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Abstract
Many scholars and writers wrote in the topic of the Fiqh dispute; its
concept, types, the causes that lead to it, its legality and manners, but
scrutinizing the attitudes of Fuqahaa and their methodologies in dealing
with the dispute and shedding light on the features of the moderate
methodology (I suppose) are the two aspects that need to be studied. And
there is no doubt that there is an advantage and benefit from dispute and
there is also a fruit of moderation in this respect and the best way is to be
brief beyond repeating and verbosity.
The methodologies of Fuqahaa in dealing with the dispute are the
results of meditation in the human Fiqh reason and its internal interaction,
so the temporal course of the study is not confined to a period or an era,
but it basically attempts to conclude the features and characteristics that
constituted the Fiqh reason and which are gathered in one path. These
Fiqh methodologies are characterized with three types:
1- Rejection methodology and disallowing all the disputes, and this is
what the first section included.
2- Immoderation in determining the dispute, and this is what the
section two comprised.
3- Moderation methodology in dealing with the dispute, and this is
what the section three dealt with.
Explaining these methodologies, though it is a cultural reading, but
we believe that they are factual in our in our world although there is much
which are said about the opinions approximation, dialogue and
coexistence because of the complexity of the cultural elements of the
issues and the first of these elements is human in all his secrets, intentions
and his construction. Finally I would like to say that this study, though it
is shown as analysis and induction, is a call for revision and it is a future
vision although we are related to the past that we can't detached from it.
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المقدمة
الحمد هلل رب الع الميف ،خالؽ السمكات كاألرض كجاعؿ الظممات كالنكر كصمى اهلل عمى

سيدنا محمد خاتـ األنبياء كالرسؿ أجمعيف َّ
بشر كأنذر ،ككعد كأكعد ،أنؽ

َذذ اهلل بو البشر مف

الضاللة كىدل الناس إلى صراط مستقيـ ،صراط اهلل الذم لوُ ما في السمكات كما في األرض أال
إلى اهلل تصير األمكر كبعد:
قد كتب الناس كأكثركا في الخالؼ الفقيي :مفيكمو ،كأنكاعو كاألسباب التي تدعك إليو،
ؼ

كمشركعيتو كآدابو إلى آخره

ىذه المكضكعات المتصمة بو

غير أف تحقيؽ مكاقؼ الفقياء

كمناىجيـ في التعامؿ مع الخالؼ؛ كبياف معالـ المنيج الكسط في ضكء ذلؾ؛ أحسبو مما يحتاج
إلى البياف كالدرس كليست تخفى فائدة مكضكع الخالؼ كما ال تخفى ثمرة التكسط كفائدتو في
خصكص ىذا السياؽ كمف ثـ أجدني في غنى عف التطكيؿ كالتكرار.

كمناىج الفقياء في تعامميـ مع الخالؼ ىي نتائج التأمؿ في مسيرة العقؿ الفقيي كتفاعمو
تقيد بمدة أك مرحمة بقدر ما يحاكؿ استنباط

مع ذاتو ،كعميو فالمسار الزمني لمدراسة ال م

الخصائص كالمميزات التي شكمت أك تشكؿ بيا العقؿ الفقيي كالتي يجمعيا رباط كاحد يمكف أف

نصطمح عميو ؟ تعمؽ األمر بالفعؿ أكرد الفعؿ

بالمنيج الفقيي  .كىذه المناىج تتمخص بأنكاع

ثالثة:
- 1منيج الرفض كالرد لكؿ خالؼ :كىذا ما تضمنو المبحث األكؿ.

- 2منيج اإلفراط في تقرير الخالؼ :كىذا ما تضمنو المبحث الثاني.
- 3منيج الكسط كاالعتداؿ في التعامؿ مع الخالؼ .كىذا ما تضمنو المبحث الثالث.
كبياف ىذه المناىج كاف كاف قراءة تراثية

إؼننا نعتقد كاقعيتيا في عالمنا المعاصر – كاف

كثر الحديث عف التقريب كالحك ار كثقافة التعايش -بسبب تعقد كتشابؾ عناصر المسألة الثقافية

كتشابكيا كالتي يأتي في مقدمتيا اإلنساف ذاتو بخباياه كنكاياه كتككينو  .كمف ثـ فيذه الدراسة دعكة
لممراجعة كاف تبدت في قالب التحميؿ كاالستقراء ،كرؤية تتشرؼ بيا مستقبمنا كاف كنا

نعكد إلى

الماضي الذم ال نستطيع االنفكاؾ عنو .

المبحث األول

منيج الرفض والرد لكل خالف
ىذا المنيج ىك حصيمة ممارسات الفقياء ،كعناصره ترجع إلى

 :الجمكد عمى المنقكؿ،

كالتعصب في الرأم ،كأخي انر غمؽ باب االجتياد  .كليذا كانت دراسة ىذا المبحث ضمف أربع ة

مطالب.

269

قيس رشيد عمي

المطمب األول

الجمود عمى المنقول

كالمقصكد بالجمكد عمى المنقكؿ  " :اؿكقكؼ عند حد المنقكالت عف الغير ،يرددىا الغير دكف

أف يستند في قكؿ إلى دليؿ مف عنده ،بؿ ىك مجرد محاكاة كدكف اجتياد "(.)1

كيمكف حصر األسباب الباعثة عمى "الجمكد الفقيي" في األكجو اآلتية:

 الكقكؼ مع ظاىر المفظ بإطالؽ :
دكف االلتؼاؼ إلى المعاني ك ِ
الحكـ المقصكدة مف النص ،كىذا الكجو ىك الغالب في

استعمالو؛ كلذلؾ ترل نعت الظاىرية بالجمكد لما غالكا في األحتكاـ لمظاىر يتكرر كثي انر في

كتابات الفقياء  .كفيو يقكؿ القرافي رحمو اهلل  .." :كالجمكد عمى المنقكالت أبدنا ضالؿ في الديف
كجيؿ بمقاصد عؿماء المسمميف كالسمؼ الماضييف "( .)2كقد كضع الشاطبي رحمو اهلل قاعدة في

ىذا الباب حيف قاؿ  " :العمؿ بالظكاىر عمى تتبع كتغاؿ بعيد عف مقصكد الشارع  ،كاىماليا إسراؼ

أيضان"(.)3

كيدخؿ تحت ىذا المعنى عدـ مراعاة الظركؼ كاألحكاؿ ككقائع الصكر في تنزيؿ الحكـ

الشرعي ،كاج ار ء الحكـ في ذلؾ كمو عمى إطالقو؛ فإنو جمكد مكقع في المفسدة مفض إلى

تحريؼ المراد مف النص؛ قاؿ ابف القيـ رحمو اهلل في معرض التمثيؿ لما اعتبر فيو العرؼ ..." :

كمنيا لك رأل شاة غيره تمكت فذبحيا حفظنا لماليتيا عميو ،كاف ذلؾ أكلى مف تركيا تذىب
ضياعان ،كاف كاف مف جا مدم الفقياء مف يمنع ذلؾ كيقكؿ  :ىذا تصرؼ في ممؾ الغير .)4( "...

كنص ابف عابديف رحمو اهلل عمى أف  " :المفتي ليس لو الجمكد عمى المنقكؿ في كتب

ظاىر الركاية مف غير مراعاة الزماف كأىمو كاال يضيع حقكقان كثيرة كيككف ضرره أعظـ مف
نفعو"(.)5

المطمب الثاني

آصار الشرح على المتون

انشغؿ الفقياء في العصكر التي تمت القرف الرابع

اليجرم بالتفقو عمى مذىب معيف  ،مف

المذاىب التي تقررت كانتشرت في األقاليـ اإلسالمية ،تأصيالن كتفريعان ،كمع ظيكر المختصرات
رامت حؿ المقفؿ منيا؛ كقد جمد كثير مف
كما أعقبيا بعد ذلؾ مف الشركح كالحكاشي التي

الفقياء عمى أقكاؿ الرجاؿ كحصركا أنفسيـ في التخريج كالتفريع كالترجيح ،كأخذ االىتماـ حي انز
كبي نار مف التفكير كالجيد ،يقكؿ الحجكم رحمو اهلل متحدثنا عف ىذه الحاؿ " فترؾ الناس النظر في
الكتاب كالسنة كاألصكؿ ،كأقبمكا عمى حؿ تمؾ الرمكز التي ال غاية ليا كال نياية،

الفقياء في الشركح ،ثـ في التحشيات كالمباحث المفظية،

فضاعت أياـ

 ..كأحاطت بعقكلنا قيكد فكؽ قيكد،

كآصار فكؽ آصار؛ فالقيكد األكلى التقيد بالمذاىب كما جعمكا ليا مف القكاعد ،كنسبكا لمؤسسييا
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مف األصكؿ ،الثانية

أطكاؽ التآليؼ المختصرة المعقدة التي ال تفيـ إال بكاس

طة الشركح،

كاختصركا في الشركح ،فأصبحت ىي أيضان محتاجة لشركح كىي الحكاشي ،كىذا ىك اإلصر
الذم ال انفكاؾ لو.)6( "..

المطمب الثالث

التعصب المذىبي

اقؼ
التعصب المذىبي قريف الجمكد كرديفو ،كقد تعصب فريؽ مف الفقياء لمذىب إمامو ك ان
معو ال يتجاكزه إلى غيره ،كقد ال يؾ كف الصكاب مع إمامو؛ إذ العصمة عف الخطأ في االجتياد

ليست مضمكنة ألحد سكل النبي

بخالؼ ذلؾ.



أك مجمكع األمة ،كمعمكـ أف اإلماـ الكاحد أك المذىب

كعادة ما يصاحب التعص ب حجر عمى العقكؿ كاألفكار فتجمد  ،يقكؿ الشيخ محمد رشيد

رضا " :المتعصبكف لممذاىب أبكا أف يككف الخال

ؼ رحمة ،كتشدد كؿ منيـ في تحتيـ تقميد

مذىبو ،كحرـ عمى المنتميف إليو أف يقمدكا غيره ،كلك لحاجة فييا مصمحتيـ ،ككاف مف طعف

بعضيـ في بعض ما ىك معركؼ في كتب التأريخ كغيرىا ،حتى صار بعض المسمميف إذا كجد

في بمد يتعصب أىمو لمذىب غير مذىبو ،ينظركف إليو نظرتيـ إلى ا لبعير األجرب بينيـ "(.)7

المطمب الرابع

غمق باب االجتياد

غمؽ باب االجتياد دعكل رددىا كثير مف الفقياء ( ،)8كاف اختمفكا في التأريخ الذم كقع فيو

ذلؾ ،كالذم عميو أكثر ىؤالء أف ذلؾ تـ بعد القرف الرابع ،بحجة أنو ال يكجد مف يصمح ليذا

المنصب ،يقكؿ ابف خمدكف عف ىذه ا لحاؿ " :ككقؼ التقميد في األمصار عند ىؤالء األربعة
كدرس المقمدكف لمف سكاىـ كسد الناس باب الخالؼ كطرقو لما كثر تشعب االصطالحات في

العمكـ ،كلما عاؽ عف الكصكؿ إلى رتبة االجتياد ،كلما خشي مف إسناد ذلؾ إلى غير أىمو كمف

ال يكثؽ برأيو كال بدينو ،فصرحكا بالعجز كاإلع كاز ،كردكا الناس إلى تقميد ىؤالء  ...ال محصكؿ
اليكـ لمفقو إال ىذا ،كمدعي االجتياد ليذا العيد مردكد عمى عقبو ،ميجكر تقميده

 ،)9( "..كليذا

عمؽ الشيخ الزرقا عمى قاعدة ال مساغ لالجتياد في مكرد النص بأنو ال فائدة مف كضعيا "ألف

باب االجتياد مسدكد اآلف في كجو مف يتصدل لدخكلو مطمقان ،سكاء كاف في مكرد نص ال يسكغ
االجتياد فيو أك ال"( .)1

كبدىي أنو مع غمؽ باب التفكير المنضبط ال يبقى سكل التقميد كاإلتباع ،كتغدك المخالفة

في الرأم.

المبحث الثاني
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منيج اإلفراط في تقرير الخالف

كىذا المنيج ال فراه منصكصان في كتب التراث كلكنو حص يمة عناصر نراىا تتمخص في :

إيراد الشاذ مف األقكاؿ ،كقبكؿ كؿ خالؼ كلك كاف صاد نار مف غير أىمو ،كايراد الخالؼ كتقريره

عمى اؿرغـ ارتفاعو ،ثـ اعتبار كؿ مجتيد مصيبنا .

المطمب األول

إيراد الشاذ من األقوال

إذا كاف مقر انر فقيا أف اإلمامة في العمـ ال تجتمع كاألخذ با لشاذ مف العمـ ،كما قاؿ عبد

الرحمف ابف ميدم " :ال يككف إمامنا في العمـ مف أخذ بالشاذ مف العمـ ،كال يككف إمامنا في العمـ

مف ركل عف كؿ أحد ،كال يككف إمامنا في العمـ مف ركل كؿ ما سمع "( ،)11كاذا كاف مقر نار أيضنا
أف األخذ بالشاذ مف اآلراء يخشى معو ذىاب الديف ،كالك قكع في المفاسد كالشركر؛ كما قد بيف

ذلؾ القاضي إسماعيؿ بف إسحاؽ لمخميفة العباسي فيما ركاه البييقي عنو أنو قاؿ  " :دخمت عمى

إلي كتابنا ألنظر فيو ،كقد جمع الرخص مف زلؿ العمماء كما احتج بو كؿ منيـ،
المعتضد فرفع َّ
فقمت :مصنؼ ىذا زنديؽ ،ثـ قاؿ  :لـ تصح ىذه األحاديث عمى ما ركيت كلكف مف أباح المسكر
لـ يبح المتعة ،كمف أباح المتعة لـ يبح الغناء كالمسكر ،كما مف عالـ إال كلو زلة كمف جمع زلؿ
العمماء ثـ أخذ بيا ذىب دينو  .فأمر المعتضد بإحراؽ ذلؾ الكتاب "(.)12

إذا كاف ذلؾ قد تقرر فإنو ال مناص مف طرح اآلراء الشاذة ،كالرغبة عف إم رادىا كتدريسيا

كشغؿ العقكؿ بيا؛ ألنو ينبغي أال يؤخذ بيا كال يصح اعتمادىا ألف حقيقتيا زلؿ كمخالفة لمشرع،

كقد قرر اإلماـ الشاطبي ىذا المعنى ثـ بنى عميو أنو

"ال يصح اعتمادىا خالفان في المسائؿ

الشرعية ،ألنيا لـ تصدر في الحقيقة عف اجتياد ،كال ىي مف مسائؿ االجتو اد ،كاف حصؿ مف

ال ،فصارت في نسبتيا إلى الشرع كأقكاؿ غير
صاحبيا اجتياد فيك لـ يصادؼ فييا مح ن

المجتيد.)13( "..

كقد تحدث الدكتكر محمد أبك الفتح البيانكني عف ىذا المنيج كما استحدثو أتباع ق في ىذا

العصر فرآه يتمثؿ في " :تجميع الزالت العممية ،كاألقكاؿ الضعيفة الكارد ة في المذاىب المختمفة ..
فيذىب بعضيـ إلى الكتب الفقيية المتأخرة كيستخرج منيا ما يراه الم انز في ىذا اإلماـ ،أك

مضعفنا مف عممو كفيمو  ،فيعرضو في المجالس ،كيسمط عميو األضكاء في تآليفو ،عسى أف
يزعزع بذلؾ ثقة الناس بمذاىبيـ ،أك يصرفيـ عنيا إلى رأيو كقكلو

"..

()14

ثـ عمؽ عمى ىذا

االتجاه الفاسد بقكلو  " :كال شؾ أف ىذه األعماؿ بغيضة مذمكمة ال يقرىا شرع كال عقؿ؛ فاألئمة

يدع أحد منيـ
العمماء بشر يخطئكف كيصيبكف ،كقد يضعؼ استدالليـ في بعض المكاطف ،كلـ ّ
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العصمة لنفسو ،كحسبيـ أنيـ مأج كركف عمى اجتياداتيـ كيؼ كانت  ، ...أك عدك لدكد ،ييدؼ
عمى ىدـ ىذا الكياف العظيـ في النفكس ،كزعزعة الثقة في الفقو كالفقياء .)15("..

المطمب الثاني

قبول كل خالف ولو كان صادراً من غير أىمو

قد يخالؼ في الرأم مف لـ يحصؿ أىمية االجتياد أك ما يصطمح عميو بأىمية االعتداد

بالخالؼ ،كحينئذ يغدك قبكؿ رأيو نكعنا مف اإل فراط كالغمك؛ إذ إف كؿ خالؼ لـ تتحقؽ فيو تمؾ

الشركط كالضكابط التي اتفؽ عمييا أساطيف الفقياء لالعتداد بالرأم في الصنعة الفقيية منبغي أال

يقبؿ في ميزاف العمـ؛ بؿ حقو أف يطرح كيرمي ،كاال فإف قبكلو أك إيراده في مقاـ النظر

كاالحتجاج كلك كيؼ يعد فيما نرل مف قبيؿ اإلفراط في التعامؿ مع اختالفات الفقياء .

كمف األمثمة التي تذكر في ىذا الباب  :القكؿ بإعطاء المرأة نصيبيا مف الميراث مثمما

يعطى الرجؿ بحجة أف اإلسالـ يسكم بينيما في األحكاـ ،كالقكؿ بجكاز الفكائد البنكية بحجة

الضركرة المزعكمة ،كالقكؿ بتحريـ كثير مف المعامالت ك

اآلالت المستجدة؛ كؿ ذلؾ مف قبؿ

أناس غير متخصصيف كال عارفيف بأدكات االستنباط كلـ يتحققكا بشركط اإلفتاء كالتخريج ،بؿ

 ...إلخ.

عادة ما تصدر مثؿ ىذه األحكاـ مف رجاؿ اإلعالـ كالصحافة كاالقتصاد كاالجتماع

كمثميـ المناضمكف في األحزاب كالجمعيات كحقكؽ المرأة  ..كقد يؾكف الكاحد منيـ ال يحسف قراءة
النص العربي بالمرة؛ كلكنيا الجرأة عمى الديف كالتقكؿ عمى اهلل بغير عمـ .

كربما عمد بعض المفتيف كالعمماء إلى مناقشة ىذه الترىات مف باب دفع الشبو كبيف

األحكاـ لئال يمبَّس عمى الناس دينيـ ،فيظف بعض الناس مع تطاكؿ الزمف كقدـ العيد أف

المسألة المعركضة لمبحث محؿ خالؼ؛ خصكصنا إذا لـ يقع التنبيو عمى القائؿ

 .كالحقيقة أف

غير الفقياء ميما بمغكا في العمـ فال يعتد بخالفيـ كال بكفاقيـ ألنيـ كالعكاـ بالنسبة لمفقو

كالخالؼ ،كمف ثـ كاف قبكؿ دعاكاىـ كتخرصاتيـ كاعتبارىا مف جممة األقكاؿ في المسألة إفراطان

بيننا ال يحتاج إلى االستدالؿ عميو ،كرحـ اهلل امرءنا عرؼ قدر نفسو فقاؿ لما ال يعمـ  :ال أعمـ.

المطمب الثالث

إيراد الخالف وتقريره رغم ارتفاعو

كمف اإلفراط في منيجية التعامؿ مع خالفات العمماء أف يكرد الخالؼ كتظؿ المصنفات

كالمدكنات المكضكعة تنقمو جيالن بعد

جيؿ دكنما تحقيؽ أك تثبت في استم ارره

! فإذا اختمؼ

العمماء أك اختمفت المسألة عمى قكليف أك أكثر فإف ىذا الخالؼ قد يستمر كتتداكلو العمماء ،كقد

يرجع بعض المخالفيف عف رأيو

كيرجع إلى الرأم اآلخر؛ فتصير المسألة حينئذ محؿ اتفاؽ
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كتنتفي عنيا صفة الخالؼ ،كقد يجمع عمى
مسائؿ الخالؼ إلى مسائؿ اإلجماع .

أحد األقكاؿ فييا العمماء المتأخركف فتنقمب مف

ذلؾ أف الخالؼ بالنسبة ألسبابو الداعية إليو ،إما أف يككف خالفان أصيالن ال يزكؿ ألف

أسبابو التي نجـ عنيا أسباب ذاتية قكية ال تتغير ،أك يككف خالفان عارضان مكقكتان يزكؿ بزكاؿ

الظرؼ أك المصمحة أك السبب الذم كاف كراء نشكئو ،كمف ثـ يصح القكؿ إف المسألة ما عادت
خالفية ،كأف الخالؼ فييا قد ارتفع كزاؿ .
كمعرفة األسباب الذاتية األصيمة مف المكقكتة العارضة ،ىك ما يمكف إدراكو

اختالؼ الفقياء ،كمباحث التعارض كالترجيح ،كمناىج المجتيديف في

بعمـ أسباب

التكفيؽ بيف المتقابؿ مف

مسائؿ الفقو.
كمثؿ ىذا  :أف سيدنا عمر



لـ يكف لديو عمـ بما كرد في دية األصابع ،فكاف يقضي

بتفاكت ديتيا عمى حسب اختالؼ منافعيا ،حتى بمغو سنة في ذلؾ فعدؿ عف رأيو ،فعف سيعد بف
المسيب أ نو قاؿ  :قضى عمر في اإلبياـ بخمس عشرة ،كفي التي تمييا بعشر ،كفي الكسطى
بعشر ،كفي التي تمي الخنصر بتسع ،كفي الخنصر بست ،حتى كجد كتابنا عند آؿ عمرك بف
كفيو :في كؿ إصبع عشر مف اإلبؿ (.)16

حزـ يذكركف فيو أنو مف رسكؿ اهلل 
ككاف عبداهلل بف عمر ك  بأمر النساء إذا اغتسمف مف حيض

أك نفاس أك جنابة أف

ينقضف رؤكسيف حتى يصؿ الماء إلى أصكلو ،كلـ يكف قد بمغو مف السنة في ذلؾ؛

كقد ركل

مسمـ في صحيحو عف عبيد بف عمير قاؿ  " :بمغ عائشة أف عبداهلل بف عمرك يأمر النساء إذا

اغتسمف أف ينقضف رؤكسيف فقالت  :يا عجبان البف عمرك ىذا يأمر النساء إذا اغتسمف أف ينقضف

رؤكسيف ،أفال يأمرىف أف يحمقف رؤ كسيف؟! لقد كنت اغتسؿ أنا كرسكؿ اهلل
كال أزيد عمى أف أفرغ عمى رأسي ثالث إفراغات "(.)17



مف إناء كاحد

ككاف زيد بف ثابت يفتي بأف ال تصدر المرأة قبؿ طكاؼ الكداع لما سمعو مف النيي أف

يصدر أحد مف الحاج حتى يككف آخر عيده بالبيت-

كالصدر :رجكع المسافر مف مقصده-

ككانت الحائض عنده مف الحاج الداخميف في ذلؾ النيي ،كلقد أخبره ابف عباس بكجكد سنة
تستثني الحائض ،فرجع عما كاف يقكؿ (.)18

فميس يميؽ أف يعتمد رأم سيدنا عمر في الدية كال رأم سيدنا عبداهلل بف عمرك في نقض
المرأة شعرىا كال رأم سيدنا زيد في صدر الحائض قبؿ طكاؼ الكداع قبؿ

أف يبمغيـ الدليؿ،

لما بمغيـ الدليؿ كرجعكا عف
كيقاؿ في كؿ ذلؾ إف المسألة خالفية ،ألف الخالؼ قد ارتفع كزاؿ ّ
رأييـ األكؿ.
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المبحث الثالث

معالم المنيج الوسط في التعامل مع الخالف
كمعالـ المنيج المكضكعي الكسطي في التعامؿ مع الخالؼ الفقيي ىي ما يمكف تحديده ا

بمفاصلة المنيجيف السابقيف – تحقيقنا لمقصد بيف الغمك كالجفاء-

كبتحقيؽ مؤىالت االعتداد

بالخالؼ كصفات االعتداؿ في مناقشة الرأم المغاير ،كتحديد مساحة االختالؼ ،كاتخاذ مراعاة

الخالؼ منيجان تطبيقيان ،كالفزع إلى " ال أدرم " حيف الجيؿ بالحكـ ،كنبذ التمفيؽ ،كلزكـ الثقة في
مرجعية الترخيص ،كالعدؿ في معاممة المجتيد إذا اخطأ في اجتياده بأال يقمد في خطئو كال

ينتقص قدره بسببو ،كالتزاـ التكسط في اإلفتاء  .كبياف ذلؾ مختص نار كاآلتي :

أما مفاصمة المنيجيف السابقيف فال حاجة بنا إلى إعادة ما قيؿ ،كانما يتحقؽ ذلؾ باضدية

كنفي ما ظير أنو مف لكازميما ،ككؿ ذلؾ ينبغي أف يككف عمى باؿ في ىذه المعالـ ،كأما ما
اختص بو ىذا المنيج فيك:

المطمب األول
مؤىالت االعتداد بالخالف
كقد آتى عمى بيانو ا في كتاب العقؿ الفقيي معالـ كضكابط كبينا ىناؾ معقكليتيا كاتساقيا

مع منطؽ التفكير الصحيح الذم تكاضع عميو العمـ اء؛ بما يقضي بككف ما يقابميا إفراطنا أك

تفريطنا ،كىذه المؤىالت كما جاءت في المحؿ المذككر ىي :

ال اعتداد بما خالؼ مقطكعان بو ،ال اعتداد بخالؼ أىؿ األىكاء ،ال اعتداد بخالؼ سببو

عارض ،ال اعتداد بخالؼ رجع فيو المخالؼ عف رأيو ،ال اعتداد بخالؼ صدر عف خفاء الدليؿ
كعدـ مصادفتو ،ال اعتداد بخالؼ أمكف فيو الجمع بيف المتعارضيف ،ال اعتداد بالخالؼ إذا كاف
لفظينا ،ال اعتداد بالخالؼ إذا كاف راجعنا إلى تغير الزماف كالعكائد ،ال اعتداد بخالؼ ال يتكارد

القكالف المختمفاف فيو عمى محؿ كاحد ،ال اعتداد بخالؼ غير الفقياء ،أـ خالؼ الك احد لمجماعة

كخالؼ الفاسؽ كالخالفات الصادرة عف طبقة المخرجيف في المذاىب فقد كقع االختالؼ في

مدل االعتداد بيا(.)19

المطمب الثاني
الموضوعية في دراسة المسائل الخالفية
كاذا كانت المسائؿ الخالفية في المصنفات القديمة تعرض جممة كاحدة دكف اعتماد منيج
محدد ،فإف الدارسيف المحدثيف قد تعارفكا منيجنا في الباب يمكف عرضو في الخطكات اآلتية :
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أ -تقرير المسألة كتصكيرىا :
كذلؾ ببياف المسألة المعركضة لمنقاش كالبحث

كتحديدىا ،ككضعيا في إطار مناسب

كدقيؽ ،حتى يتسنى الحكـ عمييا بعد ذلؾ؛ فالحكـ عمى الشيء فرع عف تصكره .

كيستحسف في تصكير المسألة التضييؽ في اإلطار العاـ ليا ما أمكف ذلؾ ،كىك ما يتأتى
بعد قراءة أكلية في جمع مادة المكضكع .
مختصر يعيف عمى تحديد المسألة كتيسير فيميا بأف يذكر
ان
كبضع الباحث عادة مدخالن

كيتبع ذلؾ بذكر المذاىب كاآلراء فييا جممة دكف تفصيؿ ،كأف
المسألة المختمؼ فيياُ ،
ال .
قاؿ فييا بالجكاز ممف رأل فييا الحظر كمف تكسط فييا مف الفقياء مث ن

يذكر مف

ب -أدلة المسألة( :)2
كيعمد الباحث بعد الفراغ مف تصكير المسألة ،إلى ذكر أدلتيا ،كيستحسف أف ُيفرد لكؿ
رأم أك فريؽ ما كقؼ عميو مف أدلة ،كىي خطكة أكلى يظير بيا مكاضع القكة كالضعؼ في
اؿرأم المذىكب إليو.
كالداعي إلى عرض أدلة األطراؼ المتنازعة ،قاعدة كبيرة في التفكير اإلسالمي ىي ما

ال فالصحة ،أك مدعينا فالدليؿ " ،فمكال الدليؿ لقاؿ مف شاء ما يريد
يعبر عنيا بقكليـ  " :إف كنت ناق ن

كالدعى أقكاـ ما ليس ليـ ،كلذلؾ كاف مف القكاعد التي أرساىا عمماء األ مة أف ال ُينظر إلى مف
قاؿ كال إلى مرتبتو بؿ النظر يككف إلى دليؿ المسألة ،فمف رجح دليمو كظير عمؿ بقكلو كرأيو
كانتصر ،ذلؾ أف أىكاء النفكس ال تنتيي كلكف الدليؿ يردعيا كيحدىا كقد جاء الشرع بحسـ مادة

اليكل كطمب تحكيـ العقؿ كالنظر السميـ

(ؽؿ ىاتكا برىانكـ إف كف تـ صادقيف ) [ البقرة]111 :

كقاؿ ( :كال تقؼ ما ليس لؾ بو عمـ ) [اإلسراء ]36 :كأرشد إلى طمب العمـ مف أىمو (فأسالكا أىؿ
الذكر إف كنتـ ال تعممكف) [النحؿ.]43 :
ج -بياف سبب الخالؼ:

أك منشأ الخالؼ ،كمعناه ذكر السبب أك األصؿ الذم تفرع عنو الخالؼ؛ فكؿ مسألة

خالفية ليا سبب اقتضى الخالؼ فييا ،كىك ما يؤكد شر عية ىذا الخالؼ كأنو لـ يكف في يكـ ما
كليد ىكل ،أك عبثان فكريان ،أك فمصفة تجريدية ال ثمرة مف كرائيا .

كاف مف فكائد معرفة األسباب الداعية إلى االختالؼ ،أف يعمـ مف يدعك إلى القضاء عمى

المذىبية أنو يفتح الباب أماـ األدعياء

كالمتطفميف أف يقكلكا في ىذه الشريعة بآرائيـ كأىكائيـ؛

ذلؾ أف الكقكؼ عمى ىذه األسباب يثبت في النفس أف المذاىب الفقيية المعمكؿ بيا إنما انبثقت

عف أصكؿ مفاىيـ صحيحة كثير منيا يعكد إلى طبيعة النص ذاتو (.)21
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د -تحرير محؿ النزاع :

كمعناه :الكقكؼ عمى المكضع كالمكطف

المختمؼ فيو؛ فقد تككف المسألة ذات ذيكؿ

كتشعبات كفركع؛ كيككف كثير مف ذلؾ متفقان عميو ،كانما ينفرد فرع أك أكثر بالخالؼ ،أك جزئي

كيبيف بدقة ،أدل ذلؾ إلى مخالفة الحقيقة مف جية
مف كمي ،فإذا لـ يحرر المحؿ الذم تتكزع فيو ّ
عند التمحيص كالنظر ،كما يؤدم إلى ضياع األ كقات في أمر ال طائؿ تحتو .
كيحتاج تحرير محؿ النزاع إلى النظر في السياؽ كالقرائف إذا كانت المسألة مف باب ما

كرد فيو نص ،كالى تحقيؽ المناط كتحديد الزماف كالمكاف كالصفات

منصكصة.

كمف شأف تحرير المحؿ المتنازع فيو أف يضيؽ مف شقة الخالؼ

يعيف عمى الكصكؿ إلى نتائج صادقة مع اختصار لمزمف .
ىػ -المناقشة كالمكازنة:

كتككف بالنظر في أدلة كؿ فريؽ كمأخذه قكة كضعفان

 ...إف لـ تكف المسألة

()22

أك يرفعو بالكمية ،مما

( ،)23كأىـ ما تعتمد عميو مناقشة

ال كيككف عامنا
األدلة :معرفة كجو االستدالؿ  :أم كيؼ استُدؿ بالدليؿ؛ فقد ُيكرد الدليؿ مث ن
كالمسألة-محؿ البحث -خاصة مستثناة مف ىذا العمكـ ،كمف يستدؿ مثالن عمى أف بيع التمر

عرية كىي رخصة
الرطب بالتمر اليابس الجاؼ حراـ لما فيو مف الربا ،فيقكؿ المخالؼ  :ىذه ّ
مستثناة مف عمكـ ىذا النيي ،كقد ُيكرد الدليؿ كيستفاد الحكـ منو بالمفيكـ ،كيأتي دليؿ آخر في
ا لمسألة ناطؽ بالحكـ فيقدـ عميو ،ألف الناطؽ مقدـ عمى الساكت أك المنطكؽ مقدـ عمى

المفيكـ.

كيستثمر الباحث في المناقشة  :الردكد كاالعتراضات  :التي يكردىا كؿ مخالؼ عمى اآلخر :

تعد بمثابة أدلة منو كمرجحات عند التعارض ،ألنيا احتماالت ناشئة عف دليؿ ،كالدليؿ إذا
إذ ّ
تطرؽ إليو مثؿ ىذه االحتماالت يبطؿ االستدالؿ بو كيسقط.
ك -الترجيح:

كىك ما يخمص إليو الباحث المكضكعي بعد استفراغ طاؽتو في المناقشة كالنظر في األدلة ،

كىك عمؿ منيجي أيضنا مقيد بقكاعد كضكابط تعرؼ "بقكاعد الترجيح " تبحث عادةن في آخر كتب
مرجح ،كاال كاف تشييان كميالن إلى رأم ال مسكغ لو .
أصكؿ الفقو ،فال ترجيح إال ب ّ
كقد تتكافأ األدلة عند الباحث ،فيتكقؼ في الترجيح إلى حيف العثكر عمى ما يرجح بو رأيان
عمى آخر.

كقد تتبدل لو عند المناقشة كجية نظر معينة تقتضييا المصمحة الظرفية مثالن فيخرج برأم

جديد إذا كانت المسألة مبنية عمى مصمحة أك عمة متغيرة .
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كيتكخى الباحث في كؿ عممو الدقة كالحذر كالحرص ،كي يككف فيمو أقرب ما يككف

لقصد الشارع الحكيـ ،كغني عف القكؿ أنو عمؿ يتطمب مؤىالت كقدرات محددة كمعمكمة في
كتاب االجتياد مف عمـ أصكؿ الفقو ،كما يحرص عمى تحقيؽ األقكاؿ كالتأكد مف نسبتيا إلى

أصحابيا فال يأخذ مذىب المالكية مثالن عف كتب األحناؼ أك الشافعية مف مصادر الحنابمة
كىكذا.
تحديد مسألة االختالف:

مف أىـ ما يميز المنيج المعتدؿ في التعامؿ مع خالفات الفقياء تحديد مساحة الخالؼ؛

لخالؼ أصالن،
فميست كؿ مسائؿ الشريعة عرضة لمخالؼ ،بؿ فييا ما ىك قطعي ال يدخمو ا
كفييا كميات الشريعة التي تضافرت عمى معناىا النصكص كاتفقت عمييا األمة قاطبة ،كفييا

الجزئيات المنصكصة التي ال يتعدد الفيـ فييا لكركدىا في أقصى درجات الكضكح كىي التي

يقكؿ فييا الفقياء  :ال اجتياد مع النص أك ال اجتياد في مكرد النص ،كأما ما كاف بخال ؼ ذلؾ
كمو فيك ما يدخمو الخالؼ.

كعمى صعيد العمؿ كالتطبيؽ ال يصح اإلنكار عمى المخالؼ إال في الدائرة الثانية أعنى ما

كانت عرضة لالجتياد كالنظر ،كما أنو ال يقاؿ في الدائرة األكلى أف مذىب فالف كذا ،فإف

السمع يأنؼ ممف يقكؿ مذىب مالؾ أف صالة الصبح ركعتاف أك أنو م جب عمى المسمـ خمس

صمكات في اليكـ كأمثاؿ ذلؾ ...

كمما ينبغي التنبو عميو كالتفقو فيو دعكل إفادة بعض المسائؿ القطع في حيف نجد الخالؼ

حاصالن فييا ،كككف اإلجماع الصريح حجة قطعية بحيث يكفر مخالفو أك يبدع أك يضمؿ كىك

الرأم المشيكر في عمـ األصكؿ كما قاؿ األصفياني ،في حيف ذىب الرازم كاآلمدم إلى أنو ال

يفيد إال الظف(.)24

كمف الضركرم جدان في ىذا الباب التفريؽ بيف ككف الدليؿ ال يفيد إ ال الظف كككف العمؿ

ال أك القياس ) -فإنو ال تنافي في ذلؾ؛ ألف اهلل تعبدنا بذلؾ ،كقد
بو كاجبنا( -كخبر الكاحد مث ن
قالكا :تسعة أعشار العمـ مف باب الظنكف.

ككميات الشريعة أيضنا ال يدخميا الخالؼ ألنيا لـ تعتبر كذلؾ إال بعد أف تضافرت عمى

معناىا النصكص ،كذلؾ مف مثؿ ككف الحرج مرفكعان ،كأف التكميؼ بما ال يطاؽ ممتنع ،كاف

الضرر يزاؿ ،كأف أحكاـ األعماؿ بالنيات كالمقاصد ،كأف الشريعة مبنية عمى جمب المصمحة

كدرء المفسدة ،فكؿ ذلؾ ال يخالؼ فيو فقيو .

كمف المكاضع التي تتحدد بيا مساحة الخالؼ فتضيؽ شقتو بناء عمى ذلؾ ،الجزيئات أك

األحكاـ المنصكصة أك ذات المعنى الخاص ،الكاضحة في داللتيا عمى المعنى المراد بحيث ال

يتمارل فيو اثناف؛ لكركدىا بصيغة النص أك الخاص .
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كمف أمثمة اؿنصكص الخاصة التي ال يجكز فييا الخالؼ :
حرمة الفوائد الربوية:

مف مثؿ  %2ك  %5ك  ... %8كما شابو ذلؾ فإنيا زيادات كلك ظنيا بعض الناس قميمة؛

فالقميؿ كالكثير كمو مناؼ لقكلو تعالى القاطع في التحريـ كالذم ال يفيـ إال فيمنا كاحدنا ال يتعدد
لكضكحو كقطعيتو في معناه( :فإف تبتـ فمكـ رؤكس أمكالكـ ال تظممكف كال تظممكف ).

كمف األمثمة أيضنا في ىذا الباب قكلو تعالى في بياف نصيب ميراث الرجؿ كالمرأة
(يكصيكـ اهلل في أكالدكـ لمذكر مثؿ حظ األنثييف ) [النساء ]11 :فيك نص خاص يتحدد بمكجبو
مقدار ما يأخذه الذكر

:

كمقدار ما تأخذه األنثى  ،كال يستطيع أم شخص لو مسكة مف عقؿ

كمعرفة بداللة الكالـ العربي أف يدعي خالؼ ىذا التحديد ،فيعطي األنثى الكاحدة مثؿ ما يأخذه

الذكر.

المطمب الثالث

اتخاذ مراعاة الخالف منيجاً تطبيقياً
كمما يدخؿ تحت المنيج المكضكعي المعتدؿ في التعامؿ مع خالفات الفقياء ما اصطمح
عميو بقاعدة أك نظرية مراعاة الخالؼ؛ عمى أنو يتعيف تنزيميا منيجان في كاقع الحياة ،كأف نخرج
بيا مف عالـ النظريات إلى عالـ التطبيؽ :

كترجع أىمية "مراعاة الخالؼ " إلى قدرة العقؿ الفقيي مف خاللو عمى حؿ التعارض القائـ

كفؾ التقابؿ الحاصؿ بيف الرأييف أك اآلراء المخ تمفة عند قكة مأخذىا جميعنا؛ أك تكافؤ أدلتيا؛ أك
عرؼ اإلماـ الشاطبي مراعاة الخالؼ بأنو  " :إعطاء كؿ كاحد
اقترابيا مف التكافؤ كالتساكم ،فقد ّ

منيما -أم مف الدليميف المتعارضيف -ما يقتضيو اآلخر ،أك بعض ما يقتضيو "(.)25

بعض متطمبات كمقتضيات رأيو إلى

ال مف الفقيو عف
فأنت ترل في مراعاة الخالؼ نزك ن
رأم المخالؼ الفقيي فرع مف البحث عف الحقيقة بعيدان عف أم شائبة ،كأنى لمف كدرت مشاربو

أف يدرؾ ما الكرع أك يعرؼ لالحتياط سبيالن ! كيبيف لنا اإلماـ القرافي كجينا مف كجكه العالقة بيف
مراعاة الخالؼ كقاعدة الكرع فيقكؿ  " :كمنو – أم الكرع – الخركج عف خالؼ العمماء بحسب
اإلمكاف ،فإف اختمؼ العمماء في فعؿ ىؿ ىك مباح أك حراـ فالكرع الترؾ "(.)26

كيقرر ىذا المعنى أيضنا اإلماـ الزركشي فيقكؿ  .." :ألف المجتيد لما كاف يجكز خالؼ ما
غمب عمى ظنو ،كنظر في متمسؾ خصمو ،فرأل لو مكقعان ،راعاه عمى كجو ال يخؿ بما غمب
عمى ظنو ،كأكثره مف باب االحتياط كالكرع "( .)27كغني عف البياف أنو ال يعقؿ أف يراعى كؿ

خالؼ صدر أك يصدر بشأف مسألة ما ،كانما يراعى "الخالؼ إذا كاف قكيان ،كال يراعى إذا كاف
شاذنا"(.)28
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كما يشترط في ىذه المراعاة أال تؤدم إلى الخركج عف جميع أقكاؿ أه

ؿ العمـ ،أك إلى

صكرة تخالؼ اإلجماع.
"ال أدرم" أصؿ يفزع إليو :
كمف معالـ ىذا المنيج عدـ االستعجاؿ في تقرير النتائج كاألحكاـ ،فما لـ يكف المرء
ؽان مما كصؿ إليو؛ فإنو ال يتبنى رأيان أك مذىبان ،لما يترتب ع لى
مطمئنان إلى ما اىتدل إليو؛ متي ن
ذلؾ مف نتائج عممية أك دينية.

كقد يخيؿ لمقارئ المستعجؿ أف التكقؼ في العقؿ الفقيي عجز كسككف يتعارض كطبيعة
الفكر االجتيادم الذم يشترط مؤىالت كافية لإلجابة عف مشكالت الحياة كقضاياىا ،كالحقيقة أف
العقؿ الفقيي الكاقؼ أك المتكقؼ إلى أف تتبدل الحقيقة أمامو كاضحة ليس دكنيا حجاب؛ ىك

أشد ما يككف إنسجامان مع ذاتو كأقرب ما يككف التزامان بمقتضيات البحث كتمسكان بمتطمبات

المعرفة كمناىجيا في حالتو ىذه – حالة التكقؼ -؛ ذلؾ أف العجمة في ميداف البحث عف الحقيقة
غير محمكدة الغب كال مأمكنة العكاقب ،ككيؼ تستقيـ دعكل ال يسندىا برىاف

! ككيؼ يقكـ

استقراء على بعض جزئياتو !.
كال بد مف التذكير ىنا أف فقياء اإلسالـ كىـ "يتكقفكف" في الجكاب أك تقرير الحقائؽ كاف
يسندىـ في ذلؾ خكؼ اهلل كرقابتو مف أف يتجنكا عمى الحقيقة العممية أك يفتحكا بابان لمتديف الخ طأ

باعتبار الفقو فيمنا لمديف عمى ما ىك عميو ال كما يراد لو أف يكك ف.

()29

ال أحسنيا ،كلك ألقيت عمى

كقد ُسئؿ الشعبي عف مسألة فقاؿ  " :ىي زبَّاء ىمباء ذات كبر
بعض أصحاب رسكؿ اهلل  ألعضمت بو ،كانما نحف في العنكؽ كلسنا في النكؽ ،فقاؿ لو

أصحابو :قد استحيينا لؾ مما رأينا منؾ ،فقاؿ  :لكف المالئكة اؿـ قربيف لـ تستح حيف قالت ( :ال
عمـ لنا إال ما عممتنا )"

( )3

[البقرة.]32 :

كعف ابف عكف قاؿ  " :كنت عند القاسـ بف محمد إذ جاءه رجؿ فسألو عف شيء فقاؿ

القاسـ :ال أحسنو ،فجعؿ الرجؿ يقكؿ  :إني رفعت إليؾ ال أعرؼ غيرؾ فقاؿ القاسـ  :ال تنظر إلى
طكؿ لحيتي ككثرة الناس حكلي كاهلل ما أحسنو ،فقاؿ شيخ مف قريش

جالس إلى جنبو  :يا ابف

إلي مف أف
أخي الزميا فكاهلل ما رأيتؾ أنبؿ منؾ اليكـ ،فقاؿ القاسـ  :كاهلل ألف يقطع لساني أحب ّ
أتكمـ بما ال عمـ لي بو "(.)31

كقاؿ عبدالرحمف بف ميدم  " :كنا عند مالؾ بف أنس فجاءه رجؿ فقاؿ لو  :يا أبا عبداهلل

جئتؾ مف مسيرة ستة أشير حممني أىؿ بؿ دم مسألة أسمؾ عنيا ،قاؿ  :فسؿ ،فسألو الرجؿ عف
مسألة ،فقاؿ :ال أحسنيا ،قاؿ  :فبيت الرجؿ كأنو قد جاء إلى مف يعمـ كؿ شيء ،فقاؿ  :أم شيء
أقكؿ ألىؿ بمدم إذا رجعت إلييـ؟ قاؿ  :تقكؿ ليـ قاؿ مالؾ ال أحسف "(.)32
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نبذ التمفيؽ:

إذا اتبع العامي بعض المجتيديف في حكـ حادثة مف الحكادث كعمؿ بقكلو فييا فميس لو

الرجكع عنو في ذلؾ الحكـ بعد إلى غيره ،كقد اختمفكا في أتباعو مجتيدنا آخر في حكـ آخر
كالصحيح لو ذلؾ ،نظ نار إلى ما كقع عميو إجماع الصحابة مف تسكيغ استفتاء العامي لكؿ عالـ
في مسألة ،كأنو لـ ينقؿ عف أحد مف السمؼ الحجر عمى العامة في ذلؾ ،كلك كاف ذلؾ ممتنعان
لما جاز مف الصحابة إىمالو كالسككت عف اإلنكار عميو ،كألف كؿ مسألة ليا حكـ نفسيا ،فكما

لـ يتعيف األكؿ لالتباع في المسألة األكلى إال بعد سؤالو فكذلؾ في المسألة األخرل .

أما لك اختار المقمد مف كؿ مذىب ما ىك األىكف عميو كاألخؼ لو – كىك ما ُيعرؼ بتتبع
رخص المذاىب – فقد حذر مف ذلؾ العمماء قاطبة لما قد يؤدم إليو ذلؾ مف الكقكع في الباطؿ
كالمحذكر الشرعي.

ال عمؿ بقكؿ أىؿ الككفة في النبيذ ،كأىؿ المدينة
قاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ  " :لك أف رج ن
بالسماع ،كأىؿ مكة في المتعة كاف فاسقان "(.)33

عب السالـ  " :ينظر إلى الفعؿ الذم فعمو فإف كاف مما اشتير تحريمو في الشرع
كقاؿ ابف د

أثـ كاال لـ يأثـ"(.)34

كعف األكزاعي  " :مف أخذ بنكادر العمماء خرج مف اإلسالـ "( ،)35كركم عنو أنو قاؿ  " :يترؾ

مف قكؿ أىؿ مكة المتعة كالصرؼ ،كمف قكؿ أىؿ المدينة السماع كاتياف النساء في أدبارىف،
كمف قكؿ أىؿ الشاـ الحرب كالطاعة ،كمف قكؿ أىؿ الككفة النبيذ "(.)36

كلعؿ العمماء ألجؿ ىذا األمر كضعكا شركطنا لالنتقاؿ مف مذىب إلى آخر كىي كما في
شرح تنقيح الفصكؿ :
)1

أال يجمع بينيما عمى كجو يخالؼ اإلجماع ،كمف تزكج بغير صداؽ كال كلي كال شيكد،

)2

أف يعتقد فيمف يقمده الفضؿ بكصكؿ أخباره إليو ،كال يقمده رمينا في عماية .
أال يتبع رخص المذاىب ( ،)37كمما  :ينقؿ عف الغزالي في ىذا الصدد قكلو  " :إف تخير

)3

فإف ىذه الصكرة لـ يقؿ بيا أحد.

أطيب المذاىب كأسيؿ المطالب بالتقاط األخؼ كاألىكف مف مذىب كؿ ذم مذىب محاؿ

ألمريف:

أحدىما :أف ذلؾ قريب مف التمييز كالتشيي ،فيتسع الخرؽ عمى فاعمو كينسؿ عف معظـ مضائؽ
ردىا ،كاآلخر
الشرع بآحاد التكسعات التي اتفقت أئمة الشرع في آحاد القكاعد عمى ّ

 :أف اتباع
()38

األفضؿ متحتـ ،كتخير المذاىب يجر ال محالة إلى إتباع األفضؿ تارة كالمفضكؿ أخرل "

.

كأما تحكؿ الشخص المقمد ؿ مذىب معيف إلى مذىب آخر بالكمية فال يكجد ما يمنع منو إال أف

تكؿ لمقضاء أك االنتفاع مف الماؿ المكقكؼ عمى المذىب المنتقؿ
يككف تحكلو لغرض دنيكم مف ّ
ال.
إليو مث ن

281

قيس رشيد عمي

غيره أكلى باألخذ لقكة أدلتو ككضكحيا

يتعيف عميو ذلؾ إف ترجح لديو بالدالئؿ أف مذىب
كقد ّ
ال .كفي تاريخ الفقو اإلسالمي تحكؿ كثير مف األعالـ عف مذاىبيـ إلى مذاىب أخرل ،فتحكؿ
مث ن
اإلماـ الطحاكم عف الشافعي إلى الحنفي ،كانتقؿ ابف الشحنة الحنبمي مف المذىب الحنفي إلى

المالكي( .)39كغيرىما كثير.

لزكـ الثقة في مرجعية الترخيص :

الترخيص مف الثقة أك التيسير بضكابطو كاف شئ

ت قمت  :التكسط المحمكد بيف الغمك

الميمؾ كالتساىؿ المفضي إلى االنحالؿ مف ربقة التكاليؼ؛ ىك إحدل الدعائـ األساسية التي
تحمى بيا المنصفكف مف الفقياء كالعمماء في تعامميـ مع المسائؿ كالقضايا الخالفية .
كقد أكد ىذا الكصؼ سيدنا عمر بف عبد العزيز فيما كتب إلى أحد عـ

الو؛ فقاؿ بعد أف

أكصاه بمزكـ طريؽ مف سمؼ  " :ما دكنيـ مف مقصر ،كما فكقيـ مف محسر ،لقد قصر دكنيـ
أقكاـ فجفكا ،كطمح عنيـ أقكاـ فغمكا ،إنيـ بيف ذلؾ لعمى ىدل مستقيـ "( .)4

ككاف الحسف البصرم رحمو اهلل كىك مف سادات التابعيف بإحساف يقكؿ  " :ديف اهلل كضع
()41

فكؽ التقصير كدك ف الغمك "

كالجافي"(.)42

كقاؿ أيضان  " :سنتكـ كاهلل الذم ال إلو إال ىك بينيما بيف الغالي

كقاؿ مخمد بف الحسيف  " :ما ندب اهلل العباد إلى شيء إال اعترض فيو إبميس بأمريف ما

يبالي بأييما ظفر  :إما غمك فيو ،كاما تقصير عنو ".

كحيف أكصي الخميفة العباسي اإلماـ مالكنا رح مو اهلل أف يضع لمناس كتابنا كيكطئق ليـ قاؿ

لو " :اترؾ تشديد ابف عمر كرخص ابف عباس ،كألؼ بعد ذلؾ ما شئت ،فقاؿ مالؾ  :فخرجت مف
()43
عنده فقييان "  .فانظر رحمؾ اهلل إلى قكلو  " :فحرجت مف عنده فقييا " كيؼ جعؿ الفقو خاصان

بالتكسط بيف الشدائد كالرخص.

كمما أثر عنو في النو م عف الغمك ما ركاه ابف العربي بسنده إلى سفياف بف عيينة قاؿ

:

"سمعت مالؾ بف أنس كأتاه رجؿ فقاؿ  :يا أبا عبداهلل مف أيف أحرـ؟ قاؿ  :مف ذم الحميفة مف

حيث أحرـ رسكؿ اهلل  ،فقاؿ إني أريد أف أحرـ مف المسجد ،فقاؿ  :ال تفعؿ ،فقاؿ  :إني أريد
أف أحرـ مف المسجد عند القبر  ،قاؿ  :ال تفعؿ فإني أخشى عميؾ الفتنة قاؿ  :كأم فتنة في ىذا
إنما ىي أمياؿ أزيدىا ،قاؿ كأم فتنة أعظـ مف أف ترل أنؾ سبقت إلى فضيمة قصر عنيا رسكؿ

اهلل



إني سمعت اهلل يقكؿ ( :فميحذر الذيف يخالفكف عف أمره أف تصيبيـ فتنة أك يصيبيـ

عذاب أليـ) (النكر.)44(")63 :

ككاف سفياف الثكرم رحمو اهلل يقكؿ  " :إنما العمـ عندنا الرخصة مف ثقة ،فأما التشديد

اشترط في الرخصة أف تككف صادرة مف ثقة حتى ال يككف الميؿ إلى
فيحسنو كؿ أحد " ( .)45ؼ
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مطمؽ التخفيؼ كيقابمو في الطرؼ اآلخر التشديد ككال طرفي قصد األمكر ذميـ .كيؤكد ابف القيـ
رحمو اهلل ىذه المعاني بقكلو  " :ما أمر اهلل بأمر إال كلمشيطا ف فيو نزغتاف إما إلى تفريط كاضاعة
كاما إلى إفراط كغمك ،كديف اهلل كسط بيف الجافي عنو ك ا لغالي فيو ،كالكادم بيف جبميف ،كاليدل
بيف ضاللتيف ،كالكسط بيف طرفي ذميميف .
فكما أف الجافي عف األمر مضيع لو فالغالي فيو مضيع لو ،ىذا بتقصيره عف الحد ،كىذا
()46

يتجاكز الحد "
()47

بالسنة"

كيقكؿ في مكضع آخر

"فالفقو كؿ الفقو االقتصاد في الديف كاالعتصاـ

كيشرح االقتصاد كأنو يفترؽ عف التقصير كما قد يتكىـ فيقكؿ

إف "االقتصاد ىك

التكسط بيف طرفي اإلفراط كالتفريط ،كلو طرفاف كىما ضداف لو؛ تقصير كمج اكزة ،فالمقتصد قد
أخذ بالكسط كعدؿ عف الطرفيف ،كالديف كمو بيف ىذيف

الطرفيف بؿ اإلسالـ قصد بيف الممؿ

كالسنة قصد بيف البدع كديف اهلل بيف الغالي فيو كالجافي عنو "(.)48
ال يقمد المجتيد في زلتو كال ينتقص قدره بسببيا :

كمف معالـ المنيج الكسط في التعامؿ مع خالفات اؿ عمماء أال يقمد المجتيد في رأيو الذم

أخطأ فيو كال ينتقص قدره بسبب ذلؾ ،كأنت إذا تأممت حاؿ المسمميف اليكـ رأيت لألخطاء طيرانان
حثيثان ،كرأيت مف يغالي فيتصيد العثرات كينقب عنيا؛ ليممز صاحبيا كينبذ ،كيحذر منو بعد

ذلؾ.

م المجتيد في
كالمسمـ مأمكر باتباع األحسف مف القكؿ ،كىذا عدؿ في المعاممة؛ إذ إف تقؿد

زلتو ىك مف قبيؿ الغمك في الرجاؿ مف جية ،كما أنو مف قبيؿ التفريط كالتقصير في جانب
الحقيقة مف جية أخرل .غير أف ىذا االطراح لخطئو ينبغي أال يفضي إلى انتقاصو أك إقصائو

كاال كاف حيفان كظممان؛ ذلؾ أف الخطأ مف طبائع البشر،

كيؼ كقد جاء في الحديث أف اإلثـ

مكضكع عنو بؿ لو عمى اجتياده حظ مف األجر .

ال عامنا – يتعمد
يقكؿ ابف تيمية " :كليعمـ أنو ليس أحد مف األئمة – المقبكليف عند األمة قبك ن

مخالفة رسكؿ اهلل



في شيء مف سنتو؛ دقيؽ كال جميؿ  .فإنيـ متفقكف اتفاقنا يقينينا عمى كجكب

اتباع الرسكؿ  ، كعمى أف كؿ أحد مف الناس يؤخذ مف قكلو كيترؾ؛ إال رسكؿ اهلل

 ،كلكف

إذا كجد لكاحد منيـ قكؿ ،قد جاء حديث صحيح بخالفو ،فال بد لو مف عذر في تركو "(.)49
كقد ذكر الشاطبي رحمو اهلل جممة مف المفاسد في الترجيح بيف المذاىب بالطعف في

أصحابيا كانتقاص قدرىـ ،منو ا:

 إف الطعف في مساؽ الترجيح يبيف العناد مف أىؿ المذىب المطعكف عميو ،كيزيد في دكاعي
التمادم كاإلصرار عمى ما ىـ عميو؛ ألف الذم غض مف جانبو مع اعتقاده خالؼ ذلؾ
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حقيؽ بأف يتعصب لما ىك عميو كيظير محاسنو فال يككف لمترجيح المسكؽ ىذا المساؽ
فائدة زائدة عمى اإلغراء بالتزاـ كاف كاف مرجكنا؛ فإف الترجيح لـ يحصؿ .

 إف ىذا الترجيح ُمغر بانتصاب المخالؼ لمترجيح بالمثؿ أيضنا فبينا نحف نتتبع المحاسف
صرنا نتتبع القبائح؛ فإف النفكس مجبكلة عمى االنتصار ألنفسيا كمذاىبيا كسائر ما يتعمؽ
بيا؛ فمف غض مف جانب صاحبو غض صاحبو مف جانبو ،فؾ أف المرجح لمذىبو عمى ىذا
الكجو غاض مف جانب مذىبان ،فإنو تسبب في ذلؾ ،كما في الحديث  " :إف مف أكبر الكبائر
أف يسب الرجؿ كالديو ،قالكا  :كىؿ يسب الرجؿ كالديو؟ قاؿ  :يسب أبا الرجؿ فيسب أباه،

إلى

كيسب أمو فيسب أمو " .فيذا مف ذلؾ  .كقد منع اهلل أشياء مف الجائزات إلفضائيا

الممنكع؛ كقكلو( :ال تقكلكا راعنا) ( البقرة )1 4 :كقكلو( :كال تسبكا الذيف يدعكف مف دكف اهلل)

(األنعاـ )1 8 :اآلية .كما أشبو ذلؾ.

 إف ىذا العمؿ مكرث لمتدابر كالتقاطع بيف أرباب المذاىب

 .كربما نشأ الصغير منيـ عمى

ذلؾ ،حتى يرسخ في قمكب أىؿ المذاىب بغض مف خاؿ

فيـ فيتفرقكا شيعنا ،كقد نيى اهلل

) ( األنعاـ:

تعالى عف ذلؾ كقاؿ ( :إف الذيف فرقكا دينيـ ككانكا شيعنا لست منيـ في شيء

 – )159كقد مر تقرير ىذا المعنى مف قبؿ – فكؿ ما أدل إلى ىذا ممنكع  .فالترجيح بما
يؤدم إلى افتراؽ الكممة كحدكث العداكة كالبغضاء ممنكع .
 إف الطعف كالتقبيح في مساؽ الرد أك الترجيح ربما أدل إلى التغالي كاالنحراؼ في المذاىب،
ال عما تقدـ ،فيككف ذلؾ سبب إثارة األحقاد الناشئة عف التقبيح الصادر
فض ن

بيف المختمفيف

العكاـ

في معارض الترجيح كالمحاجة  .قاؿ الغزالي  :أكثر الجيالة إنما رسخت في قمكب

بتعصب مجمكعة مف جيا ؿ أىؿ الحؽ أظيركا الحؽ في معرض التحديث كاإلدالء كنظركا
إلى ضعفاء الخصكـ بعيف التحقير كاالزدراء ،فثارت مف بكاطنيـ دكاعي

المعاندة كالمخالفة

كرسخت في قمكبيـ االعتقادات الباطمة ،كتعذر عمى العمماء المتمطفيف محكىا مع ظيكر
فسادىا ،حتى انتيى التعصب بطائفة إلى أف ا عتقدكا أف الحركؼ التي نطقكا بيا في الحاؿ

بعد السككت عنيا طكؿ العمر قديمة

 .كلكال استيالء الشيطاف بكاسطة العناد كالتعصب

لألىكاء لما كجد مثؿ ىذا االعتقاد مستق انر في قمب مجنكف فضالن عف قمب عاقؿ

.)5 ( "..

كقديمان قالكا :كفى المرء نبالن أف تعد معايبو .
التزاـ التكسط في اإلفتاء:

االجتياد في صكر الفتكل ،مف أكسع ألكاف االجتياد ،كيحتاج فيو المفتي

ال عف
فض ن

الشركط المؤىمة لالجتياد إلى معرفة بالكاقع كعادات الناس في خصائميـ كسمككاتيـ؛ كالى رسكخ

قدـ في تنزيؿ األحكاـ كتحقيقيا في آحاد الكقائع كالتصرفات بعد ذلؾ ،كاذا كاف عصرف ا ىذا قد
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شيد استباحة مف غير المتفقيف بصفات اإلفتاء لميداف الفتكل؛ بما لـ يعرفو عصر آخر مف قبؿ
في تاريخ األمة؛ كىك ما أكقع في الغمك في أحياف كثيرة بدافع الحرص عمى الديف؛ كفي التفريط

كالتساىؿ بدافع التخفيؼ كسماحة الشريعة أحياننا أخرل .

فإف الحاجة تبدك ماسة إلى "المفتي الكسطي " الذم يحمؿ الناس عمى الكسط ،فال يذىب

بيـ مذىب الشدة ،كال يفتح ليـ باب االنحالؿ كالمركؽ  " :ألف المستفتي إذا ذىب بو مذىب العنت
كالحرج بغض إليو الديف ،كأدل إلى االنقطاع عف سمكؾ طريؽ اآلخرة -كىك مشاىد – كأما إذا

ذىب بو مذىب االنحالؿ كاف مظنة لمبشر مع اليكل كالشيكة ،كالشرع إنما جاء بالنيي عف

اليكل ،كاتباع اليكل ميمؾ"(.)51

كاذا كاف منصب "اإلفتاء" منصبان دينيان كما ىك مقرر كمعمكـ بكصؼ المفتي نائبان عف

الشارع الحكيـ في تبؿيغ األحكاـ كخميفة لو بمكجب الميثاؽ الذم أخذه اهلل عمى العمماء (كاذ أخذ
اهلل ميثا ؽ الذيف أكتكا الكتاب لتبيننو لمناس كال تكتمكنو ) فإف الديف نفسو يكجب أال تككف الفتكل
إال عف عمـ كمعرفة كبص مرة؛ إذ إ ف ذلؾ ما تقضيو الخالفة كالنيابة ،بحيث ال يقع اإلخبار إال

مراعينا لمقصد الشارع فيو ،كقد جاءت نصكص كثيرة في المنع مف

ٱتباع اليكل أك القكؿ عمى

اهلل كرسكلو بغير عمـ.

كمف مستمزمات التكسط في أىمية اإلفتاء أال يقع المفتي تحت ضغط الكاقع كتأثيره – سكاء
أكاف الكاقع الذم يريده العامة أـ الكاقع الذم يريده السمطاف-

فينساؽ كراء دنياه رغبة أك رىبة،

فتغدك ميمتو تسكيغ األحكاـ كالبحث عف المخارج كالحيؿ ،كما حكى ا لباجي – رحمو اهلل – عف

عمي لصديقي إذا كقعت لو حككمة أك فتيا أف أفتيو
بعض أىؿ زمانو  " :أنو كاف يقكؿ  :إف الذم َّ

بالركاية التي تكافقو ،كأخبرني مف أثؽ بو أنو كقعت لو كاقعة ،فأفتاه جماعة مف المفتيف بما يضره

ككاف غائبان ،فمما حضر ،قالكا  :لـ نعمـ أنيا لؾ ،كأفتكه بالركاية األخرل  .قاؿ :كىذا مما ال خالؼ
بيف المسمميف المعتد بيـ في اإلجماع أنو ال يجكز "(.)52

كيمتحؽ بيذه الصفات المؤىمة إلفتاء ال شطط فيو كال تفريط أيضنا مراعاة أعراؼ الناس

كالتغيرات الطارئة عمى حياتيـ؛ فمكؿ عصر مشكالتو ،كلكؿ قكـ طريقة كنمط في السمكؾ
كالخطاب .غير أف ىاىنا قضية عمت بيا البمكل في زمف
كىي ظيكر الفتكل كشيكعيا في القنكات الفضائية كفي شبكة

"القرية الكاحدة " رأيت التنبيو عمييا،
"اإلنترنيت " فقد مضى الناس

يسألكف كيستفتكف مف كافة أقطار المعمكرة كيأتييـ جكاب كاحد لجميعيـ في القضية الكاحدة

ككثي نار ما تككف متصمة بالعرؼ أك المذىب السائد في البمد الذم كرد منو السؤاؿ كلكف التسرع في
()53

اإلفتاء

يجعؿ المفتي في غنى عف معرفة التفاصيؿ كالسؤاؿ عف عرؼ السائؿ

! ،كىك خطأ

ّبيف كتساىؿ مكشكؼ في أمر الديف ،كمضيع لحقكؽ المسمميف ،فميس بالزـ إذا تسارع الزمف أف
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يفرط ،بؿ الكاجب التثبت في
يتسرع المفتي فيحمؿ القاصي كالداني عمى رأم كاحد فيفرط أك ّ
الفتكل كاالستفادة مف ىذه الكسائؿ الحديثة حيف يظير لممفتي كجو الحؽ كييتدم إلى الصكاب .

كبمقدار التزاـ المفتي لمتكسط في فتياه تككف مرتبتو كمنزلتو في العمـ قاؿ الشاطبي – رحمو

اهلل  " : -المفتي البا لغ ذركة الدرجة ىك الذم يحمؿ الناس عمى المعيكد الكسط فيما يميؽ
بالجميكر؛ فال يذىب بيـ مذىب الشدة ،كال يميؿ بيـ إلى طرؼ

االنحالؿ ،كالدليؿ عمى صحة

ىذا أنو الصراط المستقيـ الذم جاءت بو الشريعة –فإنو قد مر -أف مقصد الشارع مف المكمؼ

الحمؿ عمى التكسط مف غير إفراط كال تفريط ،فإذا خرج عف ذلؾ في المستفتيف خرج عف مقصد
الشارع مف المكمؼ الحمؿ عمى التكسط مف غير إفراط كال تفريط ،فإذا خرج عف ذلؾ في
المستفتيف خرج عف مقصد الشارع ،كلذلؾ كاف ما خرج عف المذىب الكسط مذمكمان عند العمماء

الراسخيف"(.)54

اليوامش
( )1بحكث مقارنة في الفقو اإلسالمي كأصكلو ،د .محمد فتحي الدريني.75/1 :
( )2الفركؽ.177/1 :
( )3المكافقات.154/3 :
( )4أعالـ المكقعيف.412/1 :
( )5مجمكعة الرسائؿ.131/2 :
( )6الفكر السامي في تأريخ الفقو اإلسالمي.393 /2 :

( )7مقدمة الشيخ رشيد رضا لممغني البف قدامة عمى مختصر الخرقي ،دار الكتب العربي لمنشر كالتكزيع،
بيركت ،طبعة مصكرة باألكفست 1983ـ.12/1 :
( )8يشيد لذلؾ ما القاه السيكطي كغيره مف التشنيع ،حتى اضطر أف يؤلؼ رسالتو في "الرد عمى مف أخمد إلى
األرض كجيؿ أف االجتياد في كؿ عصر فرض " كانظر ىذه الدعكل كمناقشتيا في الفكر السامي 2/452 :
فما بعدىا.
( )9مقدمة ابف خمدكف :ص .355
(  )1شرح القكاعد الفقيية :ص .148
( )11جامع بياف العمـ.59/2 :
( )12ركاه البييقي في ا لسنف الكبرل ،كتاب الشيادات باب ما تجكز بو شيادة أىؿ األىكاء .211/1 1 :كانظر
أيضنا :إرشاد الفحكؿ لمشككاني :ص .454-453

( )13المكافقات.124/4 :

( )14دراسات في االختالفات العممية :ص .111
( )15المصدر السابؽ.
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( )16أثر االختالؼ في القكاعد األصكلية لمخف

 45/44 :كالح ديث أخرجو الشافعي في المسند كالرسالة،

كالنسائي .56/8
( )17مسمـ 179/1 :رقـ الحديث  ، 331كانظر المسألة في أثر االختالؼ :ص .49
( )18جامع بياف العمـ البف عبد البر.159/1 :
( )19العقؿ الفقيي معالـ كضكابط :ص .83-62
ال بسنة
(  )2نقمية كانت أك عقمية كيفضؿ أف يبدأ بالقرآف ثـ السنة ثـ اإلجماع ثـ القياس  ..كىكذا إف ُكجد ،عم ن
أبي بكر كعمر رضي اهلل عنيما في النكازؿ.
( )21يدعك بعض المتعالميف اليكـ إلى القضاء عمى المذاىب كىي دعكل مسمكمة فييا كثير مف المغالطات
لمحقيقة ،كالسؤاؿ :مف أيف ينطمؽ ىؤالء في فيـ القرآف كالسنة أك ماذا سيعتمدكف مف مناىج؟!

( )22كالخالؼ في خبر الكاحد مثالن  :انظر  :نظرية التقريب كالتغميب لألستاذ أحمد الريسكني  :ص  68فما
بعدىا.

( )23كأف يككف الدليؿ منسكخان ،أك اعتمد عمى حديث ال يثبت...إلخ.
( )24ر :إرشاد الفحكؿ بتحقيؽ البدرم :ص .145
( )25المكافقات.1 9/4 :
( )26الفركؽ ،القرافي.211-21 /4 :
( )27البحر المحيط ،بدر الديف الزركشي.31 /8 :
( )28المعيار.37/12 :
( )29زبَّاء :يقاؿ لمداىية الصعبة زباء ذات كبر  :يعني أنيا جمعت بيف الشعر كالكبر ،أراد أنيا مسألة ُمشكمة،

شبييا بالناقة النفكر لصعكبتيا  .لساف العرب :باب زبب  428/1 :طبعة الدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة

كمعنى ىمباء :أم كثيرة الشعر ،كيقاؿ  :كقعنا في ىمبة ىمباء  :أم في داىية دىياء؛ مثؿ ىمبة الشتاء أم
شدتو .لساف العرب :باب ىمب.186-185/1 :
(  )3جامع بياف العمـ.64/2 :
( )31المصدر نفسو.66/2 :
( )32المصدر ذاتو.67-66/2 :
( )33إرشاد الفحكؿ :ص .454-453
( )34المصدر السابؽ :ص .454
( )35ذاتو.

( )36ركاه البييقي في السنف الكبرل :كتاب الشيادات ،باب ما تجكز بو شيادة أىؿ األىكاء.211/1 :
( )37شر تنقيح الفحكؿ ،الشياب القرافي :ص .432
( )38الخالؼ الفقيي في المذىب المالكي 154 :نقالن عف العطار عؿل المحمى.442/2 :
( )39المصدر ذاتو.

(  )4ركاه أبك داؤد في سننو ،كتاب السنة ،باب لزكـ الجماعة 2 2/4 :رقـ .4612
( )41تمبيس إبميس البف الجكزم :ص .33
( )42ركاه الدارمي في سننو ،المقدمات ،باب كراىية الفتيا 63/1 :رقـ .216
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( )43بيجة النفكس البف أبي جمرة.82/1 :
( )44أحكاـ القرآف.1413-1412/3 :
( )45جامع بياف العمـ.44/2 :
( )46مدارج السالكيف 517 /2 :الفكائد :ص .14 -139
( )47إغاثة الميفاف.131/1 :
( )48الركح.257/1 :
( )49رفع المالـ عف األئمة األعالـ :ص .23-22
(  )5المكافقات.195-194/4 :
( )51المصدر السابؽ.189/4 :

( )52االختالؼ الفقيي في المذىب المالكي :ص  192عف حاشية كنكف عمي الزرقاني.29 /7 :
( )53يدؿ عميو أنؾ ناد انر ما تسمع أحدىـ يقكؿ :ال أدرم!.
( )54المكافقات.189-188/4 :
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المصادر والمراجع
)1

أثر االختالؼ في القكاعد األصكلية في اختالؼ الفقياء

)2

أحكاـ القرآف  :أبك بكر محمد بف عبداهلل المعركؼ بابف العربي ،ت

)3

اإلحكاـ في تمييز الفتاكل عف األحكاـ كتصرفات القاضي كاإلماـ اإلماـ شياب الديف

مؤسسة الرسالة ،الطبعة الرابعة1985 ،ـ.

 :د .مصطفى سيعد الخف،

البجاكم ،دار المعرؼ ،لبناف ،د.ت.

 :عمي محمد

أبك العباس الصنياجي الق ار في (784ىػ ) تحقيؽ  :أبك بكر عبد الرزاؽ المكتب الثقافي
لمنشر كالتكزيع القاىرة ،الطبعة األكلى 1989ـ.

)4

االختالؼ الفقيي في المذىب المالكي مصطمحاتو كأسبابو  :عبدالعزيز بف صالح الخميفي

)5

إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ  :محمد بف عمي بف محمد الشككاني

)6

أيضنا طبعة مؤسسة الكتب الثقافية بتحقيؽ أبي مصعب محمد سعيد البدرم).
إعالـ المكقعيف عف رب العالميف  :تأليؼ ابف قيـ الجكزية ،حققو كعمؽ حكاشيو محمد

)7

المطبعة األىمية ،الدكحة قطر ،ط 1993ـ.
دار المعرفة لمطباعة كالنشر ،بيركت لبناف،

1979ـ (كرجعت إلى مطبكعات أخرل

محيي الديف عبدالحميد ،دار الفكر ،بيركت لبناف ،الطبعة الثانية 1977ـ.

إغاثة الميفاف مف مصائد الشيطاف ،ابف قيـ الجكزية ،المكتبة الثقافية ،بيركت ،ط
1989ـ.

/

)8

البحر المحيط في أصكؿ الفقو  :الزركشي بدرالديف محمد بف بيادر بف عبداهلل الشافعي

)9

بحكث مقارنة في الفقو اإلسالمي كأصكلو  :د .محمد فتحي الدريني ،مؤسسة الرسالة،

)10

بيجة النفكس كتحمييا بمعرفة ماليا كما عمييا (شرح مختصر صحيح البخارم المسمى
جمع النياية في بدء الخير كالغاية ) ألبي محمد عبداهلل بف أبي جمرة األندلسي (699

(794ىػ) قاـ بتحريره د .عمر سميماف األشؽر (دت).
بيركت ،ط/األكلى 1994ـ.

ىػ).

 )11تمبيس إبميس  :الحافظ جماؿ الديف أبك الفرج عبدالرحمف بف الجكزم ،دار الكتب
المصرم ،طبعة مصكرة عف طبعة الحمبي ،د.ت.

)12

جامع بياف العمـ كفضمو كما ينبغي في ركايتو كحممو  :الحافظ أبك عمر يكسؼ بف عبد

)13

دراسات في االختالفات العممية حؽيقتيا نشأتيا أسبابيا المكاقؼ المختمفة منيا  :الدكتكر

)14

رفع المالـ عف األئمة األعالـ  :شيخ اإلسالـ ابف تيمية ،شركة الشياب ،الجزائر ،ط /

البر القرطبي ،دار الفكر ،د.ت.

محمد أبك الفتح البيانكني ،دار السالـ لمطباعة كالنشر ،القاىرة ،ط/األكلى1418 ،ىػ.

1989ـ.
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قيس رشيد عمي

)15
)16

الركح ،ابف قيـ الجكزية ،دار إحياء الكتب العربي ،فيصؿ عيسى البابي الحمبي ،د.ت.
شرح القكاعد الفقيية  :تأليؼ الشيخ أحمد الزرقاء قدـ لو نجمو مصطفى أحمد الزرقاء
كعبدالفتاح أبك غدة ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األكلى 1983ـ.
شرح تنقيح الفصكؿ في األصكؿ  :شياب الديف أبي العباس أحمد بف إدريس القرافي
الكميات األزىرية،
المالكي (684ىػ ) ،تحقيؽ طو عبد ارؤكؼ سعد ،منشكرات مكتبة
مصر.
الفركؽ (أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ ) :شياب الديف أبي العباس أحمد بف إدريس
القرافي كمعو في اليامش تيذيب الفركؽ كالقكاعد السنية في األسرار الفقيية محمد عمي
بف حسيف المالكي كمعو إدرار اؿ شركؽ عمى أنكاء الفركؽ لمعالمة أبي القاسـ قاسـ بف
عبداهلل بف محمد األنصارم المعركؼ بابف الشاط ،عالـ الكتب ،بيركت (د.ت).
الفكر السامي في تأريخ الفقو اإلسالمي  :محمد بف الحسف الحجكم الثعالبي الفاسي،
المكتبة العممية بالمدينة المنكرة1396 ،ىػ.
قكاعد في عمكـ الفقو  :الشيخ حبيب أحمد الكيرانكم ،دار الفكر العربي ،بيركت ،ط /
األكلى 1989ـ.
مجمكع الفتاكل  :شيخ اإلسالـ تأليؼ شيخ اإلسالـ أحمد بف تيمية ،جمع كترتيب
عبدالرحمف بف محمد بف قاسـ كابنو ،مطبعة مكتبة المعارؼ ،الرباط بإشراؼ المكتب
التعميمي السعكدم بالمغرب (د.ت).
مجمكعة رسائؿ ابف عابديف :السيد محمد أميف أفندم الشيير بابف عابديف ،عالـ الكتب

)25

المعيار المعرب كالجامع المغرب عف فتاكل أىؿ إفريقية كاألندلس كالمغرب  :تأليؼ أبي
العباس أحمد بف يحيى الكنشريسي (914ىػ) ،خرجو جماعة مف العمماء بإشراؼ الدكتكر
محمد حجي ،نشر ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية لمممكة المغربية (1981ـ).
مقدمة ابف خمدكف  :لمعالمة عبدالرحمف بف خمدكف دار الكتب العممية بيركت ،لبناف،
الطبعة األكلى 1993ـ.
المكافقات في أصكؿ الشريعة :ألبي إسحؽ الشاطبي إبراىيـ بف مكسى المخمي الغرناطي
المالكي ( 79ىػ) شرحو كخرج ق أحاديثو الشيخ عبداهلل دراز ،دار الكتب العممية ،بيركت
لبناف (د.ت).

)17

)18

)19
)20
)21

)22

(د.ت).
 )23مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كاياؾ نستعيف  :ابف القيـ ،محمد بف أبي بكر ،ت :
محمد حامد الفقي ،دار الكتاب العربي ،بيركت ،ط1972 ،3/ـ.
 )24مقدمة الشيخ رشيد رضا لممغني البف قدامو عمى مختصر الخرقي ،دار الكتب العربي
لمنشر كالتكزيع ،بيركت لنباف ،طبعة مصكرة باألكفست 1983ـ.

)26
)27
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