينـا أن نعـالج تلـك األسـباب نفـسها، وينبغـي أن يكـون 

واضحا يف أدبيات الصحوة اإلسالمية، أن احلوار البناء املبني عىل اخلروج 

من اخلالف هو مفتاح اخلالص من حالـة التـدهور والتخلـف الـذي كرسـناه 

هذه القناعة عسريا فيام يبـدوا، فإنـه ال بأنفسنا، ولئن كان الوصول إىل حتقيق 

بد أن تسبقه مرحلة التأصـيل هلـذه الكليـات املعرفيـة واألخالقيـة يف الوقـت 

نفسه بتكريس دءوب جيعلها فيام بعد من املسلامت التـي تأخـذ مكاهنـا يف 

ــوق والنــرص  ــرص التف ــسح أمامنــا ف ــا تنف ــام للــصحوة، وحينه ــدان الع الوج

، ولكـى يتـضح لنـا هـذا املعنـى الـذي جـاءت بـه )١(والتمكـني بـإذن اهللا تعـاىل

الرشيعة اإلسالمية الغراء لتضيق عىل املسلمني هـوة اخلـالف نـسوق بعـض 

 .النامذج التي وردت عن الفقهاء يف تطبيق مبدأ مراعاة اخلروج من اخلالف

                                                        

 . وما بعدها١٠٠ انظر مراعاة اخلالف لعبد الرمحن بن معمر السنويس صـ)١(



  

)١٠٠٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

: 

ملـا كــان علــم أصــول الفقــه هــو القواعــد التــي يتوصــل هبــا إىل اســتنباط       

 الرشعية من أدلتها التفصيلية، فإن البعض ينظـر إليـه عـىل أنـه قواعـد األحكام

جامدة، وهي نظرة خاطئة؛ ألن قواعد األصول مل توضع لذاهتا وإنـام لتكـون 

فالعالقـة .... رساجا وسياجا للمجتهد يف اسـتخراج األحكـام الـرشعية ولـذا

بــني األصــول والفقــه راســخة رســوخ اجلبــال الــروايس ومــا أمجــل كلــامت 

 كـل مـسألة مرسـومة ":  التي تصور مدي هـذه العالقـة_رمحه اهللا_الشاطبي 

يف أصول الفقه ال ينبني عليها فروع فقهية، أو آداب رشعية، أوال تكـون عونـا 

 .)١("يف ذلك فوضعها يف أصول الفقه عارية

دات: أوا  فة اا:  

 :اف  طرة ا: ال اول

الفقهاء مجيعا عىل أن من غسل منيه من ثوبه، فإنـه قـد فعـل حـسنا، اتفق       

فليس أحد يقول ال تغـسله، وإنـام وقـع النـزاع يف طهـارة املنـي مـن عـدمها، 

ــون ــاف يقول ــي: فاألحن ــة املن ــارة )٢(بنجاس ــون بطه ــاء يقول ــور الفقه ، ومجه

ن ، ونحن إذا غسلنا الثـوب منـه نكـون قـد وافقنـا اجلامهـري؛ ألهنـم لـ)٣(املني

                                                        

 . ١/٤٢وافقات للشاطبي  انظر امل)١(

، البحــر الرائــق رشح كنــز الــدقائق البــن نجــيم ١/٣١٤حاشــية ابــن عابــدين :  انظــر)٢(

١/٢٣٦ . 

، املغنـي البـن ٢/٢٥١، احلـاوي الكبـري للـاموردي ١/٥٤ انظر حاشية الدسـوقي )٣(

 .١/٧٧١قدامة 



 

)١٠١٠(    ا وا اة اوج  اف 

قـد فعلنـا األفـضل واألحنـاف كـذلك، بـل : يلومونا عـىل الغـسل بـل يقولـون

قد أتينا بالواجب علينا، فنكون قد خرجنا من اخلالف، واخلـروج : سيقولون

 .من اخلالف مستحب

مل اا :ا  قوا ا:  

املضمــضة واالستنــشاق عنــد الغــسل حــصل اخلــالف فــيهام فــيام بــني       

 :العلامء

ــاف يــرون وجــوب املضمــضة واالستنــشاق عنــد االغتــسال       ،  )١(فاألحن

، فـإذا أراد )٢(ومجهور الفقهاء ال يـرون ذلـك عـىل خـالف بيـنهم مـع احلنابلـة

املسلم أن يغتسل فيستحب له أن يتمضمض ويستنشق ليخرج من اخلـالف، 

وإن كـان ألنه إن مل يفعل ذلك فهو عنـد األحنـاف مل يغتـسل غـسال جيـزئ، 

عنـد اجلمهـور قـد اغتـسل غـسال جيـزئ فاألفـضل أن خيـرج مـن اخلـالف، 

فــاخلروج مــن اخلــالف مــستحب، وحينهــا ســيكون باتفــاق املختلفــني قــد 

 .اغتسل غسال يؤجر عليه وجيزئ يف أداء العبادة

                                                        

، ١/١٤، االختيار لتعليـل املختـار للموصـيل ١/١٠٩املبسوط للرسخيس :  انظر)١(

 . ١/٢٩حتفة الفقهاء للسمرقندي 

، احلــاوي الكبــري ١/٤١، األم للــشافعي ١/١٣٥االســتذكار البــن عبــد الــرب :  انظـر)٢(

 .١/١٣٢، املغني البن قدامة ١/١٠٣للاموردي 



  

)١٠١١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 ل امن املـسائل التـي بنيـت عـىل مراعـاة اخلـالف يف مـذهب :       ا

 .)١(اء اليسري امل_رمحه اهللا_مالك 

إذا دخلـت فيــه النجاســة اليــسرية، ومل تغـري أحــد أوصــافه، أنــه ال يتوضــأ        

،بل يتيمم ويرتكه، فإن توضأ به وصىل أعاد مادام يف الوقت، ومل يعد بعد )٢(به

يعيد يف الوقت، ومل يعد بعده، مراعاة لقول من يقـول إنـه : الوقت، وإنام قال

، وكان قياس هذا القول، أن يعيـد )٣( به ابتداءطاهر مطهر، ويري جواز الوضوء

 ،)٤(أبدا، إذا مل يتوضأ إال بامء يصح له تركه واالنتقال عنه إىل التيمم

 ال اورد عند املالكيـة أن مـن قـام إىل ثالثـة يف النافلـة وعقـدها :       ا

، ومقتــىض كــالم )٥(يــضيف إليهــا رابعــة مراعــاة لقــول مــن جييــز التنفــل بــأربع

، فلـام جتـاوز املكلـف )٦(املنع من صالة النافلـة إذا مل تكـن ثنائيـة: ملالكيةا

                                                        

ما كان قدر آنيـة الوضـوء  أو الغـسل فـام دوهنـا وال :  حد املاء اليسري عند املالكية)١(

 ).١/٧٣قي عىل الرشح الكبري انظر حاشية الدسو(حد ألكثره 

 وهو مذهب املرصيني من أصحاب مالك، غري أهنم مل حيدوا يف ذلك حدا يفرق )٢(

بني قليل املاء وكثريه، ومل يوجبوا اإلعادة إال يف الوقت فدل ذلك أيـضا عـىل أن ذلـك 

 ).١٦انظر الكايف البن عبد الرب صـ(استحبابا منهم 

 ).١٥ر الكايف البن عبد الرب صـانظ( وهو مذهب املدنيني منهم )٣(

 .  ١/٧٤، الرشح الكبري للدردير مع حاشية الدسوقي ٢/١٤٥ انظر االعتصام )٤(

، املوافقات للـشاطبي ٤٩، متن القدوري صـ٣٦انظر الفقه النافع صـ( وهم احلنفية )٥(

٤/١٠٨،١٠٩.( 

انظر املدونـة (أعلم  يبدوا أن املنع هنا هو منع تنزيه ال حتريم بمعنى الكراهة، واهللا )٦(

 ).١/١٩٠، واملعونة ١/١٨٩الكربى



 

)١٠١٢(    ا وا اة اوج  اف 

 أي ثالث ركعات فيام –هذا احلد بعقد ركعة كاملة، وأصبحت الصالة فردية 

 أضيف إليها رابعة، حتى تكون عىل هيئة شـفعية، وذلـك مراعـاة لقـول –يبدو 

 . احلنفية

ل اا :ح ا١(م(. 

وال جيوز نكـاح بغـري صـداق إذا رشطـا ":    ا ام          ء

، ويف )٣(، فإذا وقع، فاملشهور أنه يفسخ قبل الدخول وليس هلا يشء)٢(إسقاطه

، ويلحق بـه الولـد، ويـسقط )٤(فسخه بطالق قوالن، ويثبت بعده بصداق املثل

واء ســ، ومقتــىض القيــاس أن يفــسخ العقــد مطلقــا، )٥(احلــد لوجــود اخلــالف

 ، مراعاة)٦(أدخل باملرأة أم ال، غري أنه قيل بتصحيحه بعد الدخول

                                                        

ويراد به هنا إمهال الزوجـة حكـم املهـر وتـسليم أمـره :  التفويض يف اللغة التسليم)١(

مـا عقـد دون تـسمية مهـر وال إسـقاطه وال رصفـه ": إىل زوجها، وعرفه ابن عرفة بقولـه

 .)٢٦٦، املصباح املنري صـ١/٢٣٦انظر حدود ابن عرفة  ("حلكم

 .٢/١٦٤وهو موافق ملا يف املدونة )٢(

إن طلقها قبل أن يرتاضيا عىل صداق فلها املتعة، وإن مات قبـل : ما يف املدونة أنه)٣(

 .٢/١٦٤أن يرتاضيا عىل صداق فال متعة هلا وال صداق وهلا املرياث

كذا يف املدونة ويراد به صداق مثلها يف املال واجلـامل واملنـصب واحلـال دون )٤(

 ).٢٥٠، الكايف صـ٢/١٦٤انظر املدونة (إىل قراباهتا نظر 

 .١٠٧، ٣/١٠٦املدونة :  انظر)٥(

إن الـرشط باطـل والنكـاح صـحيح، :  وقد وافق يف ذلك احلنفية واحلنابلـة إذ قـالوا)٦(

وجيب إعطاء املرأة مهر مثلها بمقتىض العقد، غري أن الفارق بيـنهم وبـني املالكيـة هـو 



  

)١٠١٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 .)١(للخالف يف ذلك

م :تا  فة اا:  

 .)٢( اع: ال اول

 رة اهي أن نعطى رجـال مـاال مقابـل بنـاء البيـت، فهـو ال يـزال :       و

ناء الذي مل يتم بعد، وقـد علمنـا أن الـسلم يبنى األساس ونحن نعطيه قيمة الب

أن يكــون ألجـل معلـوم، يعنــى أن يتفـق املتعاقـدان عــىل أن : لـه رشوط منهـا

أن يكون املسلم فيه بوصف : تسلم الشقة مثال بعد سنة، أو بعد سنتني، ومنها

معلوم وكيل معلوم، أو وزن معلوم، وأن يدفع كل املال مقدما، فمـن اشـرتى 

ــي ــشقة الت ــذه ال ــرون أن ه ــاف ي ــالف فاألحن ــذا اخل ــع يف ه ــد، وق ــم بع  مل تق

                                                                                                                                        

هر من أركان عقد النكاح، وأمـا األخـرون فيعتربونـه رشطـا مـن أن املالكية يعتربون امل

 ).٧/٨٩، املقنع البن قدامه ٥/٦٢انظر املبسوط للرسخيس (الرشوط 

 يرى الشافعية جواز العقد بال مهر؛ ألن القـصد يف النكـاح االسـتمتاع دون الـصداق )١(

الف فصح، ومع ذلـك يقولـون باسـتحباب جعـل الـصداق يف النكـاح خروجـا مـن اخلـ

 ).١٦/٣٢٢، املجموع ٢/٧١انظر املهذب للشريازي (

: اصطنع فالن بابا: مصدر استصنع اليشء، أي دعا إىل صنعه ويقال: االستصناع لغة)٢(

هو عقـد عـىل مبيـع يف الذمـة رشط يف العمـل، : إذا سأل رجال أن يصنع له بابا، ورشعا

، ٥/٢صنائع للكاساين ، بدائع ال٢٠٩، املصباح املنري صـ٨/٢٠٩انظر لسان العرب (

 .٢/٣٦٢حتفة الفقهاء للسمرقندي 

 



 

)١٠١٤(    ا وا اة اوج  اف 

االستصناع يكون يف اليشء الغائب الذي يستصنعه اإلنـسان، فـريون أنـه عقـد 

       .)١(مستقل ويصح فيه أن تعطى القيمة مقدما أو أن تؤخر

، فال يصح ذلك إال برشوط الـسلم؛ ألنـه لـيس )٢(وأما عند مجهور الفقهاء      

، )٣(ذاتـه، بـل هـو ملحـق بـبعض العقـود املاليـة كـالبيع والـسلمعقدا مستقال ب

:  قال--فسلم ناقص الرشوط، فبيع الغائب واملعدوم ال جيوز، ألن النبي 

فإذا أجزنا : ، ولكن وردت الرخصة يف السلم، قالوا)٤("ال تبع ما ليس عندك"

 .قدمااالستصناع فال بد أن نعامله معاملة السلم برشوطه فيدفع املال كله م

وعليه فمن أراد أن خيرج من هذا اخلالف، فإنـه يـدفع املـال كلـه مقـدما       

ويأخذ الضامنات الكافية التي يستطيع أن يأخذها، ويكون بذلك قد خرج مـن 

خالف الفقهـاء، واخلـروج مـن اخلـالف مـستحب، فـإن فعـل ذلـك ال يلومـه 

عقـد يكـون بـاطال األحناف وال اجلمهور، لكنه لو أخذ بقول األحناف، فإن ال

 .عىل قول اجلمهور

                                                        

، الفتـاوي ٢/٤٠، االختيـار لتعليـل املختـار ١٢/٢٤٢املبسوط للرسخيس :  انظر)١(

 .٧/٢٩٧، املحيط الربهاين ٤/٥١٧اهلندية 

، اإلنـصاف ٣/١٣١، األم للـشافعي ٢/٣٢املقدمات املمهدات البن رشـد :  انظر)٢(

 .٤/٢١٦ف يف معرفة الراجح من اخلال

 .١٢٣نارص أمحد النشوى صـ/ عقد االستصناع د:  انظر)٣(

كتـاب البيـوع بـاب مـن قـال ال ) ١٠٢٠٢( بـرقم ٥/٢٦٧ أخرجه البيهقـي يف سـننه )٤(

كتـاب البيـوع بـاب ) ١٢٣٣( بـرقم ٣/٥٣٤جيوز بيع العني الغائبة، والرتمذي يف سننه 

 .هذا حديث حسن: كراهية بيع ما ليس عندك وقال



  

)١٠١٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

مل اة: ارة اا : 

، )١(اإلجارة جـائزة عنـد كافـة أهـل العلـم، وال عـربة بمـن خـالف يف ذلـك      

، وأن تكون األجرة معلومـة، وكـل مـا صـح )٢(ويشرتط فيها ما يشرتط يف البيع

 أن تكون املنفعة أن يكون ثمنا يف املبايعات صح أن يكون أجرة، كام جيب

معلومة األجل، أو موصـوفة العمـل، وأن تكـون مباحـة ال حمرمـة كالزنـا وال 

، فإذا وقعت اإلجارة عـىل وجـه فاسـد فـسخت، فـإن كانـت )٣(واجبة كالصالة

املنفعة قد استوفت بقبض ما استأجره سواء انتفع به أو مل ينتفع به رجـع إىل 

                                                        

 عبد الرمحن بن كيسان األصم شيخ املعتزلة الذي اشـتهر بـالكالم واألصـول  وهو)١(

ــنة  ــويف س ــذي ت ــه ال ـــ ٢٠١والفق ــر(ه ــبالء : انظ ــالم الن ــري أع ــدين ). ٩/٤٠٢س كالعاق

أن يكونا جائزي الترصف، واملعقود عليـه وهـو الـثمن واملـثمن، ويـشرتط : ورشطهام

تـسليمه، والـصيغة عنـد مـن ال يقـول فيه أن يكون طاهرا منتفعا به معلوما ومقدورا عـىل 

، ٢/٤٤٣، كنـز الـراغبني ١٦٣، القـوانني الفقهيـة صــ٣/٢٣اهلدايـة : انظـر(باملعاطـاة 

 ).١٤٦الروض املربع صـ

، واملبـدع يف ١/٥١٦، املهذب ١٨١، القوانني الفقهية صـ٣/٢٣٠اهلداية :  انظر)٢(

ــع  ــىل ٥/٦٢رشح املقن ــر. ٨/١٨٢، املح ــ: انظ ــة ص ــوانني الفقهي ــة ١٨٤ـالق ، املعون

٢/١١٠١. 

 جيوز ذلك استحسانا عند احلنفية خالفا لزفر غري أنه ال أجرة عندهم فيام مل ينتفـع )٣(

ــا للثالثــة  ــة (بــه خالف ــراغبني ٢/٢٣١، الــدرر عــىل الغــرر٣/٢٤١انظــر اهلداي ــز ال ، كن

 ).٥/١٠٥، املقنع ٣/١٣١



 

)١٠١٦(    ا وا اة اوج  اف 

ــذا  ــد مالــك، وه ــل، عن ــدوا_أجــرة املث ــيام يب ــذلك _ف ــن يقــول ب  مراعــاة مل

 .- ريض اهللا عنهم-كالشافعي وأيب حنيفة وابن حنبل 

ل اا :أ   ا: 

 -، لورود النهي عن ذلك، وهو قولـه )١(ال جيوز بيع اإلنسان عىل بيع أخيه      

- "٢("ال يبع الرجل عىل بيع أخيه وال خيطب بعضكم عىل خطبة بعض( ،

افسخ ألبيعك بـأنقص، : ول ملن اشرتى سلعة قبل لزوم العقدأن يق: وصورته

 ، )٣(افسخ الشرتى منك بأزيد: أو يقول للبائع

                                                        

 خـرج خمـرج "خاأل" قال اجلمهور وال فرق يف ذلك بني املسلم والـذمي، وذكـر )١(

ــاجي ٩/٢١٢فــتح البــاري : انظــر(الغالــب فــال مفهــوم لــه  ، املنتقــى رشح املوطــأ للب

٥/١٠٠( 

 كتاب النكاح باب حتـريم اخلطبـة عـىل خطبـة ١٤١٢ برقم ٩/٢٠٨ أخرجه مسلم )٢(

 كتـاب النكـاح بـاب ال خيطـب ٥١٤٢ برقم ٩/١٠٥أخيه حتى يأذن أو يرتك والبخاري 

 .من خطبة أخيه

 أثناء خيار املجلس، أو خيار الرشط، أو بعد خيار العيب عـىل املعتمـد،  وهذا يف)٣(

:  ولكنه إذا وقع صح، وعنـد املالكيـة_يفيد التحريم_وذلك عند الشافعية والنهى عنهم 

النهى حممول عىل التقارب قبيل متام العقد، وقد ذهبوا إىل ذلك مجعـا بـني احلـديث 

 الـذي أخرجـه البخـاري يف "ه املـسلمال يـسوم عـىل سـوم أخيـ"السابق وبني حـديث 

، ٩/٢١٢الفتح من كتاب البيوع باب ال بيـع عـىل بيـع أخيـه وال يـسوم عـىل سـوم أخيـه 

أن مناط النهي ما كان بعد متام العقد دون التساوم إال إذا تراضـيا، وعنـد : وعند احلنابلة

 بعـد التعاقـد النهي حممول عىل السوم وعىل سوم الغري من باب الكراهية وأما: احلنفية

  ال يثبت البيع، وبالتايل فال يتصور بعد التواجب بيع _عندهم_فال؛ ألن خيار املجلس 



  

)١٠١٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

وقــرر املالكيــة أن النهــي عــن ذلــك حممــول عــىل التحــريم عــىل القــول       

املعتمد فإن وقع حرم عىل البـائع البيـع حينئـذ، وجيـب فـسخه إال أن يفـوت 

ِّرر منه ذلك أدب، ومن تك)١(فيمىض مراعاة للخالف ُ)٢(. 

 :تا  فة اا :  

 :، املختلف يف حرمته)٣(حكم رشب النبيذ: ال اول

 "اختلف العلامء يف حكم األرشبة املـسكرة، فـذهب اجلمهـور إىل أن      

 وما أسكر كثريه فقليله "، )٤( "كل مسكر مخر، وكل مخر حرام

                                                                                                                                        

ــه  ــري علي ــة (الغ ــر اهلداي ــة ٣/٥٣انظ ــة الندي ــراغبني ٢/١٠٣ ، الروض ــز ال ، ٢/٢٩٢ كن

 ).٢٥٣الروض املربع صـ

ــ)١( ــى ب ــشافعية  ويعن ــالف احلنفيــة وال ــة (ه خ ــويب٣/٥٣انظــر اهلداي ــية القلي  ، حاش

٢/٢٩٢ .( 

 . ٣٨٨ ،٣/٣٨٧كفاية الطالب الرباين مع حاشية العدوي :  انظر)٢(

يف اللغة هو الطرح والرتك والرمي، وسـمى النبيـذ نبيـذا؛ ألنـه ينبـذ أي يـرتك :  النبيذ)٣(

ما يعمـل مـن األرشبـة مـن التمـر والزبيـب والـشعري، : حتى يشتد، وهو يف عرف الرشع

 . و غري مسكرويطلق النبيذ عىل ما كان مسكرا أ

اسم النبيذ يطلـق عـىل احللـو واملختمـر، فـصار : قال العالمة حممد الطاهر بن عاشور

، النهايـة يف ٢/٨١٠، املـصباح املنـري ٣/٣١١لسان العرب : انظر(اللفظ غري منضبط 

 ). ٣٤٢/ ٢، التحرير والتنوير ٥/٧غريب احلديث 

 ابـى موسـى ومعـاذ إىل بعـث:  أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب املغازي،  بـاب)٤(

) ١٧٣٣( بـرقم ٣/١٥٨٦ومـسلم يف صـحيحه ) ٤٣٤٣(اليمن قبل حجة الـوداع بـرقم 

 ).كتاب األرشبة باب بيان أن كل مسكر مخر وأن كل مخر حرام



 

)١٠١٨(    ا وا اة اوج  اف 

، وأحد القولني يف )٢(شافعي وأمحد بن حنبل، وهو مذهب مالك وال)١("حرام

، إىل أن مـا )٤(، وذهب طائفة من العلـامء مـن أهـل الكوفـة)٣(مذهب أيب حنيفة

 كنبيـذ احلنطـة والـشعري أو – النخيـل والعنـب -، )٥(أسكر من غري الـشجرتني

، وأما القليل الذي ال يـسكر )٦(الفاكهة أو العسل، إنام حيرم منه القدر املسكر

 .- رمحه اهللا –هو مذهب أيب حنيفة فال، و

                                                        

األرشبة، والبيهقي يف سننه : ، كتاب)٤٥( برقم ٢٥٦-٤/٢٥٤ أخرجه الدار قطني )١(

مـا أسـكر كثـريه فقليلـه : ( يهـا، بـاباألرشبة واحلـد ف: كتاب) ١٧٣٩٧( برقم ٨/٥١٥

جــاء مــا : ( األرشبــة، بــاب: ، كتــاب١٨٦٦ بــرقم ٤/٢٩٣، والرتمــذي يف ســننه )حــرام

 .، وقال حديث حسن)أسكر كثريه فقليله حرام

، املبـدع رشح ٢/٣٦٦، املهـذب للـشريازي ٣٧٧الكايف البن عبد الرب صــ:  انظر)٢(

 . ١٠١، ٩/١٠٠املقنع 

يـار أيب الليـث الـسمرقندي، وقـال بعـض املـشايخ بكراهـة  وهو قول حممـد واخت)٣(

 ).٦/٩٧حاشية الشلبي عىل تبيني احلقائق : انظر(التحريم 

 ).٣٤/١٨٦فتاوى ابن تيمية : انظر( كالنخعي والشعبي ورشيك وغريهم )٤(

:  انظر"النخلة والعنب: اخلمر من هاتني الشجرتني": - - وهو ما ثبت من قوله )٥(

بيـان أن مجيـع مـا ينبـذ : األرشبـة، بـاب: ، كتاب١٣/١٥٣ح النوويصحيح مسلم برش

 .مما يتخذ من النخل والعنب يسمى مخرا من طريق أيب هريرة

 وهبذا يتبني أن النبيذ إذا أسكر حـرم اتفاقـا، ووجـب فيـه احلـد، حتـى عنـد احلنفيـة )٦(

الـسمرقندي ، الفقـه النـافع أليب القاسـم ٦/٤٣، تبيني احلقـائق ٢/٣٥٤اهلدايه : انظر(

 ).١٨٨صـ



  

)١٠١٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

   ا   ل       :" حرمة هذه األشياء دون حرمـة اخلمـر حتـى

 .)١("ال يكفر مستحلها، وال جيب احلد برشهبا حتى يسكر

 ملـذهب اجلمهـور يف احلرمـة -رمحه اهللا–،  )٢(وانترص اإلمام ابن تيمية      

 من أهل العلـم، بـأهنم مل تـبلغهم ووجوب احلد، ومع ذلك أعذر املخالفني

اآلثار التـي اسـتدل هبـا اجلمهـور، وأهنـم سـمعوا أن مـن الـسلف مـن رشب 

النبيذ، فظنوا الذي رشبوه كان مسكرا، فتأولوا جوازه إذا مل يصل الرشب إىل 

 . )٣(حد اإلسكار

والصحيح أن املتأول املعذور ال يفسق وال يأثم إذا "ثم قال يف موضع آخر 

 .)٤("يذ املختلف فيهرشب النب

وأمـا سـائر األرشبـة املـسكرة، فهـي يف "  -رمحـه اهللا-، )٥(    ول اوي  

 كعـصري العنـب، لكـن ال يكفـر مـستحلها، -عنـدنا–التحريم ووجوب احلـد 

                                                        

 . ٦/٤٣تبيني احلقائق :  انظر)١(

أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن اخلرض بن عبد اهللا بن تيمية : هو) ٢(

ه، حفــظ القــرآن ٦٦١احلـراين احلنــبيل شــيخ اإلسـالم وعلــم األعــالم تقــي الـدين ولــد 

منهـاج الـسنة، : ن مؤلفاتـهالكريم واشتغل بحفظ احلديث والفقـه والعربيـة مـن والـده مـ

، الـدرر الكامنـة البـن حجـر ٦/٨٠انظر شذرات الـذهب (ه ٧٢٨الفتاوى وغريها تويف 

١/١٥٤.( 

 .١٩١، ٣٤/١٩٠جمموع الفتاوى :   انظر)٣(

 .٣٢/١٣٥جمموع الفتاوى :  انظر)٤(

حيي بـن رشف بـن مـري النـووي شـيخ اإلسـالم أبـو زكريـا أسـتاذ املتـأخرين :  هو)٥(

ــناف ا ــع أص ــهمج ــن مؤلفات ــول م ــول واملنق ــن املعق ــوم م ــسلم، : لعل ــحيح م رشح ص



 

)١٠٢٠(    ا وا اة اوج  اف 

 -كـام يبـدو–، وهذه النصوص من هـؤالء األعـالم )١("الختالف العلامء فيها

ــه،  ناطقــة باعتبــار اخلــالف إذ أعملــوا فيهــا الزم  ــل املخــالف دون مدلول دلي

–فقالوا بحرمة رشب النبيذ، ولكن مل يرتبوا عليه إجيـاب احلـد عنـد طائفـة 

 . ومل يرتبوا عليه جواز تكفري مستحله اتفاقا-كام تقدم

وعند املالكية حيد شاربه يف املشهور، ولو كان حنفيـا؛ لـضعف مـدرك       

 .)٢(حله، وقيل ال حيد مراعاة للخالف

لـو أعطيـت ":  قولـه-رمحـه اهللا–ومن أروع ما أثر عن اإلمام أيب حنيفـة       

الــدنيا بحــذافريها، ال أفتــي بحرمتــه؛ ألن فيهــا تفــسيق بعــض الــصحابة، ولــو 

 .)٣("أعطيت الدنيا بحذافريها، ما رشبته؛ ألنه ال رضورة فيه 

  اخلالف يف صورتني-رمحه اهللا–ففي هذا النص راعى اإلمام أبو حنيفة       

 توقيـا –فلم يقل بحرمته استحسانا للخالف فيه، ويف نفس الوقت كره رشبـه 

 . للخالف يف ذلك-واحرتازا

                                                                                                                                        

طبقـات الـشافعية الكـربى : انظـر(ه ٦٧٦املجموع رشح املهـذب وغريهـا تـويف سـنة 

 )٥/٣٥٤، شذرات الذهب ٨/٣٩٥

 .١٠/١٦٨روضة الطالبني وعمدة املفتني :  انظر)١(

قوانني الفقهية ، ال٢/٤٣٨بلغة السالك ألقرب املسالك عىل الرشح الصغري :  انظر)٢(

 .٢٣٧صـ

 .٦/٤٦حاشية الشيخ أمحد الشلبي عىل تبيني احلقائق :  انظر)٣(



  

)١٠٢١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

مل االتداوي باخلمر : ا 

 :اختلف العلامء يف حكم التداوي باخلمر عىل مذهبني

ذهــب احلنفيــة وبعــض املالكيــة وبعــض الــشافعية وابــن :       ا اول

، وذلـك )٣(، إىل جـواز رشب اليـسري مـن اخلمـر للتـداوي )٢(، والثـوري)١(حـزم

 :بالرشوط اآلتية

 .أن يعلم يقينا أن فيه الشفاء) ١

 .عدم وجود دواء من احلالل يقوم مقامه) ٢

 .أن خيرب بذلك طبيب مسلم حاذق موثوق بدينه وأمانته) ٣

 .أال يتجاوز موضع الرضورة) ٤

 .للذة والنشوةأال يقصد املتداوى عند تناوله إياها ا) ٥

                                                        

هو عىل بن أمحد أبو حممد األموي الظاهري كان حافظا عاملا بعلوم احلديث من )١(

 ). ٣/٢٩٩انظر شذرات الذهب (ه ٤٥٦اإلحكام واملحىل تويف سنة : مؤلفاته

 الكـويف، أمـري املـؤمنني يف احلـديث أحـد  هو سفيان بن سعيد بن مرسوق الثوري)٢(

، تاريخ بغداد ٢/١٢٧انظر وفيات األعيان (ه ١٦١األئمة املجتهدين تويف بالبرصة سنة 

٩/١٥١.( 

 أجــاز ابــن العــريب والقرطبــي االنتفــاع بــاخلمر للــرضورة، وقيــد ابــن حبيــب وابــن )٣(

عبد الـسالم بجـواز املاجشون جواز ذلك إذا تغريت اخلمر باإلحراق، كام قال العز بن 

، ٦/٤٦، تبيـني احلقـائق ٤/١٠٢االختيـار : انظـر(االنتفاع هبـا لـرضورة حفـظ الـنفس 

، قواعـد ٢٣١/ ٢، اجلـامع ألحكـام القـرآن للقرطبـي ١/٥٦أحكام القرآن البن العريب 

 ).١٠/٣٧١، املحىل ١/٩٥األحكام 



 

)١٠٢٢(    ا وا اة اوج  اف 

بأهنا حالة رضورة يدفع هبا اإلنسان الرض عـن نفـسه :       واحتجوا عىل ذلك

والرضورات تبيح املحظورات، وقياسا عىل من أكره عىل رشهبا، أو اضطر 

لذلك لدفع غصة، وسائر ما يضطر اإلنسان إليـه، وقياسـا عـىل رشب األبـوال 

 .)١(النجسة

 عىل ما كان -اآلتية الذكر–التداوي باخلمر     ومحلوا األحاديث الناهية عن 

 .)٢(من غري رضورة ملجئة

 ما ٣(ذهب مجهـور العلـامء مـن املالكيـة والـشافعية واحلنابلـة: ا( ،

 :إىل عدم رشب اخلمر للتداوي مطلقا، واستدلوا عىل ذلك بام ييل

 . )٤("إن اهللا مل جيعل شفاءكم فيام حرم عليكم": --قوله ) ١

                                                        

اسـتعامل أبـوال  -- مثل ما ثبت يف نفر عرينة ، أو عكـل الـذين أجـاز هلـم النبـي )١(

أبـوال اإلبـل : الوضوء بـاب:  كتاب١/٩١انظر صحيح البخاري (اإلبل وألباهنا للشفاء 

، ويف احلقيقة هذا قياس مـع الفـارق؛ ألن اخلمـر ليـست بنجـسة وإن كانـت ) والدواب

 ).٣/٥سبل السالم للصنعاين : انظر(حمرمة عند بعض املحققني 

/  وما بعدها، فقـه األرشبـة وحـدها د٥٢٢يل صـالفقه اإلسالمي وأدلته للزحي:  انظر)٢(

 .  وما بعدها١٠١عبد الوهاب عبد السالم طويلة صـ

 .٦/١١٦، كشاف القناع ٩/٥١، املجموع ٢/٤٣٩الرشح الصغري للدردير :  انظر)٣(

، وصـححه مـن ٢/٣٣٥، وابـن حبـان يف صـحيحه ١٠/٥ أخرجه البيهقي يف سننه )٤(

 ).ريض اهللا عنها(طريق أم سلمه 



  

)١٠٢٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

:  عـن اخلمـر، فنهـاه فقـال--، )١(  ملـا سـأله أحـد الـصحابة--ه قول) ٢

 .)٢("إنه ليس بدواء ولكنها داء": إنام أصنعها للدواء، فقال"

وإن عجز رب الدين عن استيفاءه، أو عجز جمنـي ": ء  ف اع   ) ٣

عليــه عــن اســتيفاء أرش جنايتــه فــرسق قــدر ديتــه، أو قــدر حقــه أي يف أرش 

 قطـع؛ ألن بعـض العلـامء أبـاح لـه األخـذ، فيكـون االخـتالف يف جنايته، فـال

 .)٣("إباحة األخذ، شبهة تدرأ احلد، كالوطء يف نكاح خمتلف يف صحته

إن اخلمر حمرمة لعينها، فلم يـبح التـداوي : ومما استدلوا به من املعقول) ٤

هبا، كلحم اخلنزير، وحتريم اخلمـر مقطـوع بـه، وحـصول الـشفاء مـشكوك 

                                                        

 .--طارق بن سويد اجلعفي:  هو)١(

 .التداوي باخلمر: األرشبة باب: ، كتاب١٣/١٥٢ أخرجه مسلم برشح النووي )٢(

، وأجاز الشافعية يف األصح لـصاحب احلـق ٦/١٤٤كشاف القناع للبهويت :  انظر)٣(

 : استيفاء حقه بأي طريق، سواء أكان من جنس حقه، أو مـن غـري جنـسه؛ لقولـه تعـاىل

ُوجــزاء َ َ َ ســيئة ســيئة مثـلهــاَ ُ ْ
ِ ٌٍ َ َِّ َِّ َ  ــة ــزء اآلي ــشورى ج ــورة ال ــه ) ٤٠(  س ــن ": --ولقول م

ــد رجــل فهــو أحــق بــه  الــذي أخرجــه أبــو داود يف معــامل الــسنن "وجــد عــني مالــه عن

ورأى احلنفيـة ذلـك إذا . الرجل جيد عني مالـه عنـد رجـل: البيوع باب:  كتاب٣/١٤١

ملـأخوذ مـن غـري جنـسه كـأن كـان عروضـا، كان املأخوذ من جنس حقه، أمـا إذا كـان ا

فيقطع، وعند أيب يوسف ال يقطع، الختالف العلامء فيه فإن منهم من يـرى جـواز أخـذه 

= بدينــه لوجــود املجانــسة مــن حيــث املاليــة كــابن أيب لــييل، ومــنهم مــن يــرى جــواز

ــد= ــبهة تــدرأ احل ــأورث ش ــا بحقــه ف ــذه رهن ــدير : انظــر(أخ ، تبيــني ٥/٣٧٧فــتح الق

 ).٤/١٧١، مغني املحتاج ٢١٩، ٣/٢١٨احلقائق



 

)١٠٢٤(    ا وا اة اوج  اف 

،وبناء عليه قال اإلمام النووي )١( يغلب املشكوك فيه عىل املقطوع بهفيه، وال

ال حد عىل املتداوى، ......... ، والغزايل)٢( قال القايض حسني-رمحه اهللا–

 .)٣(وإن حكمنا بالتحريم، لشبهة اخلالف

                                   

                                                        

 . وما بعدها١٠٢فقه األرشبة وحدها صـ:  انظر)١(

القايض حسني بن حممد بن أمحد املروذى من كبار األصحاب يف املـذهب :  هو)٢(

، شذرات ٤/٣٥٦انظر طبقات الشافعية للسبكى (ه ٤٦٢فقيه أصويل شافعي تويف سنة 

 ).٣/٣١٠الذهب 

 .١٠/١٧٠روضة الطالبني :  انظر)٣(



  

)١٠٢٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا  
) ل ام(  

، يرس لنا دراسة هذا املوضوع اجلليـل، فوقفنـا عليـه احلمد هللا رب العاملني

ومجعنا أهم فروعه ومـسائله بـني دفتـي هـذا البحـث الـذي يمكـن يف هنايتـه 

 :حرص أهم ثامره ونتائجه عىل النحو التايل

ُإن دراسة االختالفات الفقهية تطلع الباحث عىل أسس املذاهب الفقهيـة ) ١

سائل املختلف فيها، وتبني طرائقهم وأصوهلا، وتعرفه مناهج الفقهاء يف امل

 .يف االستدالل ومأخذهم من األدلة

جاء الفقه اإلسـالمي وليـد اجتهـاد املجتهـدين، وهـذا االجتهـاد مل يغفـل ) ٢

اخـتالف البيئــات والظـروف واملناســبات، فكانـت الفتــوى ختتلـف، ويتغــري 

ن االستنباط حـسب اخـتالفهم يف فهـم الـنص الـرشعي، وإن كـان مـراد اهللا مـ

 .النص واحدا، لكن حتديد هذا املراد موضع خالف بني الفقهاء

َّإن من اهلموم املمـضة التـي تـؤرق املخلـصني مـن أبنـاء الـدعوة ظـاهرة ) ٣ ِ ُ

الفرقة التـي تكـاد أن تتأصـل يف مـسريهتا احلاليـة، ممـا تـسبب عنـه كثـري مـن 

ــا،  ــرت جهوده ــا وبعث ــت حيويته ــعف أربك ــل ض ــه عوام ــدت من اآلالم، وتول

أعــداءها، ومــن هنــا جــاءت الــرشيعة اإلســالمية الغــراء لتــضيق عــىل ورست 

 . املسلمني هوة اخلالف

إن السعي يف تضييق هوة االختالف املعارصة، ليس أمرا بعيد املنال، إذا ) ٤

أخذ يف االعتبار املرتكزات الرئيسية ملعاجلة موضوع اخلالف من االنقيـاد 



 

)١٠٢٦(    ا وا اة اوج  اف 

مية، وإدراك أن اخـتالف اآلراء لألمر الرشعي، وإحياء مفهـوم األخـوة اإلسـال

 .طبيعة برشية، وفطرة إهلية وإعامل للعقل يف طلب احلكم الرشعي

 .إن كثريا من الفقهاء ما يعرب عن مراعاة اخلالف باخلروج من اخلالف) ٥

تتميـز قاعـدة اخلـروج مـن اخلـالف باألخـذ باألشـد، مـن بـاب االحتيـاط ) ٦

 -يف غـري صـورة اخلـروج منـه–ف والورع، بينام تتميز قاعـدة مراعـاة اخلـال

 .باألخذ باليرس، والنظر إىل املآل املفيض إىل املصلحة

يراعى اخلالف إذا كان قوى املدرك، ودعت الـرضورة إىل اعتبـاره، ولـو ) ٧

 .كان دون حد املشهور

املعترب يف اخلالف هو دليـل املخـالف، ولـيس اخلـالف يف ذاتـه سـواء ) ٨

 .حتى خارج املذاهب األربعةكان خارج املذهب الواحد، أو 

 .يراعى اخلالف يف مراعاة اخلالف انتهاء، ويف اخلروج منه ابتداء) ٩

مراعاة اخلالف مـن مجلـة أنـواع االستحـسان، بيـد أن االستحـسان هـو ) ١٠

 .أخذ بأقوى الدليلني، ومراعاة اخلالف هي توسط بني موجب الدليلني

ورة، وخـصوصا يف جمـال ينبغي أال يتوسع يف رعى اخلالف بغـري رض) ١١

 .العبادات

يؤدي العمل بمراعاة اخلالف إىل استقرار العقود واملعامالت وتفـادى ) ١٢

 .حصول املفسدة الراجحة، باألخذ بمفهوم حتمل أخف الرضرين 

ــه ) ١٣ ــواب الفق ــرية يف أب ــسائل كث ــالف م ــاة اخل ــل بمراع ــىل العم ــي ع ينبن

 .املختلفة



  

)١٠٢٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

طة الـرشعية فـيام تقـرر مـن أحكـام، إذا جيب احرتام الـسل: وأخريا أقول) ١٤

كانت يف جمال االجتهاد، رعيا للمصلحة العامة، ودفعا للتسلـسل والفـوىض 

واضطراب األحكام، فـإن حكـم احلـاكم أو اخلليفـة أو مـن ينـوب عنـه يرفـع 

اخلــالف، وال شــك أن االتفــاق ولــو عــىل املفــضول خــري مــن التفــرق عــىل 

 .الفاضل

 ــي  ..... و ــذا بحث ــإن فه ــه، ف ــة مــن ورائ ــق الغاي ــت أن أحق ــذي حاول ال

 - تعـاىل–حتققت، أو قاربت فهذا غاية املنى، ومرجـع ذلـك إىل توفيـق اهللا 

وإن كانت األخرى فمن نفيس ومن الشيطان، ويف كلتا احلالتني ألتمس العفو 

..... والصفح من شيوخي وأساتذيت وزمالئي األفاضل الذين هم أهل لذلك

واهللا املـستعان .....  من توجيهاهتم ونصائحهم الرشيدةآمال أن ال حيرموين

 .وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم

                                



 

)١٠٢٨(    ا وا اة اوج  اف 

اا أ  
 

أو  :رب ا   آن اا. 

م :ا  : 

ــرآن * ــام الق ــر:  أحك ــد اهللا املع ــن عب ــد ب ــر حمم ــريب أليب بك ــابن الع وف ب

، حتقيــق عــيل حممــد البجــاوي طبعــة دار ـهــ٥٤٢املــالكي املتــوىف ســنة  

 . املعرفة بريوت

 . تفسري التحرير والتنوير البن عاشور، طبعة الدار التونسية للنرش*

أليب عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري القرطبـي :  اجلامع ألحكام القرآن*

 .املرصية طبعة دار الكتب ـه٦٧٤املتوىف سنة 

 :ا : 

االســتذكار البــن عبــد الــرب، طبعــة مؤســسة النــداء أبــو ظبــي، األوىل ســنة  *

 .م٢٠٠٢

أليب عيـسى حممـد بـن عيـسى بـن سـورة ) جامع الرتمـذي( سنن الرتمذي *

 .ـه١٣٩٨ الطبعة الثانية ـه٢٧٩الرتمذي املتوىف سنة 

 القزوينـي املتـوىف سـنة للحافظ أبو عبد اهللا حممد بن يزيد: سنن ابن ماجه*

 . طبعة املكتبة العلمية بريوتـه٢٧٥

أليب احلسن عىل بن عمر بن أمحد البغـدادي الـدارقطني : سنن الدارقطنى*

 . طبعة مؤسسة الرسالة بريوتـه٣٨٥املتوىف سنة  



  

)١٠٢٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

أليب بكـر بـن احلـسني اخلراسـانى البيهقـي املتـويف سـنة :  السنن الكربى*

 .لمية بريوت، طبعة دار الكتب العـه٤٥٨

لشهاب الدين أمحـد بـن عـىل بـن حجـر :  صحيح البخاري مع فتح الباري*

 .ـه٨٥٢العسقالين املتوىف سنة 

 .ملحمد بن إسامعيل البخاري، طبعة دار ابن كثري:  صحيح البخاري*

، ـهـ٢٦١أليب مسلم بـن احلجـاج القـشريى املتـويف سـنة :  صحيح مسلم*

 .طبعة عيسى البايب احللبي

، طبعــة مــصطفى البــايب ـهــ١١٨٢سالم للــصنعانى املتــوىف ســنة  ســبل الــ*

 .احللبي

 . رشح النووي عىل صحيح مسلم ه، طبعة دار إحياء الرتاث العريب*

أليب حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي املتويف سـنة :  سنن الدارمي*

 .، طبعة دار الكتب العلمية بريوتـه٢٥٥

عـالء الـدين عـىل بـن بلبـان : ن لإلمـام اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبا*

 .، طبعة مؤسسة الرسالةـه٧٣٩الفاريس املتوىف سنة 

 . املصنف لعبد الرزاق طبعة املكتب اإلسالمي بريوت*

 الروضــة النديــة رشح الــدرر البهيــة، صــديق بــن حــسن الفتــوحى طبعــة دار *

 .اجليل بريوت

 . رشح املوطأ للزرقاين طبعة دار املعرفة بريوت*



 

)١٠٣٠(    ا وا اة اوج  اف 

نتقى رشح املوطأ للباجي، طبعة دار الكتاب العريب وأخـري طبعـة دار  امل*

 . السعادة

را :ل اأ   

ــام* ــول األحك ــام يف أص ــزم :  اإلحك ــن ح ــد ب ــن حمم ــيل ب ــد ع أليب حمم

 .، طبعة العاصمة بالقاهرةـه٤٥٧األندليس الظاهري املتوىف سنة 

يب عـيل بـن حممـد لـسيف الـدين عـيل بـن أ:  اإلحكام يف أصول األحكام*

 .، طبعة دار الكتب العلمية بريوتـه٦٣١اآلمدى املتوىف سنة 

، طبعــة ـهــ٧٥٦ اإلهبــاج يف رشح املنهــاج للــسبكي وولــده املتــوىف ســنة *

 .مكتبة الكليات األزهرية

 إرشــاد الفحــول إىل حتقيــق احلــق مــن علــم األصــول ملحمــد بــن عــيل *

 .ة، وأخرى طبعة دار الكتبي، الطبعة الرابعـه١٢٥٠الشوكانى  املتوىف سنة

 أصول الرسخيس لإلمام أبو بكر حممد بن أمحد الرسخيس املتـوىف سـنة *

 . طبعة دار الكتب العلمية بريوتـه٤٩٠

 أصول مذهب أمحد للدكتور أمحـد عبـد املحـسن الرتكـي طبعـة جامعـة *

 .عني شمس

توىف أيب إسحاق ابراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي امل:  االعتصام لإلمام*

 . طبعة دار عمر بن اخلطاب باإلسكندريةـه٧٩٠سنة 

لبــدر الــدين حممــد الزركــيش الــشافعي :  البحــر املحــيط يف أصــول الفقــه*

  طبعة وزارة األوقاف الكويتيةـه٧٩٤املتوىف سنة 



  

)١٠٣١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 التمهيــد يف أصــول الفقــه أليب اخلطــاب الكلــوذانى، طبعــة مركــز البحــث *

 .العلمي مكة املكرمة

التنقيح لإلمـام صـدر الـرشيعة عبيـد اهللا بـن مـسعود احلنفـي  التوضيح عىل *

 ومعه رشح التلويح للعالمة سعد الدين التفتازاين طبعـة ـه٧٤٧املتوىف سنة 

 .دار الكتب العلمية بريوت

 تيسري التحريـر للعالمـة حممـد أمـني املعـروف بـأمري بادشـاه  عـىل كتـاب *

 لكـامل الـدين بـن اهلـامم التحرير اجلامع بني اصطالحي احلنفيـة والـشافعية

 .طبعة دار الفكر

 روضة الناظر وجنة املناظر لشيخ اإلسالم موفق الدين أيب حممد عبـد اهللا *

ابن أمحد بـن قدامـة مـع نزهـة اخلـاطر العـاطر البـن بـدران طبعـة دار الكتـب 

 .العلمية

 رشح الكوكب املنري ملحمـد الفتـوحى احلنـبيل املعـروف بـابن النجـار *

 . طبعة مكتبة العبيكانـه٩٧٢ املتويف سنة

ــة * ــالكي، املطبعــة األمريي ــن احلاجــب امل ــىل خمتــرص اب  رشح العــضد ع

 .ببوالق

 رشح املنار للعالمة عز الدين عبد اللطيف بن ملك عىل متن املنـار طبعـة *

 .عثامنية

 كشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم البزدوى لعـالء الـدين عبـد العزيـز *

 .، طبعة دار الكتب العلمية بريوتـه٧٣٠توىف بن أمحد البخاري امل



 

)١٠٣٢(    ا وا اة اوج  اف 

ــن * ــد اهللا ب ــات عب ــار أليب الربك ــىل املن  كــشف األرسار رشح املــصنف ع

 .، طبعة دار الكتب العلمية بريوتـه٧١٠أمحد النسفي املتوىف 

ــصاري طبعــة * ــشيخ زكريــا األن ــب األصــول لل ــة الوصــول يف رشح ل  غاي

 .احللبي

امـد حممـد الغـزايل املتـوىف سـنة  املستصفى مـن علـم األصـول أليب ح*

 .، طبعة دار إحياء الرتاث بريوتـه٥٠٥

ألمحد بن حممـد احلـراين الدمـشقي احلنـبيل :  املسودة يف أصول الفقه*

 .ه طبعة املدين بالقاهرة٧٤٥املتوىف سنة

أليب احلسني حممد بن عىل البرصي املعتزيل :  املعتمد يف أصول الفقه*

 .عهد الفرنيس طبعة املـه٤٣٦املتوىف سنة 

أليب إسـحاق إبـراهيم بـن مـويس اللخمـى :  املوافقات يف أصول الرشيعة*

 .الشاطبي طبعة دار الرشاد احلديثة

 هناية السول رشح منهاج الوصول يف علـم األصـول لإلمـام مجـال الـدين *

عبد الرحيم اإلسنوى ومعه مناهج العقول لإلمام حممد بن احلسن البدخـيش 

 .علمية بريوتطبعة دار الكتب ال

  :  ا   

ا ا:  

ــار* ــل املخت ــار لتعلي ــيل :  االختي ــودود املوص ــن م ــود ب ــن حمم ــد اهللا ب لعب

 .احلنفي، طبعة دار الكتب العلمية بريوت



  

)١٠٣٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 البحر الرائق رشح كنز الدقائق لزين الدين ابن نجيم احلنفي املتـوىف سـنة *

 . دار املعرفة بريوتـه٩٧٠

طبعة دار الكتـاب العـريب بـريوت وأخـرى طبعـة : ئع للكاسانى بدائع الصنا*

 .دار الكتب العلمية

لفخـر الـدين عـثامن بـن عـيل الزيلعــي :  تبيـني احلقـائق رشح كنـز الـدقائق*

 .احلنفي طبعة دار الكتاب العريب بريوت، وأخرى طبعة دار املعرفة بريوت

 .وت حتفة الفقهاء للسمرقندى، طبعة دار الكتب العلمية بري*

 . حاشية ابن عابدين، طبعة دار الفكر، وأخرى طبعة دار املعرفة*

 حاشية الشيخ شهاب الدين الشلبي عىل تبيني احلقـائق للزيلعـى طبعـة دار *

 .املعرفة بريوت

 . رشح فتح القدير البن اهلامم، طبعة دار الفكر*

 . الفتاوى اهلندية للشيخ نظام طبعة دار الفكر*

 .طبعة دار املعرفة بريوت املبسوط للرسخيس، *

 .  رسائل ابن عابدين، طبعة سهيل أكاديمي الهور باكستان*  

 . فتاوى النوازل أليب الليث السمرقندي، طبعة حيدر أباد الدكن اهلند*

 الفقــه النــافع أليب القاســم الــسمرقندي، نــرش جممــع البحــوث اإلســالمية *

 .باجلامعة اإلسالمية إسالم آباد



 

)١٠٣٤(    ا وا اة اوج  اف 

ح غــرر األحكــام، ملحمــد بـن عــيل الــشهري بمــال خــرسو  درر احلكـام رش*

 .، نرش دار إحياء الكتب العربيةـه٨٨٥املتوىف سنة 

 . املحيط الربهاين البن مازة، طبعة دار إحياء الرتاث العريب*

 اهلداية رشح بداية املبتـدي لربهـان الـدين عـيل بـن آيب بكـر املرغينـاين *

 .، طبعة دار السالمـه٥٩٣املتوىف سنة 

 :  اا

 . بلغة السالك ألقرب املسالك للشيخ أمحد الصاوي، طبعة دار الفكر  *

، طبعـة دار الغـرب )اجلـد( البيان والتحصيل عىل املستخرجة البـن رشـد *

 .اإلسالمي

 . املقدمات املمهدات البن رشد، طبعة دار الغرب اإلسالمي بريوت*

كات سـيدي أمحـد الـدردير،  حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري أليب الرب*

 .طبعة دار إحياء الكتب العربية، وأخرى طبعة عيسى احللبي

 رشح حدود ابن عرفة املرسوم اهلداية الكافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة *

 طبعة دار ـه٨٩٤الوافية أليب عبد اهللا حممد األنصاري الرصاع املتوىف سنة 

 .الغرب اإلسالمي بريوت

ه أهل املدينة، أليب عمر يوسـف بـن عبـد اهللا بـن حممـد بـن  الكايف يف فق*

 .، طبعة دار الرياض احلديثة السعوديةـه٤٦٣عبد الرب القرطبي املتوىف سنة 

 املدونة الكربى لإلمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحى املتوىف *

 .، طبعة دار الكتب العلمية بريوتـه١٧٩



  

)١٠٣٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ك للقـايض أيب الوليـد سـليامن بـن خلـف  املنتقـى رشح موطـأ اإلمـام مالـ*

 .، طبعة دار الكتاب العريب بريوتـه٤٩٤الباجي األندليس املتوىف سنة 

 كفاية الطالب الرباين رشح رسالة أيب زيد القـريواين لعـىل بـن خلـف مـع *

 . مرص_حاشية العدوى، مطبعة املدين 

كتبــة  املعونــة عــىل مــذهب عــامل املدينــة للقــايض عبــد الوهــاب نــرش امل*

 .التجارية

 منـار أصــول الفتـوى وقواعــد اإلفتـاء بــاألقوى إلبـراهيم اللقــاين طبعــة دار *

 .األحباب بريوت

 املعيار املعرب ألمحد بن حييى الونرشييس، طبعة دار الغرب اإلسـالمي *

 .  بريوت–

ا ا : 

 . األم لإلمام الشافعي، طبعة دار املعرفة بريوت*

 .وردي، طبعة دار الكتب العلمية بريوت احلاوي الكبري للام*

 حاشية اجلمل للشيخ سليامن اجلمل عـىل رشح املـنهج لـشيخ اإلسـالم *

 .زكريا األنصاري، طبعة املكتبة التجارية الكربى

 .  املهذب أليب إسحاق الشريازي، طبعة دار القلم دمشق*

 . روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي، طبعة املكتب اإلسالمي*

 كنز الراغبني برشح املنهاج مـع حاشـيتي القليـويب وعمـرية جلـالل الـدين *

 .املحيل، طبعة دار الكتب العلمية بريوت



 

)١٠٣٦(    ا وا اة اوج  اف 

 . املجموع رشح املهذب للنووي مع تكملة املطيعي، طبعة دار الفكر*

 مغني املحتـاج إىل معرفـة معـاين ألفـاظ املنهـاج للـشيخ الـرشبيني طبعـة *

 .مصطفى الباب احللبي

بدع يف رشح املقنع أليب إسحاق برهان الدين إبراهيم بـن حممـد بـن  امل*

 .، طبعة املكتب اإلسالمي بريوتـه٨٨٤عبد اهللا بن مفلح املتوىف سنة 

 .م٢٠٠٥ جمموع فتاوى ابن تيمية، طبعة دار الوفاء، الثالثة *

 املغنى البن قدامه، حتقيق عبد اهللا بن عبد املحـسن الرتكـي وعبـد الفتـاح *

 .طبعة دار هجر، وأخرى طبعة دار الفكر بريوتاحللو 

ا ا: 

 . اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف للدهلوي، طبعة دار النفائس بريوت* 

 اإلنصاف يف معرفـة الـراجح مـن اخلـالف لعـالء الـدين أبـو احلـسن عـىل *

 . طبعة دار إحياء الرتاث العريب بريوتـه٨٨٥املرداوي املتوىف سنة 

هللا البالغة لإلمام أمحد بن عبـد الـرحيم الـدهلوي، طبعـة دار الكتـب  حجة ا*

 .احلديثة

 الروض املربع رشح زاد املستقنع ملنصور بن يونس بن إدريس البهـويت *

 . طبعة دار الفكر بريوتـه١٠٥١املتوىف سنة 

 كشاف القناع عن متن اإلقناع ملنصور بن يونس بن إدريس البهويت طبعـة *

 .وتعامل الكتب بري



  

)١٠٣٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  ا اي

جلنة إحياء الـرتاث العـريب، طبعـة دار اآلفـاق :  املحىل البن حزم، حتقيق*

 .اجلديدة بريوت

  د :وا روا اا : 

ألشهر الرجال والنساء من العرب خلري الدين الزركيل،  طبعة دار :  األعالم*

 .العلم للماليني بريوت

 .رب، طبعة مكتبة هنضة مرص االستيعاب البن عبد ال*

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاين، طبعـة دار املعرفـة *  

 .بريوت

 تاريخ بغداد ألمحد بن عىل أبو بكـر اخلطيـب البغـداي، طبعـة دار الكتـب *

 .العلمية بريوت

 الفتح املبني يف طبقات األصوليني لعبد اهللا مـصطفى املراغـى، طبعـة دار *

 .فة بريوتاملعر

أليب الفالح بن العـامد املتـوىف سـنة :  شذرات الذهب يف أخبار من ذهب*

 . طبعة القديسـه١٠٨٩

 .لعمر رضا كحالة، دار إحياء الرتاث العريب بريوت:  معجم املؤلفني*

 وفيـات األعيـان وأنبـاء الزمـان لـشمس الـدين بـن خلكـان طبعـة دار صــادر *

 .بريوت



 

)١٠٣٨(    ا وا اة اوج  اف 

ــد ا* ــذهبي املتــوىف ســنة  تــذكرة احلفــاظ، أليب عب ــن أمحــد ال هللا حممــد ب

 .، طبعة دار إحياء الرتاث العريبـه٧٤٨

 سري أعالم النبالء، لشمس الدين حممـد بـن أمحـد الـذهبي املتـوىف سـنة *

 .، طبعة مؤسسة الرسالة بريوتـه٧٤٨

ــوىف * ــسبكي املت ــاب ال ــد الوه ــاج الــدين عب ــشافعية الكــربى، لت  طبقــات ال

 .علمية، طبعة دار الكتب الـه٧٧١

 . الدرر الكامنة البن حجر العسقالين، طبعة أم القرى للطباعة والنرش*

 شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية للشيخ حممد بن حممد خملوف، *

 .طبعة دار الفكر

 الفكر السامي يف تاريخ الفكر اإلسالمي ملحمد بن احلسن احلجوي، دار *

 .الكتب العلمية بريوت

 يف معرفة أعيان املذهب، لربهان الدين إبراهيم بن عـيل  الديباج املذهب*

 . طبعة دار الكتب العلمية بريوتـه٧٩٩املعروف بابن فرحون املتوىف سنة 

 الـضوء الالمــع ألهــل القــرن التاســع لإلمـام شــمس الــدين حممــد بــن عبــد *

 .، طبعة القديس القاهرةـه٩٢٠الرمحن السخاوي املتوىف سنة 



  

)١٠٣٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 :ا ا :  

 . الكليات، أليب البقاء الكفوي، طبعة مؤسسة الرسالة بريوت*

 خمتار الصحاح لإلمام حممد بن أيب بكر عبد القادر الرازي املتوىف سـنة *

 . طبعة دار أسامة بريوتـه٦٦٦

للعالمة أمحد بن حممد بن عيل الفيـومي املتـوىف سـنة :  املصباح املنري*

 .، طبعة اجليب بريوتـه٧٧٠

 .عجم الوجيز طبعة خاصة بوزارة الرتبية والتعليم امل*

 املعجم الوسيط قام بإخراجـه إبـراهيم مـصطفى، وأمحـد حـسن الزيـات، *

 .وأمحد عبد القادر، وحممد عيل النجار، الطبعة الثانية

 لسان العرب، لإلمام مجال الدين أبـو الفـضل حممـد بـن منظـور املتـوىف *

 .، طبعة دار إحياء الرتاثـه٧١١

 .عجم مقاييس اللغة، أليب احلسني أمحد بن فارس، طبعة دار الفكر م*

 . التعاريف للمناوي، طبعة دار الفكر املعارص*

 . التعريفات للجرجاين، دار الفكر بريوت*

ــفهاين، طبعــة دار املعرفــة * ــرآن للراغــب األص ــردات يف غريــب الق  املف

 .بريوت

 األثـري، طبعـة دار إحيـاء  النهاية يف غريب احلديث واألثر ملجد الـدين بـن*

 .الرتاث بريوت



 

)١٠٤٠(    ا وا اة اوج  اف 

 : .  

 . األشباه والنظائر للسيوطي، مكتبة الباز مكة املكرمة*

 قواعــد األحكــام يف مــصالح األنــام لعــز الــدين بــن عبــد الــسالم، طبعــة دار *

 .اجليل

 إحكــام األحكــام رشح عمــدة األحكــام البــن دقيــق العيــد، طبعــة مؤســسة *

 .الرسالة

 .نارص أمحد النشوي، طبعة دار الفكر اجلامعي/  عقد االستصناع د*

لعبد الـرمحن بـن معمـر الـسنويس، طبعـة /  مراعاة اخلالف بحث أصويل*

 م٢٠٠٠مكتبة الرشد الرياض سنة 

 دراسة نظرية تطبيقية، ملختـار –  مراعاة اخلالف وأثره يف الفقه اإلسالمي *

 .الم آباد باكستان إس–قوادري، طبعة اجلامعة اإلسالمية 

 املنثور يف القواعد، لإلمام بدر الدين حممد بن هبادر الزركيش الـشافعي، *

 .ه، طبعة وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية بالكويت٧٩٤املتوىف سنة

، ـه٧٤١ملحمد بن أمحد بن جزى الكلبي املتوىف سنة :  القوانني الفقهية*

 . طبعة دار الكتب العلمية بريوت

 .عمر سليامن األشقر، طبعة دار الفكر/  يف الفقه املقارن د مسائل*

 الفتاوى الكربى، تقـي الـدين أبـو العبـاس أمحـد بـن عبـد احللـيم بـن عبـد *

 . السالم بن تيمية احلراين احلنبيل، نرش دار الكتب العلمية بريوت

 .طه جابر العلواين، سلسلة كتاب األمة/  أدب االختالف يف اإلسالم د*



  

)١٠٤١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 .ألرشبة وحدها، لعبد الوهاب عبد السالم طويلة، دار السالم القاهرة فقه ا*

 .وهبه الزحييل، دار الفكر بريوت/  الفقه اإلسالمي وأدلته د*

 . املوسوعة الفقهية، نرش وزارة األوقاف الكويت*

 .وهبه الزحييل، طبعة دار الفكر/  أصول الفقه د*

 .نهضة العربية بريوتحممد مصطفى شلبي، دار ال/  تعليل األحكام د*

 حتفــة الــرأي الــسديد األمحــد لــضيا التقليــد واملجتهــد للحــسيني، طبعــة *

 .كردستان العلمية

 . األشباه والنظائر لتاج الدين السبكي، دار الكتب العلمية بريوت*



 

)١٠٤٢(    ا وا اة اوج  اف 

س ا  

٩٦٥....................................................................................ا  

  ٩٦٨..................................................... اة اف: ا اول

:....................................................................................٩٦٨  

  ٩٧٠........................................ ااة  ا واح: ا اول

اما  :حوا ا  فف واا ............................٩٧٧  

ا ف: اا  وجة اا  ٩٨١...................................ا  

ااا  :فا  وجف واة اا  ق٩٨٨...........................ا  

ا ام :ا  وجة اا أ ال اى إف......................٩٩٣  

 ان: ا فة اا ..........................................٩٩٩  

  ٩٩٩.............. ان  وا وف اء   :ا اول

ما ن :ا فة اا  ن...................................١٠٠٥  

 ااف: اا  وجة اا   ت.......................١٠٠٨  

ا: أو  فة اادات:.......................................................١٠٠٩  

م :تا  فة اا:......................................................١٠١٣  

 :تا  فة اا:.....................................................١٠١٧  

١٠٢٥.................................................................................ا  

اا ١٠٢٨.............................................................................أ  

س ا............................................................................١٠٤٢  

 


