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  الضرورة والحاجة وأثرھما في اختیار المجتھد القول المرجوح

  دراسة تأصیلیة تطبیقیة

  .مریم بنت علي بن محي الشمراني 
، ،كلیة التربیة ، جامعة الملك سعود" الفقھ وأصولھ " قسم الدراسات اإلسالمیة 

  .المملكة العربیة السعودیة الریاض ، 
  malshemrani@ksu.edu.sa :البرید اإللكتروني 

  :ملخص البحث

یتناول ھذا البحث الضرورة، والحاجة بوصفھما سبًبا من أھم أسباب اختیار المجتھد 

القول المرجوح، وترك الراجح، وتھدف الدراسة إلى بیان مفھوم الضرورة، والحاجة، 

لعمل بھما، والمراد باختیار القول المرجوح، وحكمھ، وأدلة اعتبارھما، وضوابط ا

وأسبابھ، وبیان أثر الضرورة، والحاجة في اختیار المجتھد القول المرجوح، مع ذكر 

التطبیقات الفقھیة على ذلك، ویشتمل البحث على مقدمة، وثالثة مباحث، وخاتمة تتضمن 

والحاجة، واألعذار التي تِلمُّ أن مراعاة الشریعة لحاالت الضرورة، : أھم النتائج، منھا

بالناس، صورة من صور محاسن الشریعة اإلسالمیة في التیسیر، والتخفیف، ورفع 

الحرج عن المكلفین، وأن األصل ھو األخذ بالقول الراجح المستند إلى الدلیل الشرعي، 

ولكن إذا تحقق وقوع ضرورة، أو حاجة، فال مانع شرعًا من األخذ بالقول المرجوح؛ 

نھ أصبح راجحًا من جھة أخرى، وما دام لم یخالف نصًا صریحًا، أو أصًال قطعیًا، أو أل

إجماعًا، وأن العمل بالضرورة، أو الحاجة البد لھ من شروط، وقیود تضبط العمل بھما، 

حتى یسوغ ألجلھما الترخص بارتكاب المحظور، والعمل بالقول المرجوح، أو الضعیف 

فال یؤخذ إال بضوابط، وشروط وضعھا الفقھاء، وھو یقدم  رخصة، واستثناء من األصل،

حلوًال عند الضرورة، ویحقق المقاصد، والمعاني التي جاءت بھا الشریعة اإلسالمیة، 

  .ویدل على عدم جمود الفقھ اإلسالمي، ومسایرتھ للظروف، واألحوال

  .لمرجوح الضرورة ، الحاجة ، أثر ، اختیار، المجتھد ، القول ا :الكلمات الدالة
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Abstract: 

 This research examines the impact of necessity and need in 
selecting the non-preponderant statement by the Mujtahid 
and abandoning the preponderant statement. This study aims 
to identify the concept of necessity and need, evidences of 
their consideration, rules of applying the same, the purpose of 
selecting the non-preponderant statement, its judgement, 
reasons, clarifying the impact of necessity and need in 
selecting the non-preponderant statement by the Mujtahid, 
with mention of the juristic applications on the same. This 
research includes an introduction, three topics and a 
conclusion which includes the most relevant findings, 
including but not limited to: The Shariah’ considerations of the 
necessity, need and excuses the people exposes is one of 
the merits of Islamic Shariah in terms of simplification, 
attenuation, mitigation of difficulties against the persons with 
responsible age. In fact, the origin is to adopt the 
preponderant statement based on sharia evidence, but if it is 
established that there is a necessity or need, the Shariah 
does not object to adopt the non-preponderant statement, 
because it becomes preponderant statement on the other, as 
long as it does not contravene explicit text , 
irrevocableobligation, scholars’ consensus. The adoption of 
necessity or need shall subject to conditions and rules 
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thereof, in order not to justify permissibility of committing the 
prohibited action, adopting the preponderant statement, 
feeble as a permit, and exception from the origin, it must be 
adopted by rules and conditions imposed by the Islamic 
jurists, it provides solutions upon necessity, realizes purposes 
and meaning of the Islamic Sharia. This indicates the lack of 
stagnation of Islamic Jurisprudence, its conformity with 
circumstances and conditions.  

Keywords: Necessity, Need, Impact, Selection, Mujtahid, 
Non-Preponderant Statement.  
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  المقدمة
إن الحمدهللا، نحمده، ونستعینھ، ونستغفره، ونع�وذ ب�اهللا م�ن ش�رور أنفس�نا، وم�ن س�یئات         

وأش�ھد أن ال ال�ھ إال اهللا   ، ومن یض�لل، ف�ال ھ�ادي ل�ھ    ، أعمالنا، من یھده اهللا، فال مضل لھ
وأشھد أن محمًدا عبده، ورسولھ، صلى اهللا علیھ، وعلى آلھ، وص�حبھ،  ،وحده الشریك لھ

  .مًا كثیرًاوسلم تسلی
إن الش��ریعة اإلس��المیة ص��الحة لك��ل زم��ان، ومك��ان، وتتمیزبالس��ماحة، والمرون��ة، وع��دم 
الجمود، وقواع�دھا مبنی�ة عل�ى التخفی�ف، والتیس�یر، ودف�ع الض�رر، فق�د راع�ت الش�ریعة           
اإلسالمیة الظروف، واألحوال االستثنائیة للمكلفین، فأعطتھا وضعًا خاصًا یقدره الفقھاء، 

ي عل��ى المجتھ��د أن یك��ون عل��ى درای��ةبأحوال الن��اس،وظروفھم، فكثی��ر م��ن     ول��ذلك ینبغ�� 
األحك��ام االجتھادی��ة، تختل��ف ب��اختالف الزم��ان، واألح��وال؛ لتغی��ر األع��راف، أو لح��دوث  

  .ضرورة، أو حاجة ملحة
ومن المقرر عن�د أھ�ل العل�م ف�ي ح�ال الت�رجیح ب�ین األق�وال ف�ي المس�ائل االجتھادی�ة، أن            

ول ال�راجح، المس�تند إل�ى ال�دلیل الش�رعي، ولك�ن ھ�ل ھ�ذا ع�ام ف�ي           األصل ھو العمل بالق
جمیع األحوال؟ فقد تحدث ضرورة، أو حاجة ملحة، أو یقتض�ي الوض�ع تحقی�ق مص�لحة     
ش�رعیة، فھ��ل ینك��ر عل��ى المجتھ��د حینئ��ذ العم��ل ب��القول المرج��وح، أو الض��عیف ال��ذي ل��م  

ن م�ن األھمی�ة دراس�ة موض�وع     یخالف نصًا صریحًا، أو أصًال قطعیًا، أو إجماعًا؟ لذا كا
  . اختیار المجتھد القول المرجوح بسبب حدوث ضرورة، أو حاجة شرعیة

  : وأسباب اختیاره ،أھمیة الموضوع: أوًال
یظھر مدى مراعاة الشریعة اإلسالمیة لحاالت الضرورة، والحاجة، واألعذار التي  -١

  .تِلمُّ بالناس
، والحاجة سببًا في اختیار المجتھد القول یسھم ھذا الموضوع في بیان كون الضرورة -٢

  .المرجوح، ومدى تأثیرھما في ذلك
حاجة أھل العلم إلى معرفة حكم العمل بالقول المرجوح، والوقوف على أھم  -٣

  .ضوابطھ، وأسبابھ
  :جاءت ھذه الدراسة لإلجابة عن مجموعة من األسئلة:مشكلة البحث: ثانیًا

  ا أدلة اعتبارھما؟ وما ضوابط العمل بھما؟ما تعریف الضرورة والحاجة؟ وم -١
  ما المرادباختیار القول المرجوح؟ وما مشروعیتھ؟ وما أسبابھ؟ -٢
  ما أثر الضرورة، والحاجة في اختیار المجتھد القول المرجوح؟ -٣
ما التطبیقات الفقھیة الختیار المجتھد القول المرجوح؛ ألجل مراعاة الضرورة  -٤

  والحاجة؟ 
  :داف البحثأھ: ثالثًا

  .التعریف بالضرورة، والحاجة، وأدلة اعتبارھما، وضوابط العمل بھما -١
  .بیان المراد باختیار القول المرجوح، ومشروعیتھ، وأسبابھ -٢
  .بیان أثر الضرورة، والحاجة في اختیار المجتھد القول المرجوح -٣
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جل مراعاة الضرورة، ذكر التطبیقات الفقھیة الختیار المجتھد القول المرجوح أل -٤
  .والحاجة

بع�د اس�تقراء الدراس�ات الس�ابقة المتعلق�ة بھ�ذا الموض�وع، فق�د         :الدراس�ات الس�ابقة  : رابعًا
  : اطلعت على مایلي

وتطبیقات�ھ ف�ي    ،العدول عن القول الراجح إلى القول المرجوح عند متأخري الحنابل�ة -١
جس�تیر م�ن جامع�ة المل�ك     للباحث�ة وض�حى بن�ت عل�ي القحط�اني، رس�الة ما      :باب العبادات
  .ه١٤٣٦سعود، عام 

للباحث��ة  :تطبیقی��ة ،دراس��ة نظری��ة،الع��دول ع��ن الق��ول ال��راجح إل��ى الق��ول المرج��وح  -٢
  .ه١٤٣٦حفیظة ربیع، رسالة ماجستیر من جامعة المدینة العالمیة، عام 

لل�دكتور   :تطبیقی�ة  ،دراس�ة تأص�یلیة   ،والقض�اء  ،العدول عن القول الراجح في الفتیا -٣
  .ه١٤٣٩صم بن عبداهللا المطوع، كتاب مطبوع، عام عا
وھذه الدراسات الثالث السابقة،تشترك في تناولھا لموضوع العدول عن القول الراجح    

إل��ى الق��ول المرج��وح، ف��ي معن��اه، وحكم��ھ، وأس��بابھ، وض��وابطھ، وتختل��ف ف��ي التطبی��ق    
بل�ة، ورس��الة  الفقھ�ي، فرس�الة وض�حى اقتص��رت عل�ى ب�اب العب�ادات عن��د مت�أخري الحنا       

حفیظ��ة ك��ان التطبی��ق عل��ى فق��ھ األقلی��ات األوربی��ة، أم��ا كت��اب ال��دكتور عاص��م، فق��د ك��ان  
  .التطبیق في الفتیا في المذاھب األربعة، وأمثلة تطبیقیة في القضاء السعودي

وت���رك ال���راجح ف���ي الفق���ھ   ،أث���ر المص���لحة ف���ي اختی���ار المجتھ���د الق���ول المرج���وح  -٤
بیقیة، لل�دكتور ف�راس عب�د الحمی�د الش�ایب، بح�ث منش�ور        دراسة تأصیلیة، تط :اإلسالمي

م، واقتص�ر ھ�ذا البح�ث عل�ى     ٢٠١٩في المجل�ة األردنی�ة ف�ي الدراس�ات اإلس�المیة، ع�ام       
  .المصلحة بوصفھا سبًبا من أسباب العدول عن القول الراجح

للدكتورة فریدة محم�د عل�ي    :والواقع في عمل المجتھد بالقول المرجوح ،أثر العرف -٥
م، وھ�ذا البح�ث   ٢٠٢٠یلي، بحث منشور في مجلة البحوث والدراسات الشرعیة، عام عق

  .اقتصر على العرف، والعمل بوصفھما سبًبا من أسباب العدول عن القول الراجح
أن أھ��م م��ا یمی��ز ھ��ذا البح��ث ھ��و   :والدراس��ات الس��ابقة ،الموازن��ة ب��ین موض��وع البح��ث

من أھم أسباب األخذ ب�القول المرج�وح،    تركیزه على الضرورة، والحاجة بوصفھما سببًا
وع��رض أث��ر ھ��ذا الس��بب،وذلك م��ن خ��الل نم��اذج م��ن التطبیق��ات الفقھی��ة ف��ي الم��ذاھب       

  .األربعة، وفي الوقت المعاصر
المنھج : اعتمدت على عدد من مناھج البحث العلمي؛ منھا :منھج البحث: خامسًا

اجة، وأدلة اعتبارھما، وذلك من خالل استقراء معنى الضرورة، والح: االستقرائي
وضوابط العمل بھما، والمراد باختیار القول المرجوح، وحكمھ، وأسبابھ،وضوابطھ، 

وذلك بذكر تطبیقات فقھیة على اختیار المجتھد القول المرجوح؛ ألجل : والمنھج التطبیقي
  . مراعاة الضرورة،والحاجة
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  :إجراءات البحث: سادسًا
  .والمراجع األصیلة في التحریر، والتوثیقاعتمدت على أمھات المصادر،  -١
  .ذكرت أرقام اآلیات، وعزوتھا إلى سورھا -٢
عنوانھ كامًال، واسم : عند ذكر المرجع للمرة األولى، قمت بذكر البیانات التالیة عنھ -٣

المؤلف، ورقم الجزء، والصفحة، وإذا تكرر الرجوع إلیھ أكثر من مرة، اكتفیت بذكر 
رقم الجزء، والصفحة، إال عناوین الكتب المتشابھة في بحثي، فإني عنوانھ مختصرًا، و

 .أذكر اسم المؤلف، كلما ورد عنوان الكتاب
خرجت األحادیث من مصادرھا األصیلة، وإذا كان الحدیث مخرجًا في الصحیحین،  -٤

ذكرت ما یدل على  ،وإذا لم یخرجاهأو أحدھما، كفاني ذلك مؤنة الكالم على درجتھ، 
  .أحلت على ما ذكرت أوًال ،أو عدمھ من الكتب المعتمدة، وإذا تكرر الحدیث ،قبولـھ

ذكرت القول الراجح، والمرجوح، مع بیان كون عدولھ عن ،في مبحث التطبیقات -٥
  . القول الراجح ألجل مراعاة الضرورة، والحاجة

  .لم أترجم لألعالم الواردة أسماؤھم في البحث؛ وذلك لالختصار -٦
  .اتمة للبحث، وذكرت فیھا بإیجاز أھم النتائج، والتوصیاتوضعت خ -٧
  .وضعت قائمة بجمیع المصادر، والمراجع للبحث -٨
  

  :یحتوي البحث على مقدمة، وثالثة مباحث، وخاتمة: خطة البحث: سابعًا
  

وتشتمل على أھمیة الموضوع، وأسباب اختیاره، ومشكلة البحث، وأھدافھ، : المقدمة
  .،ومنھج البحث، واإلجراءات المتبعة في البحثوالدراسات السابقة

والحاجة، وأدلة اعتبارھما، وضوابطھما، وفیھ ثالثة ،مفھوم الضرورة: المبحث األول
  :مطالب

  .تعریف الضرورة،والحاجة، والعالقة بینھما: المطلب األول
  .أدلة اعتبار الضرورة،والحاجة في الشرعیة اإلسالمیة: المطلب الثاني

  .ضوابط العمل بالضرورة،والحاجة الشرعیة: لثالمطلب الثا
  

وضوابطھ،وأسباب العمل بھ، وفیھ  ،وحكمھ ،القول المرجوح تعریفھ: المبحث الثاني
  :أربعة مطالب
  .تعریف القول المرجوح: المطلب األول
  .حكم العمل بالقول المرجوح: المطلب الثاني
  .ضوابط العمل بالقول لمرجوح: المطلب الثالث

  .أسباب العمل بالقول المرجوح: لرابعالمطلب ا
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والحاجة في اختیار المجتھد القول المرجوح، ،أثر الضرورة: المبحث الثالث

  :وتطبیقاتھا،وفیھ مطلبان
 .أثر الضرورة، والحاجة في اختیار المجتھد القول المرجوح: المطلب األول
لمرجوح، وفیھ خمسة من التطبیقات الفقھیة الختیار المجتھد القول ا: المطلب الثاني

  :فروع
  .نماذج من اختیار المجتھد القول المرجوح في المذھب الحنفي: الفرع األول
  .نماذج من اختیار المجتھد القول المرجوح في المذھب المالكي: الفرع الثاني
  .نماذج من اختیار المجتھد القول المرجوح في المذھب الشافعي: الفرع الثالث
  .ن اختیار المجتھد القول المرجوح في المذھب الحنبلينماذج م: الفرع الرابع

  .نماذج من اختیار المجتھد القول المرجوح في الوقت المعاصر: الفرع الخامس
  

  .وتتضمن أھم النتائج: الخاتمة
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  املبحث األول

  .واحلاجة، وأدلة اعتبارهما، وضوابطهما ،مفهوم الضرورة 

  لاطب او

رورةف ار،  وا ،وا  
  

  :واصطالحًا ،تعریف الضرورة لغة: أوًال
اسم لمصدر اِلاْضِطَراِر، وھو االحتیاج إلى الشيء، وقد اضطر إلى :لغة الضرورة

  .)٢(الحاجة، والشدة ال مدفع لھا، والمشقة: ،والضَّرورُة)١(الشيء، أي ألجئ إلیھ
ات الفقھاء،واألصولیین في تعریف الضرورة، ومن اختلفت عبار :الضرورة اصطالحًا

  :ھذه التعریفات
  .)٣("بلوغھ حدًا، إن لم یتناول الممنوع ھلك إذا قاربھ، وھذا یبیح تناول الحرام"-١
  .)٤("الخوف على النفس من الھالك علمًا، أو ظنًا"  -٢
  ".الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعًا"  -٣

أن الضرورة اقتصرت على الخوف من ھالك  النفس، یالحظ على ھذه التعریفات 
فیكون ذلك مدعاة لتناول المحرم؛ لذا فإن التعریف الجامع للضرورة ھو تعریف الدكتور 

أو المشقة الشدیدة،  ،أن یطرأ على اإلنسان حالة من الخطر: "  وھو،وھبة الزحیلي 
أو ،أو بالعقل ،أو بالعرض ،أو بالعضو ،أو أذى بالنفس ،بحیث یخاف حدوث ضرر

أو ترك الواجب، أو تأخیره عن وقتھ؛  ،وتوابعھا، ویتعین حینئذ ارتكاب الحرام ،بالمال
  .)٥("دفعًا للضرر عنھ في غالب ظنھ ضمن قیود الشرع

  

  :واصطالحًا ،تعریف الحاجة لغة: یًاثان
، یقال )٦(الحاء، والواو، والجیم أصل واحد، وھو االضطرار إلى الشيء: الحاجة لغة

المأربة، : احتاج،وجمع اْلَحاَجُة َحاٌج، َوَحاَجاٌت، َوَحَواِئُج، والحائجة: أحوج الرجل
  .)٧(والفقر، وما یفتقر إلیھ، والبغیة

  
  

                                      
، المصباح المنیر )٤/٤٨٣(ر، لسان العرب البن منظو)٢/٧٢٠(الصحاح للجوھري : ینظر)١(

 ).٢/٣٦٠(للفیومي
 ).١/٥٣٨(المعجم الوسیط إلبراھیم مصطفى وآخرین : ینظر) ٢(
 ).٢/٣١٩(المنثور في القواعد الفقھیة للزركشي : ، وینظر)١/٢٧٧(غمز عیون البصائر للحموي ) ٣(
 ).٢/١١٥(الشرح الكبیر للشیخ الدردیر ) ٤(
 ).٦٧: ص( مع القانون الوضعي للدكتور وھبة الزحیلي نظریة الضرورة الشرعیة مقارنة) ٥(
 )٢/١١٤(مقاییس اللغة البن فارس ) ٦(
 ).١/١٥٥(، المصباح المنیر )٢/٢٤٢(لسان العرب : ینظر: ینظر) ٧(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%84%D9%8A
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لحاجة في االصطالح، فقد عرفھا األصولیون بعدة تعریفات، أما ا :الحاجة اصطالحًا
وأما : "تتقارب في الجملة، وأرى أن أنسب ھذه التعریفات ھو تعریف الشاطبي

الحاجیات، فمعناھا أنھا ُمْفَتَقٌر إلیھا من حیث التوسعة، ورفع الضیق المؤدي في الغالب 
دخل على المكلفین على : راعإلى الحرج، والمشقة الالحقة بفوت المطلوب، فإذا لم ُت

  .)١("الجملةالحرج، والمشقة
  

  : والحاجة ،العالقة بین الضرورة: ثالثًا
  :تظھر العالقة من خالل ذكر أوجھ االتفاق، واالختالف بینھما

 :أوجھ االتفاق  -  أ

أن لھما معنى لغوًیا متقارًبا، فكالھما یدل على ما یفتقر إلیھ، بغض النظر عن درجة  -١
 .)٢(االفتقار

 .)٣(أن كًال منھما یستدعي التیسیر، والتخفیف، ورفع الحرج  -٢

أن لھما أثرًا في تغییر األحكام، أو تخفیفھا، وكثیر من الفقھاء یطلق القول بأن الحاجة  -٣
 .)٤(تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت، أو خاصة

 .)٥(كالھما من مراتب المصالح، فالضرورات أعلى المراتب، ثم تأتي الحاجیات -٤

  :والحاجة ،وجھ الفرق بین الضرورةأ-ب

أن تأثیر الضرورة في تغییر األحكام أقوى من تأثیر الحاجة، فالضرورة یباح معھا  -١
فعل المحظور في سبیل دفعھا، بخالف الحاجة؛ فإنھا ال تبیح فعل المحظور، لكنھا 
تستدعي التیسیر، والتخفیف، وقد تنزل الحاجة منزلة الضرورة في الترخص ألجلھا 

 .)٦(رتكاب المحظوربا

أن الضرورة ال بد من تحققھا لكل فرٍد من أجل صحة العمل بما تقتضیھ،أما الحاجة،  -٢
أما الحاجة  الحاجة العامة، وھذه ال ُیشترط تحققھا في كل فرٍد،: فھي على قسمین

                                      
 )٢/٢١(الموافقات للشاطبي ) ١(
، حاشیة العطار على شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع )٢/٢٤٢(لسان العرب : ینظر)٢(
)٢/٣٢٣.( 
 ).٨٠: ص(، األشباه والنظائر للسیوطي )١/٧(قواعد األحكام في مصالح األنام : ینظر)٣(
، غمز عیون )٧٨: ص(، األشباه والنظائر البن نجیم )٨٨: ص(األشباه والنظائر للسیوطي : ینظر)٤(

 ).١/٢٩٣(البصائر 
 ).٣/٢٣١(، مقاصد الشریعة اإلسالمیة البن عاشور )٢/١٧(الموافقات : ینظر)٥(
، حقیقة الضرورة الشرعیة )٢/٢٥١(، شرح التلویح على التوضیح )٣/٢٨(األم للشافعي : ینظر)٦(

 ).٥:ص(للجیزاني 
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من أجل جواز العمل بما  ،الخاصة، فھي كالضرورة، ال بد من تحققھا في كل فرٍد
 .)١(تقتضیھ

 .   )٢(الضروري مقدم على الحاجي عند التعارض أن   -٣

 . )٣(الضرورة أشد باعثًا من الحاجة -٤

  .)٤(أن الحاجة أعم من الضرورة -٥

ب اطا  

  وا  ار ا،أد ار ارورة

تواترت األدلة على اعتبار حاالت الضرورة، :مشروعیة األخذ بالضرورة:أوًال
  : كام الشرعیة، وفیما یأتي إشارة موجزة لطائفة من تلك األدلةومراعاتھا في األح

  :من القرآن

ِإنَّما َحرََّم َعَلْیُكُم اْلَمْیَتَة َوالدََّم َوَلْحَم اْلِخْنِزیِر َوما ُأِھلَّ ِبِھ ِلَغْیِر اللَِّھ َفَمِن : قولھ تعالى- ١
 )٥().لََّھ َغُفوٌر َرِحیٌماْضُطرَّ َغْیَر باٍغ َوال عاٍد َفال ِإْثَم َعَلْیِھ ِإنَّ ال

َفَمِن اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصٍة َغْیَر ُمَتجاِنٍف ِلِإْثٍم َفِإنَّ اللََّھ َغُفوٌر : وقولھ عز وجل- ٢
 .)٦(َرِحیٌم

ُقْل ال َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرَّمًا َعلى طاِعٍم َیْطَعُمُھ ِإالَّ َأْن َیُكوَن :وقولھ تعالى - ٣
َدمًا َمْسُفوحًا َأْو َلْحَم ِخنِزیٍر َفِإنَُّھ ِرْجٌس َأْو ِفْسقًا ُأِھلَّ ِلَغْیِر اللَِّھ ِبِھ َفَمِن اْضُطرَّ َغْیَر  َمْیَتًة َأْو

 .)٧(باٍغ َوال عاٍد َفِإنَّ َربََّك َغُفوٌر َرِحیٌم

 .)٨(ٌمَفَمِن اْضُطرَّ َغْیَر باٍغ َوال عاٍد َفِإنَّ اللََّھ َغُفوٌر َرِحی: وقولھ تعالى- ٤

 .)٩(َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َحرََّم َعَلْیُكْم ِإالَّ َما اْضُطِرْرُتْم ِإَلْیِھ: وقولھ تعالى- ٥

                                      
 ).٢/٢٠٤(، المغني )٢/٨٦(البرھان في أصول الفقھ للجویني : ینظر)١(
 ).٣/٢٣١(التقریر والتحبیر البن أمیر حاج : ینظر)٢(
 ).٢٧٣:ص(ظریة الضرورة الشرعیة ، ن)١/٧٦(شرح المجلة لألتاسي : ینظر)٣(
 ).٤/٢١٠(، الفتاوى الكبرى البن تیمیة )٣/٥٥(، إعانة الطالبین )١/٢٨٢(حاشیة الدسوقي : ینظر)٤(
 ).١٧٣(آیة : سورة البقرة)٥(
 ).٣(آیة : سورة المائدة)٦(
 ).  ١٤٥(آیة : سورة األنعام)٧(
 ).١١٥(آیة : سورة النحل)٨(
 .)١١٩(آیة : سورة األنعام) ٩(
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، )١(وھذه اآلیات قد تضمنت كلھا استثناء حالة الضرورة؛ حفاظًا عل�ى ال�نفس م�ن الھ�الك    
ا الك��الم حال�ة الض��رورة، واالس�تثناء م��ن التح�ریم إباح��ة، إذ    -ع�ز وج��ل –فق�د اس��تثنى اهللا  

صار عبارة عما وراء المستثنى، وقد كان مباحًا قبل التحریم، فبقي على ما كان في حالة 
  .)٢(الضرورة

  :من السنة النبویة

یا رسول اهللا، إنا بأرض تصیبنا بھا مخمصة، فما : قلت: عن أبي واقد اللیثي، قال-١
َبْقًلا، فشأنكم )٥(، ولم تحتفئوا)٤(، ولم تغتبقوا)٣(إذا لم تصطبحوا« : یحل لنا من المیتة؟ قال

 .)٦(»فشأنكم بھا

ی��دل الح��دیث عل��ى ج��واز أك��ل المض��طر للمیت��ة، وھ��و ن��صُّ الق��رآن          :وج��ھ االس��تدالل 
  .)٧(الكریم

أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم رخص لعبد الرحمن «:قال -رضي اهللا عنھ- عن أنس  -٢
  . )٨(»بن عوف، والزبیر في قمیص من حریر، من حكة كانت بھما

ھذا الحدیث صریح ف�ي الدالل�ة عل�ى أن�ھ یج�وز ل�بس الحری�ر للرج�ل ف�ي          :االستداللوجھ 
  .)٩(حال الضرورة،إذا كانت بھ حكة؛ لما فیھ من البرودة

  : تندرج الضرورة تحت القواعد الشرعیة اآلتیة: من القواعد الشرعیة العامة

والعقل،  الدین، والنفس،: الشریعة مبنیة على المحافظة على الضروریات الخمس-١
  .)١٠(والنسل، والمال

  .)١١(الشریعة مبنیة على جلب المصالح، ودرء المفاسد -٢

                                      
 ).٣/٢٨(، تفسیر القرآن العظیم البن كثیر )١٢/١٩٧(تفسیر الطبري : ینظر)١(
 ).١/٤(كشف األسرار شرح أصول البزدویللبخاري : ینظر)٢(
النھایة في غریب الحدیث واألثر البن األثیر : ینظر. أي أكل الصبوح، وھو الغداء: االصطباحھنا)٣(
)٣/٦.( 
 ).٣/٦(یة في غریب الحدیث واألثر النھا: ینظر. أي العشاء: الغبوق) ٤(
 ).١/٥٩(غریب الحدیث للقاسم بن سالم ". َأي تقتلعونھ من اَألْرض: "تحتفئوا)٥(
المستدرك، كتاب األطعمة : ، والحاكم في)٢١٨٩٨(رقم ) ٣٦/٢٢٧(مسنده، : أخرجھ أحمد في)٦(
 ."ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین،ولم یخرجاه :" وقال) ٧١٥٦(رقم ) ٤/١٣٩(
 ).٨/١٧٣(نیل األوطار للشوكاني : ینظر)٧(
رقم ) ٤/٤٢(صحیحھ، كتاب الجھاد والسیر، باب الحریر في الحرب: أخرجھ البخاري في)٨(
صحیحھ، كتاب اللباس، والزینة، باب إباحة لبس الحریر للرجل إذا كان بھ حكة، : ، ومسلم في)٢٩١٩(

 ).٢٠٧٦(رقم) ٣/١٦٤٦(أو نحوھا
 ).١٤/٥٣(على مسلم  شرح النووي: ینظر)٩(
، الموافقات )٤/٧٠(، الفروق للقرافي )٣/٢٧٤(اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي : ینظر)١٠(

 ).٢/٢٠(للشاطبي 
 ).٣/٥٣٨(، الموافقات )١/١٧(قواعد األحكام في مصالح األنام للعز بن عبد السالم : ینظر)١١(
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  .)١(الشریعة مبنیة على التیسیر، والتخفیف، ورفع الحرج، والمشاق عن المكلفین -٣
  .)٢(التكالیف الشرعیة مشروطة بالقدرة، واالستطاعة -٤

  : أدلة اعتبار الحاجة الشرعیة: ثانیًا
  :ریممن القرآن الك

اآلیات التي جاءت دالة على مشروعیة العمل بمقتضى الضرورة، یمكن االستدالل  - ١
َفَمِن اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصٍة َغْیَر ُمَتجاِنٍف ِلِإْثٍم َفِإنَّ :بھا على اعتبار الحاجة، كقولھ تعالى

عاٍد َفِإنَّ اللََّھ َغُفوٌر َفَمِن اْضُطرَّ َغْیَر باٍغ َوال :، وقولھ تعالى)٣(اللََّھ َغُفوٌر َرِحیٌم
فكل ما احتاج الناس إلیھ في معاشھم، :"، قال ابن تیمیة بعد أن ساق ھذه اآلیات)٤(َرِحیٌم

ھي ترك واجب، أو فعل محرم، لم یحرم علیھم؛ ألنھم في معنى : ولم یكن سببھ معصیة
  .)٥("المضطر الذي لیس بباغ، وال عاد

خفیف، والتیسیر، ورفع الحرج، یمكن االستدالل بھا اآلیات الدالة على مشروعیة الت - ٢
َوما َجَعَل َعَلْیُكْم ِفي الدِّیِن ِمْن : قولھ تعالى: على اعتبار الحاجة، ومن ھذه اآلیات

  .)٧(ُیِریُد اللَُّھ ِبُكُم اْلُیْسَر َوال ُیِریُد ِبُكُم اْلُعْسَر : ، وقولھ تعالى)٦(َحَرٍج
  

  :من السنة النبویة
قدم النبي صلى اهللا علیھ وسلم المدینة، وھم : ابن عباس رضي اهللا عنھما، قالعن  -١

من َأْسَلَف في شيٍء، ففي كیٍل معلوم، ووزٍن «: یسلفون بالتمر السنتین والثالث، فقال
  .)٨(»معلوم، إلى أجٍل معلوم

أن عقد السلم، وإن كان فیھ جھالة، فھو عقد على موصوف في الذمة،  :وجھ االستدالل
مخالف ألصل النھي الثابت عن بیع الغرر، ولكن الشرع رخص في ھذا البیع، مراعاة 

  . )٩(لشدة حاجة الناس إلیھ
وكذلك رخص الشرع في اإلجارة، والجعالة، والحوالة، واالستصناع، وغیرھا من   

  . العقود، وذلك بسبب الحاجة، وھذا یدل على مشروعیة الحاجة، ومكانتھا في االجتھاد
  

                                      
، األشباه والنظائر للسیوطي )٢/٢١٢(، الموافقات )١/٤٩(األشباه والنظائر للسبكي : ینظر)١(
 ).٧:ص(
 ).١/٤٨٤(، شرح الكوكب المنیر البن النجار)١/١٦٨(اإلبھاج في شرح المنھاج للسبكي : ینظر) ٢(
 ).٣(آیة : سورة المائدة) ٣(
 ).١١٥( آیة : سورة النحل) ٤(
 ).٢٠٥: ص(القواعد النورانیة البن تیمیة ) ٥(
 ).٧٨(آیة : سورة الحج) ٦(
 ).١٨٦(آیة : القرة سورة) ٧(
، )٢٢٤٠(رقم ) ٣/٨٥(صحیحھ، كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم : أخرجھ البخاري في) ٨(

 ). ١٦٠٤(، رقم )٣/١٢٢٦(صحیحھ،كتاب المساقاة، باب السلم : ومسلم في
 ).٤/٢٠٧(، المغني البن قدامة )٧/٧٠(فتح القدیر للكمال ابن الھمام : ینظر) ٩(
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: لنصوص الداعیة إلى اعتبار حاجات الناس، ورفع الحرج، والمشقة علیھم، منھاا -٢
  .)١(»لیس من الِبرِّ الصوُم في السفِر«: ملسو هيلع هللا ىلصقولھ 

أن قدح النبي صلى اهللا علیھ وسلم انكسر، فاتخذ «:عن أنس بن مالك رضي اهللا عنھ -٣
  .)٢(»مكان الشَّْعِب سلسلة من فضة

لضَّبََّة الیسیرة من الفضة للحاجة الداعیة إلى ذلك، وھذا یدل على إباحة ا:وجھ االستدالل
مما استثني من النھي األصلي عن الشرب في آنیة الذھب، والفضة، وھذا االستثناء 

  . )٣(للحاجة
یمكن االستدالل باإلجماع على شرعیة الحاجة؛ حیث إن العلماء مجمعون  :من اإلجماع

نوعات، فھو إجماع عملي، دلت علیھ على اعتبارھا في الترخیصات، وإباحة المم
استعماالتھم لھذا األصل، وإذا كان إعمال الحاجة عائًدا إلى اعتبار المصلحة، فقد اتفق 
الفقھاء على أن الشریعة اشتملت على مصالح المكلفین، واتفقوا على االحتجاج 

  . )٤(بالمصلحة التي دل الدلیل الشرعي على اعتبارھا

                                      
صحیحھ، كتاب الصوم، باب قول النبي صلى اهللا علیھ وسلم لمن ظلل علیھ، : ري فيأخرجھ البخا)  ١(

صحیحھ، كتاب : ، ومسلم في)١٩٤٦(، رقم )٣/٣٤(» لیس من البر الصوم في السفر«واشتد الحر 
 ).١١١٥(رقم ) ٢/٧٨٦(الصوم، باب جواز الصوم والفطر في شھر رمضان للمسافر في غیر معصیة 

صحیحھ، كتاب فرض الخمس، باب ما ذكر من درع النبي صلى اهللا علیھ : فيأخرجھ البخاري ) ٢(
 ).٣١٠٩(رقم  ) ٤/٨٣(وسلم، وعصاه، وسیفھ، وقدحھ، وخاتمھ 

 ). ٣/٤٥(، المغني )١/٢٥٦(المجموع شرح المھذب : ینظر)٣(
، الموافقات )٣/٢١٤(، شرح مختصر الروضة )١/٥(قواعد األحكام في مصالح األنام : ینظر)٤(
 ).٢٨٤: ص(المستصفى ) ٢/٩(
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  اطب اث

  وا ار،ل رورةواط ا

  :ضوابط الضرورة: أوًال
أن العمل بالضرورة الشرعیة البد لھ من شروط، وقیود تضبط العمل بھا، حتى یسوغ 

  :ألجلھا الترخص بارتكاب المحظور
بمعنى حصول الضرر الفادح  :)١(ال منتظرة ،أن تكون الضرورة قائمة: الضابط األول

على ذلك أن األحكام الشرعیة، إنما تناط بالیقین، وغلبة الظن، وأنھ یقینًا، أو غالبًا، ویدل 
ال التفات فیھا إلى األوھام، والظنون المرجوحة، واالحتماالت البعیدة، والرخصة ال تناط 

  .)٢(بالشك
وذلك بأن ال تكون للمضطر من : تعذر الوسائل المباحة في إزالة الضرر: الضابط الثاني

ھ، إال مخالفة األوامر، أو النواھي الشرعیة،كأن یكون في مكان وسیلة یدفع بھا ضرورت
  .)٣(ال یجد فیھ ما یتناولھ إال المحرم

أي یكون ما  :بقدرھا ،أن تقدر ھذه الضرورة، وھي ارتكاب المحظور: الضابط الثالث
یباح، أو یرخص فیھ مقیدًا بمقدار ما یدفع الضرورة؛ ألن إباحة الحرام ضرورة، 

  . )٤(ر بقدرھاوالضرورة تقد
أو  ،أكبر منھ ،أن ال یترتب على العمل بالضرورة ارتكاب ضرر آخر:الضابط الرابع

بمعنى أن الضرر تجب إزالتھ، لكن ال یزال بضرر أكبر منھ، وال بضرر مماثل :مثلھ
الضرر ال یزال : (، ومن القواعد الفقھیة في ذلك)٥(لھ، وإنما یزال بضرر أدنى منھ

  .)٧()األشد یزال بالضرر األخفالضرر (، )٦()بمثلھ
وقواعدھا  ،أن ال یخالف المضطر مبادئ الشریعة اإلسالمیة األساسیة: الضابط الخامس

كأصول الشریعة اإلسالمیة، وتحقیق العدل، وأداء األمانات، ودفع الضرر،  :العامة

                                      
 ).٦٩: ص(نظریة الضرورة الشرعیة : ینظر) ١(
 ).١٤١: ص(األشباه والنظائر للسیوطي : ینظر) ٢(
، القواعد الفقھیة الكبرى وما تفرع عنھا للسدالن )٦٩: ص(نظریة الضرورة الشرعیة : ینظر) ٣(
 ).٢٥٠: ص(
، نظریة )٨٤: ص(اه والنظائر للسیوطي ، األشب)٢/٣٢٠(المنثور في القواعد الفقھیة : ینظر) ٤(

 ).٦٩: ص(الضرورة الشرعیة 
 ).٨٦: ص(، األشباه والنظائر للسیوطي )١/٤١(األشباه والنظائر للسبكي : ینظر)٥(
، األشباه والنظائر البن )١/٢٨٠(، غمز عیون البصائر )١/٤١(األشباه والنظائر للسبكي : ینظر) ٦(

 ). ٧٤: ص(نجیم 
، )١٩٩: ص(، شرح القواعد الفقھیة ألحمد الزرقا )٧٥: ص(والنظائر البن نجیم  األشباه: ینظر)٧(

 ).١/٢١٩(محمد الزحیلي. القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا د
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وحفظ حقوق اآلخرین، فكل ما یخالف قواعد الشرع؛ فإنھ ال أثر فیھ للضرورة؛ ألن 
  .)١(لمضطر یخالف بعض األحكام الشرعیة، ال قواعد الشریعة العامةا

  :)٢(ضوابط الحاجة: ثانیًا
  .ألَّا تعود الحاجة على الضرورة باإلبطال؛ ألن الضرورة أشد من الحاجة: الضابط األول
أن تكون الحاجة قائمة، ال محتملة، وحقیقیة، ال متوھمة، وظ�اھرة، غی�ر    :الضابط الثاني

  .خفیة
  .ألَّا تخالف النصوص، والقواعد، والمقاصد الشرعیة:ابط الثالثالض

ألَّا تتخذ الحاجة الشرعیة ذریعة لمخالفة قصد الشارع، والتحایل الرتك�اب  :الضابط الرابع
  .المحظور

  .أن یقدر ما یباح للحاجة بقدرھا :الضابط الخامس
أول��ى؛ ألنھ��ا دون  ألَّ��ا تب��یح الحاج��ة م��ا ال تبیح��ھ الض��رورة م��ن ب��اب   : الض��ابط الس��ادس
  .الضرورة مرتبة

  

                                      
: ص(، القواعد الفقھیة الكبرى، وما تفرع عنھا )٧٠: ص( نظریة الضرورة الشرعیة : ینظر)١(

٢٥٠.( 
،شرح )٨٨: ص(، األشباه والنظائر للسیوطي )٢/٨٦(البرھان في أصول الفقھ للجویني : ینظر)٢(

، الحاجة الشرعیة حقیقتھا، وأدلتھا، وضوابطھا لنور الدین الخادمي، )٢١٠-٢٠٩: ص( القواعد الفقھیة 
 ).١٧٨: ص( ه، ١٤٢٣، ربیع اآلخر، ١٤مجلة العدل، العدد 
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  املبحث الثاني

  .وضوابطه، وأسباب العمل به ،وحكمه ،تعريفه ،القول املرجوح 

  اطب اول

  رف اول اروح

الراء، والجیم، والحاء أصل واحد، من رجح الشيء، إذا رزن، وھو : المرجوح في اللغة
وُرْجحانًا، ورجح الرأي غلب على غیره،  من الرجحان، َیْرَجُح، وَیْرُجُح، ُرجوحًا،

  .)١(والمرجوح على وزن مفعول، وھو خالف الراجح
من خالل المعنى اللغوي، یتبین بأن المرجوح عكس : المرجوح في االصطالح

  .)٢(ما كان دلیلھ أضعف من غیره المقابل لھ: الراجح؛لذا فإن المرجوح عند الفقھاء ھو
ھو إعمال المجتھد، أو المفتي قوًال مرجوحًا، وترك  :المراد باألخذ بالقول المرجوح

  .)٣(الراجح لمقتضى شرعي من ضرورة، أو حاجة

ب اطا  

  م ال ول اروح 

  :اختلف الفقھاء في عمل المجتھد بالقول المرجوح، وترك الراجح، إلى ثالثة أقوال 
الراجح، ولو كان ھناك حاجة، أو عدم جواز األخذ بالقول المرجوح، وترك : القول األول

، ومنھم القرافي، والمازري، )٥(، وبعض المالكیة)٤(ضرورة، وھذا قول بعض الحنفیة
  .)٧(،  وقول عند الشافعیة)٦(والشاطبي في أحد قولیھ

جواز أخذ المجتھد القول المرجوح في خاصة نفسھ، وعدم جواز ذلك في :القول الثاني
  .)٩(، وبعض الشافعیة)٨(عض المالكیةالفتیا، والقضاء، وھذا قول ب

                                      
: ص(وز آبادي ، القاموس المحیط للفیر)٢/٤٤٥(، لسان العرب )٢/٤٨٩(مقاییس اللغة : ینظر)١(

٢١٩.( 
، حاشیة )١/٣٦(، مواھب الجلیل للحطاب )٨/١٤٦(البحر المحیط في أصول الفقھ للزركشي: ینظر)٢(

 ).١/٢٠(الدسوقي 
 ).٣٢٧: ص(الفتوى في اإلسالم لعبد اهللا آل خنین : ینظر)٣(
در ، ال)١٢١: ص( التصحیح والترجیح على مختصر القدوري للعالمة قاسم بن قطلوبغا: ینظر)٤(

 ).١/٧٤(، حاشیة ابن عابدین )١/١٧٦(المختار للحصكفي 
، الفروق )٩٣:ص(، اإلحكام في تمییز الفتاوى عن األحكام للقرافي )٥/٩٩(الموافقات : ینظر)٥(

 ).١/٢٠(، حاشیة الدسوقي )٤/٣٩(للقرافي 
 ).٥/١٠١(الموافقات : ینظر)٦(
 ).١/٥١(حاشیة البجیرمي على الخطیب : ینظر)٧(
 ).١/٣٣(، مواھب الجلیل )١/٢٠(حاشیة الدسوقي  :ینظر)٨(
، إعانة الطالبین )١/٤٧(، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج للرملي )٢/١٢(فتاوى السبكي : ینظر)٩(

 ).١/٢٧(للبكري 
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جواز األخذ بالقول المرجوح عند االقتضاء، من ضرورة، أو حاجة :القول الثالث
، وقول عند بعض )٢(، وأكثر المالكیة)١(بشروط، وھذا قول جمھور الفقھاء من الحنفیة

  .)٥(، وصرح بھ ابن تیمیة في مجموع الفتاوى)٤(، وھو مذھب الحنابلة)٣(الشافعیة
  : األدلة

  : أدلة القول األول

 .)٦(ألن القول الراجح، أو المشھور قول قوي في المذھب -١

أن األخذ بالمرجوح، وترك الراجح، خرق لإلجماع؛ ألنھ ال یجوز باإلجماع ترك  -٢
 .)٧(الراجح، واألخذ بالمرجوح

  .بأن دعوى اإلجماع غیر صحیحة؛ لوجود خالف في المسألة :یناقش

الورع قلَّ، وكثرت الشھوات، وكثر من یدعي العلم، ویتجاس�ر عل�ى    سدًا للذرائع؛ ألن-٣
الفتوى فیھ، فلو فتح باب في مخالفة المذھب؛ ألدى ذلك إلى ھت�ك حج�اب ھیب�ة الم�ذھب،     

 .)٨(وھذا من المفسدات التي ال خفاء بھا
بأن القائلون بجواز األخذ بالقول المرجوح،قد وضعوا لھ شروًطا، وضوابط، مع  :یناقش

  .د المقتضى الشرعيوجو
ألن المرجوح صار منسوخًا، وإذا كان كذلك، فھو كالمعدوم، والمعدوم لیس بموجود، -٤

 .)٩(فال یمكن األخذ بھ
بعدم التسلیم بأن القول المرجوح منسوخًا، بل ھ�و ق�ول ل�ھ أدلت�ھ، ولكنھ�ا أض�عف       :یناقش

  . من أدلة القول الراجح
  :أدلة القول الثاني

 .)١٠(اْحُكْم َبْیَنُھْم ِبَما َأْنَزَل اللَُّھ َوَأِن: قولھ تعالى -١

قاضیان في النار، وقاض في : القضاة ثالثة: أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال -٢

                                      
، البحر الرائق شرح كنز الدقائق )١٢٦: ص( التصحیح والترجیح على مختصر القدوري: ینظر)١(

 ). ١/٣٥٩(ابن عابدین  ، حاشیة)١/٢٥٩(البن نجیم 
، البھجة في شرح التحفة لعلي )٥/٩٤(، الموافقات )٢/٢٥٧(حاشیة الدسوقي : ینظر)٢(

 ).١/٤١(التسولي
 ).٣٣٨: ص( ، الفوائد المدنیة للكردي )١/٣٤(مغني المحتاج للشربیني : ینظر)٣(
 ).٦/٤٤٦(، مطالب أولي النھى للرحیباني )٦/٣٠٢(كشاف القناع للبھوتي : ینظر) ٤(
 ).٢٤/١٩٨(مجموع الفتاوى البن تیمیة : ینظر)٥(
 ).١/٢٠(حاشیة الدسوقي : ینظر) ٦(
 ).٩٣:ص(، اإلحكام للقرافي )١/١٧٦(الدر المختار : ینظر) ٧(
 ).١/٥٥(، المجموع للنووي )٥/١٠١(الموافقات : ینظر)٨(
 ). ١/١٧٥(ین ، حاشیة ابن عابد)١٢١: ص( التصحیح والترجیح على مختصر القدوري: ینظر)٩(
 ).٤٩(آیة : سورة المائدة)١٠(
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الجنة، رجل قضى بغیر الحق، فعلم ذاك، فذاك في النار، وقاض ال یعلم، فأھلك حقوق 
  .)١(الناس، فھو في النار، وقاض قضى بالحق، فذلك في الجنة

أن القاضیإذا أقدم على حكم، وھو ال یعتقده، كان  :والحدیث ،الستدالل من اآلیةوجھ ا
حاكمًا بغیر ما أنزل اهللا، وقاضیًا بشيء ال یعلمھ؛لذا فال یحل للقاضي أن یحكم بشيء 

  .)٢(حتى یعتقد أنھ الحق

أن قاع��دة الض��رورات تب��یح المحظ��ورات م��ن القواع��د المق��ررة عن��د أھ��ل العل��م، ف��إذا   -٣
، لك�ن ل�یس ل�ھ أن یفت�ي، أویقض�ي غی�ره       )٣(الفقیھ إلى األخ�ذ ب�المرجوح، فل�ھ ذل�ك     اضطر

 .)٤(بالقول المرجوح؛ لكونھ ال یتحقق الضرورة بالنسبة لغیره، كما یتحققھا من نفسھ
ب���أن األحك���ام الش���رعیة م���دارھا عل���ى غلب���ة الظ���ن، وغلب���ة الظ���ن، كم���ا ذك���ر    : ین���اقش

 .)٥(اماألصولیون، تنزل منزلة الیقین في األحك

  : أدلة القول الثالث
أن الشریعة جاءت بمراعاة الضرورات، والتوسعة، ورفع الحرج، فمن القواعد -١

المقررة عند أھل العلم أن الضرورات تبیح المحظورات، والمشقة تجلب التیسیر، لذا 
  .)٦(فاألخذ بالقول المرجوح داخل تحت ھذه األصول

  .)٧(أن المكلف وافق دلیًال في الجملة -٢
  .)٨(ألنھ إذا ثبتت الضرورة، جاز العمل بالقول المرجوح؛ نظرًا للمصلحة -٣
أن تحقیق المقصود الشرعي ھو الغایة المطلوبة شرعًا في منصب القضاء، أو  -٤

اإلفتاء، فلیس األخذ بالراجح، والفاضل مطلوبًا بإطالق، وال ترك المرجوح، والمفضول 
الشرعیة، كالفتیا، والقضاء ھو تحقیق المقصود  مطلوبًا بإطالق، فاألصل في الوالیات

  .  )٩(الشرعي

                                      
، )٣٥٧٣(رقم ) ٣/٢٩٩(سننھ، كتاب األقضیة، باب في القاضي یخطئ : أخرجھ أبو داود في)١(

) ٣/٥(سننھ، كتاب األحكام، باب ما جاء عن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في القاضي: والترمذي في
ھذا حدیث :"، وقال)٧٠١٢(رقم ) ٤/١٠١(م المستدرك كتاب األحكا: ، والحاكم في)١٣٢٢(رقم 

 ".صحیح اإلسناد، ولم یخرجاه، ولھ شاھد بإسناد صحیح على شرط مسلم
 ).٤/٢٦٧(، إعانة الطالبین للبكري )٢/١٢(فتاوى السبكي ) ٢(
 ).٤/٧٧(الفروق : ینظر)٣(
 ).٢/٣٢٨(الفتوى في الشریعة اإلسالمیة لعبد اهللا آل خنین : ینظر)٤(
، شرح التلویح على )٣/٣١٣(، شرح مختصر الروضة للطوفي)٢/١٤٤(افقات المو: ینظر)٥(

 ).١/٣١(التوضیح للتفتازاني
، رفع )٣١٣: ص(، أصول اإلفتاء، وآدابھ لمحمد العثماني )٥/٤١٤(حاشیة ابن عابدین : ینظر)٦(

 ).٩٢-٥٩: ص(الحرج في الشریعة اإلسالمیة للدكتور یعقوب الباحسین 
 ).٦/٤٤٨(، مطالب أولي النھى )٤/٣٠٤(قھیة الكبرى البن حجر الھیتميالفتاوى الف: ینظر)٧(
 ).١١/٢٧٢(فتاوى ورسائل سماحة الشیخ محمد بن إبراھیم بن عبد اللطیف آل الشیخ : ینظر)٨(
 ). ٢٤/١٩٨(، مجموع الفتاوى )٢/٣٦٦(قواعد األحكام : ینظر)٩(
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بأن القول الراجح ھو القول الثالث؛  -واهللا أعلم –وبعد العرض السابق أرى :الترجیح
وذلك لقوة حجة ھذا القول، ولتوسطھ بین األقوال األخرى، ولموافقتھ لقواعد الشریعة 

وح عند االقتضاء، یحقق المقاصد، اإلسالمیة، ومقاصدھا، فإن األخذ بالقول المرج
والمعاني التي جاءت بھا الشریعة، فالشریعة إنما شرعت ألجل تحقیق المصالح، ودفع 

  .المفاسد، وألن الفروع الفقھیة تشھد لھذا القول بالصحة، واالعتبار

  اطب اث

  واط ال ول اروح

جوح، وضعوا ضوابط شرعیة، ال یجوز أن الفقھاء القائلین بجواز األخذ بالقول المر 
تعدیھا؛ ألن العمل بالقول المرجوح رخصة، واستثناء من األصل، فال یؤخذ إال 

  :بضوابط، وشروط، من أھمھا ما یلي
أال یخالف القول المرجوح دلیًال صریحًا من الكتاب، أو السنة، أو : الضابط األول

كل : "لة ھو إتباع للھوى، قال القرافياإلجماع، أو القیاس الجلي؛ فإن مخالفة ھذه األد
شيء أفتى فیھ المجتھد، فخرجت فتیاه فیھ على خالف اإلجماع، أو القواعد، أو النص، 
أو القیاس الجلي السالم عن المعارض الراجح، ال یجوز لمقلده أن ینقلھ للناس، وال یفتي 

  .)١("بھ في دین اهللا تعالى
ل الراجح، أو المشھور، بل إن أدلة القول المرجوح وأال یمكن الجمع بینھ وبین أدلة القو

ھي الراجحة في ھذه الواقعة؛ إذ إن أوصاف النازلة تنطبق على القول المرجوح، فكأن 
االختالف بین القولین اختالف تنوع، ال اختالف تضاد، ألن القول الراجح لیس ھو عین 

و نقصت وصفًا، أو قیدًا مؤثرًا، القول المرجوح في ھذه النازلة؛ إذ إن النازلة قد زادت، أ
  .)٢(سوَّغ العدول عن ھذا القول للقول اآلخر

أن یثبت القول المرجوح بطریق صحیح لقائلھ فإن لم یثبت، فال یجوز : الضابط الثاني
  .)٣(األخذ بھ، وترك الراجح

أن یكون األخذ بالقول المرجوح مستندًا إلى مسوغ شرعي، ودلیل : الضابط الثالث
وأن یبین المفتي سبب أخذه للقول المرجوح، ومستنده، فیكون ذلك ألجل تحقیق معتبر، 

المصالح، أو سد الذرائع، أو ألجل تغیر العادات، واألعراف، أو لعموم البلوى بھا، أو 

                                      
 ).٢/١٠٩(الفروق ) ١(
، المنثور في القواعد الفقھیة )١/١١٢(شباه والنظائر للسبكي ، األ)٥/٩١،١٩٠(الموافقات : ینظر)٢(
، تیسیر الفقھ الجامع لالختیارات الفقھیة لشیخ اإلسالم ابن تیمیة للدكتور أحمد موافي )٢/١٢٩،١٣١(
)٣/١٣٩٠ .( 
، )٦/٤٤٦(، مطالب أولي النھى )٢/٢٧٦(نشر البنود على مراقي السعود لعبداهللا الشنقیطي : ینظر)٣(

 ).٥٤٧: ص(الفتوى والقضاء في المذھب المالكي لمحمد ریاض  أصول
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للضرورة، والحاجة، مما ھو رتبة الضرورات، والحاجات، ال التحسینات؛ ألن ما كان 
  . )١(إلعراض عن المشھورفي ھذه الرتبة، ال یكون موجبًا ل

أن یكون األخذ بالقول المرجوح مقتصرًا على النازلة محل الفتوى، دون : الضابط الرابع
نظائرھا من الوقائع األخرى، وال یكون ذلك عامًا في كل واقعة، بل إذا زال الموجب 

أن : ، فإن من القواعد المقررة في ھذا الباب)٢(عاد المجتھد لألصل، وھو الراجح
، وإذا وجبت مخالفة أصل، أو قاعدة، وجب تقلیل المخالفة ما )٣(ضرورات تقدر بقدرھاال

 .)٥(، والحكم یدور مع علتھ وجودًا، وعدمًا)٤(أمكن
أن یكون األخذ بالقول المرجوح مبنیًا على اجتھاد جماعي من ھیئة : الضابط الخامس

ٍت واحد، لكن یشترط أن یكون علمیة، تتوافر فیھا األھلیة المقررة شرعًا، أو یكون من مف
،كتقدیر الضرورات، والحاجات، ویبین )٦(متمكنًا من تقدیر المقتضى الشرعي لذلك

المفتي ھذه الضرورة، أو الحاجة في التدلیل لفتواه على وجھ یحمل على القناعة بھا، 
  .)٧(ووجھ انطباقھا على ھذه الواقعة

راب اطا  

 لب اوحأرول ا  

  : األسباب التي تدعو المجتھد لألخذ بالقول المرجوح كثیرة، سأقتصر على أھمھا إن 
  

  :الُعرف، والعادة: السبب األول
قد یعمل المجتھد بالقواللمرجوح بسبب تغیر، وتبدل العادات، واألعراف، بحیث ال  

حكم یكون للحكم األول أي أثر؛ ألنھ بني على عرف، وعادة سابقین، فلما تغیرا، تغیر ال
تبعًا لھما، ویتغیر العرف بتغیر المكان، أو الزمان، أو كلیھما، مما یسبب تغیرًا في 

                                      
، فتاوى ورسائل )٦/٤٤٦(، مطالب أولي النھى )٢/٢٧٦(نشر البنود على مراقي السعود : ینظر)١(

 ).٢/٣٣٦(، الفتوى في الشریعة اإلسالمیة )٢/١٦(سماحة الشیخ محمد بن إبراھیم آل الشیخ 
فكر السامي في تاریخ الفقھ اإلسالمي لمحمد الحجوي ، ال)١١/٢٧٢(فتاوى ورسائل : ینظر)٢(
 ).٢/٣٣٦(، الفتوى في الشریعة اإلسالمیة )٢/٤٠٦(
، األشباه )٨٤: ص(، األشباه والنظائر للسیوطي )٢/٣٢٠(المنثور في القواعد الفقھیة : ینظر)٣(

 ).١/١٠٧(، قواعد األحكام في مصالح األنام )٧٣: ص(والنظائر البن نجیم 
 ).٢/٥٠٢(القواعد للمقري  :ینظر)٤(
، شرح القواعد )٢/٢٧٦(حاشیة العطار على شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع : ینظر)٥(

 ).٤٨٣: ص(الفقھیة 
، الفتوى في الشریعة اإلسالمیة )٢/٤٠٧(، الفكر السامي )٣٤٧-٨/٣٤٦(البحر المحیط : ینظر)٦(
حاشیة ابن عابدین : ن والمقلدین من أھل المذاھب، وینظر كالم أھل العلم في مراتب المجتھدی)٢/٣٣٧(
-٨/٣٤٦(، البحر المحیط )٢/١٦٠(، قواعد األحكام في مصالح األنام )٥/٤٦(، الموافقات )٥/٤٠٨(

، )٨/٣٨٨١(، التحبیر شرح التحریر للمرداوي )٨٦: ص(، أدب المفتي، والمستفتي البن الصالح)٣٤٧
 ).٤/٤٦٧(شرح الكوكب المنیر 

، العقد المنظم للحكام فیما یجري بین أیدیھم من العقود )٣٤٧-٨/٣٤٦(بحر المحیط ال: ینظر)٧(
 ).٢/٣٣٧(، الفتوى في الشریعة اإلسالمیة )٢/٢١(، فتاوى ورسائل )٢/٢١٦(واألحكام للكناني 
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أحوال الناس، واحتیاجاتھم، ثم تغیرًا في األحكام االجتھادیة، وقد عقد ابن القیم في كتابھ 
فصل في تغییر الفتوى، واختالفھا بحسب تغیر األزمنة، : "إعالم الموقعین فصًال بعنوان

تغیر الفتوى بتغیر "، وقد جعل العلماء قاعدة )١("نة، واألحوال، والنیات، والعوائدواألمك
  .)٢("العادة محكمة: " متفرعة عن قاعدة"الزمان، والمكان

 –لیس للفقیھ : "وقد جاء في قرار المجمع الفقھي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي  
فقھاء من غیر مراعاة تبدل الجمود على المنقول في كتب ال -مفتیًا، أم قاضیًا

  .)٣("األعراف
  :مراعاة لما جرى علیھ العمل: السبب الثاني

ماجرى بھ : ( إن الناظر في مصنفات المذاھب األربعة، یجدھا استعملت مصطلح
، وھذا المصطلح، اشتھر، وكثر استعمالھ عند )ما جرى علیھ العمل( ، أو )العمل

العدول عن القول الراجح، أوالمشھور إلى : لىع" العمل" المالكیة،وھم یطلقون مصطلح 
القول الضعیف في بعض المسائل؛ رعیًا لمصلحة مجتلبة، أو مفسدة مدفوعة، أو عرف 

  .)٤(جاٍر، وحكم القضاة بذلك،وتواطؤھم علیھ؛ لسبب اقتضى ذلك
القول الذي علیھ فتوى الفقھاء، : وقد استعملھ بعض الفقھاء لمعاٍن متقاربة، من أبرزھا  

وحكم القضاة، أو القول الذي اتخذه عامة الناس، وعملوا بھ؛ لحكم حاكم، أو لقول عالم 
  .)٥(معتبر

  :تغیر وجھ المصلحة: السبب الثالث
المفاسد وتقلیلھا، وإن  ودرء جاءت لتحقیق المصالح وتكثیرھا، الشریعة اإلسالمیة أن

، والمكان، واألحوال، وقد المصالح والمفاسد متفاوتة قوة وضعفًا، وتتغیر بتغیر الزمان
تكون مصلحة الشيء غالبة في زمان، ومكان، ومفاسده غالبة في زمان، ومكان آخر، 

  .)٦(ومن ھنا تختلف الفتوى، ویرى الفقھاء العدول عن ما كانوا یرونھ راجحًا
وقوع : لذا فمن األسباب التي تْلِجئ الفقیھ إلى األخذ بالقول المرجوح، وترك الراجح 

دیدة نتیجة العمل بالراجح، فیضطر الفقیھ في ھذه الحالة إلى األخذ بالمرجوح؛ مفسدة ش

                                      
 ).٣/١١(إعالم الموقعین ) ١(
، األشباه والنظائر )٧: ص(، األشباه والنظائر للسیوطي )٨/٣٨٥١(التحبیر شرح التحریر : ینظر)٢(

 ).٧٩: ص(البن نجیم 
 ).٤/٣٤٦٦(مجلة المجمع الفقھي اإلسالمي، الدورة الخامسة، العدد الخامس )٣(
: ص(العرف والعمل في المذھب المالكي، ومفھومھما لدى علماء الغرب لعمر الجیدي : ینظر)٤(

٢٦٣،٣٣٦.( 
، )١/٦٦،٦٨(، المجموع )٥/٦٤( ، التاج واإلكلیل للمواق)٢/٣٨(المبسوط للسرخسي : ینظر)٥(

 ).١/٣٠٧(المغني 
، )١٠/٥١٢(، مجموع الفتاوى )٢/٦٥(، الموافقات )١/٥(قواعد األحكام في مصالح األنام : ینظر)٦(

 ).٣/١١(إعالم الموقعین 
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وقد یكون فعل المرجوح أرجح للمصلحة الراجحة، : "دفعًا لھذه المشقة، قال ابن تیمیة
  .)١("كما یكون ترك الراجح أرجح أحیانًا لمصلحة راجحة

  :مراعاة الخالف: السبب الرابع
المرجوح، وترك الراجح في الحكم المقرر فقھًا؛ مراعاة  األخذ بالقول: "والمراد بھ

  . )٢("للواقعة الفتویَّة محّل النظر لمقتضًى شرعي
ویعد مراعاة الخالف من األسباب التي نص علیھا العلماء بأنھا تؤدي بالمجتھد، والفقیھ 

دلة ما إعطاء كل من الدلیلین حكمھ، فإن من األ: ، وحقیقتھ)٣(إلى األخذ بالقول المرجوح
یقوى فیھا أحد الدلیلین، ویترجح فیھا إحدى األمارتین قوة ما، ورجحانًا ال ینقطع معھ 
تردد النفس، وتشوفھا إلى مقتضى الدلیل اآلخر، فھنا یستحب العمل بمراعاة الخالف، 
ویعمل ابتداء على الدلیل األرجح؛ لمقتضى الرجحان في غلبة ظنھ، فإذا وقع عقد، أو 

ى الدلیل اآلخر، لم ُیفسخ العقد، ولم تبطل العبادة؛ لوقوع ذلك على عبادة على مقتض
، فیقول "إعطاء كل من الدلیلین حكمھ"موافقة دلیٍل لھ في النفس اعتبار، فھذا معنى قول 

ابتداًء بالدلیل الذي یراه أرجح، ثم إذا وقع العمل على مقتضى الدلیل اآلخر؛ راعى ما 
یسقط اعتبارھا في نظره جملة، فھو توسط بین موجب لھذا الدلیل من القوة التي لم 

  .  )٤(الدلیلین
وبیان ذلك أن المجتھد قد یترجح في نظره حكم شرعي، یقتضي المنع من الفعل، فیفتي 
بفساده ابتداًء، ویعتبر ما ذھب إلیھ المجتھد المخالف، القائل بجواز ذلك الفعل مرجوحًا، 

نظر المجتھد، فإما أن یترتب علیھ آثار الحكم  فإذا صدر من المكلف الفعل الممنوع في
بالمنع، أو یحكم بالجواز، مراعاة للخالف، فلو حكم بالقول الراجح عنده، لربما أدى ذلك 
إلى مفسدة أكبر من اعتبار الرأي المرجوح، وإعمال دلیلھ، فیترك حینئذ الراجح عنده، 

  .)٥(ترانھ بقرائن رجحت جانبھویعمل بالمرجوح الذي أصبح راجحًا بعد وقوع الفعل؛ الق
  .)٥(جانبھ

وھذا السبب ھو موضوع البحث، وسیأتي في :للضرورة أو الحاجة: السبب الخامس
  .المبحث الثالث بیان أثره في عمل المجتھد بالقول المرجوح، وترك الراجح

                                      
 ).٢٤/١٩٨(مجموع الفتاوى ) ١(
 ).١/١٧٦(الفتوى في الشریعة اإلسالمیة )٢(
، اإلحكام في أصول األحكام )٦/٣٨٨(ار المعربللونشریسي ، المعی)٥/١٩١(الموافقات : ینظر)٣(
 ).١/١٧٦(، الفتوى في الشریعة اإلسالمیة )٤/٢٣٩(
، شرح حدود ابن عرفة )٦/٣٨٨(، المعیار المعرب)١/١٢١(حاشیة ابن عابدین : ینظر)٤(

باه ، األش)٢/٤٤(، غمز عیون البصائر )١٢٩/ ٢(، المنثور في القواعد الفقھیة )١٧٧: ص(للرصاع
 ).١٣٦: ص(والنظائر للسیوطي 

 ).١٣١: ص(مراعاة الخالف عند المالكیة، وأثره في الفروع الفقھیة لمحمد شقرون : ینظر)٥(
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  املبحث الثالث

  .واحلاجة يف اختيار اتهد القول املرجوح، وتطبيقاتها ،أثر الضرورة

ب اطولا  

   ار اد اول اروحوا  ،أر ارورة

إن لكل من الضرورة، والحاجة أثرًا في تغیر الحكم الشرعي، وتبدلھ، والعدول عن   
الحكم األصلي، حتى تزول الضرورة، والحاجة، بل ھما من أھم األسباب التي أدت 

لو أفتى : "بدین عن فخر األئمةبالعلماء لإلفتاء بالمرجوح، وترك الراجح، فنقل ابن عا
، وقال )١("ُمْفٍت بشيء من ھذه األقوال، في مواضع الضرورة، طلبًا للتیسیر، كان حسنًا

ال یفتى، ویعمل إال بقول اإلمام األعظم، وال یعدل عنھ إلى قولھما، أو قول : "ابن نجیم
  .)٢("زارعةأحدھما، أو غیرھما إال لضرورة؛ من ضعف دلیل، أو تعامل بخالفھ، كالم

فإذا حصلت للمكلف ضرورة عارضة، أو حاجة ملحة، أو ظرف استثنائي، أصبح    
معھ الحكم األصلي للحاالت العادیة محرجًا لھ، بحیث یجعلھ في ضیق، وحرج من 
التطبیق، فإنھ یوسع علیھ، حتى یسھل، مادامت تلك الضرورة، أو الحاجة قائمة، وما دام 

أصًال قطعیًا، أو إجماعًا، فإذا زالت تلك الضرورة، أو لم یخالف نصًا صریحًا، أو 
، وال یكون ذلك إال لمن كان مجتھد المذھب، وفیھ أھلیة )٣(الحاجة، عاد الحكم إلى أصلھ

  .)٤(ترجیح غیر المشھور، والمتمكن من تقدیر المقتضى الشرعي لذلك
: " ابن عابدین والتغیر في األحكام، ھو من باب التخفیف، والتیسیر على الناس، قال

كثیر من األحكام تختلف باختالف الزمان؛ لتغیر عرف أھلھ، أو لحدوث ضرورة، أو 
فساد أھل الزمان، بحیث لو بقي الحكم على ما كان علیھ أوًال، للزم منھ المشقة، 
والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشریعة اإلسالمیة المبنیة على التخفیف، والتیسیر، 

لیس للمفتي الجمود على المنقول في كتب ظاھر : "، وقال)٥("سادودفع الضرر، والف
  .)٦(..."الروایة، من غیر مراعاة الزمان، وأھلھ

     

                                      
 )١/٧٤(حاشیة ابن عابدین )١(
 ).١/٢٥٩(البحر الرائق البن نجیم ) ٢(
لفاسي ألبي مراعاة القول الضعیف في الفتوى لدى فقھاء الغرب اإلسالمي من خالل العمل ا: ینظر)٣(

 ).١١١: ص(زید الفاسي للدكتورة أسماء المخطوبي 
حاشیة ابن عابدین : ینظر كالم أھل العلم في مراتب المجتھدین والمقلدین من أھل المذاھب)٤(
-٨/٣٤٦(، البحر المحیط )٢/١٦٠(، قواعد األحكام في مصالح األنام )٥/٤٦(، الموافقات )٥/٤٠٨(

، )٨/٣٨٨١(، التحبیر شرح التحریر للمرداوي )٨٦: ص(بن الصالح، أدب المفتي، والمستفتي ال)٣٤٧
 ).٤/٤٦٧(شرح الكوكب المنیر 

 ). ٢/١٢٥(مجموعة رسائل ابن عابدین )٥(
 ).٢/١٣١(المصدر السابق )٦(
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لذا فقد أشار العلماء إلى أن المفتي ال یصح منھ أن یكون غافًال عن حاجات الناس، 
ھمیتھ للمفتي، فضًال على أن یكون جاھًال بھا، وقد نبھ اإلمام أحمد إلى ھذا األمر، وبین أ

: ال ینبغي للرجل أن ینصب نفسھ، یعني للفتیا، حتى یكون فیھ خمس خصال: " فقال
أن تكون لھ نیة، فإنھ إن لم تكن لھ نیة، لم یكن على كالمھ نور، ولم یكن علیھ : أولھا

فیكون قویًا على ما ھو : فیكون لھ حلم، ووقار، وسكینة، وأما الثالثة: نور، وأما الثانیة
فمعرفة : فالكفایة، وإال َمَضَغھ الناس، والخامسة: وعلى معرفتھ، وأما الرابعة فیھ،

  .)٢(أي ضروراتھم، وحاجاتھم، وعاداتھم: ومعرفة الناس. )١("الناس
تبین مما سبق، أن من أھم أسباب العدول عن القول الراجح، ھو وجود ضرورة، أو   

أتي بیان لعدد من المسائل التي عدل حاجة تجعل المجتھد یعمل بالقول المرجوح، وفیما ی
  . بھا الفقھاء عن القول الراجح، وأخذوا بالقول المرجوح للضرورة، أو الحاجة

ب اطا  

 ت اطن اوحرول اد ار ا   

  و  روع 

  :نماذج من اختیار المجتھد القول المرجوح في المذھب الحنفي: الفرع األول
الراجح عند أبي حنیفة، وھو مذھب الحنفیة، أن الصدقة ال تحل لبني ھاشم، إال أنھ قد -١

روي عن أبي حنیفة، أنھ أفتى بالقول المرجوح، وھو جواز دفع الصدقة لھم، مراعاة 
للضرورة، والحاجة، كأن یكون الھاشمي فقیرًا، معدمًا، فإن اهللا تعالى لم یحرم الصدقة 

ألنھ اختصھم بسھم ذوي القربى في آیة الغنائم في سورة األنفال،  على بني ھاشم، إال
وحینما لم یصلھم نصیبھم الذي اختصھم اهللا بھ، فقد أفتى أبي حنیفة بجواز الصدقة 

ألنھ إذا لم یصل إلیھم واحد منھما، ھلكوا جوعًا، فیجوز لھم ذلك :"،قال الموصلي)٣(لھم
  .)٤("دفعًا للضرر عنھم

حنفیة أن ما أصاب الثوب من نجاسة الطرقات، إذا كان یسیرًا، فھو الراجح عند ال -٢
معفي عنھ، وتجوز الصالة فیھ، وإذا كان كثیرًا فال، ثم لما دخل الري مع ھارون 

جواز الصالة : الرشید، أفتى بعض الحنفیة، كمحمد بن الحسن بالقول المرجوح، وھو
، فاحشًا؛ دفعًا لمشقة التحرز منھ، فیما أصاب الثوب من نجاسة الطرقات، ولو كان كثیرًا

  .)٥(وللضرورة، مراعاة لما رآه من عموم البلوىبنجاسات الطرقات

                                      
، مطالب )٦/٢٩٩(كشاف القناع : ،وینظر)٥/١٥٩٩(نقلھ عنھ أبو یعلى في العدة في أصول الفقھ )١(

 ).٤/١٥٢(عالم الموقعین ، إ)٦/٤٣٨(أولي النھى 
 ).٤/١٥٧(إعالم الموقعین : ینظر)٢(
 )٢/٢٧٢(، فتح القدیر )٢/٢٦٦(، البحر الرائق )١/١٢١(االختیار لتعلیل المختار للموصلي : ینظر)٣(
 ).١/١٢١(االختیار لتعلیل المختار ) ٤(
رح الھدایة للعیني ، البنایة ش)١/١٨٦(المحیط البرھاني في الفقھ النعماني البنَماَزَة: ینظر)٥(
 ).١/٣٢١(، حاشیة ابن عابدین )١/٧٣٣(
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الراجح عند الحنفیة عدم جواز بیع الثمر على الشجر، إال أن یقطعھ حاًال، فال یجوز  -٣
بیع ما یبدو صالح بعض ثمره، دون بعض، لكن أفتى بعض الحنفیة، كالحلواني، وأبي 

بجواز بیع ذلك مراعاة للضرورة، وللحاجة؛ : الفضل بالقول المرجوح، فقاالبكر بن 
  .)١(لتعامل الناسبذلك

  :نماذج من اختیار المجتھد القول المرجوح في المذھب المالكي: الفرع الثاني
المشھور عند المالكیة، أنھم ال یجیزون صالة الجمعة إال في المسجد الجامع، فإذا -١

لد واحد، فإن صالة الجمعة عندھم ال تصح، إال في أول مسجد تعددت المساجد في ب
أقیمت فیھ الجمعةفي ذلك البلد، مستدلین على ذلك بما كان علیھ السلف، إذ ثبت ذلك عن 

، وفعل الخلفاء األربعة من بعده، ولم یظھر لھم مخالف، إال أن الذي جرى بھ ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

في المدن الكبیرة؛ وذلك مراعاة لحاجة  العمل عند المالكیة، ھو جواز تعددصالة الجمعة
الناس، والتیسیر علیھم، ودفعًا للحرج عنھم، خاصة أن المدن، والقرى قد اتسعت على 
نحو لیس كالسابق، وفي إلزام الناس الصالة في مسجد واحد، فیھ تضییق، وحرج 

  .)٢(علیھم
بعض المالكیة  الراجح في المذھب المالكي أنھ ال ضمان على الراعي المشترك، لكن-٢

عدلوا عن الراجح، وأفتوا بالضمان على الراعي المشترك؛ وذلك للمصلحة، ومراعاة 
  . )٣(حاجة الناس في حفظ حاللھم، ودفع الضرر عنھم، نظرًا لتغیر، وفساد أھل الزمان

أن یعاقب الجاني في : الراجح في المذھب المالكي، عدم جواز العقوبة بالمال، وھي-٣
، مثل كسر اآللة التي )٤(علیھ، بمعنى أن تكون الجنایة في نفس ذلك المالمالھ بإتالفھ 

  .یقطع بھا الطریق مثًال، إن كانت الجنایة قطع الطریق، ونحو ذلك
واألصل في العقوبة المألوفة في الشریعة، أن تكون في األبدان، كالقتل، والضرب،   

تعزیرات التي ھي لنظر والقطع، ونحو ذلك، سواء في الحدود المقدرة، أو في ال
  .)٥(اإلمام

ولكن جرى العمل عند متأخري المالكیة، بجواز العقوبة بالمال، فالعقوبة بالمال في ھذا 
الزمان في محل الضرورة، وفعلھا عام المصلحة، كما أن تركھا عام المفسدة، والضرر 

                                      
/ ٢(، مجمع األنھر لداماد أفندي )٢/٧(، االختیار لتعلیل المختار )٦/٣٣٤(المحیط البرھاني : ینظر)١(

١٩( 
، )١/٣٧٢(، حاشیة العدوي على كفایة الطالب الرباني )٣١١-٣٠٩/ ١(المعیار المعرب : ینظر)٢(

 ).١/٣٧٤(حاشیة الدسوقي 
، البھجة في شرح التحفة لعلي )٧/٥٠٨(، منح الجلیل لمحمد علیش )٧/٥٥٤(التاج واإلكلیل : ینظر)٣(

 ).٤٦٧-٢/٤٦٦(، )١/٤١(التُُّسولي 
 ).٢/٢٤٨(مواھب الخالق شرح التاودي لالمیة الزقاق للصنھاجي : ینظر)٤(
قرى للمھدي الوزاني النوازل الجدیدة الكبرى فیما ألھل فاس وغیرھم من البدو وال: ینظر)٥(
)١٠/٢٦٩.( 
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مد على الحاصل للمعاقب بھا أصغر من الضرر الحاصل للناس عامة بتركھا، وھذا یعت
  .)١(قواعد في الشریعة، تقتضي الجواز للضرورة

  :نماذج من اختیار المجتھد القول المرجوح في المذھب الشافعي: الفرع الثالث
الراجح عند الشافعي أن األجیر المشترك ال ضمان علیھ فیما تلف تحت یده، لكنھ ال  -١

لمصلحة، فلو أفتى بأنھ ال یفتي بالراجح عنده، مراعاة لحاجة الناس في حفظ أموالھم، ول
ضمان علیھم؛ ألدى ذلك إلى اإلضرار بأموال الناس، والتفریط فیھا، حتى تھلك، أو 

  .)٢(تضیع، فعدل عن الفتیا بالراجح عنده، خصوصًا مع فساد أھل الزمان
الظاھر في مذھب الشافعیة أن العدالة، وعدم الفسق، شرط في ولي الزوجة، فعدوا  -٢

ي صحة عقده، فإن كان الولي فاسقًا، بطل عقده، وانتقلت الوالیة إلى رشد الولي شرط ف
  .)٣(الولي األبعد

إال أن متأخري الشافعیة، كالغزالي، والن�ووي، واب�ن الص�الح، والس�بكي، أفت�وا بخ�الف        
؛ ألن الفس�ق ق�د ع�م ف�ي     )٤(إن والی�ة الفاس�ق عل�ى مولیت�ھ ص�حیحھ     : قول الشافعي، فق�الوا 

باب الضرورة، والحاج�ة ع�دم اش�تراط العدال�ة ف�ي الوالی�ة، وأن        العصور المتأخرة، فمن
فتوى األق�دمین محمول�ة عل�ى الح�اكم الع�دل، المرض�ي، الع�الم، وأم�ا غی�ره م�ن الفس�اق،            
فكالع�دم، فإم�ام المس�لمین ی��زوج بنات�ھ، وبن�ات غی�ره بالوالی��ة العام�ة، ول�م ینك�ر األول��ون          

  . )٥(علیھم ذلك، فھو یزوج للضرورة، وقضاؤه نافذ

  :نماذج من اختیار المجتھد القول المرجوح في المذھب الحنبلي: الفرع الرابع
الراجح في مذھب الحنابلة أن المسح على الخفین مؤقت بیوم، ولیلة للمقیم، وثالثة -١

: ، إال أن بعض الحنابلة، كابن تیمیة،أفتوا بالقول المرجوح، وھو)٦(أیام، ولیالیھن للمسافر
مسح على الخفین؛ وذلك في حالتي الضرورة، والحاجة، كما في جواز تمدید مدة ال: وھو

حالة أرض فالة، أو فیھا الثلوج، أو خشي مغادرة الرفقة، وقد جعل ابن تیمیة لبس الخف 
  .)٧(في حالة الضرورة، كلبس الجبیرة في بعض الوجوة

نھ یصلي إذا اشتبھت ثیاب طاھرة بنجسة، أو ُمحرَّمة، فإن الراجح في مذھب الحنابلة أ-٢
في كل ثوب بعدد النَّجس، أو الُمحرَّم، ویزید صالة؛ لیتیقن أنھ صلى بثوب طاھر، سواء 

                                      
 ).٢٦٥: ص(شرح الزقاقیة ألبي حفص الفاسي : ینظر)١(
، مغني )٨/١٦٠(، نھایة المطلب في درایة المذھب للجویني )٢/٢٦٧(المھذب للشیرازي : ینظر)٢(

 ). ٣/٤٧٧(المحتاج للشربیني 
، مغني المحتاج )٧/٦٤(، روضة الطالبین للنووي )٩/٦٢(الحاوي الكبیر للماوردي : ینظر)٣(
)٤/٢٥٦.( 
، إعانة الطالبین للبكري )٤/٢٥٦(، مغني المحتاج )٧/٦٤(روضة الطالبین للنووي : ینظر)٤(
)٣/٣٥١.( 
 ). ٣/٣٥١(، إعانة الطالبین )٤/٢٥٦(، مغني المحتاج )٥/٧٢(الوسیط في المذھب للغزالي : ینظر)٥(
 ).١/١١٤(، كشاف القناع )١/١٧٦(، اإلنصاف للمرداوي )١/٢٠٩(الفروع البن مفلح : ینظر)٦(
 ).١/٣١٤(، الفتاوى الكبرى البن تیمیة )٢١/٢١٦(مجموع الفتاوى : ینظر) ٧(
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قلت الثیاب الطاھرة، أو كثرت، فإن لم یعلم عددھا، لزمھ أن یصلي في كل ثوب صالة، 
، إال أن بعض الحنابلة، كابن عقیل، وابن تیمیة، وابن القیم، أفتوا بالقول )١(ولو كثرت
أنھ یتحرى، فیصلي في واحد من ھذه الثیاب صالة واحدة، وتجزئھ، : وھو المرجوح،

  .)٢(سواء قلت الثیاب الطاھرة، أو كثرت؛ وذلك للضرورة، ودفع المشقة
الراجح عند الحنابلة أنھ ال یجوز المسح على الخفِّ الُمخرَّق، فمن شروط جواز  -٣ 

إال أن بعض الحنابلة، كابن  ،)٣(المسح علیھ، أن یكون سمیك، مع إمكان المشي علیھ
جواز المسح على الخفِّ المخرَّق : تیمیة، وجده المجد، أفتوا بالقول المرجوح، وھو

 .)٤(والمشي فیھ ُممِكًنا؛ وذلك للحاجة، ورفع الحرج، والمشقةما دام اسمھ باقیًا، مطلًقا، 
، یظھر منھ بعض فكثیر من ِخَفاِف الناس ال یخلو من َفْتٍق، أو َخْرٍق: "قال ابن تیمیة

القدم؛ فلو لم یجز المسح علیھا، بطل مقصود الرخصة، ال سیما والذین یحتاجون إلى 
لبس ذلك ھم المحتاجون؛ وھم أحق بالرخصة من غیر المحتاجین؛ فإن سبب الرخصة 

  .)٥("ھو الحاجة
الخرق، وما ال خرق  فإن الرخصة عامة، ولفظ الخف یتناول ما فیھ من: " وقال أیضًا 

فیھ، ال سیما والصحابة كان فیھم فقراء كثیرون، وكانوا یسافرون، وإذا كان كذلك، فال 
بد أن یكون في بعض خفافھم خروق، والمسافرون قد یتخرق خف أحدھم، والیمكنھ 

  .)٦("إصالحھ في السفر، فإن لم یجز المسح علیھ، لم یحصل مقصود الرخصة
  :ن اختیار المجتھد القول المرجوح في الوقت المعاصرنماذج م: الفرع الخامس

أن الراجح عند أكثر : استعمال األدویة التي تشتمل على نسب مختلفة من الكحول - ١
، إال أن مجمع الفقھ اإلسالمي نص )٧(أھل العلم المنع من التدواي بما ھو محرم، كالخمر

تھلكة، تقتضیھا جواز استعمال األدویة المشتملة على كحول بنسب مس: نص على
الصناعة الدوائیة التي ال بدیل عنھا، بشرط أن یصفھا طبیب عدل، وذلك للضرورة التي 

  .)٨(تبیح المحظور، وارتكاب أخف الضررین لدرء أعالھما
كما أجاز المجمع استعمال الكحول مطھرًا خارجیًا للجروح، وقاتًال للجراثیم، وفي   

األدویة، والصیادلة في الدول اإلسالمیة، الدھون الخارجیة، وأوصى شركات تصنیع

                                      
، كشاف القناع )١/٧٧(، اإلنصاف )١/٤٥(، المبدع في شرح المقنع )١/٤٧(المغني : ینظر) ١(
)١/٤٩.( 
، كشاف القناع )١/٧٧(ف ، اإلنصا)١/١٧٦(إغاثة اللھفان من مصاید الشیطان البن القیم : ینظر) ٢(
)١/٤٩.( 
 ).١/١١٧(، كشاف القناع )١/١٧٩(، اإلنصاف )١/١٢٤(المبدع في شرح المقنع : ینظر) ٣(
 ).٢١/١٧٥(، مجموع الفتاوى )١/١٧٩(اإلنصاف : ینظر) ٤(
 ).٢١/١٧٥(مجموع الفتاوى ) ٥(
 ).٢١٣-٢١/٢١٢(المصدر السابق ) ٦(
، المغني )٩/٥١(، المجموع )١/١١٩(الجلیل  ، مواھب)٤/٣٥٣(حاشیة الدسوقي : ینظر)٧(
)٩/٤٢٣.( 
 ). ٣٤٢-٣٤١(قرارات المجمع الفقھي اإلسالمي، مكة المكرمة، الدورة السادسة عشر : ینظر)٨(



  دراسة تأصیلیة تطبیقیة ر المجتھد القول المرجوحالضرورة والحاجة وأثرھما في اختیا
  

- ٢٥٧٢ -  
 

ومستوردي األدویة أن یستبعدوا الكحول من األدویة ما أمكن، واستخدام غیرھا من 
  .البدائل

وكذلك أفتوا بالجواز اللجنة الدائمة لإلفتاء، بشرط أن تكون نسبة الكحول قلیلة،وأال     
  . )١(یظھر للكحول لون، وال طعم، وال رائحة

أن الراجح عند متأخري الحنابلة تحریم  :عطور الطیب المعروفة بــالكلونیا استعمال- ٢
، إال أن أكثر )٣(، وھو اختیار اللجنة الدائمة)٢(استعمال الكلونیا؛ بناًء على أن أصلھا خمر

أكثر المعاصرین،كالشیخ ابن إبراھیم، والشیخ ابن باز، والشیخ ابن عثیمین،أفتوا بالقول 
عمال الكلونیافي تطھیر الجروح، وتعقیمھا؛ وذلك للحاجة، جواز است: المرجوح، وھو
  .)٤(وعموم البلوى

أن الراجح عند جمھور الفقھاء أن النجاسات ال تطھر :تطھیر میاه الصرف الصحي- ٣
، إال أن أكثر المعاصرین، كالشیخ ابن باز، والشیخ ابن عثیمین، واللجنة )٥(باالستحالة

أن النجاسات تطھر : توا بالقول المرجوح، وھوالدائمة، ومجمع الفقھ اإلسالمي أف
باالستحالة، ومیاه الصرف الصحي، تصبح طاھرة بعد التطھیر، وتنقیتھا التنقیة الكاملة، 

، ویجوز استعمالھا في إزالة األحداث واألخباث، )٦(بحیث تعود إلى خلقتھا األولى
سن االستغناء عنھا وتحصل الطھارة بھا؛ وذلك للحاجة الملحة، وعموم البلوى، ویستح

في الشرب؛ احتیاطًا للصحة، واتقاًء للضرر، وتنزھًا عما تستقذره النفوس، وتنفر منھ 
  .)٧(الطباع

الراجح في مذھب الحنابلة أنھ ال یجوز  :تأخیر الصالة حال اشتداد الخوف في الحرب-٤
د إلى تأخیر الصالة حال اشتداد الخوف في الحرب، بل یصلي إیماًء بالركوع، والسجو

، إال أن بعض الحنابلة )٨(القبلة وإلى غیرھا، حسب طاقتھ، وال یؤخر الصالة بحال
جواز تأخیر : المتأخرین كالشیخ ابن باز، والشیخ ابن عثیمین أفتوا بالقول المرجوح وھو

                                      
 ).٢٥/٣٠( ١ -فتاوى اللجنة الدائمة : ینظر)١(
 ).١/١٠٦(، شرح منتھى اإلرادات للبھوتي)١/٣٢٧(الفروع : ینظر)٢(
 ).٢٢/١٤٣( ١ -ة الدائمة فتاوى اللجن: ینظر)٣(
، )١٠/٣٨،٤١(، مجموع فتاوى ابن باز )٢/٩٣(فتاوى ورسائل سماحة الشیخ ابن إبراھیم : ینظر)٤(

 ).١٢/٣٧٠(مجموع فتاوى، ورسائل العثیمین 
، شرح منتھى )١/٢٣٨(، مغني المحتاج )١/١٦٢(الكافي في فقھ أھل المدینة البن عبد البر : ینظر)٥(

 ).١/١٩٤(كشاف القناع  ،)١/١٠٥(اإلرادات 
، مجموع فتاوى /https://binbaz.org.sa:الموقع الرسمي لسماحة الشیخ ابن باز: ینظر)٦(

، قرارات المجمع الفقھ اإلسالمي، القرار )٥/٩٦( ١ -، فتاوى اللجنة الدائمة )١١/٨٩(ورسائل العثیمین 
 ). ٢٥٨(عشرة  الخامس، الدورة الحادیة

 ).٩٧- ٥/٩٦( ١ -فتاوى اللجنة الدائمة : ینظر)٧(
 ).١/١٨٨(، اإلقناع )٢/٣٥٩(، اإلنصاف )٣/١٢٨(الفروع : ینظر)٨(
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الصالة إذا اشتدت الحرب، وبلغ حاًال تعذر معھ اإلماء، ولم یمكنھ أن یتدبر ما یقول، أو 
  .)١(للضرورة القصوىیفعل؛ وذلك 

، إال أنھ )٢(أن الراجح عند جمھور الفقھاء عدم جواز التسعیر مطلقًا :تسعیر السلع-٥
: صدر قرار من ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة، بجواز التسعیر بشرطین

الء أال یكون سبباالغ: أن یكون التسعیر فیما حاجتھ عامة لجمیع الناس، والثاني: أحدھما"
قلة العرض، أو كثرة الطلب، فمتى تحقق فیھ الشرطان، كان عدًال، وضربًا من ضروب 
الرعایة العامة لألمر؛ كتسعیر اللحوم، واألخباز، واألدویة، ونحو ھذه األمور مما ھي 

 .)٣("مجال للتالعب بأسعارھا، وظلم الناس في بیعھا

الناس، ودفع الضرر ع�نھم، ق�ال    فھذا عدول عن القول الراجح، مراعاة للضرورة، وحاجة 
وال ینبغي للسلطان أن یسعر على الناس، إال أن یتعدى أرب�اب الطع�ام تع�دیًا    : "الموصلي

فاحشًا في القیمة، فال بأس بذلك بمشورة أھل الخبرة بھ؛ ألن فیھ صیانة حقوق المس�لمین  
ھ�الك أخ�ذ   إذا خاف اإلمام على أھ�ل مص�ر الض�یاع، وال   : عن الضیاع، وقد قال أصحابنا

الطعام من المحتكرین، وفرقھ علیھم، فإذا وجدوا ردوا مثلھ، ولیس ھذا حجًرا، وإنما ھ�و  
  .)٤("للضرورة، كما في المخمصة

  
  

  
  

                                      
، الشرح الممتع على زاد المستقنع البن )٣/٢٥٣(تقریر الشیخ ابن باز على زاد المعاد : ینظر)١(

 ).٤١٣-٤١٢/ ٤(عثیمین 
، )٦/٢٥٤(، التاج واإلكلیل )٤/١٦١(، االختیار لتعلیل المختار )٥/١٢٩(بدائع الصنائع : ینظر)٢(

 ).٢٨/٧٦(، مجموع الفتاوى )٤/١٦٤(، المغني )٣/٤١٣(، روضة الطالبین )٢/٦٤(المھذب 
 ).٢/٦٠١(أبحاث ھیئة كبار العلماء ) ٣(
 ).٤/١٦١(االختیار لتعلیل المختار ) ٤(
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  الخاتمة
  : فقد توصلت من خالل ھذا البحث إلى نتائج عدیدة، من أھمھا ما یلي

مُّ بالناس، أن مراعاة الشریعة لحاالت الضرورة، والحاجة، واألعذار التي تِل-١

صورة من صور محاسن الشریعة اإلسالمیة في التیسیر، والتخفیف، ورفع الحرج، 

  .ودفع المشقة عن المكلف

أن الضرورة، والحاجة الشرعیة قد ورد اعتبارھما في القرآن الكریم، والسنة -٢

  .النبویة، واإلجماع، وقواعد الشریعة العامة

ة، البد لھ من شروط، وقیود تضبط أن العمل بالضرورة، والحاجة الشرعی -٣

  .العمل بھما، حتى یسوغ ألجلھما الترخص بارتكاب المحظور

  .ما كان دلیلھ أضعف من غیره المقابل لھ: إن المرجوح عند الفقھاء، ھو -٤

ھو إعمال المجتھد، أو المفتي قوًال مرجوحًا، : أن المراد باألخذ بالقول المرجوح -٥

  .من ضرورة، أو حاجةوترك الراجح لمقتضى شرعي 

أن األصل ھو األخذ بالقول الراجح المستند إلى الدلیل الشرعي، ولكن إذا كان  -٦

ھناك ضرورة، أو حاجة، فیجوز حینئذ األخذ بالقول المرجوح عند االقتضاء؛ 

لوجود المسوغ الشرعي؛ وألنھ أصبح راجحًا من جھة أخرى، وما دام لم یخالف 

  .یًا، أو إجماعًانصًا صریحًا، أو أصًال قطع

أن العمل بالقول المرجوح،أو الضعیف رخصة، واستثناء من األصل، فال یؤخذ  -٧

  .إال بضوابط، وشروط وضعھا الفقھاء

إن األخذ بالقول المرجوح عند االقتضاء یقدم حلوًال عند الضرورة، ویحقق  -٨

شرعت ألجل  المقاصد، والمعاني التي جاءت بھا الشریعة اإلسالمیة، فالشریعة إنما

  . تحقیق المصالح، ودفع المفاسد

أن عمل المجتھد بالقول المرجوح عند وجود المسوغ الشرعي، یدل على عدم  -٩

  .جمود الفقھ اإلسالمي، ومسایرتھ للظروف، واألحوال
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  قائمة المصادر والمراجع

  .القرآن الكریم-١

 :كتب التفسیر، وعلوم القرآن     

محمد بن جریر بن یزید ب�ن   :عن تأویل آي القرآنجامع البیان  -تفسیر الطبري-٢
الدكتور عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، دار ھجر، : كثیر أبو جعفر الطبري، تحقیق

 ھـ ١٤٢٢الطبعة األولى، 

أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري، ثم : تفسیر القرآن العظیم-٣
 .م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠، ٢طیبة، ط سامي بن محمد سالمة، دار: الدمشقي، تحقیق

 :وعلومھ ،كتب الحدیث

أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن  :سنن أبي داود-٤
محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة : عمرو األزدي، السِِّجْستاني، تحقیق

 .بیروت، بدون طبعة، بدون تاریخ - العصریة، صیدا

بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو  محمد بن عیسى :سنن الترمذي-٥
 .م١٩٩٨بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، : عیسى، تحقیق

أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف  :شرح النووي على صحیح مسلم-٦
 .ـھ١٣٩٢، ٢النووي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط

ر الدین، بن الحاج نوح، بن أبو عبد الرحمن محمد ناص :صحیح أبي داود -٧
 .م ٢٠٠٢ -ھـ  ١٤٢٣، ١نجاتي بن آدم، األلباني، مؤسسة غراس، الكویت، ط

محمد : محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري، الجعفي، تحقیق :صحیح البخاري-٨
 .ھـ١٤٢٢، ١زھیر الناصر، دار طوق النجاة، ط

: بوري، تحقیقمسلم بن الحجاج، أبو الحسن القشیري، النیسا :صحیح مسلم-٩
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، بدون طبعة، وبدون 

 .تاریخ

أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن ھالل بن  :مسند اإلمام أحمد بن حنبل-١٠
د عبد اهللا : شعیب األرنؤوط، وعادل مرشد، وآخرین، إشراف: أسد الشیباني، تحقیق

 .ھـ ١٤٢١، ١ة، طالتركي، مؤسسة الرسال

: محمد بن علي ب�ن محم�د ب�ن عب�د اهللا الش�وكاني، الیمن�ي، تحقی�ق        :نیل األوطار-١١
 .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣، ١عصام الدین الصبابطي، دار الحدیث، مصر، ط



  دراسة تأصیلیة تطبیقیة ر المجتھد القول المرجوحالضرورة والحاجة وأثرھما في اختیا
  

- ٢٥٧٦ -  
 

 :كتب أصول الفقھ، والقواعد الفقھیة
تقي الدین، أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي  :اإلبھاج في شرح المنھاج-١٢

بن حامد بن یحیي السبكي، وولده تاج الدین أبو نصر عبد الوھاب، دار  بن تمام
 ھـ١٤١٦ط، .بیروت، د–الكتب العلمیة 

أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم : اإلحكام في أصول األحكام-١٣
الشیخ أحمد محمد شاكر، دار اآلفاق الجدیدة، : األندلسي، القرطبي، الظاھري، تحقیق

 .بدون تاریخبیروت، بدون طبعة، و

أبو : واإلمام ،وتصرفات القاضي ،اإلحكام في تمییز الفتاوى عن األحكام -١٤
العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي، الشھیر بالقرافي، 

 .م١٩٩٥-ه١٤١٦، ٢عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر اإلسالمیة، بیروت، ط: تحقیق

بد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدین عثمان بن ع:والمستفتي ،أدب المفتي -١٥
موفق عبد اهللا عبد القادر، مكتبة العلوم، والحكم، :المعروف بابن الصالح، تحقیق

 .م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣المدینة المنورة، الطبعةالثانیة، 

زین الدین بن إبراھیم بن محمد،  :والنظائر على مذھب أبي حنیفة ،األشباه -١٦
یخ زكریا عمیرات، دار الكتب العلمیة، الش: المعروف بابن نجیم المصري، تحقیق

 .ھـ ١٤١٩، ١بیروت، ط

تاج الدین عبد الوھاب بن تقي الدین السبكي، دار الكتب : والنظائر ،األشباه-١٧
 . م١٩٩١ -ھـ١٤١١األولى : العلمیة، الطبعة

عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي، دار الكتب  :والنظائر ،األشباه-١٨
 . ھـ١٤١١، ١العلمیة، ط

محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس  :إعالم الموقعین عن رب العالمین-١٩
محمد عبد السالم إبراھیم، دار الكتب العلمیة، : الدین، ابن قیم الجوزیة، تحقیق

 .م١٩٩١ - ھـ ١٤١١، ١بیروت، ط

أبو عبد اهللا بدر الدین محمد بن عبد اهللا بن  :البحر المحیط في أصول الفقھ-٢٠
 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤، ١ي، دار الكتبي، طبھادر الزركش

عبد الملك بن عبد اهللا بن یوسف بن محمد الجویني،  :البرھان في أصول الفقھ-٢١
صالح بن محمد بن : أبو المعالي، ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین، تحقیق

 .م ١٩٩٧ - ھـ  ١٤١٨عویضة، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى، 
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عالء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان : تحریر في أصول الفقھالتحبیر شرح ال-٢٢
عوض . عبد الرحمن الجبرین، د. د: المرداوي، الدمشقي، الصالحي، الحنبلي، تحقیق

ھ�ـ  ١٤٢١أحمد السراح، مكتبة الرشد، السعودیة، الریاض،الطبعة األولى، . القرني، د
 .م٢٠٠٠ -

ن محم��د ب��ن محم��د ب��ن محم��د،     أب��و عب��د اهللا، ش��مس ال��دی    :والتحبی��ر ،التقری��ر-٢٣
 .م١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣الثانیة، : المعروف بابن أمیر حاج، دار الكتب العلمیة، الطبعة

العالمة الشیخ قاسم بن قطلوبغا ،  :والترجیح على مختصر القدوري ،التصحیح-٢٤
 .ھــ١٤٢٣ضیاء یونس، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى، : تحقیق

حسن بن محمد : الجالل المحلي على جمع الجوامع حاشیة العطار على شرح-٢٥
 .بن محمود العطار الشافعي، دار الكتب العلمیة، بدون طبعة، بدون تاریخ

محمد بن حسین الجیزاني، دار المنھاج، الریاض،  :حقیقة الضرورة الشرعیة-٢٦
 .ه١٤٢٨الطبعة األولى، 

یعقوب عبد  .د :دراسة أصولیة تأصیلیة ،الشریعة اإلسالمیة رفع الحرج في-٢٧
 .م ٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢٢الوھاب الباحسین، مكتبة الرشد، الریاض، الطبعة الرابعة، 

سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني، مكتبة  :شرح التلویح على التوضیح-٢٨
 .ت.ط، د.صبیح، مصر، د

، ٢أحمد بن الشیخ محمد الزرقا، دار القلم، دمشق، ط : شرح القواعد الفقھیة-٢٩
 . ھـ١٤٠٩

تقي الدین، أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن  :وكب المنیرشرح الك -٣٠
محمد الزحیلي، ونزیھ حماد، : علي الفتوحي، المعروف بابن النجار، الحنبلي، تحقیق

 .مـ ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨مكتبة العبیكان، الطبعة الثانیة 

 محمد خالد األتاسي، مكتبة رشیدیة، بشاور، بدون طبعة، بدون :شرح المجلة -٣١
 .تاریخ

سلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطوفي،  :شرح مختصر الروضة -٣٢
عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، : الصرصري، أبو الربیع، نجم الدین، تحقیق

 .م ١٩٨٧ -ھـ  ١٤٠٧،  ١مؤسسة الرسالة، ط

القاضي أبو یعلى، محمد بن الحسین بن محمد بن خلف :العدة في أصول الفقھ -٣٣
 -ھـ  ١٤١٠، ٢أحمد بن علي المباركي، بدون ناشر، ط. د: تحقیق، ابن الفراء

 .م ١٩٩٠

عمر  :ومفھومھما لدى علماء المغرب ،والعمل في المذھب المالكي ،العرف -٣٤
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 .م١٩٨٤-ـھ١٤٠٤بن عبد الكریم الجیدي، 

أب�و محم�د    :واألحك�ام  ،العقد المنظم للحكام فیما یجري ب�ین أی�دیھم م�ن العق�ود     -٣٥
 . ه١٤٣٢مون الكناني، دار األفق العربیة، مصر، عبداهللا بن عبداهللا بن سل

أحمد بن محمد مكي، أبو  :والنظائر ،غمز عیون البصائر في شرح األشباه -٣٦
 - ھـ ١٤٠٥، ١العباس، شھاب الدین الحسیني الحموي، دار الكتب العلمیة، ط

 .م١٩٨٥

أبو العباس شھاب الدین أحمد بن :أنوار البروق في أنواء الفروق= الفروق  -٣٧
س بن عبد الرحمن المالكي، الشھیر بالقرافي،عالم الكتب، بدون طبعة، وبدون إدری

 .تاریخ

محمد بن الحسن الحجوري الثعالبي، : الفكر السامي في تاریخ الفقھ اإلسالمي -٣٨
 .مطبعة النھضة، تونس، بدون طبعة، بدون تاریخ

لكردي، محمد بن سلیمان ا: الفوائد المدنیة فیمن یفتي بقولھ من أئمة الشافعیة -٣٩
 . الشافعي، دار نور الصباح، بدون طبعة، وبدون تاریخ

أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد :قواعد األحكام في مصالح األنام -٤٠
طھ عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكلیات : السالم بن أبي القاسم السلمي، الدمشقي، تحقیق

 .م ١٩٩١ -ھـ ١٤١٤األزھریة، القاھرة، طبعة جدیدة، مضبوطة، منقحة، 

صالح غانم السدالن، دار بلنسیة، . د:وما تفرع منھا ،القواعد الفقھیة الكبرى-٤١
 .ھــ١٤١٧الریاض، 

محمد مصطفى الزحیلي، . د: وتطبیقاتھا في المذاھب األربعة ،القواعد الفقھیة-٤٢
 . ھـ١٤٢٧، ١دار الفكر، دمشق،ط

بن عبد اهللا بن أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم :القواعد النورانیة الفقھیة-٤٣
د أحمد الخلیل، دار : أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي،تحقیق

 ھـ١٤٢٢األولى، : ابن الجوزي، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة

أبو عبد اهللا محمد بن أحمد المقري، مركز إحیاء التراث اإلسالمي،  :القواعد-٤٤
 .ت.ط، د.مكة المكرمة، د

منصور بن یونس بن إدریس البھوتي، دار  :قناع عن متن اإلقناعكشاف ال-٤٥
 .الكتب العلمیة، بدون طبعة، بدون تاریخ

عبد العزیز بن أحمد بن محمد البخاري،  :كشف األسرار شرح أصول البزدوي-٤٦
 .ت.ط، د.دار الكتاب اإلسالمي، د
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شقرون، محمد أحمد  :وأثره في الفروع الفقھیة ،مراعاة الخالف عند المالكیة-٤٧
 .م٢٠٠٢دار البحوث،والدراسات اإلسالمیة، دبي، 

مراعاة القول الضعیف في الفتوى لدى فقھاء الغرب اإلسالمي من خالل -٤٨
أسماء المخطوبي، مكتبة نظام یعقوبي الخاصة،  :العمل الفاسي؛ ألبي زید الفاسي
 .م٢٠١٤-ه١٤٣٥البحرین، بیروت، الطبعة األولى، 

محمد عبد : ن محمد الغزالي، الطوسي، تحقیقأبو حامد محمد ب :المستصفى -٤٩
 .م١٩٩٣ - ھـ ١٤١٣السالم عبد الشافي، دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى، 

 ،واألندلس ،والجامع المغرب عن فتاوي أھل إفریقیة ،المعیار المعرب -٥٠
أبو العباس أحمد بن یحیى الونشریسي، وزارة األوقاف والشؤون :والمغرب

 .م١٩٨١-ه١٤٠١اإلسالمیة، المغرب، 

محمد الطاھر : محمد الطاھر بن عاشور، تحقیق :مقاصد الشریعةاإلسالمیة -٥١
 .م١٩٩٩ -ه١٤٢٠، ١المیساوي، دار النفائس، عمان، ط

أبو عبد اهللا بدر الدین محمد بن عبد اهللا بن بھادر : المنثور في القواعد الفقھیة -٥٢
 .م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥، ٢الزركشي، وزارة األوقاف الكویتیة، ط

إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي، الغرناطي، الشھیر بالشاطبي،  :لموافقاتا -٥٣
 .ھـ١٤١٧، ١أبي عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط: تحقیق

عبداهللا ب�ن إب�راھیم العل�وي الش�نقیطي،مطبعة     : نشر البنود على مراقي السعود -٥٤
 . فضالة، المغرب

مھ�دي  :  والق�رى ،وغی�رھم م�ن الب�دو    ،سالنوازل الجدیدة الكبرى فیما ألھل فا -٥٥
 .م١٩٩٩-ه١٤٢٠الوزاني، طبعة وزارة األوقاف، 

 :  كتب الفقھ
عبد اهللا بن محمود بن مودود الموصلي،البلدحي، مجد :االختیار لتعلیل المختار-٥٦

 .م١٩٣٧ -ھـ  ١٣٥٦الدین أبو الفضل الحنفي، مطبعة الحلبي، القاھرة، 

بن ) المشھور بالبكري(أبو بكر : المعینإعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح -٥٧
  .م ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٨محمد شطا الدمیاطي،دار الفكر، الطبعة األولى، 

موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن :اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل-٥٨
عبد اللطیف محمد السبكي، دار المعرفة، : عیسى بن سالم الحجاوي، أبو النجا، تحقیق

 .بعة، بدون تاریخبیروت، بدون ط

عالء الدین أبو الحسن علي بن : اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف -٥٩
، ٢سلیمان المرداوي، الصالحي، الحنبلي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط
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 .بدون تاریخ

زین الدین بن إبراھیم بن محم�د، المع�روف    :البحر الرائق شرح كنز الدقائق -٦٠
 .، بدون تاریخ٢سالمي، طبابن نجیم، دار الكتاب اإل

علي بن عبد السالم بن علي، أبو الحسن : البھجة في شرح التحفة -٦١
محمد عبد القادر شاھین، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة : التُُّسولي،تحقیق

 .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨األولى، 

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن  :البنایة شرح الھدایة  -٦٢
 ١٤٢٠، ١، الحنفي، بدر الدین العیني، دار الكتب العلمیة، بیروت، طحسین الغیتابي

 .م ٢٠٠٠ -ھـ 

محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف  :واإلكلیل لمختصر خلیل ،التاج -٦٣
-ھـ١٤١٦، ١العبدري، الغرناطي، أبو عبد اهللا  المالكي، دار الكتب العلمیة، ط

 .م١٩٩٤

ابن عابدین، محمد أمین : المختار رد المحتار على الدر -حاشیة ابن عابدین -٦٤
ھـ ١٤١٢، ٢بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي، دار الفكر، بیروت، ط

 .م١٩٩٢ -

سلیمان بن محمد بن عمر الُبَجْیَرِمّي، : حاشیة البجیرمي على الخطیب -٦٥
 .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥المصري، الشافعي، دار الفكر، بدون طبعة، 

محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي  :ح الكبیرحاشیة الدسوقي على الشر -٦٦
  .بدون طبعة وبدون تاریخ: المالكي، دار الفكر، الطبعة

علي بن أحمد ، أبو الحسن:حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني -٦٧
یوسف محمد البقاعي، دار الفكر، بیروت، بدون : بن مكرم الصعیدي، العدوي،تحقیق

 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤طبعة،

حسن بن محمد : لعطار على شرح الجالل المحلي على جمع الجوامعحاشیة ا -٦٨
 .بن محمود العطار، الشافعي، دار الكتب العلمیة، بدون طبعة، وبدون تاریخ

: وھو شرح مختصر المزني ،الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي -٦٩
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري، البغدادي، الشھیر 

الشیخ علي م معوض، و الشیخ عادل عبد الموجود، دار الكتب : ماوردي،تحقیقبال
 .م ١٩٩٩-ھـ  ١٤١٩العلمیة، بیروت، الطبعة األولى، 

عبد : محمد بن علي بن محمد بن علي الحصكفي، تحقیق :الدر المختار -٧٠
 .ـھ١٤٢٣المنعم إبراھیم، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى، 
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أبو زكریا، محیي الدین یحیى بن شرف  :وعمدة المفتین ،روضة الطالبین -٧١
 -ھـ ١٤١٢، ٣زھیر الشاویش، المكتب اإلسالمي، بیروت، ط: النووي، تحقیق

 .م١٩٩١

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة :الشرح الكبیر على متن المقنع-٧٢
بدون المقدسي،الجماعیلي، الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدین، دار الكتاب العربي، 

 .طبعة، بدون تاریخ

محمد بن صالح بن محمد العثیمین، دار ابن :الشرح الممتع على زاد المستقنع-٧٣
 .ھـ ١٤٢٨ - ١٤٢٢الجوزي، الطبعة األولى، 

كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي، المعروف بابن  :فتح القدیر -٧٤
 .الھمام، دار الفكر، بدون طبعة، وبدون تاریخ

 :ح الفروع لعالء الدین علي بن سلیمان المرداويومعھ تصحی ،الفروع -٧٥
محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد اهللا، شمس الدین المقدسي، ثم الصالحي، 

 -ھـ  ١٤٢٤، ١عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط: الحنبلي، تحقیق
 .مـ ٢٠٠٣

بن محمد بن عبد  أبو عمر یوسف بن عبد اهللا :الكافي في فقھ أھل المدینة -٧٦
محمد أحید الموریتاني، مكتبة الریاض : البر بن عاصم النمري، القرطبي، تحقیق

 .م١٩٨٠-ھـ١٤٠٠، ٢الحدیثة، الریاض، ط

محمد بن أحمد بن أبي سھل، شمس األئمة السرخسي، دار  :المبسوط -٧٧
 .ھـ١٤١٤المعرفة، بیروت، بدون طبعة، 

حمن بن محمد بن سلیمان عبد الر: مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر -٧٨
یعرف بداماد أفندي، دار إحیاء التراث العربي، بدون طبعة، ، المدعو بشیخي زاده

 .بدون تاریخ

أبو زكریا محیي  ):مع تكملة السبكي والمطیعي(المجموع شرح المھذب  -٧٩
 .الدین یحیى بن شرف النووي، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاریخ

لسید محمد أمین أفندي الشھیر بابن عابدین، ا :مجموعة رسائل ابن عابدین -٨٠
 .ـھ١٣٢١المطبعة العثمانیة، 

أبو المعالي : المحیط البرھاني في الفقھ النعماني فقھ اإلمام أبي حنیفة -٨١
برھان الدین محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن َماَزَة، البخاري، الحنفي، 

 -ھـ  ١٤٢٤بیروت، الطبعة األولى،  عبد الكریم الجندي، دار الكتب العلمیة،: تحقیق
 .م ٢٠٠٤
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مصطفى بن سعد بن عبده : مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى -٨٢
السیوطي شھرة، الرحیبانى مولًدا، ثم الدمشقي الحنبلي، المكتب اإلسالمي، الطبعة 

 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥الثانیة، 

، محمد بن أحمد شمس الدین :مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج -٨٣
 .م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٥، ١الخطیب الشربیني، الشافعي، دار الكتب العلمیة، ط

: موفق الدین أبو محمد عبداهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة، تحقیق :المغني -٨٤
-ھـ١٤١٧، ٣عبداهللا التركي، وعبدالفتاح الحلو، دار عالم الكتب، الریاض، ط

 . م١٩٩٧

د بن أحمد بن محمد علیش، أبو عبد محم :منح الجلیل شرح مختصر خلیل -٨٥
 .م١٩٨٩-ھـ١٤٠٩اهللا المالكي، دار الفكر، بیروت، بدون طبعة،

أبو اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف  :المھذب في فقھ اإلمام الشافعي -٨٦
 .الشیرازي، دار الكتب العلمیة، بدون طبعة، وبدون تاریخ

 محمد بن شمس الدین أبو عبد اهللا :مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل -٨٧
، ٣محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي، المغربي، المعروف بالحطاب، دار الفكر، ط

 .م١٩٩٢ - ھـ ١٤١٢

ألبي الشتاء بن الحسن  :مواھب الخالق شرح التاودي لالمیة الزقاق -٨٨
 .م١٩٥٥-ه١٣٧٥الغازي، الصنھاجي، الطبعة الثانیة، 

دكتور وھبة ال :نظریة الضرورة الشرعیة مقارنة مع القانون الوضعي -٨٩
 ه١٤٠٥الزحیلي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة، 

شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد  :نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج -٩٠
 .م١٩٨٤-ھـ١٤٠٤ط، .بن حمزة شھاب الدین الرملي، دار الفكر، بیروت، د

عبد الملك بن عبد اهللا بن یوسف بن محمد :نھایة المطلب في درایة المذھب -٩١
عبد العظیم محمود الّدیب دار / د. أ: ویني، أبو المعالي، إمام الحرمین، تحقیقالج

 .م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨، ١المنھاج، ط

: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، الطوسي، تحقیق :الوسیط في المذھب -٩٢
محمد محمد تامر، دار السالم، القاھرة، الطبعة األولى، ، أحمد محمود إبراھیم

 .ـھ١٤١٧

 :  كتب الفتاوي
ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة، : أبحاث ھیئة كبار العلماء -٩٣

 .بدون طبعة، بدون تاریخ
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محمد تقي العثماني، دار القلم، دمشق، الطبعة : وآدابھ ،أصول اإلفتاء -٩٤
 .ـھ١٤٣٥األولى، 

الدكتور محمد ریاض، الطبعة : والقضاء في المذھب المالكي ،أصول الفتوى -٩٥
 .ه١٤١٩الثانیة، 

الدكتور  :تیسیر الفقھ الجامع لالختیارات الفقھیة لشیخ اإلسالم ابن تیمیة -٩٦
 . ه١٤١٣أحمد موافي، دار ابن الجوزي، السعودیة، الطبعة األولى، 

أبو الحسن تقي الدین علي بن عبد الكافي السبكي، دار : فتاوى السبكي -٩٧
 .المعارف، بدون طبعة، بدون تاریخ

حمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي، السعدي، أ: الفتاوى الفقھیة الكبرى -٩٨
عب��د الق��ادر الف��اكھي،  : األنص��اري، ش��ھاب ال��دین ش��یخ اإلس��الم، أب��و العب��اس، جم��ع    

 . المكتبة اإلسالمیة، بدون طبعة، بدون تاریخ

تقي ال�دین أب�و العب�اس أحم�د ب�ن عب�د الحل�یم ب�ن          :الفتاوى الكبرى البن تیمیة -٩٩
القاس��م اب�ن تیمی��ة الحران�ي، الحنبل��ي، الدمش��قي، دار    عب�د الس��الم ب�ن عب��د اهللا ب�ن أب��ي   

 .م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٨، ١الكتب العلمیة، ط

اللجن��ة الدائم��ة للبح��وث العلمی��ة   :المجموع��ة األول��ى –فت��اوى اللجن��ة الدائم��ة -١٠٠
أحم���د ال���دویش، رئاس���ة إدارة البح���وث العلمی���ة واإلفت���اء،  : واإلفت���اء، جم���ع وترتی���ب

 .ت.ط، د.الریاض، د

 :سماحة الشیخ محمد بن إبراھیم بن عبد اللطیف آل الشیخ ورسائل ،فتاوى -١٠١
، محمد بن قاسم: محمد بن إبراھیم بن عبد اللطیف آل الشیخ، جمع، وترتیب، وتحقیق

 .ھـ ١٣٩٩الطبعة األولى، ، مطبعة الحكومة،مكة المكرمة

عبداهللا بن محمد آل خنین، مكتبة العبیكان، : الفتوى في الشریعة اإلسالمیة -١٠٢
 .ـھ١٤٢٩األولى، الطبعة 

تق��ي ال��دین أب��و العب��اس أحم��د ب��ن عب��د الحل��یم ب��ن تیمی��ة        :مجم��وع الفت��اوى  -١٠٣
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع المل�ك فھ�د، المدین�ة النبوی�ة،     : الحراني، تحقیق

 .م١٩٩٥-ھـ١٤١٦

عبد العزیز بن عبد اهللا :مجموع فتاوى العالمة عبد العزیز بن باز رحمھ اهللا -١٠٤
 .محمد بن سعد الشویعر: لى جمعھ، وطبعھبن باز، أشرف ع

محمد بن : مجموع فتاوى ورسائل فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین -١٠٥
فھد بن ناصر بن إبراھیم السلیمان، دار : صالح بن محمد العثیمین، جمع،وترتیب

 .ھـ ١٤١٣الطبعة األخیرة، ، دار الثریا -الوطن 
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 :كتب اللغة والنحو
أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري  :اح العربیةوصح ،الصحاح تاج اللغة -١٠٦

 ١٤٠٧، ٤أحمد عبد الغفور عطار، دار العل�م للمالی�ین، بی�روت، ط   : الفارابي، تحقیق
 .م ١٩٨٧ -ھـ

مج��د ال��دین أب��و ط��اھر محم��د ب��ن یعق��وب الفیروزآب��ادي،    :الق��اموس المح��یط -١٠٧
 .م٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦، ٨مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

مك�رم ب�ن منظ�ور األنص�اري، دار ص�ادر، بی�روت،        محمد ب�ن  :لسان العرب -١٠٨
 .ھــ٣،١٤١٤ط

أحم��د ب��ن محم��د ب��ن عل��ي الفی��ومي، ث��م الحم��وي، المكتب��ة     :المص��باح المنی��ر -١٠٩
 .العلمیة، بیروت، بدون طبعة، وبدون تاریخ

مجم��ع اللغ��ة العربی��ة، إب��راھیم مص��طفى، وأحم��د الزی��ات،    :المعج��م الوس��یط -١١٠
 .طبعة، بدون تاریخوآخرون، دار الدعوة، القاھرة، بدون 

: أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني، ال�رازي، تحقی�ق   :معجم مقاییس اللغة -١١١
 .م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩عبد السالم محمد ھارون، دار الفكر، بدون طبعة، 

مج��د ال��دین أب��و الس��عادات المب��ارك ب��ن  : واألث��ر ،النھای��ة ف��ي غری��ب الح��دیث -١١٢
ط�اھر الزاوي،ومحم�ود   : ثیر، تحقیقمحمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني، ابن األ

 .م١٩٧٩-ھـ ١٣٩٩الطناحي، المكتبة العلمیة، بیروت، 

 :كتب أخرى
محم�د ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن أی�وب ب�ن س�عد         : إغاثة اللھف�ان م�ن مص�اید الش�یطان     -١١٣

محمد الفقي، مكتبة المعارف، الری�اض، ب�دون طبع�ة،    : شمس الدین، ابن القیم، تحقیق
 .بدون تاریخ

  : نتمواقع على اإلنتر

 /aifi.org-http://www.iifa: موقع مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي -١١٤

 /https://binbaz.org.sa:الموقع الرسمي لسماحة الشیخ ابن باز -١١٥
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